
3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΤΩι ΙΕΡΩι ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

Εις τό ιερόν τής Έλευσϊνος και εντός τοΰ προς Δυσμάς των Μεγάλων 
Προπυλαίων άποκαλυφθέντος οικοδομικού τετραγώνου (πίν. 16 α, α) ένθα 
τά οικήματα των ιερέων κα'ι τά κτήρια τής διοικήσεως τού ιερού, άνεσκάφη 
εφέτος οικοδόμημα των αρχών τού 4ου π.Χ. αιώνος, τύ οποίον πιστευομεν 
δτι είναι τό ΙΊρυτανεΐον τής Έλευσϊνος.

Ή άνασκαφή διαρκέσασα 5 εβδομάδας, ήτοι από τής 84? Αύγουστου 
μέχρι τής 16*1? Σεπτεμβρίου, έξετελέσθη με την συνεργασίαν τής αρχαιολό
γου Κ“ξ Μ. Άναγνωστοποΰλου - Φιλίνη, ήτις υπήρξε πράγματι πολύτιμος, 
λαμβανομένου μάλιστα ύπ’ όψιν δτι 6 γράφων, άπησχολημένος μέ την διεΰ- 
θυνσιν των έν τή ’Αγορά των ’Αθηνών καί υπό τής εν Άθήναις ’Αμερικα
νικής Σχολής Κλασσικίϋν Σπουδών έκτελουμένων έργων άναστηλώσεως τής 
Στοάς τοΰ Άττάλου και τής εκκλησίας τών 'Αγίων ’Αποστόλων, ήτο υποχρεω
μένος συχνά να άπουσιάζη τών έργασιαιν τής Έλευσϊνος.

Τό νέον έν Έλευσΐνι άποκαλυφθέν οικοδόμημα (πίν. 16 β), διαστάσεων 
15.40X10.40 μ., καταλαμβάνει την βορειοδυτικήν γωνίαν τού οικοδομικού 
τετραγώνου, άποτελεΐται δέ εκ δυο ανεξαρτήτων μερών, τού προς Νότον με- 
γαλυτέρου, περιλαμβάνοντος πέριξ μιας αυλής σειράν δωματίων, και τού προς 
Βορράν, μικροτέρου, άποτελουμένου εξ ενός μόνον έπιμήκους όρθογωνικού 
χώρου, άμφοτέρων έχόντων ιδιαιτέραν είσοδον προς επικοινωνίαν μετά τής 
οδού (εικ. 1).

Οι τοίχοι τοΰ οικοδομήματος σωζόμενοι εις ικανόν ύψος είναι έκτισμέ- 
νοι διά λαξευτών πωρολίθων, μιας εύθυντηρίας έπΐ τής οποίας βαίνουν όρ- 
θοστάται ύψους 0.95 μ., καταλαμβάνοντες δλον τό πλάτος τοΰ τοίχου (0.40 μ.) 
καί στεφόμενοι διά προεξεχοΰσης εκατέρωθεν αυτών ταινίας ύψους 0.15 μ. 
και πλάτους 0.435 μ. Τό υψηλότερου μέρος τών τοίχων φαίνεται δτι άρχι- 
κώς ήτο έκτισμένον δι’ ωμών πλίνθων και μόνον εις την κορυφήν του τό 
δλον οικοδόμημα έστέφετο διά πώρινου γείσου, πολλά τεμάχια τοΰ οποίου 
εύρέθησαν εντός τών τοίχων προφανώς έντετειχισμένα ενταύθα κατά τινα 
επισκευήν τού κτηρίου.

Αί εσωτερικά! έπιφάνειαι τών τοίχων τοΰ κτηρίου ήσαν έπικεχρισμέναι 
διά λεπτοτάτου κονιάματος ερυθρού και κίτρινου χρώματος, τά δάπεδα δέ 
τών διαφόρων διαμερισμάτων, πλήν τοΰ προς Βορραν έπιμήκους όρθογωνι- 
κοΰ χώρου, ό όποιος έστερεΐτο και έπιχρίσματος, ήσαν έστρωμένα διά μω
σαϊκού έκ μικρών λεπτών θαλασσίων χαλίκων.

Ή κάτοψις τοΰ προς Νότον μεγαλυτέρου τμήματος τοΰ οικοδομήμα
τος ένθυμίζει κατοικίας τών κλασσικών και τών ελληνιστικών χρόνων μέ μό
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νην χήν διαφοράν, δχι εις την οικίαν τής Έλευσΐνος κυριαρχούν αί δΰο με- 
γάλαι τετραγωνικά! αίθουσα ι, έχουσαι την θέσιν τοΰ άνδρώνος τών άλλων 
οικιών. At δΰο αΰται α’ίθουσαι, ώς εξάγεται έκ τής ασύμμετρου τοποθετή - 
σεως τών θυρών των και τοΰ σωζομένου εις μίαν εξ αυτών, την δυτικωτέ- 
ραν, χαμηλού παρά τούς τοίχους πεζουλιού, ύψους μόλις 0.025 μ. και πλά
τους 0.90 μ., καταλλήλου προς τοποθέτησιν κλινών, εχρησιμοποιοΰντο ως 
εστιατόρια, περιλαμβάνουσαι 7 κλίνας εκάστη. Τά άλλα πέριξ τής αυλής δω
μάτια, κατά πολύ μικρότερα τών συνήθων δι’ οικίας, φαίνεται δτι έχρησιμο- 
ποιοΰντο ώς μαγειρεία, άποθήκαι κ.τ.λ.

Είκ. 1. Άναπαράστασις της κατόψεως τοΰ Πρυτανείου τής Έλευσΐνος
(4°5 π.Χ αϊ·).

Ή μεγάλη τετραγωνική αυλή πλευράς 5.50 μ., ώς προκύπτει εκ τής 
διαφορετικής κατασκευής τοΰ μωσαϊκού αυτής δαπέδου καί τής ύπάρξεως δΰο 
προεξεχουσών παραστάδων, τής μιας κατά τήν ανατολικήν καί τής ετέρας 
κατά τήν δυτικήν πλευράν της, φαίνεται δτι εχωρίζετο εις δΰο ΐσα περίπου 
τμήματα καί δτι τό προς βορράν, τό ευρισκόμενον προ τών δΰο μεγάλων 
αιθουσών, ήτο έστεγασμένον, έχον τήν θέσιν τής παοτάδος τών ελληνικών 
οικιών, ενώ το προς Νότον ήτο ύπαιθρον, περιλαμβάνον καί τό άνευρεθέν 
ελλειψοειδές φρέαρ. Τό φρέαρ τούτο, συνολικού βάθους 8.70 μ. κατά τό ύψη-
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λότερον μέρος αύτοϋ μέχρι βάθους 2.70 μ., είναι έκτισμένον διά μικρών πωρο
λίθων, ενώ το υπόλοιπον είναι λαξευμένον εντός τοϋ σκληρού άσβεστολιθικοΰ 
βράχου. Παρουσιάζει έξ άλλου, έ'νεκα τοϋ διερχομένου άνωθεν αϋτοϋ τοίχου, 
δυο στόμια προς άντλησιν τοϋ ΰδατος, τοϋ ενός άνοιγομένου εις την αυλήν, 
τοϋ οποίου έσώθη και τό πώρινον ήμικυκλικόν προστομιαίον (πίν. 17 α), τοϋ 
δ’ ετέρου ευρισκομένου εντός τοϋ μικροϋ διαμερίσματος, τό όποιον διά τον 
λόγον αυτόν δύναται νά θεωρηθή δτι έχρησίμευεν ως μαγειρεΐον (είκ. 1).

"Οτι δμως οπωσδήποτε τό περιγραφόμενον οικοδόμημα έχρησιμο- 
ποιεΐτο ως έστιατόριον άποδεικνύεται και εκ τών άνευρεθέντων, εντός τοϋ 
προς τά αριστερά τής εισόδου τής οικίας διαμερίσματος, δυο μεγάλων πίθων 
προς άποθήκευσιν τροφίμα)ν (πίν. 17 β) καί μεγάλου άριθμοϋ αμφορέων 
και άλλων αγγείων οικιακής χρήσεως (πίν. 18 α), χρονολογουμένων έκ τών 
άνευρεθέντων όμοϋ λύχνων καί νομισμάτων είς τον 1ον μ.Χ. αιώνα.

’Αποτελεί λοιπόν τό άνασκαφέν οικοδόμημα την πλέον επίσημον οι
κίαν τής Έλευσΐνος, είς την οποίαν έσιτίζοντο δημοσία δαπάνη οί προσφέ- 
ροντες διαφόρους υπηρεσίας είς τό ιερόν. *Ητο δηλαδή τό Πρυτανεΐον.

Ή άνεΰρεσις ενός τοιούτου κτηρίου άνεμένετο άλλωστε, άφοΰ είς σχε
τικήν Έλευσινιακήν επιγραφήν αναγράφεται καί τό ποσόν τών χρημάτων τό 
όποιον διετίθετο προς δημοσίαν σίτισιν διαφόρων προσώπων. Είναι μάλιστα 
πολύ πιθανόν μεταξύ τών μνημονευομένων εις τήν ιδίαν επιγραφήν οικοδο
μημάτων νά περιλαμβάνεται καί τό Πρύτανεων, τό όποιον δμως, άναφερό- 
μενον μέ άλλην ονομασίαν ως λ.χ. επιστάσιον, δεν είναι δυνατόν νά άναγνω- 
ρίσωμεν ακόμη. Τό ζήτημα έλπίζομεν νά έξακριβωθή μετά τήν συμπλήρωσιν 
τών άνασκαφών καί τήν άποκάλυψιν ολοκλήρου τής εκτάσεως τοϋ βοηθητι- 
κοΰ χώρου τοϋ ίεροϋ, ένθα πρέπει νά ζητηθοϋν τά μνημονευόμενα έν τή 
επιγραφή οικοδομήματα.

Πάντως, διά τήν ιδιαιτέραν σημασίαν τοϋ νέου κτηρίου τής Έλευσΐνος, 
προσθέτω δτι είναι πολύ πιθανόν νά ήσαν εντός αύτοϋ κατατεθειμένα τά 
επίσημα μέτρα καί σταθμά, τά όποια, ώς παραδίδεται, έφυλάσσοντο καί εις 
τήν Ελευσίνα, προφανώς δε εις τό Πρύτανεων, δπως καί εις τάς ’Αθήνας 
έφυλάσσοντο εις τήν Θόλον, εις τό Πρύτανεων δηλαδή τής ’Αγοράς. Δυο ή 
τρία τοιαΰτα σταθμά άνευρέθησαν κατά τάς άνασκαφάς εις τήν πέριξ τής 
οικίας έ'κτασιν.

"Οσον άφορμ τέλος εις τον προορισμόν τοϋ προς Βορραν τοϋ οικοδο
μήματος έπιμήκους δρθογωνικοΰ χώρου μέ τήν μεγάλου πλάτους θύραν 
(2.02 μ.) επί τής έναντι τής πύλης όδοϋ τής όδηγούσης εις τό ’Άστυ, πιστεύω 
δτι έχρησιμοποιεΐτο προς φύλαξιν τών ιερών αμαξών, διά τών οποίων μετε- 
φέροντο εις τάς ’Αθήνας τά ιερά τής Δήμητρος καί τό άγαλμα τοϋ ’Ιάκχου 
κατά τήν τελετήν τών Μεγάλων Μυστηρίων.
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Τό Πρυτανείου από τής οικοδομής του εις τάς άρχάς τοΰ 4ου π.Χ. αΐώ- 
νος μέχρι και των μέσων τοΰ 3ου μ.Χ. αίώνος, δτε εγκατελείφθη, ως καί ολό
κληρος ή προς δυσμάς των Μεγάλων Προπυλαίων περιοχή τοΰ ίεροΰ, έχρη- 
σιμοποιεΐτο συνεχώς έπισκευαζόμενον ή διαρρυθμιζόμενου, πάντοτε δμως 
ως έστιατόριον.

Είκ. 2. Άναπαράστασις τής κατόψεως τοΰ Πρυτανείου τής Έλευσίνος
(1°? μ.Χ. αϊ.).

Την νέαν κάτοψιν τοΰ Πρυτανείου, ως διεμορφώθη κατά τους Ρωμαϊ
κούς χρόνους, παρέχει τό σχέδιον τής είκ. 2.

Τά δάπεδα τών διαφόρων διαμερισμάτων τοΰ νέου κτηρίου έχουν τώρα 
ύψωθή κατά 0.50 μ., τής αυλής κατά 0.85, ενφ τό κατώφλιον τής εισόδου 
εύρίσκεται 1.20 μ. υψηλότερου τοΰ παλαιού.

Ή έπίχωσις τού δαπέδου άποτελεΐται κυρίως από διαλελυμένα πλιθά- 
ρια, έσχηματίσθη δέ κατά τον 10ν μ.Χ. αιώνα, ως εξάγεται έκ τών άνευρε- 
θέντων εντός αυτής αγγείων και λύχνων.

ΓΙλήν τής αυλής, ή οποία έστρώθη διά μεγάλων όρθογωνικών οπτόπλιν
θων πλευράς 0.78 μ. (πίν. 16 β), ούδέν τών άλλων δωματίων φέρει επίστρω- 
σιν, την ακριβή δμως θέσιν τών διαφόρων δαπέδων καθορίζει εις ημάς 
ασφαλώς ή αρχή τοΰ νέου κονιάματος, διά τοΰ οποίου έκαλΰφθησαν καί πά
λιν μετά τήν άνοικοδόμησιν τοΰ Πρυτανείου οί τοίχοι αύτοϋ.

5
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Και κατά την νέαν διαμόρφωσίν του το οικοδόμημα άπετελεϊτο από 
τούς αυτούς ακριβώς χώρους και έχρησιμοποιήθη, ως άποδεικνΰεται, προς 
τον αυτόν και πάλιν σκοπόν. Περιλαμβάνει την αυλήν, εις τό μέσον τής 
οποίας τάιρα εύρίσκεται τό φρέαρ αριστερά τής κυρίας εισόδου, την αποθή
κην μέ τούς δυο μεγάλους πίθους, την παστάδα καί εις την Ν.Α. γωνίαν, ως 
εξάγεται έκ τών άνευρεθέντων ενταύθα χυτρών καί υπολειμμάτων τροφών, 
τό μαγειρεϊον. Εις τάς δυο τετραγωνικός αίθουσας τού εστιατορίου δεν πα
ρουσιάζεται μεταβολή, πλήν τής μεταφοράς, ολίγον άνατολικώτερον, τού χω- 
ρίζοντος αύτάς τοίχου, ή μόνη δέ ουσιαστική αλλαγή αφορά είς τον χώρον 
ένθα έστάθμευον αί ίεραί άμαξαι.

Ενταύθα ή μεγάλη θόρα έφράχθη διά τοίχου, ολόκληρον δέ τήν έ'κτα- 
σιν τού χώρου τούτου κατέλαβον 3 δωμάτια, έπικοινωνοϋντα απ’ ευθείας μέ 
τάς αίθουσας τού εστιατορίου διά 3 θυρών. Τον προορισμόν τών δωματίων 
αυτών δέν γνωρίζομεν, φαίνεται δμως δτι έκτίσθησαν προς άντικατάστασιν 
τών 3 μικρών δωματίων, τά όποια ύπήρχον πέριξ τής αυλής κατά τό αρ
χικόν σχέδιον.

Τό Πρυτανεΐον έγκατελείφθη περί τά μέσα τού 3ου μ.Χ. αίώνος, σύν τώ 
χρόνφ δέ εκαλΰφθη δι’ έπιχώσεως ύψους 3 περίπου μέτρων. ’Εντός τής με
γάλης αυτής έπιχώσεως τά ερείπια διετηρήθησαν εις καλήν κατάστασιν καί 
θά διετηροΰντο εις ακόμη καλυτέραν, εάν δέν άνεσκάπτετο κατά τούς χρόνους 
τής Τουρκοκρατίας ή έπίχωσις διά τής άνορύξεως πολλών λάκκων. Τότε φαί
νεται δτι άνευρέθη καί τό φρέαρ, τό όποιον ασφαλώς έχρησιμοποιήθη έκ 
νέου, δεδομένου δτι αί πλευραί του έκτίσθησαν μέχρι τής έπιφανείας τών 
χωμάτων, τό δέ δρθογωνικόν του στόμιον ήτο ορατόν καί προ τών άνασκα- 
φών μας. Τόσον έντός τών λάκκων, δσον καί έντός τού φρέατος καί μέχρι 
τού πυθμένος αυτού άνευρέθησαν αγγεία τών τελευταίων χρόνων τής Τουρ
κοκρατίας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΥΛΟΣ
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α. Γενική άποψις τοΰ πρός δυσμάς τών Μεγάλων Προπυλαίων βοηθητικού 
χώρου τοΰ ίεροΰ τής Έλευσινος. α-α τό άνασκαφέν οικοδόμημα.

β. Γενική άποψις τών σωζομένων ερειπίων τοΰ Πρυτανείου.
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