ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ
ΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟΝ

ΥΠΟΥΡΓεlΟΥ

ΤΩΝ ΘΡΗΣκεΥΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΟ ΜΟΣ

15.

1933-35

ΕΝ

ΑΘΗΝΑΙ:Σ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

"Ε1ΣΤΙΑ,,'

1938

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 20:42:11 EET - 54.88.88.24

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ
ΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ

ΤΟΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

15.

. 1933-35

ΕΝ

ΑΘΗΝΑΙ:Σ

Τ Υ .ΓΙ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν

.. Ε Σ Τ Ι Α"

1938

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 20:42:11 EET - 54.88.88.24

"

,.

~.

'i

Πάσα

•

αποστο

__ 1 _

λ''ij '"/lUI,;

•Αeχαιοτήτωv

"Α ρχαιο λ ογικον
'Δλ'
το
ε τιον γΗ'εται

και C[στοeικωv Μνημέίων

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 20:42:11 EET - 54.88.88.24

,

προς

. Υποveγείοv

τόν Lιιεv'f70vντηv
της Παιδείας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ APXAIOΛOΓlKOY ΔΕΛΤΙΟΥ

1933-1935

Σελίς

Κ. Κουρουνιώτη, Κόρης ανοδος

1-15

2έμνης Παπασπυρίδη Καρούζου, Άνασκαφη Τάφων τού "Αργους

16-53

Κ. Koυρoυvιώτη καίΊ. Τραυλού, Τελεστήριον και Ναος Δήμητρος

54 -114

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ APXAIOΛOΓl ΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Κ. Κουρουνιώτη, Άνασκαφη Έλευσίνος

1933 -1935

1934 . . . . . . . . . .

2π. Μαρινάτου, Ένάτη και δεκάτη αρχαιολογικη περιφέρεια Κρήτης
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1 - 4849-83

ΚΟΡΗΣ

ΑΝΟΔΟΣ

Ή μικρο. λήκυθος, της όποία; δημοσιεύομεν εδώ τι]ν εικόνα (είκ.
προ πέντε ετών

παρ α τοτμημα

της αρχαίας

1)

όδου απο τοϋ Διπύλου

εύρέθη
εις την

Πλατωνικην Άκαδημίαν ι, που απεκαλύφθη δια της ανασκαφης τού κυρίου Άρι

στόφρονος.

Είνε ώραίον

δείγμα

της

αγγειογραφικης

τέχνης

τών

τελευταίων

χρόνων της πέμπτης έκατονταετηρίδος.
Ή παράστασις είνε αρκετα σαφής. Νεαρά, ώραία γυνη κάμνει το τελευταίον
βημα της ανόδου απο τού βάθους της γης, καΙ γίνεται δέκτη ύπο έτέρας γυναικός,
ή όποία ορθία προ αύτης κρατουσα δqδα καΙ είς τας δύο χείρας, ύψωμένην εις
την δεξιαν καΙ κλίνουσαν προς τα κάτω εις την αριστεράν, είνε έτοίμη να της

χρησιμεύση ώς συνοδΟς καΙ όδηγος εις την πορείαν που θα ακολουθήση, αφοί'
έγκαταλείΨη την ύπόγειον παραμονήν της. Το αριστερον σκέλος της ανερχομένη;

πατεί Ιίδη επι της επιφανείας της γης, και μόνον το κάτω μέρος τού δεξιου σκέλους

εύρίσκεται ακόμη ύπο το εδαφος ή μεγάλη κάμψις του αριστερου σκέλους δεικνύει
την προσπάθειαν που κάμνει δια να εξέλθη εξ όλοκλήρου εκ του εδάφους.

ένδεδυμένη (f.lx.

2)

Είνε

με λεπτον μακρον χιτώνα, αναδιπλωμένον εις μακραν διπλοίδα

και πολλαπλώς πτυχωμένον

σύμφωνα

με την ασυνήθη κίνησιν του σώματός της

ή κόμη της ελαφρώς ογκωμένη ύπεράνω του μετώπου συγκρατείται οπίσω δια
διπλης ταινίας, πλούσιον δε κρΎ]δεμνον, τονίζει την νεανικότητα της κόρης. αλλα
και την θέσιν της ώς προσφάτου

νύμφης

2.

στερεωμένον

επι

τοί' οπισθίου

της

κεφαλης πίπτει έπΙ τού νώτου, δύο ακραι αύτου φέρονται ύπεράνω τών ο)μων
εμπρος έπΙ τού στήθους, την αριστεραν ακραν κρατεί με κομψον σχημα της χειρος

ύψωμένην ολίγον ύπεράνω τού ωμου' με ανάλογον σχημα ύψώνει δια της δεξιας

ολίγον ύπεράνω του αριστερου μηρου εν ακρον της διπλοΙδος. Το κρήδεμνον είνε
κεντημένον

με μικρα

σταυροειδη

κοσμήματα, πιθανώς

πετώντα

μικρα

πτηνά.

Ή ορθία γυνη με τας λαμπάδας φορεί μόνον ποδήρη χιτώνα με βραχυτέραν
διπλοιδα, ύπο το ακρον της όποίας εξέχει ό σχηματιζόμενος δια της αναζώσεως
του χιτώνος κόλπος. Βλέπει με πολυ ενδιαφέρον την ανερχομένην και περιμένει

την έντολην δια να αναλά511 ττιν όδηγίαν της. .
Το θέμα της παραστάσεως δεν είναι δύσκολον να όρισθίl γενικώς. Εικονίζεται
ανοδοι: έκ του βάθους της γης, έκτου "~δoυ, μιας εκ τών διαφόρων θε'ίκώ,'
ι Βλ. Πρακτ. Άκαδημ .• Αθηνών, 1933, σ. 70.
, P\VRE. ΧΙ, 1691 (Rieber).
APXAIOΛOΓIKO~ ΔΕΛΤΙΟΝ ]934.35
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Κ.

)

Κουροιι\'ιώτη

μορφω\'. αί όποίαι μυθολογοϋνται, δτι άνηλθον, ίΊ άνέρχονται έκάστοτε είς ό>ριJ'

,

"

_"

5'"

σμενην εποχην του ετους, εις

_

_

την. επιφανειαν της γης

οι

_,

~

f:"

εκ του τοπου, οπου υπο

το

εδαφος "ιτο ή διαμονή των. Ό BnscllOr ι τελευταίον έ.πραγματεύθη τας άγγειο-

Είκ.

1.

Κόρης ανοδος. ΑήκviJ'ος εκ τής Πλατων,κής 'Ακαδημεiας.

γραφίας με τΊlν παράστασιν τοί" θέματος τούτου. Έκ των διαφόρων προσώ;τω\'.
που έμφανίζονται κατ' αυτον τον τρόπον έκ τοϋ βάθους της γης, των «άρουραίων"
ι

Sitz. Ber. Ba)·r. Akad. Plli1. His.t. ΚΙ. 1937 1 εξ. Π6λ. και τας προσφάτους πραγματείας Ni!~rso".
Elel!sin. GottlIeiten (ARW. ΧΧΧΙΙ. 131 εξ.), LangJotz, Epimetheus (Die Antike VI, 1 εξ. παραστάσει1; τϊις
Πα\'δώρας). :\-1. Guarducci (Μοη. Linc. 1929, σ. 6 εξ. CΙara Rodos IV, 103 εξ. παραστάσεις 'Αφροδίτη:) ..
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Κόρης άνοδος

·,

;ι

(Feldll1iinse) ο;τως τους ονομάζει ό BnscllOr ακολουθών την κωμικιιν προσωνυμίαν.
:του ά;τοδίδεται εις εν τούτων εις απόσ;τασμα α;τολεσθέντος σατυρικού δράματο.;

του Αισχύλου, ή Κόρη, ή Πανδώρα, ή 'Αφροδίτη και ή Σεμέλη αποτελουν το θέμα
:ταρομοίων ;ταραστάσεων εις τας αγγειογραφίας της πέμ;ττης έκατονταετηρίδος.

'Η 'Αφροδίτη δεν έξέρχεται εκ της

γης, αλλ' αναδύεται εκ της θαλάσ
σης, τούτο ομως

δεν

δηλουται

:τάντοτε εις τας εικόνας, καΙ δια
τοίnο και ταύτης ή ανοδος παρι
στάνεται συνήθως κατα τον ιδιον
τρό;τον, δ;τως και τιΊn' (λλλων :τρο
σι;):των ;του ανέρχονται εκ της γης.

ΕΙνε δια τουτο δύσκολον να όρί
σωμεν άσφαλώς εις ποίαν εχ τών

Ι )Jεων.

"
,
"
ωνuμ(;:σαμ:~ν, αναφερε-

;[συ

τω 1'1 :ταρ<iστασις, οταν δεν ύπάρ
χουν έπιγραφα!' να διευκρινίζουν
τας

μορφάς,

η δεν παρίστανται

κατα nι ν συντέλεσιν του θαύματος
και

υλλα

πρόσωπα

χαρακτηρί

ζοντα ειδικώτερον την εμφανιζο
μένην μορφήν.

Εύτυχα)ς εις τον ασφαλη όρι
σμο" της εικόνος του μικρού μας
αγγείου βοηθεί αλλη παλαιότερον
'{νωστη παράστασις, οπου αί μορ-

ΕΙκ. 2. Κόρη lκ τής ληκύθου τής Πλατωνικής 'Ακαδημ.είας.

φαι εξηγουνται δια τών επιγρα-

φών. Είνε το λαμπρον αγγείον τών μέσων περίπου τού 5° u αιώνος, το όποίον άνη
κεν εις την έν Ν εαπόλει συλλογην του Μαρκησίου Del Vasto, καΙ άφού έδη μοσιεύθη
ύπο τού Strιlbe το 1879 ι, άνεφέρετο εκτοτε ώς εξαφανισμένον,καΙ άνεδημοσιεύθη

επανειλημμένως κατό: την πρώτην άπεικόνισιν 2, εγινε δε εσχάτως κτημα του
Μet1ΌΡοιitaιι Μ nsenl11 της Νέας Ύόρκης

3.

ΕΙς την εΙκόνα τού άγγείου τούτου

ι Brunn Suppl. zu Strube's Studien. Taf. ΙΙΙ.
, Overbeck Kunstmythol. Atlas Taf. XVfII, 15. Baumeister, Denkm. ι, σ. 423 είκ. 463. Πβλ.
Hart"'ig, Rom. Mitt. 1897 σ. 95 καί τελευτιιίον Nilsson ε. ά. σ. 137.
, Bullet. of the Metropolitan Museum 1931 σ. 245 έξ. με εΙκόνα. Αντ. εις σελ. 246 αΙ σχετικαί με το
ιίγγείον παραπομπαί. την πληροφορίαν οφείλω εΙς τον Καθηγητην Buschor.
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Κ.

(εΙχ.

Κουρου\'ιώτ!]

3) ;ι:αριστάνεται ή "Ανοδος της Κόρης με τον Έρμη\', .που τΊ1\' ό)δήγησε καηχ

Til" εντολην τού Διος έκτος τού ".~δoυ

1.

Τι Έκάτη, ή όποία πρώτη χαιρετίζει εις τον

υμνον (στιχ. 431) έξ.) την εκ νέου συνάντησιν μητρΌς καΙ θυγατρός, 1:1'1'\1 δέχεται με

λαμπάδας δια να τΎίν όδηγήσυ εΙς nΊν μητέρα της Δ1Ίμητρα. πο'ι' εικονίζεται εις τ(~
ακρον της παραστά.σεως

.περιμένουσα

Τ11ν κόρην της.

'Υ ;ι:εράνω έκάστης μορφής

εΙνε γραμμένον το ονομα:2 και δεν δί'ναται fπομένως να ί,πάρξη

Έκ κρατηρος Μουσείου Νέας Ύό~»,ης

Metl'opo!itan MU8.

των

,

"Α

προσωπων.

Del VaNio),

art XXVI, 247 fig, 3.

α:το την :ταράσταπι\' αυΤΙΊν αφαιρέσωμεν τον Έρμην και

ν

την Δτμιητρα, ή σκηνη που

άγΊείου

οΙ'

αμφιβολία περ!.

απομένει

[;/ει

τόσην

όμοιότητα

με την εικόνα τού

μας, ωστε ειμεθα ύποχρεωμένοι να δεχθώ μεν, δη ό ιδως μϋθος εικο

νίζεται και εις το αγγείον μας. Ή ανερχομένη

νεαρα γυνΎι εΙνε ή Περσεφόνη,

ή Έλευσινιακη Κόρη, και ή σύνοδός της εΙνε '{j Έκάτη, fl όποία σύμφωνα με την
ΈλευσινιαΚ11ν

;ι:αράδοσιν

συνοδ(')ς της νεαράς

τού

Όμηρικου

θεάς (πρόπολος

'Ύ μνου

~χρησίμευεν

ώς

όδηγος

και δπάων) Η. Ή μεγαλειτέρα

και

διαφορα

μεταξυ των δύο παραστάσεων εΙνε εις Τ11" ενδυμασία\' της Κόρης, διότι εις ττιν
εικόνα του αγγείου

Del Yasto φορεί ίμά.των καΙ εχει ύψηλον στέμμα, ώς βασί

λισσα του ".~δoυ (νερτέρων ανασσα), εις τΥι" κεφαλήν, ένφ ή ,μικρά μας λή'κυθος
ι

'Ύμν. εις ΔΎlμ, στίχο

2

Αί επιγσαφαί του (λγγείου αναφέρονται υιτο

1

UΥμ\'. εις Δ1ιμ

στ

335

έξ,

KretsC!I111er. Griecl), \'aseninsclH, 0.107.

440.
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Κόρης ανοδος

τΎιν παρουσιάζει (είκ. 2) χωρΙς το στέμμα καΙ φορούσαν μόνον απλούν χιτώνα με
κόσμημα της κεφαλής το λαμπρον κρήδεμνο'\'. Άλλ' εις την Κόρην είνε σύνήθη;

11

η άπεικόνισις με το ίμάτων

Χα/ρΙς αυτο

καΙ με την κεφαλην διεσκευασμένην

1

κατα διαφόρους τρόπους. ΚαΙ εις την μικραν λήκυθο\' τού Έθνικού Μουσείου
Ά1'tηνών (εΙχ.

4),

οπου

ή ΕΙκονιζομένη

κατα το

ίΊμισυ γυνη εχει προφανως ληφθη έκ παραστάσεως
δμοίας προς Τ11ν εικόνα της ληκύθου μας, ιος έδή
λωσεν ήδη δ ΗaΓt\lιίg

(ROru. Mitt. 11'197

σελ.

95),

11 Περσεφόνη φορεί την συνήθη γυναικείαν σκού-

\

λ

'
ι
<ο!
δ'
3
'\
φιαν π ,ουσιως κεντημενην.
μοιως. ε και εις το

άγγείον της Στοκχόλμης

(Bnscl!Ol" σ. 27 ει!'.. 105
το οποίον καλ Ο Hnschor

l\Jilsson {ι ά. σ. 133
.δ εχεται
'Υ

~ι,

j''';'''

;ταραστασιν

της

Ρζ'

-

Ρ1.νοοου της

σ.
με

του

ίμάτ

, {)
στηοους,

27),

τσυς

" ;)
χαι ε

πίπτει απο
δ i'

υνατο
--

της

δ'ύο

,';'

ονα ·εΙΎΕ

~,

μων

t

φορεμα
.-

εΙ/{;ονος του

~

t:1

ομοιον

Ι

αγγειου

μας.

της ειδικωτέρας ύποδείξεως του
όποίου γίνεται ή ανοδος, διδ: τού

τόπου, εκ

zαρακτηριστίttOυσχηματισμου τ.ού ανοίγματος τού

εδάφους, που φαίνεται και επι του 6.γγείου
γastο, ώς και γι παράλειψις
'\

Ι'

311 μητρος

ε~ηγoυνται
~ζ

'}
εκ

....
του

De1

τού Έρμοϋ και τη;
_,
μίκρου
ϊ..ωρου,

όποΤον διέθετε προς ζωγράφησιν τυ

,
τον

μικρο'\'· αγ

γείον, που εκαμεν αναγκαίαν τΊl'ν άπλοποίησιν και

σύντμησιν της ;ταραστάσεως.

Ή χρησιμοποίησις

ΕΙκ. 4. Κόρη άνερχο μέ1Ιη €κ της γης.

τού θέματος της άρπαγης 2 και της ανόδου της Κόvης εΙς καλλιτεχνικας παραστάσεις της πέμπτης έκατονταετηρίδος, Ε,\ιισχύουν τη,\,

γνώμην, δτι καΙ απεικονίσεις σκηνών, που άνεφέροντο είς το" ~JiJeo" τό)'\, Έλευσι-

ε. α. σ.

1 Hart\\'ig εΙς RUm. Mitt. 1897 σ. 96. Πιθοινώτατα και η1ν εΙκόνα της φιάλης της Ίένης (BuscJlOr
29, είκ. Ι 1) ενεκα της παρουσίας του σφυροφορουντος Σατύρου πρέπl'L να θεωρήδωμl!\' ώς naQrioraalI'

της 'Ανόδου της Κόρης και όχι της Άφροδίτης, διότι ΟΙ Σάτυροι δεν εχουν θέσιν εΙς την θάλασσαν. Ο:toυ

(ιναφαίνεταt αύτή. Και εΙς .. ην εΙκόνα αύτ;ι" ή Κόρη εχει άκάλυπτο\' και ανευ κοσμήματός τινος την κεφαλήν.
Ή κόμη εΙνε είς μικρον πυχνον κόρυμΒον οπίσω άναδεδεμένη.
?

~!HΙ.

"Ιδε την ώραίαν εΙκόνα nϊς άΡΤΙΧ'Ύης επι του Έλευσινιακου σκύφου της 'Ανθίππης.

1896 σ. 377 έξ.
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Hart\\'ig At11

Κ.

Κουρουνιιίηη

νιακών θεών, ό όποιος καθ' δλα τα Κράινόμενα άπετέλει το κύριον -θέμα του παρι
στωμένου κατα τας μυστηριώτιδας νύκτας μυστικού δράματος ι, έδύναντο να κυκλο
φορουν, πρέπει δμως φυσικα να δεχθώ μεν, δτι εί,ς το μυστικον δράμα ή παροι'
σίασις του μύθου θα εγίνετο 1<ατα διάφορον τρόπον.

Εις την μνημονευθείσαν ήδη άν<&τέρω πραγματείαν του περι των Έλευσινια
κών θεών ό Nilsson εξετάζων τον μύθον της Περσεφόνης (σ. 106 έξ.) ύποστηρίζει
νέαν θεωρίαν περι της (ορας του ετους, εις τΊ1ν όποίαν επιστεύετο, un εγίνετο 1'J
ανοδος της Κόρης, και περι της φυσικης καΙ γεωργικης ενεργείας που εδωκεν άφορ
μην εις την γένεσιν του σχετικου μύθου της άρπαγϊΊς και της άνόδου της Κόρη;.

Ή κρατουσα γνώμη εΙνε δτι 1) σπορα του σίτου και 11 άπόκρυψις τούτου
{,πο την γην κατ({ το φθινόπωςον εσυμΌόλιζε την αρπαγή ν, την κάθοδον της

Κ6ρης. και Ο σχηματισμΌς και

11

ε,κ νέου εμφάνισις τ[ον σταχύων κατα την ανοιξι\'

Τ11ν (ινοδον αΊJτης, Τ1]\' εκ νέου παρουσίαν της έπι της γης το διάστημα μεταξί l
της σπορας, της καθόδου της Κόρης, το φθινόπωρον, και του τελικου σχηματισμού
τ('Ον σταχύων την ανοιξιν, δηλαδη

οΙ χειμερινοι μηνες, οπότε ή γη διακ6πτει την

παραγωγlΊν, και εκλείπει τελείως η καρποφορία και σχεδΟν πα σα βλάστησις, εΙνε

Ο χρόνος, utE ή Κόρη παραμένει εις το βασίλειον του "~δoυ ύπο την γην.
Ό Ν ilssol1 α ντιθέτως παραδέχεται, δτι η 'Άνοδος της

Κόρης συνέπιπτε

το φθινόπωρον με τ11ν σποραν τού σίτου, τών κόκκων του οποίου προσωποποίησις
εΙνε ή Κόρη, ώς κόρη του στάχυος, τον οποιον προσωποποιεί η Δημήτηρ' έσή
μαινε δε ή 'Άνοδος την άναγωγην και την εκ νέου εμφάνισιν τού σίτου, της

Κόρης, επι της γης εκ των ύπογείων άποθηκών, τών πίθων, σιρών, δπου μετα τον
θερισμον και άφοί, ήλωνίζετο κατα τον 'Ιούνιον, κατετίθετο και εφυλάσσετο άπο

κλεισμένος δ σΙτος. 'Η καταγωγη και άποθήκευσις α'υτη τού σίτου εις τον ύπόγειον

κλειστον χώρον, εσυμβόλιζε την άρπαγην και την Κάθοδον της Κόρης εις τα ύπό
γεια βασίλεια του Πλούτωνος, τους σιρους δηλαδή, δπου παρέμενεν ό Πλούτος,
(Πλούτων) ό όποίος κατ' έξοχην επροσωποποίει τον άφθόνως αποθηκευμένον σίτον.
Οί μηνες μεταξυ τού αλωνίσματος τον 'Ιούλιον και της φθινοπωρινης σποράς

:tνε εΙς το ξηρΌν Έλληνικον κλίμα ή έποχή, κατα την οποίαν λείπει πάσα
βλάστησις άπο της γης, ιδίως δε λείπει τελείως άπ' αύτης πάν ϊχνος της βλαστή
σεως τού σίτου, εΙνε ό χρόνος της απουσίας της Κόρης έκ της γης καΙ της παρα

μονης της εΙς τα ύπόγεια βασίλεια του "4δου. την γνώμην του αύτην ύποστηρίζει
ό σοφος θρησκειολόγος με την γνωστην έμβρίθειάν του καΙ με ίκανα ίσχυροφανη

τεκμήρια. Νομίζω έν τούτοις, δτι δεν είνε όρθή.

Ή παλαιοτέρα, καλλιτέρα καΙ έγκυρωτέρα αφήγησις τού μύθου της Περσε-

1

Deubner, att. Feste

σ. 8~.
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φόνης είνε βεΒαίως ό όμηρικος ϋμνος της Δήμητρος. Είς αυτυν όρίζεται ~ητώ;

ώς χρόνος της ανόδου το έαρ: όππότε"δ' ανδεσι Υαί' εύώδεσιν είαρι.νοίσι.ν ι
!

παντοδαποίς δάλλει, τότ' άπα ζόφου ήερόεντος / αύτις ανει μέΥα δαυμα

δεοίς δνητοίς τ' άνδρώποις (στ.

401- 403). Ό Nilss011 (σ. 107) ελαττώνει

την δύναμιν της μαρτυρίάς σχετίζων αύτην με την περιγραφην τού γεμάτου

όμοίως άπο άνθη τοπίου, ϋτε ήρπάγη κατα το φθινόπωρον, ώς
δεκτόν, ή Περσεφόνη, και άποδίδων και τας δύο περιγραφας

τού ύμνογράφου να διακοσμήστι
όχι είς πραγματικότητα.
τον ίδιον περίπου

με άνθοοριθείς στίχους την διήγησίν του, και

Ή σκηνη της άρπαγης περιγράφεται δύο φορας κατα

τρόπον

είς το" ϋμνον. την δευτέραν φοραν όμιλεί ή

ή Περσεφόνη είς την μητέρα της: (στ.
λειμώνα

...

(στ.

425)

ElvF, μέχρι τούδε

είς την επιθυμία\'

παίζομεν ήδ'

ίδία

417)

Ήμείς μεν μάλα πασαι άν' ίμερτον

avf}Ea

δρέπομεν χείρεσσ' έρόεντα,/ μίΥδα

κρόκον τ' άΥανον και άΥαλλίδας ήδ' ύάκινΟιον,,Ι και ροδέας κάλυκας και
λείρια, f}αύμα ίδέσf}αι, / νάρκισσόν i}' ον εφυσ" ωσπερ κρόκον, εύρεία χf}ών

(πρ6. και στίχο

5 - 8).
401 - 403, που άναφέρονται είς την άνοδον περιέχονται είς tr]v

ΟΙ στίχοι

(δυστυχώς πολυ ελλιπώς σωζομένην) όμιλίαν, δπου ή Δημήτηρ εξηγεί εις την κόρην
της δια ποίον λόγον επρεπε να μέντι το εν τρίτον τού ετους ύπο την γην, και είνε
σαφης ή πρόθεσις να όρισθυ ώς χρόνος της επανόδου της είς την γην ή εαρινrj
ώρα, που γίνεται με την άπαραίτητον φυσικα ποιητικην διακοσμητικΎlν περίφρα
σιν, ενώ είς την διήγησιν της άρπαγης ύπάρχει μόνον ή ποιητικrj περιγραφη τών

άμερίμνων παιγνιδίων τών νεαρών κορών είς τυν λειμώνα, τον όποίον έπιτηδείως

στολίζει ό ποιητης με δλα τα άνθη που προτιμούν αί κόΨΗ, δια να μεγαλώσυ
περισσότερον ή εντύπωσις τού καταπληκτικού θεάματος της αίφνιδίας εμφανίσεως

τού Πλούτωτος και τού τρομε{)οϋ συμ6άντος της άρπαγης της παιζούσης κόρης.

χωρις καμμίαν εκδηλον πρόθεσιν να όρίστι δια της είδήσεως ταύτης και τον χρό
νον που εγινεν ή πράξις. Άλλ' ύπάρχουν άκόμη εις τον ϋμνον και οί στίχο

Είς δ'αρα Ράριον ίςε, φέρέσβιον

ovf}ae

450-4;')6

άρούρης / το πρίν, άταρ τότε Υ' οϋτι

φερέσβιον, άλλα εκηλον . είt"'τήκει πανάφυλλον· εκευδε δ'αρα κρί λευκον Ι
μήδεσι Δήμητρος καλλισφύρου· αύταρ επειτα

j'

μέλλεν αφαρταναοίσι κομή

σειν άσταχύεσσιν, 'η Ρ ο ς ά ε ς ο μ έ ν ο ι ο, πέδφ δ' αρα πίονες ;;Υμοι / βρι
σέμεν άσταχύων, οί όποίο ι, υ.ναφέρονται εις την άποστολην της Ρέας προς την

Δήμητρα να της άναγγείλτι trjV άπόφΑC;Hν τού Διος να μείντι ή Περσεφόνη
το τρίτον μέρος τοϋ ετους ύπο την γην, και δεικνύουν καθαρά, δτι ό ϋμνος την
{όραν του χειμώνος θεωρεί ώς τον χρόνον της παραμονης της Περσεφόνης ύπο
1

'στίι..

:14

Ήαρι"ο,σι σώζεται είς δύο χειρόγραφα,

Homt're H~'I11nes (Htllnbert. Coll. Ηnίν. de France 1936)

σημ.
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τι)ν ".~δη ν, κιΛ την ανοιξιν, ώς ώραν της έξευμενίσεως της Δήμητρος καΙ της έκ
νέου έμφανίσεως της Κόρης έπι της γης.

'Αλλ' ύπάρχει και αλλη ρητη καΙ' σ'αφης άρχαία Έλληνικη μαρτυρία στι ό)ς

χρόνος της καθόδου της Περσεφόνης είς τον "~δην έπιστεύετο ό χρόνος της σπο

ράς κατα το φθινόπωρον. Ό Πλούταρχος (περι "Iσ.~αΙ Όσίρ. 378) όμιλων περι
βοιωτικης έορτης της Δή μητρος γινομένης τον Π υανεψιωνα μηνα, λέγει στι
οί ΒοιωτοΙ θεωρούν την έορτην αυτην έπαχθη, ώς δια την της Κόρης κάiJιoδoν ι.
Ό NilssOll (σελ. 107) χρησιμοποιεί ύπερ της γνώμης του, στι ή άρπαγη και
κάθοδος της Κόρης πρέπει να τοποθετηθη είς~ην άρχην τού θέρους, και στι
το φθινόπωρον είνε 11 ωρα της 'Ανόδου, μαρτυρίαν τού Διοδώρου (V 4,5-7) 2 κατα
την όποίαν έν Σικελί~ έωρτάζετο ή Καταγωγη της Κόρης, καθ' ον χρόνον ητο
πλέον τέλειος ό καρπος τού σίτου, δηλαδΎ] πιθανώτατα κατα τον θερισμόν.
Δεν l\-οϋ φαίνεται, στι δύναται να θεωρηθη ή μαρτυρία αϋτη περι των Σικε
λικων έορτων της Δήμητρος 'Και Κόρης ίσχυρα άπόδειξις κατα της παραδόσεως
τού Όμηρικού ϋμνου, στι ή ανοιξις ητο ή ώρα τού ετους, κατα την όποίαν άνείρ

Ζ,ετο έκ τού ".~δoυ πάλιν έπι της γης ή Περσεφόνη, και έπομένως ση το Φθινό
;τωρον ό χρόνος της σποράς ητο ή ώρα της καθόδου εις τον "~δην. Δια τον ιδιον

λόγον σπως και εις τας ;Αθήνας, διότιδηλαδη και οί Σικελιωται έπίστευαν, οτι
είς αυτους πρώτους έδίδαξαν την κιλλιέργειαν τού σίτου, έωρτάζοντο με μεγαλο
πρεπείς θυσίας και πανηγύρεις αί δύο γεωργικαί θεαί' σπως δε και εις τας Άθήνας,
έγίνοντο και εις την Σικελίαν δύο φορας τού ετους έορται εις έποχας τού ετους,
;τ01' έσημείωναν τους δύο σημαντικωτέρους σταθμους της γενέσεως τού σίτου,

;-ωτα την σποραν δηλαδή, και στε έπλησίαζε να γίνη πλέον ετοιμος δια την συγκο
μιδην όσίτος.

Εινε βέβαια όλίγον δύσκολον να έξηγηθη, διατι άναφέρεται ώς έορταζομένη
!

Και Βοιωτοι τα τή~ 'ΑχαιιΪ, μέγαρα κινούσιν, επαχ{Ηί την έορτην εκείνην oνoμάζoντ~,

την τή, Kόρη~ κάiJ.ί>δον. 'Έστl δ' ό μην ούτο, περι Πλειάδα σπόριμo~, ό'ν
δ' 'ΑiJ.ηναίοl. Βοιωτοι δε Δαμάτριον καλούσl.

Tov,

σiJ.αl και καλείν τον μεν χειμώνα Κρόνον, το δε

έκατέρq. τών

δια

'AiJ.ve AiyvnτIOI, Πυανεψιώνα

δε πρo~ έσπέραν οίκούντα, Ιστορεί θεόπομπο, ήγεί

iJ.ieo,

'Αφροδίτην, το δε έαρ Περσεφόνην .

2 ο, δε κατα την Σικελίαν, δια την τή, Δήμητρο, και

εύρέσεω, τού σίτου μεταλαβόντε"

6J,

iJ.εών

..

Κόρη, προ, αυτου, οικειότητα πρώτοι τή,

κατέδειξαν iJ.υσία,

και πανηγvρεl"

επωνvμου,

αυτoί~ ποιήσαντε, και τιρ χρόν,,!, διασημήναντε, τα, δοiJ.είσα, δωρεά,. Τή, μεν γαρ Κόρη, την καταγωγην
εποιήσαντο. περι

τον

καιρον

έν ι;;

τον

του

σίτου

καρπον

τελεσlουργείσiJ.αl

συνέβαινε,

και

ταvτην

την iJ.Vσίαν και πανήγυριν μετα τοσαύτη, άγνεία, και σπουδή, επιτελούσιν οση, εικό, εστι rov, τfί κρα
τίστn δωρεq; neoHetiJ.iνta, τών αλλων άνiJ.ρώπων άπoδιδόντα~ τα, χάριτα, τή, ·δε Δήμητρο, τον καιρον
τή, iJ.υσία, πρΌέκρlναν έν φ την άρχην ό σπόρο, του σίτου λαμβάνει, έπί δ' ήμέρα, δέκα πανήγυριν

αγουσιν επώνυμον τή, iJ.εού ταύτη~, rfj τε λαμπρότητι τή, π~ρασκευή, μεγαλοπρεπεστάτην και
τΥ δlασκευΥ μιμοvμεvοι τον άρχαίον βίον. ΈiJ.ο, δ'·εστΙν αυτοί, έν ταύται, ταί, ήμέραι, αΙσχρολογείν

κατα τα, προ, άλλήλoυ~ όμιλία, δια το την iJ.εΟν επι τfί τή, Κόρη, άρπαγfί λυπουμένην γελάσαι δια
την αΙσχρολογίαν.
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{j Καταγωγη της Κόρης εις την Σικελίαν κατα την έαρινην έορτήν, άλλ' ομως

καΙ εις την δευτέραν έορτήν, που έγίνετο έκεί προς τιμην της Δήμητρος κατα την
σποράν, έγίνοντο ύπο τών έορταζόντων πράξεις, αί όποίαι ένθύμιζον την άρπαγην
της Κόρης καΙ το πένθος της Δήμητρος. Λοιπον δεν θα ήτο παράλογον να ύποτεθfl,

οτι καΙ εις τας δύο Σικελικας έορτας έγίνοντο, οπως και εις τας 'Αθήνας, παρα
στάσεις τού μύθου των δύο θεών, τού όποίου κυριώτερον μέρος άπετέλει άναμφι
σβητήτως ή άρπαγη καΙ κατάβασις της Κόρης εις τον "~δην καΙ ή άνοδος αύτης
πάλιν εις την γην, καΙ δια τον λόγον τούτον με την θαυματουργικην αύτην περιπέ

τειαν έδύνατο να χαρακτηρίζεται ή έορτη αύτή, της όποίας, ώς ρητώς μαρτυρείται
ύπο τού Πλουτάρχου (τφ χρόνφ διασημήναντες τας δοiJoείσας δωρεάς), ώρίσθη
ό χρόνος της τελέσεως, οτε έσπείρετο, καΙ οτε ωριμος πλέον ήτο ετοιμος προς
συγκομιδην ό σίτος, δια να ένθυμίζτι οτι αιτία της έορτης ήτο ή μεγάλη δωρεά,
που εκαμαν εις τους ανθρ(.οπους αί δύο θεαί.

Άλλ' ό

Nilss011 στηρίζει κυρίως την γνώμην του περΙ του ορισμού τού

χρόνου της καθόδου

καΙ της διαμονης της Περσεφόνης εις τον "~δην κατα το

θέρος εις την φύσιν τού Έλληνικού κλίματος, διότι εις την Έλλάδα ή παύσις της
βλαστήσεως είνε κατα το θέρος, οτε δια την ξηρασίαν δεν φυτρώνει τίποτε νέον εις
την γην, καΙ όχι τον χειμώνα, όπότε αρχίζει καΙ προχωρεί, αν καΙ βραδέως, ή νέα
βλάστησις τού σίτου.
Άλλ' είνε μόνον ή ελλειψις της νέας βλαστήσεως κατ α το θέρος ίκανη να

γεννήστι εις τον άνθρωπον την ιδέαν, δτι λείπει άπο της γης ή τροφή, ή θεα που
την προσωποποιεί, καΙ οτι ή θετκη δύναμις που έπιτρέπει εις την γην να παρέχτι
εις τον άνθρωπον την τροφην είνε ωργισμένη, καιαν δεν έξιλεωθΌ, θα άφανισθfl
το άνθρώπινον γένος; Ή κατάστασις του κόσμου κατ α το θέρος εΙνε καΙ εις την

Έλλάδα τοιαύτη, ωστε να είνε δυνατον να περιγράφεται εις τον υμνον με τόσον
τρομακτικους

στίχους

(305

έξ.); αίνότατον δ' ενιαυτσν επι χiJoόνα πουλυβό

τειραν / ποίησ' άνiJoρώποις και κύντατον, ούδέ τι γαία

/ σπέρμ'

άνίει' κρύπτεν

γαρ εϋστέφανος Δημήτηρ' /πολλα δε καμπύλ'αροτρα μάτην βόες εΙλκον
άρούραις'

/

πολλσν δεκρί λευκσν ετώσιον εμπεσε γαίη.

ολεσσε γένος μερόπων άνiJoρώπων

/

/

Και νύ κε πάμπαν

λιμού ύπ' άργαλέης.

Με την μόλις συντελεσθείσαν συγκομιδην ό άνθρωπος εχει το θέρος ασφα
λισμένην την τροφήν του, αί αποθηκαι του είνε καλα έφωδιασμέναι' τα περισσότερα
δένδρα είνε γεμάτα καρπούς, διότι καΙ αί συκαί καΙ αί έλαίαι καΙ πολλα άλλα

δένδρα καρποφορούν μέχρι καΙ μετα τας τελευταίας ήμέρας τού θέρους. Το θέρος
είνε ή έποχή, οτε κατα τον Βουκολικον (Β ιΌ εΙδ.

XVII) πάντα τελείεται, οσσα

μογεύμες. Ή θερμότης καΙ ή ξηρασία βασανίζουν βέβαια τον άνθρωπον κατα το

θέρος, άλλ' ή ίδία φύσις με την έλαφροτέραν πνοην ανέμου, με μικραν σκιαν ύπο
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛTlΟΝ 1934 - 35
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τα δένδρα, που έχουν ακομη σλον το πυκνον φύλλωμά των, με την δροσιαν της
ασημαντοτέρας πηγης παρέχει οχι μόνον το φάρμακον κατα τού κακού αύτού,

αλλα καΙ ήδονήν, ή όποία πολλάκις αμείβει δι' σλην την άλλην κακοπάθειαν. Είς
τους παλαιοτάτους ανθρώπους, οί όποίοι έζων περισσότερον κατα φύσιν, θα ησαν
ίσχυρότερα τα συναισθήματα αύτά

1.

Τοιαύτη κατάστασις δεν γεννq. την μελαγχο

λικην διάθεσιν, την απαισιοδοξίαν, που εκαμε να πιστεύεται, στι λυπημένη διότι
εχασε το τέκνον της, καΙ ωργισμένη, διότι της το αφήρπασαν, ή ζωογονούσα την

παραγωγικην

δύναμιν

της φύσεως καΙ τρέφουσα τους ανθρώπους καΙ τα ζώα

θεότης απεφάσισε να διακόΨη την παραγωγην της φύσεως, καΙ να έξαλείΨη την
ζωην απο τον κόσμον.

Διαφορετικα έμφανίζεται ή φύσις τον χειμώνα. Το Ψύχος είνε καΙ είς την
Έλλάδα δριμύ, καΙ ό παγετός, τακτικος είς τα όρεινότερα μέρη, που αποτελούν
το μεγαλείτερον

τμημα της

Έλλάδος, παρουσιάζεται πολυ συχνα καΙ είς την

πεδινην Έλλάδα. Οί άνθρωποι καΙ τα ζώα ύποφέρουν, καΙ αί γεωργικαΙ καΙ σλαι
αί άλλαι εργασίαι γίνονται με πολλην δυσκολίαν. Οί καρποΙ εχουν εκλείψει καΙ
τα περισσότερα δένδρα χωρις τα φύλλα των φαίνονται καΙ είς την Έλλάδα ώς

νεκρά' ή νέα βλάστησις τών σιτηρών, εΙνε αληθές, εχει αρχίσει, αλλα προχωρεί
με μεγάλην βραδύτητα μέχρι σχεδον τού Φεβρουαρίου, και μόνον σταν βοηθήσουν
εξαιρετικώς ευμενείς συνθηκαι πρασινίζουν όπωσδήποτε εντόνως οί καλοι αγροί.

Ή αγωνιώδης αμφιβολία περι της τύχης της νέας σποράς και ό φόβος μήπως
αϋτη

άποτύχη

βασανίζουν τας ψυχάς.

'Ιδου πώς περιγράφει τον

χειμώνα και ό Λουκιανος (τα προς Κρόν.

392)

Έλληνικον

όπότε ή χιων επέχει τα πάντα

και δ βορράς πολυς και ούδέν δ τι ού πέπηγεν ύπο τού κρύους, και τα

δένδρα ~ηρα και γυμνα και αφυλλα (πβλ. και τού Όμηρικού ϋμνου εκηλον
είστήκει πανάφυλλον, ανωτ. σελ.
{}ηκότες,

και οί αν{}ρωποι

7),

και οί λειμώνες

έπικεκυφώτες,

αμορφοι και, ά~,αν

ώσπερ οί πάνυ γεγηρακότες ....

την εποχην αυτην ητο φυσικον να εγεννήθη ό φόβος, που επροκάλεσε την μελαγχο
λικην πίστιν, στι είχε χαθη ή προσωποποιούσατην τροφην θεά, και στι ωργισμένη
δια τούτο ή μήτηρ της, ή θεα που προστατεύεί και διοικεί την παραγωγικην
1

"Ας μας έπιτραπΌ να παραθέσω μεν έδώ και τ()ύς στίχους με τούς όποίους περιγράφει τό θέρος

ό Ήσίοδος, πού μας φα\'ερώνουν την ίδέαν, πού εΙχαν και οί σύγχρονοι .τού Ήσιόδου αΕλληνες περι της
καταστάσεως τού κόσμου κατ α τό θέρος ("Εργ. στ.

582

έξ).

'Ήμος δέ σκόλυμός τ' άνθ-εί., και ήχέτα τέττιξ / δεvδeέφ έφεζόμενος λι"veηv καταχεύετ' άοιδη"

/

πυκνόν νπο πτεeύ"ωv, θ-έeεος καματώδεος l1Jel1, / τήμος πιόταταί τ' αlyες και οΙ"ος &eιστος, / μαχλόταται
δέ "υναίκες, άφαveότατοι δέ τοι ιivδeες
χeώς υπο καύματος' άλλα τότ' ήδη

/ είσίν, έπει κεφαλη" και "ούνατα Σείeιος αζει, / αναλέος δέ τε'
/ εiη πετeαίη τε σκιη και βίβλινος οινος, / μαζά τ' άμολ"αίη, "άλα

τ' αί"ών σβεννυμενάων, / και βοος υλοφά"οτο κeέας μήπω τετοκυίης 7πeω'το"όvωv τ' έeίφωv' έπι δ' αϊτ90πα
πινέμεν οΙνον,
σωπον,

/

/ έν σκιfj έζόμενον κεκοeημέvοv ητοe έδωδής. / άντίον άκeαέος Ζεφveοv τeέψαvτα πeό

κeήvης τ' -1ενάου και άποeevτοv, η τ' άθ-όλωτος.
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δύναμιν της φύσεως είχεν αποφασίσει να αφή ση να αποθάνη ό κόσμος απο την
πείναν διακόψασα πασαν παραγωγΎ]ν.

Άλλα καΙ δτι ή άρπαγη καΙ ή άνοδος της Κόρης έσυμβόλιζον αλληγορικως
την κατάθεσιν τοϋ σίτου είς πίθους θαμμένους

έντος της γης είς τα ύπόγεια

των οίκιων, καΙ την αναγωγην τούτου πάλιν έκ των ύπογείων πίθων είς την έπι

φάνειαν της γης χάριν της σπορας δεν δύναται να είνε όρθή. <Ότι πίθοι μεγάλοι
έχρησίμευον είς την Έλλάδα καθ' δλην τ~ν αρχαιότητα απο των παλαιοτάτων
χρόνων προς έναποθήκευσιν τροφίμων, ίδίως σιτηρων, καΙ άλλων ύγρων καΙ στε
ρεων γεωργικων προ'ίόντων

μαρτυρείται ύπο αρχαίων κειμένων καΙ δια πλήθους

παραστάσεων αρχαίων αγγείων

1.

Άλλ' οί πίθοι αύτοΙ δεν ησαν θαμμένοι έντος της

γης, ούτε ησαν ίδυμένοί είς ύπογείους χώρους. Έχώνετο έντος τοϋ εδάφους το
κατώτερον μέρος. των τόσον μόνον δσον ητο αναγκαίον, δια να στέκωνται ασφα
λως, αφοϋ ό πυθμήν των συνήθως δεν ητο τόσον πλατυς, ωστε να χρησιμεύη ώς
στερεα βάσις, καΙ να είνε συγχρόνως δυνατον να αντληται η να εξάγεται το περιε

χόμενόν των όπωσδήποτεευκόλως ύπο προσώπου κύπτοντος επι τοϋ στομίου των.

Δεικνύεται τοϋτο πολυ καθαρα είς δλας τας σωζομένας παραστάσεις με είκόνα ς
πίθων, που έχρησίμευαν ώς αποθηκαι, καΙ κατα τον ίδιον τρόπον ησαν ίδρυμένοι
καΙ οί πίθοι είς τας αποθήκας των Κρητικων ανακτόρων, δπαυ έχομεν τα αρτιώ
τερα καΙ κάλλιστα παραδείγματα της αποθηκεύσεως είς πίθους κατα τους πoλiJ

παλαιους χρόνους. Αί αποθηκαι εντος των όποίων εύρίσ~oντo οί πίθοι, ησαν

συνήθως ίσόγειοι. Ύπόγειοιχωροι, δπως είνε τα σημερινά

μας «ύπόγεια

»,

δηλαδη χωρο" σκαμμένοι ύπο την έπιφάνειαν της γης, που να έχρησίμευαν
ώς αποθηκαι εντος η πλησίον των κατοικιων, ούτε ύπο αρχαίων συγγραφέων
μαρτυροϋνται,καθ' δσον γνωρίζω, ούτε εύρέθησαν είς ανασκαφας αρχαίων οίκιων.

Ώς αποθηκαι είς τας Έλληνικας χώρας έχρησίμευον είς πλουσιωτέρας κατοικίας
δωμάτια κτισμένα χωριστα έπΙ της επιφανείας της γης είς την αυλην των οίκιων,
η έν συνεχεί~ με τα λοιπα κατοικήσιμα δωμάτια, η καΙ το κατώτερον, ίσόγειον

μέρος των οίκιων, που απετελοϋντο έκ περισσοτέρων όρόφων, δnως ησαν τα Κρη
τικα ανάκτορα καΙ αί μικρότεραι ίδιωτικαΙ κατοικίαι που ανέσκαψεν ό Τσούντας

είς τας Μυνήνας. Είς τας άπλας μάλιστα κατοικίας των Προελλήνων2 οί πίθοι,
που περιείχον τα εφόδια των κατοίκων, θα εύρίσκοντο είς τους ίδίους χώρους,
δπου έμεναν καΙ οί άνθρωποι.

Πίθοι μετρίου μεγέθους εχρησιμποιοϋντο βεβαίως καΙ είς δλας τας έποχας

1

Π6λ. τας πολυπληθείς παραστάσεις τού πίθου τού Ευρυσθέως και των Κενταύρων έκ των είκό,'ων

τιί,ν άθλων τού 'Ηρακλέους.

, Ό ~:ilsson' δέχεται, στι ό μύθος της κατα6άσεως είς τον • ~δην και της άνόδου της Περσεφόνης
οφείλεται εις προελληνικήν παράδοσιν.
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της άρχαιότητος ώς τάφοι μικρών παιδίων, διότι ήσαν πρόχειρα, στερεα και

άφθαρτα περικαλύμματα ΤΟ)'l σκελετών, δπως εχρησιμοποιούντο και άλλα πήλινα
οικιακα σκεύη, χύτραι, πύελοι καΙ άμφορείς, εΙνε δμως πολυ δύσκολον να άποφα
σίσωμεν να δεχθώμε'\' δια τούτο, δτι ήτο δυνατον να πιστευθϋ, δτι κάθε πράγμα
που εκρατείτο φυλαγμένον εντος πίθων, εθεωρείτο δτι ήτα νεκρον και εύρίσκετο

εις τον "~δην.
Λοιπον δεν εινε δυνατον να δεχθώμεν, δτι ή ιδέα της καθόδου της Κόρης εις
τον </~δην καΙ της εκ νέου άνόδου της εις την γην εγεννήθη εκ της αποθηκεύσεως

τού σίτου εις πίθους, και εκ της άναγωγης τούτου πάλιν εκ τών πίθων εις την

γην χάριν της σποράς. ΚαΙ μόνη δε ή σκέψις, δτι έις τους πίθους δεν έφυλάσσετο
μόνον ό προς σποραν ώρισμένος σίτος, άλλα και ό αναγκαίος προς καθημερινην
διατροφήν, θα επρεπε να μάς αναγκάσll να μη δεχθώ μεν την νέαν αύτην -θ'εωρίαν,
διότι οί πίθοι θα ηνοίγοντο πολυ συχνά, καΙ το περιεχόμενόν των θα ένεφανίζετο
πολλάκις εις την επιφάνειαν της γης, λοιπον θα είχομεν πολυ συχνα την 'Άνοδον
της Κόρης

1.

Είμαι ύποχρεωμένος να μη συμφωνήσω και με τηνάλλην νέαν γνώμην περΙ
ύπάρξεως δηθενκαΙ δευτέρας 'Ανόδου της Κόρης κατα τον χρόνον της πρώτης
βλαστήσεως τού σίτου ολίγας ήμέρας

μετα την σποράν,

ιδίως διότι δεν είναι

ορθος ό όρισμος τού ε'ίδους της εργασίας, δια την όποίαν παρίστανται οί βωλo~'
κόποι

11

σφυροκόποι Σάτυροι εις αγγειογραφίας, δπου ή Κόρη ανερχομένη εκ του

έσωτερικού

της γης, και' κατα

το ημισυ περίπου

εκτος αυτης, παρουσιάζεται

ενώπιον Σατύρων χειριζομένων μεγάλας σφύρας. Εις την παρουσίαν τών Σατύ
ρων τούτων και το εΙδος της εργασίας, που εξετέλουν, ό

Nilsson στηρίζει την

έρμηνείαν της παραστάσεως ώς δευτέρας ανόδου, καΙ την δλην θεωρίαν του περι

της δευτέρας ανόδου.

Ό Ν ilssoll εχων, ώς λέγει, ύπ' δψει το είδος τών γεωργικών εργασιών κατα
την σποραν καΙ ολίγον μετ' αυτην έρμηνεύει τας εικόνας ώς έξης. 'Ολίγας ήμέρας

μετα την σποραν ό σπόρος βλαστάνει, καΙ αρχίζει να ορθώνεται εκτος της γης
ό νέος βλαστός. Τότε έπειδη δια της αρόσεως καΙ της συνοδευούσης αυτην πρώτης
βωλοκοπήσεως, που γίνονται κατα την σποραν δια να καλυφθούν οί διαρριπτόμενοι
επι τού αγρού σπόροι, δεν επιτυγχάνεται πάντοτε ή τελεία κάλυψις τούτων, και
ι 'Ο Πλούταρχος είς την συνέχειαν τού ανωτέρω (σελ.

8)

μνημονευθέντος χωρίου μας μεταδίδει και

των αρχαίων την πίστιν, στ! την σπορσ.ν εβλεπον τρόπον τινσ. ώς ταφην (Περί Ίσ. και Όσ.

378 Ε): καί

δίδωσιν ό καιρος ύπόνοιαν έπί τών καρπών τfj άποκρύψει γενέσ{}αι τον σκυ{}ρωπισμόν, ους οΕ παλαιοί

{}εούς μεν ουκ ένόμιζον, άλλα δώρα {}εών άναγκαία καί μεγάλα προς
κα{}' ην δ' όJραν τούς μεν άπο δένδρων έώρων άφανιζομένους

1'0

μη ζήν άγρίως και {}ηριωδώς'

παντάπασιν

καί άπολείποντας, τους δε

καί αυτοί κατέσπειρον ετι γλίσχρως καί άγρίως, διαμώμενοι ταίς χερσί Ζην γήν καί περιστέλλοντες αυ{}ις
έπ' άδήλφ

1''9

πάλιν έκφανείσ{}αι

καί συντέλειαν

έξειν

άπο{}έμενοι,

πολλα {}άΠΤOυιJιν

{}ουσιν έπραττον.
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Κόρης άνοδο;

1'1 πλήρη; έξoμ~λισις

της έπιφανείας τού αγρού, ή δε βροχη μετα την σποραν

:ταρασύρει το χώμα, καΙ σχηματίζει μικρα αυλάκια εις τον σπαρέντα αγρόν, που
αποκαλύπτουν

τας ρίζας τών νέων

σπορ αν και δ~υτέρα

φυτών,

γίνεται

:του εΙνε μεταξυ τών νεοβλάστων, καΙ καλύπτουν
αυτην

κάμνουν

ολίγας

ήμέρας

μετα την

βωλοκόπησις έργάται θραύουν με σφύρας τας έξογκώσεις

κατα

τον

τας ρίζας των.

την :~ργασίαν

Nilsson οί Σάτυροι, οτε έμφανίζεται προ αυτών

ή ανερχομένη έκ της γης Κόρη, που εΙνε ή' προσωποποίησις τού νέου βλαστού
τού σίτου, και δι' αυτο έρμηνεύονται αί παραστάσεις ώς δευτέρα άνοδος της
Κόρης, ή όποία καΙ όρίζεται δια τούτο χρονικώς ολίγας ήμέρας μετα την σποράν,

ολίγον δηλαδη μετα την πρώτην άνοδον της Περσεφόνης, που εΙνε, ώς είπομεν,
κατα τον

Nilsson ή άναγωγη εις την έπιφάνειαν της γης τού αποθηκευμένου είς

τους ύπογείους πίθους σίτου δια να σπαρη,

Άλλ' ή γεωργικη ωJτη έργασία της δευτέρας βωλοκοπήσεως τού σπαρέντος

αγρού μόλις αρχίζει να βλαστάνιι ό σίτος, δεν ύπάρχει. Είναι αδύνατόν με τον
τρόπον, που έγίνετο καΙ είς την αρχαιότητα ή καλλιέργεια τού σίτου με πυκνην
Υ.ιι.ι σχι κατα χωριστας γραμμας κανονιζομένην βλάστησιν, να γίνη ή δευτέρα
(\ωλοκόπησις χωρΙς να προξενηθη μεγάλη βλάβη είς τους μόλις έμφανισθέντας
Ι\λαστούς. .,Αλλως τε καΙ αφού έγίνετο συγχρόνως με την άροσιν ή βωλοκόπησις
κατα την σποράν, ασφαλώς δεν εμεναν Τ,όσοι βώλοι άθραυστοι, ωστε να 1μο

ανάγκη δευτέρας βωλοκοπήσεως προς διάλυσιν τούτων. Ούτε καΙ σήμερον δεν
γίνεται πουθενα εις την Έλλάδα ή δευτέρά αυτη βωλοκόπησις. ΤΟ αρχαίον Γεω

;τονικον (τού Λεοντίου, Γεωπον. Β, 24) εις το χωρίον \ είς το δποίον παραπέμπει
και ό Nilsson "(σ. 135), όμιλεί περι σκαλίσματος, καΙ σχι περΙ βωλοκοπήσεως,
που έγίνετο, αφού εΙχον ηδη κάπως προοδεύσει οί βλαστοί. 'Ώστε οί σφυροφόροι

Σάτυροι, που παρευρίσκονται κατα την έμφάνισιν της Κόρης είς τας αγγειογρα
φίας είνε βεβαίως γεω.ργοί, και φυσικά, διότι γεωργοΙ κυρίως επρεπε να ίδουν

πρώτοι τΎlν ανερχομένην Κόρην, αφού καΙ είς τους άγρους θα έγίνετο καΙ ή νέα
έμφάνισίι; της έπΙτ~ γης, 03ϊως εγινε και ή άρπαγή της, καΙ με τα εργα τών

αγροτών συνδέεται 'κυρίως ή Κόρη, και με αυτα σχετίζεται καΙ ό μύθος καΙ
ή λατρεία της άλλ' ουδεμίαν χρονολογικην ενδειξιν προς όρισμον της ωρας τού

ετους, που έγίνετο ή άνοδος, μας παρέχει ή παρουσία τών βωλοκόπων κατ' αυτήν.

ι ΤΟ χωρίον εΤνε κάπως άσαφές: Τά σπαρέvτα τό με" κά.1.λιστοv δι' αv{}ρώπωv επισκάπτεσ{}αι,

ϊ"α πά"τα καταχωσ{}ή, ει δε μη κα" διά βοώ" σκαλλέσ{}φ (πρόκειται πιθανώτατα περι του εργου της
ΠΡ<ι"Ηης βωλοκοπήσεως)' 8ταv δε ηδη τη" βώλοv κρύβειv ι1ρχηται σκαλλέσ{}ω, ϊvα η τε ιlyρία. υλη ιlφα.vισ{}iί,

και αι από τώv ύδάτωv ΥεΥυμvωμέvα.ι eίζα.ι προσχωσ{}ώσιv. ΤΟ δεύτερον μέρος του χωρίου, το όποίον και
μάς άφορq., νομίζω OtL πρέπει να νοηθύ οϋtω: οταν μεγαλώσl)υν τόσον τα σπέρματα wotE να κρύβουν την
άνώμαλον έπιφάνειαν της γης (βωλον) τότε πρέπει να γίνΖΤαι το σκάλισμα, προς άφαίρεσιν τών ζιζανίων και
κάλυψιν των ριζ(ον που έγυμνώθησαν δια των Μάτων,
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Ή βωλοκόπησις ητο κατα την άρχαιότητα έκ των σπουδαιοτέρων καλλιεργητικων

έργασιων, δια τούτο και ό γεωργος Τρυγαίος εις την Ειρήνην τού Άριστοφάνους 1
άναφέρει την σφύραν ώς εν των άντιπροσωπευτικων της καλλιεργείας έργαλείων,
με τα όποία ερχονται ώπλισμένοι οί γεωργοΙ να χαιρετίσουν την έλευθερωθείσαν
ΕΙρήνην."

Ή σκαφη των άγρων, που έγίνετο εις διαφόρους έποχας τού ετους προς
προπαρασκευην αυτων δια την παντος είδους σποράν, δεν έγίνετο πάντοτε με το
άροτρον άλλα πολυ συχνα καΙ ιδίως εις πετριοδη καΙ εις βαθύγεια έδάφη με τας
δικέλλας η και τας άμας 2. Δια της κατα τοιούτον τρόπον γινομένης σκαφης χωρί

ζονται μεγάλοι βωλοι εις το έδαφος όσον καλλιτέρα είνε ή γη, τόσον καΙ οί βωλοι
είνε μεγαλείτεροι 3. Ύπο μικρογεωργων, που δεν εχουν ιδικόν τιων άροτρον, Τι καΙ
έν γένει, όταν οί άγροΙ είνε εις έδάφη, όπου είνε δύσκολος ή χρησις τού άρότρου,
~

ή σκαφη των άγρων γίνεται καΙ σήμερον εις πολλα μέρη της Έλλάδος με την

άξίνην, Τι καί, ιδίως είς τας νήσους, με την δίκελλαν 4. Οί βωλοι δεν διαλύονται
άμέσως μετα την σκαφήν, άλλα είνε ωφελιμώτατον να παραμένουν ο. <Η διάλυσίς

των, ή βωλοκόπησις γίνε~αι κατόπιν, όταν εΙνε ή κατάλληλος ωρα να σπαρ'fι
ό άγρός, ή δ' έργασία αυτή, που έγίνετο εις την άρχαιότητα δια της σφύρας,
έδύνατο φυσικα να γίνεται εις διαφόρους έποχας τού ετους. ΚαΙ φαίνεται, ότι,

ή βωλοκόπησις αυτη έθεωρείτο ώς άρκετα έπίμονος έργασία καΙ άΠ1μει ίκανην
δύναμιν, δια τούτο δε καΙ καυχάται, ότι ητο βωλοκοπείν δυνατός ό ύπερηλιξ τού

Άκαρνανικού 6 έπιγράμματος; που άναφέρει καΙ ό Nilsson (σ.136), διότι ή βωλο
κόπησις, που γίνεται μετα την άροσιν, κατα την σποράν, δεν είνε πολυ έπίπονος

1

Στίχ.566.

2

Γεωπον. Β,

23, 12:

Γ,

11, 8. 'Άμη

είνε πολυ πλατεία σκαπάνη χρησιμοποιουμένη πρός σκαφην ίδίως

μαλακών εδαφών, ώς ή σημερινή πλατεια τσάπα, Τι τό τσαπΙ τών γεωργών μα'ς. ,Τήν άμην φαίνεται, ότι

κρατεί ό άνήρ που δέχεται τήν άνερχομένην εκ της γης Πανδώραν

(;) τού ιταλικού άγγείου τού Brit. Mus.
(F. 147, Robert, Hermes 1914 σ. 36 είκ. Buschor, Feldm. σ. 27)' τό σχημα της'εΙΥαι πολυ πλατύ, όπως επρ~πε

να εΙνε αΙ άμαι, δία τοίίτο δε και ό άνήρ είνε κατα τήν γνώμην μου ,μόνον γεωργός με τόν άπλούν πίλο>-,
ενώπιον τού όποίου εμφανίζεται ή οΙαδήποτε εκ της γης άνερχομένη θεά.

s

Π6λ. και τό επίθετον ερι6ώλαξ δια εϋφορον γην.

• Ή δίκελλα εχει και σήμερον (ονομάζεται άκόμη δικέλλιΧ δύο οδόντας, οΙ όποίο ι εΙνε συνήθως
κάθετοι πρός τήν γραμμήν τού στελειοίί, και ή σκαφη γίνεται τότε, οπως και με τήν συνήθη άξίνψ'
άλλ' υπάρχουν σήμερον, και υπηρχον 'ίσως και εις τήν άρχαιότητα δίκελλαι, που εχουν τους οδόνταςείς ΤΤίν

αυτήν γραμμήν με τόν στελειόν (εχουν σήμερον τό τουρκικόν ονομα τσατάλι), και ή σκαφή δι' αυτών γίνεται
ώς έξης' είσωθούνται εντός της γης οΙ οδόντες δι' ισχυρού πατήματος τού ποδός, βοηθούντος και όλου τι,ύ
λοιποίί 'σώματος δια τού βάρους του, και κατόπιν με ίσχυράν άνακίνηοιν σηκώνονται οΙ βώλοl. Με τοιαύτην

εργασίαν (βωλοσήκωμα λέγεται σήμερον) εΙνε ορθότερον να σχετίσωμεν τους λόγους τού Τρυγαίου ('Αριστοφ.
ΕΙρ. 570) τριαινονν δια χρόνου το γυδιον, διότι ή -εργασία τηςβωλοκοπήσεως 'δεν f'jto δυνατόν να παραλληλισθύ πρός τριαίνωσιν (Nilsson σ. 1 3 9 ) . "
•
• Γεωπον .. Β, 23, 13: σπως ,το νοτερον καΙ λιπαροΎ σκιαζόμε;'ονύπο της βώλου lμμένn ...
" Άρχ. Δελτ. 1916, παράρτ. σΌ 47 (Ρωμαίος).
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Κόρης ανοδος

εργασία, διότι το αροτρον κατα την σποραν δεν αφινει μεγάλους βώλους και
ό Ήσίοδος (εργ.

469) τυτ1}ος δμώος όρίζει να κάμνll την εργασίαν αύτήν. Λοιπον

εΙνε και ή βωλοκόπησις εκ τών κυριωτέρων γεωργικών εργασιών, και οί Σάτυροι.
τους όποίους καταπλήττει ή αιcpνιδιαστικη εμφάνισις της ανερχομένης Κόρης,
παριστάνονται με τας σφύρας ώς ασχολούμενοι εις την καλλιέργειαν της γης,
δπως και οί θνητοι γεωργοί, που βλέπομεν σπανιόηερον εις όμοίας παραστάσεις,
είτε διότι εΙνε και αγροτικοι δαίμονες, ε'ίτε και ώς θητεύοντες αναγκαστικώς ύπο
αρχοντά τινα, κατα το θέμα σατυρικού δράματος, ώς δέχεται ό

Buscllor. Έν πάση

δε περιπτώσει αί σφϋραι, τας όποίας κρατούν, τους χαρακτηρίζουν γενικώς ώς

βωλοκόπους, γεωργους δηλαδή. χωρις δι'

alJtO να όρίζεται και ειδικη ωρα τού

ετούς κατα την όποίαν εύρίσκοντο εις τους αγρους ασχολούμενοι

με αύτην την

εργασίαν, και δεν εΙνε διόλου όρθον εις αύτους στηριζόμενοι να μεταθέσω μεν την
~Ανοδον της Κόρης εις το φθινόπωρον, εις τον χρόνον της σποράς η μικρον μόνον

μετ'

alJtYjv ιιατα την πρώτην εμφάνισιν τών νέων βλαστών.
Ή έορτη τών Έλευσινίων μυστηρίων, η ή έορτη κατα την όποίαν έτελοϋντο

τα Έλευσίνια μυστήρια, έγίνετο προς τιμην καΙ χάριν της λατρείας τών Έλευσι
νιακών θεών της Μjμητρος και Κόρης, ώς κατ' έξοχην θεών της καλλιεργείας,

1)

παλαιότερον ίσως προς τιμην της οίασδήποτε θε'ίκης δυνάμεως, που παρείχεν εις
τους ανθρώπους την τροφην καΙ έπροστάτευε την παραγωγήν της έκ της γης.
<Η (ορα της σποράς τοϋ σίτου, της κυριωτάτης

δια την έορτήν, διότι εΙνε

τροφης τού αν{}ρώπου, ώρίσθη

11 κρισιμωτέρα στιγμη δια την διατροcpην και την ζωην

τοϋ κόσμου' ή παλαια έσοδεία θα έκλείΨη έντος ολίγου, ή ϋπαρξις τοϋ κόσμου θα
εξαρτηθυ εκ της νέας έσοδείας, που τότε γίνεται ή κυριωτέρα εργασία προς παρ α
γωγήν της το θείον πρέπει να διατεθη εύμενώς.

<Η έορτη εΙνε εύχαριστία

δια

την παρελθοϋσαν εσοδείαν και παράκλησις προς ~ύόδωσιν της νέας έσοδείας. ΤΟ
θείον δράμα, ή παράστασις τού όποίου, φαίνεται, στι απετέλει το κύριον μέρος
της έορτης," περιελάμοανέν όλόκληρον την μυθευομένην

ίστορίαν τών θεών, και

δχι ειδικον μέρος ταύτης, τα θλιοερα σπως και τα εύχάριστα του μύθου των.
Κ.
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ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΑΦΩΝ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ
._-:--

Το μέρος δπου εύρέθη ή συστας τών τάφων, περι τών όποίων πραγματεύετα
το παρον άρθρον, εύρίσκεται όλίγον εξω της πόλεως τού 'Άργους παρα τoυ~
νοτιοδυτικους πρόποδας της Λαρίσσης, όλίγον ύπεράνω τού νεκροταφείου τοϊ:

"Αργους, νοτιώτερον τού αρχαίου θεάτρου καΙ παραπλεύρως της όδού, ητις φέρει
εις την Λέρνην (Μύλους)· όδον την όποίαν πρέπει να ειχον λάβει ύπ' δψιν κατα
τους αρχαίους χρόνους οί εκλέξαντες δια τους νεκρούς των την θέσιν ταύτην.
Ή θέα την όποίαν απολαμβάνει κανεις εκείθε.ν είναι πολύμορφος καΙ ήρω·ίκή,

εκτεινομένη προς την πεδιάδα καΙ προς τον Άργολικον κόλπον, με το ύψωνόμενον
εις το βάθος Παλαμήδι καΙ νοτιώτερον με το σοβαρον πλαίσιον·τών βουνών τη~
Άρκαδίας. Κατα την αρχαιότητα θα εφαίνετο καλα απο το σημείον αύτο μία
πλευρα τών τειχών της πόλεως όλίγον χαμηλότερον προς ανατολας πρέπει να εύρί

σκετο ή πύλη των ή λεγομένη Διαμπερές, γνωστη κυρίως απο την δραματικην
περιγραφην τού Πλουτάρχου εις τον βίον τού Πύρρου, δστις δι' αύτης εισηλθε
με τον στρατον και με τους ελέφαντάς του εις την πόλιν, δπου τον ανέμενε το
γνωστον περίεργον τέλος του.
Το πρώτον μέρος της πόλεως το όποίον θα συνήντα ό εισερχόμενος δια της

πύλης ταύτης ητο το περίφημον γυμνάσιον τού Κυλαράβου εν κέντρον δια την
πόλιν δχι μόνον σωματικών ασκήσεων αλλα και πνευματικών απολαύσεων 1.

Ή ανασκαφη εξετελέσθη κατα Μά"ίον τού

1933, δοθείσης αφορμης εξ ανευ

ρέσεως ύπο πρόσφυγος -τού εκεί πλησίον ύπο άνέγερσιν τότε προσφυγικού
συνοικισμού- μιας Κορινθιακης πυξίδος τού 7 0υ τάφου.
ΤΑΦΟΣ 1 0Σ

Με πλευρας και κάλυμμα εκ πηλίνων κεραμίδων, εστηρίζετο, ελαφρώς συγ
κλίνων, εις το πώρινον κάλυμμα τού συνεχομένου 2°" τάφου κατα τρόπον πείθοντα

δτι ό τελευταίος ούτος ητο αρχαιότερος (Είκ. 1, 1). Άπο τα όλίγα διατηρηθέντα
όστα . εξηκριβώθη ή θέσις τού σκελετού, με κατεύθυνσιν προς τα βορειοδυτικά.
Έπειδη πολυ πλησίον τών όστών της χειρος εύρέθησαν όδόντες, συνεπεράναμεν
οτι ητο τεθαμμένος όκλαδόν.

Έντος τού τάφου

εύρέθη

κύαθος μελαμβαφής το χρώμα

ι Διά το Διαμπερες και τον Κ"λάρα6ιν βλ. Παυσανίαν ΙΙ, 22,
εις

Strena phil. Upsaliensis 261

S. έξ.

έξ.
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τού πηλού

Κι:ι.Ι Boethi us, Das Dorische Argos

β----

7'

,Α νασκαφη ,άφων τού' Άργους

τόσον φαιΌν εκ διαποτισμου υπο της υγρασίας, ωστε δεν φαίνεται αν
Κορινθιακού η Ά ττικου προϊόντος, Ή τελειότης δμως του
Χίου και 'η αρτία στίλβωσις της υπο τον πυθμένα επιφανείας συνηγορεί υπερ
υποθέσεως,

ΕΙκ.

1 (2)

καΙ

2.

Μηκ,

1,80. Πλάτος 0,60. Βάθος 0,65. Πλάκες JίιOρινω.

δμοιον

εκ δύο

τεμαχίων. Συνείχετο με τον πρωτον,

Ι
Ι

,

1

_

Είκ.

1.

προφανα1ζ δμως ητο ολίγον άρχαιότερος. Δύο σκελετοΙ με ιιατεύθυνσιν

νοτιανατολι,:ιχ'

του ένας τα όστα ευρέθησαν συγκεντρωμένα εις την ανω

του τάφου

το κρανίον

}(\lL

αντιμέτωπον

με τα του αλλου νεκρου.

'Εκ περόνης

εύρεθείσης πλησίον της ωμοπλάτης τού άκεραίου σκελετου δυνάμεθα να συμπε
ράνω μεν δτι πρόκειται

περΙ σκελετού γυναικός,

όπότε οί δύο νεκροΙ θα ήσαν

7ίιθανωτατα
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ

ΔΕΛΙΟΝ

1934 - 35
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18

Περιείχε Άττικα ληκύθια,
Κορινθιακας πυξίδας εκ των
τελευταίων (Είκ.

3)

καΙ σκύ

φους μελαμοαφείς μη άπεικο
νισθέντας.

Κορινθιακη εΙναι

καί ή μικρα οίνοχόη εκ κιτρίνου

πηλού με ίώδεις ζώνας καθως

καΙ ή πυξΙς της εΙκ. 5. 'Εκ
των ληκύθων αί δύο εχουν τους
συνήθεις μαύρους κλάδους κισ
Είκ.

2.

σού επι επιχρίσματος κιτρινω

Ό 20ς τάφος.

πού, αί άλλαι δύο εΙναι νεω

τέρου τύπου με λευκον έπίχρισμα και με κάποιαν πολυχρωμίαν (ίχνη χρώματος
ροδίνου)' το περίγραμμα δμως των μόλις διακρινομένων μορφων καΙ της στήλης
εΙναι άκόμη, συμφώνως προς την παλαιοτέραν συνήθειαν, άμαυρον μελανόν.

ΕΙκ.

3.

'Α""εία 20V τάφο",
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Ά νασκαφη τάφων τού

W

19

Αργους

Δύο έκ τών σκύφων διαφέρουν σημαντικώς, ώς προς την καλυτέραν ποιό
τητα τοϋ βερνικίου, την τελειότητα τοϋ σχήματοςκαΙ τας περΙ την βάσιν λεπτας

άκτίνας άπο τους άλλους τρείς, τους όποίους το κίτρινον χρώμα τοϋ πηλοϋ
καΙ

ή

l

ελλειψις τοιούτων άκτίνων άπο-

δεικνύουν κορινθιακας μιμήσεις 'Αττικών ι.
την άκριβεστέραν

χρονολογίαν

τοϋ

τάφου δίδει ή ερυθρόμορφος άρυβαλλοειδης
λήκυθος (Είκ.

4)

εύρεθείσα παρα τον &ιμον

τοϋ ένος εκ τών νεκρών. Παριστάνονταιδύο
γυναίκες άντιμέτωποι' ή έξ άριστερών, ή
κρατοϋσα την πυξίδα εχει άναλόγους μορφας

εις τα άναθηματικα άνάγλυφα τοϋ τέλους
τοϋ 5°u αιώνος, τας όποίας διακρίνει μία
βαρύτης διαδεχομένη την ελαφρότητα τών
όλίγονάρχαιοτέρων μορφών, δπωςτοϋψηφι

σματικοϋ άναγλύφου τοϋ Λούβρου τοϋ

410
π. Χ. (Η. Spejer, ROm. Mjtt ρ1. 10, 30 Djepolder, Grabr. ε..Ικ. 4 Bjnneboessel, Att. U rkundenreEefs, σ. 6, άρ. 14 καΙ σ. 37).
Κατ' άντί&εσιν προς την Άθηναν τοϋ
άναγλύφου τούτου

με το

σώμα το άνα

γειρόμενον προς τα όπίσω, το ζυγιζόμενον_
μεταξυ

κινήσεως

καΙ

στάσεως,

εις

την

ΕΙκ.

4.

ΔήκviJ'ος.έκ του

20v

τάφου.

γυναίκα της ληκύθου ή ύπερίσχυσιςτης καθέτου, το σχεδΟν τετράγωνον περί

γραμμα καθ ως . καΙ αί κάθετοι πτυχαι αί όποία ι την καρφώνουν εις το εδαφος,
εχουν άναλογίας εις τας μορφας τοϋ ψηφισματικοϋ άναγλύφου της Άκροπόλεως
τοϋ

403 π. Χ. με την Άθηναν καΙ την 'Ήραν (Spejer πίν. 13,2, Binneboessel, σ. 7
άρ. 22 καΙ σ.43) καΙ τοϋ άλλου τοϋ 'Εθνικοϋ Μουσείου τοϋ 401 π.Χ. (Speier πίν.12,2).
Ή άλλη εκ δεξιών γυνή, με το ύπερτονισμένον σίγμα τοϋ άνέτουσκέλους,

εχει έπίσης συγγενη την παρομοίαν μορφην εις το τελευταίον τοϋτο ψηφισματικον

άνάγλυφον, ώς και την Άθηναν τοϋ άνωτέρω άναφερθέντος άναγλύφου της'
•Ακροπόλεως τοϋ 405 π. Χ. (Speier, πίν. 13,2), άπο δε την άγγειογραφίαν πολλας
μορφας τών Μειδιακών άγγείων.

Είς την τελευταίαν δεκαετίαν τοϋ 5°u π. Χ. αιώνος φέ~ει καΙ το σχημα της

ληκύθου. Σημαντικώς άπέχον άπο τον τύπον τοϋ τέλους τοϋ αύστηροϋ ρυθμοϋ
ι ΠρΙ). όμοίας ακτίνας είς σκιίφον με την ύπογραφην τού Τεισίου (Τεισίας έποίησεν ό Άθηναίος) είς
Ηορρίη,

Hand.

Βl.

fig. 350.
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Σέμνης Παπασπυρίδη

• ~{αρ()ύζoυ

με την ύπερβολικα πλατείαν βάσιν καΙ τη·Υ παχείαν κοιλίαν (προ. C. V. Oxford, ρl.

XL, 1), διανύει τ(δρα την «κλασσικωτέραν» φάσιν του. 'Ολίγον αργότερον, άπο το·
α' τέrαρτoν του 4 0υ αιώνος, άρχίζει ή μήκυνσις ολων τών στοιχείων του, εως οτου

φθάσει εις τιιν ύπερλέπτυνσιν του αγγείου της Λένινγκραντ, τύπου Κέρτς (Schefold,

U nters. Ζα den Xertscher Vasen, πίν. 18' προ. και πίν. 19), την ανεπίδεκτοΙ' πλέον
άλλης περαιτέρω εξελίξεως.

Ό δια της ληκύθου ταύtης χρονολογικος προσδιορισμος του τάφου θα είχε
ση μασίαν κυρίως δια τας ύστερωτέρας Κορινθιακας πυξίδας με τσ. άνθη (( late

COl"inthian

ΙΙ»), α'ίτινες

θα επιστοποιείτο ουτως
δΗ καλύπτουν ολοΙ' τον
;)ον α ιωνα.

Δεν απα-

κλείεται δμως
νεκροι

να

οί δύο

ετάφησαν

εις χρονικα διαστήματα
Ε/κ.

5.

Άγγεϊα διαφόρων τάφων.

απέχοντα κάπως αλλή

λων και εις την περί
Jπωσιν ταύτην Υ) συνύπαρξις τών αγγείων δεν θα επρεπε να μας αγάγιι εις επι-

κίνδυνο. συμπεράσματα.

Έκ των δύο ειδωλίων, (ΕΙκ. 3) το πρωτον του όκλάζοντος παιδίου με κοκ
κινωπον επίχρισμα και με πηλον όμοιάζοντα προς τον Άργείον προέρχεται ισως

εκ Βοιωtικης μΎμρας, το δε αλλο, το ανάξιον λόγου, καθημένης γυναικος με λευκον
επίχρισμα, φαίνεται μάλλον ' Αργείας κατασκευής.
Τ ΑΦ ΟΣ 3 0Σ

Είκ. 1. Μηκος

1,80. Πλάτος 0,60. Βάθος 0,60. Συνδέεται με τον 2 0ν δια

χονδρης πωρίνης πλακός, ΊΊτις εκάλυπtε συγχρόνως και τΟ'υς δύο. Δεν αποκλείεται
να ανηκον και οί δύο εις την αύτην οΙκογένειαν.

Ή κατεύθυνσις του ύπτίου σκελετου ήτα προς τα βορειοανατολικά. Παρ α
την κεφαλην εύρέθη Κορινθιακη πυξις με κάλυμμα (Είκ,

5),

χωρις ιχνη γραπτης

διακοσμήσεως, όμοία προς την εύρεθείσαν εντος του προηγουμένου τάφου.
ΤΑΦΟΣ 4 0Σ

Μηκος

Βάθος

1,80. Πλάτος νοτιοδυτικης πλευρας 0,60. Βορειοανατολικης 0,50.

0,65. Ό σκελετος προσανατολισμένος προς βορειοανατολικα εύρίσκετο εις

ύπτίαν θέσιν, με τας χείρας εσταυρωμένας κατα τον χριστιανικον τρόπον. Και
εδώ, οπως εις τον 2 0ν και 3 0ν τάφον, δ σκελετος ήτα τοποθετημένος απ' ευθείας
επι του βράχου CiVfU μεσολαβήσεως πυθμένος εκ πλακός.
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'Α νασκαφη τάφων τού· Αργους

Περιείχε μόνον κύπελον μελαμβαφές πηλος κίτρινος, βερνίκι κακης ποιό·
τητος, σχημα χωρις χάριν. Είς το κέντρον εντυπον τετραπλούν άνθέμιον. Μίμησις
Άττικοϋ άγγείου είς Κορινθιακον έργαστήριον.

5°1

Τ ΑΦΟΣ

Ό σπουδαιότερος και θρησκευτικώτερος όλων. Πλάτος 0,60. Μηκος 1,87.
Βάθος

0,65.

Έξωτ€ρικώς μικρος τοιχίσκος απο λιθάρια ακανόνιστα, παράλληλος προς την στενην πλευρόν
τού τι(φοι', εχρησίμευε προφανώς είς το να χωρίζη τον τάφον τούτον απο τους γειτονικούς.

Το έσωτερικον εύρέθη είς κακην κατάστασιν. Τεμάχια. τών πωρίνων τοιχω
μιίτων

τών έφθαρμένων

ύπο της ύγρασίας εΙχον πέσει

μαζυ

με τα χώματα,

καλύψαντα τΟ'υς νεκρΟ'υς και τα κτερίσματα, πολλα τών όποίων, ίδίως τα είδώλια,
ύπέστησαν μεγάλην φθοράν. Διεκρίνοντο έν τούτοις τα όστα πέντε η εξ νεκρών
πολυ πλησίον κειμένων. Τού ένος τα όστα έφαίνετο καλώς ότι εΙχον παραμερισθη
προς τον τοίχον, προς τον όποίον εβλεπε και ή κεφαλή. Δύο τούλάχιστον έκ τών
σκελετών πρέπει να ησαν γυναίκες, όπως βεβαιούται άπο τας χαλκίνας κεφαλας
περονών και τα έπ' αύτών εύρεθέντα ένώτια. 'Άλλος σκελετος έπιστοποιήθη ώς
άνδρικος έκ στλεγγίδος ητις περιέβαλλε την κεφαλην έν ε'ίδει στεφάνης, όπως

θα έκτεθfl λεπτομερέστερον κατωτέρω. Ή άρχικη τοποθέτησις τών μεταξυ τών
σκελετών κατανεμημένων είδωλίων δεν κατέστη δυνατον να πιστοποιηθfl ενεκα
της κακης καταστάσεως τού τάφου.

Είδώλια Άργεία.-Παρένf}o. Πίνας 2,2. Πήλινον είδώλιον γυναικος πεπλο
φόρου. Ή οπισθεν έπιφάνεια εΙναι άνώμαλος,χωρις προσοχην ίσοπεδωθείσα,όμοίως
δε και ή ύπο την βάσιν τοιαύτη, έλαφρώς κοίλη. Άπο μίαν μήτραν προέρχεται όλη

ή μορφη μετα της κεφαλης, ένCΡ αί χείρες προσεκολλήθησαν κατόπιν. Όλόκληρον
το είδώλιον εΙναι συμπαγές, χωρις έσωτερικην κοιλότητα. Π ηλος ό βαθυς έρυθρό
φαιος Άργείος, έπίχρισμα λευκον ϋψ.

Κρατεί είς την άριστεραν

0,14.

χείρα

στρογγύλον άντικείμενον, χωρΙς άλλο

καρπόν, κατα τον συνήθη τρόπον τών ειδωλίων της Τίρυνθος

5,6, 7, 11)' ίχνος όμοίου σώζεται είς την δεξιαν παλάμην.

(Tiryns Ι, Taf. VI,
\ .

Παρ' όλα τα άρχα'ίκα ύπόλοιπα τού προσώπου-ύψηλον μέτωπον με σχημα
τοποιημένην κόμην, τύπου «προτομης»

-

είς το σώμα εχει άρχίσει ή διαφορο

ποίησις της κινήσεως με το ανετον σκέλος, πρωίμου τύπου άκόμη, με δλον το

πέλμα έφαπτόμενον τού έδάφους, περίπου όπωςείς την Πολυκλείτειον βάσιν τού
Ξενοκλέους εις την Όλυμπίαν (Olympia, die Inschriften, άρ. 164 FψtwangΙer,

82) και
όχι διάφορον άπο την στάσιν της Άθηνας της μετόπης τού Αύγείου (Buschor.Meisterwerke, 491,

εΙκ.

85 Anti, Monum. Ant., 26, 1920, 653,727,
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. Hanlann, LXXIX). Το ίδιον θέμα εΙναι γνωστον άπο την 'Αργείαν χαλκίνην
κόρην της Βοστώνης (Langlotz, Bi1dhauersch πίν. 8), όπου, καθως καΙ είς την
«νήθουσάν:& τού Βερολίνου (Langlotz, πίν. 26' Rodenwaldt, Kunst der Antike,
288 - 289), παρουσιάζεται η στάσις άρτιωτέρα, με διοχέτευσιν της κινήσεως είς
όλον το σώμα, το .όποίον, ίσορροπεί άνέτως καΙ χωρΙς εντασιν. cH άσυμφωνία
μεταξiι κεφαλης και σώματος είς την πηλίνην κόρην τού .. Αργους έξηγείται αν

παραδεχθώ μεν χρησιν δύο χωριστών μητρών, μιας άρχαιοτέρας δια την κεφαλήν,

τύπου «προτομης», καί άλλης νεωτέρας δια το σώμα

. ,..,-

η ελλειψις δε αύτη συνεπείας, η ανευ έπιγνώσεως
συντηρητικότης συμ6αδίζουσα με την παρακολον

θησιν τών νεωτερισμών τών μεγάλων καλλιτεχνών
εΙναι διδακτικωτάτη δια την έπιφύλαξιν μετ α της
όποίας πρέπει να χρησιμοποιώνται τα πήλινα είδώ
λια προς γνώσιν της μεγάλης τέχνης.

Άνεξαρτήτως όμως τούτου, η κόρη τού" Αρ
γους «παλαι'ίκη»

μαζiι καΙ σύγχρονος, εχει ίδικήν

της συνέπειαν καΙ ένότητα, καθως βαδίζει προς το

θρησκευτικον καθηκον, το όποίον έκτελεί με τόσην
άγνότητα.

Καλον

άντίστοιχον συγχρόνου Άργείου άν

δρικού τύπου με το όμοιον, δισtακτικον άκόμη καμ
πτόμενον σκέλος εχομεν είς το άγαλμάτιον τού Λού

6ρου (Anti, ό. ά. 728, είκ. 83.· B1ίimel, 90 Berl.

Winckprogr. είκ. i Thieme - Becker,Kίinstlerlexi
con, αρθρ. Polykleitos (Marg. Bieber) σ. 226, κοινώς
παραδεδεγμένονώς άντίγραφοντου Δισκοφόρου, έκ
ΕΙκ.

6.

1Iltnloιpdeo~έκ τoi'ί

50v τάφοv.

τών παλαιοτέρων εργων του Πολυκλείτου.

Mεταξiι τών είιρημάτων τών άνασκαφών Τί

ρυνθος καΙ Ήραίου δεν ίιπάρχει εΙδώλιον έκ της αύτης μίτρας. Οί σχετικώς πλησιέ
στεροι τύποι Tiryns Ι, ιί. ΙΧ, 2 - 3 καΙ προ π~ντoς ΙΧ, 5, Χ, 3 καΙ 5, προ'ίόντα του
8Αργείου έργαστηρίου καΙ σχι έντόπια έκ Τίρυνθος εΙναι πoλiι κατωτέρας σημασίας.
ΕΙκ.

6.

Είδώλιον όρθίας πεπλοφόρου. Πηλος άργείος,ύπόλοιπα λευκου

έπιχρίσματος{Jψ. 0,175. Συμπαγες μαζiι με την βάσιν, η σπισθεν έπιφάνεια
έπίπεδος. 'Όλον το σώμα, έκτος τών βραχιόνων έξηλθεν έκ μιας μήτρας.. Έφθαρ

μένη η ·έπιφάνεια του στήθους καΙ το πρόσωπον' έπΙ τών ώμων σώζονται ίχνη
τα/ν έπιθέτων βοστρύχων κατα τον τρόπον της κανηφόρου τού πίν. 1.
Δεν εΤναι ευκολον να έξακρι6ωθϋ τΙ έκράτει έπΙ του άριστερου βραχίονος
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• ΑΡΥους

δεν βλέπω δμως τι άλλο έκτος άπο τύμπανον. 'Ίσως να πρόκειται περι μιμήσεως
'Ιωνικού

θέματος

άπο έντόπιον καλλιτέχνην,

προ.

Salzmann, Kamiros, ρ1. 22.

Ή στάσις με το λυγισμένον άριστερον γόνυ, αν και όμοία με της πεπλ()φόρου

τού πίν.

2,

2, εχει άναμφιοόλως περισσοτέραν άνεσιν.

Παρέν{}. Πίνας

1 καΙ είκ. 7-8. Κανηφόρος όρθία.

Πηλος καΙ λευκον επίχρισμα ακριΒώς δμοια με της προηγουμένη; υψ.

0,236.

Άπο την μήτραν προέρχεται το κύριον σώμα τού είδωλίου, μετα της κεφαλης

καΙ τών ποδών, ένφ οί βραχίονες καΙ αί χειρίδες τού πέπλου προσετέθησαν κατόπιν

ΕΙ".

7.

Κα"ηφ6ΡΟί Ι .. τον 50v τάφου.

ΕΙ ... 8. 'On,aiJoia όΨ'ί τηί κα"'Jφόρου.

διευθετηθείσαι δια της χειρός, όμοίως δε οί βόστρυχοι και ή έπι της κεφαλης
«κo~λoύρα»

1.

Άπο τους βοστρύχους λείπει μικρον τμημα είς το κέντρον τού

. μετώπου. <Όπως είς το προηγούμενον είδώλιον τού πίνακος καΙ είς τούτο ή οπισθεν
έπιφάν~ια εΙναι έπίπεδος άλλα κάπως άνώμαλος, προχείρως πλατυνθείσα δια
πιέσεως με τον δάκτυλον, τού όποίου τα ίχνη διακρίνονται καλώς έπι τού πηλού.
1

ταίον

Διά την τόσον διαδεδομένην ταύτην μέθοδον βλ. Martha, Catal. Terres cuites XXIV, και τελευ

Wolters, Corol1a L. Curtius, σελ. 96.
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Τί άντικείμενον εφερεν έπι της κεφαλης μανθάνομεν άπο το παρόμοιον ειδώ
λιον της Τίρυνθος

(Tiryns

Ι,

taf.

χ. έδω ΕΙκ.

9 - 10),

προ"ίον της ίδίας μ11τρας,

παρ' δλας τας άπατηλας παραλλαγάς πρόκειται διci κανούν περιέχον πλακούντας

προοριζομένοος δια την θεάν, άνάλογον προς τα εύρεθ~ντα έν άφθOνίιt εις τας
άνασκαφας Τίρυνθος, Ήραίου, Περαχώρας κ. α., άλλα με έξαιρετικως πιστην άπό
δοσιν της συνολικης εικόνος 1. Εις την φωτογραφίαν

της ΕΙκ.

την Άργείαν κανηφόρον φέρουσαν έπι,

11 είκονίζουσαν
Γ~""-'-----

της κεφαλης το κάνιστρον της Τιρυν'θίας,

:'
,

δίδεται ή άρχικη έμφάνισίς της, με την

Ι'

ρυθμικότητα τού σώματος και των βρα-

"

.1

.

χιόνων ο'ίτινες ύπογραμμίζουν και ύπο

βοηθούν την λειτουργίαν της κεφαλης.
Εις την κανηφόρον της Τίρυνθος οί
βραχίονες προστεθέντες, σπως και είς την

Άργείαν, έπι τού κορμού μετα την έξα

γωγην τού ειδωλίου έκ της μήτρας δια
φέρουν σημαντικως άπο τους βραχίονας

'ι

!

της πρώτης δεν ύψώνονται, αλλα κάμ
πτονται χαμηλότερον, αί ψευδοχειρίδες
Εικ,

9,

Κανηφόρος

διευθετηθείσαι άλλως δεν παρουσιάζουν

έκ Τίρυν'!J'ος.

την

Εικ 10, Όπισ{}ία όψις

ίδίαν τετράγωνον χαλκίνην άκαμ-

τής κανηφόρου.

ψίαν και είς τους ώμους προσετέθησαν περόναι με στρογγύλον δίσκον.

Δεν σκοπεύετcμ με την ϋψωσιν των βραχιόνων της Άργείας ή συγκράτησις
τού έπι της κεφαλης κανίστρου, όπότε θα επρεπε να φθάνουν ύψηλότερον, ουτε
δε αλλως φαίνεται δτι συνεδέοντο αί χείρες προς το κάνιστρον, αλλ' έκφράζεται

άναμφιβόλως προσευχή, δέησις. Παρομοία χειρονομία -παλάμη προς τα έξω,
τον αντίχειρα με έφαπτόμενον τού δείκτου είδος

πηλίνων

είδωλίων,

άπαντάται εις το θρησκευτικώτερον

τας προτομας και δεν εΙναι δυνατον

άλλως παρ α ώς ίερα πράξις (πρβ.

Winter, Typen

Ι,

να έρμηνευθfl

249).

'Όχι μόνον με την ϋψωσιν των χειρων αλλα κυρίως με δλην την στάσιν,
συντελούσης και της άκαμΨίας τού ένδύματος, ή Άργεία κανηφόρος παρουσιά
ζεται με ίερατικωτέραν έμφάνισιν άπο την συγγενη της της Τίρυνθος, ι::ις την

όποίαν έδόθη καποια κίνησις. Ποία έκ των δύο εύρίσκεται πλησιέστερον τού
πρωτοτύπου, διαπιστώνεται χωρις δισταγμόν: ή θρησκευτικωτέρα και τεχνικως

τελειοτέρα, ή Άργεία. Παρ; δλην δμως την έξάρτησιν άπο το χάλκινον πρότυπον
ι Πρ6. καΙ τό ώραίον πήλινον άναθημσ,τικόν κάνιστρον του Βρετ. Μουσείου, τό περιέχον καρπούς:

Catal. Terr"

σ.

123,

είκ.

23.
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83---Άvασ::αφτl τάφων -ωύ "Άργους

δ κοροπλάθος μέχρι πλήρους συνεπείας,
πnω"Ω'fiονιχ: τρόπος της
είναι

αΠΌ

τών βoστρύ~

χειροποίητα ειδώλια (\i\1 aldstein,

Argi ve Heraion

πίν, XLII - XLIII. Tiryns Ι, πίν. ΙΙ· ΙΙΙ) καΙ ή απόκλισις α:rίΟ το xaAttOijv πρό
πλέον η κατάδηλος αν η κεφαλη της κανηφόρου παρα6ληθΌ
"""'ΨΗΗη,ων εργον, το όποίο'll δεν 1νίίστησε προς την πηγήν του: την προτομην
&πο το ΉραΊον του 'Άργους

7'

εδώ πίναξ

με

πρόσωπον

(Waldstein,

ρl.

άπο νέαν φωτο

3,1

ομοίως

ώοειδές,

διηυθετημένην καθ' όμοιον τρόπον,

xail.ύJ!:t01~aOtv το μέτωπον :πολυ χαμηλά, εξαμαζΙ

την κεφαλην άπα την
διαφορο-

εl,ς

κίνησιν

σκελών τη;

κα'νηcρό~)Oυ θα την έξηγ'ιισωμεν οχι απο την
τού κοροπλάθου,

απο

εξάρτησιν εκ τού χαλκίνου προτύπου, το
οποίον πρέπει να ητο παρόμοιον ώς προς
αυτο με την Έστίαν

Giustiniani (Helbjg,
3, 1032' Bul1e, Schoner Mensch 3
πίν. 118' Furt\!\'angler, Meistenverke 38, 115'
Schweitzer, Α. Anz. 43,1928,510 κέξ. Anti,
Mon. Antichi 26, 726, εΙκ. 81. BeazleyAshmole, Greek Scul ρι and Pain t. σ. 35)"
Fί-ίhrer

με βαρυ

ίεραηκον

ενδυμα,

χωρΙς νεωτερι

σμους εις την στάσιν καΙ έπομενως

πτύχωσιν

εις την

- ακαμψίαν επιβληθείσαν ύπο της

~

Λειτουργίας της ώς

β

ζ

"Ει...

αστα ούσης προς την

11. ΠηλίΥη κανηφόρος έ" ,ου 5 0 V

,';<;0'" •

οποίαν εκρίθη ασυμοίοαστος ή αστάθεια της κινήσεως των JtOδOJY.
Συγκρινομενη

ή

κεφαλη

της

«'Εστίας:.

με

την πηλίνην προτομην του

"Άργους, φαίνεται εκφρασις ομοίου Ιδανικού αύστηρας γυναικείας ώραιότητος,
με πρόσωπον περιωρισμένον απο την κόμην, στόμα σφικτόν, σιαγόνα εντονον.
Έπόμενον ητο τον εΙς το 'Άργος δημιουργηθέντα τούτον τύπον να ζηλεύΟ1)",1
και άλλαι σχολαί. Εις την« 'Ασπασίαν» η «Εύρώπην» του Βερολίνου, λ.χ. (Blίimel,

Κατάλ. πίν. 51-54 Bulle, Sch. Mensch. 3 πίν. 117), την οποίαν, σπως δι'!]σθάνθη ό
Langlotz (Bildhauersch. 174) ή στάσις καΙ ή διάταξις τού ενδύματος κατατάσσουν
εις άλλο εργαστήριον (Σικυωνικόν), τΟ πρόσωπον εχει άδελφικην όμοιότητα με την
APXAIOAOΓlKON ΔΕΛΤΙΟΝ 1934·35
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και με την πηλίνην πρ,οτομην τού Ήραίου, 11τις έρμηνεύεται ίσως

με την εξάρτησιν απο δημωυργ11ματα τού ακμάζοντας τότε Άργείου εργαστηρίου.

Ό Fricken hans (Tiryns ι, 90) εσχέτισεν. ηδη την κανηφόρον της Τίρυνθας
με τας αναφερομένας άπο την παράδοσιν μεταξυ τών εργων τού Πολυκλείτου

«Κανηφόρους», αιτινες εύρίσκοντο εις την Ρώμην (Κικέρων, ίn Ver.
και τας όποίας μεταγενέστερος συγγραφεύς, δ Σύμμαχος (Έπιστ. Ι,

IV, 3, 5)

33) εθεώρει

ισαξίας τού 'Ολυμπίου Διας και της περιφήμου αγελάδος τοϋ Μύρωνος 1. Περισ
σότερα δικαιώματα
φόρος,

δια την συσχέτισιν ταύτην εχει ή

με την αναμφισβητήτως

μνημειό)δη

εμφάνισίν

Άργεία

πηλίνη

της παρα ή

κανη

ελευθέρως

μεταπλασθεϊσα Τ11ς Τίρυνθος και αφού 1] χρονολογία της πρώιης είναι μεταξυ

470 - 460, πρέπει να συμπεράνωμεν δτι το χ6.λκινον πρότυπόν της θα ητο απο τα
αρχαιότερα τού Πολυκλείτου, σύγχρονον με τον Δισκοφόρον του και παλαιότερο\'
άπα τον Ξενοκλ1] της Όλυμπίας 2. 'Ομοιότητας με τι]ν στάσιν του πρώτου παρε

τηρήσαμεν εξ αλλου 11δη εις την πεπλοφόρον τού αυτού τάφου, παρ. πίναξ 2.
Πάντως καΙ. χωρΙς την ενίσχυσιν ταύτη\' άπα τι]\' παράδοσιν, 11 μνημεωκΎ1
επιβλητικότης

της' Αργείας

κόρης

θα

μας εφερε

να ύποπτευθώμεν

απα μέγα δημιούργημα της Άργείας Σχολης τών περι το
ητο συγχρόνως και εν απο

228): (, ι']

460 χρόνων, το όποϊον

τα πειράματά της σχετικώς με την νομοτέλειαν

τού ανθρωπίνου σόψατος, σπως λαμπρώς διησθάνθη ό
Kίinstler Ι,

εξάρτησιν

πραξις (τών Κανηφόρων) απαιτεί

Brnnn (GescI1. der Griech.
alJti] καθ' έαυτην τΊ1ν πλέον

μεμετρημένην στάσιν και κίνησιν. Αί φέρουσαι οφείλουν, σπως και αί Καρυάτιδες
α'ίτινες, ουτως ειπείν γίνονται αί ίδιαι κίονες, να ύποταχθούν εις τους μηχανικους
νόμους καί, δια να επαρκέ.σουν εις αύτούς, να φαίνωνται καΙ με το σό)μα των
ίκαναι εις τα φέρει", οχι ύπερβολικα τρυφεραι και άδύνατοι».

Παρέν#. πίνας

4

(κάτω, δεύτερον εξ άριστερών). Μικρον εΙδώλιον όρθίας

πεπλοφόρου φορούσης στεφάνην.
[Πηλας κόκκινος, 'Αργεί()ς. 'Ίχνη λευκού επιχρίσμαως. "Υψ.

0,09.]

Έλαφρα ύποδήλωσις της κινήσεως του. αριστερού ποδός. 'Όλη ή μορφΎ]
στερεά, εξηλθε μετα της κεφαλης έκ της μήτρας. ΕΙς τους :βραχίονας επρόκειτο
να προστεθίι μετ α τι}ν εξαγωγήν των εκ της μήτρας το κάτω ημισυ μέρος αύτών
απο τού αγκώνος, ωστε να κρατούν
ι Ό

εΙς την παλάμη" προσφοράν τινα, σπως

Anti, l\10n. :\ 11 t. 26,648, Ωη μ. 2 δικαίω; αμφισοητεί η1ν σπουδαιότητα της τελευταία; τούτης

μαρτυρία;. του

Bl111e ή παλαια προσπάθεια (Ε. V. 859·861) να θεωρήΟl1 αντίγραφα Τ<iiν Κανηφόρων τας
\Vo1ters, Beschr. der G1)'p1othek 338). Έλευθέρα μετά
πλασις Άργεία, κανηφόρου εΙναι ισω; το Ρωμαϊκον αγαλμάτιον του Βατικανου (Κατάλ. Ame111ng Ι,
πίν. 61). Δια τα; κανηφόρους βλ. G. Richter, Sculp. 251,κα! Bieber, Thieme. Becker, άρθρο Pol)'kleitos, 228.
2 Rl1mpf, Griec11.-Ron1. Kl1nst σ. 46, περί το 450. 'Εν τούτοις ή Μ. Bieber, Thieme-Becker, Ρο1)"
Καρυάτιδας του Μονάχου δέν εΙχεν απήχησιν (προ.

k1eitos το Οέλει περi το 460, ό Anti, δ. αν. σ. 687 ολίγον μετα το 460.
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Άλλ' ενεκα του ασημάντου τΎlς μορφης δεν εθεωρήθη οτι
δ
C\,,,,,Hn("

αυτός. Όμοία, εκ της αυΓης μήτρας, μεταξυ τών εύρημάτων

Tiryns

πί:ιιαξ

4

Τ, πίν. ΤΧ,

3 - 4.

(κάτω). Τρεϊ:ς 1ιαθήμεναι μικραΙ θεαί, εξαχθεϊ:σαι απο

Συμπαγείς, αΙ δύο με ελαφρώς κοίλην την οπισθίαν επιφάνειαν.
ΙΗ~οc)μ(lια, με επι πλέον ερεισίνωτον, εκ Τίρυνθος: Tiryns Ι, πίν. ν, σ. 65.
χειροποίητον τύπον

4.

Tiryns

Τ, πίν. Τ,

Δύο

1 Ο,

σ.

64.

του αλλου, συμπαγη. ΤΌ [,(νω

γι ελαφρα διακόσμησις δια
τών εύρημάτων του 'Ηραίου του

δα ίμονος με μεγά"-α σπα. Π ιθανώτατα,
ανήκοντος

εις αυτό,

συμπαγές. ΠηλΌς κοκκινωπΌς
επι τού σωζομένου ύπολοίπου του στ{ιεπι του λευκού. 'Έντονα
H,j\~"Trι,irιr εποχης του αυστηρου ρυθμου.

πίνας

4

(άνω δεξιά).

της

κεφαλης μετα του πώγωνος

του σώματος Ιππαρίου.

σπως εις

επίχρισμα λευκόν. Χειροποίητον, οπισθεν επίπεδον. Πάντως δεν

παl;ιυcρeι.ς των
'Η

καΙ εις τον δεξιον cομον υψ.

;;τροέλευσις τοϋ τύ;;του τούτου, πιστοποιηθείσα ηδη &πο τον

}'ricken11ans (Tir.'>'lls ι, σ. 86 κέξ.), δεν αμφισβητείται πλέον σήμερον. Εις ταυς
τόπους της εύρέσεως τo'~ς συγκεντρωθέντας ύπο του Ρωμαίου (Άρχ. Δελτίον νι,

1920-21 σ. 73) και του Blinkenberg (Lindos, 527) πρέπει να προστεθουν σήμερον
και ή Περαχώρα καθως και ή Καλυδών. Άπ() το χρώμα καΙ το εΙδος του πηλοϋ

της ιδικής μας κόρης, αναμφι5όλως ΚορινθιακοίΊ, συνάγεται δτι ή μέθοδος που
παρετήρησαν ε.κτΟς (ί.λλων ό Ρωμαίος (δπου αν. σ.
και δ

73) εις τας Αιτωλικας κόρας
Fricken11ans (1, σ. 55) εις τας Άργείας της Τίρυνθος, δτι δηλαδη εκ κορινμητρών κατεσκευάζοντο κόραι εξ εντοπίου πηλου, δεν εφηρμόσθη εις τΎ]ν

περίπτωσιν ταύτην, αλλα το ειδώλιον εισήχθη απο την Κόρινθον.

Διδακτικαι εΙναι αί διαφοραl της κορινθιακης κόρης απο την Άργείαν πεπλο

φόρον του αυτού τάφου (παρ. πίνα~

2,2):

αφ' ένας το στερεον πάτημα, τα σαφη
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περιγράμματα, ή διαίρεσις τού σώματος εις βαστάζον και βασταζόμενον,ή αύστηρα
έχφρασις ΤΙΊς Άργείας εις την Κορινθιακην ύπεροολικη λεπτότης, εσοεσμένα
περιγράμματα, άκαΟόριστον πάτημα, εκφρασις χωρις θέλησιν --δύο κόσμοι που
εμειναν παρ' όλας τ~ς άμοιοαίας επιδράσεις αύστηρα χωρι
σμένοι και ,εύδιάκριτοι.

τας άναλόγους άντιθέσεις τού άνδρικού τύπου τών δύο

LIV, 1934, σχολών σπουδάζει τις εις τα δύο χάλκινα άγαλ
μάτια τού Ήρακλέους, το εν τού Μουσείου Μπενάκη και το
αλλο τού Έθνικού Μουσείου εκ Περαχώρας

(Payne,

J. Η. St.

164, εΙκ. 1 - 2), τού πρώτου σταθερού και τετραγώνου, τού
αλλου ραδινού και χωρις μυ'ίκην δύναμιν.
Μίαν ιδιαιτέραν λεπτομέρειαν τού τύπου αύτού της Κο
ρινθιακης

κόρης,

την

κάθετον

τών σκελών, πρώτος ό

σχηματικην

πτυχην

μεταξυ

Langlotz την άντελήφθη εις μερικα

χάλκινα κάτοπτρα και την εξεμεταλλεύθη δια να διαμορφώση
την όμάδα αύτην καί, άποχωρίζων τας κόρας, τας όποίας συν
ΕΙκ.

12.• E{f1ltxov
Μουσείου.

δέει το χαρακτηριστικον αύτό, άπο τας αλλας της Άργείας
Σχολης, να τας εντοπίση εις την βορείαν Πελοπόννησον και

δη εις την Σικυώνα

(Bildhanetscrl.,

σ.

34).

"Εν δμως τουλάχιστον τμημα του ύλικού αύτού, αί κόραι τύπου

Langlotz,

πίν.

15 - 17, παρουσιάζουν τόσον στετην επαφην με τας πηλίνας Κορινθιακας
κόρας του τύπου του πίν. 2, α, ώστε δύνανται να τοπο
θετηθούν

εις την Κόρινθον

πλησίον

τού ύλικού το

οποίον, σπως προαν11γγειλεν δ Ρa)ϊιe o~ Η. St. LIV,
1 B3 /i , 174 κέξ.) κατόπιν των άνασκαφων Περαχώρας
και Κορίνθου, θα άποσπασθΏ άναγκαστικώς άπΩ αλλας
γειτο,ικας σχολας δι<λνα εντοπισθη εις Τ11ν πόλιν ταύτην.

ΤΟ ΚορινθιαΧ6ν . ειδώλιον τού πίν.

2,

1 άντιπρο

σωπεύει την τελευταί.αν φάσιν της ά.νΟεσφόρου με τον
Ίωνικον χιτώνα, διαδεχθεν τον άρχαιότερον τύπον της
είκ.

12.

νικών~,

ΑΙ Κορινθια.χαΊ.
κατόπτρων

πεπλοφόροι

(Langlotz,

πίν.

τών

,( Σικυω

15 - 17)' ταύτα

πα

ρουσιάζουν τ·ην διαδεχομένην τα παλαιότερα ειδώλια

κλασικην πλέον μορφήν. Παρ' δλην "ην άλλαγην της
ενδυμασίας είναι εν τούωις καταφανης. εις τας τελευ

ταίας ή έξάρτησις άπα τον παλαιον τύπον: και εις τας

πηλίνας και εΙς την χαλκίνην κόρην 'της εΙκ. 13 (Έθν.
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Ει,.. 13.

'E{f1l.

Μουσείου 733~

•Α νασκcιφII

τάφων

ωί

• Αργου;

Μουσείου 7 3~~I

Lallglotz, πίν. 1;) c) μεταξυ τών λεπτό)ν σκελών διατηρούνται
αί μεσαίαι κάΘετοι πτυχαί, άπ.Ο τας όποίας έκπορεύονται αλλαι δ ιαγώνιαι' με την
συγκράτησιν τού πέπλου δια της χειρος είς την χαλκίνην διατηρείται σχέσις φυσικι]

δια τον Ίωνικον χιτώνα, άλλ' άνάρμοστος π/,έον είς τον αύστηρον πέπλο\" παρ' δλην
δε την διαφοραν τού ύλικού το σώμα εΙναι
καΙ είς τας δύο έπίπεδον καΙ λεπτοφυες καΙ
δικαίως

έτόνισεν

ό

Langlotz

(σ.

35)

την

άρχα'ίστικην έπιτήδευσιν παρομοίας χαλ
κίνης κόρης.

'Όχι ή Κόρινθος, άλλ' αλλος ητο ό τό

πος δπου ή έννοια της πεπλοφόρου άπεδόθη
με δλην την συνέπειαν, το δωρικον 'Άργος.
ΚαΙ αν άκόμη δεν έσώζοντο τα μαρμάρινα

άντίγραφα τών μεγαλειωδών πεπλοφόρων

(Arndt, Gl)rpt Ny-Carlsberg πίν. 78, Buschor 01ympia σ. 35' Richter, Scnlpt. είκ.
320 - 32 ι· Tl1ίetne. - Becker, αρθρ. ΗageΙaϊ
das (Amelung), τα χάλκινα κάτοπτρα θα
iίρκoυν δια να το πιστοποιήσουν. Με πόσον
μεγαλυτέραν σοβαρότητα φέρει τον πέπλον

ΕΙκ.

14.

Έ{}". ΜουσεΙου

7579.

ή Άργεία κόρη τού κατόπτρου της είκ. 14! ('Εθνικού Μουσείου 7579). Χωρις .
άνάμιξιν της Ίωνικης έξεζητημένης συγκρατήσεως τού πέπλου, στηρίζει την
χείρα είς την όσq:υν-άναγκαία πρόβλεψις προς άσφαλεστέραν ίσορρόπησιν' ώς να

αίσθάνεται δλην την εύθύνην δια το έπΙ της κεφαλης της βάρος, δια το όποίον δεν
είναι πλασμένα τα εύθραυστα μέλη της Κορινθίας. ΚαΙ δε,· πρέπεΙc'ισως να θεω
ρηθϋ τυχαίον, δτι ό γλύπτης τών κορών τού Έρεχθείου τας παρέστησε με τον
'Αργείον και δχι τον Ίωνικον πέπλον.

12, ή αλλη τού 5 0υ τάφου (πίναξ 2, 1), ή χαλ
κίνη πεπλοφόρος τού κατόπτρου της είκ. 13, ίδου τρείς σταθμοΙ της έξελίξεως της
άνθεσφόρου είς την Κορινθιακην ~έχνην. Με την γνώσιν τού ύλικού της Περαχώ
Ή πηλίνη άνθεσφόρος της είκ.

ρας καΙ τών τελευταίων άμερικανικών άνασκαφών ή εί"ων θα δοθϋ πλουσιωτέρα

καΙ συνθετωτέρα. Δυστυχώς προς το παρον άποκλείεται παρομοία διευκρίνισις
και περΙ της' λργείας γυναικείας μορφης.

Είκ.

15.

Είδ(ω.. ιον Σφιγγός.

Πηλος ξανθοκίτρινος Κορινθιακό:;. Εις το στηθος χρώμα κόκκινον,

ανοικτότερον

εις

το

fοωτερικον ακρον της πτέρυγος καθως καί εις τΟ χείλος, απ' εύθείας δε επί τού πηλοί.

α\'ευ

μεσολα6t',σεως λευκοίιεπιχρίσματος.

0,10.

'Ίχνη μαύρου επί τη:; κόμης καΊ επΊ τών όφθαλμών ϋψ.
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τα χαραΚ'tηριστικα τού τύπου τούτου, τού όποίου το ύλικον συνεκέντρωσεν

ό Winter (Typen Ι, 229,9) περιέγραψεν ό

Jacobsthal

(Me1. Reliefs 89,Πίν.66 Β),

χωρις όμως να τον έντοπίσυ είς ώρισμένον έργαστήριον. ΤΟ χρώμα έν τούτοις τού

πηλού και ή έξαιρετικη όμοιότης της κεφαλης της Σφιγγος με τας τών Κορινθιακών

ΕΙκ.

είδωλίων(πρ6. με πίν.
άμcρι60λία"

2,1),

15.

ΕίδώλΙ4

50V

τάφου.

όμοίως δε ή ύπερλέπτυνσις τού σώματος δεν άφίνουν

περί της προελεύσεώς

του έκ

Κορίνθου'

πολλαι

άλλωστε

όμοιαι

εύρεθείσαι είς τ<Χς άνασκαφας της Κορίνθου και Περαχώρας εχουν καταφανη συγ
γένειαν με τας Σφίγγας τών Κορινθιακών άγγείων· (Ν ecroc.

89),

καθως και με

τας τού έκ Κορίνθου χαλκού κατόπτρου, Ν ecroc. πίν. 46,4.

J

ΜερικαΙ ~φίγγες τού τύπου τούτου, όπως λ. χ. ή ΣφΙγξ acobsthal, πίν. 66 Β
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31

• Αργους

τα Μέγαρα Ύβλαία φαίνεται δτι εγιναν κατα μίμησιν των Κορινθιακων

προτύπων άπο έντοπίους τεχνίτας, χωρΙς μεσολάβησιν Koρινθια~ων μητρων.
Είκ.

15,1.

ΚαΙ ή πηλίνη αύτη Γοργω εΙναι χωρΙς άλλο ΚορΙνθιακης προε

λεύσεως, αν κρίνωμεν άπο τον πηλον καΙ την τεχνοτροπίαν.
'Ίχνη έρυθροίί εΙς το στόμα, τα σφυρά, τl'.ν ώμΟν" ύπεQάνω τοίί άριστερού ωμ'ου όπη π,?ος
άνάρτησιν, ύπόλοιπον όμοίας έπι τού δεξιού ϋψ.

Δια τον τύπον βλ.

Jacotsthal 89.

0,08.

.

Μερι,:,αΙ άπα τας συγκεντρωθείσας ~κείείς

την αύτην όμάδα, δπως λ. χ. ή έκ Λοκρίδος πίν. 66α, φαίνονται τοπικαΙ άπομιμή
σεις Κορινθιακων. Άπο την ίδίαν μήτραν με την Άργείαν φαίνεται να προέρχηται,
δσον δυνάμεθα να συμπεράνωμεν άπο το σχέδιον, ή έκ Λίνδου Γοργώ,

berg, Lindos

ρl.

Blinken-

120, 2539.

Συμφώνως με την έξελΙ:i'Cτικην σειραν του Κορινθιακου Γοργονείου την

δοθείσαν ύπο του

Payne (Ν ecr. 79 έξ.), ή πηλίνη Γοργω του 5 0υ τάφου συνεχίζει

τον τύπον τον διαμορφωμένον είς τα Κορινθιακα άγγεία του τέλους του 6 0υ αίωνος:

κεφαλη μικροτέρα άπο της πρωτοκορινθιακης Γοργόνος, εκφρασις μαλακωτέρα,

ύποδήλωσις του λαιμού, Knielauf με πολυ χαμηλον το άριστερον γόνυ (πρ6. Ν ecr.
σ.

87, D, Ε)' τέλος όφεις, οίτινες δια πρώτην φοραν παρουσιάζονται εΙς τας
86), ένφ αί πτέρυγες εΙς την πηλίνην έκ τεχνικων

μετόπας του Θέρμου (Ν ecr. σ.

λόγων δεν φθάνουν τόσον ύψηλά.

ΕΙκ.

15,2.

Ή άντίστοιχος,χωρΙς άλλο Άργεία αύτη Γοργώ, εΙναι άνάγλυπτος

έπΙ τετραγώνου πλακός 1. Έπειδη δεν εύρέθησαν δμοιαι εΙς τα ί~ρα της Τίρυνθος
καΙ του <Ηραίου, συμπεραίνομεν δτι δεν έκαλλιεργήθη εΙς το

,.,Άργος

ό τύπος

αύτός, άλλα παρελήφθη άπο τον Κορινθιακόν. Με την διαφοραν ΟΤΙ αίσθησις των
Άργείων τεχνιτων, μη άνεχομένη την αβεβαιότητα των κομμένων περιγραμμάτων
μετέτρεψε το δλον εις κλειστόν, τετράγωνον.

ΕΙκ.

15,3.

Είδώλιον αλέκτορος, με δ\Jο σπας προς άνάρτησιν. Κορινθιακόν,

πολυ διαδεδομένου τύπου.

.

UΥψ. 0,09. Πηλος κορινθιακός. Ούδεν 'ίχνος χρώματος. Πoλiι γνωστον άπο την μεγάλην
διάδοσίν του εις δλον σχεδΟν τον 'Ελληνικον κόσμον.

Παρ. πίνας 2. Προτομηπηλίνη. Εύρέθη άνεσ~ραμμένωςτοποθετημένηέπΙ τού
στήθους ένος των νεκρων, είς τρόπον ωστε το πρόσωπόντης έφήπτετο του σώματος.

την κεφαλην και τους ώμους της καλύπτει κρήδεμνον.
Χρ(ομα πηλοίί κίτρινον, Κορινθιακόν. Έσωτερικώς κοίλη. 'Ίχνη ερυθρού ης τα κράσπεδα
τού πέπλου καθu)ς και τοίί κρηδέμνου. 'Ύψ.

0,15.

ΤΟ πρόσωπον διατηρεί άκόμη την άρχαϊκην παράδοσιν, άλλ' ή νεωτέρα

ήλικία Jης προτομης φαίνεται εις τας, πτυχας το'ίί κρηδέμνου καΙ Ιδίως εΙς τηγ
1

Πηλός κοκκινωπός,

•Α ΟΥείος.

WΥψ.

0,06.
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διπλήν πτυχην τού χιτώνος την εξαρτωμένην εκ των μαστων κατ α τρόπον εντελώς
δμοιον προς Τ11" όμάδα των χαλκίνων αγαλματίων της Σικυωνικης σχολης τού

Langlotz. Τοιούτους αρχα'ίσμσ-υς φυσικον είναι δτι σχεδΌν κατα κανόνα, πολυ
περισσότερον των άλλων ειδωλίων, παρουσιάζουν αί θρησκευτικώτεραι προτομαί.

Εις τάφον της Χάλκης λ. χ. ευρέθη προτομη με άρχα'ίκα ύπόλοιπα μαζυ με αγγεία
τών αρχών τού Δ' π. Χ. αίώνος

(Clara Rhodos 132, εΙκ. 13).

Το γεγονος στι αρκετα. τεμάχια προτομών εκ της αύτης μίτρας με ολιγώτερον
καλην διατήρησιν ευρέθησαν εις την Περαχώραν ενισχύει την εντύπωσιν δτι
πρόκειται περι κορινθιακού προ'ϊόντος ι.

'Ενδιαφέρουσα είναι ή σύγκρισις με την σύγχρονον προτομΊιν του Βρετ.

Μουσείου εκ Ρόδου

(Cata1., ρl. ΧΧΙΙΙ, 2. \Vinter, Typen Ι, 245,2)' το Κοριν

θιακον εργον, της ιωνικωτέρας εξ όλων τών πελοποννησιακώνσχολών, εμφανίζεται

έκπληκτικώς λιτον πλησίον της γνησίας Ίωνικης χλιδης και της πλουσίας ανθή
σεως της διακοσμήσεως που χαρακτηρίζουν την Ροδιακην προτομήν.
'Εξ δσων εχουν γραφη,καΙ εκ των διαφόρων ύποθέσεων α'ίτινες έχουν γίνει
περΙ των προτομών τών εύρεθεισων εΙς τάφους και ίερα καΙ δια"δοθεισων άπο την

Άνατολην καΙ την 'Ιωνίαν εις τηναλλην Έλλάδα (Blinkenberg, Lindos 589)

φαί~εται ματαία πασα προσπάθεια ταυτισμοϋ τγϊς θεότητας ταύτης προς μίαν εκ
το),\, γνωστών θεώΥο αν εις την αρχαΊ:κην έποχην ύπηρχεν ϊσως ακόμη συνείδησις
δη επρόκειτο περί της Γης

tnlung Sabonroff,

11

της Δήμητρος

11

ά'λλης θεάς (προ.

}""nrt.\\'angler,

S;lll1-

Π, σ. 11 - 12), εις τον Ε' αιώνα δεν είναι πιθανον δτι θα έδίδετο

εις αύτην ωρισμένη ονομασία, άλλ' ητο ή κατ' έξοχην γυναικεία θεότης, μία «Πα
ναγία», «πολλών ονομάτων μορφη μία», προστάτρια τών νεκρών και τού τάφου

Είκ.

18,

2.

δεξιά. Προτομη μικροτέρα.

Πηλος κοκκινωπός, ' Αργείος.

Έπίχρισμα λευκόν.

ΕΙς την ρίζαν της στεφάνης ερυθρα

λωρίς ομοίως έρυθρον χρώμα δια το χείλος και το περιδέραιον' με μαυΡΌν αι οφρυς, οι οφθαλμοί,
ή κόμη. 'Ύψ.

0,09.

Άπο την ίδίαν μήτραν προέρχεται ή κεφαλη προτομης τού Ήραίου τού
"Άργους

(Waldstein,

ρl.

XL \ΤΙΙ, 11).

'Αντιθέτως προς την προηγουμένην, γνησίως Κορινθιακήν, ή προτομη αυτη

κατεσκευάσθη εις το "Αργος κατ α μίμησιν, σχετικώς ελευθέραν, όμοίων Κορινθια
κών γνωστων απο άλλας ανασκαφάς. Πληθος τοιούτων, ως καΙ τοπικών μιμήσεων,
έδωσαν τελευταίως αί ανασκαφαι της :Καλυδώνος.
ι Ή προτομη της Λίνδου,

Blinkenbeng Πίν. 119, 2522, τύπου έντελώς διαφορετικού ιί.πό τό ύπό

λοιπον πλήθος τών είδωλίων τού Ιερού έ>{είνου και συγγενης πρός την ίδικήν μας, αν δε~ εΙναι Κορινθιακή,
τουλάχιστον θα πρoέρχεtαι άπό Κορι\'θιακην μίτραν.

• ΠρΟλ. την γνώμην τού Blinkenbeng, Lindos, 37, δστις βλέπει εις τας προτομας θνητας γυναίκας.
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Παρ, πi'j,'α~ 4.
ΓΙ
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,μο;

σίως

1

χωαινωπος,
!

μc{ωνως
,{"-

5#

ιχ\η

\.,

;τρος

την

ργεία ε

...

Λε1.'ΧΟl'

ει<:

,

χρωματος

r~

f

;ταΛαωτεραν

,

,....

ι

4.

,

,,"-\ργειαν

ι

της

πραγμα

ΙΙ\'"

η

, ς-

ι:

παραοοσ

J'B
ασυνει ιστον

-::ι

t".....

εζαγωγην

ι 1~Ί ;τρστομΎ] α:-l:Jτη, κακως διατηρηθείσα.
επι της στεφανη;.
. 'ψ. 'c', 19,},

."."

~"

ει;

'8

Ι'

η κο
τας

;τροσετε

η

..
τεχνικως
μήτρας.

ΕΙκ.
•
Ε
:.Jtn.

16.

Προτομαι

501'

τάφου.

16,μεσαια
ι
ι
<ο
ι
" ,
ι δ
-,\
ι,
ι
κατω.
μοιως απο την παρα οσιν του f-ιργειoυ εργαστηριου,

(>χι δμως χωρΙς Κορινθιακην επίδρασιν, εξηγείται ή αλλη πηλίνη προτομη του
τάφου, δπουή κόμη εξήλθε μαζυ με το πρόσωπον εκ της ~nlτρας.
Τοιχώματα παχέα, πηλος κοκκινωπός, λευκον επίχρισμα. 'Ίχνη ερυΘρου :εl.ς

φύλλα της

στεφάνης καΙ εΙ; το χε1:λος. Μαύρον ει; το{'ς δφθαλμο1.'ς και εις ίΎιν κόμην. "Υψ. 0,115.

Με τα φύλλα της στεφάνης πρΒλ. τα δμοια εΙς τας Άργείας κόρας τ'rjς

Τίρυνθος, Tiryns Ι, πίν. ΠΙ Χαρακτηριστικον των 'Αργείων προτομίον εΙναι δη
και το ανω μέρος της κεφαλής δεν μένει ακάλυπτον δπως είς τας Κορινθιω,ας
καΙ τας προερχομένας έκ Κορινθιακών μητρών, αλλ' είναι πλήρες, έδίο μάλιστα
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1934·35
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χω ρις τιιν απαραίτητον προς ανά.ρτησιν οπήν, Ιlτις με τον τρό:ων αυτον τϊΊς
καλύψεως τϊΊς κεφαλης καθίσταται περιττή.
ΕΙκ,

16,

πρώτη αριστερά. 'Άλλη άργεία προτομη τοί) τάφου, επηρεασμένη

απο Κορινθιακα πρότυπα φέρει και αύτη το επίπεδον κάλυμμα ανω'θεν της %εφα
λης και επ' αυτου αδεξίαν όΠ1]ν. "Υ Ψ. 0,085. Άπο Τ1Ίν ιδίαν μήτραν προέρχεται
και ή αλλη (ιδία εΙκ. ('ί.νω), κακώς διατηρηθείσα. Σώζουν και αι δύο το λευκον
επίχρισμα.

ΕΙκ.

17,

δεξιά. Πεπλοφόρος επι ύψηλης βάσεως. Κρατεί φιάλην. "ΥΨ. 0,24.

Έσωτερικ(ος κοίλη. με ελαφρότατον βάρος. Ή οπισθία επιφάνεια επίπεδος.
αντιθέτως JTρος Τ1]ν καμπυλουμένην ΗΌν 'Ιωνικών κορών του τάφου. Προς τούτοις

το ζωηρο\' ερυθρον χρώμα του πηλού την άπομακρύνει άπο τας 'Ιωνικας που
διακρίνονται δια τ() φαιόν. ατονον χρώμα των άλλα και άπο τα; ΆΡΊείας με το
βαθυ f.ρυθρόν. Άλλα και δ .δ1ως τύπος με τον Ά ττικον πέπλον, κατευθύνει αλλοί,.

προς τα.ς Άθ,1νας. Αί συγγενέστεραι σύγγρονοι μορφαΙ είναι το

μαρμάρινον

αγαλμCΊ.τιoν της Ραμνούντος (ΒιιscΙlΟΓ, 01}'ll1pia πίν. 23) και αι πρώΤμοι λήκυθοι
του (ζωγράφου τού Άχιλλέως», της εποχης του καλού Διφίλου (RίeΖΙeΓ, πίν.

4-G.

ΒιιscΙ1ΟΓ, ΜίίncΙll1eΓ

JalHbllcl1 1925,13).

'Ά ν πράγματι Υι πεπλοφόρος αυτη προέρχεται εξ Άθηνών και δεν είναι

μίμησις Άττικοϋ τύπου απο 'Ιωνικόν τι εργασΤ11ριον (πρβλ. ανάλογον τύπον
απο Τ1]ν

Ρόδον,

vVilltel', Ι, 64, ~)) πιστοποιεί την τεχνικην τελειότητα εις Τ1Ίν
όποίαν κατα το δειΥτερον τέταρτον του 5° U αιώνος εΙχε φθάσει το Ά ττικον έργα~
ση1ριον. ό.μιλλώμενον με το 'Ιωνικον ώς προς την απαλλαγην άπα το βάρος τιJ)ν
παχέων τοιχωμάτων.

'Ιωνικά. --Εικ,

17,:J.

'Εντελώς διαφορετικι] απο τας άνωτέρω εξετασθείσας

παρουσιάζεται ή κόρη αυτη, δυστυχ[ος εύρισκομένη εις κακΎl'ν κατάστασιν. 'Ύ Ψ. 0.1 ~Io
πρωτον ή τεχνική: δεν ειναι συμπαγης δπως αί Άργείαι, άλλ' εσωτερικώς

δλό

κληρος κοίλη και με την πλίνθον δχι επίπεδον, άλλα καμπυλουμένην.
τα τεχνικα γνωρίσματα τοϋ τύπου, γνωστου (ος Ροδοσαμιακου, περιέγραψε
όRιin]<enbeΓg, Lindos Ι, 54R: χρησις μιας μόνον ~ιJlτρας, το απισθεν τού σ(οματος
καμπω.ον, χειροποίητον. Τι]ν χαμηλην ;τλίνθον τών άρχαιοτέρων εχει άντικατασηΊ

σει ή βάσις, ανοικτη κάτωθε\" δταν εις περιπτώσεις τινα; εΙναι κλεισηΊ. φροντίζει
πάντοτε ό τεχνίτης να ανοίγη μικραν οπην δια πιέσεως με τον δάκτυλον.
Άνεξr'jγητος ειναι ό δισταγμος τοί)

BlinkentJel-g', U. ά. δ49, Όστις τοποθετεί τα

πλείστα ειδώλια της σειρας ταύτης εξω της 'Ιωνίας, εις τα εργαστήρια της κυρίως

'Ελλάδος, δπου δμως θα ι~μενoν άπομονωμένα και χωρις προ6αθμίδας έκτος του
δτι ή τεχ"ι%Ύ] των πρόοδος, 1]τιςύπηρξενύπόδειγμα δια τα ηπειρωτικα εργαστήρια
δεν συμ()ιβ6.ζεται παρα με 'Ιωνικ]]" προέλευσιν.
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'Ανασκαφη τάφων του

V

Τ(ι πλαστικα αγγεία το)ν 6,νθεσφόρων,

35

Άργους

των Ροδοσαμιακων

εργαστηρίων,

να. θεωρηθούν ως οΙ πρόδρομοι των 'Ιωνικών τού-ι;ων άνθεσφόρων τού

" αίΟJνος, τό)ν όποίων την καλυτέραν ϊσως περιγραφην οφείλομεν εις τον Lan~
(Bildhauersch, σ. 29 δια τον πίν. 73 β): «(Δια τΟ'υς πλάστας αiJϊΟ'uς) το σώμα
ι επουσιώδες. Το κυριώτερον εΙναι Υ! διακόσμησις των επιφανειών

ΕΙκ.

17.

Πήλι'ιια ι::lδcQλω. έκ τού

50"

καΙ

η

τάφο'!).

χίνησις. Ή ευφωνία τού περιγράμματος, οχι τού σώματος, αλλ&' τού ύφάσματος,

'fj ανοδο; καΙ Χάθοδος, το διαγώνιον των πτυχών δεν είναι τι το τεκτονικόν, αντι
στοιχούν ;Γρος το χτίσιμον τοϋ σώματος, αλλό. μόνον ωραΙον παιγνίδισμα τού
Λεπτοϋ ένδύ

»

Ol:;ll1pia σ. :3;~).

Ρ

,

.,

c

(πρβλ. και ~vΙaχίn10νa, Vases p1ctstiqnes 171

καΙ

BuscllOf,

πιστοποΙησιν των ιδιαιτέρων τούτων γνωρισμάτων αναγκαία
('

"

,

,

' Α

'

,

- ,δ '

,

Ι'

7-

:ταντως ειναι η παραοοΛη με τας ~ ργειας κορας του ι Λου ταφου \ΠΙΎας

. ΕΙς
του τύ:ωυ'

1 και'2) .

εργαστήρια παρουσιάζονται ενδιαφέρουσαι απομιμήσεις

11

;τροσ;ταθει

ιωτιχη κόρη του

Έθνικου

Μουσείου π. χ. (αρ.

χρύΨΙΙίΎιν εκδηλον πρόθεσίν της να
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ΙωνίσΌ:' ό τρόπος, που

36

Σεμνης Παπασπυρίδη

- Καρούζου

συγκρατεί το φόρεμα, το ανθος, τ() ,τροβαλλόμενον πόδι, δ χιτών, δλη ή εμφάνισις

μιμείται 'Ιωνικός κόρας και 11 Ίωνικότης αυτη ύπερθεματίζεται

με πυκνοτέρας

:ττυχάς, ακόμη και με διπλασιασμένην πλίνθον. "Αν δμως Όλα τα έξωτερικα γνω

ρίσματα ομοιάζουν, η Όλη μορφη αναπνέει αλλον αέρα' το βάρος της πολυ μεγα
λύτερον απ() της Ίωνικης, αισθητον ιδίως δταν κρατούμεν μίαν εις την παλάμην
την Βοιωτικήν, εις την αλλην την Ίωνικην βαρύνει
και έφ' δλης της μορφης της τόσον Ίωνοπλήκτου. Δεν
κατώρθωσεν δ τεχνίτης να παρουσιάση το σώμα ηνω
μένον με τον χιτώνα, δσΤίς κατορθώνει να το καλύπη:ι

άπλώς, ένψ άπο την άδεξίως κρε~ιαμένην χείρα λείπει
η διάρθρωσις καΙ η χάρις. Είναι ή διαφορα της επαρ
χίας απο το κέντρον, ένος αγροτικού
τον ιωνικον πολιτισμόν
,
ΕΙΚ.

1 7,1.

'Α'
πο

- μεσογειαχου άπα

1.

'''δ
το
ι ων

'

,

εργαστηριον

"

με

την

προηγουμένην προέρχεται καΙ η ακέφαλος αυτη καθη
μένη μορφ11, με πολλας συγκολλήσεις. 'ΎΨ.
τερικώς c:lval κοίλη

0,10.

'Εσω

με λεπτα τοιχώματα και πολι,

ελαφρά, άποκλείεται έπομένως να κατεσκευάσθη εις
το 'Άργος, ακόμη καΙ δια τον λόγον δτι, άντιθέτως
προς τα 'Αργεία ειδώλια τα φέροντα χατα κανόνα
λευκον επίχρισμα, έδώ αφθονον κόκκινον χρώμα χαλύ

.-πει το σώμα, άπο τού λαιμού μέχρι το)ν αστραγάλων
προφανώς προς δήλωσιν του χιτώνος.

Άπα τας άνασκαφας της Έρμιόνης προέ.ρχεται
άκεραία παρομοία μορφή, νεωτέρα μίμησις ισως τού
ΕΙκ.

18. Βοιωτικη &."ifεσφόeος
του 'Ε{}νικου Μουσείου.

τύπου άπο 'Αογείον
τε'χνίτην.
- .
την αψθονον εισαγωγην των ίωνικών πηλίνων

εις την Άργολιδοκορινθίαν γνωρίζομεν άπα τας άνα

σκαφας τού Ήραίου, του "Άργους και της Περαχώρας, ένφ η σπάνις τοιούτων
μεταξυ των εύρημάτων της Τίρυνθος εΙναι μία άκόμη βεβαίωσις περι της τοπικης
ση μασίας της εκεί λατρείας.

Είκ.

0,21

17,4.

Άνθεσφόρος πολυ εφθαρμένη. Σώζεται λευκον επίχρισμα. 'Ύψ.

'Εσωτερικώς κοίλη, με προβε6λημένον τον άριστερον πόδα. Τύπου αρχα'ίκω-

1

ΕΙκόνα της ανθεσφόρου ταύτης βλ.

Vagn

Ηagι-r

Pou1sen, den Strenge Sti1,

τουτο, του όποίου ελαοον, χάρις εΙς την εύγένειαν του συγγραφέως,

γνώσιν

γράφου, δεν ημπορώ δυστυχώς νά αναφερθώ περισσότερον.
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σ.

73.

ΕΙς το βιβλίον

μετά το κλείσιμον του ΧΕΙ\10

'Α\'ασχαφί] τάψι}\' τοιι ν Αργους

τέρου της παρ' αύτην άνθεσφόρου, όμοίως άπο ροδιακον έργαστήριον. Τον συγ
γενέστατον τύ:τον βλ. Blinken berg, Lindos ι, 195, 2269.

Είκ. 19. Δύο όκλάζοντα :ταιδία. Δεν :τροέρχονται άπο την ίδίαν μήτραν. Ύπο
την βάσιν τού ένος μικρα όπη δια πιέσεως τού δακτύλου. Ύψ. 0,075. Χρώμα
φαιον σκοτεινόν' έπίχρισμα λευκόν, έπι τού όποίου δεύτερον στρώμα κοκκινωπον

Εί κ .

19.

ΕΙδώλια 50Ι' τάφου.

είς το α, ρόδινον είς το β, έρυθρα εΙναι και ή περίεργος ταινία η αλυσσις με ταυς

στρογγυλους κρίκους ή διερχομένη διαγωνίως δια τού στήθους τού β.
Δια τον τύ:τον βλ. \νίnter ΙΙ

268 - 269. Blinkenberg, Lindos, σ. 574- 5.
άρ. 2364, 2370 - 72 πίν. 111' Clara Rhodos IV, 1 σι, είκ. 88, σ. 163 και 164.
ΓΙολλα δμοια άπο το Καοείριον της Βοιωτίας: Ath. Mitt.1890, 363 έν τούτοις ώς
άρχικη πατρίς των :τρέπει να θεωρηθίΊ ή Ροδιακη περιοχη και δχι ή Βοιωτία.
Είκ.

19. Είδώλιον δαίμονος είς στάσιν κεκλιμένου 'Ύ ψ.Ο,Οι>. Πηλος και έπί

χρισμα δμοιον με το α. Έσωτερικώς κοίλον, ύπο τον πυθμένα ή συνήθης όπή.
'Όμοια έκ Καοειρίου: Α. Μ.

1890, 358 και \Vinter, Ι 193, 1- 5.
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Πίνας

3, 2. Είδώλιον χλαμυδοφόρου με πέτασον είς όκλάζουσαν στάσιν.

'Εσωτερικώς κοίλον. 'Ίχνη έρυθρού χρώματος έπι τού λαιμού καΙ έπι τού προ
σώπου. 'Ύψ.

0,10.

Τον συγγενέστατον τύπον βλ. Clara Rhodos IV, 203, είκ. 221 και 222 β.
Όλόσωμον:

Clara Rhodos

ΙΥ,

είκ.~164.

163,

. Διασκεδαστικ~ν μίμησιν άπό Βοιωτόν κοροπλάθον
εχομεν είς τό έκ Βοιωτίας τού Έθν. Μουσείου, άρ.4529
(Είκ.

20),

με προσπάθε.ιιαν άπομιμήσεως και τών χρω

μάτων, λευκού και έρυθρού.
Είκ.

17,2.

Πήλινον είδώλιον άνθεσφόρου με ίωνικον

χιτώνα. Πηλός κοκκινωπός Άργείος, έπίχ.ρισμα λευκόν.
'Υψ.0,135.

Έσωτερικώς δεν εΙναι κοίλη δπως ή παρ' αυτών άπει
κονισθείσα άνθεσφόρος, άλλά συμπαγής, με μικράν μόνον

κοιλότητα ύπό την βάσιν καί, έν συγκρίσει με τά άλλα
'Ιωνικά, πολυ βαρεία. Πρόκειται άναμφιβόλωςπερι μιμή
σεως τού 'Ιωνικού τύπου της άνθεσφόρου είκ.

17, 3

άπό

έγχώριον κοροπλάθον με κατάδηλον την άδυναμίαν άπαλ
ΕΙκ.

20.

Πήλινον

Βοιωτικον εΙδώλιον.

λαγης άπό την παραδεδομένηνβαρύτητα. Χαρωnηρι
στικον εΙναι δτι παρελήφθη άπό το πρωτότυπον και ή

ύψηλη βάσις (πρβ. την χαμηλην πλίνθον τών Άργείων πεπλοφόρων, πίν.

1

και

2,2

καθως καΙ ή καμπυλουμένη όπισθία έπιφάνεια, άντΙ της σανιδοειδούς τών γνησίως
Άργείων πεπλοφόρων.

"Αλλο δμοιον έκ τού αυτού τάφου είς κατάστασιν οχι καλην έθεωρ~θη
περιττον νά άπεικoνισθίi.

Πίνας ,3,

3.

Είδώλιον δαίμονος. τρέχοντος με μορφην μικροτέραν έπΙ τού

ωμου. Πηλός άνοικτός κοκκινωπός, διαφορετικος άπό τον Άργείον. 'Ίχνη έρυθρού
έπΙ τού προσώπου της μικροτέρας

μορφης. Χειροποίητον. Όλικόν ϋψος

0,105.

Ό τερατόμορφος ο{;τος δαίμων, παρουσιάζεται νά τρέχη τόσον όρμητικώς

ώστε ή ύπ' αυτού βασταζομένη μορφη άδήλου γένους και ήλικίας, άναγκάζεται νά
συγκρατηθΏ διά της χειρός έπι της κεφαλης του' είς τό πρόσωπόν της είναι άΠQτυ
πωμένημε τά πρωτόγονα μέσα τού κοροπλάθου ή έκφρασις τού τρόμου, της
άγωνιώδους άναμονης. Είς το έπίπεδον, πλατυ πρόσωπον τού δαίμονος με τά

τεράστια ώτα, άνοίγεται εν άγριον στόμα με άραιους όδόντας το όποίον τού δίδει
φοβεράν εκφρασιν. Ένθυμούμεθα άμέσως ενα δαίμονα τού κάτω κόσμου, τον

Ευρύνομονάπό την Νέκυιαν τού Πολυγνώτου: "κυανού την χρόαν μεταξυ έστι

καΙ μέλανος, όποίαι και των μυιών είσιν αί προς τά κρέα προσιζάvουσαι, τους
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'Ανασκαφη τάφων τού" Άργους

ιJδιS~μι:ι:ις φαί'llει, καθεζομένφ δε ύπέστρωται οι δέρμα λυγκος» (Παυσ. Rόbert,

ek:jlia, Hall. Winckelmannspr).
Μόνον ώς τοιούτον δαίμονα τού θανάτου δυνάμεθα να εξηγήσωμεν τον εκ του
τάφου του 'Άργους, την δεέπι τού ωμου του μορφην ώς είδωλον που απάγεται εις'
"άτω κόσμο'\" ή ύπόθεσις αϋτη ενισχύεται άπα μίαν ομάδα'Ιωνικών ειδωλίων
το·υ

Ροδοσαμιακου εργαστηρίου, εις

τα όποία πρώτος ο

Furtwangler επέ
στησε 111V προσοχην (Arch. Relig. Χ,
1907, 320 κέξ.= Kleine Schriften Π
419' πρβλ. και Blinkenberg, Lindos
α.ριΘ. 2318, πίν. 108). Ό καλύτερον
σωζόμενος έκ τούτων τών δαιμόνων,
καΙ με παχείαν κοιλίαν φέρει
επι του ώμου του μορφην τύπτουσα'S!

κεφαλ11ν της,
τΟ οποίον

είδωλον

άναμφι-

μάλιστα εις

ειδώλιον της ομάδος, το

αλλο

εκ Μήλου

Υιροερχόμενον τού Βρεττανικοϋ Μου
σείου

(Winter,

στηρίζεται

με

Typen
τας

Ι,

χείράς

213, 6),
του

έπι

κεφαλης του δαίμονος κατα τρό
πον δμοιον με του ίδικού μας.

Άπα
σότερον

τας

κυριαρχημένας

μύθων και
τικ'η

περιοχας

τας
εκ

δεισιδαιμονιών,

Βοιωτία

περισ

παλαιών

11 αγρο

φυσικον εΙναί δτι είχε

χαι τοιούτους δαίμονας. Το ειδώλιον

El1t. 211,

με πρόσωπον και ώτα

Είκ.

21.

ΠήλΙΥον ειδώλιον εκ Βοιωτίας.

:ταρόμοια προς τού ιδικού μας, έκτος t(i)V οδόντων, φαίνεται δτι εφερεν επι τού

δεξιού ωμου μικρον ε'ίδωλον.
Δεν είναι ευκολον να όνομάσυ τις τον δαίμονα του 5 0υ τά.φου. Προτιμότερον

είναι ν' άρκεσθώμεν εις το περιληπτικον «κηρ τυμοοϋχος», που εδιδεν αρχαίον επί
γραμμα εις μίαν την Άργείαν « Λάμιαν» την Ποινήν, Ί'jτις ένεφανίζετο εις το 'Άργος,
:τιθανώς ύπο μορφην κυνός, φέρουσα θάνατον εις τα παιδία και εις τους άμνούς,

, Έ~ν. :ΥΙουσείου αρ. 5621.

Ήγοράσθη παρά Χσστράκψ. πιθαν(;nατα προέρχεται εκ ΘηΒών. Πηλος

,;αιό;, Ιϊ.νη επιχρίσματος λευκού.
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Σέμνης Πα;τασ;ιυρίδη. Καρούζου

εως οτου έφονεύθη άπο τον Κόροιβον (\\"ilal1lO\\'itz, Glanbe deJ" Hellenell 2'7.'3,

πρβλ.

Sitz, ΒeΓ. Ber1111. 1925, 131). 'Απο ανάλογον τοπικον δαίμονα ενεπνεύσθη 'ίσως

και ό Πολύγνωτος τον Ευρύνομόν του, δ:τως ύπέθεσεν ό Rl10de (Psyche Ι, 318).

'Όμοιος με ζοφεραν στροφ11ν άπο λα'ίκον μοιρολόγι ό δαίμων του 5 ου τάq:ου,
δεν φαίνεται εν τούτοις οτι κατεσκευάσθη εις το 'Άργος άφ' ένας το χραψα τού
:τηλοϋ τον απομακρ·ύνει
άπο την περ ΙΟΧ1)ν ωΊτή ν,
αφ' ετέρου ό τύ:τος τού
προσώπου ενθυμίζων
Ροδιακα ειδό)λια καΘο)ς
καΙ το κόκκινον ε;τίχρι

σμα, ασύνηθες δπως ει

δομεν εις το Άργείον
εργαστήριον, Ιδιάζον δε
εις το Ίωνικόν, μας άνα,ς,..

'.'

Θ

'

γκα~oυννατoεωρησω-

μεν μαλλον ώς εισαχθεν

Είκ,

22.

Χάλκινα αντικείμενα t,<t του 50υ τάφιιυ.

απο έργ ασΤ1 1ριόν τι της
Ροδιακης περιοχης.

Πίνα'ξ

4,

ακέραιος. <ΎΨ.

κάτω. Μικρα τράπεζα με τέσσαρας πόδας μόνον δ εΙς σώζεται

0,03.

Ειδώλιον δαίμονος ζωομόρφου. Χειρο:τοίητον. Έπίχρισμα λευκον και ερυθρόν.
'Όπισθεν, εν ειδει πε:τλατυσμένης ούράς, στήριγμα. 'Ύψ. 0,08.
Πρβλ. παρόμοια

vVinter Τ, 219.

Χοιρίδιον. Έπίχρισμα λευκόν. Άκέραιον, χειροποίητον. 'Ύψ. 0,05. Μηκ.0,07.
Δια τα αναθηματικα χοιρίδια εις Τ11ν Τιρυνθίαν 'Ήραν βι Τiη'ns Ι,
Είκ. 22.

28 χέξ.

Ή χαλκίνη στλεγγις θα μας άπασχολήσll καπως περισσότερον

αφ' δσον απαιτεί το ενδιαφέρον τοόποίον αύτη καθ' έαυτην παρουσιάζεικαΙ τοϋτο

χάρις εις την θέσιν ο:του εύρέθη, περι το μέτω:τον του νεκρουj εν ειδει στεφάνης.
Ή αρχική, δχι τυχαία τοποθέτησίς της είς το ση μείον τουτο είναι τόσον βεβαία,
ωστε οί έργάται της ανασκαφης οί καθαρίσαντες το κρανίον μαζυ το περίγραμμα
της στλεγγίδος, βέβαιοι οτι θα ανέσυρον στεφάνην, εξεπλάγησαν οταν είδον το

αλλόκοτον δ ι' αύτους σχη μα.
Με την στλεγγίδα ταύτην είχε λοιπον χωρις άμφιβολίαν στεφανωί}ή
Τι κεφαλη του νεκρού.

Άνάλογος χρησιμοποίησίς της προκειμένου περΙ ζώντων είναι γνωστη απο
αρχετα χωρία συγγραφέων, τα όποία συνεκέντρωσαν ό
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2

Πηλίνη κεφαλη εκ του Ήραίου τσυ ~Aργoυς.

ΕΙδώλιον εκ "[ου

5"1

τάφου.
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,π.,μινον ειδώλιον εκ του

50('

τάφου.

llaQivi}.

Πήλινα. ειδώλια. εκ του
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50/'

τάφου,

θυσιii}'\j γράφωΥ ο{;τως

στεφανουσΘω f]
<

Ο iJ,.CiJ"""H,'

"',T- 1"

'v

fi
1.,) ";;}:

~'..~}

V

σε

«

J'

- \ ~ '1
-,
φορουσι}} "αι ..:..ΧΟΛιον των«

"
Ι)

"\

ετερον τι

'\

στιιεγγις

'1 σι;~τεω'ν»
ρ
580
"'
. οπου
j

e

,

•

η σϊΜ:.γγις

λέΥετω «χρυσοϋν ελασμα το περι τη κεφαλυ », δια να σχετίση επιτυχώς Τ1)ν

.

,
,
- <:i
δ'
θ'
ταυτην με χρυσα οια ηματα ευρεενΥα

'\
'"
«σΤΛεγγιοα»

εΧΟ'ντα παρόμΟΙΟ'1! σχ;ημα
ξ..,.,

ιι

'\:Ι

.,

I'U

()
•

~Υ

της

Ρ
νοnου

tlaΙΙ5er

."

1'"

('

\

s;

~Iδ'

.Jτ a h resi1.
<

1 " ΓΙ""
Ji. ::1υο,

β

"'"

"'

1ο].. ' 1 Q,Υ;
ΟΜ
ι~

'1 'Ι
., 0\
'
·e101.
<) }~ ταυτισας

Β

1,

Άφί-

101: <Ich kanJ zn a.e!(
(la$.s τέτ:nξ K,ichts 2.I1dereffi 1st a!s eine,
J.eJ.cJ.1t die popn!iJxe BezeichnuiJlg Ιϋιι: das Schml1ckstuc],:, da§ :!.\o!:!st i>.λεγγίς geuG\l'I!1t wi,d •.
j

106,

ωσ-

ει στεφανου' τουτο παρε·

πλέον εις τα πολύjtροτα αρθρα του ττιν στλεγγίδα με τον τέττιγα
'Ε;,,:εΙ

Ρ

(Compte Rendu 1865, Πίν.Ι,4 καΙ 1869, ΠΙν. 1,11),

οποια πρεT~εί να εφορουντο περι την '{εφαΛ:ην εν ει
..'
αΡΊοτερον
και,

"

εις ταφους

σ.

6
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Σέμνης Παπασπυρίδη

- Καρούζου

νουσα κατα ,μέρος το ζήτημα της τεττιγοφορίας, εκ φόοου μήπως άναφθοϋν πάλιν

παλαιαΙ πυραί, περιορίζομαι εις την στλεγγίδα ι.

ΚαΙ πρώτη έρχεται μία φυσικΎI ερώτησις: πώς θα ητο δυνατον ει,ς τον Δ'
αίώνα, ζσως μάλιστα ήδη άπο τού Ε', να επινοήσουν χρυσούν κόσμημα της κεφαλης

σχήματος στλεγγ:ίδος, αν δε εϋσισκον προϋπάρχουσαν συνήθειαν στεφανώσεως
δια πραγματικης τοιαύτης; Το κυριώτερον επιχείρημα τού Hanser, δτι εις το

δηλιακον εύρετήριον τού 250 π. Χ. (Β. C. Η. 1903, 91,50) άναφέρεται στλεγγις

ΕΙκ.

24.

'ΑΥΥεϊ'a

50"

Ζάφο'i1.

χρυση μαζυ με στεφάνους, άδύνατον έπομένως να μη πρόκειται δια κόσμημα της
κεφαλης σχήματος παραπλησίου με την στλεγγίδα, είναι μεν δυνατον να ισχύυ δια
την έλληνιστικην έποχην όχι δμω'ς ύποχρεωτικώς καΙ δια τον Ε' αιώνα.

Άλλα και το χωρίον τού Άθηναίου δεν φαίνεται δτι ύπαινίσσεται χρυσα
κοσμήματα, πράγμα το όποίον αλλωστε θα ητο παράδοξον προκειμένου περΙ της
στρατιωτικης Σπάρτης, άλλα πιθανώτερον πραγματικας χαλκάς στλεγγίδας και

περίεργον είναι πώς εχει τόσον παρερμηνευθη (έκτος των αλλων καΙ άπο 'τον
Βόck,

Staatshaush.

ΙΙ3,

289

κέξ.).

Βέοαιον είναι πάντως άπο τα χωρία ταύτα των συγγραφέων, δτι είς τινα

μέρη της ΠελοποννΎΊσου ελάμοανον χώραν άγωνες, οπου ώς βραδεία εδίδοντο εις

τους νικητας στλεγγίδες, ειδικώς δε δια την Άρκαδίαν δτι αί στλεγγίδες
έδίδοντο εις τα Λύκαια (πρΟλ.

aiitat

Preller- Robert Ι, 253). 'Άν καΙ δεν έχομεν άνά

λογον μαρτυρίαν δια το 'Άργος, δυνάμεθα ίσως να ύποθέσωμεν δτι και εκεί εις
ι Περί τέττιγος: Studniczka, JHhrb. 1896,246 κέξ. Hauser, Jahresh. 1906, 85' 1907, Beibl. 30' 1908,
Beibl. 87. Petersen, Jahresh. 1906, Beibl. σ. 77 κέξ. Ρωμαι6ς, Α. Ε. 1906, 90 κέξ. Marshall, Κατάλ. χρυσων
Βρεττανικοϋ Μουσείου, ΧΧΧ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 20:42:11 EET - 54.88.88.24

.--43

Άνασκαφη τάφων του "Άργους

6-,,",Υ,!(Ι"Γ: προς τιμην τού μεγάλου θεού της πόλεως, τού Λυκίου Άπόλλωνος, έδί

δοντο

τους νικητας ώς βραβεία χαλκαί στλεγγίδβς, συνδέοντες δε το γεγονο"

σι;εφανώσεωςτού νεκρού τού 'Άργους δια χαλκης στλεγγίδος με τας μαρτυρίας
δμοίας συνηθείας εΙς την Άρκαδίαν καΙ εΙς την Σπάρτην να συμπεράνωμεν
δη. μέχρ~ τού Ε' αΙώνος ύπηρχεν αύτη πράγματι είς τους τόπους τούτους, μετα

CiJSQtJ,:;laa δε έκτος της Πελοποννήσου εχασε βαθμηδΟν την άρχικήν της σημασίαν,
μετατραπείσης της στλεγγίδος εΙς
κόσμη μα της κεφαλής, τού τύπου
των ευρεθέντων εΙς τους τάφους
'ο;1)ς νοτίου, Ρωσσίας.

ΚεφαλαΙ περονών

El1lo 220
σΧ'ήματος

ροιάς.

Καθως έσώθη

,ω,Ι μέρος τού μολυ6δίνου στελέ
χους .ων, βε6αωϋται δη μόνον

;;i'l σ:νω τούτο κομβίον εξείχε τού
μη

άπο

συνεχιζόμενον

άλλα

μικρότερα

)ωμσία σπως ουμοαίνει

είς

ΕΙκ.

τας

περόνας του Άργείου 'Ηραίου

25.• ΑΥΥεϊ..

50V

τάφου.

(WaldsteiiJ, πίν. 79, 184).

Ό τύπος της ροιάς εΙναι γνωοτος εις την περιοχην αύτην άπο τα εύρήματα
Περαχώρας καΙ ιδίως άπο το Ήραίον τού ~Αργους

(Waldstein,

ρ1.

LXXXIII,

κάτω)- το μέγα πληθος των εκεί εύρεθεισών περονών δεν έκπλήττει, οταν άναλο
YLc,!:Jii}IJ!.~:v δη εΙς τ.ην περΙ την Άργείαν πεδιάδα περωχην εφορέθη καθ' ολας τας
&νελλiJtως καΙ χωρΙς ιωνικας παρεμοολας ό δωρικος πέπλος (Frlckenhaus,
1,89 εξ, Bnschor, Olympia 35. Προ. και Fnrtwangler, Meisterwerke 37 έξ.),

πιθανώς

κατεσκευάσθησαν εις αύτο το 'Άργος, πράγμα το όποίον ύπέθεσε δια

τας εύρεθείσας εΙς Περαχώραν καΙ ό

Payne

σ. Η.

St. 1934, 173,

σημ.

28).

Δια την Ιστορίαν της περόνης μένει πάντοτε βασικη ή λαμπρα άνάπτυξις του
1::Ι

Thiersch
ΕΙκο

εις

22,

Furtwangler, Aiglna,

σ.

404

έξ,

κάτω_ 'Ενώτια εΙς σχήμα πυραμίδος ανεστραμμένης,ητις πρέπει

να έξηρτατο άπο κρίκον, δπως τα έξ 'Ολυμπίας καΙ Λουσών δμοια

(Hadaczek,

Ohrschmuck, lS, είκ. 31).
Το σχημα είναι γνωστον ήδη άπα τον λέοητα τού Σοφίλου (Graef, Ι, πίν. 26, Ο,
'i'! Νύσσα) καΙ απα τον κρατΥΊρα τού Κλιτίου (F. R. πίν. 14 κάτω, αί κόραι τού
χορού), δεδομένου δε δτι το πρότυποντων παραστάσεωνκαΙ των δύο τούτων άγγείων

ιμο Κορινθιακον καΙ δτι ομοια χάλκινα ενώτια εύρέθησαν είς την Πελοπόννησον,
πιΘανον είναι ότι αρχικος τόπος κατασκευης των ητο ή Κόρινθος η το ~Aργoς.
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με ρόδακας καΙ 6ίλλα

(Κατάλ χρυσών ΜarsΙ1aΙΙ
· '. 1eldnng~
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μιων και
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του ταφου ! ει

f

ω

λ

'\:r,;......

φοράς, φαίνονται χρονολογικώς μάλλον ένιαία, άναγόμενα

4'10 καΙ 460. Άκόμη χαΙ δ φαινομενικώς νε(οτερος
'\

να

.-

fI

,

μας φεριι

εις

.~

νεωτερους

.,.,..

e:t~

"'"

"

.-

αυτου φερομενης μορφης,

Έπομένως οί
Ι'

''",,","",",,", δ,ιαστηματος,

5 11 6 015τοι νεϊl,ΡΟΙ θ(χ ετάφησαν
" t

με κατ{lnατον

S

'\

υυνατον
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,

fo.'

et

οριον

την δεκαετίαν μεταξυ

3 δεν δύνατω

e
χρονους, ως
j'

φανη τα υπόλοιπα του αύστηρου
της υπ

"'1.'

ια κω αγγεια, χιορις τεχνοτροπικας θω=

,

το

.---Τ/:ι..ΦΟΣ

6°'

εις νεωτέραν Ξποχήν, χωρις κτερίσματα.

επ!. του Ίου τά.φου, ένφ καΙ η αλλη πλευρά το'l) δεν
καπως άπα

συνεκρατεΙτο

κεράμους τι1"1)

}Gα,f,ύ!ιμ(~τος. της στενης, προς το μέρος της κεφαλης, πλευρας ό τοίχος είχε σχη~
ματ~σθη άπο δύο λίθους, της δε άντιστοίχου άπΩ διπλήν κέραμον.
Ό νεκρος ήτο όκλαδΟν τεθαμμένος, με λυγισμένα τα γόνατα, με το κρανίον
προς ανατολάς την τοιαύτην στάσιν, έκδηλον άλλωστε, βεβαιούν και αί σχετικως
διαστάσεις τού τάφου, πλ.

0,40,

μηκ.

1,30

βάθ.

0,30,

αν καΙ έπρόκειτο περι

νε,:ροϋ ωρίμου -ηλικίας.

'Επ!. του γόνατος τού νεκρού εύρέθησαν τα μόνα κτερίσματα του τάφου,
σκύφος με λευκον επίχρισμα "αΙ ιππευς πήλινος 1. (ΕΙκ.

27).

Εις τ.οϋ ,τρώτου την έξωτερικην επιφάνειαν διακρίνεται κάποια στιλπνότης,
ένφ το άβαφον, άλλα περιποιημένον έσωτερικον εχει το άμαυρον χρώμα του

Άργείου πηλου. Πρόκειται άναμφιβόλως περΙ έγχωρίου" άγγείου προερχομένου
δμως οχι άπο αγγεωπλαστικόν, αλλ' άπα κοροπλαθικον έργαστήριον. Άπόδειξις
,

'Υψ. σκύφου

0,00

Ίππέως

0,11

Πλάτος

0,085,
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Σέμνης ΠαπασΠUQίδη - ΚαQούζοu

ή τεχνικη όμοιότψ,; με την των Άργείων κορων (λευκον έπίχρισμά έπΙ τού πηλού)
ένψ άφ έτέρου ή τελεία έλλειψις άγγείων κατα την έποχην ταύτην άποκλείει την
i

ϋπαρξιν έργαστηρίων άγγειοπλαστικης εις το "Αργος.

Ό ίππεύς, χειροποίητος, χωρΙς χρησιμοποίησιν μήτρας, εΙναι καΙ αυτος έντό
πιος, άπο Άργείον πηλόν, με άναλόγως πρωτόγονον χρωματικην ποικιλίαν: λευκον
έπίχρισμα εΙς δλον τον 'ίππον, έρυθΡΟΥ έπΙ τού γυμνού σώματος καΙ έπΙ της
κεφαλης τού άνδρός, την όποίαν περιβάλλει ταινία με την συνήθη κερατοειδη
άπόφυσιν εΙς το κέντρον.

ΕΙκ.

28.

'ΑΥΥ.ία τοίί

ΤΑΦΟΣ

70V

τάφο".

70'

Μηκος 1,76. Πλάτος 0,53 - 0,56. Βάθος 0,62·0,65. Περιείχε πέντε η εξ

νεκρούς. Τέσσαρες σκελετοΙ εύρίσκοντο εΙς βάθος 0,42, ό πέμπτος. εΙς βάθος 0,55,
φαίνεται δε δτι εΙχε ταφη προγενεστέρως, άφοϋ καΙ. τα όστα του έδιδον την

έντύπωσιν δτι ησαν συγκεντρωμένα ~Ις εν σημείον, ίνα άφεθΌ τόπος δια τους

dλλους. Κάτωθεν των σκελετων τούτων καΙ πλησίον των κνήμων των εύρέθησαν
όστα πλευρων, που ίσως άνηκον εΙς άλλον εκτον νεκρον παλαιότερον, ταφέντα
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Άνασκαφη τάφων τού' Άργους

πιθανώς με άντίθετον κατεύθυνσιν-είκασία

στηριζομένη είς το στι πλησίον του

εlιρέθη δακτυλίδιον καΙ κεφαλη περόνης, τα όποία δεν θα είχον θέσιν πλησίον των
χνημών τών άλλων νεκρων.
Δύο εκ τών σκελετό)ν, οί άκρινοί, ηγγιζον τα τοιχώματα τού τάφου, ωστε
ν' άφίνουν άρκετον χώρον είς ταυ; μέσαίους, ενφ αί κεφαλαί των εβλεπον προς

το εσωτερικον τού τάφου. Ό τρίτος ήτο υπτιο;, τού τετάρτου ενεκα κακής διατη
ρήσεως των όστων δεν
εξηκριοώθη ή κατεύ
θυνσις. Σιδηρούς ήλος,
ίσως εκ ξυλίνης λάρνα
χος εύρέθη πλησίον τού
~ιρανίoυ του εΙς την άνα
τολικην ακραν τού νε

,"ροϋ. 'Εκ των άγγείων,
τ{ϊΥif μόνων κτερισμάτων

του τάφου, τα πλείστα
εύρέθησαν

παρα τας

Είκ.

29.

'.ΑΥΥεϊa το; 7QV τάφο".

,tεφαλας τών νεκρών, όλιγώτερα δε πλησίον τών νεκρών και των πλευρών των.
τα περισσότερα τούτων είναι Κορινθιακά, όλίγα μόνον' Αττικα (Είκ.

28-29).

Κοριν{}ιακά: έπτα πυξίδες του γνωστού τύπου των ύστερωτέρων Κορινθιακών με

διακόσμησιν μαύρων άνθεμίων, φύλλων κισσού tΊ άπλών φύλλων (Ν ecr.

332 κξ.).

την μεγαλυτέραν όλων με τα φύλλα κισσού καΙ με την σειραν εκ τριγώνων περι
,(λειόντων σταφυλοειδη εξαρτήματα είχε παρουσιάσει είς το Μουσείον Ναυπλίου
χωρικός, όστις την είχεν άνασύρει εκ της χαινούσης όπης τού τάφου, δώσας οϋτως

άφορμην είς την ενέργειαν της άνασκαφής. "Εξ μικροl μελαμοαφείς κορινθιακοl
σκύφοι (Είκ.

29), μιμήσεις Άττικων, καθως καΙ θραύσματα έΟδόμου. Μικρα πυξΙς
με ωΥλακώσεις περΙ το κάλυμα, όμοία με την τού 5 0υ τάφου (Είκ. 25, προ. καΙ
Amer. J onrn. 32, 1928, 494, είκ. 12), γνωστη ώς κορινθιακής προελεύσεως,
κατόπιν της εύρέσεως εν άφθoνί~ όμοίων είς τας άνασκαφας τής Κορίνθου.

Π ηλος κορινθιακός.

•Αττικά: (ΕΙκ. 28). Δύο λήκυθοι, εκ τών ύστερωτέρων μελανομόρφων, με
άνθέμια και φύλλα κισσού, επι κιτρινωπού επιχρίσματος. Τρείς άμφορίσκοι μελαμ

βαφείς με εντυπα άνθέμια και μαίανδρον (Είκ. 29 κάτω).
Άργεία. Σκύφος δίωτος δμοιος με τον έκ τού

6°u

τάφου (Είκ.

27).

Πηλος

βαθυς κοκκινωπός, επίχρισμα λευκόν. Θραύσματα δύο άπόδων κυλίκων παρομοίων,
με επι πλέον έντυπα άνflέμια. Δεν διαφέρουν καίΜλου τα άγγεία ταύτα ώς προς
την τεχνικην άπο τα •Αργεία είδώλια τού 2 0υ τάφου, προφανες λοιπον εΙναι ότι
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δ αγγειοπλάστης η_ο συγχρόνως και κοροπλάθος, μ€ κύριον επάγγελμα το δεύτερον.
"Αβέβαια. (Είκ. 29,3). Σ"ι{,;φος δίωτος. Πηλος πορτοκαλλόχρους. <Όλον το
"~
αγγειον

με

λ--

,

'β
με
ερνικι

R
'
αμuαφεςj

'λ'
ι
χωρις
αμψιν.

...,
:;:;
κεντρον εντυπον

Ε:>·
ις

το

τετρα··

πλούν ανθέμων. Σκύφος δίωτος (Είκ. 29,6) πηλος κιτρινωπός, δλος μελαμβαφής,
βερνί:>ϊΙ χωρις λάμψιν. Πιθανώς κορινθιακού έργαστηρίου. Λψt'lΥθιον.

,
,~ιτρινωπoς.

'

πη λ ος

c:-v;,r"

'\

3,

β l'

,,,,

(EI,i. 29,2)'

1:1

'\

....

υτο την.ασιν εJnχρισμα ανοικτον κοκκινον,ομοιον με

των

ΚΟΡίνθιακων σκύφων τού ίδίου τάφου. Μελαμβαφές, ειcτoς ,tOJtκινωπης λωρίδας.
"Αλλα μι)tρα σκυφοειδτ) αγγεία.
ΙJl:ρσvολογία. «Μετα τα μέσα τού 5°1.1 αιωνος;" εθεσεν δ

(ΝeCΓ.

Payne

;;ας {ιστερωτέρας κορινθιαπας πυξίδας, Χα/ρις άκριυέστερον προσδιορισμό'\'. Με
την ειn;υχη σύμπτωση' της ευρέσεως τ'ης έρυθρομόρφου Άττικης ληκύθου εις τον

"

,

,

.,

-

'»
'
,
δ'
"00 Π.
,,"ον ταφον,
εκερ
ίσαμεν ισως το χ,ατωιατον οριον του '±

F'N,

'" 'ζ-.
οι, ει

')...

,
,ωιι

. . ~oυ
του {

Ι'

'"

ταφου το περιεχομενον να
,?

..

θ"

Ψ αν'!:!

f

τοσον

1 ιποτε

χαμηΛα,

3

δ"

εν εμπο-

.,..

"

αφου και

τας λψ~ύθoυς με τα μαί,ρα κοσμήματα εχει πιστοποιηθγ] έξ αλλων αναωωφ(ίi'V,
δτι προχωρούν καΙ μετ α τα μέσα τούΕ' π.χ. αίωνος (Άρχ. Δελτ. 1927-28, σ.

'Το γεγονος δτι μία μόνον κορινθιακη πυξlς τού τύπου
αρχαιότερον
ο

σπ

ρ

5 0ν

τάφον, χρονολογηϋέντα μεταξυ

,~,

f'

-

μονον μετα τα μεσα του

ΕΡ

:Ι.."

3

ξ

αιωνος επε

·:170

και

'8 '
Βτα ιη τοσον

5 β ευρέθη εις
460, είναι iiQaya:: ενδειξις
e 'f::' 'cη οιΟ',οοσις των;

ΓΕΝ!ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤ,6.,.

ΤΟ σημαντικώτερον δια την Άργείαν τέχνη"ιι τού

παρατήρητον είναι fl ελλειψις έγχωρίας κεραμεικης.

5(1)

αίωνος καΙ πλέον αξιο

Μεταξυ τού πλ1Ίθους των

αγγείων των εύρεθέντων εις τους έτιταανασκαφέντας τάφους μόνον 3 - 4 αγγεία
καΙ θραύσματα τοιούτων επιστοποιήσαμεν ώς 'Αργεία καΙ ταύτα ώς εργα

αγγειοπλαστα)ν, άλλα κοροπλάθων. Γεγονός, το όποίον συμφωνεΤ άπολύτως
τα ευρήματα τού Ήραίου τού"Αργους, οπου

11

μετα την γεωμεΤΡΙ:>(Ίιν εποχ"ιιν

παραγωγη τού' Αργείου έργαστηρίου φαίνεται να διακόπτεται αποτόμως, σπορ α

δικως μόνον παρουσιαζομένων
άπΩ Άττικα Τι πρωτοκορινθιακά

μελανομόρφων αγγείων καΙ το"ότων έξηρτημένων
1.

Ευεξήγητον εΙναι έπομένως ση εισάγονται είς το 'Άργος άφθόνως αγγεία

Κορινθιακά)

Άττικα καΙ κορινθιακαΙ

μιμΙ1σεις Άττικων

μελαμοαφων σκύφων.

'Ως προς τα πήλινα, παρα το άκμαιότατον του Άργείου εργαστηρίου πιστο

ποιεϊ:ται απο τα ε{Ίρήματά μας 11 ε!.σαγωγη Κορινθιακών και 'Ιωνικών ειδωλίων,
• Ώς , Αργείαν μίμησιν πρωτοαττι,ιοϋ αγγ"ίου τείνω να παραδεχθώ τον πόδα κρατήρος με τον ΉρεJ.)(λi'1
πίν. LXVII). Πρωτωιοριν'6ιακά αγγεία -αντιγράφουν τα Άργεία μελανόμορφα
'Yaldsteln. πίν. LX, 19 ;ιαι LXV, 4.
και' Νέ(ιοον (VΊaαstein.
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• Αργους

,',λιγCΊHεΡOν δε και Άττικών. 'Εν συγκρίσει προς τα 'Ιωνικα τα Άργεία ειδώλια
καθυστερούν άναμφιβόλως ώς προς την τεχνικην τελειότητα,

μένοντα μέχρι του

τέλους τού α1Υστηροϋ ρυθμού συμπαγη. Πότε άκριβώς 'ίιρχισε να εισάγεται εις το
Άργος Ο νεωτερισμος τ())ν κοίλων ειδωλίων δεν εχομεν άκόμη ενδείξεις (πρβλ.
τους δισταγμους τού

Frickenhans, Tiryns Ι, 76 ώς προς την ύπόΟεσιν της ενάρξεως
423, οπότε ηρχισεν ή οικοδομη τού 2 0u ναού τού Ήραίου).

τούτου ολίγον προ τού
Ία εύρήματα τού

5°u

τάφου είναι ϊσως

κάπως διδακτικιοτερα' διότι, άφού κατ α

'co 470 - 460 π. Χ. εισάγονται εις τόσην
εκτασιν κοίλα 'Ιωνικα ειδώλια, το πιΟα
ν(οτερον είναι δτι άμέσως κατόπιν Ίιρχι

σαν οΙ Άργείοι κοροπλάθοινα μιμούν
ται καΙ την τεχνικήν των, δχι μόνον
τους τύπους των, σπως εις το ~ιδώλιoν
τrις εΙκ.

17,2.

Συγκρινόμενον προς αλλα εργα

Είκ.

30.

Οϊ παρα την π;Ιατείαv του στρατώνος

ά ... ασκαφέντε~ τάφοι.

στήρια, το Άργείον είναι ώρισμένως

συντηρητικόν, κλειστον σπως καΙ ή μεγάλη πεδιός τού 'Άργους άπο τα πέριξ δρη,

προς πασαν ιωνικην αυραν. Εις την Άττικήν, εξαφνα, πoΛU ενωρίτε(ιον ετόλμησαν
να εφαρμόσουν την εσωτερικην κοίλανσιν, δπως δείχνουν αl: άρχα'ίκαΙ καθήμεναι
θεαί, τας όποίας θα επερίμενέ τις συμπαγείς καΙ εν τούτοις εχουν άρχίσει να είναι

εν μέρει κοίλα ι

(D. Brook, Κατάλ. Μουσ. Άκροπόλεως 3fι6)' είναι δε ενδεχόμενον

δτι καΙ ή Βοιωτία ή άπλήστως δεχομένη πάντα νεωτερισμον εζήτησεν ενωρίτερον

να συναγωνισθΌ καΙ ώς προς αύτο τα 'Ιωνικα πρότυπα Ι, άδιάφορον αν μολοντούτο
τα Βοιωτικα καλλιτεχνικώς καθυστερούν πολυ άπα τα Άργεία.

,Ακόμη καΙ την ιωνικην πολυχρωμίαν (κόκκινον επι τού λευκού επιχρίσματος}
παραλαμΒάνουν προθυμότερον οΙ: Βοιωτοί, σπως καΙ οΙ: Κορίνθιοι κοροπλάΟοι, ενφ

το μόνον συμβιβαζόμενον με την λιτότητα τών Άργείων πεπλοφόρων λευκον Επί
χρισμα, δεν ταράσσεται εις αύτας άπο την ζωηρότητα τού ερυθροί', ουτε καΙ προκει
μένου περΙ εντοπίων μιμήσεων 'Ιωνικών άνθεσφόρων, σπου μαζυ με το συμπαγες.

διατηρείται καΙ το λευκον επίχρισμα (εΙκ. 17 β ). Μόνη εξαίρεσις είναι ό ερυθρΟς.
χειροποίητος Ι:ππευς της εΙκ.

27

καΙ μερικαΙ προτομαί, εις τας όποίας σμως με

μεγάλην διάκρισιν εγινε χρησις ερυθρού εις τα χείλη καΙ εις την στεφάνην. Μεταξι,.
των εύρημάτων τού 5 0υ τάφου τα φέροντα λευκον επίχρισμα συμβαίνει να εχουν

σλα τα Άργεία χαρακτηριστικά, ενφ τα με ερυθρόν, σταν δεν είναι Κορινθιακά,
συγκεντρώνουν 'Ιωνικό γνωρίσματα.
J

την έρώτησιν ρίπτει ό

Α PXAΙOΛOΓlKON

Frickenhaus, Tiryns

ΔΕΛΤΙΟΝ

Ι,

53, 77.

1934 - 35
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Σέμνης Παπασπυρίδη - Kαρoίι~oυ

τα πλείστα είδώλια τα μη χειροποίητα έξαρτώνται απο δημιουργήματα της
Άργείας σχολης είδομεν δμως δτι είδικώς είς τα πήλινα ειδώλια ή συντήρησις
παλαιών τύπων συσκοτίζει τΥιν είκόνα, την όποίαν τα μικρα χάλκινα δίδουν άσυγ
κρίτως πιστοτέραν. Πάντως όμως και άπο τα εύρήματα της μικράς ταύτης άνα

σκαφής άποδεικνύεται δια μίαν ακόμη φοραν 11 έπανειλημμένως τονισθείσα έπαρ
χιακότης μερικών κορων της Τίρυνθος

Jellkins, A.B.S.

ΧΧΧΙΙ,

24, (Frickenhaus,
Tiryns Ι, 54 όλιγώτερον' προ. και Ρωμαίον, Άρχ. Δελτ, 1920- 21 σ. 73), το

Είκ.

31.

Πλαστικό", Κορι'l'{}ιακο'l' ιiyyε'oν.

ΕΙκ.

32.

Πλαστικό" αΥγε'ον.

όποίον συμμετέχει πολυ όλιγώτερον του'Αργείου είς τας κατευθύνσεις τας διδο

μένας άπο τους μεγάλους χαλκοπλάστας το" "Άργους. Κατόπιν των δεδομένων
τούτων δεν θα ητο παρακεκινδυνευμένον αν παραδεχθα)μεν δια την Τίρυ'\·θα
τοπικον έργαστήριον παρέχον προ'ίόντα δια. τας ανάγκας τα)ν έκεί προσκυνητών, με
κάπως μακρυνην έξάρτησιν απο την Άργείαν σχολήν, "Αν έπομένω;, προκειμένου

περι σχετίσεως με εργα της μεγάλης τέχνης, απέναντι των χαλκίνων αγαλματιδίων
τα Άργεία πήλινα πρέπει να χρησψοποιώνται με έπιφύλαξιν, τα έκ Τίρυνθος
πήλινα ειδώλια, έκτος των έξ "Αργους είσαχθέντων, είναι φρόνιμον να αφίνωνται
κατα μέρος ώς λατρευτικά, λα'ίκαάπλώς δημιουργήματα.

.,Αλλη,

αυτη δμως τυχαία, άνασκαφη τάφων εγινε είς το άντίθετον άκρον τοϋ

'Άργους βορείως καΙ άπέναντι τού στρατώνος τού Καποδιστρίου, είς το ύπόγειον

μιας άπΩ τας πλαισιούσας την πλατείαν ταύτην οίκοδομάς. Είς την εΙκ.

30

διακρί

νεται ,tαλως ή συστας τό)ν πέντε άποκαλυφθέντωντάφων- δ τελευταίοςτούτων,άπλοϋς
λάκκος τέμνων καθέτως τον παρ' αι,τον τάφον, είναι χωρΙς άμφιβολίαννεώτερόςτου.
<Όλων των ύπολοίπων τάφων οί σκελετοΙ είΖον κατεύθυνσιν προς άνατολάς.
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51

'Α να<",αφή τιi.φων του "Άργους

πΙ

0,40-0,45)

εδωσεν αξια λόγου Ε1',ρήμω:α:

καΙ το πλαστικον

των εΙκ.

31.33,

ΚΗραι'cης υοιι,ιιυυ fnonnl""'Hi, Κορινθιαχον κράνος.
βερνίκι

ποιότηtoς προς

των δφθαλμων,

χαλύπτει την υπο τον πυθμένα χοιλανθείσαν επιφάνειαν.
Λεπται iiyχdQ(1)(r,Oίι διπλαί καΙ ,ριπλαί γραμμαΙ περιγράφουν ,ο )ιράνος σχηματίζουσαι ανα

1:\1

των δύο πλαγίων Οψεων. Πoλiι ελαφρού βάρους,

,τροσθέσωμεν τίποτε άξιον λόγου εις τα
"",'!Τι"ηl tlV"I~if,YII νοαΟJέ'\'1:α ιδίως ύπο τοϋ

273

περ! των πλα-

Heuzey, Gaz. f'n-cl1. 1880, 1513 ~ίξ.,

της

έτακτοποίησε το
κυρίας

πΛηυοι:lς tUJV

παλαιον οσον το ε{Jρεθεν

Είκ,

33,

Σχέδια"

Oi!!iei'on,

του 'Άργους Κορινθιακόν, δηλαδ'l
τ'" ι, "'''Trι,10" τετάρτου του

7ου

π. Χ. αl,ωνος. Άφ' έτέρου καταφανης ε Ιναι ή εξάρ

Ία.ιΊ.κι,να Jtρότυπα:

τ η σ ις των j:\()(Ηνtϊια:rιων

co,v.f\V.rι.' Ι άποtJεσiLς του εις

11

ώραία καμπύλη του κράνους και ή
του

τον πυθμένα επιφανείας και ή τεχνΙΚ11 τελειότης του
χαλκίνων πλαστικών
τι)

εΙ%.

Call1bridge, Maximova,

ρ1.

37,

1\

<'(γγείων,

δπως του εξ

της Άκροπόλεως

(De Ridder, Bro!lzes,

56 - 57, εδό) εΙκ. 34), το όποίον φαίνεται ελευθέρα μίμησις ΚορινθιακοU προ

τύπου, μάλλον οχι

'AlTLxll.

'Η έξωθι του τάφου εύρεθείσα μελαμΌαφης Άττικη κύλιξ (εΙκ.

5)

δεν είναι

()υναΤΙ)ΊΙ να Zρoνoλoγηθίi τόσον ύψηλα δσον το περιεχόμενον του τάφου, ώς άνή

χουσα εις όμάδα ηΊν όποίαν ό LTre

(J.

Η. St. 52 [1932],56) χρονολογεί άπα του

.~60. Δεν άποκλείεται δμως να προέρχεται άπα ύστερωτέραν προσφοραν εις τον
Τ(;:φον τούτον.

Ό 2 0 ς τάφος, άποτελούμενος εκ πωρίνων πλευρων

(1,76 χ 0,54' βάθος 0,65),

τcJ)ν όποίων την μίαν είχε κοινΎιν μετα του α, εκαλύπτετο κατα το ημισυ δια

πωρίνης πλακός, κατα το ετερον δια ~η~ί~ων κεραμίδων και λίθου. Τον σκελετον
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Σέμνης Παπασmιρiδη

-

Καρούζου

δεν είχον άπλώσει έφ' όλου τού πυθμένος, άλλά συμπτύξει είς: το ήμισυ πλάτος
αύτοϋ, πιθανώς ϊνα οίκονομήσουν το ύπόλοιπον ,δια προσεχη νεκρόν, τού όποίου
όμως δεν έπιστοποιήθησαν ίχνη.

Έκτος σιδηρών ήλων εύρέθησαν έντος αύτού καΙ ύπόλοιπαείδωλίου καθη
μένης γυναικός.

Οί3 0 ς καΙ 4 ύ ,> τάφος (είκ. 30, έκ δεξιών ~ρoς άριστερα) εύρέθησαν με
χώματα πολυ ταραγμένα έκ προηγηθείσης παλαιοτέρας συλήσεως αύτών, πιθανώ
τατα κατα την έποχην άνοίξεως θεμελίων δια το ύπερκείμενον οίκοδόμημα.

ΕΙκ.

35. Χ:άλκ,t'οt' πλαστικό" άΥΥεϊ'ο" έκ τής Άκeοπόλεως.

Ό 5 0 ς καθέτως τέμνων τον τελευταίον καΙ κάλυμμα αύτού είναι προφανώς
νεώτερος τών άλλων' (μηκ.1,30· πλατ.0,60). Περιέργως μακρυς ητο ό σκελετός του:
όστά
μηρού
.

0,42,

κνήμης

0,42.

Ή λεκάνη ητο τόσον πλησίον προς το τοίχωμα της
.

στενης πλευρας. ώστε πρέπει να ύποθέσωμεν ότι ητο τεθαμμένος' είς στάσιν ήμικαθημένου.
Το μόνον κτέρισμα, λαγυνοειδές, άγάνωτον άγγείον εΙναι έλληνιστικης έποχης.
Άκριυώς προ τών τάφων τούτων καΙ έπΙ 'της πλατείας, άπέναντι τού στρα
τώνος, ήνοίξαμεν τάφρον βάθους

1,65,

πλάτους

1,05,

μήκ.

6

μ. προς έξακρίυωσιν

αν καΙ προς την κατεύθυνσιν αύτην έσυνεχίζοντο οί τάφοΙ. Έκτος θραυσμάτων

άγανώτων άμφορέων εύρεθέντων

πολυ ύψηλα

κάτωθεν της

έπιφανείας,

δεν

παρουσιάσθη άλλο εύρημα.

Τοπογραφικώς f} εύρεσις της συστάδος τών τάφων τούτων εχει ίδιαιτέραν
σημασίαν ώς σχετιζομένη με το ζήτημα τών τειχών της άρχαίας πόλεως. Μεταξυ

τού μεγάλου

στρατώνος

καΙ

της άγορας.

δηλαδη
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πολυ

πλησίον τού μέρους

Α νασχαφή 'tάφων 'toiι

• ΑΡ.Υους

53

όπου ευρέθησαν οί τάφοι, έσώζετο μέχρι τού παρελθόντος αιωνος πωλυγωνικον

τείχος με κατεύθυνσιν προς την Λάρισσαν, το' όποίον εΤδεν: ό Ε.

Curtins (Pelop.
351, 561' :τρΟλ. και Boethins, ό. ά. 249, κέξ.) καθως. κaι f> Brandis (Mitt. iibei"
Griech. Ι, 184' πρΟλ. καΙ VollgraH, Β. C. Η. 1901,,183).
Π,

Ή χρονολογία -τέλη τού 7 0υ αίωνος- την: όποίαν άποκομίζομεν άπο το
πλαστικον κορινθιακον άγγείον των είκ. 31-33: συμφωνεί. με. την περιγραφομένην: ώς
πολυγωνικην μορφην τού τείχους, το όποίον: θα έmίσθη οϋτω προ τού ι1)ΦΦ π. Χ.

1.

'Έξωθεν τού τείχους τούτου το όποίον ητο πλησιέστερον' προς τη:v πόλιν' καΙ προ':'
φανως προγενέστερον αύτων, εύρίσκοντο οί τάφοι.

Ή άρχα'ίκη λοιπον πόλις περιοριζομένη οθτω προς βορράν άπο, τα προ τoiί
χώρου της πλατείας τού στρατωνος τείχη, προς τα νοτιοανατολικα έκτεινΘμένη

μέχρι περίπου τού άρχαίου θεάτρου, πρέπει να ητο, έκτάσεως μικροτέρας της ση με
ρινης καΙ πυκνότερον κατφκημένη

(Boethius, 250), με στενας όδούς, τού τύπου

όστις ~πεκράτησε καθ' όλον τον μεσαίωνα καιτον: δποίον το γειτονικΟ.ν ΝαύπλtOν
έκράτησε μέχρι της Καποδιστριακης έποχης.
Σ.ΕΜΝΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ -·ΚΑρονΖΟΥ

1

Boethi~.s. 252: • ήδη κα'tά 'tov 60ν αίώνα ή πόλις 'toiι. ".\Ρ.Υοιις περιε6άλλετο ώρισμένως υπό 'tεΙχοιις •.
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ΤΕΛΕΣΤΗ ΡΙΟΝ

ΚΑΙ

ΝΑΟΣ ΔΗ Μ ΗΤΡΟΣ

Το ζ11τημα της ύπάρξεως εντος τού ίερΟ'ϋ της 'ΕλευσΤνας (εΙ".

1)

πλην του

Τελεστηρίου καΙ άλλου χωριστού ναού της Δήμητρος εθεσεν μετα την άποκάλυψιν
τού Τελεστηρίουυπο τού Φιλίου ό Γάλλος άρχαωλόγοςBlavette \ ό δJίοίος εσχεδίασε
το

1883

τα μέχρι τότε άποκαλυφθέντα ερείπια τού ίεροϊι τrις Έλευσϊνος. Otτoς

στηριζόμενος εις το περίφημον χωρίον του Στράδωνος μχ)

πόλις, έν

il

το της Δήμητρας Ιερόν της

1, 12)-εΙι:'

Έλευσις

"ElEvat'l/laf; 1ιaι ιδ μ:υσΤΙ:ftος σηκ6ςι;

ον κατεσκεύασεν 'Ικτίνος οχλον f}εάτeου ιδέξασ~αι δ'υvάμεvον- , το δποΙον
δύναται να εξηγηθΊΊ ~;ατα τοιούτον τρόπον, ωστε να εξάγεται το συμπέρασμα, Ο"Η
υπηρχον είς το Έλευσινιακον ιεραν δύο χωριστα κτίρια, το Ιεριnι (δηλ. δ ναος)
της Δήμητρος, καΙ δ μυστικδς σηκος (δηλ. το Τελεστήριο'I!), καΙ εις την μεγάλην
διαφοραν το;, σχεδίου τού Τελεστηρίου άπα τού σχεδίου των συνήθων Έλληνικών
ναων, εξέφερε την γνώμην, οτι το μεν άποκαλυφθεν τότε Τελεστήριον ητο δ μυση,κοι:;
σηκός του Στράβωνας, ό οίκος δηλ. οπου ετελουντο τα μυσηιρια, άλλ' δη πλην
αυτου εντας του :περιυόλου του Έλευσινιακου ιερού ύrι:ηρχε καΙ χωριστος ναός,

το Ιερόν της Δήμητρας, καΙ ΟΤΙ τουτο εύρίσκετο ύψηλα 13πΙ της έξεχούσης απο
τόμου άνατολικης άκρας του Έλευσινιαιωύ λόφου (της Ά.γελάστου Πέτρας, ίδ.

κατωτ. σελ. 60), οπου πλησίον τού εκκλησιδίου της Παναγίας (εΙκ.

2)

είχον φανη

ολίγα άσαφη τότε λείψανα αρχαίου κτιρίου.
-ο Φίλιος ~ απέκρουσεν αμέσως τότε την γν(ομην τού

Blavette καΙ εξηκολού

θησε να πιστεύη, δη το άποκαλυφθεν Τελεστήριον ητο το μόνον είς την Δήμητρα

καΙ την Περσεφόνην αφιερωμένον λατρευηκον κτίριον εντος τού ίερο'ί") περιϋόλου
της Έλευσίνος, το οποίον εχρησίμευεν εΙς την τέλεσιν τα)ν μυστηρίωΥ" και εις ί11"
λοιπην λατρείαν των δύο θεων. Ώς προς το χωρίον τού Στράβωνος εδέχθη, δτι

1] διδομένη εις αυτο εξήγησις, δτι εις tilv 'Ελευσίνα, έντος τού Έλευσινιακού
ιερού φυσικά, ύπηρχον το ιερόν (δηλ. δ ναας) της Δήμητρος, καΙ δ μυστικος

σηκός, άλλο τούτο χωριστον οικοδόμημα, δεν ητα ορθή, και δη το της Δήμητρος
ιερόν ητο δ/ως ό [ερος περίβολος έντος τού οποίου ύπηρχεν ό μυστικος σηκός,

αναφερόμενος ιδιαιτέρως ύπο τού Στράβωνος, διότι ητο το κυριώτερον, καΙ το
παγκοσμίως τότε Υνωστον ίερον της ΈλευσΤνος οικοδόμημα. <Ως προς τα σωζό
μενα έπΙ της ύψηλοτέρας προεξοχης τού λόφου έρείπια, τα όποία ό
ι

,

Bull. 1884, 254 κεξ.
1883,56 σημ. 2.

Πρακτ.
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56

Κ. Κουρουνιώτη και Ι. Τραυλοϋ

επίστευσεν δτι προήρχοντο εκ τού ύπΩ τού Στράοωνος άναφερομένου δηθεν Ιερού
(ναού) της Δήμητρος, δ Φ(λιοςεδιδε την πληροφορίαν, δτι ησαν Ρωμαϊ,κων

χρόνων, καΙ fjto' άμφίβολοναν ησαν ερείπια ναού. την διαφοραν τού σχεδίου τού
Τελεστηρίου άπΩ των <Ελληνικών ναών απέδιδεν είς την διαφοραν της μυστη
ριακης Έλευσινιακης λατρείας άπο της κοινης λάτρείας των Έλληνικών θεών.

Ή διαφορα. γνωμών εξηκολούθησε να ύπάρχη, καΙ κατόπιν και 6.ρχαωλόγοι

ΕΙκ.

2.

Ή 'ΑγέΙΙαστοςΠέτρα μέτό έκκλησίδιο'l'. nίς Πα'l'αγίας εκ Λυσμών

κατα σχεδίασμα τώ'l' nίlettιmti (Unedited

Antiquities of Attica).

ασχοληθέντες ολίγον μετα ταύτα με Έλευσινιακα θέματα, άλλοι μέν,
Pτott

2,

Kern 1,

Υ.

επίστευσανώς ό Φίλιος; ση το Τελεστήριον ητα και ό ναος της Δήμητρος,

και άλλοι ώς δ

Foncart 3

ύπεστήριξαν την "{νώμην τού

Blavette,

δτι πλην τού

Τελεστηρίου ύπηρχε καΙ χωριστος ναος της Δήμητρος επι της ύψηλοτέρας προε

ξοχής τού λόφου.
ΤΟ

1892

δ

Rubensohn

4

έπραγματεύθη

διεξοδικώτερον το

ζήτημα καΙ

ύπεστήριξεκαΙαύτός, οτι ητο ανάγκη να ύπάΡΧΌ πλην του Τελεστηρίου καΙ
αλλος χωριστος λατρευτικος ναος της Δήμητρος σπου θα ύπηρχε καΙ το λατρευ
τικσν αγαλμα, διότι το Τελεστήριον {tVExa της ιδιορρύθμου

1

μορφης του δεν ητο

Α. Μ. 1892, 125 έξ. ΕΙς τήν πραγματείαν αυτήνό Kern ώρισε~ επιτυχώς το λατρευτικόν άγαλμα της

'Ελευσίνος, τό όποίοναπετελεί';εκ της ιωθημένης Δήμητρος και της Περσεφόνης όρθίας παρ' αυτήν, ώς
σώζεται ή απεικόνισις τουτων επι αγγείων και Έλεucπνιuκώναναγλύφων.Ό Kern, ώς θα ϊδωμέν κατωτέρω
ηλλαξε βραδύτερο\' γνώμη'\' και' εδέχθη καί αύτός τ;Ίν {),ταρξιν χωριστού ναοίί της Δήμητρος.

"

Α. Μ.

1899.264.

• Grands l\I γst. ,1ΈΙeιιsίs.
, Die Mysterienlleiligtίimerίη Eleusis Ulld Salnotbrake. 44
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κέξ.

57
οι

μημα

,

"
Αι
δ'"
,~
οη ω η συναμενον

"
')
,
(f.Πχησιν της Λατρειας,

χρησψευση

('
~
'1
RF
ως αντεΛαμυανοντο

ηνες, και επρότεινεν,

χωρις α

μητρος, 6 ναος σαι!ς

"

~

,.",

ει::: κατσικιαν

.......,
κοινως τους

του

n.

~

οεου

...
'\
Λατρευτικους

"-

και
Ί.

ναους

ιΌολίαν, να. θεωρηθΏ ώς ό χωριστΌς ναος

'ητο χτισμένος επι της μεγάλης, κατα μέγα μέρος

λαξευθείσης εις τον βράχον απέναντι της

βορεωδυτιΧΎ)ς γωνίας του

'Τελεστηρίου θέσεως. cQ R,l1bensol1ll πιστεύει, δτ! Ο ναος 01'Jτος θα κατεσκευάσθη

-

f
"Π
f
'Τ'λ
Ρ
"51
συγχρονως
με
το
εισιστρατειον
-'- ε εστηρων
-.117"""β
:'>.αt Ο dJ ορωνοι;"
εΥραψεν

επίσης δΗ

"ο συμφώνως τφ όμηρικφ υμνφ έπΙ

τΥις κορυφγις του ύπερ το

ελεσΓf1ριον κολωνΟ'\) «ναΌρ είνε το ανάκτορο'l! (δηλ. δ ναος) της Δ1!lμητρος,
δηλαδη έντος του Ιερού περιβόλου χωρωτον απΌ του 'Τελεστηρίου εις τας
Ζλευσινιακας θεας αφιερωμένον λατρευτικον οικοδόμημα». Ό Σ60ρδΊνος εις το
αρθρον (σ.

348 - 349) λέγει, οτι καΙ ή Περσεφόνη εΙχεν ιδιαίτερον ναον
του ιερου περιιJόλoυ, οτι δε ουφς ήτο δ ,ι,πο ταυ Rnbensohn χαρακτηρισθεις
'~αoς της Δήμητρος «ναος F.» ;1. 'ο Φίλως ~ απαντων κυρίως εις 1:11'\1 ανωτέρω
,πραγματείαν τού Σ60ρόJνου ύπερασπίζετα~ την παλαιιίν του γνώμην, δτι το Τελε
στήρω'\l ητο καΙ ό ναος τfις Δήμητρος) και. ()'n πλην αΙΗοϊ) δεν ύπηρχεν &λλο
λατρευτικο\! ίερον των Έλευσινιακων θεό)ν δντος τού ίερού περιβόλου της 'Ελευ
σινος, καΙ αντικρούει τα επιχειρήματα,

που παρουσίαζαν

οι ύπερασπισταΙ

της

&ντιθέτου γνώμης) ΟΤΙ Τελεστήρων l<αΙ ναος της Δήμητρος ήσαν δύο χωριστα.
κτίρια, καΙ προσθέτει πολυ 6~Θό)ς στι καΙ αν θα ε'ίμεθα δι' άλλους λόγους ύποχρεω
μένοι να δεχθΟJμεν, δη ύπηρχε--'καΙ χωριστος ναος της ΔΙ1μητρος, ό ναος oiίτoς,
τουλάχιστον

6 ναυς

τού Όμηρικοϋ 1Υμνου, δεν ητο δυνατον να ητο ιδρυμένος επι

της κορυφrις της ύψηλότερον του Τελεστηρίου νοτιανατολικΥις αχρας ιοίΊ λόφου,
διότι καΙ αν ακόμη ή γραμ~nl του παναρχαίου τείχους, πλησίον :1:αΙ κά.τωθεν τού
,

f

ηποιου

'\

(''Ι:

Ι' 1.
υπαι nO.rι.LV J

:ι,

~)

αιπυ τε τειχος

!')Ι

εκτισαν

κατ

::ι

,

εν το

λ'

ην

-

της

θ

....,

'\

εου τον ναον

~

οι

Έλευσίνιοι, δεν περιέκλειε ({αι ολην Γ~ν α;~ραν του λόφου (ώς λέγει, στι έπίστευεν
Ο Φίλιος), αλλα καίαλειπομένης ταύτης έκτ()ς του τείχους, εχει'ω τούτο περισσό
τερον προς το εσωτερικον του λόφου, π. χ. επι της γραμμης τού σωζομένου

και

σήμερον εχει ύστερωτέρου τείχους (του «Λυκουργείου Διατειχίσματος» το)ν τελευ

ταίων σχεδίων εις Κν:nJ(!ΟV'llιώτηs
ι 'Ε ()\'ομασία Te>npel
:ω,ί lJn' υ.λλων

,tnl

Έλευσίς, 'Οδηγός ϊ~λπ. 1934), πάλιν δεν θα

F (ναός Ρ), την όποίαν εδωκεν ~ίς τοί,το" ό Rubensohn, εχρησψοποιήθη,

ύ;ιι', τού Noack,

UJ; EJi;.

'ίδωμεν κατωτέρω, και επεκρσ.τησε γενικιJ)ς

εις τάς τελfuτηίας jTrQi

ΆΕλευσινιαχών "ραγμάτων εργασίας, δυί τον λόγον δ' αυτον τΓlν διιnηροιψεν και ήμεί, εΙς τ'ην προκειμένην
πραγμιηείαν μας, Εις το ζijtημα του ωυύ ωύτου έπανερχόμcΟα και κατωτέρω σελ,

,

Με τον Σ60ρό)νον σιψφω,'εΤ :εις ϊ11" ϋπαρξιν χωριστιί")ν να(;)ν της Δήμητρος και Τ11ς Κόρης και δ

ΡΠl1fζsΙ1eί111,

,

Α, Ν,) Δ',

έξ.

Δι",19'ν. Έφημ, Νvμισμ, 'Αρχαωλ,

(=],

Ι

72

,

1901, 0,331

χέξ.

Beitl'iige zur Gescl1, d, eleusin Kultes, 107, 5.

Διει9-". 'Εφ. Νομισμ. 'Αρχ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ1ΚΟΝ Δ,ΕΛΤΙΟΙJ

1904 =

Δ. Φιλίι>υ

> Ελευσιν.

1~34 - 35
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1Ι1ελετ,

3 - 16,

8

68

Κ. ΚουΡΟ\1V1ι\nη και Ι. Τραυλού

~JTCTιQJCEV επι ταύίης αρκετη θέσις Jcρος τοποθέτησιν ':;ου ναοί)

δια της συν"ήθους άρμης του Σοορώνσυ χαρακτηριζομένη

1.

'Η μωφα χαι

άνταπάντησις:2 είς την

'άνωτέρω απάντησιν του Φιλίου δεν προσθέτει νεώτερόν τι εις τα παλαια ύπερ

της γνιδμης, δτι ΤελεσΤ'llριον και ναος της Δήμητρος ησαν χωριστα οικοδομήματα,

προΌληθέντα επιχεΙΡ11ματα.
'Το ζήτημα επανέφερε πάλιν εσχάτως ό Ν oack 3. Φέρων ώς στήριγμα διαφό
ρους λόγους κυρίως δε και αυτος την μεγάλην διαφορcn l τού σχεδίου τού Τελε
στηρίου απο τού σχε~ίoυ των συνήθων

<Ελληνικων ναδ)ν, ενεκα της όποΙας δεν

υπηρχεν εντος αυτού Ά~κατάλληλoς θέσις προς 'ίδρυσιν λατρευτικού αγάλματος,
δέχεται δη, πλην του Τελεστηρίου προωρισμένου δια τ'ην τέλεσιν nον μυστηρίων.
ητο ανάγκη να ~δπάρχη έντος του Έλευσινιακου

ίερού καΙ άλλος χωριστος ναός!

δπου θα {μο Ιδρυμένον το αγαλμα των θεών, και θα ησκείτο ή συνήθης τακτικη

λατρε(α ύ:πο τ'ης.,~Ιδικης ίερείας -rii~ Δήμητροι;. Ό JtOιητ'ης τού Όμηρικουυμνου,

λέγει ό Ν oack, παρουσι.άζει την Δή~\lτρα παραμένουσαν μόνην μω\ραν δλων τών
αλλων ανθρώπων (οΊΥτω,

fern νοη allen Μ enscJlen γράφει παραδόξως ό Ν oack 1

ένφ δ ϋμνος λέγει μακραν δλων τών άλλων θεών)

4

εντος ναοϋ, τοί,τον δε τον

ναον εΙνε αδύνατον να ,ά:ποδείξωμεν, δτι '{μο διάφορος απο τών τυπικών <Ελλη

'νικων ναών, επομένως κανονικος Έλληνικος ναος καΙ δχι το Τελεσττιρων πρέ1cει
νΓι ητα το ίερον οικοδόμημα

5,

που ανήγειραν εί.ς τιμ'ην της Δήμητρας καΙ κατα

Εις την πραγματείιι.\' του αύτiiV άποδεικνύει πεωτικώτω:α δ Φίλιος πόσον &δύνατος ητο ή ύποστή

!

ριξις της ύπάρξεως χωριστου νιωϊ" της Δlιμητρος διιΊ, μόνου του ανωτέρω άναφερομένου χωρίου τού Στρ(!

δωνος, υποθέτω δ' ότι διιΑ τούτο και δε,· εχρησιμοποnΊΩι] τελευταίον υπο τού Noaclc .ό χωρίον τουτο.

ήση.ιι .

2

Διε-8ψ. Έφημ. Νομισμ. Άρχ. 19υ5 = Ί. Ν. Σβορώνου 'Ε.Ιευσι",,,ακα Α' σελ. 11Η

3

Ν oack,

4

Στίχ.

E\eusis, die baugescl1ichtliche Entwickelung

354 - 3;-)611

δ'

«l'l'ov

ιies

Hei!igtums, 1927,

σελ.

- 160.
45 - 4\3,

εχει χόλον οfJδέ {}!ΕοϊG~!μi(ψεΤ(J(Ι, αλλ' απdι.νι::υ{}ε {fιιώδ.,ος 11'δo{}~ 'νη@υ/

. , και στ. 302 - 303' Α. ΤΙΧ&, ljav{J-Yj Δημήτηρ l'l'{}a ,tα1'}ε!;ομέvtι μακ.&.ρω~' άπο ?!δσφι'l' απάντων {εις

τους προηγουμένους στίχοι'ς (/'VHq:'rQEtat ή οι.κοδομη του ύπ' ωΥτης παραγγελθέντος ναου, οπου
i,tαθέζετο).
5

Προς ευκολίαν των ι'a\'αγ\'ωστα/ν μας, και διότι με τη"

τού

}tfιτωτερω, παραθέωμεν ενταΝΙα κατα ιό πρωτότυπον όλόκληΡ{Η' .ό χωρίον

Noack θά άσχοληθιίψεν και
(Noack, ΕΙ. 46). Da wir also

schlechterdings nicht nachweisen koul1en, dass der Dichter des ΗΥΠllιυΒ nnter seiIJem \'ηός, in denl
x;)emeter als

ίη

ihrem Hal1se a1!ein und fern

νοη

al1en Menschen sitzt,

Υ.

303,355,385 (Svoronos ].

ί.

Α. Ν. J905, 158) etwas anderes yerstanden habe als eil1en nOl'ma!en Tempe!bau, nnd da 1113.1,1 vieHeicht
auch fl'agen durfte, ob er die erste Griintlung elnes ΒΟ einzigal·tigen Raumes, yvle es (1a5 er5te Telesterlon

'war, V'Iirklich
slnd

,νί1'

ηητ

Ullt so gleichgi.iltigen

νVοrten

gezwungen schon diesen e1'sten

,vle

μέγας

« wirklichen

und πίων νηός (Ζ70, 2!Η) abgethan haben sol1te,

Tempel der Demeter. (Rubensohn 44) anders""o

Ζη

suchen, a!s gerade da, wo die Ausgrabungen das erste Telesterion festgestellt haben. niese Scheidung
erschelnt
ίω

V und

50

nnausvveis1icb, da.ss daran auch del'

ιν

-gewlss eive

Uιnstand

Jahrh. elne unterschied!iche Bezeichnnng
Schvvierigl~eit der

nicht

νοη

aber durch elne Gleichung

\verden darf, auch nicht etwa deshalb, weil

iίber
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lnachen konnte, dass die Inschriften

Tempel nnd .Mysterlenll3.ns nicltt keIllJeil,

νΟΏ

die F!'age, wo

mehr als elne Vermutung nlcht moglich lst,

ίπεο

Tempe! nnd Telesterion nlcl!t atJgel101fen

ηηη

der erste

Tenιpe!

geleg'en haben sol1te.

·59

Τελεστήριον κα; ναος Δ,Ίμητρος

εντολι]ν της

01:

'}<;λευσίνιοι, ύποθέτει δε καΙ α'\5τος στι ό ναος ούτος ευρισκετο

~;Τl τηζ ύψηλης κορυφης πλησίον της νοτίας πλευρας ταύτης, ακριΒώς ύπεράνω

της θέσεως, σπου λατομηθέντος

βραδύτεΡΟΥ

του βράχου

εκτίσθη

δ «ναος F",

ό δποίος διεδέχθη τον αρχικον κατ' εντολΥ]'ν της θεας κτισθέντα, που εξηφανίσθη
ε.ντελώς δια της λατομήσεως ταύτης. Ή οικοδομΎ] του νέου ναού, «τού ναού

F»

πιστεύει καΙ ό Ν oack, δτι εΥινε προ τών Περσικών πολέμων, πιθανώς εl,ς Πεισι
στοατείους χρόνους δια τους ιδίους λόγους, με τους όποίους καΙ ό

Rnbensohn

ύπεση1ριξε την επι Πεισιστράτου λατόμησιν του βράχου και οικοδομην του
«ναου f'»,

δια

την

ανωμαλίαν δηλαδη

κλίμακος μεταξυ τού
έπροκάλεσεν

χλέους

11

Τελεστηρίου

η υπαρξις

καΙ

εκεί τούτου

καΙ ύπο τού Κίμωνος.

εις την κατασκευην της
του

προ

«ναού

1<"'»,

της κατασκευης

την

βραχώδους

όποίαν

της ύπο τού

δήθεν
Περι

ΚαΙ ό δεύτερος α1Jτος ναος θα εξηφανίσθ:ι-k

σγνωστον πότε καΙ δια ποίαν αιτίαν, δπως καΙ ό πρώτος, χωρΙς να αφήση κανεν
λείψανον της οικοδομης του εις την θέσιν, δπου ητο· εσώθησαν

μόνον εκεί ολίγα

σκ(χμματα εις τΩν βράχον προς ενθεσιν λίθων προερχόμενα κατα την γνώμην του
εκ τού Προπερσικού ναοί!, καΙ ολίγα μέρη θεμελίων, που αποδεικνύουν,

δτι εις

Ρωμα'ίκους χρόνους ύπηρχεν εκεί κτίριον δυνάμενον να εΧl1 την μορφην ναού.
Βασιζόμενος εις τα σημεία αύτα καΙ εις ολίγα αρχιτεκτονικα

τεμάχια, δυνάμενα

να αν11κουν εις ναόν, εύρεθέντα εις άλλα μέρη του ίερού που δεικνύουν εργασίαν
τ(ον χρόνων τού Πεισιστράτου, καΙ εχουν μέτρα συμφωνούντα προς τας διαστάσεις
τού κτιρίου, το όποΤον δύναται να ανασυσταθη
των σκαμμάτων επι της θέσεως τού «ναού

έπΙ τη βάσει τών θεμελίων και

F», αναπαριστιΊ. τον κτισθέντα δηθεν
F», εις το αέτωμά δε αύτού

έπΙ Πεισιστράτου,η γενικώς προ τίΌν Περσικών, «ναον

αποδίδει καΙ την ώραίαν άρχα'ίΚ11ν κόρην, JΤOiJ ανευρέθη οχι μακραν της νοτίας
πύλης εξωθεν τού ίερού κατα την ανασκαφην της «ίερας οίκίας»

'.

Οϋτω ή υπαρξις χωριστού ναoi!ι της Δήμητρος καΙ δ όρισμος τού «ναού

F»

<!)ς του ναού το{,του θεωρούνται καΙ αναφέρονται πλέον ώς απολύτως βέβαια 20

Πιστεύομεν, δτι εις το ζήτημα της ύπάρξεως χωριστου ναού της Δήμητρος
ορ{}η εΙνε cη γνώμη τού Φιλίου, καΙ δτι δεν ύπηρχεν
σίνος αλλος ναος της Δήμητρος πλην
1

κω σ.

TO:U

έντος τού ίερου της 'Ελευ

Τελε/JτηρίΟυj τΟ όποίον καΙ ύπο τών

-"rt an,l Archeology 21, ι 13 έξ. (Κοι'ρουνιώτης), Die Antike 1926,175 εξ. (Buschor), Noack ΕΙ 85 εξ.

219

Α \)\J.

87 xril 88.

,Ίερ(!ν οικ,ω» ονομάζαμεν το μικρον τέμενος τών Πεισιστρατε,ων χρόνων, που

(ινΕΟΚ(lφη ""οτης νοτ(ας πύλης του Λυκουργείου ;τεριΌόλου του ίερού ('ίδ. εικόνα 24 εΙς σελ. 51 εις Κουρου
",ώιη Έλευσίς, 'ΟδηγΟ. κλπ., και έ;τ; τού γενικού σχεδίου αύτόθι).

" R11ein. Mns. f. P11i!o!. LXXX (L. Weher E!el1sinia1ca)
Rel rj. Gr. 11, 186, και P\VRE XVI, Ι219. Picarιl
1928,501, 5(){. Arc11. ΑΠΖ. 193.),321, κα; άλλοι.

εν

σ.

69,

(πΌλ. αυτόθι και σελ.

Rev. Hist. 1931
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σελ.

22

κα;

78 κεξ) Kern
73. Rubensohn εν G.G.A.

1;11

Κ. I\OIJQOUVHiltIj

και

Ι. ΤραΙJλοi)

αρχαίων ιιινομάζετο ναός. ΈπειδΥI δ' ελπίζομεν, δτι είνε δυνατ(ιν "ιΊ. λυΟϋ δριστικω:;

tU ~ήτΊlμα τοϋτο, ας μας επιτραπΌ να εξετά.σωμεν αιιτ(ι ~:γ. νέου όλοκληρωτι%ό)ς.
'Ι-Ι μελέτη των ερειπίων, και των ο.λλων λειψάνων της αρχαιότητος, τα όποία
παρουσίασανγενικως

αί ύ.νασκαφαΙ

της 'Ελευσίνος,

δεν δικαιολογεί απολύτως

την γνώμην, δτι πλην τού Τελεστηρίου ύπηρχε και αλλο αξιόλογον οίκοδόμημα
έντος τού εσωτερικου περιβόλου, έντος τού χώρου δηλαδή, δπου εύρίσκετο το

Τελεστήριον με την α1Jλήν του και τους βωμους των θεων, και δστις ήτο αποκλει
σμένος καΙ χωρισμένος απο τού λοιπού χώρου του μεγάλου ίερού της Έλευσίνος

τούναντίον δέ, αφού εγινεν άσφαλως γνωστή, δια των τελευταίων ίδίως ανασκα
φών

1

ή μορφη καΙ ή εκτασις, που είχεν ό χωρος ο-r,τος κατά τας διαφόρους περιό

δους μέχρι των χρόνων της « Λυκουργείου» διασκευης τού ίερού, δύναται να

θεωρηθΌ ώς αναμφισβήτητον, δτι ήτο αδύνατον να ύπηρχεν έντος αύτού χωριστος
ναος της Δήμητρος είς τον λοιπον μέγαν χώρον τού ίερού, δστις έκλείετο όμοίως

δια περιβόλου, τού έξωτερικού περιβόλου, ύπηρχον, ώς εδειξαν αί (λνασκαφαί,
άλλα κτίρια, άλλΟ αύτα ήσαν κατοικίαι θρησκευτικών και διοικητικών λειτουργών
τού ίερού,

μερικαΙ έκ τών όποίων

μας εγιναν

γνωσταΙ δια τών επιγραφών.

"Αλλ" έντος τού χώρου τούτου δεν ητο δυνατον να ύπάΡΧ!1 ό ναός, διότι έκεί δεν
θα εύρίσκετο «έπΙ προυχοντι κολωνφ» καΙ δεν θα ήτο και δυνατον να πιστεύσωμεν,
ότι

11 θέσις, δπου έκτίσθη κατ' έπιταγην της θεού ό «πραγματικος» (der wirkliche,
Rnbensohn, Noack) ναος της Δήμητρος θα εμενεν έκτος τού ίερωτέρου, τού έσω

τερικού, περιβόλου, έκτος τού χώρου δηλαδή, οπου ήτο το Τελεστήριον, ό τόπος
της τελέσεως τών μυστηρίων, τού κυριωτάτου μέρους της έλευσινιακης θρησκείας
της Δήμητρος.

Ό Ν oack έπίστευεν, δτι ή αρχη τού ίερού δενεφθανε πέραν τού
(ΕΙ σ.

και

48

218),

8° u αίώνος

καΙ οτι τότε πρώτον κατεσκευάσθη έπΙ της θέσεως, οπου

βραδύτερον εκτίσθη το Τελεστήριον, μία

ίσοπεδωμένη. και δι" αναλημματικού

τοίχου ύποστηριζομένη πλατεία, ητις ήτο ό κύριος χώρος, δπου έγίνετο δια θυσιών
καΙ αλλων τελετών ή λατρεία της Δ{ιμητρος, δτι δε μόλις τας αρχας τού 7 Ωυ αίο)νος

έκτίσθη έπΙ της γειτονικης ύψηλοτέρας έξεχούσης κορυφης, της
Πέτρας»

2,

ό πρώτος ναος της Δήμητρος κατ' επιταγην της θεο'ίΊ, ώς λέγει ό Όμη-

ι Ίδ. έπι τού πιιρό\'tιις

den

«Άγελάστου

Arch. f. Religions\\'

ΧΧΧΙΙ

52·78

(Kuruηiotis

d.

eleusiη.

Heiligtum

"οη

Aηfaηgeη

bis zιtr perikl. Zeit).
, Τήν κορυφή" ταύτην (εΙκ. 1 καί 2) έχαριικτήρισε" ό Rubel1sohn, Mitt. 1899, 46 ώς τήν «Άγέλαστο,'

Πέτραν

(PWRE. Supp1. Ι 25, με αμφι60λίας, Hiller v. Gaertringen), με

οτι συμφωνούν οσοι έγραψαν

ti]v Οl'ομασίαν δ' aurijV φαίl'ονται,

nE{l1 Έλευσινιακων ζητημάτω\' (Φίλιος ε. ά. 48 κέξ. Foucart Myst. 342, Noack
85, 2, Picard Rev. hist. ε. ά. 22), δι' αυτο το όνομα τούτο οα μεταχειριζώμεθα και 'ίιμείς προς εύκολίαl' της
άφηγήσεώς μας, ίlOλονότι δύνανται νά προΒληθούν αντιρρ"-ισεις κατά του όρθού τϊις ό\'ομασίας (3161.. ~βo
ecAjvov ΔΕΝΑ, 4, σ. 2!)η. πι.. καί ti]\' είκό"α εί; Noack πίν. 35 β.
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•
Τελε.σ"lριον και

ρικος

υμνοι:

1,

και εχρησιμοποιείτο

.;1

ναος Δ'1μητρος

εις την λοιπην λατρείαν

της θεού,

[~νψ ω,

μυστήρια ετελούντο εν ύπαίθρφ παρα τον επι της πλατείας βωμόν~, Βραδίηερο\'
έκτίσθη επι της πλατείας και το πρώτον, το πρώ'ίμον άρχα'ίκον Τελεστίιριον:, εντι'ιc:

του οποίου εγίνοντο πλέον εκ κλειστφ χώρφ τα μυσΤ11ρια,
'Ότι ή αρχη τού ιερού είνε πολυ παλαιοτέρα τού
αναμφισβητήτως αι τελευταίαι ανασκαφαί μας

4,

8° tJ αιώνος έμαρτίιρησαν

δια τών όποίων ~~oε6αιά)θη δτι

ΊΊδη τουλάχιστον άπα τών Μυκηνα'ίκών χρόνων υπήρχε ναος σχηματισμένος κατα
τον τύπον τού Μ υκηνα'ίκού μεγάρου επι τού χώρου, δπου 'ίστατο πάντοτε το

Τελεστrιριοv, καΙ οπου έκτοτε εξηκολούθησε, πιθανώτατα ανευ διακοπής, να υπάρΧlI
έπΙ δύο χιλιετηρίδας επι τού ίδίου χώρου ίερον οίκημα, ναας σχηματιζόμενος
κατ' άρχας κατα τον κρατούντα έκάστοτε εις τους χρόνους της οικοδομής του, και

κατόπιν, 'ίσως μόνον άπο τού

6° u αιώνος, κατα τον καθιερωθέντα ειδικώς δια την

Έλευσινιακην λατρείαν της Δήμητρος τύπον,

ΤΟ αδύνατον της υπάρξεως χωριστού ναού της Δήμητρος έπΙ ττις κορυφης
της «'Α γελά στου Πέτρας» ύπεστήριξεν ήδη καΙ δ Φίλιος (Έλευσιν, Μελετ. σ.

11)

ένεκα της υπάρξεως εκεί τού παναρχαίου τείχους, το όποίον καΙ αν δεν περιέκλειε

την κορυφην της «Άγελάστου Πέτρας», ητο δμως τελείως αδύνατον να καταλίπη
επι ταύτης χώρον αρκετον προς τοποθέτησιν τού ναού,
ΤΟ σοοαρώτατον τούτο επιχείρημα δεν ελήφθη υπ' δψιν, άλλ' εξηκολούθησε να
θεωρηται ή κορυφη της «'Α γελάστου Πέτρας» ώς τόπος ιδρύσεως τού αρχαιοτάτου

11

καΙ τών κατόπιν ναών της Δ11μητρος, χωρΙς καν να επιχειρη-θfl να ανασκευασθfl

11

παρατήρησις τού Φιλίου, η όποία είνε απολύτως δικαιολογημένη καΙ ορθή,
την ϋπαρξιν παναρχαίου τείχους της άκροπόλεως της Έλευσίνος κανεΙς δεν

αμφισβητεί,

ώς καΙ την κατοίκησιν

της ακροπόλεως

εις παναρχαίους

χρόνους.

η μαρτυρία Toij. ϋμνου είνε σαφής, ύπαι πόλιν αίπύ τε τείχος έπρεπε να ιδρυθfl
δ ναός αλλ' δμως ουτε τείχους ιχνη είχον δ.νακαλυφθη, ουτε και σημεία άρχαιο
τάτης κατοικήσεως της ακροπόλεως είχον εύρεθη υπο τών προηγηθέντων ημών
εΙς την άνασκαφην της Έλευσίνος, δια τούτο καΙ ό Φίλιος δεν είχε σημείόν τι
ασφαλές, σύμφωνα με το όποίον να όρίση με πιθανότητα Τ1]ν θέσιν τού τείχους εις

τον θεωρούμενον τόπον της οικοδομήσεως τού ναοίι, καΙ να καταστήση δια τούτου
ι

Στίχ,

270 - 273.

'Αλλ'

liye

μοι νηόν τε μέγαν και βωμόν υπ' αυτψ;τευχόντων πας δήμος υπαι

πόλιν αιπύ τε τείχος'Καλλιχόροv κa{}·ύπερθεν έ:πι προvχοντι κολωνώ.

,

Καί ό Σβορώνος ΔΕΝΑ

1905, 159

εΙχεν ηδη γράψει, δΗ ώ; τόπος της τελέσεως τών οργίωνίμο

<ο ε.τί ιιρουι.οηι κολων,(>" ύπο τον ναον της Δήμητρο; βωμος αύτη ς, εξ ου κατόπιν αναπιυχθείσης τεραστίως
Τ11; φ'ιμης της λωρεί«ς κ«ί τού αριθμού τών μtJστών, κ,ίλλισω πιθανον να έξεπrlΥασε το Τελεστήρ,ον,

., -Υ ιιο Ν oack ονομάζεται der Alt· Bau, Ά ναφέρεται σtJχνα καί ώς το πολtJΥωνικον Τελεστήριον
""εκ« τού πολtJΥων,κού οtJοιήματος τού λιθί"ου μέρους της οίκοδομης του. Πβλ. καί Arcll
σ.

7U.. Η μείς

f. Rel. Wiss. ε.α,

το ο"ομάζομεν είς το παρον αρθρον μας <το πρώιμο\' αρχαϊ.κΟν Τελεστήριον,.

, Arcl,. f. Re1 \\1S5. ;'. ,(.

σ.

55

εξ,
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Κ, Κουρουνιώτη και Ι, Τραυλο\;

αναμφισβήτητον

την απόδειξιν, στι ητο αδύνατον να οl.κοδομηθΌ

εκεί ό ναός.

Τοιαύτα σημεία εϋρομεν ήμείς ευτυχώς κατα τας ανασκαφας των τελευταίων EtOJV.
Κατα τας άρχας τού 1932, ένφ έκαθαρίζετο καΙ ηρευνατο ό χώρος της
«Άγελάστου Πέτρας» ύπο τού Τραυλού προς καταρτισμον τού σχεδίου τών
έπ' αυτού αρχαίων ερειπίων καΙ ιχνών, ανευρέθη εις τον χώρον μεταξυ τού έκκλη
σιδίου της Παναγίτσας καΙ τού κωδωνοστασίου, ολίγον βορειότερον τούτων εσω
τερικώς της βορειοδυτικης γωνίας τού Ρωμα'ίκου κτιρίου Λ 10 (εΙκ. 32χέδ. 1,β)
άθικτος Μυκηνα'ίκη έπίχωσις με Μυκηνα'ίκα καΙ Μεσοελλαδικα στρώματα μαρτυ
ρούμενα δια της εύρέσεως [κανών τεμαχίων πηλίνων αγγείων. Ή ανακάλυψις
αύτη μας εκαμε να αποφασίσωμεν ευρυτέραν ανασκαφην πλησίον της θέσεως
εκείνης, την όποίαν ηρχισεν ό Θρεψιάδης καΙ εσυνέχισε κατόπιν ό συνεργάτης

μας καθηγητης Μυλωνας.

της ανασκαφης, ή όποία έπανελήφθη κατόπιν καΙ το 1934, τα αποτελέσματα
εκτίθενται εν περιλείψει εις το '.Αρχ. Δελτ.

16, παράρτ. σ. 23 - 26 και Α] Α 1936,

415 έ, καΙ θα δημοσιευθούν βραδύτερονεν εκτάσει. Δια το ζήτημά μας σπουδαιότητα
εχει ή εϋρεσις [κανών ερειπίων μεγάλου μυκηνα'ίκοϋ οικοδομήματος (Άρχ. Δελτ.
ε. α. εΙκ.

27

καΙ

28),

'ίσως αύτού τού μυκηνα'ίκού ανακτόρου, τα ερείπια φθάνουν

σήμερον μέχρι τού κωδωνοστασίου, αλλ' άπλοϋν βλέμμα επι τού σχεδίου πείθει,

οτι αί οικοδομαΙ επροχώρουν περισσότερον προς άνατολας επι της κορυφης
της «Άγελάστου Πέτρας», οπου θα εφθαναν καΙ ίκανώς πέραν του σωζομένου
δυτικού τοίχου τού Ρωμα'ίκού κτιρίου. Το τείχος

1

θα ητο πάντως εις απόστασίν

τινα απο τού μυκηνα'ίκού οικήματος, του όποίου εχομεν τα ερείπια, καΙ το πάχος του
1

Τοϋ μυκηναϊκοϋ τείχους της ακροπόλεως δέν κατωρθώθη

να εύρεθίi μέχρι τοϋδε

κανέν 'ίχνος

μολονότι εγιναν έρευναι εΙς πολλα σημεΙα. σπου ητο δυνατον να ύπάρχυ τοϋτο. Ή ανατολική πλέυρα εξη
φανίσθη βε6αίως κατ α τάς μεγάλας λατομήσεις, που απέκοψαν εντελώς μέγα μέρος της ανατολικης πλει;ράς
τοϋ Έλευσινιακοϋ λόφου χάριν τών διαδοχικών οΙκοδομήσεων τοϋ Τελεστηρίου'

επι της βορείας πλευράς

τοϋ λόφου απεκαλύψαμεν το τειχος της ακροπόλεως, πού εκτίσθη τον 40ν π. Χ. αΙ
σ.

21

κέξ. είκ.

18

και

19),

(' Αρχ,

Δελτ.

16,

παράρτ.

αλλ'εφάνη, στι καί εκει πιθανώς δέν μένει ιχνος τοϋ μυκηναϊκοϋ τείχους, μολονότι

δέν αποκλείεται συντονωτέρα ανασκαφη νά μάς άποδείξυ το εναντίον' αλλ' ή βορεία πλευρά τοϋ Μυκηνα'ίκοι,

τείχους θα ητο χαμηλότερον
παρα

την

κορυφην

της

επι τής

βορείας

Άγελάστου

Πέtρας

κατωφερείας τού λόφου, διότι
μυκηνα'ίκοϋ

οίκ.]ματος

τοιχοι τοϋ αποκαλυφθέντος

καλύπτονται

υπο τοϋ Mεσαιωνικ~ύ

Κάστρου η και επροχό.ρουν πέραν της γραμμής τούτου' επι της δυτικης πλευρσ.ς δέν εγιναν είδικαι ερευναι
nρος εϋρεσιν υπαρχόντων τυχον ύπολειμμάτων

ταύτης ε1νε τοιαύτη,
μεγάλης

του τείχους, αλλ' η διαμόρφωσις

ωστε αν ε1χοl' υπoλειφθίi

τινος εργασίας,

διότι το πλειστον

μέρη του τείχους,

του τόπου επι τής πλευράς

θα ήσαν πιθανώτατα άρατα και ανευ

μέρος του βράχου της κυρίας κορυφής της ακροπόλεως εΙνε

κατ' αύτη ν τη" πλευραν ακάλυπτον, η καλύπτεται μόνον ύπο πολυ μικράς επιχώσεως. 'Επι της Ι'οτίας πλευράς
είς το μέσον περίπου

τοϋ ϋψους

τοϋ λόφου της ακροπόλεως

ό;τοίον περιέκλειε την πόλιν της 'Ελευσινος

απεκαλύψαμεν

μέγα

μέρος του τείχους,

απο τισν χρόνων τoίi Πεισιστράτου (Πρακτ.

το

1935 σ. 71), αλλ"

το είδικον τειχος της ακροπόλεως ευρίσκετο πάντως υψηλότερα, πιθανώς πλησίον η και επι της θέσεως του
Μεσαιωνικοϋ Κάστρου (Άρχ. Δελτ.

15 παρCιρτ. επι τοϋ Γενικοϋ σχεδίου, και Κουρουνιώτη > Ελευσις το

σχέδ. Π5λ. και :Σκιδ.ν > Αρχ. Έφημ. 1912 σ. 13).
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1.

Κ. KOl\ρoυνιώτη

και

Ι. Τραυλοϋ

κατα την βάσιν δεν θα ητο πολυ μικρότερον το)ν 4 - 5 μέτρων, έπομένως εκ της
επιφανείας που παρέχει σήμερον ή κορυφη της «Άγελάστου Πέτρας> ι (εΕκ.4)

έντευθεν, άνατολικώς, της γραμμης του Λυκουργείου Διατειχίσματος, τουλάχιστον

το μεγαλείτερον μέρος θα εκαλύπτετο ύπο του Μυκηνα'ίκου οικήματος, του όποίου
εχομεν τα ερείπια, καΙ του άφανισθέντος μυκηνα"ίκου τείχους καΙ χωρις δε να

ύπολογίσωμεν τόν, όσονδήποτε μικρόν, χοψον, που θα επρεπε να μένη ελεύθερος
μεταξυ τού τείχους καΙ τού ναού, πάλινητο άδύνατον να περισσεύσυ εκεί χώρος προς
οΙκοδομην τού ναού, τα μόνα μαρτύρια χρησιμοποιήσεως της κορυφής της «Άγε
λάστου Πέτρας» εις μυκηνα'ίκους χρόνους εΙνε τα εύρεθέντα εντεύθεν της βορεω
δυτικής γωνίας τού Ρωμα'ίκού (είκ,

3 σχέδ, 1, β) κτιρίου άθικτα στρώματα με μυκη

να'ίκα τεμάχια αγγείων καΙ πιθανα ύπολείμματα τοίχων, τα όποία ομως μαρτυρούν
μόνον, δη καΙ εως εκεί εφθαναν τα οΙκήματα της Μυκηνα'ίκης ακροπόλεως, καΙ μας
όρίζουν καΙ αύτα σημείον, πέραν τού όποίου θα ύπηρχε το Μυκηνα'ίκον

τείχος,

Λοιπον δεν ητο δυνατον να ίδρυθίί επι της κορυφής της «Άγελάστου Πέτρας>.>, είς
Μυκηνα'ίκους χρόνους ναός αλλα καΙ κατόπιν εφ' οσον ύπηρχεν ακόμη το Μυκη
να'ίκον τείχος ητο άδύνατον να κτισθΌ εκεί άξιον λόγου οί,κοδόμημα,

Ό

Noack (σ. 46) θέλων να ύποστηρίξυ την γνώμην, οτι ό «ναος F» εΙνε

ό ναος της Δήμητρος, και ΟΤΙ διεδέχθη επι Πεισιστράτου τον πρώτον επι της
κορυφης της «Άγελάστου Πέτρας» κτισθέντα τον Ίον αίώνα κατ' επιταγην της

Δήμητρος ναόν, τοποθετεί τον πρώτον τούτον ναον επι θέσεως, ή όποία ύπηρχεν
άρχικώς ώς προεξοχη της «Άγελάστου Πέτρας» ανωθεν του χώρου, τον όποίον
κατέχει ό «ναος

F»,

καΙ εξηφανίσθη μαζΙ με κάθε σημείον τού ναού τούτου, οτε

έλατομήθη ό βράχος δια να σχηματισθΌ χαμηλότερον ό χώρος τού «ναού

F»,

οϋτω δε καΙ θα εμενε τρόπον τινα ό ναος έπΙ της άρχικης ύπο της θεας όρισθείσης
θέσεως, Άλλα

11

έξέτασις τού τόπου άποδεικνύει, οτι καΙ προ της λατομήσει:ος δεν
.~

ύπηρχε καΙ εκεί χώρος άρκετος δια να κτισθϋ ό ναός, ΤΟ λατομηθεν τμημα βράχου
προς κατασκευην της θέσεως τού

«ναού

F»

μόλις είχε μηκος

() - 7

μέτρων έκ

Δυσμων προς Άνατολάς, το λοιπον κοίλωμα, επι του όποίου είναι κτισμένος
δ «ναος

F»,

δεν εϊνε τεχνητόν, άλλ' ύπηρχε και προ της λατομJισεως, διότι Ρ βρά

χος της κορυφης της «Άγελάστου Πέτρας» κατεφέρετο εκεί πολυ άποτόμωςέκ

Δυσμο)ν και Βορρά και το σημερινον βραχώδες εδαφος του κοιλώματος παρου
σιάζει Τ1\\Ι φυσΙΚ11ν του μορφήν, χωρις να φαίνωνται σημεία δεικνύοντα δη έσχη

ματίσθη δια λατομήσεως, άπο του εκιου περίπου μέτρου μετρουμένου εκ τού
σημείου, δπου εύρίσκεται ή ύψηλη τεχνητη ΤO~ιΊ1 του βράχου κατα το νώτον του
ι

ΕΙκ.

3, Σχέδ. 1 Ίδ. και Διεθν. 'Εφ. Νομ. Άρχ. 1904 πίν, V και 1905 σ. 347, και τα σχεδιάσματα
(Antiquities οί Αttica=Κουρσvv,ώτη'Ελ.ευσίς, 'Οδηγός κλπ, εΙκ. 4 και 5 σελ. 15 και 16),
ΕΙ πίν. 34 β.

ΤJJ " !)ίΙettaυtί
και Noacl~,
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Κ. ΚουΡα/ι1'lι\ιτη

"ναού

F>"

και επομένως

μόνον τόσης

και Ι. Τραυλοίί

εκτάσεως

χώρος,

δηλαδη

6 -7

μέτρων,

{JπηΡϊ..ε πρότερον ελεύθερος εις την κορυφην της «Άγελάστου Πέτρας') υπερθεν
τού κατόπιν σχηματισθέντος κοιλώματος προς Τδρυσιν τού «ναού

F», ανεπαρκης

δια την τοποθέτησιν ναού επ' αυτού.

Ό ελεύθερος επίπεδος χώρος, που υπαρχει σήμερον επι της κορυφης της
«Άγελάστου Πέτρας» με πλάτος

20 μ. περίπου και μηκος 25 (εΙκ. 3 καΙ 4) μέχρι

της κορυφης της Ρωμα'ίκης κλίμακος, που χρησιμεύει προς ανάβασιν εκ νότου εκ τού

ύψηλού παρα Τ1)ν δυτικην πλευραν τού Τελεστηρίου ανδήρου, εκερδήθη κατα το
πλείστον δια της εξαφανίσεως τών Μ υκηνα'ίκών κτισμάτων, που θα εκάλυπτον
μέγα μέρος του. Πότε εξηφανίσθησαν τα μυκηνα'ίκα κτίσματα και Ιδίως το τείχος
δεν δυνάμεθα να γνωρίζωμεν' ίσως' κατα τας μεγάλας κατασκευας τών Πεισι

στρατείων χρόνων' ίσως δε και να κατεστράφη, το μυκηνα'ίκον τείχος, εν μέρει
τουλάχιστον, κατα τας οικοδομας τών πρωίμων άρχα'ίκών χρόνων

-

οί λίθοι του

θα ήσαν χρησιμώτατοι εις την οίκοδομην τού μεγάλου πολυγωνικού Προπεισι
στρατείου αναλήμματος της ίεράς αυλης. Άλλ' είνε πιθανώτερον, οτι ή ανατολικη

τουλάχιστον πλευρά του εξηφανίσθη μόνον οτε ελατομήθη ή ανατολικη πλευρα
τού λόφου κατα την οικοδομ'lν τού μεγάλου Τελεστηρίου μετα τα Περσικα η επι
Περικλέους. Παλαιότερον, απο τού 7 ου αιώνος καΙ ίσως και επι τών Π~ισιστρα

τείων χρόνων άκόμη, ή ανατολικη πλευρα τού παναρχαίου τείχους, ή όπόία προς
Νότον της « Άγελάστου Πέτρας» θα εύρίσκετο ολίγον ύψηλότερα της δυτικης

πλευράς τού Πεισιστρατείου Τελεστηρίου,

εχρησίμευε πιθανώτατα ώς δυτικη

πλευρα τού περιβόλου τού ίερού, και εξετέλει τον σκοπον τού ύστερωτέρου διατει
χίσματος, απέκλειε δηλαδη το Ιερον εκ Δυσμών, και εχώριζε τούτο απο τών κατοι

κιών της ακροπόλεως

1.

Ή κορυφη

της

«

Άγελάστου Πέτρας» ισοπεδώθη δια

καταλλήλου κατεργασίας τού βράχου, οτε δεν ύπηρχε πλέον το Μυκηνα'ίκον τείχος

και τα λοιπα Μυκηνα'ίκα κτίσματα. Ή ισοπέδωσις εγινε πολυ αργά, συγχρόνως

με Τ11ν οικοδομην τού Ρωμα'ίκού κτιρίου που εκτίσθη εκεί. ΠρΙν γίνη η ισοπέδωσις,
ή επιφάνεια τού βράχου εύρίσκετο κατα το νοτιοδυτικώτερον τμημα της κορυφης

(είκ.

5)

εις ϋψος τουλάχιστον 1.05 απο τού ισοπεδωθέντος εδάφους, εκλινε, δ' ώς

δύναται να δείξη ή εξέτασις της σημερινης καταστάσεως, ολίγον κατ' ολίγον προς
ι Μέχρι τοίίδε δεν έγινε πουθενα λόγος περι τοίί παλαιοτέρου τών χρόνων τών «Λυκουργείων. κατα

σκευών δυτικοίί διατειχίσματος' ακόμη και τοίί «Περικλείου>

δυτικοίι δια τειχίσματος

ή θέσις δεν εΤναι

ώρισμένη, διότι δύναται να θεωρηθη ώς βέ6αιον, ότι δεν συνέπιπτε με το σφζόμενον «Λυκούργειον. διατεί
χισμα, διότι έν τοιαύτυ περιπτώσει θα ητο. ακατανόητον, πώς κατα την οίκοδομην τοίι τελευταίου τούτου

έξηφανίσθη το • Περίκλειον. διατείχισμα χωρις να αφήσυ ουδέ το έλάχιστον Ιχνος. Πρέπει λοιπον καί το
«Περίκλειο". δυτικσ" διατείχισμα να ητο έ"τείίθεν της γραμμης τοίί .Λυκουργείου. έπί τοίί ύψηλοίί σπισθεν
τοίί Τελεστηρίου άνδt'iρου, το όποϊο" τότε θα ητο ασφαλώς στενώτερον. 'Επί τοίί ζητήματσς θα έπανέλθωμεν
π(!οοεχώς.
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Τελεστήριον και

6ϊ

ναό; Δήμητρος

άνατολας καΙ προς βορράν, και έφθανεν είς το έπίπεδον της ίσοπεδωθείσηςέπιφα
νείας κατα το μέσον σχεδΟν τού χώρου της κορυφης. Μέχρι τού σημείου τούτου

άΨ!.1ρέθη σημαντικος ογκος βράχου δια να γίνυ 11 ίσοπέδωσις έπι τού λοιπού
μέρους, δσον εΙνε ίσοπεδωμένον, ή έπιφάνεια φαίνεται δτι ώμαλίσθη κατ α το

ΕΙκ.

5.

Το κατώφλιον καί το δυτικώτερον έκ του βράχου κατασκευασμένοντμήμα τoiί νοτίου

τοίχου του Pωμαϊκoiί κτιρίου .ι1

10,

ΕΙς το βάfJ.ος άριστερά το ΛυκονΡΥειον δια τείχισμα;

πλείστον άπλώς δι' έλαφρας άποκρούσεως τών έξοχ(ον τού φυσικού βραχώδους

έδάφους είς όλίγα μέρη έμεινε, και φαίνεται άκόμη και έκεί άνέπαφος ή άρχικη
έπιφάνεια τού βράχου.

Το κτίριον που έκτίσθη είς ρωμα'ίκους χρόνους έπι της κορυφης ητο μέγα
σχετικώς, μνημειώδες οίκοδόμημα, τού όποίου σώζονται και σήμερον σημαντικα

έρείπια 1 και ίχνη ίκανα (είκ.

6),

ωστε να εϊμεθα είς θέσιν να άναπαραστήσωμεν

με πολλην πιθ'ανότητα την κάτοψιν και το κατώτερον μέρος της οίκοδομης τ()υ.

Κατα ταύτα εΙχε τούτο, ώς προς την έξωτερικην έμφάνισιν, περίπου την μορφην
άπλού άρχαίου ναού, πιθανώς έν παραστάσει χωρις όπισθόδομον, (είκ.

7)

και αί

άναλογίαι τών διαστάσεών του δύνανται να θεωρηθούν ώς περίπου σύμφωνοι προς
τας άναλογίας τοιούτων ναών. Ή ύψηλη προ αυτού κλίμαξ (είκ.

8)

τού δίδει

ι Πρακτ. 188:2, 100 και 1883, 56, σημ, 2 άναφέρει ό Φίλιος με ολίγας λέξεις την άνεύρεσι\' τώ\' ερει
πίων τούτων. ΠΟλ. και Φιλί"ν Έλευσις

100, 3,
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Κ. Κοuροul'ιώτη

και Ι. TQaUAo-ij

εξωτερικώς μαλλον Τ11ν μορψην ιταλιχοϋ ναού. Άποτελείται εκ :τροστ(οου β6.θ.

4.45 καΙ εκ μεγάλης αΙθούσης, 'Γης όποίας αί έσωτερικαι διαστάσεις είνε 18 χ 12 μ.
Με τους τοίχους, των όποίων το πάχος ητο εΙς την αιθουσαν περίπου 2.δΟ, αί συνο
λικαΙ διαστάσεις του κτιρίου είνε 26.5 επι 17 μέτρα. 'Η κορυφη της «Ά γελάστου
Πέτρας» ευρίσκεται άκριβώς παρα το βόρειοΙ' άκρον τού μεγάλου άνδ11ρου, ;του
κατεσκευάσθη

ΕΙκ.

υψηλα προ του δυτικού τοίχου τού Τελεστηρίου. Το εδαφος .της

6.

ΤΟ 'IIoτιoδυrικώτερoν τμημα της κορυφής της 'Αγελάστου Πέτρας

με την 'ι'οτιοόυτικην γωνίαν του Ρώμαί'κοϊι κτιρίου. Περαιτέρω το παρα την
δυτικην πλευραν τοϋ Τελειn:ηρίου vψηλοv l1.vδηρον.

κορυφης της κείται υψηλότερον τού εδάφους τού άνδήρου κατα 4.1 0,11 μεγάλη δΙ:
καΙ υψηλη κλίμαξ, που είνε κτισμένη επι του βράχου εις το βόρειοΙ' ακρον τούΤ011

έπι όλοκλήρου τού πλάτους του χρησιμεύει προς άνάβασιν εκ τούτου εις το οικο

δόμημα. Οϋτω ή «Άγέλαστος Πέτρα» με το μεγαλοπρεπες κτίριον, JίOυ ίδρίιθη
έπ' αύτης και την έκάλυψεν εξ όλοκλι1ρου, μαζΙ καΙ με τΊιν μεγάλην και ύψηλην

κλίμακα, που έκτίσθη έμπροσθέν του (είκ. 9) άπετ'έλεσε τρόπον τινο. μνημειώδες
τέρμα τού άνδήρου προς βορρά\'. Ό κατα μηχος αξων τού κτιρίου δεν άκολουθεί
με άπόλυτον άκρί5ειαν τον αξονα του άνδήρου, διότι Ίνωλούθει ;ΊιΟανώς Τ1)\'
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•

•

Τελεστήριον

και

ναας Δήμητρος

του Λυκουργείου Διαπιχίσματος, που φαίνεναι, οτι άπέκλινεν ελαφρώς
Δυσμα.ς κατα το τέρμα του. 'Γο :τI.6.τος του κτιρίου ύπερβαίνει σημαντικώς

το πλάτος του Ε!-,προσθέν του άνδιιρου, και ή κλίμαξ εχουσα το πλάτος μόνον τούτου
εύρίσκεται κατα το κατώτερόν της μέρος εμπρος εις δλον το πρόσωπον τού

χτιρίου, άλλα το ατοπον τουτο δεν εγίνετο καταφανες άποκρυπτόμενον υπο της
γωνίας τού μεγάλου τοίχου της δυτικης πλευράς τού Τελεστηρίου.

I----------~
Ι

ΔIΑΗIΧIΙι'\Α

l>
::ι -<
t> -Ε

"-ο >ι
00

::ι::7.

...,
"i7

":J.

~

::;
1"

ΞΞ~~'~"N:~:~Ι""

"V

~dJi

_-----------"--_ _--------l.:b"'------"
ΕΙκ.

7.

Σχέδ.

_

2.

Τού εν λόγφ κτιρίου σώζονται σήμερον μεγάλα μέρη τών τοίχων τού δυτικού
{lμίσεως, τού δε ύπολοίπου της οικοδομης μόνον τα θεμέλια, και τού δαπέδου

της αιθούσης ~o εκ πηλού μετ' άσ6έστου στερεον ύπόστρωμα της δια μεγάλων
μαρμαρίνων πλακών επιστρώσεώςτου (εΙκ.

6).

Ύπάρχουν επίσης κατ α το πλείστον

εις την άΡΧΙ;Οlν των θέσιν τα κατώφλια με τας παραστάδας το)ν θυρών (εΙκ. 4 και

5).

Εις τον πρόδομοΙ' είχε πιθανcοτατα επι της προσόψεως τέσσαρας ιωνικους κίονας.
Ή α'ίι'Ίουσα εκαλύπτετο
πρόστωον φαίνεται,

δια καμάρας ύπο6ασταζσύσης

άετωματώδη

στέγην. Το

ΟΤΙ είχε χωρισΤ{lν, εις την γραμμην της στέγης της αιθούσης

εύρισκομένην, 6.λλα χαμηλοτέραν στέγην,

11 όποία Όμως δεν εστηρίζετο επι καμάρας,

διότι προς τούτο οί τοίχοι του προδόμου δεν φαίνονται αρκετα παχείς. ΤΟ μέγιστον
μερος Τ 0)\1 εσωτερικών τοίχων, πιθανο)ς δλη

{l επιφ6.νεια εκαλύπτετο δια παχείας
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ίυ

Κ, Κουρουνιώτη

και

1.

Τραυλού

όρθομαρμαρώσεως. 'Ως βάσις τού δυτικού του τοίΖου (είκ. 4 καί 6) άπο τής νοτιο
δυτικής γωνίας τού προστώου μέχρι τού μέσου περίπου τής αίitούσης χρησιμεύει
μέχρις ϋψους ω,;ο άπα τού έδάφους ή τομη τού βράΖου κατασκευασμένη οπως καΙ

ι'ι υψηλη τo~ηΊ, που φέρει το Λυκούργειον διατείΖισμα,
έΖρησιμοποιήθη

μέρος τού όποίου καΙ

είς Τ1]ν θέσιν αύτην ώς τοίχος τού κτιρίου (είκ.

5)' ή τομη ομως

τού βράΖου, έφ' Όσον φέρει τον δυτικον τοίχο" τού Ρωμα'ίκού κτιρίου, κατε-

Είκ.

8.

Ή προ ,ης προσόψεως ιου Ρωμαϊκου κttρίου Α

10

κλιμαξ,

σκευάσθη οτε ίσο:τεδώθη χάριν Τ11ς οίκοδομης του ή ολη κορυφη τής
Πέτρας,·.

{, Άγελάστοι'

Και τού δυτικου {]μίσεως του τοίΖου, που χωρίζει τον πρόδομο:ν άπu

της αίθούσης ή βάσις μέχρις ϋψους n.80 ~·.τμήθη τότε συγχρόνως έκ του βράχου

(είκ,

5). "ΑΗη λατόμησις πλ1]ν το)ν άναγωίω" δια τΊΙ" οίκοδομην τοϋ Ρωμαϊκού

τούτου κτιρίου καΙ την τοποθέτησιν
νοτίας του ίίψεως, Χλίμακος-αί
δια στερεωτάταυ
λίθων (είκ.
1

μέρους των βαθμίδων της μεγάλης. προ τής

:τερισσότεραι

βαθμίδες ταύτης υποστηρίζονται

μίγματο; άσuέστου, χονδρδ.; αμμου, τριμμάτων κεραμίδων καΙ

8) -δεν

παρατηρείται

1.

Καί άλλα αΡϊ.ιτεκτο\,ικα μέλη τού κτιρίου εί'ρεθέ\'tα πλησίον αί'τοί' ':601Ίθηοαν \'α αωπαραστuΙΙiΊ

το ϋλο\' μεγαλο:τρε:τε; οίκοδόμη μα. Πί.,']ρης και λε;πομερι]; δη μοσίειισις τοί'του έλπίζομε\', στι θά γί\'Ό έντός
όλίγου ει; 'ίδιο\' τόμο\',

:ίστι; θά :τεριέΧl1

το ΤελεσΤIIΡΙΟ\"

ο;τω; :ταρουσιάζεται ή οίκοδομΙΚ11 του ίστορία

μετά τα ;τορίσμlnα tlol' τελευταίω\' α\'α<1καq;ιΟ\'. και τι! αλλα :τλησίο\' αυτοί' κείμενα κτίρια.
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.4

,;,.

Τελεστήρων

μένα
;τροορ

71

μητρος

στηρίξω

το'ίΥ οΙκοδομ'ήματος.

μαρτυΡ11σιι

χω

όπωσδl'lποτε γνcδμην ΠΕρΙ του

Κατα της γν6Jμης, δτι JjTo ναος δύναται ισως

το δη ουδεν σημεΤον εσώθη {ι:τοδεικνύσν τηνυπαρξιν

μεγάλου

λατρευτικού αγάλματος εντος αΊΥτοϋ' ι'ω!. θο. έδύνατο μεν τούτο να διχαωλογηθίΊ
δι(~ 10ίΊ άφανισμΟ'ϋ
αγαλμα,

τοϋ δαπέδου καΙ εις την θέσιν, δπου θα ε:cρεπε Υ(Χ {μο το

αλλ' Όμως το θεμέλιον τούτου και της βά.σεώς του θα εσώζετο,

Βίκο

9.

δ

ΤΟ βορει6ΙΕ:ρον τμήμα τού ύψηλοv άνδήρου με ιην ~yέλαστoν Πέτραν
και το Ρωμαϊκον κτίριον εΙς το τέρμα του.

εξηφανίσθη μεν το βόρειον ημισυ του δαπέδου τού OΙΚOδOμYHLαΤOς, εΠΕιδΎI έκεΤ
δ βράχο; εκλινε πολιl καΙ με τον καιρον ή έπίχωσις, επι' της όποίας εστηρίζετο
τούτο, αψπρέθη, αλλα το στερεώτατον μίγμα, το όποΤον θα εχρησίμευσεν εις την

,

-

χατασκευην του θ"
εμεΛιου

-"
1
του
αγαιψατος,

θ'
α

"

"ζ ετο,
εσω

σπως

" 8 ησαν

εσω

'

χαι

"λ α
ο

σχεδζn' τα Βεμέλια το)ν τοίχων, δσα απετελοϋντο εξ όμοίου μίγματος.
Α
ι ι avaaxacrat
Ι!'

,

...

'1
'
'"
lΙ.Gιπον και

t'!'

η

')

...

μει.ετη

_!

του

το:του

-'

απΌ

δ

ι

~''''

ειχνυουν οη

ε7ίΙ

της

κoρυ(~ης της· 'Λγελάστου Πέτρας>' δεν ητο δυναταν να εκτίσθη ό κατ'ε;τιταγην
της θεου ίδρυθεΙ.ς ll:Τ() τοn' Έλευσινίων (, ύπαι
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πόλιν, αΙπύ τε τείχος,

έπι

ϊ2

Κ. Κουρου"ιιίnη

και

1.

Τραυλοϋ

με alJtO να εΙι. Ε
τελειώση το ζήτημα της ύπάρξεως χωριστού ναού της Δ11μητρος εις το Έλευσι
νιακον ίερόν. Άλλ' εινε άκόμη καΙ Ο «ναος F».
προϋχ οντι κολωνφ» ναος

τη; Δήμητρος,

καΙ θα επρεπε

Ό θρύλος τού «ναού F" εγεννήθη δια τού ίσχυρισμού τού Rnbensol1n ('ίδε
καΙ άνωτ. σελ. 57) δτι επι της θέσεως, οπου εύρίσκονται τα ελάχιστα ερείπια τού
χαρακτηρισθέντοςώς «ναού F» κτιρίου, επρεπε να ύπάρχη ναΌς προ τών οικοδο
μών τού Περικλέους, διότι ή επι τού· βράχου λατομημένη κλίμαξ μεταξυ τού
βορείου τοίχου τού Περικλείου Τελεστηρίου καΙ τού ναού τούτου δεν εχει τΟ
πλάτος, που προώριζεν εις αύΤΙ1ν Ο άρχιτέκτων τού Τελεστηρίου, τού οποίου
ή κλίμαξ είνε παράρτημα, άλλ' εινε στενοτέρα, εξηγι;ίται δε τούτο μόνον, αν
δεχθώμεν, στι ύπηρχεν εκεί ο «ναΌς F», καΙ οί ίερείς δεν επέτρεπον να' άπλωθύ
γι κλίμαξ περισσότερον, διότι τοιαύτη πλάτυνσις ταύτης μόνον πρΌς τον χώρον

τού «ναού
Ό

F» ήτο δυνατΌν να γίνη καΙ τότε θα ήτο ανάγκη να πάθη Ο ναός.
Rubensohn με πολυν δισταγμΌν άνέφερε την ύπόθεσιν, στι ο «ναΌς F» θα

έδύνατο να έκληφθη ώς Ο χωριστΌς ναος της Δήμητρος.

ΤΌν ισχυρισμΌν τού
ώφείλετο εις την
άλλ' ο{,τος έδέχθη

Rnbensohn, δτι ή άνώμαλος κατασκευΥ] της κλίμακος
ϋπαρξιν τού «ναού F» παρέλαΒεν Ο Ν oack (άνωτ. σελ. 58),
ώς βέβαιον, στι ο «ναΌς F» ήτο Ο χωριστΌς ναος της t\11μητρος,

δστις κατεσκευάσθη εις Πεισιστρατείους χρόνους καταρριφθέντος τού πρώτου

ναού της Δήμητρος, δστις κτισμένος άχριΒώς ανωθεν της θέσεως τού ,<ναού

F"

επι τού βράχου, που ύ;τηρχεν εκεί, πρΙν γίνη ή μεγάλη λατόμησις τού χώρου,

έξηφανίσθη τελείως μετα την λατόμησιν. Ό Ν oack, ώς εϊπομεν καΙ ανωτέρω,
προέΒη καΙ εις άναπαράστασιν τού εις. τους Πεισιστρατείους χρόνους κτισθέντος
δηθεν ναού τούτου με την βοήθειαν τών σημείων, που εμειναν έκ τών άρχαίων

χρόνων επι της θέσεως τού «ναού

F",

καΙ όλίγων αρχιτεκτονικών μελών, που

εύρέθησαν εις αλλας θέσεις τού ίερού, καΙ δύνανται να προσαρμοσθούν εις ναον
εχ.οντα τας διαστάσεις τού Ρωμα'ίκού κτιρίου, αί οποίαι δύνανται να μετρηθούν
σύμφωνα με τα άσ11μαντα εΡf.ίπια, που εμειναν εκ τούτου.
"Ας μας έπιτραπύ να έξετάσωμεν καΙ ήμείς εκ νέου τΟ ζήτημα. ΤΌν χώρον,

σπου εύρίσκεται Ο «ναΌς F» (είκ.Ι0, Ιδ. καΙ εΙκ.

4) περιγράφει Ο Ν oack σελ. 69. "Η το
εν τεχνητον έπίπεδον, μlΊκ. 14.ω και πλάτ. 11.20 μ. με διεύθυνσιν δυτικοανατολικήν,
το οποίον είχε κατασκευασθη χατα τΟ ημισυ περίπου δια μεγάλης λατομήσεως
τού βράχου η και δι' ά:τλης εξομαλύνσεως της επιφανείας του, σπου αϋτη είιρί

σχετο εις το ϋψος ;του επρόκειτο να γίνιι

τού

βράχου

~Ί~ε πρΌς

11 κορυφι] τού επιπέδου χό)ρου. 'Η τομ11

βορράν χαΙ ;τρος

δυσμάς

είνε

τΟ ϋψος της προς δυσμας

5.30' προς βορράν ή τομ11 είναι κατωφερικη καΙ τελειώνει εις άπόστασιν
5.30 α;το της δυτικης τομης. Άπα τού σημείου τούτου 11 φυσΙΚ1] επιφάνεια
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ι~.ιητρoς

δε τώρα

εις βάθος

φανειας

1<:1

χαμηλότερον της

επι-

ιπέδου εις το σημείονj οπου ετελείωνεν δ

τού

του
ι

εκεί

10

μενος χα/ρος .

•.,."?,,,.,, τελειιονει προς

η όποία αποτελεί

με απότομον χάθετον

τομην τού

δεξιcο/ παρειαν της μεταξυ ωJτού καΙ του Τελεστη-

σίαυ κλίμακας. ΈπΙ του επιπέδου ύπάρχουν ακόμη σήμερον εις διάφορα ση μεΤά του

ω.ίγα τμ11ματα εγκαρσίων τοίχων, καΙ κατα μη/ως της κατωφερικης νοτίας πλευρας,

'"

(lxQlGίO; ει; το ακρον τετραγωνικαι περίπου κοίται (εικ' 1 Ο) προς ενθεσιν των λίθων
T<J)\!

Οεμελίων λατομη μένω κλιμαχοειδως εΙς τον βράχον, ομοιαι δε περίπου κοίται.
.\!)Xλ!\)λUΠKO~

ΔΕΛΤlOΝ

1934-35
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Κ. ΚουρουνιόΗη

υπάρχουν

και πλησίον της α:-ι.ρας

και

1.

Τραυλού

της βαρείας πλευρας του επι;τέδου,

καΙ εις

μικραν απόσταοιν απΌ της ύψηλής τομης κατα Τ11ν δυτικην ;τλευραν εσημειώθη

δι' αβαθους αποτομης της επιφανείας τού χώρου ή θέσις, οπου θα ετο;τοθετεϊτο
ή δυτικη πλευρα του κτιρίου. Ό Ν oack αναπαρέστησε τη βoηθείζL τών λειψάνων
των τοίχων καΙ των επι του βράχου φαινομένων πκόμη σημείων τούτων, τΌ κτί
ριον που ευρίσκετο έκεϊ, ώς ναον εν παραστάσι εχοντα εμπρΌς μεγάλην κλίμακα

δια να ανέρχωνται εις αυτΌν εκ της όδου του Τελεστηρίου, ή οποία διήρχετο
έμπροσθέν του αρκετα χαμηλότερα, ':Ενεκα της τεχνοτροπίας της οΙκοδομης των
οί σωθέντες τοίχοι εϊνε αναμφισβητήτως λείψανα Ρωμα'ϊκοί"· κτιρίου, Εις το
σχέδιον της σελ. 85 του βιβλίου του δίδει ό Ν oack έπεξηγηματικιΊν εικόνα του
αναπαριστωμένου κτιρίου χωρις την στέγην καΙ ταυς τοίχους,

Μέχρι του σημείου τούτου δυνάμεθα να συμφωνήσωμεν με αυτόν, Άλλ' ούτος
χρησιμοποιών, ώς ειπομεν καΙ ανωτέρω, άρχα'ϊκά τινα αρχιτεκτονικα μέλη, μαρτυ

ρουντα τεχνοτροπίαν τών Πεισιστρατείων χρόνων, τα όποία δια διαφόρων {ιπολο
γισμών αποδεικνύει, δη έδύναντο να ανήκουν εις ναον του μεγέθους του άναπαρα
σταθέντος ρωμα'ϊκού τούτου κτιρίου, δέχεται ώς βέβαιον, δτι αυτος {μο ό χωριστΌς

απο του Τελεστηρίου ναος της Δήμητρος, δστις ευρίσκετο εκεί απο των χρόνων
τού Πεισιστράτου. τουτο δεν εΙνε ορθόν.
Ό χώρος του «ναου

F», τον όποίον περιεγράψαμεν καΙ ήμεϊς εδώ, άνεσκάfρη

υπΌ του Φιλίου 1, Προ της ά\'ασκαφης έχαλύπτετο υπο μεγάλης σχετικ[ος επιχι\)σεως,

ή όποία έσχηματίσθη

μετα τΊιν εις αγνωσταν χρόνον καταστροφ1\ν τού ρωμα'ίκου

«ναού F», Εις μίαν εικόνα δημοσιευομένην υJτα τών

Dilettanti

φαίνεται άριστερα

μικ()ος οΙκίσκος κτισμένος επι του χώρου 2, Ό Φίλιος δεν σημειώνει τι περι ευρή
ματος παλαιοτέρου

τιον ρωμα'ίκ[ον χρόνων γενομένου κατα τι]'\' ανασκαφήν του.

Άλλα και ημείς έξητάσαμεν έκ νέου μετα μεγίστης προσοχής, δ τι άπέμενεν εις
διάφορα σημεία του χώρου εκ τΥlς παλαιάς έπιχό)σεως, δηλαδη κατα πρώτον στήλην
χώματος, την όποίαν εΙχεν άφήση ασκαπτον ό Φίλιος δια να χρησιμεύιι ώς μάρτυς

3

τού ϋψους της άφαιρεθείσης έπιχώσεως, καΙ κατόπιν, οπου εμενεν μικρα έπίχωσις
,

IlρflΚΤ.

2

Antiqιtities οί

]i:)bJ

σελ.

100.

Attlca= Κουρουl'ιώτη 'Ελευσίς 16 εικ, 5. Εικονίζεται ή αωtOλικη καί νοτία δψις της

Άγελάστου Πέτριις με το εκκλησίδιον της Παωγίτσας επι της κορυφης. Ή itEal; τού ναου F είνε εις το
αριστεροl' άκροΙ' της εΙκόl'ος. Τούτο γίνετοι φfll'ερόν εκ της κατευθύνσεως τού εκκλησιδίου της Παναγίτσας

και εκ του ευρισκομέl'ου παρα τη,· γωνί'ιν τού οικίσκου μικρού βράχου με όριζοντωψένηl' την κορυφ'll', εις
το μέσον της όποί,!.ς εί,ρίοκεται ή οπη μικροί. κοιλιίψατος. Ό βριίχος ούτος είl'ε ό αναγνωρισθεις υπ:ό τού
Τσούντα
3

(:.Yle1anges Nicole σελ, 531) {}ησαυρο, (πΌλ. και Noa,'· ;<;1 σ. 83, και Taf. 32 α Επι τωl' είκόl'α/Ι' a·c),
Ό

<

μάριυς" 'lΠΟ της Επιφανείας τού βράχου μέχρι του ύψηλοτέρου σημείου του είχεν ϋψος 2 μ,

περίπου, Μέχρις lίψ. 030 rίπo της EJtlq;anla; του βράχου ή Επίχωσις l]tO civciflLXΤO; με πολλους μικρους
λίθους, κερriμους κπ; ολίγα δείγματα οστράκων διαφόρων εποχ,υν, καί μαζί με πολυ μεταΎε\έΟΗ(!α και
νεώτατα άκόμη καί εΙ' πρo'ίστuρικ(n' Οστρακοl'.
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Τελεστήριον και ναός Δ-ημητρος

και l'μο δυνατον να γίνιι ή εξέτασις, κάτωθεν της βάσεως τδ-)ν σωζομένων ολίγων
λειψάνων των τοίχων. Ή ερευνα αιn;η Ο'όδεν απολύτως σημείον χρησιμοποιήσεως

του χό)ρου εις χρόνους παλαιοτέρους των ρωμα'ίκων μας έδειξεν. 'Ώστε εκ της
ανασκαφης δεν

βεβαιοϋται, ουδε γίνεται καν πιθανη ή χρήσις του XCOQOU εις

παλαιοτέρους των ρωμα'ίκών χρόνους. Άλλα καΙ τα αρχιτεκτονικα μέλη, τα όποία
ό Ν oack χρησιμοποιεί δια να κατασκευάση τον δήθεν Πεισιστράτειον «ναοv

F»

cΖνήκουν αλλαχοϋ, εις το Πεισιστρατειον Τελεστήρων.
Ό Ν oack (ΕΙ σ.

58) δίδει τρείς δυνατας αναπαραστάσεις της προσόψεως

τού Πεισιστρατείου Τελεστηρίου, με οκτώ, με εννέα και με δέκα κίονας, απορρί
;πει δε χωρις κανένα αναγκαστικον λόγον τας δύο, καΙ δέχεται την πρόσοψιν με
εννέα κίονας. Κατα τας τελευταίας ανασκαφάς μας εφανερώθησαν και αλλα αΡΧI~
τεκτονικα τεμάχια ανή,ωντα εις το ιδων οικοδόμημα, εκ του όποίου προέρχονται
καΙ τΙΙ γεισον ,:αΙ το επίκρανον, ,του έδημοσίευσεν, καΙ εχρησΨΟJtοίησε δια την

αναπαράστασι.ν τού «ναού F» δ Ν oack. Δια νέας μελέτης τού Πεισιστρατείου
Τελεστηρίου, με την βοήθειαν και ολων των ευρεθέντων αρχιτεκτονιχων μελων

ιιατελήξαμεν εις το συμπέρασμα, δτι το Πεισιστράτειον εlχεν Εις την πρόσοψιν
δέκα καΙ

εννέα κίονας,

εις τοιαύτην δεκάστυλον κατασκευην συμφωνούν

απολύτως τα μέτρα καΙ δ σχηματισμοςτων εύρεθέηων αρχιτεκτονικών μελών

1.

δε τα OιgxnExtOVL~ta ταυτα μέλη ανήκουν εις το Πεισιστρ6.Τ8ιον Τελεστήρων
βεδαιφνεται καΙ δ' αλλης μαρτυρίας.

Εις την γνωστην επιγραφ11ν της γεφυρώσεως του Ρειτου 2 του

421

π. Χ.

αναγράφεται η απόφασις να γεφυρώσουν τον, ΡειτόΥ, τον προς το μέρος τού άστεως
χρησιμοποιούντες λίθους εξ 'Ελευσίνας εκ τό)ν αφαιρεθέντων απο τού &ρχaίου
ψαοϋ, οσοι επερίσσευσαν απο εργασίαν,

οικοδομην

~1επισκευην

tou

τείχους

Έλwσιν6fJε'll το?! uaiJ>eteepιtvo'i! έ1g το 'ΒΙεό τό άρxαί{~,

(lif}(Hr;

ελιπον ές το τείχος ά,vaλίσΚΟV1l:ες). 'Έχομεν την γνώμην, οτι σφζεταc ακόμη
μέρος της γενομένης δια των λίθων τούτων τού αρχαίου ναου εΡΊασίας
εΙς το τείχος. Εις την θέσιν, οπου εύρέθησαν τα πώρινα γείσα καΙ το επίκρανον
παραστάδος που δη μοσιεύει ό Ν oack (σ,

86 - 87) ύπάρχει επι του πολυγωνικού

λιθολογήματος τού άνατολικου σκέλους του παλαιού Πεισιστρατείου ,τεριΌόλου
τού ιερού, το όποΙον είψησιμοποιήθη ως δυτιχος τοίχος των σιρών, μικρον τοιχίον

(εΙκ.

1tατασκευασμένον αποκλειστικως εκ πωρίνων γείσων, ένας επικράνου

11)

χαΊ αλλων αρχιτεκτονικών μελ(ον συμφωνούντων απολύτως εις τα μέτρα καΙ τον
τρόπον της κατεργασίας προς τα δημοσιευθέντα ύπο τού Ν oack αρχιτεκτονικα

- . -----.
1

ε_τ;

Πρβλ. και

Skizze 2

, IG.

σ

67,

Ι'

81.

ι

Arch. f. Religionsw. xxxιr σ, 72 και ομοίως αύτόθι την κάτοψιν του Πεισιστρ. Τελεστ_
Α. Μ.

1894, 163

(Φίλιος) έξ.

Noack

Ε!.

59,
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Κ, Κουρουνιώτη και Ι Τραυλοϋ

μέλη τού δηθεν Πεισιστρατείου «ναού F». Το τοιχίον είνε κτισμένον έντος τού
πλινθίνου τείχους, που ύψώνετο. έπι τού λιθολογήματος έπι της έξωτερικης, της
προς τους σιραυς πλευράς τούτου, άφΊlρέθη δε χάριν της κατασκευης του το ημισυ
περίπου τού πάχους τού σγκου τού πλινθίνου τείχους, Κατα την κατασκευην τού

τοιχίου έλήφθη φροντις να συνενωθη τούτο τελείως μετα τού βορειοτέρου των
τετραγώνων στύλων των σιρων (Είκ. 12), δια τούτο δε και έτέθη λοξως έ:τι τού

ΕΙκ. 11, Το έξ άρχιτεκτο"ικώ" μελών του άρχαίου "αου κτισμέ"οJl πρόσ{}ετο" τοιχίο", Προσ{}ία αφις,

λιθολογήματος, ούτως ωστε μέρος αύτοί, κατα την νοτίαν του γωνίαν έξέχει'
άρκετα έκτος της γραμμης της προσόψεως τού λιθολογήματος, (είκ.

13). Προς

ύποσnιριξιν της έξεχούσης γωνίας έκτίσθη κάτωθεν ταύτης προ τού πολυγω
νικού λιθολογήματος δια ολίγων μεγάλων τμημάτων όμοίων άρχιτεκτονικων

πώρων μικρος τοίχος φθάνων μέχρι' τού έδάφους των σιρων. Το πάχος τού
τοιχίου εΙνε

1.32, δσον εΙνε το ιιηκος ένος άρτίου γείσου έκ των χρησιμοποιη
θέντων εις την οικοδομήν του, το ύψος του σήμερον εΙνε 1.48, άλλ' είνε πολυ
πιθανόν, δτι άρχικως έσυνεχίζετο το τοιχίον εις ϋψος ϊσως πολυ άκόμη, μέχρι
της στέγης τών σιρών, μηκος δε εχει σήμερον

4.05, και δύναται τόσον να ήτα και

τΟ άρχικόν του μηχος, διότι άφ' ένος μεν προς Νότον δεν έπροχώρει πέραν τοί'

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 20:42:11 EET - 54.88.88.24

Τελεστήριον καί ναός Δήμητρο;

ι ι

βορειτέρου στύλου τών σιρών, καΙ άφ' έτέρου τελειώνει προς Βορραν είς πoλiι
έπιμF-λημένην κάθετον στενην Όψιν, έπΙ της όποίας ούδεν σημείον ύπάρχει δικαιο
λογούν τιη' ύπόθεσιν, δτι το τοιχίον έσυνεχίζετο περαιτερέρω προς αύτην την

ΕΙκ.

12.

Ό βορειότερο. στύλος·τώ .. «σιρώ ... και το ει. αύτον
προσκολληiΗv πρόf1iJoετo.. τοιχίο ...

διεύθυνσιν. Ή μία μακρα Όψις, ή προς το έσωτερικον τών «σιρών» (είκ. 11) είνε
με άκραν επιμέλειαν κατασκευασμένη, οί λίθοι τελειώνουν επι της αύτης γραμμης,
χωρΙς να ύπάρχlI καμμία έξοχη διακόπτουσα την τελείως κάθεΤΟΥ επιφάνειαν της

οίκοδομης, είνε δε συντεθειμένοι με πολλην άκρωειαν, καΙ τα όλίγα άπομείναντα

μεταξiι τούτων κενα πληροϋνταί προσεκτικα δια' μικρών λεπτών πλακών εκ θραυ
σμένων πώρων

11

άλλων καταλλ11λου σχήματος μικρών λίθων χωρις να χρησιμο-
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:τοιηται συνδεΤΙΚ11 τις ϋλη. Και ή άντίθετος Οψις του τοιχίου (εΙκ. 14) :του εχ\!ύ
πτετο είς τον ογκον τοϋ πλινθίνου τείχους δεικνύει μεν άρκετην έ:τιμέλειαν είς την
κατασκευήν, άλλ' είς α1Jτην εμειναν πολλα άπλήρωτα μικρα κενα μεταξυ των λίθων.

ΕΙκ.

13.

Ή ΠΡΟ8ξοχη τής 'Υοτίας Υωvίας του προσ{}έτου το,χίου έκτος

"ής Υραμμης τής προσόψεως του πολVΥωv,κου τείχους. ΕΙς τη." βάσ,."
του μ,κρου τοίχου, πον υποστηρίζε, τη." προεξοχη." δ,ακρίvετα, λευ><ως
φωτ,σμέvη κατα τη." τομη." ή παλα,α στρωσ,ς τω." <σ,ρων•.

τα. χρησιμοποιηθένταείς την οίκοδομην τοϋ τοιχίου άρχιτεκτονικα μέλη, τα περισ
σότερα τουλάχιστον, δεν εχουν πάθη μεγάλας φθοράς, και είς μερικα έξ αύτων

διατηρούνται άρκετα καλα και αί :τολυ εύαίσθητοι λεπται άκμαί, είς τας όποίας
καταλήγουν μέρη της άρχιτεκτονικης κατασκευrjς των πωρίνων γείσων, είς δλα δε
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σχεδΟν διετηρείτο κατα την άποκάλυΨίν των ζωηρος ό άρχικός των χρωματισμός.
Εί:νε και τούτο μαρτύριον, στι ταύτα δεν έκακοπάθησαν πολυ δι' άπροσέκτου μετα
κινήσt:ως η κακης φυλάξεως κατα το διάστημα μεταξυ της καθαιρέσεώς των έκ
τού κτιρίου, είς το όποίον άνηκον άρχικως και της οίκοδομης των είς το έν λόγφ

τοιχίον. Έπι της νοτίας πλευράς τού βορειοτέρου στύλου των σιρων, έ;τι τού όποίου
έτελείωνεν το τοιχίον, ητο έπίσης προσκολλημένος κατα τον ιδιον άπολύτως

Είκ.

14.

Ή όπ,σiJoία οψ'ς τού έξ dρχ,τεΚΤΟ1'ικώ1'μελώ1' τού dρχαίου "αού κτ,σiJoέ"τοςπροσiJoέτου τοιχίου.

τρόπον με τα τοι:ι.ίον και έξ όμοίων λίθων κατασκευασμένοςτετράγωνος στύλος 1

εχων το ϋψος τού στύλου τών σιρων (είκ.

15)- το πάχος του εΙνε 1.43, και στηρί

ζεται έπι πλατυτέρας βάσεως κατασκευασμένης έκ δύο έπαλλήλων σειρών μεγάλων
;τι;)ρων (είκ.16), ή όποία εχει ϋψος

0.55 καΙ είνε τοποθετημένη έπΙ στρώσεως

έκ συμ:τεπιεσμένων πωρίνων άποτριμμάτων, ή όποία, ώς φαίνεται, άπετέλει το

δάπεδον των «σιρωψ~. Ή' δυτικη δψις τού στύλου τούτου, ή μάλλον φωτιζομένη
ι Ό στύλος ούτος (ϊδε καί

Taf. 28 e

τού

Noack)

δυστυχώς κατερρίφθη προ δωδεκαετίας τϋ είσηγήσει

μου μέχρι της βάσεώς του διά να έξαχθϋ το αρτιον γείσο\', που

\]to

κτισμένον είς αυτόν. διόη τότε δυστυχύ'Jς

έ:τίστευα καί έγό) πειοθείς ανεξετάστως, ότι επρόκειτο περί ύστ$ωτέρου άσημάντου κατασκευάοματος, το
ό:ωίον παρεκο'Jλυε καί τύ'J\' σιρών την έμφάνισιν.

, 'Επί της ιδία; στρο')σεως έΌτηρίζετο καί παχυτάτη άντηρις έκ κροκαλοπαγών :τλινθίδων (κατωτέρω
είκ. 2U) κτισμένη έπί της εσωτερικης της προς τούς .σΙΡΟΙ'ζ' δψεως τού βορειανατολικού τοίχου τώ\' .σιρύ'η·"

rui' ά ναλήμματος δηλα':nΊ, περί τού όποίου οα όμιλ11σωμεν και κατωτέρω. την στρώσιν βλ. και ι:/.νωτ. είκ. 13.
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Κ.

φωτογραφίαν της

Κο,uρ,αvν'l.ώ'cη

15

'χαί

Ι.

δεν

εις

Eίκ~

15.

~o πρ6σ-θετος σrύλΟG ΠΡGσ,.tGλλημέvος $Ξς LQ'V {Jορει6ΤΞΡο1l
1;ώ~' τετραΥιbνων

σι:υλων τώ~· <σιρώ'l'

•.

ύπηρχον άνώμαλα εκ μικροτέρων λίθων παραγεμίσματατά)v μεταξυ τών μεγάλων
λίθων της οικοδομης τού στύλου κενών, δπως ύπηρχον τοιαύτα 'xαl εις ολίγα
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σημεία τη; προς το Πεισιστράτειον τείχος δψεως του προαναφερθέντος τοιχίου,

ένCΡ αί άλλα ι δψεις τού στύλου εΙνε με την ίδίαν έπιμέλεΙCΙν σπως καΙ ή προσθία
δψις του τοιχίου κατασκευασμέναι.

'Ότι ό στύλος ο-Οτος εγινε με την πρόθεσιν

να συνενωθΏ με τον στύλον των σιρων, καΙ έπομένως καΙ με το τοιχίον, αποδεικνύει
καΙ μία κάθετος λεπτη γραμμη

1

χαραχθείσα έπΙ τΟ'ίl στύλου των «σιρων» απο της

ΕΙκ. 16. Ή βάσ.ς του προσθέτου στύλου της εΙκ 15 ψωΤΟΥeαψηθείσα
μετά τή1' κατάee'Ψ'1' του στύλου.

κορυφης μέχρι της βάσεώς του είς απόστασιν 0.15 απο της δυτικης άκρας της

νοτίας πλευράς τούτου, ή όποία δεικνύει την θέσιν κατα την' όποίαν έτελείωνεν
προσκολλωμένη έπΙ του στύλου των «σιρων» ή βορεία πλευρα του προσθέτου
στύλου. Ή έ:τιμελημένη οίκοδόμησις καΙ ή ακρίοεια της συνθέσεως των λίθων

του προσθέτου στύλου καΙ του τοιχίου άνευ χρήσεως οίασδήποτε συνδετικης ϋλης,
με την παρεμοολην μόνον μικρων πλακων η άλλων καταλλήλων μικρων λίθων προς
πλήρωσιν των σπανίων κενο)ν μεταξυ των μεγάλων λίθων, μάς έπιτρέπει να.

δεχθοψεν, στι ή κατασκευη. τούτων ητο δυνατη καΙ είς τους πολυ καλους Έλλη
νικους χρόνους της αρχαιότητος 2, στι δε το τοιχίον καΙ ό στύλος έκτίσθησαν έν
1

Ή γραμμή φαίνεται μετα προσεκτική ν παρατήρησιν κατα το σημείον της πρoσα~μoγης τού προσθέτο"

στύλου είς τον στ-:λον τών «σιρών. έr.Ι της εΙκ.
σιριόν επι τής' εΙκ.

,

15,

όμοίως δε και κατα το αριστερον άκρον τού στύλου τών

16.

Και ό Φίλιος Α Μ

1894, 164

κατα την δημοσίευσιν τής επιγραφης τιον Ρειτών εκφέρει τήν γνώμην,

ότι εΙς το σημείο\' αύτο τού Πεισιστρατείου περιβόλου τού Ιερού ύπάρχει επισκευή του τείχους δια τών
λίθων του ν((ου (τελεστηρίου) τών Πεισιστρατιδών, ή όποία κατ' αίιτον έγινεν

μετ α τα Περσικά.

την

δι' άρχαίων λίθων ναου επισκευήν ταύτην παρομοιάζει προς την γενομένην εν τύ Άκροπόλει δια τών λίθων
του αρχαίου ναου επισκευην του τείχους.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

1934 - 35
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κrιί Ι. Τραυλοϋ

δσφ ύφίσταντο οί σιροι βεβαιώνεται άπολύτως δια τους έξης λόγους. Προ της
οίκοδομης των σtρων δεν ήτο φυσικα δυνατον να ύπάρχουν, ώς εϊδομεν δε κατα
την οίκοδομήν των και f.γινε προσπάθεια ναπροσαρμοσθουν είς τον στύλον των
σιρων, που πρέπει δια τουτο να πρ()ϋπηρχε, δτι δε εγιναν και προ της καταστροφης

των σιρων και της έπιχώσεως του χώQου των μαρτυρεί ή έπιμελημένη κατασκευή
των, που δεν θα έδικαιολογείτο είς θεμέλια, διότι μόνον ώς θεμέλια δύνανται
να νοηθουν τα κτίσματα αύτα είς τόσον βάθος έντος της έπιχώσεως, ή όποία έκά

λυψε τον χωρον των σιρων μετα την έγκατάλε:ίψίν του, και θα ήτο προς τούτοις
άκατανόητος ό μικρος τοίχος (είκ. 11 και είκ.

13),

που έκτίσθη κάτωθεν της παρα

τον στύλον των σιρων μικράς προεξοχης του προσθέτου τοιχίου έκτος της γραμμης
του παλαιου πολυγωνικου τείχους, αν ό χωρος έντος του όποίου έκτίσθη ήτο πλήρης

και" δεν ύπηρχε κενον κάτωθεν της προεξοχης του τοιχίου, και θα ήτο έπίσης
δυνατον να λεχθfι Ότι δεν έξηγείται και ή πλατυτέρα βάσις του προσθέτόυ στύλου,
αν ήτο ούτος προωρισμένος να χρησιμεύση ώς θεμέλιον φθάνον είς μέγα βάθος.
Άλλα δυνάμεθα ίσως να όρίσωμεν και άκριβέστερον την χρονολογίαν του τοιχίου.
και του προσθέτου στύλου.

Ό Ν oack εκαμε την ώραίαν και πιθανωτάτηνάνακάλυψιν, δτι το οίκοδόμημα
με τους τετραγωνιχους στύλους είνε οί «σιροί», που άποφασίζεται να γίνουν είς
την γνωστην έπιγραφην της άπαρχης

(1G, 12, 76, Noack

ΕΙ

313

κέξ.), και έβε

δαίωσε το και άλλως αύτονόητον συμπέρασμα, δτι ή κατασκευη τούτων εγινε κατα
τους χ!?όνους, που εγινε και δλη ή νέα διαρρύθμισις του ιερου σύμφωνα με τας

άποφάσεις, που έλήφθησαν δια της πρωτοβουλίας του Ώερικλέους. 'Ότι οί Πε
ρίκλειοι ούτοι «σιροι» δεν ύφίσταντο πλέον περι το τέλος της τετάρτης έκατονταε
τηρίδος μετα την οίκοδ()μην της Φιλωνείου στοάς, άλλ' είχον έπιχωσθη δια να

έπεκταθη ή προ του Τελεστηρίου πλατεία με εδαφος στερεόν, και όχι άποτελού
μενον άπο την άσθενη στέγην" των «σιρων», άφου μάλιστα ή Φιλώνειος στοα
περιώριζε λίαν αίσθητως την εκτασιν της πλατείας ταύτης, ύπέθεσεν ηδη ό Φίλιος 1

και δέχεται και ό Ν oack (ΕΙ 192 και 214 - 2 15). ' Αλλα νoμίζO~Aεν, δτι

xaf δι' έπι

γραφικης μαρτύρίας δύναται να βεβαιωθη ή ύπόθεσις αύτή.

Είς την λογοδοσίαν των έπιστατων του Έλευσινιακου- ιερου 329/8 (1G,
ΙΙ ~ ΙΙ12 1672) μεταξυ των άλλων δαπανων άναφέρεται είς τους στίχο 19- 22
δαπάνη γενόμενη είς το άνάλημμα το παρα τον πύΡΥον τον σΤΡΟΥΥύλον δια
την έπί3-εσιν λίθων Άκτιτώνκαι ΑίΥιναίων (δρχ. 370), πιθανώτατα"δε και άλλη

δι' άγοραν και έπίθεσιν άρουραίων άντιτιf}εμένων (δρχ. 495). Είς το ιερον της
Έλευσίνος προ του 329 δ'ύο μόνον στρογγύλοι πύργοι ύπηρχον οί άποτελουντες
την νοτίαν και βορείαν γωνίαν της άνατολικης πλευράς του Περικλείου περιβόλου
ι Πρακr.

188:!, \J:.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 20:42:11 EET - 54.88.88.24

μ

Ρ·

83

Τελεanιριον και ναος Δήμητρος

(Ι ί 2 καΙ Ι 14 τού σχεδ. εις Κουρουνιώτη 'Ελευσίς). Λοιπον πλησίον ενος εκ τών
:τύργων τούτων πρέπει να ζητηθϋ το άνάλημμα της επιγραφής. Άλλα πλησίον

του νοτίου πύργου δεν υπάρχει τοίχός τις δυνάμενος να χαρακτηρισθΏ ώς ανα
λημμα, διότι οι εξωτερικοΙ τοίχοι τού Περικλείου περι5όλου τού ιερού, ΠΟ 1J εΙνε

έκατέρωθεν τοϋ πύργου τούτου, εξετέλουν μεν κατα το κατώτερόν των μέρος καΙ
προορισμον ένας αναλήμματος, αφού ύπεστήριζον την επίχωσιν της μεγάλης
αυλής του Τελεστηρίου, αλλ' ήσαν προ πάντων μέρος τού περικλείοντας, καΙ όχυ
ρουντος το ίερον τείχους, και απετέλουν κατα το ύψηλότερόν των μέρος την ελευ
όχυρωτικην κατασκευην με τας επάλξεις καΙ τους διαδρόμους,

δυνατον να χαρακτηρισθούν ώς άν6.λημμα 1. 'Αντιθέτως το παρ α τον
Ι,ι),οιο,rnι στρογγύλον πύργοΙ' μικρον πλάγιον σκέλος (εί1ιο

17.

Ι

15,

τού ανωτέρω

6:vαqιερtJέντ.::ις σχεδίου) που συνέδεε με διεύθυνσιν προς τα Βορεωδυτικα τον Π1·j()~I'(ΙV
παΑαων Πεισιστράτεων τείχος, και εκλειε τρόπον ίινα προς Βορραν

11"μιr.;lC:bΙU'1' t!οιχοπιοιίαν, Ι1:lτετέλεσε κατ'

,-,<"",,1;,,,.<,,-.,"'"

δε μετα

μεν τον βόρειον τοίχον των «n"ν,η,,,

επίχωσιν τούτων εγινε πράγματι ανάλημμα 2

της εΠIΖώσεως της επεκταθείσης ύψηλης αυλης τού Τελεστηρίου,

είνε

δυνατόν, να αναγνωρίσωμεν

:rι:ύργοv 'l!'Oιv

της επιγραφής.

τοίχος

Οπως. G(J\)ζt,r.α.ι τιώρα κατα τΩ πλε~στoν δια
ίσCIQομlϊ{όv σύστημα (εΙκ.

17

και

27)

ΛΙJκυ,ύοvεl,οv τειχος, κατα το οποίον επι ένος δόμου εκ
τsl:Jsιl.ιένα,v ακολουθεί δόμ.ος

EJ{ δρομικών, παρ" μ:ηκος] τεΘειμένων λίθων '.

()Ι,1ωι)οl.·I.ι);:οv τούτο σύστημα διαφέρει απο τον τρόπον της
ε. α.

nl

φ(Ρρμ?Jδδ~'

:5

εινε

του

τα

δύο ταϋτα κτίσματα κατασκευασμένα.

προφανές, οτι επανεκτίσθη βραδύτερον καΙ συνεσωματώθη μπα
H;~H'κl\'ει,oυ τείχους, άφοϋ κατέπεσεν αγνωστον πότε άκριβώς καΙ δια ποίαν αιτίαν

άρχικος Περίκλειος τοίχος είς μέγα διάστημα άπο τού μέσου περίπου τού πύρ
Ύου Ι i

4, οπου φαίνονται ακόμη είς την θέσιν των (είκ.18) οί άνωμάλως θραυ

σμένοι λίθοι τού άρχικού τείχους, μέχρις όλίγων μέτρων προ τοίl έπΙ τού παλαιού

Πεισιστρατείου τείχους τέρματος τού τοίχου τούτου, οπΟυ άπεκαλύφθη ύφ' ήμών
σωζόμενον το κατώτερον μέρος τού άρχικοϋ τείχους (παρα το ση μείον Ι 15 τού

σχεδίου, εΙς Άρχ. Δελτ. 1934 - 1935). Άρχικώς και ό τοίχος ο{iτος ητο κτιι Ίσε και Noack ΕΙ 208, 2. Ή ύ,το τού Σκιά εΙς Πρακτ. 1895 σημ. Ι ·έκφρασθείσα υπόθεσις, στ,
,Ι) &,·ιi)."1I'.u.. ttvc ό τοίχος τών .Λυκουργείων σιρών" (Κ 15 τού σχεδ. Κουρουνιώτη 'Ελευσις) άπεκρούοθη
"ίδη ορθώς ύ;το τού Noack (ΕΙ 214).
, Τμήμα της οχυρώσεως δέν η<ο, διό" εξω'6εν ιιύτού ύπηρχε τΟ Κιμώνειον τείχος.
, Α Μ 1\)06, 149. Noack ΕΙ 211 ι.
' Wrede ΑΗ. Ma. Άριθ. 53 και σελ. 21.
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σμένος όμοίως προς το λοιπον Περίκλειον τείχος, ητο δε καλώς εξειργασμένη
καΙ ή εσωτερική του Οψις, που εμελλε να εΙνε όρατη προς το έσωτερικον των

σιρών, ώς εδειξε το μικρον τμημα της άρχικης κατασκευης του, που άπεκα-

Εί ...

17.

Τό άΥάλημμα τό παρ.. τόΥ πiιρyo!' τόΥ ατρoyyiιλo!' (ΙΟ Π· ΠΙ'

1672).

ΠροαfJiα όψις.

λύψαμεν ήμείς. Πλησίον τού πύργου ή έπισκευη εγινεν άπο τού εδάφους (ίδ.
εΙκ.

17),

είς άλλα μέρη φαίνεται, δτι ηρχιζεν ύψηλότερον διατηρηθέντος τού

χαμηλοτέρου μέρους τού άρχικού τείχους. Άντιθέτως προς την καλην εμφά-
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νισιν της έξωτερικης οψεως τού νέου τούτου τοίχου; ούδεμία φροντΙς έλήφθη δια
την έξ ίσου καλην έμφάνισιν καΙ της έσωτερικης Όψεως, οπως είχε γίνη είς τη",
άρχικην Περίκλειον κατασκευήν. Οί λίθοι είς την όπισθίαν Οψιν (είκ.19 καΙ

Noack

Taf.28) δεν είνε διόλου έπιμελ&ςέξειργασμένοι,καΙ δια τούτο ή έσωτερικη έπιφάνεια

ΕΙκ.

18.

Ή προς το lσωτερ,κΟ,. τώ,. «u,ρώ,,» Ο'ψ,ς

το;; σΤΡΟΥΥνλου Περ,κλείου πνΡΥου καί δ τρόπος
της προσκτΙσεως τοίί ά,.αλήμματος ln' αύτοίί,

τού τοίχου δεν εΙνε έντελως όμαλή. Είνε λοιπον φανερόν, οτι, οτε έπανεκτίσθη {ι

τοίχος δεν έδύνατο να φαίνεται καΙ έκ της έσωτερικης Όψεως, έπομένως οί σιροΙ δε\'
ύφίσταντο πλέον, καΙ ό κενός των χώρος εΙχε πληρωθη με έπίχωσιν, με προορι
σμΌν δε καΙ την ύποστήριξιν Τα"\Jτης εγινεν έκ νέου ό τοίχος. Τούτο μάρτυρείται
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προσθέτως και ύπο της ίσχυροτάτης άντηρίδος (είκ.

20),

που εκτίσθη, με βάσιν το

άρχικον δάπεδον των σιρων, είς ενίσχυσιν τού τοίχου επι της εσωτερικης Οψεως,
όμοίως δε και ή εξ ώμων πλίνθων ενίσχυσιςτού ίδίου τοίχου είς σημείον εύρισκόμενον
οχι μακραν της άντηρίδος ταύτης (Άρχ. Δελτ. ε. ά. παράρτ. σ.

41 είκ. 44). Λοιπον ό

τοίχος εκτίσθη πλέον ώς άνάλημμα. Ή επιμέλεια της οίκοδομης του δύναται να μας
φέριι είς τους καλλιτέρους Έλληνικους χρόνους και ή όμοιότης τού οίκοδομικού

Είκ.

19. ΤΟ παρα. το" πύΡΥΟ" το" σΤΡΟΥΥύλο" ά"άλημμα. ·ΟπισiJ.iα Οψις.

συστήματος προς την οίκοδομην τού Λυκουργείου τείχους δύναται να χρησιμεύση

ώς τεκμήριον, ότι συγχρόνως με τούτο, η είς χρόνους πλησιάζονταςπρος την οίκο
δομην τούτου εγινε και ή επανέγερσις τού εξεταζομένου τοίχου. Ή επιγραφη της
λογοδοσίας που όμιλεί περΙ εργασιων είς το άνάλημμα. το παρα τον πύργον

τον στρογγύλον είνε άσφαλως χρονολογημένη είς τους χρόνους (329.8) που
είχε κτισθη, η εκτίζετο καΙ το Λυκούργειον τείχος, και.νομίζω, ότι οχι μόνον τίποτε

δεν μας έμποδίζει, άλλ' είμεθα και 'ύποχρεωμένοινα δεχθωμεν, ότι είς την άνέγερ
σιν τού άναλήμματοςτούτου άναφέρονται αί έργασίαι αύταί, και ό ΤΟίχός μας είνε
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το α~'άλημμί1J, το παeα τον στeογγύλον πύΡΎον. ΟΙ Άκτίται καΙ Αίγιναίοιλίθοι
τiΊς επιγραφης είνε πιθανώτατα οΕ λίθοι της παλαιας Περικλείου

κατασκευης,

οΙ άπαΤοι ετέθησαν εκ νέου είς την θέσιν των, δια τούτο καΙ ή έπιγραψη δεν άνα

φέρει τι περΙ καμιδης η κατεργασίας τούτων, ένφ δια τους άρουραίους, που έχρη
σίμευσαν και ώς οπίσθιοι λίθοι, ώς άντιτι{}έμενοι είς τους δόμους με τους δρο
μικους λίθους, έπειδη ησαν νέοι λίθοι είς την οίκοδομήν,

Είκ.

την

1Joiatv

20.

πληρώνεται

μαζι με

Άντηιιις έπΙ τής εσωτεeικης οψεως του &ναλήμματος.

και ή τομη και ή κομιδή των. ΤΟ κέρδος μας έκ τού συμπεράσματος

αύτού είνε, δτι ενισχύεται καΙ βεΌαιώνεται ή γνώμη, δτι το

329 π. Χ. οΙ σιροι

δεν ύφίσταντο καί, δτι το δια παλαιών πωρίνων άρχιτεκτονικών μελών κτισμένον

πρόσθετον τοιχίον και ό πρόσθετος στύλος, που έκτίσθησαν έφ' δσον ύπηρχον οΙ
σιροί, πρέπει να έκτίσθησαν προ της χρονολογίας αύτης.
Άλλα νομίζομεν, δτι δυνάμεθα να όρίσωμεν και άκριβέστερον την χρο

νολογίαν τού τοιχίου και τού

προσθέτου στύλου.

Ή

οίκοδομη τών σιρών

εγινεν, ώς έδειξεν ό Ν oack συγχρόνως με την έπιγραφην της άπαρχης, δια ταύτης

δε έχομεν και το άνώτατον δριον τού χρόνου μετα τον όποίον έκτίσθησαν και το
τοιχίον και ό στύλος, πιστεύομεν δ' δτι περιορίζεται περισσότερον ό χρόνος της
οικοδομης των δια της επιγραφης της γεφυρώσεως τού Ρειτού (1G 12

81). ΕΙς

ταύτην όρίζεται, δτι εις την γεφύρωσιν τού Ρειτού θα έχρησιμοποιούντο λίθοι έκ
τών καθαιρεθέντων άπο τού άρχαίου ναού, δσοι δεν κατηναλώθησαν είς τας

έργασίας τού τείχους. Ή άπόφασις της γεφυρώσεως ελήφθη το 421 επι Άριστίω
νας ιlρχoντoς ύπο τον όποίον γραμματευς ητο ό Πρέπις Ι, 1μο δε τότε πιθανώτατα
ι Ίδε τελευταίον και

Dinsmoor The Archons

οΙ

Athens 324

Ι και
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τελειωμένη. Τι οίκοδομη του νέου Περικλείου περιβόλου τού ίερου , :ttal &α ητο
πολυ φυσικΌν να δεχθώ μεν πρωτίστως, ση ή ύπο της επιγραφής μνημονευομένη
χρησιμοποίησις παλαιών λίθων εγινεν είς τΟις εργασίας τού τείχους του περιοόλου

τούτου. Άλλα καΙ το Πεισιστράτειον τείχος lJJtijQXS καΙ τότε καΙ έχρησίμευεν
κατα μέγα μέρος ακόμη ώς τείχος τού περιβόλου του ίεροϋ προ της επεκτάσεως

προς άνατολας καΙ βορειανατολικα της επιχώσεως της προ τού Τελεστηρίου αύλης.

Λοιπον έδύνατο καΙ αύτΌ να διατηρη τον χαρακτηρισμον ώς το τείχος, καΙ 11 ανά
λωσις των λίθων, που έγινε κατα την επιγραφην εΙς το τείχος, να εγινεν έπΙ
,

,:11

..."

τουτου προς επισκευην η

S',

ι

:Ι""'λ

ενισχυσιν του, αφ ου μα

'\

'Ι.

\

",

-

ΗΗα και μετα την ανεγερσιν του

ΠεΡΙJ(λείου περιβόλου το παρα τον βόρειον πυλώνα μέρος αΙϊίου εχρησίμευεν
ακόμη ώς διατείχισμα εΙ,ς περιτείχισιν τού Ιερού.

'I-l εργασία λοιπον εις 1;δ τείχος,

δια την όποίαν ανηλώθησαν λίθοι εκ του άρχαίου ναού &ις άναφέρει ή επιγραφ11.
δύναται να εΙνε το δια τόΌ)ν πωρίνων αρχιτεκτονικών κτωθεν τοι,χίον επι .ου Πει~
σιστρατείου τείχους δύναται δε ή εργασία αυτη να εγινε όλίγον "tατόπιν της απο

περατώσεως των σιρων, αφού, ώς είδομεν, το πρόσθετον τοιχίον προσ8κολλήθη
κατα την οικοδομήν του εις τον σΤ1Jλον των σι,ρων, καΙ δι τρόπος της κατασκευης
του μαρτυρεί, ΟΤΙ δ στύλος των σιρίΌν προηγήθη αυτού εις την θέσιν εκείνην,
Κώλυμα είς την ε~{.δoχην αυτην θα ητο δπωσδήποτε ή χρονολόγησις της έπιγραφης
της άπαρχης μετα το

421, διότι τότε καΙ οί σιροί, που κτίζονται μετα το ψήφισμα
της απαρχης θα επρεπε να δεχθωμεν, ΟΤΙ εκτίσθησαν μετα τ λ 421, καΙ τότε το τοι
χίον καΙ ό πρόσθετος στύλος που προϋποθέτουν την ϋπαρξιν των σιρων δεν 11ΤΟ
δυνατον να ύπάρχουν, έπομένως τα κτίσματα αύτα δεν θα ητο δυνατον να εχουν
σχέσιν με την επιγραφην της γεφυρώσεως και τους αρχαίους λίθους που αναφέρει
αύτη δτι κατηναλώθησαν είς το τείχος. Άλλ' οί λόγοι έπΙ των όποίων στηρίζεται

ή χρονολόγησις της επιγραφης της απαρχης μετα το 421 φαίνονται βεβαίως
ίσχυροΙ καΙ δύνανται να τη"ι δικαιολογήσουν, άλλα δεν είνε τοιούτοι ωστε να μας

ύΠΟχρt-:ώνουν απολύτως να Τ11ν παραδεχθωμεν ι, ακόμη καΙ αν παρουσιασθούν
άλλα τεκμήρια καθιστωντα επίσης πιθανην τι καΙ πιθανωτέραν διάφορον χρονο
λόγησιν. Οί γραμματικοΙ καΙ όρθογραφικοι νεωτερισμοί,. που παρατηρούνται είς
την έπιγραφήν, απαντούν καΙ εΙς παλαιοτέρας έπιγραφάς, καΙ αφ' έτέρου εχει ή
1 Λεπτομερειακώς ησχολήθη και τελευταίον περl της χρονολογίας της έπιγραφης ό Korte εις τοίί
Noack Ει. 313 κ.έξ. (Anhang XXIV. Ίδε αύτ. και σελ. 197 και εΙς Τ11ν αύη1" σελίδα σημ. 2 - 4). Ένφ κατά

την πρώτην δημοσίευσίν της καί έΠI μακρον μετά ταύτα έχρονολογείτο εις διαφόρους χρονολογίας μεταξύ
του

Korte (Α Μ 1896,320 κ.έξ. με τας παραπομπας εΙς προηγηθείσας δημοσιεύσεις) υπεοί6ασ8
418. Ή vta αύτη χρονολόγησις δεν εγινε γενι~ώς δεκτή, άλλ' όπωσδήποτε υπσ τών
περισσοτέρων έθεωρήθη, ότι έπρεπεν ή έπιγραφη να χρονολογηθϋ μεταξύ τών έτών 423 και 418. ΕΙς την
τελευταίαν του πραγματείαν ό Kortιr ύ,iΟl1t~ρίζει την χρονολογίαν 418, την όποίαν φαίνεται, δη δέχεται
και ό Noack.
445

και

431,

ό

την χρονολογίαν εΙς το
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Ιπιγραφη αρχα'ίκωτέρους τύπους, οι οποίοι μόνον σπανίως ευρισκονται εις έπι

γραφας των δύο τελευταίων δεκαετηρίδων τού τετάρτου αιωνΌς καΙ ή δικαιολογία,
δτι είνε πρέπον να παραδεχθωμεν,

δτι ό Περικλης θα επερίμενε να τελειώσουν

πρωτον τα μεγάλα εργα της ακροπόλεως των ' Αθηνο)ν

1

δια να έπιχειρήση κάΙ

φέρη εις πέρας τα εργα της Έλευσίνος, φαίνεται μεν λογική, αλλα ποίος μας

βεβαιώνει, δτι ό μεγαλεπήβ~λoς και μεγαλqπράγμων πολιτικος δεν θα ηθΕλε

τουναντίον μαζΙ με την ανοικοδόμησιν καΙ τον έξωρα'ίσμον της ακροπόλεως των

,Αθηνών

που θα ίκανοποίει ίσως μόνον τον πατριωτικον έγω'ίσμόν, και θα έξύψωνε

το φρόνημα των Άθηναίων, να έπισπεύση καΙ την μεγαλοπρεπεστέραν ανανέωσιν
τού ίερού της Έλευσίνος, που με αυτην καΙ τους 'Αθηναίους έξ ίσου θα εκολάκευε.
και θα ίκανοποίει, διότι θα ανενεώνετο και θα έξωραίζετο καΙ ή εδρα της θρη
σκείας της θεας, ή όποία έξημέρωσε τον κόσμον και εφερεν εις αυτον τον πολιτι
σμόν, δια τα όποία προ πάντων ύπερηφανεύοντο και έθεό)ρουν έαυτους ανωτέρους
των άλλων Έλλήνων eι: ΆθηναίΟί, ~ιxΙ συγχρόνως με το γόητρον, που ησκει έπΙ
πάντων των Έλλήνων ή θρησκεία της Δήμητρος καΙ τα Έλευσινιακα μυστήρια,
θα ύπεβοηθείτο εις τους σκοπούς του προς συνένωσιν πάντων των Έλλήνων ύπο
την ήγεμονίαν των Άθηνων;
Έκ των ανα~τέρω προκύπτει όπωσδήποτε ασφαλες δεδομένον δτι

επι τού

αρχαίου Πεισιστρατείου τείχους ύπάρχει κτίσμα έξ αρχιτεκτονικων μελων αρχαίου

ναού, που δύναται να κατεσκευάσθη και προ τού 421, δηλαδη προ τού ψηφί
σματος της ε3"ίιγραφης της γεφυρώσεως τού ΡειτΟ'ίί, ενω εις κανεν άλλο σημείον
των παλαιων Έλευσινιακων τειχων δεν παρουσιάσθη χρησις όμαδικη λίθων
ληφθέντων εξ αρχαίου ναού, αν και το μεν «Κιμώνειον» τείχος απεκαλύφθη
σχεδον όλον, των δε τειχων τού Περικλέους πλείστα μέρη, καΙ νομίζομεν, δτι δυνά
μεθα κάλλιστα να δεχθωμεν δτι τα περι ων ό λόγος τοιχίον καΙ πρόσθετος στύλος

εΙνε εκ των γενομένων επι αρχαίου τείχους εργων, εις τα όποία κατηναλώθησαν

κατα το ψήφισμα της γεφυρώσεως λίθοι εκ τού άρχαίου ναού, δηλαδή, &ς
πιστεύεται γενικως, καΙ ύπ' αυτού τού Ν oack (ΕΙ σ.
Τελεστηρίου, και βεβαιώνεται

2

59),

έκ τού Πεισιστρατείου

και δια τούτου δτι οί λίθοι τους όποίους ό Ν oack

ι ~oack ΕΙ. 197.
, ΕΙς τας γινομένα; εργασίας προς μελέτην της 'Ιεράς Όδου (Πρακτ. 1936, 32 - 33) ανεκαλύ

ψαμεν εΙς τον π'ρος το ασω Ρειτον (Λίμνη Κουμουνδούρου) ολίγον βαθύτερον της επιφανείας του ϋδατος

κτίσμα εκ πωρίνων πλινθίδων, το όιτοϊον εχαρακτηρίσαμεν ώς αρχαϊον φράγμα' του Ρειτου. ΤΟ παρελθόν
θέρος κατ α την συνέχισιν των μελετων έφά\'η, στι είς των πώρων του κτίσματος εχει την σωληνοειδη οπήν,
που διηυκόλυνε την ϋψωσιν του λίθου με σχοινίον διερχόμενον δια της οπης

(Hebeloch, Ιδ. Dorpfeld A1t

01ymp!a 130 Abb. 26).' Επειδη και τα άρχιτεκτονικά μέλη δια των όποίων είνε κτισμένο\' το τοιχίον και ό στύλος, .
ΠΕρΙ των όποίων πραγματευόμεθα εδω, εχουν' την ιδίαν οπήν, είνε πολύ πιθανόν, στι και ή πλινθίς της Λίμνης
τού Κουμου\·δούρου εΙνε εκ των λίθων τού lΙεώ, πού έχρησιμοποιήθησαν εΙς την γεφύρωσιν του Pειτoi:ί.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ1ΚΟΝ

ΔΕΛ ΤΙΟΝ

1934 - 35
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θεωρεί ώς προερχομένους εκ του δηθεν άλλου «Πεισιστρατείου», ναου της Δήμη
τρος, και χρησιμοποιεί εις ανασύστασιν τούτου, δεν ανήκουν εις αυτον αλλ' εις το

Πεισιστράτειον Τελεστήριοv.
Μένει ακόμη να εξετάσω μεν την μεταξυ της θέσεως του «ναου

F» και του
βορείου τοίχου του Τελεστηρίου λαξευμένην εις τον βράχον κλίμακα Rl επειδη
εις α'υτην κυρίως έστήριξεν ό Rubensohn την γνώμην του περι ύπάρξεως Προπε
ρικλείου ναου έπι της θέσεως του «ναου F», και έξακολουθεί να φέρεται ακόμη
μεταξυ των σπουδαιοτέρων στηριγμάτων της ύπάρξεως του χωριστου απο του
Τελεστηρίου ναου της Δήμητρος.

, Αρχικώς

λέγουν 1 ό αρχιτέκτων ύπελόγισε την κλίμακα αιηΎιν ώς και την

εξω&εν του αντιστοίχου νοτίου τοίχου του Τελεστηρίου κλίμακα

R εις το αυτο
πλάτος και τας δύο, το όποίον ό Rubensohn αναβιβάζει εις 14 μέτρα εχων
ύπ' όψει, ώς φαίνεται, τας ολίγας βαθμίδας της νοτίας κλίμακος R, που ησαν
φανεραι με αυτο το μηκος, οτε εγραφε το βιβλίον του, ένφ ό Ν oack πιστεύει, οτι
το πλάτος των κλιμάκων θα ύπελογίσθη 'ίσον προς το άνοιγμα των πλαγίων στοών
του περιστυλίου με το όποίον θα περιεβάλλετο το Τελεστήριον κατα το μη έφαρ

μοσθεν σχέδιον του 'Ικτίνου, διότι αυται θα απετέλουν τρόπον τινα συνέχειαν
των στοών προς άνοδον εις το οπισθεν του Τελεστηρίου ύψηλΟν άνδηρον, έπΙ
του ανηφορικου χώρου παρα το δυτικώτερον μέρος του Τελεστηρίου. Το πλάτος
τουτο γνωρίζομεν κατα τον Ν oack εκ της αποστάσεως των σφζομένων εις τα

πλάγια του ανατολικωτέρου τμΥlματος τού Τελεστηρίου'θεμελίων της στοας (Taf.
16 Ρ - Ρ ι ) απο ~oύ στυλοοάτου του Τελεστηρίου, μας δίδει δε το ίδιον πλάτος ή
νοτία κλίμαξ R εις τας τέσσαρας ύψηλοτέρας βαθμίδας, που d.κολουθουν μετα το
πλατύσκαλον, το όποίον συνεχίζει τας τρείς ανωτάτας βαθμίδας, και εϊνε κατ α
σκευασμέναι μεταξυ του τοίχου του Τελεστηρίου καΙ της απέναντι τούτόυ εις
απόστασιν

8.1 Ο καθέτου αποτομης του βράχου. Ώς παραδέχεται ό Ν oack αί
βαθμίδες αυται eIVh αί μόνα ι, αί όποίαι κατεσκευάσθησαν κατα το αρχικον σχέδιον

του 'Ικτίνου, πριν εγκαταλειφθυ ή εκτέλεσίς του' αί λοιπαl βαθμίδες εγιναν κατ α
την συνέχισιν

της οικοδομήσεως

του Τελεστηρίου

ύπο των διαδεχθέντων

'Ικτίνον εις το εργον του αρχιτεκτόνων. Άλλ' εις μεν την νοτίαν κλίμακα

τον

R ή εκτέ

λεσις του ύπολογισθέντος πλάτους και εις το κατώτερον μέρος δεν εγινε, περιω

ρίσθη δε τουτο εις το μικρον πλάτος, που εχουν αί δέκα παρα το δεξιον κάτω
άκρον μικραΙ βαθμίδες, διότι ή ισομεγέθης προς τας άλλας βαθμίδας κατασκευη καΙ
, Rubensohn ε. ά. 42 καί 59. Noack ΕΙ 86 και 148. ΔιατηΡοΥμεν και ήμείς χάριν εύκολίας την
δοθείσαν ύπο του Noack σήμανσιν των κλιμάκων (εττι Taf. 16), περί των όποίων ·θά όμιλήσωμενεδω δια των

γραμμάτων R κrιι R" Εις το σχέδιον του Rubel1sohn σημειουται δια Η, Η ι και Ζ, και εΙς το σχέδιον Φιλίου
Έλευσις δια ο καί ΟΙ'
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τούτων δι' επεκτάσεώς των προς άριστερα θα προσέκρουεν εις την λαξευμένην εκεί
εις τον βράχον ίερ.,?ιν κοιλότητα (τJ πίν.

16 τού Ν oack)' το δτι δε και εις την παρα

τον βόρειον τοίχον τού Τελεστηρίου κλίμακα

Rl

δεν εδόθη δ/ων το προϋπολο

γισθεν πλάτος αποδεικνύει, δη ύπηρχεν ηδη, οτε εκτίζετο τΟ Περίκλεων Τελεστή
ρων, ό ηεισιστράτειος «ναος

F»,

ό χωριστος ναος της Δ11μητρος, ενεκα τού όποίου

ημποδίσθη και εκεί ή περαιτέρω προχώρησις,τού μήκους τ[ον βαθμίδων.
Έπειδη ουτε δια τών σχεδιασμάτων καΙ τών εικόνων τού Ν oack

καΙ

(Taf. 34

35) είνε δυνατον να εΧΌ τις ακριοη ιδέαν της κατασκευής τών κλιμάκων τούτων,

ουτε και δππυ τας αναφέρουν γίνεται μακρότερος λόγος περι τούτων, ας μας επι

τραπΏ να δώσωμεν ήμείς κ(χπως λεπτομερεστέραν περιγραφην τού σχηματισμοϋ
των, και νέας εικόνας δια ηον όποίων διασαφίζεται περισσότερον και ή μορφΥI
χαΙ ό τρόπος της κατασκευης των.

Ή νοτία κλίμαξ

R ως φαίνεται σήμερον αφοϋ ιΧπεκαλύψαμεν εντελώς και
τΟ νότιον ακρον της (εΙκ. 21, Σχέδ. 3. "Ιδε και άνωτ. είκ. 4 και εΙκ. 1), είνε λαξευ
μένη επι όλοκλήρου της επιφανείας τού κατωφερικοϋ

βράχου μεταξυ τού νοτίου

τοίχου τού Τελεστηρίου και της απέναντί του μακρας καθέτου τομης τού βράχου,

11 όποία συμπληρουμένη εις {;ψος δια τοίχου κτισμένου με πολυ μεγάλους λίθους,
ε.συνέχιζε προς δυσμας τον πρόσθιον τοίχον των στοών, που εκτίσθησαν επι της
εσωτερικής δψεως τού νοτίου «Λυκουργείου» τείχους, και εχει και αυτη την μεγάλην
προς το εσωτερικον

τού Τελεστηρίου

άπόκλισιν, που εχει και δλος ό πρόσθιος

τοίχος των στοών ως παράλληλος προς το όμοίως λοξον «Λυκούργειον»

'Ένεκα δε της λοξότητος της μιας πλευρας της ή κλίμαξ
την αρχήν της, πλάτος

26.50, καΙ 20.70

τείχος.

R εχει χαμηλα μέν, εις

εις την κορυφήν, δπου τελειώνει επι της επι

φανείας του ύψηλοϋ Όπισθεν τού Τελεστηρίου ανδήρου.

δειχνύει μόνον το διάγραμμά μας (εΙκ.

Tcflv αληθη μορφήν της
21. Πρβλ. καΙ Κου{!ουνιώτη Έλευσίς, το

Ίενικον τοπογραφικον διάγραμμα), και ή ωραία απο αεροπλάνου φωτογραφία της

Έλληνικης κρατικης χαρτογραφικης ύπηρεσίας (ή εΙκ. 4 ενταύθα ανωτ. σελ. (5).
Εις δλα τα παλαιότερα σχέδια λείπει μέγα μέρος τού αριστερού άκρου της.

Ώς μας διδάσκει εν βλέμμα επι τού σχεδίου μας και τών εικόνων δεν ~χει την
μσρφ11ν συνήθους, κανονικής κλίμακος, και φαίνεται, στι εις την κατασκευήν της

ελήφθηύπ' Όψιν μόνον ό πρακτικος σκοπος της αναΟάσεως εις το ύψηλον
ανδηρον, αλλ' δτι συνετέλεσεν εις τον σχηματισμόν της καΙ ή σκέψις της καλαι

σθητικωτέΡάς εμφανίσεως της μεγάλης αποκρήμνου επιφαν,είας, ή όποία εμενε
γυμνΎI προς τα νοτιοδυτικα του Τελεστηρίου. Αί βαθμίδες διακόπτονται συχνα

{)ΤΗ) πλατυσκάλων, που συντελούν μεν και εις την ανετωτέραν ανάβασιν, ιXλλιi δεν

Ηα η~αν δλα αναγκαία εις μίαν συν11θη κλίμακα. ΚαΙ εις μηκος δεν συνεχίζονται
αι βαθμίδες επι δλου του πλάτους της, πλην tfuY δύο, που εύρίσκονται ολίγον
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χαμηλότερον τού μέσου περίπου τού ϋψους της κλίμακος. Είς την κορυφήν της εχει

εν τ<9 μέσφ κυοικην εξοχην τού βράχου

1

εν είδει «βήματος» (είκ.

21 α) με πλάτος 5.20

είς την ανω επιφάνειάν του, εf!ρισκομένην κατα μίαν βαθμίδα χαμηλότερον της
επιφανείας τού ύψηλού άνδήρου είς το όποίον καταλήγει ή κορυφη της κλίμακος.
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19.37

Είς την προσθίαν πλευραν τού «βήματος» τούτου φθάνουν μέχρι της κορυφης
του τέσσαρες μικραΙ βαθμίδες χωρισταΙ άπο τας λοιπας βαθμίδας της κλίμακος,
είς δε τας πλαγίας πλευράς του ύπάρχει μικρα θρανιοειδης εξοχη άποτελούσα
τρόπον τινα κρηπίδα τού «βήματος».Δεξιατού «βήματος» ύπάρχουν έπτα βαθμίδες

διακοπτόμεναι μετα την τρίτην εκ των ανω βαθμίδα δια. πλατυσκάλου πλάτ.

0.85

καΙ φθάνουσαι κάτω είς δμοιον περίπου πλατύσκαλον, τού όποίου' το άριστερον
ι 'Ο Noack ΕΙ. 148 όμιλεί περι τοϋ κυΒικοϋ τούωυ κατασκευάσματος (Κι σημειοϋται εις Taf. 35 α).
τοϋ ό;τοίου δεν είχεν ύπ' όψει τήν άκριΒη μορφή\'.
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άκρον συμπίπτει με το δεξιον άκρον των προ της προσθίας πλευράς τού «βήματος»
βαθμίδων. Άριστερα τού «'βήματος» ύπάρχουν εξ μόνον βαθμίδες κατασκευασμένα ι

άντιστοίχως προς τας εξ άνωτέρας των δεξιόθεν τού βήματος βαθμίδων' καταλή
γουν καΙ αύταΙ εις πλατύσκαλον,

που είνε πλατύτερον τού αντιστοίχου

δεξιόθεν

τού «βήματος» πλατυσκάλου, διότι λείπει ή αντίστοιχος προς την έβδόμην βαθμίδα
της δεξιάς πλευράς, καΙ το πλατύσκαλον εγινε ώς εκ τούτου πλατύτερον κατα το

πλάτος μιάς βαθμίδος. ΤΟ πλατύσκαλον τούτο δεν φθάνει με όλον του το πλάτος
εις την άριστεραν παρειαν της κλίμακος, διότι το τρίτον περίπου τού προσθίου
μέρους του άποκόπτεται ύπο μικρού τραπεζοειδούς επιπέδου (εΙκ.21 β), που εΙνε άπο
χωρισμένον κατ α το μέσον περίπου της αριστεράς πλευράς της κλίμακος. Μετα το

πλατύσκαλον, που ερχεται, ώς ελέχθη μετ α την έβδόμην εκ των άνω βαθμίδα,
άκολουθούν δύο βαθμίδες άρχίζουσαι άπο της δεξιάς πλευράς της κλίμακος, και

καταλήγουσαι ή μεν κατωτέρα εις την γραμμην τού αριστερού άκρου των προ της
προσθίας πλευράς τού βήματος βαθμίδων, ή δε άλλη επι τού προαναφερθέντος
τραπεζοειδούς επιπέδου' επι τού επιπέδου τούτου καταλήγει και το πλατύσκαλον
που άκολουθεί τας δύο τελευταίας

μνημονευθείσας

βαθμίδας. 'Έρχονται κατόπιν

δύο βαθμίδες, αί μόναι κατέχουσα ι όλον το πλάτος της κλίμακος, και το ίσου

μήκους πλατύσκαλον που άκολουθεί μετ' αύτας και φθάνει πλέον μέχρι τού κατω
τάτου τμήματος της κλίμακος.

Τού κατωτάτου τούτου τμήματος το μεσώτερον

μέρος, τα τρία τέταρτα περίπου τού πλάτους της κλίμακος, κατέχει ορθογονικον επί

μηκες άνδηρον, είδος «λογείου» πλάτους 5 μ. άποχωριζόμενον δια καθέτου,' 2.30
ύψηλης τομης τού βράχου άπο τού εμπροσθεν αύτού δαπέδου της νοτίας αύλης
τού ίερού. Μεταξυ της δεξιάς πλευράς τού «λογείου» τούτου και τού νοτίου τοίχου

τού τελεστηρίου ανέρχεται στενη κλίμαξ πλάτ.

1.90 εκ δέκα συνεχων βαθμίδων,

ή όποία φθάνει εις το μετα την κορυφην τού «λογείου» πρωτον πλατύσκαλον της
συνεχείας της μεγάλης κλίμακος, άντίστοιχος δέ, άλλ' ολίγον πλατυτέρα (πλ.

άνω και

4.50

3.20

κάτω) κλίμαξ με λοξην την μίαν παρειάν, ώς ακολουθούσαν την

κατεύθυνσιν της λοξης αριστεράς πλευράς της μεγάλης κλίμακος, ύπάρχει και παρα
το άλλο άκρον τού «λογείου», και αποτελείται εξ έπτα βαθμίδων και ένος μεγάλου
πλατυσκάλου. Έπι της προσθίας δψεωςτού «λογείου» είνε εις άπόστασιν 2.28 άπο
τού δεξιού άκρου λαξευμένη τετραγωνικη κοιλότης (εΙκ. 21 γ, U επι πίν. 16 τού
Ν oack) πλάτ.

2 μ. εχουσα χαμηλα εις τας πλευρας είδος μικρού θρανίου' θα εχρησί

μευεν αϋτη πιθανώτατα προς άπόθεσιν μικρού αγάλματος, η άλλου ίερού πράγματός,

ώς δύναται ~α πιστευθη, και διότι άπέναντί της ύ~άρχει όριζόντιον λάξευμα τού
δαπέδου της νοτίας αύλης, που δύναται να εχρησίμευεν ώς βάσις βωμού ι,
.. ι Ό Σκιάς χαρακτηρίζει ως μικρον ναον την κοιλότητα

αύτήν (Πρακτο 1895, 164), με την όποίαν

σχετίζει ορθώς, (;,ς νομίζομεν, τον προ αύτης βωμόνο Noack ΕΙ. 860
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"Εκ της λεπτομεροϋς μελέτης της κλίμακας δεν προκύπτει καμμία ίσχυρα

όπωσδήποτε άπόδειξις, δτι δεν εγινεν δλη,

11

τουλάχιστον κατα το παλiJ μεγαλεί

τερον μέρος της ταυτοχρόνως, Έκ της συνθέσεως τού σχεδίου της δεν δύναται να

εξαχθΏ τοιοϋτο συμπέρασμα. Μολονότι δεν δυνάμεθα να εξηγήσωμεν με βεβαιό
τητα την βασικην ίδέαν, που επεκράτησεν είς την διαμόρφωσίν του, δεν δυνάμεθα
εν τούτοις να αρνηθώ μεν, δτι ή μορφη τού κατασκευάσματος εχει σχεδιασθη κατα

συμμετρικόν τινα τρόπον με κεντρικον σημείον το ύψηλΟν βημα (α), που εύρίσκεται
πλησίον της κορυφης της κλίμακος εις το μέσον περίπου μεταξυ τών δύο πλαγίων
πλευρών της την συμμετρίαν ταύτην ταράττουν

μόνον ολίγον αί ανωμαλίαι,

που

παρατηρούνται είς τας διαστάσεις τών βαθμίδων. Και εκ τού τρόπου της εργασίας

δεν δυνάμεθα να εχωμεν αντίθετον συμπ~ρασμα' δλαι αί βαθμίδες παρουσιάζουν την
ιδίαν κατεργασίαν' αί επιφάνειαί των είνε μόνον επιπολαίως ωμαλισμέναι και δεν

εχουν λειανθη με επιμέλειαν.

Ίσχυρα τριβη της επιφανείας, όποία παρατηρείται

είς λίθους, που χρησιμεύουν είς κατώφλια θυρών,

11

δι' άλλον λόγον πατούνται

συνεχώς ύπο πολλών ανθρώπων, είς καμμίαν βαθμίδα δεν ύπάρχει. Παρατονίαν είς
την συμμετρικην διάταξιν τού σχεδίου αποτελεί μόνον το τραπεζοειδες χώρισμα (β),
που διακόπτει τας βαθμίδας είς το μέσον της αριστερας άκρας της κλίμακος, καΙ

αποτελεί, μαζυ με την όμοιόσχημον μικραν κλίμακα τού αριστερού κάτω άκρου (βι)
χωριστην τρόπον τινα κλίμακα συνεχίζουσαν

ολίγας βαθμίδας κατασκευασμένας

χαμηλότερον επι τού κατωφερικού βράχου (β2), που αποτελεί κατ α το σημείον τούτο
το προ της κλίμακος

R

εδαφος. Λοιπον δλα τα σωζόμενα τεκμήρια μαρτυρούν

μαλλον ύπερ της γνώμης, δτι ή κλίμαξ εσχεδιάσθη, καΙ κατεσκευάσθη τουλάχιστον
κατα το μέγιστον μέρος της δια μιας.
Ό

Noack

θέλων να εχτJ στήριγμα είς την προτεινομένηνύπ' αυτού αναπαρά

στασιν του ύπο τού 'Ικτίνου σχεδιασθέντος Τελεστηρίου, fO:U όποίου πιστεύει, ως
είπομεν και ανωτέρω, δη εξετελέσθη μόνον μικρον μέρος, δέχεται, δτι ή εκ τ?σ

σάρων βαθμίδων χαμηλοτέρα όμας τών έπτα βαθμίδων, που είνε δεξιά, βορείως
του εν τφ μέσφ της κορυφης της κλίμακος «βήματος» α, κατεσκευάσθη κατα την

γενομένην εναρξιν της εκτελέσεως του σχεδίου τού 'Ικτίνου, οτι δε εγιναν ακόμη
συγχρόνως τότε και αί χαμηλα είς το δεξιον άκρον της κλίμακος δέκα στεναΙ

βαθμίδες, ως πρόχειρον βοήθημα δια τας τότε άνάγκας της αναβάσεως. 'Όλον το
ύπόλοιπον μέρος της κλίμακος κατεσκευάσθη κατα τον Ν oack μετα την εγκατά
λειψιν και την τροποποίησιν τού σχεδίου τού 'Ικτίνου.

ουδεις λόγος ύπάρχει να παραδεχθώμεν ως όρθην την γνώμην αυτήν. Δεν εΙνε
άκριβης ό ίσχυρισμός, που παραθέτει είς ενίσχυσιν της γνιδμης του ό Ν oack, οτι εκ

των έπτα δεξια τού «βήματος» βαθμίδων τού ύψηλοτέρου μέρους της κλίμαχος, α[ μεν
κατώτεραι τέσσαρες, αί εκτελεσθείσαι δηθεν κατα το 'Ικτίνειον σχέδιον, φθάνουν κατα
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τ:ι') βόρειον άκρον των άκριβως έπι του καθέτως τμηθέντος βράχου, ό όποίος χρησι
με{ιει ιος τοίχος του Τελεστηρίου, ενφ αί τρείς άνώτεραι δεν τελειώνουν επι του

τοίχου τούτου του Τελεστηρίου, άλλ' είς ογκον βράχου που εμεινεν άκατέργαστος
την βάσιν του τοίχου, διότι και αί έπτα βαθμίδες δεν τελειώνουν άμέσως

επ' αύτου του εκ βράχου τοίχου του Τελεστηρίου, άλλα σλαι όμοίως επι ογκου
βράχου, που εμεινεν άκατέργαστος είς την βάσιν του τοίχού. Έπίσης δε δεν είναι
6ρθον να συ μπεράνωμεν, στι αί τέσσαρες βαθμίδες, τας όποίας ώρίσαμεν άνωτέρω,
εΤνε ύπόλειμμα του εγκαταλειφθέντος εύθυς μετα την άρχην τΎlς εκτελέσεώς του
'Ι,nινείου σχεδίου του Ν oack, και στι ό κυοικος βράχος, που κατέχει το μέσον
της κορυφης της κλίμακας, το «βημα», σπως τον ωνομάσαμεν δια το σχημα του,

εινε η βάσις του όπισθίου τοίχου της συνεχείας της πλαγίας στοάς του Ίκτινείου
σχεδίου του Τελεστηρίου

1

επι της φερούσης προς το οπισθεν του Τελεστηρίου

{Jψηλον άνδηρον άνωφερείας, μόνον διότι συμπίπτει το μηκος των τεσσάρων
ΤΟΙJτων βαθμίδων να είνε ίσον με το πλάτος που θα είχεν ή στοα αύτή, σπως το
μετρεϊ: δ Ν oack. "Οτε εγραφεν ό Ν oack το σχετικον με την κλίμακα

R

μέρος του

βιβλίου του δεν είχεν ύπ' Οψει το σλον σχέδιον της κλίμακος, ώς φαίνεται έπΙ του

Ιδικού μας διαγράμματος, με το άποκαλυφθεν δια των τελευταίων άνασκαφων

&ριστερον μέρος της, άλλως θα άνεγνώριζε την συμμετρικι1ν σύνθεσιν τούτου με
αριστεραν πλευράν, τον νότιον τοίχον της στοάς, ή όποία μόνον προς την Λυκούρ

γειον καΙ την Ρωμαϊ,κην διαμόρφωσιν του ίερου προσαρμόζείαι. Πως έτελείωνεν

το σημείον τουτο το ίερον κατα το σχέδιον των άρχιτεκτόνων του Περικλέους
είνε ευκολον να όρισθtΊ. Είνε του το ζήτημα, που θα έξετάσωμεν προσεχως καΙ
ι 'Οφείλομεν άλλως τε και να δηλώσω μεν ενταυθα δτι το ώραισν σχέδιον του Τελεστηρίου, το όποιον

<, Noack

(ΕΙ. Taf. 9 και σελ. 152 Abb. 71) άναπαριστq., και αποδίδει εΙς τον Ίκτινον, δεν εΤνε διόλου πιθανον

·,j·cι '':'πηρξέ ποτε, τουλάχιστον ώς προς τιιν περι60λην δια περιπτεροειδους κατασκευάσματος όλοκλήρου του
(""ου του Τελεστηρίου. ΤΟ ζήτημα θα πραγματευθωμεν εκτενέστερον εΙς την γενικην μελέτην μας περι τοϊ.,

Τελεστηρίου. Έπί του παρόντος άρκούμεθα να αναφέρω μεν τους κυριωτέρους λόγους, επι των όποίων στηρί
ζομε\' '1jV γνώμην μας αυτήν. Άσφαλες δύναται να θεωρηθΌ, στι εΙς το αρχικον σχέδιον του Περικλείου Τελεστη
(!ί"υ προεολέπεω δια την ι:i.νατoλικην μόνον πλευραν προστφον κατασκεύασμα ανι:i.λoγoν προς την Φιλώνειον
στ,οι'ν. Μαρτυρειται τουτο δια της σημαντικης προχωρήσεως των χαμηλοτέρων μερων της κρηπίδας αυτου

,t(I,', Iij; άνατολικης πλευράς του σηκου (πΟλ. ΕΙ Taf. 1 Α, d). ΕΤνε προς τούτοις βέοαιον, δτι εΤχέ ποτε
ιιποφασισθη να περι6ληθίj δια περιπτεροειδους στοάς πιθανώτατα μόνον το ανατολικον ημισυ του σηκου
Ζωρις και να εκτελεσθΌ και το σχέδιον τουτο. Τόσον μόνον μαρτυρειται δια των σωζομένων παραλλήλων προς

ι~) ά.νατολι"ώτεQον τμημα του σηκου θεμελίων (αρτίων σΧ'δον κατα την νοτίαν πλευρά,', και εΙς υπολείμματα
"αι ''''δείξεις ίκανας να βε6αιώσουν την ϋπαρξιν τούτου και εΙς την ανατολικην και την βορείαν πλευράν),

,·",ι τό}\' συνενούντων ταυτα με τΟν στερεοοάτην εγκαρσίων θεμελίων (ΕΙ Taf. 16 Ρ - Ρ" Ρ, - Ρ5 Ο και Οι),

Ι ω,ε απεφασίσθη, και ήρχισε μόνον, ή εκτέλεσις του σχεδίου τούτου δεν εΤνε 'δυνατον ακόμη να λεχθύ με
Ρ,εΟαιότητα, "Οτι δεν εγινεν, ουτε καί εσχεδιάσθη συγχρόνως με τον στερεο6άτην του αρχικοϋ σχεδίου δύναται
χανε;, να εϊΠ1) με βεδαιότητα δια τους έξης λόγους, πρωτον, τΟ ύλικόν, δια του όποίου εΤνε κτισμένα τα
Ηεμϊλια αυτά, πλινθίδες πώριναι και εξ 'Ελευσινιακου μέλανος λίθου, που εχουν ήδη κατα το μέγιστον μέρος

ΧVΨΗμG,ΤGιηl)η αλλαχοϋ, εΙνε διάφορον απο του υλικοίί του στερεo6ιi.τoυ του Τελεστηρίου συγκειμένου εκ
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είς άλλην μελέτην μας γενικην περΙ.,χου Τελεστηρίου, άναγκαίαν μετα τα άποτε
λέσματα των νέων μας άνασκ~φων. ΤΟ ίσχυρον νότιον τείχος του περιβόλου του
Περικλέους θα ετερματίζετο προς δυσμας επ1. του σωζομένου σκέλους του Πεισι
στρατείου τείχους, άπο της έσωτερικης δε δψεως του τείχους τούτου θα έσυνεχίζετο

προς δυσμας προς το ϋψος του λόφου, ως εχομεν πάντα λόγον να πιστεύσω μεν,

με κατεύθυνσιν παράλληλον περίπου προς την γρ'αμμην του ύστερωτέρου νοτίου
Λυκουργείου διατειχίσματος (Κ 2 Κ 4 είς σχέδ. Κουρουνιώτη Έλευσις) λεπτότερον,
ως διατείχισμα πλέον καΙ αυτο χωρίζον το ίερον άπο της παρακειμένης προς Νότον
περιοχης της πόλεως, μέχρις στου συγήντα το δυτικον Περίκλειον διατείχισμα, του

όποίου την θέσιν δικαιούμεθα επίσης να ζητήσω μεν εντευθεν του σωζομένου δυτικου
Λυκουργείου διατειχίσματος nλησιέστερον προς τον δυτικον τοίχον του Τελεστη
ρίου. Ποία ητο ή άκριβης κατεύθυνσις τού νοτίου Περικλείου διατειχίσματος δεν
εχομεν άσφαλη σημεία να καθορίσωμεν. Ό χωρος εκεί, σπου θα ητο καΙ τούτο φαίνε
ται, στι μετεμορφώθη τελείως κατα τας εργασίας τού Λυκούργου, καΙ τας Ρωμα"ίκας

ίσως άκόμη' άσφαλως σμως οί δύο λίθοι εντος τού κοιλώματος (είκ. 21, δ = Ν o~ck
Τί. 16 m καΙ σελ. 184), που εύρίσκεται είς το δυτικον άκρον της κορυφης της κλί
μαχος,δεν εΙνε ύπόλειμμα τού τείχους τούτου, άλλα λίθοι της βάσεως τού προσθίου
τοίχου της ύστερωτέρας στοάς, καΙ μόνον είς τους Λυκουργείους η πιθανώτερον
πωρίνων μόνον πλινιΗδων, που παρεσκευάσθησαν ειδικώς δια τα θεμέλια' δεύτερον ενφ με την πρόβλεψιν

μόνον της κατασκευης 1tροστόJου εΙς την ανατολικην πλευραν προεκτείνεται ό στερεοβάτης, ό θεμέλιος
τοίχος ο, που προωρίζετο να συνεχίση και να συνδέση τον στερεοβάτην τού σηκού προς το \}εμέλιον της

πλαγίας στοάς εΤνε άπλώς προστεθειμένος εις τον στερεοβάτην χωρις κανένα απολύτως σύνδεσμον η άλλην
προσαρμογήν, ενφ θα επρεπε και εκεί να περιμένη μ6.λιστα κανεις ανάλογον προχώρησιν τού στερεοβάτου,
α.ν ύποτεθϋ, στι και ό τοίχος Ο, έχων την ιδιότητα που του αποδίδει ό

Noack, ήτο κατασκεύασμα σύγχρονον

προς τον στερεοβάτην τού σηκού, και τελευταίον στι κατα πάσαν πιθανότητα οί λίθοι τών εν λόγφ θεμελίων
ελήφθησαν κατα το πλείστον απο το νότιον Περίκλειον τείχος, ώς

μαρτυρεί σχεδον αναμφιοβητήτως

η κατεργασία της επιφανείας αυτών και η λοιπή των κατασκευή. θα ητο δε και ανεξήγητον πώς ό αρχι
τέκτων εις το σχέδιόν του, που έχει πράγματι συνταχθη με το πνευμα τών μεγάλων διαστημάτων που τόσον
επιτυχώς τού αποδίδει ό

Noack,

εδέχθη εΙς τοσχέδιόν του τόσον μεγάλην προσέγγισιν τού νοτίου πτερΌϋ

προς το νότιον τείχος εΙς τρόπον ωστε να μένη μεταξυ τούτων μόνον μία στενη δίοδος (φθιiνoυσα και εΙς
πλάτος μόνον

4

μέτρα), και πώς άφινεν αφ' ένος μεν να ματαιωθΏ ή εντύπωσις εκ τού μεγαλοπρεπους νοτίου

πτερού διό τού σγκου τού προ

U'utoU εΙς ελαχίστην μόνον απόστασιν κτισμένου ύψηλού νοτίου τείχους, και

να άφανισθη εξ όλοκλήρου σχεδΟν η νοτία αυλή, άφού άφ' έτέρου διό τού σχεδίου του μόνον μεγάλην επέ
κτασιν της αυλης προσλέπει προς Άνατολας και Βορράν. 'Ημείς πιστεύομεν δια ταύτα, στι τα θεμέλια Ρ
Ρ"

. Ρ"
. Ρο και Ο και ΟΙ' κατεσκευάσθησαν μετα τΙ1ν εκμηδένισιν και την καταστροφην τού νοτίου Περικλείου

τείχους, στι δε εΤνε και παλαιότερα της Φιλωνείου στοάς εσε6αιώθη και διό της τελευταίας ύφ' ημών όλοκλη.
ρωτικης αποκαλύψεως τούτων, όπότε εφάνη, στι κατώτεροι ~~μoι τού θεμελίου Ρ ι ' Ρ Ζ προχωρούν ύποκάτω
της κρηπίδος της Φιλωνείου Στοάς. Δεν κατελΥlξαμεν ακόμη εΙς πιθανον συμπέρασμα, α.ν τα θεμέλια ταύτα

δεν δύνανται να σχετισθοδν με την παρα το νότιον τείχος στοάν, περι της όποίας πραγματεύεται ή επιγραφη
τού άρχοντος Διοτίμου

IG, ΙΙ' 1682, που ίσως είνε ό παλαιότερος Διότιμος (354/3). ·Οτι αί επι τού βράχου
R και R l δεν παρέχουν καμμίαν ένδειξιν ύπ?ρ της ύπάρξεως τού δηθεν Ίκτινείου

κατασκευασμέναι κλίμακες

σχεδίου τού Noack πιστεύομεν, στι αποδεικνύεται δι' σσων εκθέτομεν εΙς το κεί,μενόν μας ενταύθα περί
τών κλιμάκων τούτων.
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τους Ρωμα'ίκους χρόνους δύνανται να άνήκουν, καΙ είνε πολυ πιθανόν, ότι προ

τών χρόνων τού Λυκούργου το κοίλωμα έκείνο εύρίσκετο έκτος τού περιΒόλου τού
ίερού άποτελούν την βάσιν ιδιωτικού τινος κατασκευάσματος,

και ότι το νότιον

Περίκλειον διατείχισμα ητο έντεύθεν, ίσω~ ίκανώς βορειότερον, τού τοίχου, που

έχρησίμευεν ώς νοτία παρεια της κλίμακος

R. Άλλ' όπως και αν είνε, άσφαλώς

μόνον με την Λυκούργειον και τηνPωμα'ί~ην διαμόρφωσιν τού Ιερού έναρμο
νίζεται περισσότερον το σχέδιον της κλίμακος, και ή άμέλεια εις την έργασίαν καΙ

αί λοιπαΙ άνωμαλίαι της κατασκευης μας ύποδεικνύουν μαλλον τους Ρωμαόίκους
ώς χρόνους της έκτελέσεώς της. Ή έξεταζομένη κλίμαξ δεν κατεσκευάσθη με την

πρόΒλεψιν να χρησιμεύση προς άνάΒασιν πολλού, η πολλού συγχρόνως, πλήθους,
άλλως ή κατωτέρα άρχή της δεν θα περιωρίζετο τόσον πολυ εις τας πολυ μικρας
βαθμίδας τών δύο άκρων της καΙ ίδίως τού δεξιού 1. ΤΟ ίδιον συμπέρασμα θα

έχωμεν καΙ είς την βορείαν κλίμακα

(Rl),

που θα έξετάσωμεν κατωτέρω. Άπο

δεικνύει τούτο, ότι δεν ύπηρχε καμμία λατρευτικη η άλλη άνάγκη άπαιτούσα την

άνάΒασιν πολλού πλήθους είς τα ύψηλα σημεία, ΠQυ καταλήγουν αί κλίμάκες, καΙ
ίσως κατα την περίοδον που εΙχε το ίερον την μορφήν, που έλαΒε κατα τα σχέδια
τών άρχιτεκτόνων τού Περικλέους, μόνον μικρο.. άσημος κατασκευη είς τον άνη

φορικον βράχον ναέχρησίμευε προς τακτικην άνάΒασιν είς τους λειτουργους τού
ίερού χάριν τών άναγκών της συντηρήσεως τών ύψηλοτέρων μερών τού κτιρίου,

έκτάκτως δε ίσως καΙ είς άλλους έπισκέπτας τού ύψηλοτέρου μέρους τού έσωτε

ρικού τού Τελεστηρίου,είς το όποίον ή είσοδος θα έγίνεΤό πάντως έ:t τού όπισθεν
του Τελεστηρίου ύψηλού άνδήρου.
Ή βορεία κλίμαξ

Rl

(είκ.

22)

άρχίζει περίπου 0.30 δυτικώτερον της δεξιάς

παραστάδος της δυτικωτέρας θύρας τού βορείου τοίχου τού Τελεστηρίου, προ τού

σημείου όμως τούτου προπαρασκευάζετάι τρόπον τινα ή άνάΒασις δια δύο βαθμι

δοειδώς εις χαμηλον ϋψος έξωμαλισμένων μικρών έπιπέδων, πλάτους

0.85 καΙ
0.68 καΙ μήκους ίσου περίπου προς τας βαθμίδας της κλίμακος (2.90 και 3' μ.)'
καταλήγει δε άνω ή κλίμαξ έπι της δι' όρθίων, μεγάλων πωρίνων πλακών έπεν

δεδυμένης άνατολικης πλευράς της' μεγάλης κλίμακος τού έπΙ της κορυφης της

Άγελ.άστου Πέτρας Ρωμα'ίκού οικοδομήματος (άνωτ. σ. 67 έξ.). Ή έξοδος εις το
οπισθεν τού Τελεστηρίου άνδηρον έγίνετο μόνον έκ τού πλαγίου τών τελευταίων

, βαθμίδων, μεταξυ της βορειοδυτικης γωνίας τού Τελεστηρίου καΙ της ώς άνω
Ρωμα'ίκης κλίμακος.
ι 'Ελέχθη

(Noack

ΕΙ. έ. ά.) ΟΤΙ αΙ δέκα μΙΚQαι βαθμίδες τού δεξιού κάτω

dXQou

της πεQιωQί

oθη~αν ενεκα της παQακειμένης κοιλότητος (γ) εί; το μΙΚQόν των πλάτος' άλλΟ αν ητο άνάγκηΠQακτική
:τλαtυtέQων βαθμίδων, θά ljtO δυναtον τούλάχιστον νά διπλασιασ6fι το πλάtος των χωQις νά πάθτι τι
ή ίεQά αϋtη κοιλότης,
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1934·35
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Άποτελείται ή κλίμαξ έκ τριάκοντα βαθμίδων λαξευμένων έξ όλοκλήρου εις
τον βράχον, πλην των άνωτάτων πέντε, των όποίων το άριστερόν, νότιον, ημισυ
συνεπληρούτο δια λίθων τοποθετημένων

ΕΙ .. ,

τον βράχον (είκ.

23).

22,

εις καταλλήλους κοίτας λαξευθείσας εις

Ή κλϊμαξ

R,.

Δια τού μέσου περίπου των ύψηλοτέρων τούτων βαθμίδων

διέρχεται τέμνων λοξως ίκανον μέρος τούτων ό άρκετα βαθυς όχετός, δια τού

όποίου άπωχετεύοντο τα ύδατα τοί:ι ύψηλού άνδήρου. Κτισμένη μεταξυ τού
βορείου τοίχου τού Τελεστηρίου και της κρηπίδος τού «ναού

F» ή κλίμαξ R l

είχεν ώς άριστεραν παρειαν τον βόρειον τοίχον τού Τελεστηρίου, καΙ ώς δεξιαν

την κάθετον τομην τού βράχου της κρηπίδος τού «ναού

F» εχουσαν ύψος 2.40
εις την άρχην της κλίμακος έλαττούμενο'ν κατ' όλίγον μέχρι 0.70 εις το σημείο\'.
οπου τελειώνει το έπι τού βράχου λαξευμένον έπίπεδο'ν της έπιφανιοίας της κρη
πίδος τού «ναού

F", Άλλ' έπειδη ή κλίμαξ προχωρεί και περαιτέρω ύψηλότερον.

'συνεχίζεται και ή κάθετος τομη της δεξιάς παρειάς, και μέχρι μεν άποστάσεω;."ι.8( ι
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ά:το του τέρματος της κρηπίδος τού «ναού Fo> εχει την ίδίαν άρχικήν, παράλ
ληλον προς τον τοίχον του Τελεστηρίου,

)lλαττωμένον, διότι έκεί ενεκα
χαμηλότερα.

κατεύθυνσιν, μένει δε και το ϋψος της

φυσικης κοιλότητος ή κορυφη του βράχου είνε

Μετα το πέρας της κοιλότητος άρχίζει πάλιν ό ύψηλος (ϋψ. άπο της

έ:τιφανείας των βαθμίδων

2.bO) βράχος της κορυφης της Ά γελάστου Πέτρας, του

ό;τοίου ή :τρος την κλίμακα Όψις καθέτως άποτμηθείσα χρησιμεύει πλέον (.ος δεξια

Είκ.

::13.

Αι άνώ<αιαι βα{}μίδες της κλίμακας

Rl

,

:ταμια μέχρι του τέρματος της κλίμακος, δεν εύρίσκεται δμως είς την ίδίαν γραμμήν,

:του )lκολούθει

άρχικως ή κάθετος

τομή,

άλλ' έξέχει 0.45

εξω της

γραμμης

ταύτης είς την άρχήν της καΙ συνεχίζεται με άρκετην λόξευσιν προς το έσωτερικον'

της κλίμακος μέχρ ι του τέρ ματος, οϋτως ωστε το πλάτος της κλίμακος έλαττώνεται
αίσθητώς κατα το τέρμα της. ΑΙ διαστάσεις των βαθμίδων δεν είνε ~ί αύται· είς

δλας, άλλα παρουσιάζουν μεγάλας διαφοράς. Αί κατώτεραι μέχρι της πέμπτης έκ
των κάτω εχουν πασαι μηκος 3.15. Άπο της εκτης βαθμίδος το μηκος αύξάνει

είς 3.20 - 3.30. .Απο του ση μείου δπου άρχίζει ή λόξευσις της δεξιας παρειας αί.

βαθμίδες γίνονται αίσθητως μικρότεραι μέχρι του τέρματος καΙ ή διεύθυνσίς των

λοξεύει έπίσης έλαφρως. Και το πλάτος των βαθμίδων δεν εϊνε το ϊδιον είς δλας
άλλα ώς έπι το πλείστον ποικίλλει μεταξυ 0.50 περίπου καΙ 0.65' ή δεκάτη βαθμΙς
εύρισκομένη είς άπόστασιν 4.30 προ της ύψηλης οπισθεν τού οίκοδομήματος τού
«ναού F» τομης τού βράχου εχει. πλάτος 0.80, καΙ 0.72 εχει πλάτος ή δεκάτη
πέμπτη άντιστοιχούσασχεδΟν είς την γραμμην της τομης ταύτης. Ή είκοστη πρώτη
βαΘμιςεύρισκομένη είς άπόστασιν 1.74 μετα την ίδίαν ύψηλην τομην τού βράχου
εχει όμοίως πλάτος 0.85. ΑΙ άκολουθοϋσαι ύψηλότερον ταύτης τρείς βαθμΙδες
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εχουν άφ' έτέρου πάλιν πολυ μικρότερονπλάτος (0.45 και 0.38). Μετα την εικοστην
τετάρτην βαθμίδα άκολουθεί μέγα πλατύσκαλον με πλάτος δεξια 2.20 και αριστερα

1.70, διότι εκεί αρχίζει ή λόξευσις προς τα εσω της δεξιάς παρειάς, καΙ ή ελαφρα
λόξευσις της κατευθύνσεως 'της κλίμακος. Πολλαl βαθμίδες δεν καταλήγουν με
γωνιώδη τομήν, επι της καθέτου γραμμης της δεξιάς παρειάς, άλλα μένει εις το
άκρον των ακατέργαστος ογκος βράχου, όμοίως δε καΙ προς την αριστεραν παρειάν,
προς τον τοίχον δηλαδη τού Τελεστηρίου, δπου αί βαθμίδες φθάνουν εις την

κορυφην τού καθέτου σκάμματος τού βράχου :που εγινε "ίνα τοποθετηθούν οί λίθοι
τού τοίχου τού Τελεστηρίου μένει πολλάκις εις το άκρον των μικρος ακατέργαστος
ογκος, καΙ δεν φθάνουν ει; την τομην τού σκάμματος. Ή επιφάνεια των βαθμίδων
((.αΙ της κλίμακος. αυτης δεν ελειάνθη με πολλην επιμέλειαν, δπως εγινε :π; χ. εις
τους όμοίας περίπου φύσεως λίθους τού Τελεστ,ηρίου, ουτε δε καΙ δεικνύει αισθητην

τριοην δικαιολογούσαν να πιστεύσωμεν, δτι εχρησιμοποιείτο ή κλίμαξ ύπο μεγάλου
πλήθους. Κατα την αρχήν της ύπάρχει επι της δεξιάς παρειάς εις ϋψος

1.45 απο

τού εδάφους τετραγωνικιl όπη όμοία προς οπην ύπάρχουσαν εις ανάλογον θέσιν
επι της αριστεράς παρειάς καΙ των στενωτέρων βαθμίδω,ν δεξια εις την αρχην της

κλίμακος

R, προς ενθεσιν πιθανώτατα δοκαρίου, το όποίον θα εστηρίζετο δια to-t:

έτέρου ακρου του εις αντίστοιχον όπηνεπι τοι" τοίχου τού Τελεστηρίου καΙ εχρη·

σίμευεν εις τl,,!ν άπόκλεισιν κατά τινα τρόπον της εΙσόδου της κλίμακος.

ΤΟ κυριώτερον συμπέρασμα

της λεπτομερούς εξι::τάσεως

αυτης εΙνε, δτι ασφαλως δεν κατεσκευάσθη

δια να χρησιμεύστι

και της κλίμακος
εΙς μέγα πληθο(

προς σύγχρονον ανάοασιν εΙς το οπισθεν τού Τελεστηρίου ύψηλον ανδηρον χάρι,
λατρευτικού η άλλου σκοπού.

"Αν ή κλίμαξ είχεν αύτον τον προορισμόν, τότε τ(

πλάτος της δεν θα ηλαττώνετο προς το τέρμα, δεν θα κατέληγεν δε εις τον κλεισΤΟ 1

τοίχον της κλίμακος του επι της κορυφης της Άγελάστου Πέτρας Ρα/μα'ίκού ~τι
ρίου, η εις τον βράχον, που προϋπηρχεν εκεί καΙ εκαλύφθη ύπο της οικοδομη,
της τελευταίας αυτης κλίμακος, οϋτως ωστε ή εξοδος εξ αυτης εις την ύψηλη"
πλατείαν να γίνεται εκ του πλαγίου των βαθμίδων δια στενού ανοίγματος.
Λοιπον εκ της μελέτης και της βορείας ταύτης κλίμακος προκύπτει το συμπέ

ρασμα, δτι δεν ύπηρχε καμμία λατρευτικη

11

αλλη πρακτικη

ανάγκη, χάριν τη

όποίας θα επρεπε να κατασκευασθΏ πλατυτέρα ή κλίμαξ, τουναντίον δε δτι και τι
πλάτος που εδόθη εΙς αυτηνητο

μεγαλείτερον τού αναγκαίου δια την τακτικη

πρακτικην χρησιμοποίησίν της. Καμμία dπόδειξις δεν προκύπτει, δτι ή κλίμα
κατεσκευάσθη με μικρότερον τού αρχικως ύπολογισθέντος δι' αυτην πλάτους, ουτ

δτι κατεσκευάσθη κατα το «Ίκτίνειον» σχέδιον συγχρ'όνως με το Περίκλειον Tελ~
στήριον, τουναντίον δε ή αμέλεια εις την εργασίαν των βαθμίδων και ή ανωμαλί
εις τα μέτρα των δικαιολογούν

μάλλον, δπως και εις την νοτίαν κλίμακα, ισο:
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;τολυ ύστερωτέραν

κατασκευήν.

Είς το ζήτημα της παρούσης

πραγματείας

μας

ένδιαφέρει μόνον το συμπέρασμα, οτι έκ τού τρόπου της κατασκε"ης της κλίμακος

R

δεν εΙναι δυνατον να ζητηται λόγος προς απόδειξιν της ύπάρξεως τού «ναού

F»

.προ της οίκοδομης τού Περικλείου Τελεστηρίου.

Λοιπον όύδεμία θετικη μαρτυρία οτι έπι της θέσεως τού «Ναού

F» ύπηρχεν

απο τών χρόνων τού Πεισιστράτου ναός, η άλλο κτίριον προκύπτει έκ της μελέτης
τών έπι τόπου αποκαλυφθέντων αρχαίων λειψάνων, και τών άλλων εύρημάτων

τών ανασκαφών, τα όποία έσχετίσθησανόπωσδήποτε με το ζήτημα' είνε δε δυνατον
ούδε να ύπηρξε καν είς Έλληνικους χρόνους λατομημένη ή θέσις τού «ναού
~λλ' ή λατόμησις τού βράχου να εγινε

F>"

μόνον είς τους Ρωμα'ίκους χρόνους, οτε

κατεσκευάσθη και το οίκοδόμημα, τού όποίου έχομεν τα ολίγα λείψανα,
Άλλ' οτι δεν ήτο δυνατον να ύπάρχ'!1 έπι της θέσεως τού (,ναού

F» ό ναος

της Δήμητρος, και έπομένως δεν ήτο δυνατον να ύπάρχτι είς το ίερον της Έλευ

σίνος ναος της Δήμητρος άλλος πλη~ τού Τελεστηρίου, αποδεικνύεται ακόμη, και
δια της μαρτυρίας τού Εύριπίδου.
Είς το ίερον της Έλευσίνος ήσαν δύο οί βωμοι δια τας δύο συλλατρευομένας
θεάς, και εκειντο πλησίον αλλήλων, ώς έβεβαίωσε πλέον όριστικώς ή ονομάζουσα
και τον αρχιτέκτονα τού ·Ελευσινίου Κόροιβον έπιγραφη της 5ης έκατονταετη

ρίδος, ή όποία εχει με άλλας διατάξεις περι χρημάτων τούίερού δαπανωμένωνείς
κατασκευας και έπισκευας κτιρίων, και την διάταξιν της έγκαταστάσεως τών έπι

στατών τού ίερού Έλευσίνος. Είς τους στίχους

16 -17 της έπιγραφης 1 αύτης

όρίζεται περι τών έπιστατών: αρχεν δε έπ' ένιαυτσν όμόσαντας μεταςυ τοίν βο

μοίν Έλευσίνι, έκ της πληροφορίας δ' αύτης δυνάμεθα να συμπεράνωμεν ασφαλώς,
οτι ύπηρχον πράγματι δύο βωμοι και οτι μεταξυ τούτων θα ύπηρχε τόση μόΥον
απόστασις, ωστε να δύναται ό όρκιζόμενος να θέΤΌ τας χείρας συγχρόνως και έπι
τών δύο βωμών. την θέσιν τών βωμών

2

τούτων μας όρίζει ακριβώς ό Εύριπίδης.

Είς τας Ίκέτιδας ό τόπος τού δράματος είνε είς το ίερον της Έλευσίνος. Ή πρώτη
πραξις παίζεται έντος τού ίερού παρα τους δύο βωμους τών θεών προ των άναι Κουρου .. ιώτη ΈλεvσΙllιακα Α', 179.
• 'Ο Φίλιος Έλευση'. Μελετ. 37 έξ. πιστεύει ηδη, ότι ό βωμος της Δήμητρος και της Κόρης, που 1ΙΤΟ
ό ίδιος με την έσχάρα .. τη .. έ .. τπ αύλπ Έλευσί .. ι ([Δη μ.] κατα Νεαίρας 1 Ι6), και με τας σεμνας έσχάρας
δυοίν θεαίς (Εύριπ. 'Ικέτ. 33), εκειτο προ τη~ ά\'ατολικης πλευράς του Τελεστηρίου, 'Ομοίως πιστεύει καί
ό Noack ΕΙ. 85,5 καί 168. 'Ο Prlngshelm ε. ά. 107,5 συμφω"ών με το" Σ60ρώ"ο" (ΔΕΝΑ, ε. ά.) δέχεται ότι

αΙ δύο θεαι είχο" δύο χωριστους βωμούς, οί όποίοι εύρίσκο"το έμπρος εΙς τους δύο διαφόρους άπο του

Τελεστηρίου χωριστους ναούς τω". 'Ο Picard Rev. hist. ε. ά. πιστεύει, ότι ό βωμος τών δύο θεών, τον όποίο"
έχει ύπ' όψει ό Εύριπίδης εΙς τας 'Ικέτιδας ητο έμπρος εΙς το" «ναον F., τον Ιδιαίτερο" ναον της Δήμητρος,
όπως Τ(}\' δέχεται καί αύτος συμφω"ώ" με το"

Noack.
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κτόρων, δηλαδη τού Τελεστηρίου ΙΆ.:πΟ τού στίχου 365 και έξης ή σκηνη μετα
τίθεται προ των πυλων τού Έλευσινιακοϋ ίερού παρα το Καλλίχορον φρέαρ. Είς
την μελέτην μας, ή όποία άφoρ~ εις ζήτημα τοϋ εσωτερικού τούίερού, το μεγα·

λείτερον ενδιαφέρον παρέχει ή πρώτη πράξις. 'Εκ της ύποθέσεως αυτης άναφέ
ρομεν τα έξης που ενδιαφέρουν το θέμα μας. Ή A~ίθρα ελθούσα εις το ίερον της

Έλευσίνος δια να προσφέρη θυσίαν προς ευόδωσιν της νέας καλλιεργείας εύρί
σκεται με τας Άργείας γυναίκας, τας μητέρας των πεσόντων εν Θήβαις, που άπο
τελούν τον χορόν, με ίκετηρίους κλάδους πεσμένας προ των γονάτων της πλησίον
των δύο βωμων της Δήμητρος και της Κόρης μαζί των είνε και ό ~Αδραστος με

τους παίδας των πεσόντων εν Θήβαις (Στίχ.

27 κέξ. ΑΙ τυγχάνω δ' ύπερ χt1'ονοςl

άρότου προt1'ύοvσ' έκ δόμων έλt1'οϋσ' έμών Ι είς τόνδε σηκόν:

2

στίχο

8 κέξ. Α ί.

είς τάσδε γαρ βλέψασ' έπηυ'ξάμην τάδε Ι γραϋς, αϊ λιποϋσαι δώματ' Άργείας

χt1'ονος Ι ίκτηρι t1'allq> προσπίτν()υσ; έμον γόνυ: στίχο 20 κέξ. ΑΙ κοινον δε
φόρτον ταίσδ' έχων χρείας έμης Ι" Αδραστος σμμα δάκρυσιν τέγγων δδε

κείται: στίχο

32 Κέξ. ΑΙ δεσμον δ'αδεσμον τόνδ' EXQvaa φυλλάδος Ι μένω πρός
άγναίς έσχάραις δυοίν t1'Eaiv Ι Κόρης τε και Δήμητρος. Και στίχο 63 κέξ. Χο.
όσίως ουχ ύπ' άνάγκας δε προπίπτουlσα προσαιτοϋσ' εμολον Ι δε'ξιπύρους

t1'ECJv

t1'vμέλας). 'Έρχεται κατόπιν εντος τού ίεροϋ ό Θησευς άναζητων την μητέρα

του, και μόλις εισελθων άντικρύζει το Τελεστήριον (τώνδ' άνακτόρων), και ακούει
ερχομένους άπα τούτ?υ τους ήχους των γοερων θρήνων των Άργείων γυναικων,

άλλα δεν τας βλέπει, καταλαμβάνεται

δε δια τούτο ύπο φόβου μήπως συνέβη τι

κακον είς την μητέρα του. Βλέπει δμως, άφού προχωρήση όλίγον την μητέρα του
και τας γυναίκας επι των βωμων, και κατόπιν και τον ~ Αδραστον μαζι με τα τέκνα

των θανόντων

εν Θήβαις στενάζοντα προ των πυλων, των άνακτόρων φυσικά

(στίχ. 87 κέξ. Θη. τίνων γόων ηκουσα και στέρνων κτύπον Ι νεκρών τε t1'ρή

νους, τώνδ' άνακτόρων απο Ι ηχοϋς ίούσης; Ώς φόβος μ' άναπτεροί Ι μη μοί τι
μήτηρ, ην μεταστείχω ποδι Ι χρονίαν άποϋσαν έκδόμων, εχll νέον. Ι 'Έα.

,

Τί χρημα; καινας είσβολας όρώ λόγων l'μητέρα γεραιαν βωμίαν έφημένην Ι

ι Άνάκτοιιον καί ποιητικώς άνάκτοιια άπαντ~ κάι είς άλλας περιπτώσεις ώς o~oμασία ναοϋ, χιιησιμο
ποιείται δε καϊ είς το Τελεστήριον τi)ς Έλευσίνος. L,

\Veber, Eleusinisches έν Rhein. Mus f. Phil. Ν. F.
LXXX 70, Rubeήsοhn,' Arch.· Anz. 1933, 322. Είς την 'Ελευσίνα εΙδικώΤΕρον το ά"ά .. τορο" ητο καϊ τό

μικρόν ίειιώτερον δωμάτιον, που θα ύπi)ρχεν είς τΟ μέσον τοϋ Τελεστηρίου, δπουέφυλάσσοντο τα Ίερα και

διεξήγετο μέγα μέρος της μυστικης τελετης. Καί ό Deubner, Att. Feste 87 εξ. πριιγματεύετοι διεξοδικώς περι
τi)ς ονομασίας τού Τελεστηρίου ώς άνακτόρου, πιστεύομεν σμως, στι &εν εΙ"ε ορθή ή γ"ιι'>μη του, στι δεν

έχαρακτηρίζετο ώς άνάκτορον και τό 'ίειιώτερον μικρόν δωμάτιον που θα ύπηιιχεν εΙς τό μέσον τοϋ Τελεστη·

{Ιίου. Δεν εΙνε δε άπολύτως βεβαιωμένον, ώς λέγει ό Deubner στηιιιζόμενος εΙς τόν Noacjt, στ! δεν έσώθησαν
διόλου λείψανα τοιούτου δωματίου έντός τοϋ Τελεστηιιίου.

• Και σηκός Τι μυστικός άηκός είνε επίσης συνήθης ονομασία τoiί Τελεστηρίου Rubeusohu ε. ά.
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ξένας {}' ομού γυναίκας ... και στίχο 104 - 106 Θη. Τίς δ' δ στενάζων οΙκτρόν
έν πύλαις Οδε,. Ι Αι ':4δραστος, ώς λέγουσιν, 'Αργείων ανα~. Θη. οΙ δ' άμφι
τόνδε παίδεςί).

Ό Εύριπίδης φαίνεται και έξ άλλων δραμάτων του, σπου παρουσιάζονται
τοπογραφικαι ένδείξεις, καί σπου είνε δυνατ?ν, να παραβληθούν αύταί, προς τας

σημερινας γν~σεις μας περι των τόπων \ στι ητο άκριβης εις τας ειδήσεις του,
καΙ ή άφήγησις τιον πράξεων τού δράματός του προσηρμόζετο προς την πρα
γματικην κατάστασιν των τόπων, σπου α{)ται διεξάγονται. 'Άλλως τε δε και
προκειμένου περι τού ίερού της 'Ελευσίνος, που ητο και εις αύτον άκριβώς γνω
στόν, και ίσως και εις σλους τους άλλους 'Αθηναίους, είμεθα όπωσδήποτε ύπο

χρεωμένοι να δεχθώ μεν, στι εΙχεν ύπ' όψει την πραγματικην έμφάνισιν τού ίερού,
και δεν θα έδείκνυεν, ούδε θα ελεγε πράγματα που θα έξένιζαν τους θεατας τού

δράματός του. Λοιπον δικαιούμεθα άπολύτως να δοκιμάσωμεν να στηριχθωμεν
και είς τας τοπογραφικας ένδείξεις, που έξάγονται έκ των άνωτέρω χωρίων δια να
βοηθηθωμενείς την λύσιν άμφισβητουμένων ζητημάτων περι των κτηρίων τού
ίερού και της θέσεως αύτων.

Ό Εύριπίδης και πολλοί έκτων Άθηναίων των χρόνων που έδιδάσκοντο το
πρώτον αί 'Ικέτιδες, όλίγον προ τού

420, θα είχον γνωρίση καΙ την μορφην τού

ίερού, όπως ητο είς τους χρόνους τού Πεισιστράτου, πρΙν γίνουν αί μετασκευαΙ

μετα τα Περσικά, και άφού το δράμα άνάγεται είς παλαιους χρόνους, λογικον είνε

να πιστεύσωμεν, στι την παλαιαν αύτην μορφην εΙχεν ύπ' όψει ε'ίς την άφήγησίν
του, διότι δεν ιίνε βέβαια δυνατον να δεΧ,θώμεν, στι ό Εύριπίδης και άλλοι
Άθηναίοι είχον γνωσιν της μορφης των άλλων ίερων, τα όποία προηγήθησαν
των χρόνων τού Πεισιστράτου.

Σύμφωνα με τα έξαγόμενα των τελευταίων άνασκαφων μας ή μορφη τού
ίερο'ίι έπΙ Πεισιστράτου ητο ή έξης (έίκ.

1

Taf. 15)

σχέδ.

4)

2.

Κεραμ.οπονλου θηβαίΉα ('Αρχ. Δελτ. 3) 190 έξ. 457. Π6λ. και Gregoire εις Ε"ρ. Ίκέτ. Col1, d.

Univ. de France
t

24,

ΙΙΙ,

126-127 καί

όμοίως αϋτόθι Εύρ. ·Ιων σ.

175.
67, Skizze 2. Ό πίναξ 15 τού Noack (ΕΙ.

Ίδε καί το σχέδιον εις' Arch. f. ReligioDs\v. ,ΧΧΧΙΙ.

δέν δίδει τήν άληΙΙή μορφήν τού Ιερού έπί Πεισιστράτου.

'Απλή παρα60λή τούτου προς το σχέδιόν

μας πείθει περΙ τούτου. Ειδικώτερον ό θέλων νά χρησιμοποιήστι τόν πίνακα τού Noack πρέπει νά φαντασθti
σημειούμ,ενον μέ το κόκκινον χρώμα, δηλαδή Πεισιστράτειον,καΙ οχι κυανούν (πρώϊμον άρχαϊκον κατά τον

Noack) ολόκληρον το τμήμα τού περι6όλου άπο τού σημείου C μέχρι τοϋ σημείου C•. άντι της γωνίας C.
(Seethor), νά σχηματίστι έπίσης όλόκληρον γωνιαίον

νά τοποθετήσυ μέγαν πύργον δεξιά τής νοτίας πύλ.ης

πύργον ά~'τΙ τής γωνίας C., νά κλείσυ τήν πύλην E~ ή όποία δέν ύπάρχει, \οα άφαιρέστι τον έγκάρσιον, λεπτον
D, πού δέ\· ύπάρχει έπίσης, και τον κόΚΚΙ\'ον τοίχον λ, ό όποίος κατεσκευάοθη

κόκκινον τοίχον παρά το σημείον

μετά τα Πειισικά, καΙ νά άφαιρέστι όλόκληιιον

τήν κυανή ν συνέχειαν

τού πιρι6όλου

άπο τοϋ σημείου C.

μέχρι του Καλλιχόιιου φιιέατος, καΙ τον τοίχον D" πού εΙνε όμοίως κατασκεύασμα τών μnα τα Πειισικά
χιιόνων.
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ναος Δήμητρος

Έπι ύψηλης πλατείας α Ο γ δ, που εLχε σχηματισθη, με πυρηνα την πλατείαν

Ί"n' γεωμετρικών χρόνων (μικρον τμημα της αρχης της σημειοϋται δια Ε 5 επι

,,,i) σχεδίου Κοuρ. Έλεuσις=dίe
Ίον αίώνα

(Arch. f.

,ης το Τελεστήριον'

iilteste Terrasse Noack),

Relίgionsw. ε. α.), ύψοϋτο

πιθανώτατα κατα

επι της βορειοδυτικης

γωνίας

αλλος χίΌρος ελεύθερος, όπωσδήποτε μέγας, αποτελών την

τού Τελεστηρίου,

ύπηρχεν

μέρους της νοτίας πλευράς

11

μόνον εΠI της

ανατολικης

και τού δυτικω

δυτικη εκλείετο ύπο του βράχου, και προ της

ΙΙιρείας πλευράς έμενε μόνον μία πολυ στενη δίοδος μεταξυ ταύτης καΙ του αναμ ματος της αυλΎΊς.

Ή ύψηλη αυτη πλατεία περιεκλείετο

I~ίχoυς της πόλεως Έλευσίνος,
/((1

υπο συνεχείας

του

το όποίον εκειτο εις μικραν απόστασιν απ' αυτης

εΙχε την βάσιν του πολυ χαμηλότερον της κορυφης της πλατείας. Δια τού

,είχους τούτου έσχηματίζετο ιδίως προς τα βορειανατολικα μέγας κλειστός, απο

χωρισμένος καΙ αύτος απο της περιοχης της πόλεως χώρος, εχων το εδαφός του
iχανο)ς χαμηλότερον του εδάφους της αυλης, καΙ παρα την νοτίαν και ανατολικην

1λευραν της ύψηλης πλατείας μακρα χαμηλη όδΟς μεταξυ του τείχους αφ' ένος

>Ixt του ύψηλου αναλήμματος της αυλης αφ' έτέρου. Δια δύο πυλών ΙIJχυρωμένων
πύργους, δπως εις τα φρούρια, διότι όχυρωτικον κυρίως σκοπον είχε καΙ το

το ιερον κατασκευασμένον τουτο τείχος, είσήρχοντο εκ Ν ότου, οι ερχόμενοι
τρί) πάντων απο της θαλάσσης, καΙ εκ Βορρά οι ερχόμενοι έξ Άθηνό)ν εις το ιερόν.
μικραν άπόστασιν προ της βορείας πύλης ύπηρχε το Κολλίχορον φρέαρ με
lωφον πλακόστρωτον δια πωρίνου θωρακίου περικλειόμενον χώρον πέριξ αυτού.
,\υηκως της βορείας πύλης εΙς το σπήλαιον του Πλουτωνίου δεν εLνε ασφαλώς
γν(οστον αν ύπηρχεν εκτοτε μικρον ίερον κτίσμα

χωρισμένον

απο του μεγάλου

δια μικρού περιΌόλου. Δι' ανηφορικής όδοϋ, που ηρχιζεν απο της βορείας
και ετελείωνεν

εις σημείον εύρισκόμενον

άκριΌώς απέναντί της επι της

l'ω""'ii[_ πλατείας, εφθαναν, με μικραν καμπην πιθανώς, εις το Τελεστήριον. Ή όδΟς

δεξια δια του αποτόμου βράχου της υψηλης Άγελάστου Πέτρας, εΠI τoί~
οεν εΙ;ι,εν ακόμη πιθανώτατα κανεν κτίριον έντοπισθΏ.

Εις τον χαμηλό

τ?,.,σν :ταρα τι]ν βορείαν πλευραν της υψηλης πλατείας χώρον, ό όποίος έκλείετο

i\~:ίιΊ του τείχους της πόλεως άπο ανατολών και βορρά, έδύναντο να εΙνε κατοικίαι

Til',',' ίερέων, η αλλα κτίσματα δια την υπηρεσίαν του Ιερου. Ό άναλημματικος
α 6 γ δ της ύψηλης πλατείας του Τελεστηρίου, θα έκορυφώνετο υψη
!

[TcQOv του δαπέδου τής πλατείας δια στηθαίου μετρίως υψηλού. το

μεγαλεί

[Η,σν μέρος του ύψηλοτέρου τούτου χιδρου κατείχε το Τελεστήριον, και αφού
Ο"Η εις τα χωρία τού Ευριπίδου, που άνεφέραμεν, άνάκτορα είνε το

TελI~σΤ(lριoν, κερδίζομεν την ασφαλη πληροφορίαν δη καΙ οι δύο βωμαι της
itητρος καΙ της Κόρης εύρίσκοντο προ τών πυλών, δηλαδη προ της ανατολικης
λPXAIOAOΓ!KO~ ΔΕΑΤ!ΟΝ 1934 - 35
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:τλευρας τούτου, δ:του μόνον είχε πύλας το ΠεtσιστράτεΙOν Τελεστ1]ριον. 'Άλi.o,

άλλα μικρον πάντως,

κτίριον ήδύνατο

να έξοικονομηθη

και προ ;ης νοτία.:

:τλευρας τού Τελεστηρίου.

Με τιιν είκόνα ai1tijv τού Πεισιστρατείου ίεροί', που μιϊ.ς εδοσαν αί άνα
σκαφαί, πρoσrι.ρμόζεται κάλλιστα ή πρώτη σκην1] των

Ίκετίδων ι.

Ό Θησειl;

έρχόμενος έξ Άθ11"(ον είς 'Ελευσίνα να άναζητήσιι Τ1]ν μητέρα του, της όποία;

ΕΙ".

25. Τό Πεισισιράτειο... ίερό ... , πον είχε ... ύπ' οψε< ό Ευριπίδης εΙς ιας Ί"έιιδας.

)1 άπουσία παρετείνετο πολύ, είσέρχεται δια της βορείας πύλης είς τ() [ερον (είκ.

και εχει άμέ.σως άπέναντί του το

25)

Τελεστήριον, άπο τού μέρους τού όποίου

(τώνδ' άνακτόρων απο) άκούει να ερχωνται οί ηχοι τό)ν θρήνων τό)ν Άργείων

γυναικων. Άπα τοϋ σημεί()υ, ο,του εύρίσκεται, χαμηλα είς την άρχην της άνη
φορικης όδού δεν βλέπει δ τι γίνεται προ της άνατολικης πλευρας τού Τελε
στηρίoυ~, τού όποίου μόνον ή βορεία πλευρα εΙνε άρατη είς αύτόν, και δια τούτο

μη δυνάμενος' να έξηγήση την cι.ίτίαν των θρήνων έκφράζει τον φόβον δια την
τύχην της μητρός του (στίχ.

89 - 93). Προχωρεί μονολογων (στίχ. 87 - 91) ύψηλό

τερον προς το Τελεσηιριον, καΙ άφοϋ φθάσιι είς το σημείον οπου δύναται πλέον
να παρατηρήσιι προ της άνατολικης πλευρας τού Τελεστηρίου, βλέπει κατάπληκτος
(εα) την μητέρα του με τας Άργείας γυναίκας πλησίον των βωμων' προχωρεί
,

1

2

Ίδε καί Φιλίου Έλευση', Μελετ.

11 εξ.
Παρομοίω; καί εί; τόν 'Ιωνα (715 έξ.) 1] Κρέουσα άνερχομένη μετά του παιδαγωγου είς τον ναον τού

. Απόλλωνο; όμιλεί με α\ιιόν χωρις να βλέπυ τόν χορόν, πo~ εύρίσκεται έμπρος είς τόν ναόν, διότι και έν τΊΊ
πραγμαtικότητι ό άνερχόμενος δια της ίεράς όδου είς τόν ναον του Άπόλλωνος μ~νoν, δταν φθάση πλέον εί;
τό ύψο; πρό του ναού, βλέ:τει διι εΙνε εμ:τροσθέν του. Ίδε καί Enr. Ιοη (Coll. Τ:ni,·. de I'rance 111) σ. 213, Ι.
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ακόμη όλίγον έξακολουθών να μονολΟϊΥϋ (στίχ. 92 - 97);καΙ άφού πλησιάση άρκετα
άρχίζει τον διάλογον μετα της μητρός του (άπο τού στίχο 98). Τον 'Άδραστον και
τΟ'υς παίδας εύρισκομένους εΙς την πύλην τού Τελεστηρίου βλέπει όλίγον κατόπιν,
άφού σταματήση πλέον προ της ανατολικής πλευράς.

"Αν δεχθώμεν όμως, ότι ύπηρχεν εκτοτε έπι της θέσεως τού «ναού F» και
ό ύποτιθέμενος χωριστος ναος της Δήμητρος, καΙ ότι με τον χαρακτηρισμον άνά.

κτορα νοείται αύτος ό ναός, καΙ προ της πύλης τούτου ήσαν οί βωμοί, τότε θα

ijμεθα ύποχρεωμένοι να πιστεύσωμεν, ότ.ι ό Εύριπίδης έχρησιμοποίησε φαντα
στικην εΙκόνα δια την σκηνην τού δράματός του, διότι εΙς την πραγματικότητα
ό εΙσερχόμενος δια τής βορείας πύλης εΙς το ίερόν, δεν βλέπει άμέσως τον «ναον

,F», τον δήθεν χωριστον ναον της Δήμητρος, που έκλαμοάνεται ύπο πολλών ώς το
ίερον κτίριον, το όποίον ύπονοεί ό Εύριπίδης με τον χαρακτηρισμον άνάκτορα,
καΙ δεν δύναται να το δεικνύη (τώνδ' άνακτόρων), διότι κρύπτεται έξ όλοκλήρου
ύπο τού βράχου' αν δ' ύποτεθϋ, ότι εχει ηδη προχωρήση έπι της άνηφορικης όδοϋ,

ότε άκούει τους θρήνους, καΙ βλέπει το οΙκοδόμημα τούτο, τότε θα εβλεπε, τούλά
χιστον συγχρόνως

καΙ τους

βωμούς,

τους όποίους

πρέπει κατα το δράμα να

δεχθώ μεν προ τ<ον πυλών του; που κείνται προς την άνηφορικην όδόν, καΙ δεν θα
εδικαιολογείτο τότε ή εκδήλωσις της άνησυχίας δια την μητέρα του. Άφίνω, στι

11ΤΟ καΙ αδύνατον να έξοικονομηθη χώρος δια την τοποθέτησιν τών βωμών εμπρο
σθεν τού «ναού

F», άφού εΙς μικραν άπόστασιν άπο τών βαθμίδων, που έχρησί

μευαν προς άνάβασιν εΙς αύτόν, εύρίσκετο ή δεξια πλευρα της όδΟύ, άπο της άλλης
:τλευράς της όποίας ηρχιζεν με άπότομον κλίσιν τού έδάφους ό χαμηλότερος

χώρος τού ίερού, όπου, ώς ειπομεν, δεν ησαν τοποθετημένα ίερα κτίρια.

ΔιατΙ δ' όμως να ύποθέσωμεν, ότι ό Εύριπίδης έχρησισo~oίήσε φανταστικην
εΙκόνα τού Έλευσινιακού ίερού δια την σκηνοθεσίαν τού δράματός του, άφοϋ

11 πραγματικη εικωνμε το Τελεστήριον, ώς τα άνάκτορά, ύψηλα έπΙ τού χώρόυ,
όπου εύρέθησαν τα έρείπιά του, καΙ τους βωμους προ αύτού τόσον καλα συμφωνεί
με την διήγησίν του;

Λοιπον καΙ εκ τών τοπογραφικών δεδομένων καΙ έκ της μελέτης τού μόνου
άρχαίου συγγραφέως,

ό όποίος δύναται όπωσδήποτε να μάς βοη-θ'ήση εΙς την

γνώσιν τού έσωτερικού τού ίεΡΟύ,βεβαιούμεθα,

στι οί δύο βωμοι της Δήμητρος

καΙ της Κόρης εύρίσκοντο προ της άνατολικης δψέως τού Τελεστηρίου, καΙ αν
ύποθέσωμεν, στι ύπήρχεν ό χωριστος ναος της Δήμητρος ώς κατοικία τών {}εών
προς τοποθέτησιν τών άγαλμάτων,

και δια την τακτικην τούτων λατρείαν, θα

:τρέπει να δεχθώ μεν, στι αί καθημεριναΙ θυσίαι καΙ αί εύχαΙ εΙς τας θεας έγίνοντο

εΙς θέσιν άπομάκρυσμένην άπο τού ναού τούτου, καΙ άπο σπου οί θυσιάζοντες καΙ
εύχόμενοι ούδ' ητο καν δυνατον να βλέπουν τον οίκον,σπου έγνώριζαν, ότι εμεναν
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αΙ θεαί! Άλλα δεν εχομεν κανένα λόγον να δεχθώ μεν το άτοπον τοίίτο,

/:lv μεί

νωμεν καΙ ήμείς εις την πραγματικότητα και δεν ζητούμεν ενα φανταστικον να ον
έκεί, όπου δεν δύναται να ύπάρχτι, αUδ' είνε άναγκαίος.

Άλλ' ας 'έξετάσωμεν

καΙ τους άλλους λόγους, δια τους όποίους κρίνεται

άναγκαίος και ζητείται έντος τού ιερού της Έλευσίνος και άλλος πλην ταυ Τελε
στηρίου ναος της Δήμητρος.

Εις το χωρίον τού Στράβωνος είτ' Έλευσις πόλις κλπ. (Ιδ. άνωτ. σ.

54), τυ

όποίον έδωκε τι}ν πρώτην άφορμην να πιστευθη, ότι πλην τού Τελεστηρίου ύπηρχεν
έντος τού Έλευσινιακού ιερού καΙ χωριστος ναος της Δήμητρος, άπέδειξεν ό Φίλιος

(Έλευσιν. Μελετ. σ. 6 έξ.), ότι έπρεπε να δοθη fl ορθη έρμηνεία άκολουiJεί επειτα
ή πόλις Έλευσίς, οπου εΙνε το ίερον της Έλευσινίας Δήμητρος (δηλαδη το
γνωστόν, περίφημον δια τα μυστήρια ύπο τομ μεγάλου περιβόλου περικλειόμενον
εις την Έλευσινιακην Δήμητρα άφιερωμένον καθίδρυμα), και δ μυστικος σηκός,
(το Τελεστήριον,

πουητο το Ιερώτερον

καΙ σπουδαιότερον

τού Ιερού). Μόνον ή άνάγκη να ύπάρχουν περισσότερα

οικοδόμημα

στηρίγματα

έντος

χάριν της

ριζωμένης γνώμης της ύπάρξεως χωριστού ίδιαιτέρου ναού της Δήμητρος συνετέ
λεσεν, ωστε να μη άπορριφθfl καΙ φανερα ή διδομένη παλαιότερον εις το χωρίον

έρμηνεία, ότι δηλαδη δια τούτου έπρεπε να νοηθΏ, . ότι είς την Έλευσίνα σπου
δαιότερα κτίρια ησαν τοίερον (δηλαδη ό ειδικος κανονικος ναος) της Έλευσινίας

Δήμητρος, καΙ ό μυστικος σηκός. Ό Ν oack δεν άναφέρει πλέον το χωρίον τούτο
προς ύποστήριξιν της ύπάρξεως τού χωριστού ναού, και ό Rubensohn εις την
άνακοίνωσίν του εις την άρχαιολογικην έταιρείαν τού Βερολίνου, όπου πραγμα
τεύεται περΙ τών ονομασιών τού Τελεστηρίου, και τού ιερού της Έλευσίνος

-ουδεμίαν κάμνει πλέον καΙ αυτος χρησιν τού χωρίου τού Στράβωνος. Εις τας
:έπιγραφας ονομάζεται γενικώς το έν Έλευσίvι ίερόν, η καΙ μόνον το ίερον

προκειμένου λόγου περΙ Έλευσίνος όλόκληρον το ίερον καθίδρυμα, (1G, 12 76
στ.

50,

Π-ΠΙ2

204

στ.

55, 1673

στ.

24

καΙ

38, 1006

στ.

81,1011

στ.

9,

και άλλ.),

καΙ πας 'Έλλην γράφων η άκούων να γίνεται λόγος περΙ του ίερου της Έλευ-

.

σίνος, η της Έλευσινίας Δήμητρος ητο φυσικον να έννοη όλόκληρον το ιερον

καθίδρυμα. Ύπάρχουν καΙ περιπτώσεις, όπου προκειμένου φυσικα μόνον περι'"
Έλευσίνος, με την ονομασίαν ίερον είνε Τσως δυνατον να νοείται το Τελεστήριον

(IG, Π - ΠΙ2 204 στ. 27), άλλ' όπου συνανταται το όνομα τούτο, ουδαμού δύναται
να ύπάρξτι ύπόνοια, ότι δι' αυτού χαρακτηρίζεται άλλο τι έκτος του όλου Ιερου
Τσως δε καΙ τού Τελεστηρίου.'

Ώς σπουδαιότερος λόγος προς άπόδειξιν της άνά:Υκης της ύπάρξεως χωριστού
ναού της Δήμητρος, φέρεται προς τούτοις, ότι το Τελεστήριον δεν εχει την συνήθη

μορφην Έλληνικοϋ ναού καΙ δια τούτο δεν ητο δυ~ατoν να χρησιμεύστι εις την
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τακτικην λατρείαν της Δήμητρος και της Κόρης, και δτι ώς ήτο διαμορφωμένον

το εσωτερικόν του, δεν ύπηρχεν εντος αύτού κατάλληλος θέσις προς 'ίδρυσιν
λατρευτικών άγαλμάτων, έπομένως ήτο άνάγκη να ύπάρχυ και άλλο κτίριον, που
να χρησιμεύυ προς τοποθέτησιν τών λατρευτικών άγαλμάτων, ώς κατοικία τών

θεών δηλαδιΊ, εις τας όποίας εΙνε άφιερωμένον το Έλευσινιακον ίερον ίδρυθεν
χάριν της λατρείας των, ΤΟ κτίριον τούτο, λέγουν, θα έπρεπε να είνε ό ζητούμενος
χωριστος άπο το Τελεστήριον ναος της Δήμητρος,

Εις το

Arch, f. Religionsw,

ΧΧΧΙΙ σελ

55 - 7 Ι

εδείχθη, δτι σύμφωνα με

τα δεδομένα τών τελευταίων μας άνασκαφών ύπηρχεν ηδη άπο τών Μυκηνα'ίκών
χρόνών το Έλευσινιακον ίερόν επι της θέσεως, δπου εξηκολούθησε και κατόπιν
καθ' δλην την άΡΖαιότητα να ύπάρχυ το Τελεστήριον και να γίνεται ή λατρεία της
Δήμητρος καΙ της Κόρης, Είχεν έκτοτε το ίερόν την ιδίαν σύστασιν, που εΙχε και

κατόπιν' άπετελείτοδηλαδη και τότε εκ μεγάλου οίκου λατρείας, τον όποίον δυνά
μεθα βεβαίως να ονομάσωμεν ναόν, εντος σχετικώς μεγάλης κλειστης αύλης εις το
παλαιότατον ίερον τών μυκηνα'ίκών χρόνων ό βωμός ήτο εμπρος εις τον οΙκον

λατρείας εις τους γεωμετρικους και τους χρόνους, που προηγήθησαν της εποχης
τού Πεισιστράτου εγίνοντο θυσίαι έξωθεν τού άναλήμματος της αύλης παρα την
νοτίαν είσοδον ταύτης, άλλ' είνε δυνατον και εντος της αύλης πλησίον τού ναού
να ύπηρχε καΙ άλλος βωμός. Μέχρι τών χρόνων τού Πεισιστράτου εβεβαιώθημεν,
δτι ό οΙκος λατρείας είχεν άλλάξη τρείς φορας μορφήν. Τών ναών οί όποίοι εκτί

σθησαν άλληλοδιαδόχως εις τους μυκηνα'ίκους και εις Jους, γεωμετρικους χρόνους,
καθως και εις τον 7 ον αιώνα, τού μεν μυκηνα'ίκού εύρέθη όλόκληρον το κατώτερον

μέρος, τών δ' άλλων δύο πολυ ολίγα μόνον λείψανα, με τα όποία δμως εΙνε
δυνατον να ύποθέσωμεν, δτι και οί δύο

oiitoL

όπωσδήποτε την μορφην συγχρόνων ναών

1

ναοί, δια τους 'όποίους γνωρίζομεν
δεν διέφερον τών άλλων ναών της

έποχης των. Ώς προς τον Μυκηνα'ίκον ναον δεν έχομεν βέβαια άλλα παραδείγματα
προς παραλληλισμόν, άλλ' επειδη οί ναοι ώς οlκος τού θεού οικοδομούντο κατα
τον τύπον της επισημοτέρας οικίας της εποχης, και επειδη ό ναος τού Mυκηνα'ί~oύ

ίερού της Έλευσίνος έχει τον τύπον τού μεγάρου, τού επισημοτέρου μυκηνα'ίκού

. οικήματος,

πρέπει να ύποθέσωμεν, δτι τούτο ήτο και ό τύπος τού ναού τών τότε

χρόνων, άφού μάλιστα ό 'ϊδιος τύπος παρέμεινε και μετα ταύτα ώς βάσις της

. κατ' έξοχην μορφης τού Έλληνικού ναού. Εις τον ίδιον λοιπον τόπον, οπου μετα
ταύτα άπο τού 6 0υ αιώνος, άπο τών χρόνων τού Πεισιστράτου, εμφανίζονται οί

ιδιότυποι οΙκοι λατρείας της Έλευσινιακης θρησκείας, τα Τελεστήρια, ύπηρξαν

προ τούτων προς άσκησιν της ιδίας λατρείας πραγματικο';, νάοί, οπως τους θέλουν
ι Διό γεωμετρικους ναους π6λ, καί το έσχάτως άνακαλυφ6έν πήλινον άψιδοειδές ναίδριον της Περαχώρας

(J. Η. 5t. 1934, 191 είκ. 3 - 4). Δι' άρχα'ίκους ναους Προπεισιστρατείων χρόνων Weickert. Typen arch. Arch. 12.
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ό Rubensohn καΙ δ Ν oack, που έδυναντο δηλαδη άναμφισΌηΤ11τω; νι( Ζρησι
μεύσουν εις την εγκαθίδρυσιν τού λατρευτικού άγάλματος, και εις την τέλεσιν της

λοιπης τακτικης λατρείας, άλλα συγχρόνως και εις την τέλεσιν των μυστηρίων, που
εγκατεστάθησαν κατα τον ϋμνον ταυτοχρόνως, κατ' επιταγην της θεας μαζΙ με την
όλην Έλευσινιακην θρησκείαν της Δήμητρας, καΙ συνεδέθησαν με τον τόπον, τον
οποίον ύπέδειξεν αυτη ή ιδία προς 'ίδρυσιν τού ναού και ασκησιν της λατρείας της,
_

e

,

"

,

της οποιας το κυριον

';'

,

μερος ησαν τα

,

μυστηρια.

Άλλ'aΥε μαι νηόν τε μέγαν και βωμον υπ' αύτφ τευχόντων πας δημος
υπαι πόλιν αίπύ τε τείχος Καλλιχόρου καiJύπερf}εν επι προϋχοντι κολωνφ.
'Όργια δ' αύτη έγων ύπo1Jιήσoμαι ι ως αν έπειτα ευαγέως έρδοντες εμον νόον
ίλάσκoισi}ιε (στ.

270- 274).

Να μου κτίσετε σείς τον ναον ύποκάτω άπο το ύψηλΟν

τείχος της άκροπόλεως, εις την κορυφην που προεξέχει, καΙ να βάλετε χαμηλα κοντά
του τον βωμόν, έγω δε θα σας μάθω τας τελετάς. δια των οποίων κατόπιν με
εύλαΌείς και σεμνας ίεροπραξίας θα ζητητε να κερδίζετε την εύμένειάν μου, (δηλαδη
θα με λατρεύετε), λέγει ή θεά. Τι άλλο συμπέρασμα δύναται να έξαχθfι εκ των στίχων
αιηων τού ϋμνου εν συνδυασμφ με τους στίχο

474

κέξ. δείςε ... δρησμοσύνην

1}' ίερώνι και έπέφραδενδργια καλά, σεμνά. ο οι παρα δτι ή Δημήτηρ ύποδεικνύει

εις τους ΈλευσινίΟ1.'ς την λατρείαν της, και δτι ή λατρεία αύτη μαζι με την άλλην
γνωστην Έλληνικην λατρείαν, που ύ;rτoδηλoυται δια τού βωμου, είχε και τα
μυστήρια ώς κυριώτερον μάλιστα συστατικόν της, και ΟΤΙ δ ναος και ό βωμός, που

θα έκτίζοντο, θα έχρησίμευαν προς άσκησιν Όλης αύτης της λατρείας; Πού οα στη:.
ριχθωμεν δια να ύποθέσωμεν, οτι αί σεμναι τελεταΙ με τας όποίας θα έλάτρευαν

σύμφωνα με την διδασκαλίαν της την Δήμητρα οί 'Ελευσίνιοι, δια να κερδίζουν
την εύμένειάν της, δεν θα έγίνοντο είς τον 'ίδιον τόπον, οπου θα έμενε και αύτή, το
αγαλμά της, και οπου θα έγίνετο και ή λοιπη λατρεία της; Ό Ν oack θέλει τον ναον
με την θεαν ύψηλα έπι της κορυφης της Άγελάστου Πέτρας, καΙ κάτω, χωριστα

και μακραν όπωσδήποτε άπο τούτον, είς την θέσιν οπου έχομεν το Τελεστήριον,τον
τόπον οπου έγίνετο ή λατρεία της θεας, τα μυστήρια δηλαδη και αί θυσίαι, εντος
μιας πλατείας περιφραγμένης άπλως δια τοίχου με τον βωμον έπ' αυτης. Άλλα

οτι ούδέποτε ύπηρξε τοιαύτη διαμόρφωσις τού ίερού, που δεν θα επρεπε να εΙνε
και άλλως πιστευτη σύμφωνα με οσα γνωρίζομεν περι της άμέσου σχέσεως των

θεων με την λατρείαν των και είς την άρχαιότητα, άπέδειξαν, ώς είδομεν άνωτέρω,

αί άνασκαφαΙ και ή μελέτη τού τόπου. Είς τους παλαιοτέρους χρόνους δεν ητο
δυνατον να ύπάρξη ναος έπΙ της Άγελάστου Πέτρας, και έπΙ της χαμηλότερον της

κορυφης ταύτης κειμένης πλατείας, οπου ό Ν oack έπίστευεν, οτι είς παλαιοτέρους

χρόνους δεν ύπηρχε κανεν οίκοδόμημα, άλλα μόνον' έλεύθερος χωρος, δια να
τελούνται εν ύπαίθρφ τα μυστήρια, εύρέ{)ησαν τα λείψανα τού μυκηνα'ίκού καΙ
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Τελεστήριον καί ναος ΔιΊμητρος

1Ι t

τού γεωμετρικού ναού. Εί,'ε 6.λλω; τε και ;τολυ αμφίβολον, αν ό ποιητης θα

fδύνατ:ο να εϊΠ1) υπ' αύτφ (Τ(ΤΙ ναφ δηι) προκειμένου π~ρι της θέσεως τού βωμού,
ΠΟΙΙ θα είJρίσκετο χαμηλότερ(),' μέν, αλλα μακραν όπωσδήποτε άπο τού ναοί"
και ητο χωρισμένος με τοίχον απ' αυτόν, χωρις να εχτι κανένα οίονδήποτε σύν
δεσμο\' με τούτον. Φαντάζεται κανεις δτι αρχαίος συγγραφευς θα ελεγε δια την
tJέσιν τού Άσκληπιείου υπό τφ Παρ{}ενώVΙί ΕΙς τους παλαιοτέρους λοιπον

χρόνους. ή Έλευσινιακη λατρεία της Δήμητρος μαζι με τα μυστήρια έγίνετο είς
τον ϊδιον τό:τον. εΙς τιη' ναον και φυσικα και είς την αυλήν, που τον, περιέβαλλεν
ανέκαθεν, σπως έγίνετο είς δλους τους άλλους Έλληνικους ναούς.

Άλλα τι έμποδίζει τότε να δεχθώ μεν, δτι και τα Τελεστήρια, δπως διεμορ
φώθησαν απο τών .χρόνων τού Πεισιστράτου ησαν οί είδικοι ναοι της Έλευσι
νιαχης θρησκείας και εί; Cι.ι,τα έγίνετο και ή καθημερινη λατρεία των θεών, και
έτελούντο τα μυστήρια, ύπηρχε δε έντο; αυτών και το λατρευτικον άγαλμα η καΙ
το σύμπλεγμα τών λατρευTl%(~I\' αγαλμάτων της Δήμητρος και της Κόρης, τού
όποίου την ϋπαρξιν απέδειξΗ δ

Kern;

Δια την καθημερινην λατρείαν ησαν οί βωμοί, οί όποίοι δπως συνήθως και

εΙς τους άλλους Έλληνικους ναούς, εύρίσκοντο εμπροσθεν τού Τελεστηρίου,χάριν

δε και της ειδικης λατρείας της Έλευσινιακης·Δήμητρος, των μυστηρίων, που
έγίνοντο είς αυτο εφευρέθη

11 είδικη διασκευη τού εσωτερικού του. Άλλα ίσχυρί

ζονται, δτι δια το πληθος τών κιόνων καΙ την κατανομην τούτων είς το έσωτερικον

τού Τελεστηρίου δεν εμενε θέσις κατάλληλος δια την ϊδρυσιν τών αγαλμάτων, έπο
μένως δεν εδύνατο τούτο να εΙνε ναος δηλαδη κατοικία τών θεών. Άλλα οί αρχαίοι

"Έλληνες, που έγνώριζαν βέβαια καλλίτερα άπο ή μας, ποίους δρους επρεπε να έκπλη
ροί εν οίκοδόμημα δια να δύναται να είνε και να όνομάζεται ναός δεν έδίσταζον να
χαρακτηρίζουν το Τελεστήριον ώς ναόν. Ό

1933

σ.

321)

Rubensohn τελευταίον (Arch. Anz.

όνομάζει τα άρχαία χωρία, δπου εΙς έπι,?ραφας και συγγραφείς όνομά

ζεται το Τελεστήριον ναός. Μεγαλειτέραν σπουδαιότητα εχουν τα έκ δύο έπιγραφών
τού f)ou αίώνος ληφθέντα χωρία, Ή μία είνε ή έπιγραφη τού ψηφίσματος τού

421

περι γεφυρώσεως τού Ρειτού, την όποίαν άνεφέραμεν καΙ ανωτέρω, και ή άλλη έπι
γραφη εΙνε ή λογοδοσία τού

408/7 τών έπιστατών τού Έλευσινιακούίερού(στίχ.

103 άπό το νεό .κα{}ειρεμένα κεράμο ζεύγε: XfRHHIΔI). Ό νεώς, που αναφέρεται
χαι εΙς τας δύο είνε το Πεισιστράτειον Τελεστήριον, τού όποίου οί λίθοι μετα την
καταστροφήν του ύπο τών Περσών διετηρούντο ώς χρήσιμον ύλικον εΙς το ίερόν,

και έχρησιμοποιούντοεΙς οΙκοδομικας εργασίας τού ίερού, η χαριν τούτου γινομέ
νας. Είς τούτο συμφωνούν πάντες, δσοι έπραγματεύθησαν περι τού ζητήματος 1.
~ Τελευταίον

Noac·k ΕΙ. 59. Δε\' εΤναι σαφες ποίος έ\'\'οείται ώς αρχαίος ναος έν Έλευοίνι είς Ste\Iens,
σημ. 2.

Tl,e Erechtllenm 449
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Κ. Κουρουνιώτη

και Ι. Tραυλoiί

Άλλ' ασφαλώς εκείνοι που ανέγραψαν τας επιγραφάς, καΙ εκείνοι χάριν των
όποίων ανεγράφησαν, δηλαδη όλος ό δημος των Άθηναίων έπίστευαν, ότι το

οίκοδόμημα, το όποίον ώνόμαζον τον νεών, ητο πράγματι ναος διότι θα έξυπηρέτει Τσ'υς 'tJ~οπους δια τους όποίους εκτίζοντο

οί ναοί.

ΕΙχε τους

βωμους

εμπροσθέν του, καΙ ότι άλλο ·αΠllτείτο δια να συμπληρωθΏ δια της μυστικης τελέ
σεως των μυστηρίων ήίδιότυπος Έλευσινιακη λατρεία, καΙ θα εΙχεν ακόμη έντος

τα αγάλματα τών θεών. τα λατρευτικα αγάλματα δεν ησαν πάντοτε μεγάλα μνη
μειώδη εργα. Ύπηρχον μεγάλοι ναοί, εντος τών όποίων μόνον μικρα λατρευτικα
αγάλματα, άγιασμένά δια της μεγάλης παλαιότητος καΙ της μακρας παραδόσεως
εύρίσκοντο τoπoθετη~ένα είς ίδιαίτερα να'ίσκοειδη πλαίσια

1.

Τί μας εμποδίζέι να

δεχθώ μεν, ότι καΙ είς την κατ' εξοχην συντηρητικην Έλευσίνα το λατρευτικον
σύμπλεγμα τών δύο θεών απετελείτο εκ παλαιών μικρου μεγέθ.?υς αγαλμάτων

ίδρυμένων εντος ν~'ίσκoειδoυς πλαισίου προ της μιας τών πλευρών του άνακτόρου,
του ίδιαιτέρου μικρου δωματίου, που ύπηρχεν είς το κέντρον του Τελεστηρίου,
καΙ έχρησίμευεν προς φύλαξιν των ίερων, καΙ είς διαφόρους πράξεις της τελετης
τών μυστηρίων; αοτι το λατρευτικον σύμπλεγμα της Έλευσίνος δεν ητο κανεν
εξαιρετικης τέχνης, μνημειώδες έργον, θα έδύνατο ίσως να συμπεράνllκανεΙς καΙ

εκ του ότι καμμία μαρτυρία δεν ύπάρχει περΙ τοιούτου εργου εν Έλευσίνι,
μολονότι, αφου το ίερον κατεστράφη ύπο τών Περσών καΙ ή ανοικοδόμησίς του

εγινεν ύπο του Περικλέους, φυσικον θα ητο καΙ το λατρευτικον άγαλμα, αν ηΤό
μνημειώδες, μέγα εργον, να έγίνετο ύπό τινος των ~ώντων τότε μεγάλων καλλι

τεχνών, καΙ κατα πρωτον λόγον ύπο του συμβούλου καΙ συνεργάτου του Φειδίου,

11

άλλου τών μεγάλων μαθητών καΙ συνεργατών τούτου, καΙ τότε ασφαλώς μαζΙ

με τας άλλας είδήσεις, που εχομεν περΙ εργων. τών συγχρόνων του Περικλέους
καλλιτεχνών, θα εσώζετο μαρτυρία τις καΙ περΙ του αγάλματος της σπουδαιοτέρας
μετα την Πολιουχον θεας της Άττικης.

Θα ήδύνατο να πιστευθΏ ακόμη, ότι τα μικρα λατρευτικα αγάλματα εύρ{
σκοντο εντος του άνακτόρου, θα έξηγείτο δε τότε καλλίτερον καΙ φυσικώτερον

καΙ ή όνομασία του μικρου τούτου ίερου δωματίου, το όποίον παραμένον έπΙ της

θέσεως του παλαιοτάτου, αρχικου ναου, ύπεδήλωνεν το καθ' αύτο ανάκτορον της
Οεου, την ίεραν κατοικίαν, που έκτίσθη κατα την ίδίαν της παραγγελίαν, εκ το\'
όποίου καΙ θα είχε κατόπιν καΙ το όλον Τελεστήριον την ίδίαν όνομασίαν. 'Ότι δε
καΙ είς το Πεισιστράτειον Τελεστήριον θα ύπηρχεν ήδη έντος του Τελεστηρίου το

ίερον ανάκτορον δικαιούμεθα να πιστεύσω μεν, αφου εχει τουτο το Περίκλειον
Τελεστήριον, του όποίου το βασικον σχέδιον εγινε σχεδον εντε}ώς κατα το πρό
τυπον του Πεισιστρατείου, με το όποίον εχει να έΚ3liληρ ώσ :n τας αΙΗας θρησκευ1

ROm. Mitt. 34, 1919, 105. Noack ΕΙ. 261.
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τικας ανάγκας καΙ τας ιδίας έκ της παραδόσεως έπιβάλλομένας ύποχρεώσεις,
'Ίσως μάλιστα έκ τού σχεδίου του Πεισιστρατείου Τελεστηρίου να παρεκινήθη
ό 'Ικτίνος εις την έκτέλεσιν του σχεδίου άλλου εργου του, τΟ όποίον είχεν έπίσης
ώς θέμα την έκτέλεσιν μεγαλοπρεπούς ναού, όστις θα περιέκλ~ιεν άλλον μικρον
ναισκον με το παλαιον λατρευτικον άγαλμα, 'Εννοούμεν τον ναον τού 'Επικουρείου

Άπόλλωνος της Φιγαλείας

1.

ΚαΙ έκεί εχομεν το μεγαλoπρε~Ές οικοδόμημα με την

μοναδικης μορφης κόσμησιν τού μεγαλειτέρο,,! μέρους τού έσωτερικού του διατων
κιονοειδών προβολων τώ.ν πλαγίων τοίχων καΙ της αναγλύπτου ζωφόΡόυ, και έντος
τού ίδίου χώρου το παλαιον λατρευτικον άγαλμα εις ιδιαίτερον μικρον να'ίσκον,

τού" 'όπόrδυ απετέλει τρόπον τινα την στεγασμένην ωΥλην ό λοιπος λαμπρως

διακοσμημένος χωρος.

Εις την γνώμην βέβαια ταύτην, ότι τα λατρευτικα αγάλματα ήσαν έντος τού
ανακτόρου, θα ήτο έμπόδιον ή φερομένη κατα την μαρτυρίαν τού Αιλιανού απα
γόρευσις της εισόδου εις το ανάκτορον εις πάντα άλλον πλην τού ίεροφάντου
διότι αν ύπηρχον έκεί τα αγάλματα των θεων, θα επρεπε να είσέρχεται τούλάχιστον
ό φαιδυντής, ό έπιτετραμμένος την συντήρησίν των, ώς φανερώνει ή όνομασία
του, αλλα το έμπόδιον τούτο δύναται να έξουδετερωθη, αν δεχθωμεν ότι τα

αγάλματα έξήγοντο έκτος τού ανακτόρου, όσάκις ήτο αναγκαίος ό καθαρισμος

11

ή έργασία συντηρήσεώς των.

Ό Ν oack σ,

264 είς ένίσχυσιν της γνώμης ότι είς το ίερον της 'Ελευσίνος

ύπηρχεν ό είδικος ναος με τα αγάλματα των θεων, και χωριστα το ίερον άνά

κτορον, όπου ήσαν τα σύμβολα των θεων, ταίερά,όπου έγίνετο και ή τελετη των

μυστηρίων, φέρει ώς ανάλογον παράδειγμα το ίερον της Δεσποίνης της Λυκο

σούρας, όπου κατα τον Π~υσανίαν ύπηρχεν ό ναος με το λατρευτικον σύμπλεγμα,
καΙ πλησίον το «μέγαρον», ό βωμος της Δεσποίνης, σπου έγίνετο τελετη και
προσεφέροντοθυσίαι 2 (ΠαVl1. VIII, 37,

7).

Άλλα νομίζομεν, στι τοιαίιτη αναλογία

με την εννοιαν, που την θέλει ό Ν oack δεν ύπάρχει μεταξυ των δύο ίερων. Εις την
Λυκοσούραν το «μέγαρον» δεν ήτα οϊκημα, ητο μόνον μέγας βωμας oιιcoδoμημένoς

έμπρος εις κοσμηματικον τοίχον 3, σπου βέβαια πρέπει πιστεύοντες είς τον Παυσα
νίαν να δεχθωμεν, στι έγίνετο κάποια τελετή, ίσως μέρος της τελετης των μυστη

ρίων, αλλα το χυριώτερον μέρος των μυστηρίων θα έγίνετο έντος τοΠ ναού, σπου

ησαν τα αγάλματα, διότι αί βαθμίδες, που κατα την αναλογίαν τού Έλευσινιακού
Τελεστηρίου θα έχρησίμευαν δια να κάθωνται οί μετέχοντες της τελετης των

μυστηρίων, εύρίσκονται εις την κλειστην γωνίαν της πλατείας του τεμένους της
1

σ.

'Αρχ. 'Εφ. 1910, (Κουρου ... ιώτη) το εν Βάσσαις αρχαιότερο\' ίερον του' 'Επικουρείου 'Απόλλωνος)

285·286.
S

Άρχ. Έφ.

' Π6λ. και L. Weber ε. α. σ. 80..
1912, 148 είκ. 9. Π6λ. και Noack, Τραγικη σκηνή 53.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ

1934·35
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Κ. Koυρoυvιώτη και Ι. Τραυλοϋ

Δεσποίνης, εις το τέρμα της όποίας είνε κτισμένος ό ναός ι, απο εκεί δε είνε άπο

λύτως άδύνατον να παρακολουθήσουν και 'να ίδουν, Ο τι θα εγίνετο πλησίον τού
«μεγάρου», ενφ μία μεγάλη θύρα εύρισκομένη εις την πλαγίαν πλευραν τού ναού

απέναντι των βαθμίδων διευκολύνει τους καθημένους να βλέπουν τα γινόμενα
εντος τού ναού προ των αγαλμάτων των θεων. ΤΟ παράδειγμα τούτο της Λυκο
σούρας δύναtαι να χρησιμεύση μάλλον εις ενίσχυσιν της γνώμης μας, οτι καΙ εις

την Έλευσίνα τα αγάλματα των θεων εύρίσκοντο εις τον ίδιον χώρον, οπου εγίνετο,

τούλάχιστον το κυριώτερον μέρος της τελετης των μυστηρίων,

ΤΟ συμπέρασμά μας. Εις το ίερον της Έλευσίνος πλην τού Τελεστηρίου
δεν ύπηρχεν άλλος ναοςάφιερωμένος εις τας δύο Έλευσινιακας θεάς.
Εις τηνκορυφην της Άγελάστου Πέτρας εις τους παλαιους χρόνους ύπηρξαν

μόνον Μυκηνα'ίκα οικήματα και πιθανώτατα καΙ το Μυκηνα'ίκον τείχος της ακρο

πόλεως, δεν ύπηρχε δε θέσις δια την οικοδομην ναού, Μόνον οτε δε.ν ύπηρχε
πλέον το Μυκηνα'ίκον τείχος, εκτίσθη εκεί εις Ρωμα'ίκους χρόνους μέγα κτίριον,
που είνε δυνατον να είνε ναός.
Δεν ύπάρχει ούδεν τεκμήριον δια τού όποίου να γίνεται πιθανόν, οτι ύπηρξέ
ποτε ό ύποτιθέμενος Πεισιστράτειος ναος της Δήμητρος «ναος

F» (Telllpel F)

επί τού νοτιανατολικού πλαγίου της Άγελάστου Πέτρας, Έπι της θέσεως ταύτης
μόνον λείψανα Ρωμα'ίκού κτιρίου, πιθανως ναού, εύρέθησαν. τα αρχιτεκτονικα

μέλη, τα όποία έπιστεύθη, οτι προείρχοντο εκ τo~ δηθεν Πεισιστρατείου «ναου F»
ανήκουν εις το Πεισιστράτειον Τελεστήριον,

Καμμία ενδειξις δεν ύπάρχει, οτι αί δύο επι τού βριίχου λαξευμέναικλίμακες
εις τα πλάγια τού Τελεσtηρίου απετέλουν μέρος τοϋ αρχικού σχεδίου τού Περι

κλείου Τελεστηρίου, τΟ όποίον προέβλεπε δήθεν περιπτεροειδη διασκευΎιν της
εξωτερικης Οψεως τού Τελεστηρίου.
Ή ανωμαλία ώς προς την συμμετρικην κατασκευην 1(ον δύο τοίιτων κλι
μάκων δεν είνε όρθον να χρησιμοποιηται ώς τεκμήριον ύπάρξεως τού «ναού

F»,

'Όπου εις αρχαία κείμενα αναφέρεται ό ναος άπλως, η ό ναος της Δήμηtρος
προκειμένου περΙ τού ιερού της Έλευσίνος, νοείται πάντοτε το Τελεστήριον, το
όποίον εχρησίμευεν εις την άσκησιν όλοκλήρου της λατρείας των Έλευσινιακων

θεων δια της τελέσεως των μυστηρίων καΙ της άλλης τακτικης λατρείας, χάριν της
όποίας ύπηρχον πλησίον αλλήλων προ της ανατολικης δψεως τού Τελεστηρίου και
οί βωμοΙ της Δήμητρος καΙ της Κόρης,

ΤελεστήριονκαιΝαος της Δήμητρος, είνε το ίδιον είς το ίερον της Έλευσίνος.
Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ & Ι. ΤΡΑΥΛΟΣ
1

HeQHf:. 1896 πίν, 1, Ίδε και Κουρουνιώτη, Κατάλογος Μουσείου Λυκοσούρας σ. 15 είκ.5.
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ΤΟΜΟΥ ΤΟΥ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΛΕΥΣΙ ΝΟΣ

1934

Και κατα το 1934 11 δαπάνη τών ανασκαφι
χιον εργασιών Έλευσίνος εγινεν εκ. του χορηγή
ματος του Ίδρύματος RGckfelJer, εις την γεν
ναιοδωρίαν του όποίου οφείλονται αί γενόμεναι

ΕΙκ.

1.

ΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
μικρου κωδωνοστασίου εί'ρεθέντων προ τριών
ετών ερειπίων επιφανοϊος μυκηνα·ίχης οικίας.

ΤΟ κυριώτερον εργον κατ α το ] 934 ητο ή συμ
πλήρωσις της αποκαλύψεως τών επι της βαρείας

κλιτύος της ακροπόλεως της Έλευσινος λαξευ.
τών κατασκευασμάτωνκαι αλλων κτισμάτων, και

Άνατολικη ό'ψις vστεeορρωμαϊκοv τείχους Α

άπο του 1930 άνασκαφαί εΥ Έλευσίνι, ως εδη
λώ{}η ijδη επανειλημμένωςεις τας εκ{}έσεις μας.

Συνεργάται εις την ανασκαφην ησαν και πάλιν
ό αρχιτέκτων Ί. Τραυλος και ό επιμελητης 'Ι
Θρεψιάδης μετέσχεν επίσης επι ενα μηνα περί
που εις τας εργασίας και ό παλαιός μας συνερ
γάτης κα{}ηγητης Γ. Μυλωνάς, 5στι; καΙ ειργά
σ&1] εις την συμπλήρωσιν της ανασκαφης τών
επι της ακροπόλεως της Έλευσίνος πλησίον τού

16.

ιδίως τών πλησίον της δυτικης πλευράς του πε
ριβόλου τού ίερου, οπισ3εν τού Πλουτωνίου κει
μένων. Αϊ <Ιλλαι εργασίαι εγιναν εις διαφόρους
l'tέσεις εντος τού ίερού προς τελειοτέραν αποκά
λυψιν γνωστών ηδη και πρότερον, άλλ' ατελώς
εμφανισ{}έντων κτισμάτων, και προς διαφώτισιν
διαφόρων ζητημfίτων αφορώντων εις την έξακρί
βωσιν τοπογραφικώνσημείων, και την ακριβεστέ
ραν αναγνώρισιντης μορφηςδιαφόρωνκτισμάτων.

1
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Πeδς δυιιμάς τoίJ Πλουτω"ίου. Παρα την
δυτικην όψιν τοϋ ύστέρου ρωμα'ίκοϋ τείχους
(Σχέδ. 1 Λ 16, και επι τοϋ γενικοϋ σχεδίου τών
ανασκαφών Έλευσίνος εν Άρχ. Δελτ. 14, παράρ
τημα' πβλ. αυτ.σελ. 24' το ιδιον σχέδιον είς ολί
γον μεγαλειτέραν κλίμακα και είς Κοveοvηώτη,

Έλευσίς, • ΟδηΥός τ~l' d"ασ"αφώ" "αί του
Μουσείου, 1935), το όποίον εκτίσι'tη αγνωστον
πότε ακριβώς, αλλα πάντως οχι πολυ προ τών

Είκ.

2.

" Φαινεται, δτι έγινε τότε γε\'ικίl ενίσχυσις και άνα
νέωσις τού περιβόλου τού ίερού, διότι καί έπι τής άνα
τολΙΚ'lς πλευράς τούτου εγινεν ίσχυρά επένδυσις τού
παλαιοτέρου ελληνικού περιβόλου, κτισΟείσα δι' όμοίου
ύλικού και καΒ' ομοιον πρός τό τείχος τούτο τρόπον
(Λ 15 επι τού γενικού σχεδίου Άρχ. Δελτ. ε. ά.). Ή
περιοχή τού 'ίερού φαίνεται, οτι επεξετά'6η πρός τά
βορειοδυτικά, οτε εκτίσΟησαν τά Μεγάλα Προπύλαια
προστε'6έντος εις αίιtην τμήματος τής πόλεως 'Ελευσί
νος βορειοδυτικώς τού ιί.:τοκλείοντος κατ' αυτην τijν
πλευράν εις τοΙΙς 'ΕλληνικοΙΙς χρό\'Ους τό ίερόν Παλαιού
Πεισιστρατείου τείχους, τό όποίον, άνανεωμένον φυ·
σικά, \Jφίrnατο πι'6ανώτατα μFΧΡΙ τότε, φέρον ίσως και
πυλίδα χιίριν τής άμέσου σlJγκοινω\'ίαc τού ίερού με
την πιίλl\', γενομένην άναγκαίιιν μετά την κατάργησιν,
διά τής οικοδομής τ(7)\, Μικρ(7)ν Προπυλαίων τιϊς πα·
λαιάς πυλίδος Η 52. Μέ την οικοδοι,ην τού ύστερορω
μαίκοί. τείχους Λ 16 άπoχωριζπrιι πάλιν ά:τό τού ίε
ροί. μέρος τού τελευταίως:τροστεDέντος εις αυτό χ(:)ρου.
, 'Επί Ενός μαρμάρου τοί, τείχους σώζονται τά γράμ
:).

4 - 5). Ό Φίλιος χάριν εξασφαλίσεως τών τοιχο
γραφιών εΤχεν επιχώσει πάλιν εξ όλοκλήρου πι
ερείπια τοϋ οίκήματος. Είς την ανασκαφΙ1ν του

Δυτικη οψις υστερορρωμαϊκου τείχους Λ

τελευταίων χρόνων της ύπάρξεως τοίί ίεροϋ εκ
παντοειδοϋς εξ αρχαιοτέρων κτιρίων ληφι'tέντoς
ύλικοϋ 1, 'ίδίως μεγάλων πωρίνων και μαρμαρί
νων δρ/}οστατοειδών πλακών'~ (είκ. 1 και 2),

ματα €γM (,)ς τεκτονικόν σήμα

είχεν ανασκάψει .0 1887 ό Φίλιος, και απεκά
λυψε (Πρακτ. 1888 σελ. 25) «τα εδάφη της
κατασκευης μεγάλου οίκήματος τών Ρωμαϊκών
χρόνων, ού οί τοίχοι ενιαχοϋ ~ίς ϋψος 2 Γ.Μ.
σφζόμενοι φέρουσι και νϋν ετι λόγου άξια τοι
χογραφήματα» (Άρχ. Έφημ. ] 888 σελ. 77, πίν.

16.

ίδίου χώρου προέβημεν και ήμείς δια να ερευ
νήσωμεν καλλίτερον το Πεισιστράτειον κτίσμα
Η 50, το όποίον ('ίδ. Άι,ιχ. Δε}.τ. ε. α. σελ. 24)
συνεχίζεται επι ίκανον διάστη μα και πέραν της
εξωτερικης όψεως τοϋ ύστέρου ρωμαίκοϋ τείχους
Λ 16. Οϋτω μας εδό3η ή ευκαιρία να αποκαλύ
ψωμεν εκ νέου τα ύπσ τοϋ Φιλίου ατελώς, ώς
φαίνεται, ανασκαφέντα ερείπια, και να εξακρι
βώσωμεν το σχέδιον τοϋ οίκοδομήματος, και
λεπτομερείας της κατασκευης του ίκανης σπου
δαιότητος.

ΤΟ ο'ίκημα είνε κατ α το μεγαλείτερον μέρος
κτισμένον επι τοϋ παλαιοϋ Πεισιστρατείου κτί
σματος Η 50, εκτείνεται κατ' ανατολικοδυτικην
διεύ,'}υνσιν επι της βάσεως σχεδΟν τοϋ ανατολι
κοϋ ακρου τοϋ βορείου πλαγίου τοϋ λόφου της
Έλευσίνος (είκ. 3)' ή βορεία πλευρά του είνΕ
κτισμένη έπι του παλαιοτέρου Πεισιστρατείου
τοίχου HbU, ό όποίος χρησιμεύει ώς κρηπις τού
βορείοι' τοίχου του οικήματος και ώς ανάλη μμα
της επιχώσεως, που ητο αναγκαία δια να σχη-
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ματισ~η επι της κατωφερικης ~έσεως, οπου κεί
ται το οΙκοδόμημα, επίπεδος χώρος προς τοπο
~έτησιν τοϋ δαπέδου τοϋ βορειοτέρου ημίσεως
10ϋ οΙκοδομή ματος. ΤΟ δάπεδον του νοτιωτέ
ρου ήμίσεως τοϋ οΙκοδομήματος κείται επί του
ανηφορικού βράχου κατα 1 μ. ύψηλότερον τού
βορειστέρου τμήματος. Πού ετελείωνε προς Άνα-

EΙ~.

3.

επίσης

(Β), εΙς το μέσον σχεδον τού όποίου σώζεται το
κτιστον βιΗtρον στύλου, εΙς τον όποίον αντιστοι
χούν εκατέρω-&εν επι του νοτίου και τού βορείου
τοίχου παραστάδες. Ή -&ύρα τού χώρου τούτου

είνε προς ανατολάς εΙς ταύτην κατέληγε διάδρο
μος αρχίζων ίσως απο της εξωτερικης εΙσόδου
τού οΙκοδομήματος, που ητο επίσης εξ άνατο-

Έρείπια Κηρύκω'Υ οϊκου όρώμε'Υα από Βορρά.

τολάς, προς το ιερόν, το οΙκοδόμημα δεν γνω
ρίζομεν ακριβώς, διότι το ύστερορρωμα"ίκον τεί
χος Λ 16 απέκοψε μέρος τούτου' ίσως δε είχον
ηδη βλάψει το άνατολικόν του ακρον και αι κτι
σδείσαι προ της κατασκευης τού τείχους επί τού
Πεισιστρατείου κτίσματος Η 50, πλησίον τών
Μικρών Προ πυλαίων μεγάλαι Ρωμα'ίκαι δεξα
μεναί" δεν δύναται

3

\·α oρισ~fι

ακόμη

απολύτως ασφαλώς και μέχρι ποϋ εφ~ανε προς

Δυσμας το οίκημα. Δια μακρού τοίχου (Α Α,
εΙχ. 4, ίδε και σχέδ. 1) διαιρείται. τουλάχιστον
χατα το άνατολιχώτερον μέρος του εΙς δύο τμή
ματα κατα μηκος το βορειότερον κείται, ως εί
:ΙΌ μεν, χαμηλότερον τού νοτιωτέρου, και αποτε

λείται εξ ένός μεγάλου τετραγώνου σχεδΟν χώρου

λών. Έκατέρω~εν

tov

διαδρόμου τούτου σώζον

ται σήμερον τα εδάφη μικρού δωματίου. Έντος
τού δαπέδου τού δωματίου που εύρίσκεται βο
ρειότερον τού διαδρόμου εχει χωσ~η εΙς βάt'30ς
μέγας πήλινος πί~oς (εΙκ. 4, Ι), αποτελείται δε
το δάπεδον εκ στερεού στρώματος άσβέστου καΙ
μικρών χαλικίων. Ό πί{}ος Τι σιρος (εΙκ. 5) εχει
διάμ. κατ α τό μέσον 0.94 και κατα την βάσιν
1.25. τού ανωτέρου ανοίγματος ή διάμ. είνε 0.61
το δε δλον βιι{}ος είνε 2.20 περίπου. ΤΟ αγγείον
αποτελείται εκ τεσσάρων πολυ μεγάλων ήμικυ
λινδρικών κεραμίδων, δύο εκ τών οποίων ενού
μεναι σχηματίζουν το ήμισυ τού ϋψους του. τα
δύο ήμίση συνενοϋνται στερεώτερον κατα την
τοποθέτησιν δια χειλωτών επιπέδων ακρων. Αί
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τοϋ κάτω ήμίσεως κεραμίδες είνε 'ικανως μεγα
λείτεραι, οϋτω 'δε ό σιρι)ς είνε 'ικανως ευρύτερος
απο τοίί μέσου και κάτω' α'ι ήμικυλινδρικαι κε
ραμίδες συνδέονται κατα τα πλάγια δια μολυβδί
νων δεσμών. 'Η βάσις τοίί πίδl)υ αποτελείται
πι{}ανu'nατα εκ χωριστοίί, κοίλου λεκανοειδοίίς
τεμΓηίου, το όποίον εχει είς το κέντρον μικρό.

ΕΙκ.

4.

κρα τεμάχια αν3ράκων' εύρέδησαν προς τούτοις
και πολλα τεμάχια μελαμβαφων, τών λεγομένων
έλληνιστικων, αγγείων διαφόρων σχημάτων, και
εΙς κέρνος.

ΤΟ νοτιώτερον, ύψηλότερον τμημα τού οίκο
δομήματος αποτελείται, δσον φαίνεται τουλάχι
στον εκ τοίί σωζομένου σήμερον μέρους, εκ σει-

Ό Κηρύκων οίκος.

τερον κοίλωμα. Και το στόμιον τοίί πί30υ απε·
τελείτο πι&ανώτατα εξ 'ίδιαιτέρου μη σω{}ένtOς
τεμαχίου. Προς στεγανωτέραν απόφραξιν των
ιΙρμl)γών χρησιμοποιείται αφδονος ασβεστος.
Προς καδοδήγησιν της τοποδετήσεως τών δια
φόρων τεμαχίων ησαν χαραγμένα επι τών προς
σvνδεσιν ώρισμένων ακρων αντίστοιχα γράμ
ματα' σήμερον φαίνονται εκ τούτων μόνον τα
δύο αντίστοιχα Δ τοίί ανω ακρου των κεραμί
δων τοίί ανω ήμίσεως. Ή κεραμικη εργασία
είνε πολυ επιμελής, εχει δ' ό πηλος πάχ. 0.035'
ή εσωτερικη επιφάνεια φέρει στερεον ιχανώς

παχυ επίχρισμα. Έντος τοίί πί{}ου εύρέ{}η μετα
των χωμάτων και αφδονος τέφρα με πολλα μι-

ράς τριών συνεχομένων δωματίων, τών όποίων
το εν τφ μέσφ Γ είνε το μεγαλείτερον και σπου
διιιότερον. 'Έχει τοϋτο μηκος 6,20 και πλάτος
4,20. Οι τοίχοι του, ίδίως ό νότιος μαχρος και
οι δύο πλάγιοι σώζονται είς ικανον ϋψος. Έπι
τοϋ νοτίου τοίχου τοίί δωματίου τούτου σώζον
ται αι ύπο τοϋ Φιλίου ανακαλυφ{}είσuι και κατ'
αντίγραφον τοϋ Ζιλλιερον πατρος δημοσιευ&εί.
σαι είς την Άρχ. Έφ. 1888, πίν. 4 - 5 ώραίαι
τοιχογραφίαι. Μόνον ολίγας βλάβας ύπέστησαν
εκτοτε ('ίδε είκ. 2ί είς Κουρουνιώτη, Έλευσις
σελ~ 56 κατ α φωτογραφίαν). Ή σΠΟΙ'δαιότης τοί'
δωματίου τούτου εξαίρεται δια της ανακαλύ.
ψεως εντος αυτοϋ και αλλ ων λεπτομερειών, τα;
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όποίας,ως φαίνεται, δεν απεκάλυψεν ό Φίλιος.
Κατα .την νοτιανατολικην γωνίαν τού δωματίου

(είκ.

6) είνε χωρισμένη επί τού δαπέδου μικρα

επιμήκης πύελος, κατασ",ευασμένη δια μαρμαρί
νων πλακών στρωμένων στερεώς και κολ
λημένων συμπαγώς προς ιΧλλήλας λεπται
μαρμάριναι πλάκες τε{}ειμέναι κατ α μηκος

5

λοιπα μέρη τοϋ οικοδομήματος εΙνε μάλιστα
πoλiι αξιοσημείωτος ό τρόπος της οικοδομης τοϋ
βορείου τοίχου. Κατα διαοτήματα εκτίσ{}ησαν
δι' οπτών πλίν{}ων επι της γραμμης τοϋ τοίχου

κα3έτως εις το εδαφος αποτελοϋσι το χα
μηλον περιχείλωμα της πυέλου εκ τών δύο

πλευρών (είκ. 6 α). αΙ δύο άλλαι πλευραί

της κλείονται ύπο τών δύο τοίχων τού δω
ματίου. Όπη προς εκροην ύγρών, τα όποία
εχύνοντο πάντως είς την πύελον δεν ύπάρ
χει, αλλ' εις τας πλευράς, σπου ή πύελος
στηρίζεται εις τoiις τοίχους, καλύπτει χον

δ~Oν. πλαγίως κομμένον γέμισμα ασβέστου
τας άρμογάς. Πλησίον τοϋ δυτικού άκρου
της είνε προσκολλημένος μικρος τετράγω
νος βωμος (είκ. 6 β) κατασκευασ{}είς, ως
φαίνεται, εκ πηλοϋ και επανειλημμένως επι

χρισ{}εις και διακοσμη{}εις με ζωγραφίας.
Έπι τών μικρών λειψάνων τών επιχρισμάτων τούτων διακρίνονται μέρη αν{}εμίων
με κυανούν χρώμα.

.

ΤΟ λοιπον δάπεδον τοϋ δωματίου δεν σώζε
ται καλα (είκ. 7)' Lσως αποτελείται μόνον εξ

ΕΙκ

6.

ΕΙκ.

:Σιeος Κηevκω'l' οίκου.

τετραγωνικοι στερεοι στύλοι (φαίνονται επι της
ανω επιφανείας τοϋ βορείου τοίχου τού δωμα-

Έσωτεeικο'l' δωματίου

επικρούστου χώματος, Lσως σμως είχε και λε
πτην επίστρωσιν εξ ασβέστου με μικρας λεπτας
ψηφίf>ας. ΟΙ τοίχοι τοϋ δωματίου είνε κτισμέ
νοι με μεγαλειτέραν επιμέλειαν, παρα είς τα

5.

r

Κηevκω'l' οίκου.

τίου είς την είκ. 7), και τα μεταξiι τούτων κενα
συνεπληρώ{}ησαν δι' οίκοδομήσεως εξ άκατερ
γάστων μικρών σχετικώς λωων και ασβέστου.
Οί λοιποι τοίχοι τοϋ οικοδομήματος είνε όμοίως
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δι' ακατεργάστων μικρων συνήδως, κατα προτί
μησιν πλακωτων, λίδων καΙ ασβέστου με 'ίκανην
αμέλειαν, ώς φαίνεται, κτισμένοι. Ot τοίχοι είνε
σκεπασμένοι με παχυ επίχρισμα, το όποίον κα

λύπτεται δια

του φέροντος τας τοιχογραφίας

σημεία πράσινα ανδέμια, καΙ ορδιοι ελικτοΙ
κλαδίσκοι' ή δύρα της συγκοινω"'ίας με το με
γαλείτερον δωμάτιον εΙνε πλησιέστερον προς τον
βόρειον τοίχον, καΙ σχι άκριβως εΙς το μέσον
του χωρίζοντος τα δύο δωμάτια τοίχου. ΤΟ δάc
-πεδον τοϋ δωματίου τούτου εΙνε εις
άΡΚΕτον ϋψος άπο τοϋ στερεοϋ βρά
χου καΙ κείται επι τεχνητης επιχώσεως'
επ' αυτοϋ εύρίσκοντο αφδονα τεμάχια
τοϋ χρίσματος καΙ των κονιαμάτων των
τοίχωψ ή ερευνα της ύπο το δάπεδον'
τοϋ δωματίου επιχώσεως δεν εγινεν,
ήρευνήδη μόνον ή επίχωσις πλησίον
καΙ' κατα μηκος τοϋ ύστερορρωμαϊκοϋ
τείχους, καΙ διεκρίδη ή τάφρος, 7j:oj)·

εΙχε σκαφη δια ·την οικοδομήν του' εχει
πλάτος μεταξυ 0.35 καΙ 0.90' εντος
αύτης εύρέδησαν πολλα τεμάχια των
ζωγραφημένων κονιαμάτων, καΙ ανά
μικτα σστρακα άγγείων διαφόρων επο
χων, μεταξυ των οποίων καΙ γεωμε

τρικά' τα πλείστα όμως των Qστράκων
ησαν εκ των πλεοναζόντων καΙ είς τους
ρωμαϊκους χρόνουςμελαμβαφων με εκ

·,

~

τυπα κοσμήματα' τεμάχιον μεγαρικοϋ
σκύφου εχει δύο άντιμετώπουςόρδίους

τράγους εκατέρωδεν κρατηρος εύρέδη
σαν καΙ δύο λαβαί πηλίνων ύδριων με
ενεπιγρ,άφους σφραγίδας.

Δια δύρας εύρισκομένης εις το νο
τιώτερον ακρον τοϋ δυτικοίί τοίχου του

εν τφ μέσφ μεγάλου δωματίου (ο λί
δος που χρησιμεύει τώρα ώς κατώ
φλιον της δύρα; καί φαίνεται εις τη~

εΙκ. 7 ετέ{}η ύφ' ήμων μετα την xat(ic
σκευην τοϋ ύποστέγου) εισέρχεταί .τις
εις το προς δυσμας μικρότερο\' δωμά
τιον (ΓΙ είκ. 7). τουτο ητο, ώς φαίνε
ται, μικρότε(jον καΙ τοίί αντιστοίχου,
ανατολικώς του μεσαίου κειμένου δω-

ΕΙκ.

7.

Νότια Δωμάτια Κηevκων οίκου.

λεπτού κονιάματος. ΤΟ παρακείμενον προς ανα
τολας του περιγραφέντος δωματίου μικρότερον
δωμάτιον Γ2 (εΙκ. 7) εχει καταστραφεί εν με

γάλφ μέρει δια τοϋ ύστέρου ρωμαϊκοϋ τείχους

οί τοίχnι και τούτου εχουν κονίαμα ζωγραφημέ
νον xa{t' 'ομοιον προς το μεγαλείτερον δωμά
τιον τρόπον, άλλα των ζωγραφημένων χώρων

αυτών σώζονται μόνον ολίγα απο τα κατώτερα
μέρη, καΙ δεν είνε δυνατον να γνωρίζομεν, αν
εΙχον παραστάσεις' σώζονται μόνον είς ολίγα

ματίου, το οποίον περιεγράψαμεν' εκ

των τοίχων του οί τρείς σώζονται εις
μικρον ϋψος, σπως καΙ των άλλων δωματίων, ,μόνον δε ό νότιος τοίχος σώζεται ύψη
λότερον' είς την οίκοδομην τούτου έχρησιμο

ποιήδησαν καΙ μεγαλείτεροι λίδοι εκ παλαιοτέ
ρου οικοδομήματος, ολίγοι εκ των οποίων
προέρχονται εκ κτηρίων με πολυγωνικον τρό
πον

οΙκοδομης.

Μέγα

μέρος τοϋ εδάφους τοί

δωματίου τούτου κατα την γωνίαν, ή όποία
σχηματίζεται. δια του βορείου και τοϋ δυτικού
τοίχου καλύπτεται υπο παχέος στερεού στρα).
ματος εκ μίγματος ασβέστου καΙ ψηφίδω\"
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Παράρτημα τού

κατα

το

βόρειον

και άνατολικον ακρον τοϋ

στερεου τ?ύτου σ~ρώμα,τoς ύπάρχ~ι επ' ~ύτo?

στενο ν αυλακοειδες κοιλωμα, και παQα το
ανατολικόν του ακρον σώζεται μικ~oν λείψα
νον του χαμηλου κτίσματος, δια του όποίου

φαίνεται, ,στι ,περ~εκλείετo_ το .στερ~Oν τo~τo
στοώμα'

εις

το

κτισμα

τουτο

εινε

εμπηγμενη

κσι&έτω; πωρίνη πλάξ, εκ τούτου δε δυνάμε-&α
να συμπεράνωμεν, στι και το στερεον τουτο
:Ηραψα ητο ή βάσις πυέλου με χαμηλον περι
χείλωμα παρομοίας προς την εντος του μεγα
λειτέρου δωματίου. Μεταξυ του τοίχου δια του
όποίου τερματίζεται προς Νότον το οικοδόμημα
και της κατωφερείας του λόφου ύπάρχει αρκετα

μέγ~ ~ενoν διάστημα, -&α ύπήρχε δε αρκετα μέ

γας κίνδυνος εκ τών ύδάτων τών βροχών, τα
-&α ητο δυνατον να σχηματίσουν μικρον

.,,:" . όποία

,{~·~t;;: χειμαρροειδες ρευμα, Τι και να συλλεχ-&ουν και

;

7
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παραμείνουν εντος του χαραδροειδους κοιλώμα
τος σπως προφυλαχΜί απο του κινδύνου τού
του το εχον τους ζωγραφημένους τοίχους με
σαίον δωμάτιον, επληρώ8η σλον το οπισ-&εν του
!Οίχου του δωματίου κενον δια στερεωτάτου
συμπαγους μίγματος εκ μεγάλων λίδων, μεγά
λων κεραμίδων στέγης και άσβέστου, φ-&άνον
τος μέχρι περίπου του σημείου, που φ-&άνει Τι
ζωγραφημένη παράστασις. Νοτίως του μικροτέ
ρου δυτικου δωματίου ΓΙ ό χώρος (Δ επι της
εΙκ. 4) ητο πλήρης άπλου χώματος' δια τής
άνασκαφης τούτου απεδείχ-&η, στι και πριν κτισ% το οικοδόμημα μετας ζωγραφίας ίιπήρχον

'κείμενον ϊδρυμα ωρισμένη. ΤΟ δάπεδον του με
γάλου χώρου (Β εΙκ. 4) του βορειοτέρου τμή
ματος του οικοδομήματος είνε και αυτο άρκετα
ίιψηλότερον του βραχώδους εδάφους Τι επίχω
σις κάτω-&εν του δαπέδου είνε παλαιά, άλλα δεν
ηρευνή3η ακόμη καλώς. Έφ' σσον σώζεται ό
τοίχος ΛΑ (ϊδε εικ, 4), σστις χρησιμεύει ως βό
ρειος τοίχος και ως άνάλημμα της επιχώσεως
τών δωματίων του νοτιωτέρου τμ11ματος τού
κτιρίου και συγχρόνως ως νότιος τοίχος του
χώρου Β, δεν παρουσιάζει σημείόν τι δεικνύον
πώς εγίνετο δι' αυτου Τι συγκοινωνία μεταξυ

τών iιψηλότέρων δωματίων του νοτιωτέρου τμή

ματος και τού χαμηλοτέρου βορειοτέρου χώρου'
πρέπει να ύπο-8έσωμεν, σΗ ευ-8υς παρα την ε'ί
σοδον, τι όποία -8α εύρίσκετο προς ανατολάς,
εγίνετο δια μικράς κλίμακος Τι ανοδος εκ του
χαμηλοτέρου εις το ύψηλότερον τμημα.
'Ήδη κατα την πρώτην άποκάλυψιν ό Φίλιος
αναφέρων εις την βραχυτάτην περι αυτης εκ-&ε
σίν του (Άρχ. Έφημ. 1888 σελ. 76) το οικοδό
μημα τουτο σημειώνει, στι δεν φαίνεται να είνε
ίδιωτικον οί.κημα· την γνώμην του αυτην επι
κυρώνει Τι γενομένη ηδη εντελης αποκάλυψις

της κατόψεώς του, και Τι έξακρίβωσιςτών άπαρ

',:.' χρησιμεύουν τα εύρε-&έντα ολίγα οστρακα άγ" Ύείων μεταξυ των .όποίων ύπάρχουν και τεμά

τιζόντων το οικοδόμημα μερών, τα όποία είνε
οπωσδήποτε διάφορα εΙς τα συνή{}η ιδιωτικα
οΙκήματα, και προ πάντων τα είιρε-&έντα εντός
τών δύο κυριωτέρων δωματίων του νοτιωτέρου
τμήματος του οικοδομήματος -8ρησκευτικης φύ
σεως κατασκευάσματα.
Ή άμεσος γειτνίασις του οΙ)/.οδομήματος με
το ιερόν, και Τι πι-&ανότης (περι της όποίας -&α
~μιλήσωμεν και κατωτέρω), στι ό χώρος που
κατέχει το οικοδόμημα. μαζι με μικρον άκόμη
χώρον προς Δυσμας άνηκεν εις την περιοχην
του ίερου, μας επιτρέ:tει να πιστεύω μεν, στι και
τουτο ητο F.K τών οΙκιών, αι όποία ι εχρησιμο
ποιουντο ωςεδραι τών -&ρησκευτικων λειτουρ
γιον και ύπηρετών και τών διοικητών και δια

Άλλα και ως όδος προς άνάβασιν εις την άκρό

χειριστών της περιουσίας του ιερου ι. Εις την
μακραν λογοδοσίαν των Έλευσινιακών επιστα

,. •

,,:~;; εκεί μικρα κτίσματα,

των όποίων εσώ-&ησαν

\\' λείψανα τοίχων' μερικοι εκ τούτων προχωρούν
προ; Βορραν κάτω-&εν του δαπέδου του δω
ματίου του οικοδομήματος με τας ζωγραφίας.
Προς χρονολόγησιν της έπιχώσεως εις τον μι

κρον χωρον μεταξυ του νοτίου τοίχου του δυτι

κου δωματίου και της κατωφερείας του λόφου

χια .με λείψανα έρυ-&ρομόρφων παραστάσεων.

πολιν φαίνεται, στι εχρησίμευσεν ό χώρος νο
τίως του οικοδομήματος, ως δεικνύεΙ στενη κλί
μαξ (Ε επι εικ 3) λαξευμένη εις τον βράχον, Τι

όποία,φαίνεται, οη κατεσκευάσ-&η, οτε εΙχε πλη-

',\!/<.

Υω% όχώρος μεταξυ του οικοδομήματος τών
ζ;')γραφιων και ταυ λόφου δια του μνημονευ
8έ ν τος στερεου μίγματος, διότι Τι κατωτάτη βα-&

μί~ της αρχίζει 0,50 περ. ύψηλότερον της επιφα
\'ειας τής προσχώσεως. Τουναντίον αλλη μικρα

παί;αιοτέρα κλίμαξ, που δεν σώζεται τόσον καλά,
δυτικ(ι'>τερον δεν ητο προς άνάβασιν εις
ακρόπολιν, αλλ' ϊσως εις αλλο χαμηλότερον

τών του 329/8 π. Χ. (IG ΙΙ - 1ΙΙ2 1(72) όνο
μάζονται τα έξης τοιαύτης φύσεως οική ματα: Τι
olxla"Jij!; lερείας, ό olκoς "Jών Κηρύκων Τι
το Κηρύκειον, Τι οΙκία "Joiί LIf2tcJOVlOV, το Απ,
στάσιον, το νεωκ6ριον, και είνε πολυ πι-&ανόν,
στι ύπηρχε και ό οίκος Εύμολπιδα)ν και του
ίεροφάντου. Δυστυχως ή επιγραφιι δεν παρέχει
ώρισμένας και ασφαλείς ύποδείξεις προς τοπο
l'tέτησιν των μνημονευομένων εις αυτην οίκοδοι

την ίδίαν ίιπόi}εσιν κάμνει και ό
σελ. 124.

1889, 14
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μημάτων. 'Ότι σλα η τουλάχιστον τα περισσό
τερα {}α r1σαν αξιόλογα κτίρια φαίνεωι εκ τών
όνομαζομένων μερών αυτών, 11 εκ τού μεγέθους
τών γενομένων επ' αυτών εργασιών. ΤΟ νεω
χόριον π. χ. είχεν και ιδιαίτερον πρό{}υρον, το
ε:τιστάσιον είχε" και αύλην. με ιδιαιτέραν {}ύ

ραν (αΙ'λείαν), προς τοπο{}έτησιν δε της οικίας
τη; ίερείας -i'1τo ανάγκη μεγάλου αναλήμματος 1.

ΕΙκ.

9.

επομένως πρέπει να ζητηθΏ εις κατωφερικην
{}έσιν, σπως η τού κτιρίου ημών' άλλ' ακριβώς
η λεπτομέρεια περι της κατασκευης τοί' αναλήμ
ματος το 329 (χρόνος της λογοδοσίας τη--ς επι
γραφης) κα{}ιστ(ί αδύνατον να ταυτίσωμεν το
κτίριόν μας με την οικίαν της ίερείας, διότι
τούτο εχει το ανάλημμά του, που σώζεται ακόμη
και σήμερον, και είνε ό παλαιος πολυγωνικος

Λαξευμένα δωμάτια και λαξευτη )<:λί.uαξ επι βορείας κλιτύος λόφου Έλευσίνος.

'Εκ τών οικοδομημάτων τούτων {}α ητο όρ
\Jότερον ν(Ί σκεφ{}ώμεν, οτι μάλλον ή οικία της
ίερείας {}α επρεπε να ταυτισ{}η προς το αποκα
λυφ\Jεν κτίριον, διότι προς οικοδομην αύτης
χρειάζεται κατα την επιγραφην μέγα ανάλημμα,

τοίχος τού προϋπάρχοντος Πεισιστρατείου κτι
ρίου, επομένως το {'πο της επιγραφης αναφερό
μενον ανάλημμα δεν εχρησιμoπoιή~η είς την
nικοδομην αυτήν, καΙ επ(ψένως δεν εΙνε αύτη
η οικία της Ιερείας. Άλλ' εχομεν αλλα τεκμήρια

.
, Είς τό άνCΊi.ημμα της οίκίας της ίερείας χρησιμο
:τοιουνται 831 λίtiοι (Έλευσινιακοι :τι(lανώτατα, αφού.
δεν όρίζεται τό εΙδο; αυτών εν τίl έ:τιγραφϋ) ισομεγέ

\tεις πέρί:του, αφού ή τιμη αυτών δια τομήν, μεταφο·

ρον είς τό ίερόν και τοποtlέτησιν εΙς τό κτίριον εΙνε
3 δρ. καί 1 όβ. δι' έκαστον, δοη εΙνε δια τας ίδίας έρ
γασίας ή τιμη καί τών αρουραίων που χρησιμοποιούν
το ι είς την οικοδομην τού εσωτερικού ενός πύργου
. (στ. ΟΙ ϊ· 51), κατα δύο δέ άβολους κατωτέρα τών χρησι·

μο:τοιηtiέ"των εις την οικοδομην ενός άλλου αναλήμ.
ιωτος (στ.

22.23).

με την βοή.3ειαν τών όποίων δυνάμε{}α 'ίσως
να ταυτίσωμεν μετα πι{}ανότητο; το οικοδόμημα
~_

ημων

,r\

προς

ει'

_C,_::I

των

υπο

της

_

επιγραφης

μνημο-

νευομένων κτιρίων. Είνε τούτο όolκoς τών
Κηeύκωv. Ή μεγάλη α'ωουσα (Β τη; εΙκ.· 4).
που ως ε'ίπομεν. καταλαμβάνει το μεγαλείτερον
μέρος τού χώρου τού βορειοτέρούτμήματος τού
οικοδομήματος εδύνατο κάλλισLα να εχρησίμευεν
ως τόπος συνεδριάσεων μεγάλου σχετικώς πλή.
{}ους ανδρώπων, γνωρίζομεν δ' δτι οι ανήκον-

2
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τες είς το γένος τα)ν Κηκύκων, οπως άλλως τε
και οί Είιμολπίδαι, συνήρχοντο είς 'ίδιον τόπον

Είκ.

10.

χαρακτηρ αύτοϋ. σπως μαρτυρείται εκ τών EίIeI'
σκομένων είς τα δωμάτια τού νοτιωτέρου τμή.

ΤΟ καταπεσόν μετι'ι. τη ... ά ... ασκαφη ... μέρος του τοίχου Ξ ΙΦωτο)'ρ. rF'.!.tI. αρχ. Ί,·ητ/.

είς την Έλευσίνα, και ελάμβανον διαφόρους
άποφάσεις, εΙνε δε φυσικον να σκεφ{}ώμεν, οη

ματος ίερών

1

CI

....

ιεροτητος

του

προσαρτημάτων εξηγείται εκ τη~
,

γενους

....

των

,

ηρυκων

\_

και

των

Είκ. 11. Άναλημματικος τοίχος Ξ. Τμημα της νοτίας παρε'iίς της προς ΜεΥαρικην πύλην όδου.

ό τόπος οπου συνήρχοντο, εΙνε ό οΙκος τώιι
Κηρύκων, επομένως το οίκοδόμημα ήμών έδύ
νατο δια τοϋτο να εΤνε ό οΙκος ούτος. Ό 'ίερος
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συνεδριάσεων αίιτών' άλλ' εχρησίμευεν 'ίσως ό
ι Και τέφρα πολλη σχετικώς μέ μικρά τ.εμάχια άν
t}ράιιων εuρέt}η εις το δάπεδον του δωματίου Γ.
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Κηκί'κω\' οίκο; (σση; και Κηρύκειον, ω; φαί
νεται, ονομάζεται) και ω; έδρα τού ίερού Κ1]
ρυκος, ένος τα)ν ανωτάτων 3ρησκευτικών λει
τουργών τού Έλευσινιακοϋ Ίεροϋ λαμβανομένου
εκ τού γένους τών Κηρύκων, και οϋτω εξηγεί
ται ακώμη καλλίτερον ό Ιερος χαρακτήρ του.
Άλλα και ή επιγραφη παρέχει πι{}ανώ; ενδεί
ξεις, αΙ όποίαι ενισχύουν την γνώμην, ση το

ΕΙκ.

12.

EugEttEV οίκοδόμημα

.χυ,.έχεια λαξευτώ,.

είνε

ό olHo~

δια"ειχίσματος

τώ"

Κη

ΙΙ"ελ6"n

τα

σαπρα Ηαι τω" πυΡΥω" Ηαι τόυ πυλώ"o~
Ηαί του παρα των ΚηρύΗω" olHo" ΙΙχρι της
πυλίδος

τη~

ΙΙπα"τρΟΗύ

"ου

κρών Προπυλαίων) μέχρι τοϋ πύργου Η 21
(Σχέδ. l=Noack D3, Taf. 15) τμήματος τού
του, το όποίον είνε και το διατείχισμα, ως χωρί
ζον τον εσωτ~ρικώtεΡOν χώρον τού 'ίερού, κατα
την {}έσιν αυτην περιοριζόμενον ακόμη είς τους
χρόνους της επιγραφης δια τού παλαιού Πεισι
στρατείου τείχους, απο τοϋ βραδύτερόν μετα τα
Περσικά, επι Κίμωνο; πι{}αν(ος, προσαρτη3έν-

και άλλω,. δωματίω,. δυτικώς Καρύκω,. οίκου.

ρύΗω".
Το χωρίον της επιγραφης (στ. 23 - 25), διτου
αναφέρεται ό Κηρύκων οίκος εχει. ως έξης:

μισ{1ωτεί του

11

δολίχου. Ό

Χ oack (εν Eleusis σελ. 210 - 211) εκδέτει με
'Lxavrlv πειστικότητα, δη α'ί υπο της έπιγραφης
αναφερ6μεναι επισκευαί τού τείχους τού Ιερού
εγιναν, αναμφισβητήτως τουλάχιστον κατα το
πλείστον, παρ α τον βόρειον πυλώνα, και είδικώ
τερον επι τού απο τού βορείου πυλώνος (=.Μι-

τος είς το {ερον μεγάλου χώρου βορειοανατολι
κώς. Ή εργασία της αφαιρέσεως τών σαπρών
εγινεν κατα τον Ν oack επι τού διατειχίσματος,
δηλ. επι τού τμήματος τού τείχους μεταξυ τών
Μικρών Προπυλαίων και τού πρώτου είς μικραν
σχετικώς απο τούτων απόστασιν απαντώντος
πύργου Η 21, και επι τού πυλώνος (= Μικρών
Προπυλαίων), και τού παρ' αύτον πύργου Η 18
(Σχέδ. 1), τα όποία ησαν και αύτα εξαρτήματα
τού διατειχίσματος.
ΤΟ χωρίον της επιγραφης δεν είνε τόσον. σα
φές. τούλάχιστον δσον αφοριϊ: είς τον είδικώτε

ρον προσδιορισμον τού τελευταίου μέρους, που
εγινεν

ή

εργασία,
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@lκο,/l, IiΧflΙ tης nvAlδoςo τηι;&πι:ι.ν;;ρσκυ .ου

δο,Ιtχου, Συμφώνως προς τΥγν σύν&εσιν του
επιγραφικου χωρίου Τι εργασία εγινεν εις το
διαιείχισμα, και εις το'υς πύργους και εις τον
πυλωνα, και εις αλλα μέρος, που είνε πλησίον

"ου Κηρύκ«n' οϊκσυ και φ&άνη μέΧQΙ της αν.
τικρυ τού δολίχου πυλίδος, τί δμως {]Το το τε
λευταιον αυιό μέρος δεν όρίζεται. Έπειδlι το
δcil'ειον, που εγινε χάριν τιον εργασι(j)ν, εγινε

Ει,..

13.

Ό τοίχος Η

50.

νας το νόημα τη.; επιγραφής νομίζω, ΟΤΙ δια
σαφίζεται κάπως τελειότερον.
Ό Πεισιστράτειος περίβολος του ιερου, δ
όποι()ς εχρησιμοποιειτο ασφαλως καΙ χατα ηΊν
4ην εκατονταετηρίδα, εις τους χρόνους ,11ς επι
γραφη:, δεν τελειά)νει, σπως επίστευεν ό Ν oac!(
και εσημείωσεν επι του σχεδίου του εις ,ον ~ό
ρειον πυλωνα, αλλ' ε(j'υνεχίζετο, ως τειχο: της
πόλεως και πέραν τού βορείου πυλώνας, με διεΙΙ-

Βόρειος. τοιχος άναλημματικος Κηρύκων ο,'κου.

ειδι;ιως δια την εΠίσ,tευην του διατειχίσματος

{}υνσιν προς βορειανατολικα κατ' αρχας δια μι

{}ον είνε να δεχ&ωμεν, οτι σπως και οΊ πίιργοι
και ό πυλών, {}α ητο και το μέρος παρα τον
Κηρύκων οίκον μέχρι της πυλίδος αντικρυ του
δολίχου τμη μα του διατειχίσματος, 11 'ίδιον δια
τείχισμα, και {}α ητο 'ίσως σαφεστέρα ή εκφρα
σις του χωρίου, αν εγρ«(φετο και του διατειχί
σματοι; του παρα. ΤΟΥ Κηρύκων οΙκον κλπ.
Κατα το χωρίον της επιγραφης το εν αρχτΊ, σπου
ονομάζεται γενικώς το διατείχισμα, και το τελευ
τιtΤοv που χαρακτηρίζεται ακριβέστερον δια του
προσδιορισμου και τού παρα. τον Κηρύκων
οίκον κλπ., πρέπει να είνε δύο διάφορα ση μεια
του διατειχίσματος, δπου εγινεν επισκευή. Mεtα
την γενομένην δια των τελευταίων ανασκαφών
αποκάλυψιν της αλη\tους μορφης και εκτάσεως
του Πεισιστρατείου περιβόλου του ιερου και της
{}έσεως αυτου ως προς την πόλιν της Έλευσι-

κρου σκέλους επι του διασnΊμωος μείαξυ των
κατόπιν Μικρώ"ll καΙ Μεγάλων Προπυλαίων, και
με διεύ{}υνσιν βορειοδυτικην κατ' e{,{tELav πλέον
γραμμrιν καίόπιν. Μετα την επέκτασιν του περι
βόλου του ιερού επι Κίμωνος δια της προσ{}ή
κης μεγάλου χώρου προς τα βορειανατολικα
μέχρι του Καλλι)(όρου φρέατος ('ίδε το. γενικον
σχέδιον εν Άρχ. Δελτ. 14 παράρτημα' πβλ. αυ
τό&ι και σελ. 21 - 22. K(nIΡι::Jυνιώτη, Έλευσίς,
Όδηγος ανασχ. κλπ. 48 c 49) εγινε διατείχωμα
ο)(ι μόνον το μεταξi:ι τού βορείου πυλώνος και τού
πύργου Η 21 διάστημα του παλαιου Πεισιστρ.
τείχους, αλλα καΙ το μικρον σκέλος του αυτοϋ
τείχους μεταξυ των Μικρών και Μεγάλων Προ
πυλαίων, που εχώριζε πλέον καΙ αυτο το επι
Κίμωνος μέχρι του Καλλιχόρου φρέατος επε
κτα&εν ανατολικώς tμημα του ΊΈροϋ απο της
πόλεως ΈλευσΙνος.

(iSiJ :τι>ρ"σδα'iPεισι'}Ξv εΙς το διιiτείχισμα), ορ
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λοιπον εΙνε πολυ πι{}ανόν, στι εΙς την επι
Ύ{>αφην το πρ(οτον μέρος της αναγραφης της
δαπάνης δια την απομάκρυνσιν των σαπρώ"
αναφέ{)εται εΙς το χωρίζον τον ενδότερον άπο

ΕΙκ.

14.

13

τόμου τού Άρχαιολ.ογικού Δελ.τίου

Κηρύκων

Μικρα

οίκον

εύρίσκεται

Προπύλαια,

άμέσως

παρα

τα

και 8α ηρχετο σχέδΟν εις

επαφ.ην 1 με το σκέλος τού μεταξυ των ~I ι χρω ν
και Μεγάλων Προπυλαίων διατειχίσματο;. Ει;

·Οδός άπό τον ίερον πρός ΜεΥαρικη'l' πνλη''''

τού εξωτέρου ίερους χώρους διατείχισμα (πύ~.
γος Η 21 μέχρι των Μικραlν Προπυλαίων), Κ<1Ι
το τελευταίον μέρος εις τομεταξυ των Μικρων
και Μεγάλων Προπυλαίων διατείχισμα, το όποίον
χαρακτηρίζεται εΙδικώτερον δια της γειτνιάσεως
τον ΚηρύΗω" οϊ.ον :cal τ~ς ιι"λίόος; τ;ς
dnΩ'ΙΙiΡΟΗV τotί δοΑ.ίχον. ΤΟ κτίριον, που
~πρoτείναμεν ανωτέρω να ταυτισ8ί\ προς τον
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το υπ!> τα Μεγάλα Προπύλαια άφανισ8εν μέ
ρος τούτου {}α ευρίσκετο ό γωνιαίος πύργος και
1

Πρέπει ομως να σημειωδΌ, οτι

Extoc του κατω

τέρω περιγραφομένου χώρου θ, χαί του ά\·αλημματι
κου τοίχου Ξ (Σχέδ. 1), δεν εύρέδησαν άκόμη είς τη,
i)Eotv αυΤI\ν, άλλα κτίσματα δυνάμενα να χρονολογη·
δώσιν είς τούς χρόνους τής επιγραφής η παλαιότερα
ταύτη;, πλην φυσικα του Πεισιστρατείου τοίχου Η 50.

14

Παράρτημα το'ί: 15 0υ τόμου

παρ' αυτον πι3ανώς η πυλίς. Ό Δόλιχος, τέμε
νος, 11 άνδριας τού ηρωος Δολίχ()υ, 3α ευρίσκετο
άντικρυ της πυλίδος αυτης εντος τού προσαρτη
3έντος ύπο τού Κίμωνος εις το ίερον χώρου, 11
αν ό δόλιχος της επιγραφης ήτο στάδιον 11 'ιππό
δρομος, 3α εδυνάμε3α να δεχ3ώμεν, στι η .πιι~
λΙς ήτο παρ α την άντί3ετον βορείαν πλευραν
τού γωνιαίου πύργου, και ό δόλιχος ήτο αντι
κρυ . ταύτης επι τού πεδίου προς Βορράν, εμ
προσ3εν τού Ιερού.
τα ερείπια τού Κηρύκων οίκου, που παρου-

ΕΙκ.

15.

Άρχαιολογικού Δελτίου

και αύτών ό χρόνος της οΙκοδομης. ΤΟ μεταξι'
τών Μεγάλων)(αι Μικρών Προπυλαίων τμημα

τού ίερού, μετα μικρού χώρου δυτικώτερον τών
Μεγάλων Προπυλαίων, και τού νοτιώτερον τών
Μικρών Προπυλαίων μέχρι τού Πεισιστρατείου
πύργου Η 21 τμήματος ύπέστη, ώς φαίνεται,
πολλας μεταμορφώσεις εις τους Ρωμαϊκους χρό
νους περι τούτων 3α εχωμεν την ευκαιρίαν να
όμιλήσωμεν εις την όριστικην δημοσίευσιν τών
αποτελεσμάτων τών ανασκαφών μας, οταν 3α
εχη συμπληρω3η

και η ερευνα διαφόρων ση-'

Πήλι'llοι οχετοι φεeόμε'llοι έκ τώ'll οΙκημάτω'll πeός τη" όδό,ll.

σίασαν αΙ άνασκαφαί, είνε ανευ αμφιβολίας
ρωμα'ίκών χρόνων, &λλα πότε ακριβώς εκτίσ3η
σάν δεν είνε δυνατον να όρίσωμεν με βεβαιό
τητα, Είνε παλαιότερα τού ύστέρου Ρωμα'ίκού
τείχους (άνωτ. είκ, 1 και 2), διότι τούτο άπέκοψε
μέρος τών άνατολικώτερον κειμένων δωματίων,
Είνε ακόμη παλαιότερα και τών δυτικώς τών
Μικρών Προπυλαίων δεξαμενών, που εκτίσ&η
σαν επι τοϋ παλαιού Πεισιστρατείου κτιρίου
Η 50. Άλλ' ώς ε'ίπομεν ηδη και τών κτιρίων
τούτων η χρονολογία δεν είνε ακριβώς γνωστή,
και μόνον εν σχέσει προς αλλα παρακείμενα 11

αλλως γειτνιάζοντα

toij

μαντικών 3έσεων εΙς τα σημεΤα αυτά, την τε
λευταίαν φάσιν τού αρχαίου Ιερού κατ' αυτην

την 3έσιν παρουσιάζει το ύστερορρωμα'ίκον τέΤ
χος Λ 16, δια τού όποίου άπεκλείσ3η εκ νέου
όχυρώς η βορειοδυτικη πλευρα τού Ιερού, άπο
κοπέντος πι3ανώς απο της περιοχης τούτου μι
κρού χώρου κειμένου δντικώς τών Μεγάλων
ΠροπυλαίωΥ' το τεΤχος Λ 16 φαίνεται, στι εξε

τείνετο μέχρι της νοτίας παραστάδος τού δυτι
κού τοίχου τών Μεγάλων Προπυλαίων, και συμ
περιέλαβεν εΙς τον ογκον του τον άκραΤον κίονα

της νοτίας προστάσεως τούτων. Εις τους χρό

κτίρια δύναται να όρισ%

νους τούτους ό Κηρύκων οΙκος ίσως διετηρεΤτο
εις την σμικρυν3εΤσαν δια της περικοπης τών

ό ό:τοίο; όμως δεν έκτίσΟη άρχικώς χάριν του οΙκοδο
μήματος του Κηρύκων οικου, Πρέπει άφ' έτέρου να
ληφ6Ό υπ' όψιν, οτι καί δεν συνεπληρώ6η ή άνασκαφη
της παλαιοτέρας τών ρωμαϊκών χρόνων έπιχώσεως,

τον χρόνον της' οίκοδομης τού Κηρύκων οίκου,
τού όποίου ε~oμεν τα ερείπια, 3α ηδυνάμε3«
ίσως μόνον στηριζόμενοι είς τον καλον τρόπον

άνατολικωτέρωνδωματίων μορφήν του. 'Ως προς
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τΊ1ς οίκοδομης ολίγων μερών τούτου 1, ίδίως το;;
δωματίου με τας ζωγραφίας (διότι φαίνεται, στι
γενικώς οί τοίχοι του κτιρίου επεσκευάσδησαν,
η και επανεκτίσδησαν πάλιν μετ<1 την πρώτην
οΙκοδομήν), και ίσως και εκ του ρυδμου αύτών
των ζωγραφιων να συμπεράνωμεν, οτι ό Ρω
μα'ίκος Κηρύκων οΙκος εκτίσδη είς χρόνους μη

ΕΙκ.

16.

καΙ ασβεστον κτισμένοι), τα δωμάτια ταυτα δυ
νατον εΙνε να απετέλουν ίδιαίτερον οίκημα Τι
οΙκήματα, αλλα δεν εΙνε απίδανον καΙ να εξηρ
τωντο απο του Κηκύκων οίκου, Ή τελευταία
γνώμη ενισχύεται, και διότι ό πσιλαιος άναλημ
ματικος τοίχος Η 50 εσυνεχίζετο δι' αλλου πρόσ
κολληδέντος είς αυτον τοίχου (Ξ σχέδ. 1) επι

Ααξευ1'71 α1'ηφορικη δδος προς τη1' ακρόπολι1'.

απεχοντας πολ'υ της οίκοδομης τών Μικρών
Προπυλαίων.
Δυτικώτερον της οίκοδομης του Κηρύκων 0'(κου ακολουδεί μακeα σειρα ερειπίων πολλών δω
ματίων (εΙκ. 8 και 9) συγχρόνων κατατο πλείστον
προς την οίκοδομην ταύτην, αν κρίνωμεν εκ του
οίκοδομικου τρόπου αυτών (μικρο! κατα τοπλεί
στον, ακατέργαστοι λί-δοι, πόλλοι εκ δραυσμάτων
λίθων παλαιοτέρων κτιρίων, αμελώς με πηλον

μακρον

προς Δυσμας άκολουδών την

την προς την ακρόπολιν άνερχομένην απόκλισιν
ταύτης προς Νότον (ίδε κατωτέρω), άπέκλειε δε
τον χώρον τοϋ Κηρύκων ο'(κου καΙ τών δυτικώς
κειμένων κτισμάτων, οστις εφαίνετο ουτω απο
. τελών ενιαίον σύνολον, εχον 'ίσως την ε'ίσοδόν
του εξ &vατολών δια μέσου του Κηρύκων ο'ί
κου 1. το μάλλον αξιοσημείωτον τών σωζομέ-

ι 'Ω; χρονολογικον όριον δύ"αται ίσως να χρησιμο
ποιηδη υ.ληνιστικΟς πι'6ανώτατα άκόμη λύχνος σχή
ματοc έπιμήκους μέ μύξαν είς έκάτερο'ν τών άντιστοί

χων ακρων εύρεδεις κτο.σμένος εντος τοϋ βορείου τοί
χου τΙ;)\' δωματίων Γ

ακόμη

διεύδυνσιν της εκ του ίεροϋ ερχομένης δδοϋ, και

- Γ'.
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ι Έπι τών άναλημματικών τοίχων Η

50

και Ξ δέν

εύρέitη παλαιον ανοιγμα εισόδου εκ της δδού προς τόν
χώρον. Ή σημειουμένη επι τοϋ σχεδ. 1 μεταξυ τών οη
μείων Ξ Ξ δύρα εΤνε πολυ ύστέρων χρόνων καί άντι.
στοιχεί είς το {,ψηλότερον επίπεδον της όδο\ι.

Hi

Παράρτημα τού 15 0υ τόμου τού Άρχαιολογικού Δελτίου

νων κατα 111ν {}έσιν αύτη\' λειψάνων είνε ό μέ
γας Κα/ΤΙ! το νοτιώτερον ΊΊ μισί, του εις τον βρά
χον λατομημένος χώρος Θ (σχέδ. 1 και εΙκ. 9, =
εΙχ. 8 Α). Άποτελεί αμεσον συνέχειαν της περι
γραφείσης ανω οιχοδομης ,και είχεν αρχικως
μηκ. 12.50 και πλάτ. G - 7 μ., αλλα βραδύτεροΙ'
δΙΊlρέtJη εις περισσότερα δωμάτια δια της οι
κοδομης ενtOς αυτού διαχωριστικων ασβεσιο
κτίστων τοίχων. Είνε το αρχαιότεροΙ' αποκαλυ
φltεν κατ' αυτην την -&έσιν λείψανον, ως φαίνε
ται εκ της βορείας πλευράς του, δπου σώζεται η
βάσις του αρχικοϋ του τοίχου Λ αποτεΑουμένη
εκ σειράς μεγάλων ορ&οστατων ελευσινιαχου λί
{ttjIJ, των οποίων ή εργασία και ό τρόπος τ-ης
οικοδομης δεικνύουν δη εγιναν πι,'}ανώταtα την
τετάρτην π. Χ. εκατονταετηρίδα. Έν τφ μέσφ
περί.που τi'Ίς δυτικης πλευράς του μεγάλου τού
του δωματίου, η οποία σχηματίζεται και αυτη
εν μεγάλφ μέρει δια τομης του βράχου ανοίγε
ται μnιρα κλίμαξ κατασκευασμένη εις τον βρά
χον, η όποία μετ' ολίγας βα{}μίδας καταλήγει

,

εις

, ,

επιμηκες

π λ'
ατυσκα λ ον

Ι

(σχε.,
'δ 1 εικ.
' 8 ,και'

εΙκ. 9 Ι) προχωρούν εκτος του δυτικου τοίχου
!@ϋ χώρου' απο του τέλους του πλατυσκάλου
ωύΤΟύ αλλη κλίμαξ (είκ. 8 Β = εΙκ. 9 Κ), κατ α
το πλείστον }ιατεστραμμένη σήμερον, ητο λαro

μημένη εις τον βράχον, και εφερε κατα νοτίαν
πρώτον και επειτα κατ' ανατολικην διεύδυνσιν
προς δευτέραν μεγάλην τομην του βράχου, εΙΥ
ρισκομένην εις ϋψος 4.70 άπα του δαπέδου του
μεγάλου χαμηλοτέρου χώρου. Ή τομη (σχέδ. 1
και εικ 9 Μ-Μ 3
8 ΓΓ 1) παρουσιάζεται σή

=

μερον ως μέγα, ύψηλον ανοικτον δώμα

11 εξώ

στης, εκτείνεται δε κα&' ολοΙ' το μηκος τοϋ
χαμηλοτέρου χώρού Θ καΙ πέραν τούτου προς
Δυσμας (εχει μηκ. εν ολφ 33,00 και πλάτ. 2.50).
'Αρχικως ητο διηρημένη εις τέσσαρα διιχμερί
Gf.!ata. ΤΟ ανατολικώτερον (εΙκ. 9 ΜΙ) είνε μι
κρον (μηκ. 2.50), εχει το δάπεδόν του χαμηλό
τερον xani 0.30 περίπου του ακολου&ουντος
αλλου μεγαλειτέρου δωματίου, και το μεγαλεί
τερον μέρος τοϋ νοτίου η μίσεώς του είνε κατε
σκευασμένοΙ' ως είδος πλατέως, ΙΙψηλου συ μ
παγους &ρανίου 11 κλίνης. Εις την ανατολικην
πλευραν τοϋ δωματίου τούτου ιΊψηλότερον της
επιφανείας του &ρανίου και ολίγον προ της
προσ{Ηας οψεώς του υπάρχει μία μεγαλειτέρα
και ολίγον κάτω&εν αύτης αλλη μικροτέρα οπ)l,
Ί' Ο'ως δια η']ν στερέωσιν του ακρου δοκαρίων,
<ίς ΜΟ'ιν ομως πολυ χαμηλην σχετικώς, ωστε να
αποκλείεται, δτι 7]1:0 δια δοκον στεγάσεως. Μα
κρον και στενόν, βαδι> αυλάκιον, λατομημένον
κατ α το πλείστον εις το υψηλότεροΙ' δάπεδον
του ακολου{}ουντος διαμερίσματος Μ εις ικανον

διάστημα, μετέφερε εκτος τού Μ 1 καΙ τελικιος
με διεύ&υσιν ΠΡΟζ Βορράν, προς το χαμηλότε
ρον δωμάτιον Θ ία ϋδαcα (της βροχης ;). ΤΟ
διαμέρισμα Μ, ποιι ακσλου{}εί προς Δυσμας
εχει μηκ. 6.50. Έχωρίζετο απο του περιγρeιφέν
τος μικροτέρου διαμερίσματος Μ 1 δια τοίχου εν
μέρει κτιστου (φαίνονται εις τσ εδαφος αι χοιται
τών λί&ων), και εν μέρει δια καταλλήλου τομής
του βράχου κατεσκευασμένου' ομοίως δ' εχωρί
ζετο και απο του τρίτου προς Δυσμας αλλου,
μικροτέρου και τούτου πάλιν διαμερίσμαίος.
Εις το τρίτον τουτο διαμέρισμα Μ:2 κατέληγεν
ή εις τον βράχον λατομημένη κλίμαξ ανόδου Κ
περι της όποίας ωμιλήσαμεν. το τέταρτον, ου-

ηκώτερον διαμέρισμα .Μ 3 είνε πάλιν μεΎcιλεί
τερον (μήκους 12 μ). Άπο του ανατολικώτερον
κειμένου εχωρίζετο και τουίΟ δια τοίχου κατε
σκευασμένου εχ του φυσικοϋ βράχου, (ίστις εδω
σώζεται εις ϋψος μεγαλείτερον των ομοίων τοί
χων των αλλων διαμερισμάτων, και δι' αυτο
δυνάμε{}α να διακρίνωμεν το ανοιγμα της {Υύ
ρας, που {Ίνωνε τα δύο διαμερίσματα.
Εις το μέσον περίπου τοϋ τελευταίου τούτου
διαμερίσματος είνε λατομημένη εις βά{}ος δεξα

μενη τού ε'ίδους ιιον {}~λαμoειδ<ί)ν, τας' όποίας
εδημοσιεύσαμεν εις τΟν πρώτον τόμον τών'Έλευ
σινιακών (σελ. 2.37 εξ.). 'Η δεξαμενη εχει βά&σς
3.75 και πλάτος κατα τον πυ&μένα 2.85. Παρα
πλεύρως του χείλους της δεξαμενης υπάρχει κυ
λινδρικον σκάμμα εις τον βράχον βά{}. 0.52 και

πλάτ. o.b3, εχον μίαν μεγάλην οπην προς την
δεξαμενην εις ϋψος 0.12 απο ίου πυ&μένος του.

Τό σκάμμα εχρησίμευε πι~ανώτατα δια να κατα
κά-&ηνται εντος αυτου εν μέρει τα χώματα που
παρεσύροντο με το προωρισμένον δια c_tTjν δεξα
μενην ϋδωρ, το όποίον διείρχετο δια του σκάμ
ματος πρΙν πέση εις την δεξαμενήν. Εις υψος
1.56 απο του χείλους της δεξαμενης υπάρχει επι
της τομης του βράχου, της νοτίας πλευράς του
χώρου, νυμφοειδες κοίλωμα, το όποίον δυνατον
εΙνε να εχρησίμευεν, σπως τοπο{}ετηται εν τος
αυτου λατρευτικόν τι ανάγλυφον. Το δάπεδον
και των τεσσάρων διαμερισμάτων είνε μεν περί
που ακρ ιβίΟς όρ ιζοντίως λαξευμένοΙ', &.λλα ή
επιφάνειά του δεν είνε παντου ωμαλισμένη, και
πρέπει να εχαλύπτετο δι' επιστρώματος, 'ίσως εκ
παχέως μίγματος ασβέστου και λιΌαρίων 11 και
δια πλακοστρώσεως των όποίων φυσικα ουδεν
'ίχνος διεσώ,'tη'

δ:του, κυρίως

κατα

το βόρειοΙ'

ΙΧκρον, υπηρχονχάσματα μεγάλα 1] μικρα εις το
εδαφος, εγεμίζοντο δια λί&ων, πριν Κ(ΗασΚΕ1'α-.
σ3Ώή επίστρωσις. Και τα χάσματα εις τΙ']ν επι
φάνειαν των τομων του βράχου κατα τας πλευ-
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ρα; εΙνε συμπληρωμένα δι' ασβέστου, λιfJαρίων
χαι τεμαχίων χεράμων.

Τί ητο το μέγα αιJτO κατασχεύασμα ύψηλα
ει; τον βράχον δεν γνωρίζομεν ασφαλώς, ουτε
χαι πότε εγινεν' τας ομοειδείς δεξαμενας προς
την κατεσκευασμένην ε'ίς το διαμέρισμα Μ 3 εχρο
νολογήσαμεν αλλαχού ε'ίς τον τέταρτον π. Χ.
αιώνα, 'ίσως δε τότε να κατε.σκευάσ{}η και Τι ολη
τομή' αλλα και υστερωτέρα κατασκευη της δλης
τομης δεν αποκλείεται' αν αποβλέΨη μάλιστα
κανεΙς εις την υπερβολικην αμέλεια\' της κατερ
γασίας της επιφανείας των βράχων, {Μ εκλινε
προς την γνώμην να χρονολογήση το ολον κα
τασκεύασμα εις πολυ υστέρους Έλληνικους 11
και τους Ρωμα'ίκους χρόνους. Δεν εΙνε δε αδύ
νατον να εγινεν Τι ύψηλοτέρα αιηη λατομημένη
;!ατασκευη καΙ οτε οικοδομήfJησαν εντο; τού
ύπ' α:υτην χώρου Θ τα )ιτιστα δωμάτια. ΚαΙ ή
χρησις τών υψηλοτέρων τοντων εις τον βράχον
λατομημένων χώρων δεν ε'{νε δυνατον να βε
βαιωfJiΊ. 'Ίσως τα τρία ανατολικώτερα διαμερί
σματα, που αντιστοιχούν εις το μηκος τού μεγά
λου χαμηλοτέρου χώρου Θ, να ήσαν εστεγασμένα
και να εχρησίμευον ως συνέχεια και επέκτασις
δευτέeου ορόφου ύπάρχοντος επι τού χώρου
1:0ύτου, και το τέταρτον, το δυrικώτερoν διαμέ
ρισμα με την δεξαμενην να ηro υπαι{}ρον. 'Εκ
των στεγων των διαμερισμάτων τούτων και του
συνεχομένου κτιρίου εδύνατο να προέρχεται και
το υδωρ με το όποίον επληρούτο Τι δεξαμενή.
Προς Βορράν ετελείωναν και τα κτίσματα, που
συνεχίζουν προς δυσμας το ο'ίκημα, που εχαρα
κτηρίσ{}η ανωτέρω ως δ ΚηeVΚα/'Ι' οlκος, εις
τ'~ν ιδίαν γραμμην με τούτον. Ό τοίχος οστις
απέκλειε,καΙ α{ιτα προς Βορράν καΙ εχρησίμευεν
ώς ανάλημμα της επιχώσεως, Τι όποία ητο αναγ
καία δια να σχηματισ&jj ό επίπεδος χιiΊρoς προς
οικοδομήν των, ητο και αυτος κατα πολυγωνι
κον τρόπον κατεσκευασμένος ('ίδε χατωτέρω σελ.

20 και εΙχ. 10 και 11), διάφορον δμως τού ανα
λήμματος (Η50) τού ΚηeύΚα/'Ι' οι'κου, τού όποίου
απετέλει συνέχειαν ό τοίχος οότος ως νοτία πα
ρεια της προ του Κηρύκων ο'ίκου και των λοι

πων κτισμάτων διερχομένης δδου εκ τού ιερού
προς την πόλιν. Μέχρι πού ρτελείωνε προς Δυσ
μι'!ς Τι συ στας των κτισμάτων, τα)ν όποίων κυ
ριώτερος χωρος φαίνεται να ητο ό χωρος Θ, δεν
εΙνε δυνατον να όρισ{}f\ ασφαλG>ς. Ή οlκοδο
μικη κατάστασις ηλλαξεν, ώς φαίνεται, πολλάκις
εκεί' χαι εις πολυ υστέρους χρόνους, και επι
ΤουρΚόκρατείας ακόμη, εκτίσ&ησαν οικία ι, των
όποίων το δάπεδον ευρίσκεro σχεδον επl τού
εδάφους των αρχαίων κτιρίων. 'Ίσως αρχικώς,
οτε κατεσκευάσ{}η και ό χωρος Θ, κατα τον

τέταρroν πιι'tανως π. Χ. αιώνα, τα κτίσματα
ετελείωναν με τον δυτικον τοίχο ν τού χώρου Θ,
και τον συνεχίζοντα τούτον μέχρι τού προ; Βορ
ράν αναλημματικού τοίχου Ξ. Τοϊ, τοίχου τού

του σώζεται σήμερον 1 μικρον μέρος (εΙκ. 11)'
είνε κτισμένος κα" αρχαϊκώτερόν Ηνα τρόπον,
καΙ εδύνατο να είχε κτισι'}Ώ συγχρόνως με τον
ανωτέρω μνημoνευ{}ένrα παλαιον τοίχον της
βορείας πλευράς τού δωματίου Θ. Εις δστερω
τέρους δμως χρόνους &α προσετέ&ησαν καί αλλα
δωμάτια (εΙκ. 12) προς Δυσμάς, λατομη!1έντος
εκεί και τού λόφο" (Ν) εις trlv γραμμην τίΊς βο
ρείας παρειας τού μεγάλου πλατυσκάλου Ι (της
εικ 9). Κτισμένος εις ενα εκ τα)ν δστερωτέρων
τοίχων, που ευρίσκονται πλησίον του δυτικού
τοίχου τού χώρου Θ εδρέδη υπό τού αρχιτέκτο
νος Τραυλού λί&ος με την επιγραφην ΟΡΟΣ
ΙΕΡΟΥ (Άρχ. Δελτ. 14 παρ. σ. 31 εΙκ. Ε;Ηγρ. 3).
"Η ευρεσις της επιγραφης ει; την ι'tέσιν αυτήν,
και το οτι η ε'ίσοδος τού παρα τα Μικρα Προ
πύλαια Πεισιστρατείου κτιρίου Η 50, επl τού
όποίου, ως ε'ίπομεν, ηro κτισμένος κατ α μέγα
μέρος ό Κηρύκων 01κος, ευρισκομένη επι της
&νατολικης πλευράς ηνοιγεν εντος τού ιερού,
ενισχύει την υπό&εσιν, δτι ολος ό χωρος, επl
τού οποίου ε1νε κτισμένα τα περιγραφέντα κτί
ρια, περιελαμβάνετο εΙς την περιοχην τού ιερού.
ΤΟ κτίριον Η 50, το όποίον αλλαχοϋ (Άρχ. Δελ.
ε. ά, σελ. 25 σημ. 1) εχαρακτηρίσαμεν ως τον
Πεισιστράτειον σιρόν, ετελείωνεν εκεί οπου εΙνε
το σημείον Η 50 επι της εικ, 9. την βορειοδυ
τικήν του γωνίαν δεικνύει Τι εΙκ. 13.
ΥΕρευ'l'a knl t:ης προς 1:1]1' Μεγαρικη'l' π.ύ
λη"" δδσiί. Έσκάψαμεν προς τούωι; προς εξέ
τασιν της όδου, ή όποία φέρει με διεύ&υνσιν
βορειοδυτικην απο της πυλίδος τού ιερου, που
ύπηρχε πι{}ανώτατα παρ α τα Μικρα Προπύλαια,
μεταξυ τούτου και τού Πεισισr;ραt:είοv σιeοv,
προς το βόρεων φημα της :τόλεως Έλευσίνος2.

, Κατα το δεξιον ακρον της εΙκ. 8 φαίνεται το ανα
τολικώτερον ακρον τού σωζομέ,'ου σήμερον τμήματος
του τοίχου, τού όποίου ή μετα ταύτα συνέχεια σώζεται
καλα επι ίκανον ακόμη διάστημα. Οί τοίχοι Η 50 και
Ξ είχον άποκαλυφ&η και κατα τας παλαιοτέρας ανα
σκαφάς τού Φιλίου, εύρέδη δι; σφα Όλη ή γραιψη τού
τοίχου Ξ κατα το α\'ατολικώτερον μέρος της το χάσμα
μεταξύ της γωνίας τού Η 50 και τού διατηρουμένουσή
μερον άνατολικοϋ ακρου του τοίχου Ξ εγινΕ μετα τήν
ανασκαψΙμ' δια καταπτώσεως κατόπιν ίσχυράς βροχης.
Ή φωτογραφία της εΙκ' 10 του καταστραφέντος τμή
ματος, τΥl'ν όποία\' δημηοιεύομεν κατ' ευμενή παραχώ~
ρησιν τού Γερμανικού αρχαιολογικού 'Ινστιτούτου εγι
νεν ολίγα ετη μετά την ανασκαφήν.
, Ή cι.ρχη της οδού πλησίον τού ύστερορρωμα'ίκοϋ
τείχους εΙχεν ηδη ανασκαφεΊ ύπο Φιλίου.

3
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Ή δδο; (εΙκ. 14) διετηρή{1η με το α-υτο πι&α
νώτατα πλάτος (2,50 -;) μ,) και την ιδίαν διεύ

της δδου εις ολίγο" βα3ύτερον επίπεδον, και

-&ιινσιν τουλάχιστον μέχρι των εσχάτων ρωμα'ί
κων χρόνων, μόνον ή επιφάνεια του δαπέδου της
. υψσϋω βα{tμηδόν, κ~l εις τους τελευταίους ρω
μα'ίκου; χρόνους Υμο κατα 1.00 μ. υψηλόΤΕρον

κτιστός κατ α τας πλευρας δια μικρων λ({}ων
ασβέστου καΙ σκεπασμένος δια πλακών, κα.Ι έν
μέρει συμπληρούμενος δια μεγάλων, βα&έων πη
λίνων σωλήνων, εΙς σχημα τριών τετάρτων ελ
λείψεως, ειλημμένων προφανως εξ αρχαιοτέρων

_

"Cf

ι

' ' \ , , _

του σημειου, που ευρισκετο κατα τον χρο\!()ν της

,.

ι

εινε

~

ιως

Ι'

.... ρ

,

ατεχνωςκατεσκευασμενος,

μερει

Εικ, 17, Ύψηλότερον τμημα λαξευτής άνηφορικης οδου, καί, δεξιά) &να).η~μαHκOς τοιχος εξέδρας.

μη; του
att}oiJ. Εις την
επίχωσιν, πo~1 εσtρά){tη α&μηδόν επι της οδου
δΙΕχρί&ησαν σαφΙ:~)ς τέσσαρα' διάφορα δάπεδα
(διακρίνονται και :επι '61ς εΙκ. 14 εις το βά30ς).
eH αρχικη βάσις της δδου -&α ητο φυσικα εις
'ίσαν περίπου ίJψoς
-&εμέλιον του τοίχου
Η

50.

.

Έντος τού ανωτάτου μέρους της επιχώσεως
ανευρέ-3ησαν διάφοροι ατέχνως κατεσκευασμένοι
πήλινοι μικροι οχετοι (εΙκ. 15) προερχόμενοι, ως
φαίνετ:αι; εκ τοϋ εσωίερικoί'i των παρακειμένων
οωαα'ίκcον οικυ])ν, των δποίων το δάπεδον ευοί

~κ~τω εΊς το αυι:ο σχεδΌν υψο; με το υψηλό;ε

ρον εδαφος 1:η; οδοί!. ΟΙ μίκροι οχετοΊ, χύνον:i'

ται εις

11:")

μεγαΛον

ι

οχετο\',

e

ο

c
_
οποιος

c.'

ευρισκετ:αι
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εΠί

οχετα>ν' δ

ως εφερε τα ακάitαρτα ί'ΎΡΙΧ

με διεύ&υνσιν βορειοδυτ
εκτος του τείχους
της πόλεως.' <Η νοτία παρεια της οδού σχη μα-

τίζεται κατα

αρχήν της. και μέχρις

σεως 35 μ. άπο του υσtερορρωμα'ίκοί, τείχους
υπο τα)ν τοίχων \ που υπεβάσταζον τα επίπεδα
του Κηρύκων οίκου» και της δυΗκώτερον τού
του συστάδος κτισμάτων. Το ανάλημμα τοί!
Κηt}{;ΚΟΟll οί'κου (Η 50 εικ, 3 και 9 και εΙκ. 1;3,
Yvrede Α tt. l\Ia, 6) μολονόη είνε αναμφίβόλως
συνέχεια τού βορείου τοίχου τού παρα τι;;
Μ ικρα Προπύλαια απoκαλυφι~ένtOς Πεωιστρα
τείου κηρίου. ('Αρχ. Δελι. 14, παράρτ. σελ. 24
ο

εικ,

"'''')
ι

; ;:;

,

"
ουτε

<

ως

,

προς

μης, Ο{;ίΕ ως προ;

nlV

,

τον

,

τροπσν

- ,

της

ΟίΚΟ

δ

07

επιμέλειαν της κατεργα-
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σία; (ών λί&ων όμοιάζει εντελώς προς τοϋτον.
Εύρίσκεται εν τούτοις εις την ιδίαν απολύτως
με a1lro'.' γραμμήν, και εχει παρομοίαν οικο'δο
μικην διαίρεσιν της επιφανείας. Άποτε
λείται δηλαδη και αυτος απο μίαν δρ{}ο
στατοειδη βάσιν τοϋ αυτοϋ περίπου ϋψους
με την βάσιν τοϋ παρα τα Μ ικρα Προ
πύλαια

τοίχου

και

επ'

αυτης

Δελτίου
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πολυγωνικοί' αι πλάγιαι οψεις της επιφαΥείας
των είνε με επιμέλειαν κα{}έτως Ισωμέναι. Ή
εξοχι] της ανω επιφανείας της δρ{}οστατοειδούς

ύψοϋτ.αι.

ιστάμενος 0.08 περ. εσωτέρω της εξωτε
ρικης ακρας της ανω επιφανείας τών όρ

•

{}οστατών, λί{}ινος τοίχος κατα πολυγωνι
κον τρόπον εκ μεγάλων λί{}ων κτισμένος
και σφζόμενος σήμερον μέχρις ϋψους 1.10.
Έπι τοϋ τοίχου τούτου άνείρχετο επειτα
κατα
πάσαν πι{}ανότητα ό λοιπος εξ
(:ψών πλίν{}ων τοίχος τού παλαιού οικο
δομήματος. Ό Όλος τοίχος είνε {}εμελιωμένος, Όπως και ό τοίχος παρα τα Μικρα
Προπύλαια επι άπλης σειράς μεγάλων
λί{}ων, η και δύο επαλλήλων σειρών λί
,'}ων, οι όποίοι είνε ιδρυμένοι εντος της
μαλακης γης. Ή γωνία τού τοίχου είνε
φανερα εις απόστασιν 1 ~ μ. απο τού ύστερορ
ρωμα'ίκοϋ τείχους (εΙκ. 13).
Ώς συμβαίνει και εις αλλα Πεισιστράτεια κτί-

Είκ.

19.

Είκ.

18.

Γω",ία τείχους άκροπόλεως.

βάσεως συνεχίζεται και επι της πλαγίας πλευ
ράς της; γωνίας, δηλοϋται δε δια τούτου αναμ
φισβητήτως, δτι εκεί ετελείωνε προς Δυσμας το

ΔείΥμά τείχους ακροπόλεως.

σματα της Έλευσίνος κατεβλή{}η προσπά{}εια,
ϊνα αι άρμογαι τών λί{}ων της γωνίας είνε ακρι
βώς όριζόντιοι, και εν γένει να μη είνε ούτοι
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παλαιον κτίριον Η 50, και στι δεν συνείχετο
κατ' αυτο το σημείον προς αλλο κτίσμα. Παρα
την γωνίαν, εις το ϋψος περίπου της κορυφης
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της όρ&oστατoειδoϊiς βάσεως εύρέ&I) επίκρου

arnv δάπεδον με γεωμετρικα Οστρακα.

Ώ; συνέχεια της νοτίας παρειάς τής όδoϊi ακο
λουδεί κιιτόΠίν ό τοίχος, ΠΩυ εχρησίμευσεν ώς
ανάλημμα των δυτικως του Κηρύκων οικου κτι
σμάτων (3), Ό τnίχoς ο-(;τος εκτίσ&η Ι1ραδύτερον

του :τρ(}ηγουμέι'ως περιγραφέν τος, εΙνε ομως και

αύτo~ ίκανως παλαιος και δύναται βεβαίως και

εις την 4';, π. Χ. εκατονταετηρίδα να εκτίσ8η.

ΕΙνε εκ μεγάλων πολυγωνικων. άλλα και πλιν

I'tιδοειδιί)l', λίl'tων κτισμένος. ΑΙ. άρμογαι γίνον-

νοτιοδυτικην διεύl'tυνσιν και ολίγον κατόπιν με
νέαν γωνιώδη κάμψιν προς Νότον, πρός ανο
δον εις την ακρόπολιν (εΙκ. 16 ιδε και εΙκ. 8 Δ)'
εις' το εν τρίτον ~ερίπoυ τοϋ ύψους τού λόφου,
ή όδΟς στρέφεται με αλλην ζωηραν καμπην προς
ανατολάς, και ύπο{}έτομεν, οτι με ήπίαν ανωφέ
ρειαν 1% κατέληγεν εις ση μείον εύρισκόμενον
οχι πo~υ μακραν τού παρ α το εκκλησίδιον της
Παναγίας άνατολικού ακρου της ακροπόλεωι;:.
τα ϊχνη της, εΙνε αληl'tές, χάνονται σήμερον πολl'
πριν φl'tάσωμεν ει, αύτο το σημείον, αλλ' Τι

r::

"

Είκ.

20. Έλληνιστικος σκύφος ευρε{}οεις πλησίον τής βάσεως του τείχονς τής 'Ακροπόλεως.

ται πάντοτε με σχετικην ακρίβειαν, άλλα μένουν
σιιχνα καί, ενίοτε σχετικω; μεγάλα, κενα μεταξυ
των λί&ων 1 (εΙ,)(, 11), τα όποία πληροϋνται με
πολλην σχετικω; επιμέλειαν δια πλακωτων συ
νήl'tως μικρων λωων' οπου το κενον εΙνε τρι
γωνικόν η αλλου άκανονίστου σχήματος, δίδεται

και εις τους μικρου; λίl'tους του γεμίσματος ανά
λογον σχημα, και σφηνώνονται ούτοι στερεως εις

το κενόν. Ό τοίχος δεν εχει καμμίαν απολύτως
ύποl}εμελίωσιν, και εΙνε τοποl'tετημένος επι ιης
μαλακης γης είς εδαφος κατα 0.35 ύψηλότερον
τοϋ σημείου, σπο\! εύρίσκεται Τι βάσις των δρ
,'}οστατμιν τού πρώτου τοίχου Η 50.
Εις απόστασιν 36 μ. από της αρχης της παρα
το ύστερορρωμα'ίκον τείχος Τι όδΟς διχοτομείται

είς δύο κλάδουι;: με απόκλισιν τοϋ ένος προς
ι Τό άνώτερον μέρος του φαίνομένου έν τίi εΙκόνι

11 τοίχnu δύ"αται να προέρχεται έξ ύστεΡα/τέρας έπι
σκευής,

κατεύ&υνσις της όδοίί και Τι μορφή τοϋ εδάφους
δικαιoλoγoϊiν τήν ύπό&εσίν μας.
Μαλον6τι δεν εχει συμπληρωl'tεί και εις την

διακλάδωσιν αύτην της όδοϋ Τι ανασκαφή, φαί

νεται εν τούτοις, δη ή μεν αρισΤ,ερά, ή ανατ~λι
κωτέρα παρειά της απετελείτο εκ τοίχου (Ο επι
της εΙκ. 12) συνεχίζοντος τους τοίχους Η 50 και
Ξ, και παρακολουl'tοϋντοςακριβως την γραμμην
της όδοϋ σχεδόν μέχρι τοϋ σημείου, οπου δια
τηρούνται σημερον τα ϊχνη της Τι δεξια παρεια

I'tιx απετελείτο, τουλάχιστον εφ' οσον Τι όδός ητο

επι τοϋ πεδίου, εκ των τοίχων των παρακειμέ
νων οικιων. το επι της ανωφερείας μέρος της

όδοϋ είνε ώς κλίμαξ λαξευμένον (είκ. 16), ή δε
ατεχνος κατασκευή τιίιν βαl'tμίδων ΠQοκαλεί την
εντύπωσιν μεγάλης παλαιό τη τος, και εΙνε TCtl'}aνόν, οτι ή όδός εχρησίμευε προς ανοδον εις την
ακρόπολιν ηδη απο των Μυκηνα'ίκων χρόνων.
την γνώμην μας αύτην στηρίζομεν μόνον εις
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την ατεχνον κατασκευην των βα'3μίδων, διότι ή
άνασκαφη δεν παρουσίασεν άλλας ενδείξεις προς
άσφαλεστέραν χρονολόγησιν' μόνον στι ητο εν
χρήσει ή όδος μέχρι των εσχάτων χρόνων της
ύπάρξεως της άρχαίας Έλευσίνος, βεβαιώνεται
δια της άνασκαφης, διότι το τελευταίον τουλά
χιστον προς την άνοδον τμημα τοϋ άπ.οτελοϋν-

Είκ.

. τος

21.

σ-&ij, ώς{}α 'ίδωμεν κατωτέρω, καΙ το τείχος της
άκροπόλεως. Ό άναλημματικος ούτος τοίχος φαί
νεται, στι ίιπεβάσταζε την επίχωσιν ήμικυκλικης

περίπου πλατείας (εξέδρας ;), είς την όποίαν
άνήρχοντο δια τεσσάρων βα{}μίδων λαξευμένων
είς τον βράχον, που ηρχιζαν άμέσως εκ τοίο
πλαγίου τοϋ τελευταίου μέρους της κλιμακωτης

Δαξείιματα έπι δvτ&κωτέeοv τμήματο"

την άριστεραν παρειάν της τοίχου (είκ.

17),

ενεκα τοϋ τρόπου της οίκοδομης του μόνον είς
τους εσχάτους χρόνους της άρχαιότητος πρέπει
να χρονολοχη&!i· τότε το πλάτος της όδοϋ είχε
περιορισ3η άρκετά, διότι ό πλαισιώνων ταύτην
άριστερα τοίχο; καλύπτει ίκανον μέρος τοϋ πλά
τους των λαξευμένων βα{}μίδων. Έκεί περίπου,
.Οπου τελειώνουν σήμερον αί βα3μίδες σώζον
ται παρα την δεξιαν πλευραν της όδοϋ τα δύο
ακρα, το δεξιώτερον δυτικον άκρον είς ίκανώς
μεγαλειτέραν εκτασιν, άναλημματικοϋ τοίχου
κτισμένου κατα το ύστερώτερον πολυγωνικον
σύστη μα (Π επι της εΙκ.12 και είκ. 17) των

.Μακεδονικων χρόνων, κατα ΤΟ όποίον εχει κτι-

21

poeeia" -κλιτvο" λόφου Έλεvσί"o".

άνόδου παρα το σημ. Ρ της είκ. 12 καΙ 17 (ή
μικρα κλίμα ξ φαίνεταί καλα επι της είκ. 12 Ρ).
CH γραμμη της προσόψεως τοϋ άναλημματικοϋ
τοίχου είνε ελαφρως καμπυλωμένη προς τα εξω·
παρ α το άνατολικον ακρον του, σπου περίπου το

σημείον Ρ των είκόνων, φαίνεται ολίγον μέρος
ήμικυκλικης λαξεύσεως τοϋ βράχου.

~"αα"αφή

"Jelxov, ΙΙ"ρο.π6λΒως. cy ψηλότε.

ρον καΙ εΙς άπόστασιν περ. 20 μ. νοτιανατολικως
της {}έσεως Ρ, ολίγον εντεϋ3εν καΙ χαμηλότερον
τοϋ μικροϋ κωδωνοστασίου ά\'εκαλύφ{}η ή γω
νία της βορείας πλευράς τοϋ τείχους της μεταγε
νεστέρας άκροπόλεως της Έλευσίνος (Σχέδ. 1 Σ'
τι {}έσις διακρίνεταιμεταξυ των δενδρυλλίων, που
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150\1 'τόμου

είνε εμπρος εις την γωνίαν τού κωδωνοστασίου
επι της εΙκ. 8). Άπο τού σημείου αύτού άρχίσαν
τες άνεκαλύψαμεν με διεύ&υνσιν άκριβώς προς
Δυσμας μέγα μέρος της βορείας πλευρας. Δια
τηρείται ως επι το πλείστον ή κατωτάτη σειρα
λί{}ων, άλλα εις ολίγα σημεία σώζονται και μέρη
της ύψηλοτέρας οικοδομης τούτου' εις σημεία

ΕΙκ.

22.

τού Άρχαιολογικού

Δελτίου

του ευρίσκεται αρκετα ύψηλότερον της γραμμης
τού παλαιού Έλληνικου τείχους, που άνεκαλύψα
μεν ήμείς αλλα και προς Νότον ή γραμμη τού
Έλληνικου τείχους τη; ακροπόλεως, την όποίαν,
σημειωτέον, δεν είνε βέβαιον, στι άπεκαλύψα
μεν άκόμη, {}ιΙ ητο χαμηλότερον της γραμμης
τού ύστέρου άσβεστοκτίστου τείχους, που σώζε-

.Συονέχεια λαξευτής σ.οναβάσεως Α τής εΙκ.

:rολλα εΙνε φανεραι πολυ μεταγενέστερα! επι
σκευαί. "Οτι και ή "ίσιορικη Έλευσις {}α είχεν,
εκτος τού. εκτεταμένου τείχους της πόλεως, και
ιδιαιτέραν άχυραν άκρόπολιν, επρεπε να άναμέ
νωμεν, άφού γνωρίζομεν εξ επιγραφών, στι ηδη
απο τών μακεδονικών πολέμων και κατόπιν διε
τηρείτο εκέί ειδικη φρουρά, άλλα δεν είχεν ομως
ευρε{}η βέβαιον λείψανον τού φρουρίου της. τα
πολλά, και πρότερον φανερα άσβεστόκτιστα λεί
ψανα ισχυρού τείχους και πύργων, {}εωρούνται
πυνή1'Jως ως λείψανα φραγκικού κάστρου, εΙνε
δε δυνατον και εις πολυ παλαιους βυζαντινους
χρόνους η και άκόμη εις τους εσχάτους χρόνους
της Ρωμαιοκρατεί.ας, ναάνηκουν. ΤΟ φρούριον
Ηα ητο τότε ίκαν(ος μικρότερον' ή βορεία πλευρά

21.

ται εκεί εις αξιόλογα τμηματα ακριβώς επι .της
παρυφης της επιπέδου κορυφης τού λόφου.
Ή άνακαλυφ{}είσα βορειανατολικη γωνία (Σ)
τού τείχους της ακροπόλεως είνε εις όριζοντίους
δόμους με μεγάλους άρ{}ογωνικους, πλακωτους
Έλευσινίους λί1'Joυς κτίσμένη (εΙκ. 18)-δια να
τοπο&ετη{}Ώ ό λί{}ος τού {}εμελίου ωμαλίσ{}η δια

λαξεύσεως δ βράχος ή φαινομένη πλευρα τών
λί1'Jων είνε πολυ τραχέως εΙργασμένη και ίκανώς
εξωγκωμένη.
Δείγμα τού οικοδομικού τρόπου τού τείχους
της ακροπόλεως δίδομεν εΙς την εΙκ. 19. Είνε
το μεταγενέστερον εκφυλισμένον πολυγωνικον
σύστημα, κατα το όποίον ε:τιδιώκεται οΙκοδομ-η
με όριζοντίας τας εδρας τών λί{}ων, χωρις να

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 20:42:11 EET - 54.88.88.24

Παράρτημα τού

15°t' τόμου τού Άρχαιολογικού Δελτίου

αποφεύγωνται αί πολυγωνικαι άρμογαι ιδίως
εις τας πλαγίας πλευράς και εμιτλοκαι τών λί
{}ω\' δεν λείπουν, σύνηι'ιες δε είνε το γέμισμα

μενα, περι τών οποίων ώμιλήσαμεν ανωτέρω.
λοιπον πρέπει, νομίζω, να δεχ,'tαψεν, σΗ ο 4°,

κενών μεταξυ τών μεγάλων λί-ιtων δια μικροτέ
ρω\', οί οποίοι επιπολαίως μόνον σχηματίζονται

της κατασκευης και τών λαξευμάτων αυτών, ση

αναλόγως της μορφης, που πρέπει να εχουν δια
να γεμισ-ltΪi συμφώνως με την μορφήν· του το
κενόν. ΤΟ πολυγωνικον τούτο σύστημα οικοδο
μης διαφέρει απο παλαιότερα πολυγωνικα τείχη,

νους επυκνώ{}η οπωσδήποτε και εκεί ή κατοί

που εχουν κατ α τα άλλα πολλας ομοιότητας, προ
πάντων δια της αμελεστέρας κατεργασίας τών
πλαγίων επιφανειών, ακόμη και τών έδρών τ(ον
λί-ιtων, ενεκα της οποίας δεν παρουσιάζεται τό
σον εντονος Τι συγκόλλησις τρόπον τινα τών λί
{}ων, και ή συνοχη της οικοδομης εμφανίζεται
l1σ-ιtενέστερα. Δια τούτο πιστεύομεν, ση το απο
καλυφ-ιtεν τείχος εκτίσt'tη μόνον περι τα τέλη τού
4°\1 αίώνος, στε και ι'tα εγκατεστάt'tη μόνιμος
φρουρα είς την Έλευσίνα. Προς ασφαλη χρο
νολόγησιν δεν μας εδωκε μέχρι τούδε, ισχυρα
μαρτύρια Τι ανασκαφή. τα ευρισκόμενα πλη
σίον της γραμμης τού τείχους όστρακα είνε ώς
επι το πλείστον εκ χονδροειδών αγγείων, άνευ
γανώματος η άλλης διακοσμήσεως, &.λλα μεταξυ
τούτων είνε και πολλα με μέλαν γάνωμα, και

σπάνιώτερον

και

διακοσμήσεις,

προερχόμενα

αναμφιβόλως εξ αγγείων ομοίων προς εκείνα,
που τελευταίως επραγματεύ-ltη υποδειγματικώς
ό Thompson (Hesperia ΠΙ, 4), καΙ απέδειξεν
ση είνε ορ{}η Τι χρονολόγησίς των εις τους δύο

αίώνας άπο τοϋ τέλους τού δευτέρου π. Χ. αιώ
νος. Χαρακτηρισηκη είνε ή εϋρεσις τού αγγείου
της εΙκ. 20 παρ' αυτην την βάσιν τού τείχους
τής ακροπόλεως εις σημείόν τι πλησίον της ανα
καλιιφ{}είσης γωνίας τούτου.
Ή ε'ίσοδος εις την ακρόπολιν εκ της βορείας

πλευρας δεν άνεκαλύφi1η' κλίμαξ λαξευμένη εις
τον βράχον επί της δυηκήςπλευρας, και φ{}ά
νουσα μέχρι τής κορυφής τού λόφου σημειώνει

πάντως ε'ίσοδον επι της πλευρας ταύτης..

τα λαξεύματα και αί οίκοδομα! εξετείνοντο
εΠI τής βορείας πλευρας τού λόφου της Έλευ
σίνος και δυτικώτερον της παλαιας κλιμακωτής
ανόδου, που περιγράψαμεν &νωτέρω εις ίκανην
απ' αύτης απόστασιψολόκληραδωμάτια λαξευ
μένα εντος .τού βράχου, κ~ι λαξευται κλίμακες
φέρουσαι με διαφόρους κατευi1ύνσεις προς τα
ύψηλότερα σημεία τού λόφου, και προς την

ακρόπολιν (είκ. 21καί 22) α.νεκαλύφ~ησαν εκεί.
Δυστυχώςώς r.ιρOς. την χρονολογίαν και τούτων

δεν εχομεν ασφαλη μαρτύρια' εις την ανασκα
φην τού ~oρείoυ πλαγίου της· ακροπόλεως τα
εύρισκόμεναοστρακαΊΊσαν της. ιδίας πoιότηtOς
με τα παρα το τείχος τής ακροπόλεως εύρισκό-

αιων αποτελεί το αρχαιότατοΥ χρονικον σριον
δε μάλλον εις έλληνισrικoυς και ρωμα'ίκους χρό

κησις,

2καφη ,παρα. την κορυφην τ:ής άκρο,πό.
λεως (εικ 22 - 27. Σχέδ, Β 20) Έξ εκi1έσεως τοϋ
κ. Μυλωνά, ή οποία i1ιX δημοσιευθή αλλαχού
αποσπωμεν τα ακόλουt'tα, Κατα την ΒΑ. γωνίαν
τοϋ λόφου της Έλευσινιακης Άκροπόλεως προς
δυσμας του μικρου κωδωνοστασίου της ΠΙΙ,'α
γίτσας ανευρέι'Jη αδιατάρακτος εκτcισις σχεδον
τετράπλευρος μήκους 21 περίπου μέτρων και
πλάτοιις μεγίστου 13 μ. Ή εκτασις αυτη ορί
ζεται προς ανατολας ύπο τού κωδωνοστασίου
(Σχέδ.
και της προ της Παναγίτσας τιιρά
τσας, επι της όποίας εύρίσκεται το ρωμα'ίκον
οίκοδόμημα Λ 10, προς βορραν ύπο του μεσαιω
ωνικου η Βυζαντινού τείχους, προς δυσμας δε
και προς νότον ύπο σκαφης γενομένης' κατα το
1925 δια την τοποδέτησιν τών δεξαμενών της

t)

Uδρεύιτεως τής νέας Έλευσινος και του ώρολο

.γί()υ. Στρώμα πάχ. 0.40 περ, αναγόμενον εις
τους συγχρόνους, τους μεσαιωνικους και τόυς
Ψωμα·ίκοΙις χρόνους εκάλυπτε την επιφάnιαν

τής σλης εκτάσεως. Εις τούτο μνευρέθησαν λεί
ψανα συγχρόνων οικημάτων, ληνου και ύπολη

νίου, ώς και δάπεδον δεξαμενης και {}εμέλια
των 'Ρωμα'ίκών χρόνων, Κάτωt'tεν τού dνωτά
του τούτου ιττρώματος ανει'ρέ{}η αδιατιίρακro;
επίχωσις ανήκουσα εις διαφόρους εποχας κατα
διάφορα τμήματα. ΤΟ δυτικώτερον τμημα της
ανασκαφείσης περιοχης πέραν τού 15 μέτρου
μήκους τής σκαφείσης εκτάσεως (του μήκους
υπολογιζομένου απ!> τής δυτικης πλευράς τού
κωδωνοστασίου) περιέκλειεν επίχωσιν αναΥομέ
νην εΙς τούς ίστορικους χρόνους, άπο της· 4ης
π. Χ. έκατονταετηρίδοςμέχρι τών 'Ρωμα·ίκάΊν
χρόνων. Ή επίχωσις αυτη, φ~άνo\lσα σχεδΟν
0,15 ανωi1εν τού βράχου, περιείχεν 'αφ{}ονα

όστρακα τών χρόνων εκείνων, i1εμέλια οικημά
των, λείψανα κεραμεικοϋ κλιβάνου,. εντος τού
όποίου άνευρέ{}ησαν περι τους 30 λύχνους ακέ
ραιοι η τεi1ραυσμένοι, και πολλους λί{Jουςάνή
κοντας προφανιίις εις καταστραφέντα κτίσματα.
"Η μικρα επίχωσιςη ανευρεi1είσα αμέσως ανω
&εν τού βράχου πεΕ,)ιελάμβανε ΜΕ χαρακτηρι
στικα Οσρτακα. Λείψανα i1εμελίων, ίδρυμένα

επ' αυωύ· τοϊ:, βράχου 'ίσως ανάγονται εΙς τους
ΜΕ χρόνους.
<Η επίχωσις τού νοτίου· τμήματος της σκα

φείσης περιοχης απο του
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Παράρτημα τού

ISou

τόμου τού Άρχαιολογικο,-,

(του πλάτους υ:τολογιζομένου από του μεσαιω
νικου τείχους) παρουσίαζε ποικίλα σrρώμαrα και

ανηχεν εις τε tΩυς ίσroΡΙΚΩ'υ; και του; προ'ίστο
ρικους χρόνους. Ή επίχωσις tU)\' ίστορικών χρό
νων μέσου πάχους 0.60, περιελάμβανε εκτος
τών οστράκων και δεμέλια κrισμάτων, τό τεχνη
τον στόμιον υπογείου λαξευτής δεξαμενής ανα-

ΕΙκ.

23.

λί30υς σχημάτίζοντας αύλακας δια την εκ της

δεξαμενής διοχέι'ευσιν του ϋδατος, άναγομένους
προφανώς είς μεταγενεστέρους χρόνους, 'ίσως δε
και 'Ρωμα·ίκούς. Ή προϊστορικη επίχωσις μέ
σου πάχους 0.30 - 0.40 ανήγετο εΙς ΜΕ χρό
νους. ώς άποδεικνύεται εκ των οστράκων.
ΤΟ κεντρικον τμη μα της σκαφείσης περιοχης,
όριζόμενον ύπο του 15 μ. μήκους και τοϋ 6 μ.
πλάroυς. περιείχε την μεγαλυτέραν προ'ίστορΊ
κην επίχφσι" και παρουσίαζε τό μεγαλύτερον
ενδιαφέρον. Κάτωδεν του πρώτου στρώματος,
του κάλύπτοντος όλόκληρον την σκαφείσαν εκ

στρωμα

χαρακτηριζόμενον υπό οστράκων τών ίστορι
κών Υ'ρόνων, άπο τών γεωμετρικών μέχρι και
τών 'Ρωμα'ίκών, προφανώς άποτε3έντων υπο
ομβρίων υδάτων κατα τό μακρον χρονικον διά
στημα τό διαρρευσαν δια τον σχηματισμόν του

στρώμαroς. Ύ πο τό δεύτερον τουτο στρώμα

άνεuρέIhj επίχωσις, μέσου πάχους

1.50 μ., άνα-

ΜΕ όστρακα εκ τής άκροπόλεως Έλευσίνος.

γομένης εις τον 4° v π. Χ. αίώνα και πωρίνους

τασιν,άνευρέ3η

Δελτίου

μέσου πάχους 0.30

γομένη εΙς τους προ'ίστορικους χρόνους. Ή επί
χωσις αϋτη δύναται να διακριilij εΙς -ΥΕ και
εΙς ΜΕ εκ τών εΙς αυτην άνευρε&έντων οστρά
κων μόνον (είκ. 23), διότι ονδεν ετερον άνευ
ρέ3η δυνάμενον να διακρίνη το τέλος της άρ
χαιοτέρας και την άρχην της νεωτέρας εποχης.
Κατα τμήματα άνευρέδησαν μικρα στρώματα
τέφρας, &λλα και ταϋτα δεν είχον μεγάλην εκ
τασιν ουτε ήδύναντο να &εωρη&ωσιν ώς χαρα
κτηρισrικα διαχωρίσμαrα της όλης περιοχης. ΤΟ
ΥΕ στρώμα ~ίχε μέσον πάχος 1.80, περιελάμ
βανε δε πολλα &εμέλια κrισμάτων, περισσότερα
δε χαρακτηριστικα Όστρακα. τα όστρακα ταϋτα
(εΙκ. 24 - 26) και πάλιν ήκολού&()υν την διαδο-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 20:42:11 EET - 54.88.88.24

25

Παράρτημα τού 15 ου τόμου τού Άρχαιολογικού Δελτίου

χην την γνωστην και εκ τοϋ συνoικισμoίi της με
σημβρινής πλευράς τοϋ λόφου και εκ των συνοι
σμων της Πελοποννήσου. 'Ή toι τα οστρακα τα
ανειορε{}έντα εΙς τα ανώτερα τιιήιιατα της επιχώ
σεως αντιστοιχοϋν προς τα Υ Ε ΠΙ οστρακα των
αλλ(I)I' (Τ!ινοικισμα)ν, τα δ' είς τα κατώτερα εΙς

τα ΥΕ ΙΙ και

1.

Ώς δμως παρετηρήιtη και δια

ΕΙκ.

24.

μέσον πάχος ανερχόμενον μόλις εις 0.10. Ώς
εκ τούτου τα χαρακτηριστικα οστρακα των δύο
πρώτων περιόδων ησαν πολυπλψ'tέστερα η τα
αναγόμενα είς την τελευταίαν περίοδον. Εις την
Υ Ε ταύτην επίχωσιν ανευρέ3ησαν αφ{}ονα λεί
ψανα κτισμάτων.
Ή μεσοελλαδικη επίχωσις είχε μέγιστον πά·

ΥΕ οστρακα έκ της ακροπόλεως Έλευσίνος.

τα εκ της μεσημβρινης πλευράς του λόφου δείγ
ματα, XαI'taQa διάκρισις των διαφόρων τούτων
κατηγοριων και κατα συνέπειαν στρωμαtoγρα
φικη διάκρισις των υποδιαιρέσεων της \'Ε επο
χης κα{tαρυ. και ώρισμένη δεν παρετηρή&η και
εΙς το νέον τοϋτο ανασκαφεl, τμημα.
ΤΟ -υπο των νεωτέρων, 11ΤΟΙ των ΥΕ ΠΙ,
οστράκων οριζόμενον τμημα της επιχώσεως είχε
το μεγαλύτεροΙ' μέσον πάχος, ανερχόμενον είς

0.95. ΤΟ υπο των αρχαιοτέρων, ητοι των ΥΕ

ΙΙ, οστράκων οριζόμενον τμήμα είχε μέσον πά
χος 0.35, ενφ το \1πο τcoν αρχαιοτάτων, 11 ΤΟΙ
τών ΥΕ Ι, οστρ(ίκων είχεν ελάχιστον σχετικώς

χος 0.90, μέσον δε 0.50, και εχαρακτηρίζετο
-υπ!> οστράκων Μινυείων και αμαυροχρώμων.
Ένιος αύτης ανευρέθησαν μόνον ολίγα {}εμέ
λια κτισμάτων (εΙκ. 27 και 28), τα ανευρε&έντα
δμως είνε αρκετα ενδιαφέροντα δια την σλην
αρχιτεκτονικην της περιόδου. Εις την Μ Ε επί·
χωσιν του κεντρικοϋ τμήματος ανευρέ{}η καηχ
χώραν και πί{}ος εμπεπηγμένος εις το δά]'[ε~oν
του οίκήματος. Κατα το 6.70 μηκος και εις το
ιΧνώτατον τμημα της ΜΕ έπιχώσεως &.νειιρέ&η
καΙ τάφος μικροϋ παιδΟς (φαίνεται εις το μέσον

περίπου της εΙκ.
ασφαλώς

28).

Ό τάφος OVto; ανάγεται

είς ΥΕ χρόνους, διότι

το

κάλυμμα

4
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αύτου εξείχε της μέσης επιχώσεως κατα 0.10,
περιεβάλλετο δ' ύπο ΥΕ επιχώσεως. Εις το
κατώτατον στρώμα της ΜΕ επιχώσεως και επ'
αύτου του βράχου ανευρέ3ησαν ολίγα οστρακα
όμοιάζοντα προς τα εξ Άφίδνης, και εν τεμά
χιον εν3υμίζον κυκλαδικα και πρωτοελλαδικα
σχήματα, διακόσμηCΗν και κατεργασίαν.
τα
οστρακα τα\ίτα και ιδίως το τελευταίον προστί
{tEvtal εις τα εκ τοϋ συνοικισμου της μεπημβρ.
πλευράς, τα ύποδεικνύοντα ίσως την ανάγκην
της αλλαγης της χρονολογίας της ΜΕ περιόδου,

ΕΙκ.

25.

την οικοδομην τοϋ Τελεστηρίου εγινεν ερευνα
πλησίον της βορειανατολικης γωνίας της πα
λαιάς προστάσεως του Πεισισιστρατείου Τελε
στη@ίου (Σχέδ, Η 1, εΙκ. 29) εις βά30ς είς μέρη,
σπου Ελειπον αί πώριι'αι πλάκες, που απετέλουν
την παλαιαν στρώσιν της στοάς. Είς το 'ίδιον
μέρος είχε σκάψη και Ο Φίλιος κατα τα πρώτα
ετη τών ανασκαφών του (Πρ. 1884 σ. 72) και
είχεν επιχώσει εκ νέου τους λάκκους δι' αναμί
κτων χωμάτων της ανασκαφης του, έν'ιος των
οποίων ύπηρχον μετ' αρχαίων οστράκων και

'Αγγεία εκ τής προϊστορικής ακροπόλεως τής Έλευσίνος.

Ή προϊστορικτl επίχωσις ή ανευρε{}είσα εις
το τμημα τουτο και τα εντος αύτης {}εμέλια
αποδεικνύουσιν στι και ή πλευρα αυτη τοϋ λό
φου κατφκείτο κα(}' (ϊπασαν την προ"ίστορικι)ν
της Έλευσίνος περίοδον. 'Έτι δ' στι αί προ'ί
στορικαι κατοικίαι επεξετείνοντο και πέραν του
κωδωνοστασίου προς ανατολας και κατελάμβα
νον αρκετον χώρον της κορυφης τοϋ λ(ιφου της
Άγελάστσυ λεγομένης Πέτρας. 'Όστρακα μυκη

να'ίκα και προ'ίστορικι) επίχ'ωσις ανευρέ3η και

προς βορράν της εκκλησίας τη; Παναγίτσας και
ιΥχεδΟν εις το ακρον της κορυφης του λόφnυ.
Μολονότι δεν εχομεν αλλας χαρακτηριστικός
ενδείξεις, εν τούτοις το ασύνη{}ες, δια τους ΜΕ
ιδίως χρόνους, πάχος και ή επιμελημένη κατα
σκευη τών {}εμελίων νομίζομεν, στι δικαιολο

γουν την ύπό{}εσιν, στι ανηκον ταυτα εις εξαι
ρετικώς μέγα, μνημειώδες οικοδόμημα, 'ίσως

αύτο το ανάκτορον της Έλευσίνος.

Συνέχισις Ιρεύνης Ιντος τού ΤελεtJτηρ[οv.
Ύ πο την αμεσον επίβλεψιν του αρχιτέκτονος
Ί. Τραυλοϋ, σστις ανέλαβε να μελετήστ(έκ νέου

βυζαντινα και νεώτεeα ακόμη οστρακα, ώς και
μικρα μαρμάρινα άρχιτεκτόνικα τεμάχια, και
πλη{}ος πηλίνων κεράμων στέγης διαφόρων επο
χών.

Εις

εν

σημείον πλησίον του τοίχου του

φέροντος τας {}ύρας του Πεισιστρατείου Τελε
στηρίου εύρέδη ή παλαια επίχωσις ανέπαφος'
εκεί κυρίως εγινεν ή ερευνα, και προω{}ή{}η
ολίγον μόνον και ύπο το ακρον τών σωζομένων
τμημάτων της στρώσεως της DtOd; τοϋ Πεισι
στρατείου Τελεστηρίου (είκ. 30). Τον τρόπον
της δεμελιώσεως της στρώσεως δι' εσχαρoειδoίiς
ύποστρώματος δεικνύει πολ'υ σαφώς Τι εΙκ. 30
(Noack ΤΙ 15).
Άπο της ανω επιφανείας της πωρίνη; στρώ
σεως της Πεισιστρατείου προστάσεως 1 μέχρι
του στερεου βράχου, σπου εδράζονται τα δεμέ
λια της οικοδομης τοϋ Πεισιστρατείου Τελεστη.
ρίου, το βά{}ος εΙνε ολίγον περισσόt;ερον τών 6
μέτρων, παρετηρήι'tη δε στι ή σύστασις της επι1 Άπό του σημείου αυτού \ιπολογίζονται δλα τα έν
ταϋ3α (Ι.ναφερόμενα μέτρα βά30υς.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 20:42:11 EET - 54.88.88.24

οΙκοοομης ωϋ Ηι,ισΙOiϊ:ροιτεΙου

,

~ενα μετ~ξ~ τω~ !iι:fa.,nJ1':{δ~', των λHlων

Εσχαρας, που υπεβασταζε

εΙνε ~tA/jQ1J
Qe>U και χωματος,

πώ?ων χαι Τι\1;μμ,άτ,ων
δε r";τnl')'~"rη,,~,!r,,

τευ:αι επι στ~ρεωτ~τoυ

0,1"1

ΕΙκ.

26.

συνισταμενου

εκ καιJαρα,ς

ΥΕ οστρακα έκ τη. ακροπόλεω. 'Eleva;vo •.

σκονται εΛαχιcτα (ίστρακα (εν 11 δύο Μινύεια,
εν υστεροελλαδικόν, εν η Μα γεωμετριχά, εν
τεμ(lχιον κοριν(Jιωωi) αρυβάλλου καΙ περισσό
τερα εκ χονδροειδους πηλοϋ αγραφα ακα>30ρί
στου χρονολογίας), πολλα τεμάχια ωμων πλίν
{}ων πι3ανώς εκ της καταρριφθείσης οικοδομης
τοϋ πρωιμου αρχα'ίκου Τελεστηρίου, εκ του
οποίου προέρχεται και μία κεραμις στέγης ευρε
ι'tείοιι ακριβά)ς επl της ανωτάτης (jtEρεας επι ..
φανείrις της επιχώσεως, ΠΟ1' υπηρχεν εκεί πα
λαιότερον της οικοδσμης του Πεισιστρατείου
ΤελFστηρίου, Ή ανωτέρω του βάθους 0.75 FTιl
χωσις εγινε κατα το πλείστον δια τεμαχίων λί
,'tων κα\ άλλης λατύπης πιJ}ρων και τιτανολί{}ων

{)αρίων, τα όποία, ώς φαίνεται δι' επιβρti;εως
και επιχρούσεως απετέλεσαν σχεο()ν συμπαγή
μάζαν. Εις βάθος 0.95 αρχίζει Τι επίχωσις που
ύπηρχεν εκεί προ της Πεισιστρατείου οιχοδο
μης. Έπι της ανωτάτης επιφανείας το εδαφος
είνε :ιroAυ στερεόν και αποτελείται προφανώς
εκ πεπαίη μένης γης. Έπl της επιφανείας αι"ης
ητο προσκολλημένη Τι κεραμίς, ή οποία, ο)ς ε'ί
πcμεν ανωτέρω, προέρχεται εκ της στέγης toϋ
πρωιμου αρχα'ίκου Τελεστηρίου. Ή διακοπη τΥΊς
στερεας αυτης επιφανείας ε'ίς τι σημειον απέχον
1.35 περ. απο του ανατολικοϋ τοίχου του {}εμε
λίου της προστάσεως μας εδειξε την αρχην του
σΧάμματος προς ορυξιν της τάφρου προς τOJΤΟ..
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ι.υιJLυυ

-&έτησιν
3εμελ
(ε,ίκ. 31 παρα το δ). "Όπως
παρετηρή3η καΙ 'iTM"""
βόρειον {tεμέλων ('

του

ρει εις βά8'ος, και πλη
τοιχον, και γίνεται τέλος

έπι της βορειαν.

εΙκ. 4 και 5),
σκάμμα
ς
3εμελίου αρχίζει υψηλα εΊς μεγάλην

30.

....

Ι'

Ι

μηΑοτερον

του

ι

μερος.

νον κατ α το πλείστον

να,σκαQJ'n ύπσ την στρώσιν της προστάσεως του Πεισιστρατείου ΤελεσΤ1jeΙο'V.

σχετικώς άπόστασιν απο της -θ-έσεως τού τοίχου
τού {Τεμελίου, περιορίζεται επειτα οσον 'Π(Ί,λvr.'1Ι_
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λί30υς οστρακα εντος αυτού εύρέiJησαν ολίγα,
τα περισσότερα δ' εξ αυ
μόνον

Παράρτημα

Toi

15 0Ι τόμου τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου

στιλπ"ον γάνωμα. Και εις την παλαιοτέραν των
χ@όνων τού Πειοιστρατείου Τελεστηρίου επίχω

σιν παρετηρήθησαν και εδω αι 'ίδιαι στρώσεις
εδαφων των διαφόρων εποχων, που αντιστοι
χουν εις τας επαλλήλους οικοδομικας περιόδους
τού Τελεστηρίου, σπως παρετηρήδησαν και εις
τη"ν σκαφην παρα το βόρειον θεμέλιον (Άρχ.
Δελτ. 14, παρ. G. 3 και εΙκ. 4 και 5), δια τούτο
δε εχρησιμοποιήσαμεν και εις τας εΙκ. 29, 30 και

ΕΙκ.

31.

31

στερε?ύ βράχου ευρομεν βα-&ύτερον του σημείου,
που εφ8αναν οι σωρευδέντες λί&οι, και την

μεσοελλαδικην επίχωσιν βεβαίως σημειουμένην

δι' εύρέσεως μόνον μεσοελλαδικων οστράκων.
_Παραπλεύρως του Μυκηνα'ίκου οχετου, που εύ
ρέ8η κατα την σκαφην του παρέλ3όντος ετους
(Άρχ. Δελτ. 14, παρ. εΙκ. 5 α), άπεκαλύψαμεν
δια μικράς ίργασίας τοίχους μυκη-ναϊκον οική
ματος, των όποίων σώζεται το λιδολόγημα καΙ

Άνασκαφη κάτωiJ.εν της στρώσεως της προστάσεως του Πεισιστρατείοv Τελεστηρίοv,

'Από τον σημείοv δ αρχίζει τό σκάμμα πρός τοποiJ.έτησιν του αν~τoλικoυ iJ.εμελίοv τής προστάσεως.

31 της παρούσης εκ{}έσεώς μας τα 'ίδια γράμ
ματα β γ δ προ; σήμανσιν των στρώσεων των
διαφόρων εΠΩχων, Δια τού β εσημειώ~η ή τε
χνητιος γενομένη πιδανως επίχωσις κατα την
νεωτέραν διαρρύ8μισιν τοϋ μυκηνα'ίκού ιερού,
η και κατα την ϊδρυσιν τού γεωμετρικού ιερού'
γ και δ εΙνε αι στρώσεις που .άντιστοιχούν εις
τους χρόνους απο της ιδρύσεως μέχρι της εξα
φανίσεως τού πρωιμου αρχα'ίκού Τελεστηρίου.
'Άξιον σημειώσεως είνε επίσης, δτι κατα την
σκαφή ν μας αυτιιν εύρέ-&ησαν εις το άνατολι

κώτερον μέρος πλη-&ος λίδων, που φαίνεται, ΟΤΙ
εχουν σωρευ8η επίτηδες εκεί επειδη πλησίον
της θέσεως αυτης {}α διείρχετο ό αναλημματι
κος τοίχος της ανατολικης

πλευράς της γεωμε

τρικης αύλης τού Τελεστηρίου, ύπο-&έτομεν, δτι
ή σώρευσις των λίθων, πιδανως αμέσως ΟΠΙ
σ{lεν τού τοίχου τnύτoυ, ό όποίος δεν φαίνετάι
σήμερον, i'γlvev επίτηδες προς ενίσχυσιν ~ύτoϋ.
"()πo\~ κατωρ-&ώσαμεν να φδάσωμεν μέχρι τού

μέρος της ύψηλοτέρας εξ ωμων πλίνδων οίκο
δομης (εΙκ. 32 α β). ΤΟ ο'ίκημα σπως καΙ ό οχε
τος εύρίσκονται εξωδεν τού περιβόλου τού Μυ
κηνα'ίκού ιερού,
Έντος του Τελεστηρίου εγινε καΙ άλλη μικρα
σκαφη παρα την νοτίαν Οψιν τού -3εμελίου τού
5 κίονος της τρίτης σειράς κιόνων τού Περι
κλείου Τελεστηρίου 1 ακριβως απέναντι της κλι
μακωτης είσόδου τού γεωμετρικού ίεροϋ (Ε 2
επι Γενικού σχεΜου είς Κουρουνιώτη 'Ελευσίς,
Όδηγος κλπ .. ΕπΙ τού αύτού σχεδίού ή αρίδμη
σις των σειρων των Περικλείων κιόνων δια των
λατινικων αι>ιδμων αρχίζει από της νοτίας πλευ·
ράς τού Τελεστηρίου, ή δε άρίδμησις των κιό
νων εκάστης OELQiic αρχίζει άπο της δυτικης
πλευράς), Ύπηρχεν εκεί εις το ϋψος τού στυλό1 Και ή σκαφη αύτη δγινεν ύπο την άμεσον έπίβλε
ψιν τού άρχιτέκτονος Τραυλού, και είς τούτον οφείλεται
ή επιτυχία τών γενομένων πολυτίμων παρατηΡ1]σεω\'.
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βάτου τού κίονος ανεξήγητον ακόμη ύπόλειμμα
πλακοστρώσεως 1 (;) εκ δύο ισομεγέ&ων μεγά.
λων πλακων εκ σκληρού πώρου (μήκ. 2.00, πλάτ.

0.99, πάχ.0.30), αι όποί:αι συνεδέοντο κατα την
μακραν πλευράν των δια συνδέσμου σχήματος

Ο

Ο ρωμαΊ:κων πάντως χρόνων, των όποίων

σφζεται μόνον το λάξευμα. ΟΙ λί&οι εΙνε κα·
λώς είργααμένοι' ή ανω επιφάνεια αυτών εΙνε

ΕΙκ.

32.

'Αρχαιολογικού

Δελτίου

δε 11λπίζομεν, στι ή παλαια επίχωσις κάτω&εν
των λί&ων ΤΟΙ1των
{μο αδιατάρακτος, και
11δυνάμε&α εΙ'.. της εξετάσεως αυτης να εχω
μεν βοη&ήματα εις την μελέτη ν προ πάντων

{ta

{ta

του πλησίον αυτών εύρισκομένου γεωμετρικού
περιβόλου, απεφασίσαμεν να αφαιρέσω μεν και
τον δεύτερον λί&ον εκ της &έσεώς του και να
ερευν11σωμεν την κάτω&εν αυτων επίχωσιν. Αι

.Σκαφη παρα τον μυκηναί'κον όχετον εΙς την βορειαν. ΥωνΙαν του σηκου τού Πειστρατείου

ΤελεστηρΙον. ΔιακρΙνεται το λι{}ολόΥημα μυκηναί:κου οΙκήματος (α), καϊ δεξιώτερον μέρος τοίχου έκ
λιΟ-ολΟΥήματος καί πλινΟ-οδομής (β).

ώμαλισμένη' εις το μέσον της δυτικης πλαγίας
πλευράς μένει ό τεκτονικος αγκών, αι δε μακραι
πλευραι εχουν ανα&ύρωσιν πλάτ. 0.10. ΟΙ λί
&οι ήδράζοντο επι συμπαγούς παχέως (0.42)
μίγματος αφftόνου ασβέστου, αμμου και μικρών
3ραυσμάτων λί3ων. Ή επιφάνεια των λωων

είνε εις ύψος 3.66 - 3.65 άπο της επιφανείας του
φυσικου βράχου, ή δε ανω επιφιχνεια σφζομέ
νων εχ.εί ύστεροελλαδικών τοίχων εΙνε 2.50 πε
ρίπου βα1Jύrερον της επιφανείας των λωων.
Mεrα τας χειμαρρώδεις βροχα; του χειμώνος
1933 χατωλίσ3ησεν Ο εί; τών λί3ων και ό Ετε
ρος δεν
εμενε πολυ εις την 3έσιν του' επειδη

1'ta

! Τί f]to ή πλακόστρωσις αυτη δεν δυνάμε~α άκόμη
νά ύπο&έσωμεν' παρι'ιμοιον κατασκεύασμα έσό)ζετο και
παρά τον κίονα ν,5 α\'ω&εν τών ερειπίων του Μυκηνα'ί
κοίι Τελεστηρίου.

ΕΙκ.

6.

ελπίδες μας

'
δ ιοτι

,

δεν

φαινεται,

εδικαιώ3ησαν εξ
eι
στι

,e
και
ο

Φ'λ
ι ιος

όλοκλή ροι',

•

ειχε

κατωρ-

3ώσει ύποστυλώσας του; δύο λί30υς να σκάΨη
κάτω&εν αυτών, και ούτω εϋρσμεν ανάμlκtOν
την επίχώσιν με διάφορα σχι πολυ παλαιc(
πράγματα, μεtα;υ τών δποίων τεμάχια νεωrά
των χρόνων πηλίνων σκευών. Ευτυχ<ος εις βιί
30ς

2.20 απο της επιφανείας τών δύο λίtlων,
από του ϋΨΟl'ς περίπου της α\'ω επιφανείας τού
ί'σrεροελλιιδικου τοίχου Γ

20 (Γεν. σχέδιον), ό

οποίος με διεύθυνσιν ανατολικοδυτικην φέρεται
κάτωθεν της νοτίας ακρας του νοτιωτέρου Ηον
δύο λί8ων, 11 επίχωσις μέι.ρι του φυσιχοίιβρά
χου ητο αδιατάρακτος, κ(ιl. κατωρ,'tώ3η να γί
νουν παρατηρήσεις, σσον ηro διινατον ακριβέ.
στεραι ει; τον περιωρισμένον χώρο" (2.20χ 1.40)
της σκrιφης. Είς το ύψος της επιφανείας του
roίχου Γ 20 και επ' αυτού ακόμη εντος λεπτηc.
στρώσεως έκ τριμμάτων πώρου κατα το πλεί-

Εύρήματα εξ 'Επισκοπής.
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στον εί'ρέ{}ησαν πολλα πρωτοκοριν{}ιακα και
κορινιtιακα ληκύιtια (είκ. 33 και 34), και σχε
δον αμέσως ί,π' αυτα εφαίνοντο εΙς λεπτην στρώ
σιν υπολείμματα πυράς. Βαιtύτερον, ~Ις βά{}ος

ΕΙκ.

33.

νους (οτε εκτίζετο ό περίβολος τού γεωμετιιικού
ίερού ;), ώς φαίνεται εκ τών ευρε{}έντων οστρά

κων (είκ. 30), ενώ πλησίον τού τοίχου Γ 20 ή επί

χωσις αποτελουμένη εξ εσκληρυμένης μάζης χω-

Πρωτοκοριν{J.ιακα άΥΥεία εκ του Τελεστηρίου.

:!.90 περ. παρετηρή (}η εΙδος στρώσεω; εκ λί(}ων
που εχουν την ανω επιφάνειαν λείαν εκ τριβης

πατημάτων' ποδών, 'ίσως μέρος όδου, ή όποία
ί,πηρχεν εκεί εΙς γεωμετρικους χρόνους. Κάτω-

μάτων με υπολείμματα πυρας περιείχεν οστρακα
υστεροελλαδικα και μεσοελλαδικα (εΙκ. 36 και
37). Μεσοελλαδικα οστρακα ευρίσκοντο μέχρι
σχεδον της επιφανείας τού φυσικου βράχου.

,-~

ΕΙκ.

34.

ιίοριν#οιακα αγγεία εκ του Τελεστηρίου.

ι'}εν της στρά)σεως ταύτης η επίχωσις άπο τού
βάθους 2.90 μέχρι σχεδΟν τού φυσικού βράχου

(βάι'!. 3.50 περ) διχάζεται. ΕΙς το βορειότερον

μέρος ταύτης, το πλησιάζον μαλλον προς τον
κίονι! ΙΙΙ ο' φαίνεται, οτι εγινε σκάμμα φ{}άνον
μέχρι τού φυσικού βράχου εΙς γεωμετρικους χρό-

Σκαφή πρό τής ΚιμωνΙου .πύλης 'Θ .5.
'Έγινεν επίσης ερευνα εΙς την γωνίαν, που σχη
ματίζεται μεταξυ τού παρα τον στρογγύλον
Περίκλειον πύργον Ι 14 μικροϋ σκέλους του
Κιμωνείου τείχους, επι του όποίου ανοίγεται
ή παλαια πύλη Θ 5, και του προς Νότον τού

5
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στρογγιίλου πύργου εκτεινομένου σκέλους του
Περικλείου ;rεριβόλου του ιερου (εΙκ. 38).
ΤΟ εδαφος προ τη; βάσεως του Κιμωνίου
τείχους εινε εις βάltος 7.00 απο του εδάφους της
αυλής του Τελεστηρίου. την επίχωσιν με tιιν
όποίαν εΙχε ;ιληρω{}η ό χώρος κατα την κατα
σκευην της υψηλης Περικλείου αΗης του Τελε

στηρίου είχον αφαιρέσει προ πολλιον ετών εις
προηγουμένην μου ανασκαφην μέχρι περίπου

Ε/κ.

35.

Κιμωνείου τείχους εδάφους. Ε'ίχομεν εκεί άπροσ
δόκητον και μέχρι της στιγμής ανερμήνευτον
ευρημα. Κατα μηκος του Περικλείου τείχους,
παρ α την βάσιν τούτου ανεκαλύφδη μέγα λί1'tι
1'01', κλιμακωΤΟΎ κατασκεύασμα, είδος βά{}ρου
η κρηπίδας, με τρεί; βαδμίδας και παρ' αυτο
μαρμάρινον βάιtρον τετραγωνικης στήλης 'ίδρυ,

εις

,

χρονους

<
,
υστερωτεροι'ς

Α'ί βα{}μίδες εχουν ϋψος 0,20 και πλάτος α'ί με\'
δύα κατώτεραι ΟΑ], η δε ανωτάτη 0.58. Είνε

Γεωμετρικα ό'σΤ'ρακα εκ του Τελεστηρίου.

της νοτίας γωνίας του Πεισιστρατείου JtiJQYOU
Η 25 (δστις και άπεκαλύψ3η τότε πρώτο\" Κου
ρουνιώτη Έλευσίς, Όδηγος κλπ. σ. 11 εΙκ. 3),
εμενεν δμως αρκετον ακόμη μέρος εκ ταύτης
πλησίον της σπισ{}ίας Ι;ψεως του Περικλείου
τείχους. Κατα την τελευταίαν μας άνασκαφην
αφηρέσαμεν το απομείναν τουτο μέρος της επι
χώσεως και εξητάσαμεν εκ νέου τον χώρον,
άκόμη και βαιtύτερον του προ της βάσεως του

.'1'
υεν

8.40, και ή επιφάνεια της ανωτάτης βα8μίδος
ευρίσκεται εις ϋψος 0.55 άπο του σημείου, οπου
ητο ή βάσις της κατωτάτης βαι'tμίδος, το δλον
δμως ϋψος του κατασκεΙ'άσματοςείνε 1,06 περ,
ως {}α έξηγήσωμεν κατωτέρω, Ή διεύ{}υνσίς του
δεν είνε ακριβώς παράλληλος προς την ανατο
λικην {)ψιν του Πεισιστραίείου πύργου Η 25'

('
εικ.

39)
'.

"Ε χει

μήκος, κα{}' σπον τουλάχιστον απεκαλύφ{}η τοϋτο,

κατεσκευασμέναι δι' Έλευσινιακών τι τανολίδων
ανίσου μεγέltους (αί μεγαλείτεραι μήκ. 1.60 κrιι
αί μικρότεραι 0.45, και το πάχος αυτών ποικίλ·
λει), και διαφόρων χρωμάτων και ποιοτήτων,
δεν είνε δε με πολυ μεγάλην επιμέλειαν είργα
σμέναι' ουτε ή επιφάνειά των είχεν άρχη1'lεν
λειαν{}η με μεγάλην προσΩχήν, ουτε ή προσαρ
μογή των JIgoc, αλλήλας εγινε με απόλυτον ακρί
βειαν (εΙκ. 40), εις εν δε σημείον της δευτέρας
βαδμίδος ιΙ JIQoa1'tia Οψις ενος λί{}ου συνεπλη
ρώι'tη δια μικροτέρων πλακιδίων.
Άριuτερά, προς βορράl', καταλήγουν α'ί βα1't
μίδες εις ιiJραίoν κατα πολυγωνικον τρόπον κτι
σμένον μέτωπον (εΙκ. 41), Στηρίζεται τουτο επι
μικρου {}εμελίου εξέχοντος ίκανώς έκτος της
γραμμης της Ι;ψεως του μετώπου, και αποτε
λουμένου εκ σειράς αργιον κατα τα αλλα λί1'tων
εχόντων ωριζοντιωμένην μόνον την ανω επιφά-
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νειω', εφ' δσον ειτικάιtηται επ' αυτων ή άνωτέρα
σειρα λί{}ων. Πριν αρχίσουν επι του μετώπου

ΕΙκ.

36.

37.

προ των βα{}μίδων, προ της δυτικης δηλαδη
όψεως της κρηπίδος ευρίσκετο εξ 'ίσου περίπου

·Οστρακα ΥΕ εκ τoiί Τελεστηρίου.

οί λί{}οι της πρώτης βαιtμίδος μεσολαβεί μεταξι'
ταύτrις και του μικρου {}εμελίου μία σειρα με-

ΕΙκ.

35

ύψηλότερον του προ του μετώπου, της βορείας
δηλαδη οψεως της κρηπίδος, εδάφους. ΤΟ άντί-

'Όστρακα ΜΕ εκ τoiί Τελεστηeίου.

γάλων λί8ων' ή βάσις της πρώτης βα{}μίδος
ευρίσκεται κατα ταύτα 0.43 ύψηλότερον της
βάσεως του μετώπου, έπομένως και το εδαφος

στοιχον νότιον μέτωπον, εις το όποιον πρέπει
να κατέληγεν ή κρηπίς, δεν άπεκαλύφ8η, και
είνε πι8ανόν, οη κατεστράφη κατα την οικοδο-
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τόμου τού Άρχαιολογικού

μην τού Περικλείου τείχους' δι'νατον δμως είνε
"

και

,

~I

Ι

να κρυπτεται ακομη μερος

,

1:\,

τουτου υπο την

Περίκλειον επίχωσιν, εφ' δσον υπάρχει αϋτη
ακόμη εις πολιl μικραν (lπόστασιν απο τού νο
τίου ακρου του απoκαλυφι'tέI'ΤOς μέρους τοϋ
βα3μιδωτοϋ κατασκευάσματος. Ήδυν11θημεν

Είκ.

Δελτίου

δι' ολίγον κεκλιμένης αναβάσεως, ταύτης δε

τρόπον ηνα πα\?εια ητο τό βόρειον μέτωπον
τοϋ βαθμιδωτού κτίσματος, καί δι' αιηο εκτεί
νεται τnύτo 'ικανώς, επι 13~\ και προ τών βαδ
μίδων (είκ. 41). Δια προσεκτικη, παρατηρl]σεως
τού ανασκαπτομένου εδάφους iΊδυ\'1]θηιιεν να

38. Ό χώρος προ της Κιμωνίου πύλης Θ 5 και της όπισ1fίας όψεως τον Περικλείου περιβόλου.

..

Άριστερα το Κιμώνιον τείχος με την α ατολικην παραστάδα

δμω; να πιστοποιήσωμεν, δη και ή ανατολικη
πλευρα τοϋ βα3μιδωτοίί κατασκευάσματος, που
σκεπάζεται τώρα ύπο τού σχεδΟν προσκολλημέ
νου επ' αύτης Περικλείου τείχους ('ίδ. εΙκ. 40),
παρουσίαζεν όμοίως καλώς ειργασμένην πολυ
γωνικην οψιν, ή όποία φθάνει εις 'ίσον βάθος
με το μέτωπον τη, βορείας πλευράς επομένως
και το εμπροσδεν της ανατολικής πλευράς τού
κιίσματος εδαφος ειΊρίσκετο χαμηλότερον τού
πρό της δυτικης πλευράς εδάφους. Λοιπον φαίνε
ται, ση ίιπηρχε προ τroν βαθμίδων, δηλαδl'ι προ
της δυτικής πλειφάς ολίγον υψηλοτέρα πλατεία,
εις την όποίαν ή π",όσοδυς εξ ανατολών εγίνετο
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της πύλης.

πιστοποιήσωμεν, δτι και προ της οικοδομής του

βαθμιδωτού κτίσματος το εδαφος εκεί ητο υψη
λότερον προς δυσμας και εχαμήλωνε με όμα
λην κλίσιν προς ανατολάς. Εϋρομεν δηλαδη είς
το ϋψος τού θεμελίου τού βαθμιδωτου κτίσμα
τος σιερεαν στρώσιν εκ γης μετα μικρών λι{}α
ρίων, ή όποία απετέλει συμπαγη επιφάνειαν,
<
"
•
"
δ'
"~
ως
εαν
ειχεν
επιιη
ες επικρουσιιη

('
εικ. 4'>
~, 1) .

<
η

στρώσις αϋιη σι.νεχίζεται και εντος τού χώροι',
τον όποίον σκεπάζει το βαθμιδωτόν κτίσμα,
ανέρχεται δε προς δυσμας και φθάνει εις το
ανατολικσν' περίπου ακρον της προεκτάσεως του
βορείου μετώπου του κτίσματος το ϋψος τη;

Παράρτημα τού 150υ τόμου τού Άρχαιολογικού Δελτίου

κατωτάtης βαl'tμίδος τούτου. Λοιπον είνε φανε
ρό'" στι προ τη; οικοδομης του βαl'tμιδωτοίί
κτίσματος ύπηρχεν εκεί, εις τον χωρον, σπου
σώζεται σήμερον Ο Πεισιστράτειος πύργος και
Τι Κιμώνιος πύλη, στερεως στρωμένη πλατεία
η όδός, Τι όποία εχαμήλωνε προς ανατολας εΙς

ΕΙ ...

37

σεως διάφορα σ.τερεα εδάφη (εΙκ. 41), και ή με~
αμμοι:; ύπηρχεν επι της στερεάς στρώσεως και
προ της οΙκοδομης τού βαl'tμιδωτού κτίσματος,
διότι παρατηρείται και επι τού τμήματος ταύ
της, το οποίον σώζεται εντος τού χώρου, τον
οποίον σκεπάζει το βα8μιδωτον κτίσμα, ενω τα

39. Τeίβα{)μος "eηπις .. αί βά{)eοv neo τής όπισ{)ίας οψεως τον Πεeι .. λείοv πεeιβόλοv τoiί iEeoiί.

τρόπον ωστε να σχηματίζεται εκ της- πλευράς
ταύτης κεκλιμένη ανάβασις επι της κλίσεως εκτί
σ8η το βα8μιδωτον κατασκεύασμα, δια τουτο δε

τα όρατα μέτωπα τούτου προς βΟQράν και ανα
τολας (ίσως και προς νότον) είχον την βάσιν
αύτων χαμηλότ-ερον των βα8μίδων, που εΙνε
επι της δυτικης ϊtλει'ράς, προς την ύψηλοτέραν
πλατείαν, απο της οποίας εγίνετο ή πρόσοδος

~~τά~

.

Έπ~ της στερεάς στρώσεως ή οποία, ώς είπο
μεν, προϋπηρχε της οΙκοδομης τοίίβα8μιδωτοϋ

ύψηλότερον της αμμου ταύτης άλλα διάφορα
στερΈα εδάφη παρατηροϋνται μόνον προ τοϋ
βορείου μετώπου τού κτίσματος, Όχι δε και έντος
τού χώρου, τον όποίον σκεπάζει τούτο, και είνε
δια τούτο φανερόν, στι εσχηματίσ8ησαν ταύτα
μετα την οΙκοδομην τού βα-θμιδωτοϋ κτίσματος 1.
ΕΙς τον χωρον εμπροσ-θεν των βα8μίδων
μεταξυ τούτων, και τού σημείου σπου αρχίζει
το ύψηλότερον εδαφος της παλαιάς πλατείας, που
προϋπηρχε, κα8ως ε'ίπομεν τού βα8μιδωτού κτί
σματος, ή ύπεράνω της παλαιάς σtfQεάς στρώ-

κτίσματος, εϋρ(ψεν κατ α την ανασκαφην στρωμα

λεπτοτάτης άμμου πάχους ολίγων έκατοστω,·,
μετα το όποίον ηκολού80υν εΙς το ϋψος τα βρα
δύτερον σχηματισ8έντα αλλεπαλλήλως δι' επίτη
δες επικρούσεωι; η δια συνεχοί'ς συχνης πατή-
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1 'Αμφιβολία δίινατοι να ύπάρξυ μόνον ώς προς το
άμέσως ύπερκείμενον στρώμα (είκ. 40,2), τοϋ όποίου
σημεία, αχι άπολύτως βέβαια, εύρέi)ησαν και έντος τοίί
χώρου, τον όποϊον καλύπτει το βαi)μιδωτον κτίσμα.

Παράρτημα τού 15 0υ τόμου τού 'Αρχαιολογικού Δελτίο'"

"ε ως επίχωσις άΠεtελείω εκ κοινής γης, εντος
Υ'η; όποίας εΙς εν σημεΤον εύρίσχετο και ίκαν~η
ποσότης καδ'αρας στάκτης, και εμπρσσ&εν της
βάσεως των βαθμίδων και ολίγα ύπολείμματα
ερυ{}ρας E)t πυρακτώσεως γης. 'Εντος της έπιχώ
{Υ\Ξισς Υαύτη; μόνον ολίγα Όστρακα εύρέ&ησαν,

ΕΙκ.

παλαιάς στερεά; σιριόσεως εντος του ιδίου
ρου

,

το

')1δ
στερεον εαφος,

<
ο

'β'
φυσικος
ραχας,

<
ευ.

ρίσκεται εις βά&ος 1,76 περ. ακόμη, εις το διά.
στημα δ' aiJtO η γη εφαίνείΟ αδιατάρακτος και;
περιείχεν ολίγα ύπσλείμματα πυράς και περισ.
σότερα ('JGtQaxa μυκηναϊκα πρωτον με ολίγα

40. Βa()μίδει; κρηπίδας. 'Οπίσω ή 6πισ-ιJίσ. οψις τού Περ,κλείι;υ περe.{iόλοv.

μεταξυ τω., οποίων εν τεμάχιον κσΡΙΥ{}ιακο\1
αρυβ"iλλου, και εν τεμάχιον ύψηλοϋ ποδΟς 1!\)κηvcι'ίκοϋ ΠQτηeίου. τα εύρήματα ταύτα μόνον
προς εξαχ,ρίβωσιν χρονικοϋ όρίου κατόπιν όπωσ
δήποτε του όποίου εκτίσ&η το βα1tμιδωτοv 1tατα
σκεύασμα δύνανται να χρησιμεύσωσιν, αφου μά
λισω υπεράνω της εν λόγφ επιχώσεως εις το
ϋψος της βάσεως των βω'tμίδων φαίνεται, οτ!

είχε σχηματισ&η νέον στερεον έδαφος εξ επι
κρούστσυ γης μετα λι&αρίων. Ή έπίχωσις είνε
δυνατον Τι να προυπηρχεν όπωσδήποτε έκεί, η
να μετεφέρ3η αλλο&εν κατα την οικοδομην του
βα&μιδωτου κτίσματος προς πλήρωσιν του σπ
νοϋ χώρου, που &α υπηρχε μεταξυ του α;,:ρου
τοί' υψηλοτέρσυ εδάφους της προϋπαρχούσης
πλατείας και των βα&μίδων. Βα-βύτερον τη;

μεσοελλαδΟΗi, καΙ κατό:ιειν
μόνον μεσοελλαδικά.
Προς

σχετικην

μέ;(ρι

χρονολόγησιν

τρϋ

τού

β~ιiΧΟ1J

βα{}μlδα~

τού κ-είσμαtOς παρέσχεν καΙ αλλας ενδείξεις ή
άνασκο.φή μας. Μετα ttlV αφαίρεσιν nΊς μεγά
λης Περικλείου επιχώσεως, που άποτελείται κατα
τΟ πλείστον εξ αμμου 1'tαλασσίctς Τι ποταμίας
μετα πολλών μικρών καΙ μεγάλων χαλίκων 1,
άνευρέ&η ;;0 συμπαγες εδαφος, που είχε σχημα1

Ή εξ άμμου καΙ χαλίκων επίχωσις διεκόπτετο εις

υψος 1.20 απο της βάσεως της πρώτης βα{}μίδος δια
παχέως ογκου επιχώσεως εκ γης μεταφερ{}είσης εκ πλη

σίον κειμένου χώρου τινός μόνον εντος της γη, ω',τ-ϊiς
ευρέ&ησαν όλίγα -όστρακα. Έπι του σγκου τσύτου έσυ

νεχίσ{}η πάλιν εις ϋψος

'1

επίχωσις έξ άμμου ?<αι χαλί

κων μέχρι της έτιιφανείας της αυλής του ίερου.
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TIIJMj έμπροσθεν τού Κιμωνίου τείχους μετα
ri]v οικοδομ11ν του εκ γής στερεως πατημένης,
τής όποίας ησαν ανάμικτα ,'}ραύσματα
π(όρων, προφανως τής οΙκοδομής τού τείχους

fVTO;

(εΙκ. 42, 4). το έδαφος τοίοτο είνε {'ψηλότερον
πrιρα το Κιμώνιον τείχος, οπου αρχίζει, και χα-

Ε/κ.

41. Boeela

μηλώνει επειτά ελαφρως, εκάλυπτε δε σχεδΟν εξ

το Κιμώνειον τείχος διεκρί'3η άφ' ετέρου σαφως
κατα την ανασκαφην ή μικρα τάφρος, πο-υ

εσκι:ίφη δια να τε'30ίίν τα 3εμέλια' ή επιφάνεια
της γης που αρχίζει άπο τού ανω ακρου της

τάφρου (εΙκ. 42, 3) εΙνε φανερόν, στι άπετέλει
την στρωσιν όδού η πλατείας είνε στερεως επι
κρουσμένη καΙ εχει πολλα μικρα λιδάρια συμ

CH

στρωσις αύτη

εΙνε άναμφιβόλως το έδαφος της προηγηδείσης
του Κιμωνείου τείχους περιόδου, των χρόνων
δηλαδή, οτε τον χωρον τού ίερου άπέκλειεν ό
;'ΠΙ Πεισιστράτου κτισ3εις περίβολος φδάνει δε
εΙς ύψος ή aτρωσις μέχρι σχεδΟν της κορυφης
της δευτέρaς

βαl1μίδος, λοιπον εφαίνετο

τος μέχρι της οικοδομής τού

Κιμωνίου τείχους

το έδαφος παρα το βα\'tμιδωτον κτίσμα ύψώ3η

κατα 0.50, συγχρόνως δε ύψοtτο φυσικα και το

όψ,ς τ(μΡά{},.,ου κρηπΊδος.

δλοκλήρου το κλιμακωτον κατασκεύασμα.. Παρα

πεπηγμένα μετα του χώματος.

εκ τού βιιθμιδωτοϋ κατασκευάσματος μόνον .\
τρίτη βαδμις καΊ ή κορυφη τής δευτέρας.
Άπο τής οΙκοδομης τοϋ βω'}μιδωτοϋ κτίσμα

τότε

δάπεδον της όδου, ή όποία ερχομένη, ώς φαί
νεται, εκ Νότου κατα μηκος 'ίσως των βα3μί
δων εκάμπτετο εΙς το ακρον τούτων προς ανα
τολάς. ·Οτι δε Τι ύψωσις τού εδcίφους και τού
δαπέδου των όδων δεν εγινε δια μιας δεικνύουν
τα αλλεπάλληλα στερεα δάπεδα, που εχουν σχη

ματισ3η μετα~-υ της πρώτης στερεας στρώσεως

των χρόνων τής οΙκοδομης του βα3μιδωτού κτί
σ"ιατος καί της στρώσεως των χρόνων της οΙκο
δομης τού Κιμωνίου τείχους, συγχρόνως δε και
Τι φδορα των ακρων των βα3μίδων που εγινε
δια της προστριβης των τροχων των όχημάτω\'
('ίδε εΙκ. 40), τα όποία παρείρχοντο εχεί την

καμπηνπρος άνατολας της εκ Νότου η νοτιοδυ.

τικων ερχομένης όδοίί. Ή φ30ρα παρατηρείται

εΙς τα ακρα τών είς διάφορα ϋψηεύρισχομένων
βα3μίδων και εΙς το μέσον της ανω επιφuιείας
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40

της δευτέρας βαθμίδος (της τρίτης,
βα3μίδος το βόρειον ήμισυ λείπει),
δεν Μ ήτα δυνατόν, αν ή όδΩς δεν
έκάστοτε εις ϋψος άντίστοιχόν προς
ρε ίσα; βα{Jμίδας. τα σπανιώτατα

άνωτάτης
τοϋτο δε
εύρίσχετο
τας φ{}α
εύρήματα,

παρα το βα3μιδωτον κατασκεύrισμα δεν παρέ
χουν δυστυχώς την ευκολίαν τοϋ απολύτως ακρι
βοϋς όρισμου της χρονολογίας της οικοδομης τού·
του και τών διαδοχικών περιόδων τη; -υπάρξεώς
Α
"
του. , l-ιπο"υτως

β ε'β αιον

."
ΟΗ .
εινε

εινε,

ΕΙκ. 42. ' Εδάφη όδοϋ (ί) εις διάφορα ϋψη μεταξiι τής βορείας οψεως τής τριβά{}μου
καΙ του Κιμωνίου τείχους.

Δι;' του αρι{}.

4 το μετα τη1l

Δια το\,

1

πα Ί'
,αιο-

κρηπϊδος

σημειουται· ή στρώσις επι τής όποίας εκτίσ{}η ή κρηπίς.

3 σημειοϋται το έδαφος κατα την οΙκοδομην του Κιμω1lίου τείχους καΙ δια του
οΙκοδομη1l του Κιμωνίου τείχους έδαφος. 'Υψηλότερο1l τούτου εί1lε νπόλε·ιμμα
τής Πιρικλείου επιχώσεως.

ελάχιστα μόνον οστραχα 1, που είχομεν εις τον
μικρον χώρον που ήτο δυνατον να εξετασ{}Ώ

τερον της οικοδομης του Κιμωνείου τείχους, πι
δανώ; δ' εξ ίσου βέβαιον, οτι είνε παλαιότερον

lΙαραδόξως έντος τών διαφόρων στρωμάτων που
εσχηματίσ3ησαν μετα την οΙκοδομην του βα3μιδωτου

επίσης, δτι συμφώνως προς τα ολίγιστα ταϋτα
εύρήματα δύναται ή οίκοδομη να έγινεν εΙς τους
τελευταίους γεωμετρίκους Τι τους αμέσως μετ'
αυτους χρόνους.

1

κτισματος, και χωρίζονται σαφώ; και δια πολυ στε·
ρεάς επιστρώσεως άπ' άλλήλων, ή γη περιείχεν σχεδόν
τών ίδίων χρονικών περιόδων αστρακα άπο τών με σο·
ελλαδικών μέχρι τών πρωτοκοριν3ιακών. Έντος τών
στρωμάτων, που εσχηματίσ(tησαν μετα την οΙκοδομην
του Κιμωνίου τείχους δεν ευρομεν αστρακα. Χαρα
κτηριστικον ευρημα έντος της στρώσεως της ό:τοίας ή
έπιφάνεια ητο εΙς το ϋψος του μέσου της δευtέρας βα{)·
μίδος εύρέ3η μικρα κακότεχνος πηλίνη προτομη δυνα·
μένη να χρονολογη{tη εΙς τα τέλη της 6ης εκατονταε·
τηρίδος.

και τών χρόνων του Πεισιστράτου. Βέβαιον είνε

Ήμείς τείνομεν κατα ταiίτα να πιστεύσω μεν,
δτι το κτίσμα είνε σύγχρονον προς την πρώτην
πρώ'ίμον άρχα'ίκην περίοδον, εκ της όποίας άνε
καλύψαμεν το. μικρον τμημα του τείχους του
περιβόλου, εντος του βραδύτερον αυτου κτισδέν
τος άναλημματικου τοίχου 'τη; αύλης του πρωι-

•
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?χυ{}~ δια τη.~ '1ψοσ-θήκης ,:αΊ,έως π~ιν{Hνoυ

εδαφος δηλαδ;] της αυλης τοϋ Τελεστηρίου (Άρχ.
Δελτ. ε. ά. σελ. 2~, είκ. 28), κτισ-θέντων σιρών.
Βραδύτερον, πότε άκριβώς δεν εΙνε ασφαλώς
γνωστόν, ο κοίλος χώρος τών σιρών fπληρώ{}η
δι' επιχώσεως και το μικρόν αυτο σκέλος ενι.
σχυ{}εν πάλιν, ώς φαίνεται, και αυτο εσωτερικώς
δια παχέως προσ{)έτου επικτίσματος εξ ωμών
πλίν{}ων (είκ. 44) εγινεν άνάλημμα της μεγάλης
επιχώσεως, που εχρησίμευσε δια να πληρω-θfι ο
πρότερον κενος χώρος τών σιρών ι. Ό πύργος
ητο αρχη{}εν φυσικακτισμένος, σπως καΙ το λοι
πον Πεισιστράτειον τείχος, δηλαδη μέχρις ϋψους
0.80 περ. απο τοϋ εδάφους δια μεγάλων Έλευ
σινιακών λί-θων, καΙ ύψηλότερον δι' ωμών πλίν
3ων' σπως σμως εφάνη κατα την πρώτην ηδη
ανασκαφην είχε μετασκευασ3η κάποτε εις αρ
χαίους χρόνους, εφαίνετο δ' εκτοτε, οτι ή εξ
ωμών πλίν3ων οίκοδομη τού ανωτέρου μέρους
του άντικατεστά3η δι' οίκοδομης εκ κροκαλο
παγών λί3ων (άρουραίων), της οποίας σώζονται
είσέτι λείψανα ολίγων δόμων (είκ. 43) ύψηλό
τερον της εκ μελάνων λί{}ων κρηπίδος του.
Eύ3iις μετα την αποκάλυψίν του είχε εκφρα
σ{}ή η γνώμη, ΟΤΙ ο πύργος επρεπε να ταυτισ{}fι
με τον παλα,ο", πεσό",τα nveyo", της εν τη
επιγραφfι IG, ΙΙ-ΙΙΙ2 1672 λογοδοσίας τών επι
στατών τού Έλευσινιακοϋ ίεροϋ τοϋ ετους 329/8,
αλλ' ο Noack (Eleusis σελ. 211) εβεβαίωσε την
γνώμην αύτην δια διαφόρων ύπολογισμών μετα
λεπτομερη εξέτασιν τών ερειπίων. Και μετα την
πληρεστέραν άποκάλυψιν του πύργου δια της
ανασκαφής μας, καΙ την κατόπιν ταύτης τελειο
τέραν εξέτασιν τών έρειπίων του παραμένει
αναμφισβητήτως άλη3i)ς ή γνώμη αϋτη, μόνον
η λεπτομερειακη αφήγησις ύπο του Ν oack τού
τρόπου της εκτελέσεως της επισκευης και της
χρησιμοποιήσεως τών ύλικών εδείχ{}η, στι δεν
συμφωνούν προς τα πράγματα.
Ό πύργος χαρακτηρίζεται είς την επιγραφην

3υσιν τού έσωτέρου, ύψηλοτέρου χώρου τού tε

κατ' άπόφασιν της βουλης δια μεγάλης δαπά
νης χρησιμοποιη{}έντοςκαΙ ειδικου δανείου προς
τούτο. Είς τον παλαιον πεσόντα πύργον εγιναν

μυυ αρχα'ίκοϋ Τελεστηρίου (ιδε Άρχ. Δελτ, 14,
παράρτ, σ, 15-18 είκ. 21). Άπέναντι τοϋ βω'}
μιδωτυίί κτίσματος (Σχέδ. Ζ 14) εις ί')χι πολ-υ με
γάλην άπόστασιν ύπηρχε τότε ή πύλη τοϋ περι
βόλου Ζ 12 και ό Ίερος λί30ς Ζ 13 (Άρχ. Δελτ.
ε. ά. σ. 15 και είκ. 19). Άσφαλώς μετα την οίκο
δομην τού Κιμωνίου τείχους ιδρύ-θη το βά3ρον
προ tO:U νοτίου άκρου τών βα{}μίδων ('ίδ. είκ. 39).
Είνε τε{}ειμένον επι στερεού στρώματος γης το
όποίον συνεχίζεται και προς τας βα{}μίδας καΙ
καλύπτει σχεδΟν εξ ολοκλήρου καΙ την δευτέραν
βα{}μίδα .• Αποτελείται εκ τετραγωνικης βάσεως
(μηκ. 1,02 ϋψος 0,33) εκ μέλανος ελευσινιακοϋ
λί30υ, επι της όποίας είνε τε{}ειμένη δευτέρα
μαρμαρίνη βάσις (μάρμαρον νησιωτικόν;) με
τετράγωνον δπην (μηκ. 0,32 βά{). 0,063) εν τ4)
μέσφ της άνω επιφανείας, σπου ϊστατο πι{}ανώ
τατα τετράγωνος Έρμης προπύλαιος απέναντι
της πύλης τού Κιμωνίου τείχους.

Oaed τό", nvevo", Η 21. ΜικρΟ: σκαφη εγινε
προς καλλιτέραν εξέτασιν τοίι Πεισιστρατείου
πύργου Η 21 (Noack D 3, Σχέδ. 1 Η 21) τοϋ
πρώτου μετα τον βόρειον πυλώνα

(= Μικρα

Προπύλαια) επι τού βορειανατολικου σκέλους
του Πεισιστρατείου τείχους (είκ. 43, πβλ. Άρχ.
Δελτ. 14, Παράρτ. σελ. 20 είκ. 23). Ό πύργος
ο-δτος μετα την νέαν διαμόρφωσιν καΙ επέκτα
σιν τοϋ ίερου μετα τα Περσικα έσημεί~νε την
βορειανατολικην γωνίαν του εσωτέρου περιβό
λου, οστις περιέκλειε τον ύψηλότερον καΙ ίερώ
τερον χώρον τοϋ τεμένους, σπου ητο καΙ το
Τελεστήριον, καΙ συγχρόνως ητο τότε άντέρει
σμα τών δύο αναλημμάτων που ύπεβάσταζον
την μεγάλην επίχωσιν του χώρου τούτου, 'tOU
νέου Κιμωνίου (μεταπερσικου) τοίχου Θ 3 απο
της δυσμικης πλευράς, καί, απο της νοτίας πλευ-'
ρας, της προς Νότον συνεχείας τού παλαιού Πει,

"

σιστρατειου τειχους,

\,.

το

_

οποιον

,

ΤΟτ8

,

ειχεν

:'t

ενι-

επικτισματος (ιδε Αρχ. Δελτ. ε. α. Παραρτ. σελ.
18 έξ. είκ. 22), δια να χρησιμεύσΌ καΙ αυτο ώς
άνάλημμα της. κολοσαίαςεπιχώσεως.
Κατα την μεγάλην μεταμόρφωσιν καΙ μεγέ

ρου επι Περικλέους επεκολλή{}η καΙ εστηρίχ{}η
καΙ επι του πύργου τούτου το βορειοδυτικον
άκρον τοίί πλαγίου, μικρου σκέλους 115 του Περι
κλείου περιβόλου, το οποίον απο το;; στΡΟΥγύλου
Περικλείου πύργου Ι 14 (Σχέδ. 1 καΙ Κουρου
νιώτη Έλευσίς, Γενικον σχέδιον) με διεύ{}υνσιν
. βορειοδυτικην περίπου αποκλείει κατ' αυτην την
πλευραν τον εσώτερον χώρον τοϋ ιερού, καΙ
εχρησίμευε κατα το χαμηλότερον μέρος του ώς
βορειοανατολικος τοίχος τών ύπογείων, ύπο το

ώς δ παλα,Οςδ·πεσω",: καΙ άνηκε και αυτος
εις το διατείχισμα, τού όποίουη επισκευη εγινε

αι άκόλου30Ι εργασίαι' μετεφέρ{}ησαν έκτος του
ιερού αί ώμαΙ πλίν30Ι καΙ το χώμα τοϋ κατα- '
πεσόντοςύψηλοτέρου μέρους του, καΙ εβωλοκο
πή{}ησαν αί πλίν{}οι καΙ τΟ χώμα δια τριάκοντα
άνδρών εργασ3έντων τέσσαρας ημέρας, αψη
ρέ3η, εφ' οσον ητο κατεστραμμένον φυσικά, τΟ
1

Έλπίζω, δτι 'Ι>α έχωμεν άλλαχοϋ τήν εύκαιρία\' να

δείξωμε,', δτι αυτό εΤνε τό.ά"άλ'1μμα το παρά το" πύρ
τό" στρο""υλο" της έπιγραφης IG' Π - ΠΙ 1672.

"0,,

6
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λι{}ολόγημα και εκα8αρίσ8η μέχρι τού στερεοϋ

ό χώρος τον όποίον κατείχε τοϊιτο (στ. 46 - 47
τφ ά"ελό"τι και ά"ακα~ήραντι του πύργου

τό

λιlJ.ολόγημα έπι

το στέριφο,,)' εκτίσ{}η

επειτα το εσωτερικον (έκ του έ"τος) τού πύρ
γου στερεώς δι' άρουραίων λί{}ων μέχρ
τού εδάφους της αυλής τού υψηλοτέρου

σ{tη ό χώρος τών λιl}ολογημάτων μέχρι

43
τον

στερεου, είς τι]ν περίπτωσιν του πύργου δέχε
ται, δη δεν άφηρέ8η όλόΧληρον το λιδολόγημα,
με τους μεγάλου; πολυγωνικους λί80υς, που
άπετέλουν το στερεον εξωτερι%.Ον περίβλημά του

χώρου τού Τελεστηρίου, προκειμένου να

χρησιμεύση τρόπον τινα το χαμηλότε
ρον της αυλής τού Τελεστηρίου μέρος
τούτο τού πύργου ώς δεμέλιον (στρώμα)
τού υπεράνω τής αυλής 'ύψηλοτέρου μέ
ρους του' το εσωτερικον τούτο στρώμα
{}(χ έχρησίμευε και ώς άντί{tεμα ά"τι
στρώσαι κατα το ά"τιτιIJ.έ"αι τού εξω
τερικοϋ περιβλήματος τού κατωτέρου
μέρους του πύργου, διότι επειδη ή εξω
τερικη επιφάνεια τούτον '3α ητο όρατή,
επρεπε φυσικα να είνε καλλίτερον τοϋ
εσωτερικοϋ στρ(l>ματος κτισμένη. Χρη
σιμοποιουνται είς τας εργασίας τοϋ πύρ
γουκατα την έπιγραφην εκτος τών άρου
ραίων και τριάκοντα τέσσαρες Αίγιναίοι

λί'30Ι (έπl. του

deoveaiov κείμενοι),

και έβδομήκοντα οκτω Έλευσινιακοι λί
{}οι, και 'ικανώς μέγας αρι'3μος (~)μων
πλίν'3ων.

Ό Ν oack πιστεύει, δτι αΊ εργασίαι
δια τας όποίας άναφέρονται αΊ δαπά
ναι είς την επιγραφην εγιναν ώς έξης.
του πύργου'είχε πέσει τι φ{}αρη το
υψηλότερον τοϋ λι'30λογήματοςεξ ώμών
πλίν{}ων μέρος' το λι'30λόγημα δεν είχε
πά{}η. Δια να γίνη η άποφασισ'3είσα
ανοικοδόμησις του πύργου μετέφεραν
έκτος του ίερου τας πεσούσας ώμας πλίν
l'tους και το εκ τής διαλύσεωςφ{}αρει
σών ώμών πλίν{}ων χώμα, τα όποία {}α
έκάλυπτον ύπολειφ{}εν ,μέρος τον πύρ

γου, έκτος τοϋ 'ιεροϋ(στ.

45

τοϊς τας

πλίνlJ.ους και' το" χου" άποφορήαα-.
σι" εΙς το {Joέατρον). Ώς προς την άκο
λου{}ήσασαν μετα τουτο εργασίαν (στ.

8Ικ. 44. 'ΕπΙκτισμα εξ ώμώ" πλΙ'll-{}ω'll πeος έ'ΙΙΙσχνσι"
Τ'oiί ά'llαλημματικοiί τεΙχονς Ι 15 (=poeelov τοΙχον τώ"

46 - 47 τφ ά"ελό"τι και' ά"αΗα{Joήρα"τι του πύργου το λιΙJ.ολ6γημα έπ1.
το στέριφο,,). μολονότι ό 'ίδΙΩς εξηγών είς μίαν

Πεeικλείω'll σιeώ'll).

τφ τα

άλλα μόνον το εσωτερικον γέμισμα, το όποίον
{}α άπετελείτο άπο μικρους άργους λί{}ους και
χώμα. Ώς βάσις τής παλαιας έποικοδομήσεως

λιlJ.ολογήματα ά"ελό"τι τα παλαια και έχφο
ρήσαντι και' [ά"ακα{Joήρα"τι έπι) το στέeι
φαν), οπου 'πρόκειται περι εργασιών γενομένων
είς την [ερα" οΙκία", '!tιστεύει, δη {}α άφηρέ

δι' ώμών πλίν{}ων του άνωτέρου μέρους τού
πύργου το τοιουτοτρόπως κατεσκευοισμένον λι
'30λόγημα, ητο αρκετόν, δεν συνέβαινεν δμως
τοϋτο και δια την άποφασισ{}είσαν νέαν εποικο

l'tηfίαν εξ όλοκλήρου τα παλαια λιl10λογήματα,
;ιαι {}ιi μετεφέρ{tησαν μακράν, άφου έκα&αρί-

τοϋτο άπεφασίσ8η ή άπομάκρυνσις τοϋ παλαιού

αλλην περίπτωσιν, που άναφέρετάι ή ίδία σχε
Μν φράσις είς την επιγραφην (στ.

76

δόμησιν δια: τών μεγάλων άρουραίων, καΙ δια
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ΔΒλτίου

γεμίσματος,; χαι τι πλήρωσις του κενου χώρου
δια στερεως στρωμένων λί~ων (οϋτω εξηγεί ο

των άλλων πύργων και αύτου του κυρίου σώ
ματος του Πεισιστρατείου τείχους, άπετελείτο

Ν oack το και Ικ του l"τος d"τιστρό)σαι της

εκ μεγάλων Έλευσινιακων λωων (είκ. 43, σπου
φαίνεται ή δυτικη άκρα της βορείας πλευράς.
και είκ. 45, σπου φαίνεται 11 νοτία άκρα της
δυτικής πλευρά;- πβλ. και Άρχ. Δελτ. ε. ά. σεί..

έπιγραφης). Έπι της σχηματισl}είσης κατ' αύτον
τον τρόπον ίσχυρά; πλέον βάσεως εκτίσ~η εκ
νέου δ πύργος δια των αρουραίων λωων, οΙ
οποίοι κατα τον Ν oack απετέλουν οϋτω και

την εξωτερικην οψιν της οίκοδομης του πύργου,
μέχρι του ύψηλου εδάφους της αύλης, και μό-

Είκ.

45.• Οπισ{}lα,

20 είκ. 23). ΤΟ παλαιον τουτο λι~oλόγημα σώ
ζεται σήμερον ολόκληρον μόνον επι του δυτι
κου, του προς τα εσω του τείχου; δηλαδη προέ ..

'ι'οτΙα, όψις το;; λι{}ολΟΥήματος το;; Κ.μω'l'lοv

ά'l'αλημματικοv τοΙχου Θ

νον ό τελευταίος δόμος της νέας ταύτης οίκο
δομης εκτίσ~η δια των Αίγιναίων λί~ων, επι
των οποίων επειτα ετέ-θησαν οΙ ελευσινιακοι
λί~oι ως βάσις του επι του εδάφους της αύλης
του Τελεστηρίου ύψουμένου πλέον εξ ώμων
πλίν~ων δωματίου του πύργου.
Έν τούτοις ή άνωτέρω ίστόρησις των εργα
σιων, που ύποδεικνύεται δια της επιγραφης, στι
εγιναν κατα την εκ νέου άνοικοδόμησιν του
πύργου, δεν συμφωνεί εξ ολοκλήρου προς τας
ενδείξεις, που μάς παρέχει το ερείπιον, σαφέ
στερον τώρα μετα την τελειοτέραν άποκάλι'
ψίν του 1

ΤΟ λι~oλόγημα τον πύργου, σπως και σλων
1 Τό άνατολικώτερον 11 μισυ περίπου της άνατολικης
προεξοχης τού πύργου εΤχε περιληφ{}η, ώς έσώζετο
τότε, εΙς την οΙκοδομην τού δυτικού τοίχου μακρού
στοοειδους ρωμα'ίκού κτηρίου (Λ 13 εΙς κοvροv'l'.ώτη
, Ελευσις Γενικον σχέδιον), το όποίον ίιπο{}έτομεν, στι
ησαν οί σιροί τών χρόνων εκείνων. 'Ολόκληρον την
βορειανατολικην γωνίαν τοί. πύργου απεκαλύψαμεν
ανοίξαντες μεγά"ην όΠ1Ίν εΙς τον τοίχον τούτον.

3.

χοντος, μέρους του πύργου. Έπι του εξέχον το;
εξω~εν της γραμμης του τείχους προς Ά νατο
λας μέρους του πύργου άντι των παλαιων Έλευ
σινιακων πολυγωνικων λί~ων άποτελουσι, ως
σώζεται σήμερον το ερείπιον, την εξωτερικην
οψιν του λιδολογήματος κανονικαι πώριναι πλιν
~ίδες κατ' ίσοδομικον τρόπον κτισμέναι (είκ. 43
και 46). Ύπάρχουν επί της βορείας πλευράς, 1'1
όποία σώζεται καλλίτερον δύο δόμοι των πλιν
~ίδων τούτων φ~άνoντες μέχρι του ανω ακρου
του λι~oλoγήματoς. Ώς ύπό~εμα τούτων χρη
σιμεύoυν μεγάλοι αρουραίοι, οί οποίοι εξέχουν
κατα 0.31 της γραμμης της επιφανείας των
πωρίνων πλιν~ίδων. Έκ της εξωτερικης οψεως
του άρχικου λι~oλoγήματoς σώζονται επι της
πλευράς ταύτης μόνον δύο Έλευσινιαχοι λίδοι
(β β 1 επι της είκ. 46). του ένος tGJV λωων τού·
των (β) μέγα μέρος εισχωρεί εις το κύριον σωμα
του τείχους μετα του όποίου ητο συνοικοδομη
μένος αρχικως. Και τρίτου ύψηλοτέρου δόμου
πωρίνων λί~ωv σώζεται εΙς λί~oς (α δεξια επί
της εΙκ. 46)' με τον δόμον αύτον i\ρχιζε πλέον
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ή επένδυσις τοϋ ανωτέρω τοϋ λι30λογήματος
στρώματος των αρουραίων λίδων. Αι πλιν3ίδες
εΙνε πολυ μεγάλαι (εχουν μηκος 1.43, ϋψος εχει
ό κατώτερος δόμος 0.39, ό δεύτερος 0.37 και ό
ΤQίτος 0.44), και σχετικως καλώς ειργασμέναι' ή
επιφάνειά των καλύπτεται ακόμη με το
άπεργον του λατομείου, αλλ' αι άρμογαι

4ά

Ή πωρίνη επένδυσις περιωρίζετο φυσικα μό
νον επι του ανατολικου εξω της γραμμής τού
τείχους εξέχοντος μέρους του πύργου 1. 'Εκ τοϋ

λοιπου πύργου άρατον ητο τότε μόνον το βό
ρειον άκρον της δυτικης του πλευράς εντεϋ{}εν

εΙνε επιμελημέναι κάι εΙνε άξιον σημειώ

σεως, στι εις αύτας είνε πλαγίως αποκε
κομμένη προς εντονωτέραν δήλωσιν τού
χωρισμοϋ των λί3ων ή άκρατού έτέρου
εξ αύτων' ό ανώτερος δόμος εΙνε πάν
τοτε κανονικάΊς κατα 0.02 ενδοτέρω της
άκρας τού κατωτέρου
τοπο3ετημένος,
σημεία' μαρτυρσ\ίντα, στι ή εργασία εγι
νεν εις χαλους αρχαίους χρόνους. ΤΟ
αντίστοιχον μέρος της νοτίας πλευράς

τού πύργου εκαλύπτετο,

ως εξε-8έσαμεν

ανωτέρω, κατα το εν τρίτον περίπου ύπο
του άκρου του πλαγίου μικροϋ σκέλους
του Περικλείου τείχους, τοϋ βορείου δη
λα δη τοίχου των σιρων' ση δε κατ α την
επισκευην εγινε και εκεί άμοία εργασία
προς την βορείαν πλευραν μαρτυρείται

εύτυχως ύπο σωζομένου καΙ εκεί μέρους
δόμων των πωρίνων πλιν3ίδων.

'Όπισ3εν της σειράς των πωρίνων δό·
μων ακολου3εί αμέσως Τι οίκοδομη των
αρουραίων του εσωτερικού πληρώματος

του πύργου' είνε δε και τούτων Τι οίκο
δομη σχετικως επιμελημένη' οι δύο ακραίοι
δόμοι έκάστης των πλευρών αποτελοϋν
ται εκ λί3ων ισομεγέ3ων περίπου (μηκος
1.24 περ., πλάτος μέχρι 0.78 και ϋψος
0.48 - 0.52), και εναλλάσσονται δόμοι
φορμηδΟν και παρα μηκος. Μόνον σπου
ό πύργος έκρύπτετο είς τον πλίν3ινον

σγκον τοϋ συνεχομένου τείχους Τι εις την
ύπο την αΙΙλην του Τελεστηρίου επίχω
σιν Τι εξωτερικη γραμμη των αρουραίων
εξέχει ανωμάλως και έκτος της γραμμής
του πύργου (ίδε εΙκ. 45). Τού κεντρικοϋ
δμως μέρους του εξ αρουραίων πληρώματος του πύργου Τι εργασία είνε άμελε-

ΕΙκ.

στέρα' οϋτε ίσομεγέ3εις είνε πάντοτε οι ~ί~oι,
ουτε και τόσον καλως είργασμένοι, και ενιοτε
κενα (και αρκετα μεγάλα) μεταξύ των αρου
ραίων πληρού\'ται στερεως με εντελώς ακατερ
γάστους μικροτέρους κοινους λί30υς εις μίαν
των ύψηλοτέρων σφζομένων σεΙΡQJν αρουραίων
δια να ε~ισω{}η Τι διαφορα ϋψους μεταξiι μεγά
λων αρουραίων στρώνονται επιμελώς και ακρι
βωςόριζοντίως εις ικανην εκτασιν πολλοι μικρό
τεροι λί30Ι (ιδε είκ. 43).

46.

Βορεία οψ,ς τοϊί επ,σκενασlJ.έ-ντος μέρονς τoiί
λ,lJ.ολΟΥήματος τοϊί πνΡΥον Η 21.

τού Κιμωνίου τοίχου Θ 3' εκεί Τι επένδυσις των
αρουραίων εγινε δια πλίν3ων ώμων (μεταξiι τής
γραμμης τοϋ εξωτερικο\ί άκρου τοϋ λι30λογή
ματος και της επιφανείας τών αρουραίων Τι

ι .'0 Λύργος εξέχει, ώς σώζεται κατά 2.34 εκτός της
γραμμης του τείχους, ενώ εΙς το'ίις λοιπο'ίις Πεισιστρα
τείο"ς πύργους τής 'Ελευσίνος ή εςοχη εΙνε άλλοτε
μικροτέΡ'σ. και άλλοτε μεγαλειτέρα.
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του και ολον το ύψηλότερον εξ ώμών πλίν1'tων
μέρος και τοϋ λοιποϋ πύργου, Ή πτώσις προ
ηλ1'tεν εκ καταστροφης τοϋ λι1'tολογήματος, τό

απόστασις έ{νε 0.80 περίπου και σ(.όζονται εκεί
ακόμη τα ύπολείμματα τών ώμών πλίν1'tων).
Αί ενδείξεις, που μας παρέχει το σω1'tεν ερεί

πιον, σπως το παρουσιάσαμεν δια της ανωτέρω

E1H. 47.

Ή βοeειαιιατοιι.. ή Υωιιlα τοϊί

nveyov

Δελτίου

όποίον δι' αγνωστον αίτίαν απεσχίσ1'tη 1 απο

Η 21, ώς φαlιιεται μετά τό αΙΙΟΙΥμα μεΥάΙ'1ς όπ;;ς

είς τόιι vστεeώτεeοιι eωμαί.'Ηόιι τοίχοιι Δ

περιγραφης, δύνανται να μας βοη&ήσουν να Εν
νοήσωμεν καλλίτερον την κατάστασιν; που ητο
ό πύργος, οτε απεφασίσ{}η να γίνουν αι εργα
σίαι, που αναγράφει ή επιγραφή, και όποίαι
ησαν ακριβώς αϊ εργασίαι αύταί. 'Όλον το έκτος
της γραμμης τοϋ τείχους εξέχον' Πf?ος ανατολας
μέρος του πύργου 1'tιI είχε καταπέση και μαζί

36.

του λοιπου σώματος του τείχους και εκρημνί.
ι Φαίνε'tαι, ση '(Ο λίαν κα'tωφερικον έδαφος; έπί
'(οϋ όποίου σ'tηρίζε'tαι '(Ο λιδολόγημα συν'tελεί εΙς '(ήν
κα'tασ'tροφήν, διόη καί με'tά '(ήν έπισκl!UΉν έξωλίσi}η
σεν όλίγον καί άπεσχίσ6η άπο '(οϋ κυρίου σώμα'tος
'(οϋ '(είχους '(Ο έξέχον μέρος '(οϋ λιitολογήμα'tος, ώς
φαίνε'tαι έπί '(ης νο'tίας πλευράς 'tού'tου καί σήμερον.
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σ{}η, εμειναν δε είς τας {}έσεις των μόνον ελά
χιστοι λί{}οι εκ· τούτου, διότι εΙσχωροϋντες εις
το κύριον σωμα τού τείχους ησαν στερεώτερον
μετα τούτου η μεΗΧ το\ί εξέχοντος μέρους τοϋ
πύργου συνδεδεμένοι. Λοιπόν αφοϋ απεμακρύν
{}ησαν αιί καταπεσονσαι (υμαι ,πλίν{}οι καί το
χωμα των διαλυ~εισων εκ τούτων, αφυρέ{}ησαν
ολοι οί λί80Ι τοϋ κατεστραμμένου λι{}ολογήμα
τος, και εκα{}αρίσθη τελείως ό χωρος από παν~
τος ύπολείμματος μέχρι τοϋ στερεού ('tQ) dtIe-

ΕΙκ.

48.

47

ΟΙ όποίοι όμοίως ιΊγοράσ{}ησαν χάριν της επι
σκευης τού itVpyOV (επληρώ"ησαν δι' αύτοΙ.ς εν
ολφ δρχ. 75).
.
Δυσερμήνευτος μένει ακόμη είς την επιγρα

φην (στ. 52) ή lξαΥωΥη 'tcn" λιδωιι, που ανα

φέρεται εν συνδυασμφ με τας προαναφερ3είσας
Έtς-flW πύργον γ~oμένα, εργασίας. ΕΙς τας fιη
μειώσεις τω,·

IG2

ΙΙ

-

ΙΙΙ σελ. 3Ji «ναγράφε

ται ή γνώμη τοϋ Harzbecker, ίiτι πρόκειται
περί απομακρύνσεως των αχρήστων λί~ων τού

Κεκλιμέ1'η πλαΚόστρωτος α1'άβασις πρός τό ·Τελεστήριο1'
ύστέρω1' ρωμα;"κώ1' κρό1'ω1'.

l6tI't& ΝαΙ dιιαΝαδήρα'l''t& 'tOV όΙΙύΡΥΟ" 'tO λ&
,,"ολ6Υημα lόΙΙΙ 'tO a",έe&φοιι)' κτίζεται επειτα
το εσώτερον μέρος τοϋ πύργου από της βάσεως
μέχρι τοϋ εδάφους της αύλης τοϋ Τελεστηρίου
δι' αρουραίων λί3ων, και το κτίσμα αύτο περι
καλύπτεται κατα το έ'ξω{}εν άρατον ανατολικον
μέρος τοϋ πύργου δι' Ισοδομικης οΙκοδομης
(είκ. 47, οπου φαίνεται ή κατα τον τρόπον τον
τον επεσκευασ3είσα γωνία τού πύργου) πωρί
νων πλιν~ίδων ι (ΑΙΥ&'Ι'αίο& ΙόΙΙΙ 'tov dρo"ραΙo"
ΗεΙμnο&)' το λοιπον μέρος της νέας οίκοδομης
εκρύπτετο δια των πλιν~ίνων σγκων τοϋ συνε
χομένου τείχους και δια της ύπο την αύλην τοϋ
Τελεστη()ίου μεγάλης επιχώσεως. Μένει μόνον
άνεςήγητος ή χρησις των Έλευσινιακων λί{}ων 2,
. 1 ·Ισως: συνετέλεσεν ή γειτνίασις τού πωρίνου μι
κρού σκέλους τού Περικλείου τείχους είς την χρησιμοποίησιν τών πωρίνων λίitων διά την έ;ωτερικην περι
κάλυψιν τού μέρους τουτου τοϋ πύργου άντί τών ώμών
πλίνitων που ησαν πρότερον, καί εμεναν άκόμη καί είς
την πρός Βορράν "υνέχειαν τοϋ Πεισιστρατείου τείχους.

• Δεν εΤνε άπίitανος ή γνώμη τοϋ Noack (Eleusis

σελ.

21'),

ότι οί Έλευσινιακοί λίitοι έχρησιμοποιή6η-

καταστι>αφέντος 3εμελίου, αλλα μόνον οΙ λί~oι
τοϋ, μερικως και τούτου, καταστραφέντος λι~o

λογήματος τοϋ πύργου δεν ήσαν τόσοι, ώστε

δια την εξαγωγην αύτων έκτος τού Ιερού (ή
αφαίρεσις αύτων εκ της ~έσεώς των επληρώ~η
Ιδιαιτέρως) να πληρω~ωσι πλέον των 270 δραχ
μων. 'Ίσως ή δαπάνη αύτη απέβλεπε και είς
την εξαγωγην των καταπεσόντων λί{tων τοϋ
παρακειμένου προς Νότον τοίχου των σιρων, ό
όποίος πι{}ανώτατα επεσκευάσ{tη και αύτος τότε.
ΕΙς παλαιους Ρωμα'ίκους (Ελληνιστικούς;) χρό
νους το ανατολικώτερον μέρος της βQρείας πλευσαν ώς βάσις τού ύπεράνω της αυλής τοϋ Τελεστηρίου
κτισitέντος δι' ώμών πλίνitων δωματίου το\; πύργου, αν
καί τό λεγόμενον ύ1tό τού Noack, οτι έν ΈλευσΤνι ου
δείς πλίνi)ινoς τοίχος ύψοϋτο έπί ύπο6έματος έκ πωρί
νων λίitων (ϊη

.

Eleusis stand keine Lellmmauer auf

δεν άληitεύει, διότι τό Κίμώνιον τεί
χος παρά την πύλην θ:> π. χ. άπετελεΤτο έκ λιitολοΥή
ματος πωρίνου φέροντος πλίνitινον τό άνώτερον μέρος
τοϋ τείχους, και έπομένως itιi έδίινατο κάλλιστα καί το
πλίνitινον δωμάτιον τοϋ πυργου νά ητο κτισμένον έπί
τών Πα/Qίνων δόμων τής χαμηλοτέρας οΙκοδομης του

Porosquadern)

πύργου.
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ρας tov πύργου εχρησίμευσεν ως τοίχος δωμα
τίου κατοικίας, του οποίου σώζεται ακόμη το
χονίαμα' το εδαφος εφ&ανε τότε μέχρι τοϋ
ϋψους του μέσου του δευτέρου δόμου των πω
ρίνων πλιν&ίδων' εξεrείνετσ δε το εδαφος του
πωματίου καΙ επι του ημίσεως περίπου της ανω
επιφανείας του συνεχομένου βορείως με τον
πύργον λιδολογ11ματος του διατειχίσματος, του
οποίου το πάχος φαίνεrαι, οτι περιωρίσ&η τότε
εις το ημισυ περίπου' ή ανω επιφάνεια του λι
l'tολογήματος του διατειχίσματος ήτο αρχη&εν

βα1Jμιδωτή, οπως καΙ εις αλλα σημεία του Πει
σιστρατείου τείχους, οπου τουτο εστηρίζετο επι
κατωφερικοϋ εδάφους, το προς το εσωτερικον
ημισυ της επιφανείας εΙνε ύψηλότερον' οτε εκτί

δυτικός τοιχος του δωματίου, ως φαίνεται εκ
τάιν κονιαμάτων, που ύπάρχουν εις την σω{}ε'ί.
σαν βάσιν του τότε διατειχίσματος (διακρίνον.
ται ασ{}ενως καΙ επι της εικ, 43), ΒραδύτεΡΟΥ
ακόμη, εις τους τελευταίους ρωμα'ίκους χρόνους,
οτε εκτίσ&η ο ρωμα'ίκος σιρος ('ίσως συγχρόνως
με το ύ στερορρωμα'ίκον τείχος, το οποίον ανε
φέραμεν ανωτέρω σελ, 2, εικ, 1 και2) του οποίου
δ τοίχος εκάλυψε καΙ το ανατολικον ακρον τού

πύργου (εικ, 47), το εδαφος ύψ<ό&η εκεί πολυ
περισσότερον, και κατεσκευάσ&η τότε πιι'1ανώ
τατα πλατεία κεκλιμένη ανάβασις προς το Τελε
στήριον στρω1Jείσα με μεγάλας Έλευσινιακας
πλάκας 1 (εικ, 48 'ίδε και εικ, 45 Α),

σ&η το δωμάτιον φαίνεται, οη το πάχος τοίί

διατειχίσματος εΙχε nEQΙOQtcr1Jij εις τΟ ημισυ
περίπου, το όποίον εστηρίζετο επι της ύψη λοτέ
ρας βα1Jμίδος της ανω επιφανείας τοίί παλαιοίί
λι{}ολογήματος, καΙ ή ανατολικη δψις τοίί λε

πτστέρου πλέον διατειχίσματος εχρησίμευσεν, ως

ι Ήδη ό Φίλιος Πρ, 1887 σελ, 56 ύπέ6εσεν, οτι .αϊ
πλάκες εκείναι αϊ δίκην κλίμακος εν τφ διαγράμματι
σημειούμεναι (m. η) δεν ετέj)ησαν έν ύστερωτέροις
χρόνοις ως εΙχεν ύποτε6η, χάριν σκοπού "νος οίουδή
ποτε, άλλα μάλλον, οτι είσι λείψανα άνωφερους τινος
λι~oστρώτoυ άρχαίας όδοϋ.,

Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ
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EI\i,~TH

ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΗ

i.

ΜΙΝΩΙΚΗ

ΕΠΟΧΗ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ή τοποο"ιεσία α{Υτη απε)(ει 5·6

(ΚΡΗΤΗ)

ΝΔ του eΗρακλείου. ~ra εντ-αϋ-8α OημOσι€υό",

τα εvταϋ&α δημοσιευόμενα η &ναγγελλόμενα
προέρχοη;αι εξ ευρημάτων απ@ "ου

1927

::ο'.Ι έξης. το μεν ή διετης απουσία μου εκ Κρή
της, .0 δε δ εν τφ μεταξυ επισυμβας πρόωρος
tI'άνα1:0ς το;:; αειμνήστου Σtεφάvου Ξαν1'tΟl.'δί-

δαυ ;~αl η
χαι

ηεγχος
του

εκ ίιtnι

σεισμιον επαν€ι-

ληjl1μltνα)ς i)ΟΚI.μοlσ\j'ένtος Μουσείου Ήρακλείου
-i'jμπόδι.σαν την xανoνίX'~ν

11

«1iOiJ Λυράρη το πωωύρι», άπέχουσαν περι τα

λεπτα

10

.. 'ης

άμαξιτοϋ προς Άνατολάς.

τα πρώτα καΙ περισσότερα εξ αυτων ευρέ{}η
σαν τυχαίως καί εκομίσ1'1ησαν εις το Μουι:ιεϊ:ον.

'Eνoμίσfίη δ"

&1'ε-

λ'ήφ3η μίχρα αναω·:αφ1Ί

παρ

Η ",,:Ι: C-

ληξεν εις -τα &χόλΟ1!{}α πορίσματα:
ΟΜεν 'ίχνος σπηλαίου

χω;'

έκ;);jc,εαfς δια το Παράρ,ημα, ΤΟ

μέρει

μενα ευρήματα εσημειώ1'tησαν εις τοπο{}ε@ίαν

σματος προδίδει
{)τα

πηλίνων

'Κου

χτιστου xαHlσκευά~

οσtαη/

~Eπίσης

σημεΙ.ωcrεα)" εις

11

παρουσίαν
αλλω'ν
χαι ένος

εΙδα}λίου

λί{}ου ι ελλείπουν

ΓΙάνι-α

"(~] ευρήματα εκειντο εντος ~oϋ ccOYIoJ\W'OO,UC
ματος επι χλιτύος αποτόμου

11

2 μ.

δέτη: ώς αΠOiκαλεΤίαί)~ οφειλομένης

ιιΛ"ω'nκως εις 'f~';{Ί!η,['inl έπ:έμl:ϊα,Ην
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γψών. Κατα ταύτα ή πι3ανωτέρα εκδοχη είναι,
ση επρόκειτο περι ύπαι{}ιtίoυ ίερου η περι ευτε
λονς ξυλίνου σηκοϋ.

τα καλύτερα δείγματα εκ τών πολυαρί3μων
αγγείων συνεκεvτρώ3ησανεπι τών είκόνων 1·4.
Πρόκειται περι. χαρακτηρίστικηςκεραμεικης άνη
κούσης εΙς το τέλος της πρωτομινωικης και την
άρχην της μεσομινωικης περιόδου. Τινα αγγεία

ΕΙκ.

4.

νολΟΥουμένου στρώματος τοϋ cVat Room» ίν

Κ νωσφ ι. Είς την αυτην περίοδον ανήκουν γε
νικώς τα κωδωνόσχημα σκεύη (είκ. 2, 5 - 7) 2,
Έντελώς ανάλογα σκεύη προς το αν3ρωπόμορ

3, 3 και το διπλοϋν συμπεπλεγμένον

E\'an~ Palace of Minos 1 169 είκ. 120.
, Palace of l\1inos ε. ά. 175.

Κρήτης 2,

ΆΥγεία έκ {}έσεωι; Γιοφυράκια.

φέρουν εγχάρακτον άμαϋ και γραπτην διακό
σμησιν (είκ, 1, b). Χαρακτηριστικα της αρχομέ
νης ΜΜ εποχης είναι τα κύπελλα μετα λευκης
ταινίας έλισσομένης εν σχήματι ελατηρίου (είκ.
-!, 1 έξ.), αtινα είναι γνωστα εκ του καλώς χρο

φον εΙκ.

είκ. 3, 4 εΤναι γνωστα εκ τών μεγάλων κυκλι
κών τάφων Μεσαράς, οϊτινες <ός γνωστον περι
κλείουν ΠΜ και ΜΜ ενταφιασμούς 1. Έκ τών
αύτών τάφων εΤναι γνωστα τα αιχμηρα είδώλια
τα παρόμοια προς το μοναδικον εύρε3εν είς
Γιοφυράκια, είκ. 3, 2. Τοιαυτα είδώλια σπανί.
ζουν μεγάλως είς την βορείαν παραλίαν της

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΕΔΙΑΔΟΣ

Περι τα 5 λεπτα προς ΝΔ τού χωρίου τού
του, πλησίοl' τοϋ σημερινοίι νεκροταφείου, είς
3έσιν Α γιος Άπόqτολος, ανεκαλύφ3ησαν τα
λείψανα μινωικοίι λαξευτου τάφου κατα την
χάραξιν της όδου. '0 τάφος περιείχε πηλίνας
λάρνακας και ασαμίν30υς χρησιμοποιη3είσας
αντι λαρνάκων, αλλ' ήτο πολυ κατεστραμμένος.
U

ι Κουμάσα, Μουσείον Ήρακλε~o~ άρ. καταλ. 4993,
4139 (κολοβον) και 4174. XanthudIdlS, Vaulted Tombs
οί Mesara πίν. 19 ανω και 20 α\'ω, σελ. 12.
, Πρβλ. Palace of i\-linos 1,84 και είκ. 52g.
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προς Άναο:ολας
μ. Περιειχι::
1ω1Dλ()ίχι~:n;ΟiV εξ σαρκοφάγους 11αι πλην της βλά.
iΗ"vι.c,nΊΙV i)ιάι,ιε'Ι!?©1'V περι τα

V""αI

3,50

"cροξενη&εΙσηςuπο των εργατών φαί.
ε[χεν ιΊδη &Qxat6t>tV κακοποιη{}η, Αι

T~€Ρ ισιJ'ότεραί τωψ σαρκοφάγων εύρέ8η σαν &σ}(ε~
δΕ τεμάχια των καλυμμάτων των

επι αλλων λαρνάκω\', Μόνον μία εκ τούτων
περιειχε τιΊν χαλκούν κοπέα είχ. 7 αριστερά,
πασαι δ' αί λοιπαι }1σαν κεναι κτερισμάτων,
«τινα, ευτελη αλλως αντα, εκειντο επι του δα
πέδου ίΟυ τάφου και υπο τας λάρνακας.
τα κτερίσματα ταυ τα, τυπικα της ΥΜ 3 επο
χης, ευρίσκονται επι των εΙκόνων 5 - 7. Αί δύο
κάτω σειραι της είκ. 5 παρέχουσι τα αγγεία:
Δύο λωινα (1 και ό), δύο πύραυνα 11 {}υμιατ{ι
ρια (6 και 8) και τέσσαρα αλλα ευτελή σκεύη.
(Ή ανω σειρα δεικνύει πρόχουν και δίωτον
ύψίπουν κύπελλον εύρεaέντα προ αρκετων ετών
εν ΈπισκοπΏ και αποκείμενα είς το Μουσείον.

Ταυία εΙναι παλαιότερα, άνήκοντα είς προχω-

μετCι ρομβοειδούς γροψμικου πλέγματος.

Τέλος

ψήφου,ς διαφό?ου ς ~-κ μάζης, ~αρδ[~,υ και 09είας

κρυσταλλου. Αι πλεισται μιμουνται αν{}ος :{Qt\,otI.

Έκ τ&ν δύο χαλκων έργαλείων της είκ. 7

σπανίζει δ

πρωίμφ

χοπευς εν δεξι~ δστις

ΜΜ

EJίOΧΠ

σύμβολον γραφής

ηδη

χρησιμοποιείται

εν τη

κα.ι

ώς

1,

Τέλος εκ των δύο σαρ)ωφάγων εΙκ. 8 - 9 ή
μεν πρώτη είναι &σάμι,,-&ος μετα τυπικής ΥΜ 3
διακοσμήσεως, &λλα πσλλφ σπουδαlOτέρα είναι
ι 'Όρα έπι nαραδείγματι Palace of Μϊηοε., τιμ
σφραγίδα εΙκ. 207 h 4, τιΊ\' ε[κ. 210 και ΤΙ]\' είΧ, 214
άρ. 18.
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Εύρήματα εξ Έπισκοπής.

ΕΙκ.

ΕΙ ...

8.

'λσάμι'l'δος εξ Έπισκοπής.
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7,

Χαλκοί κοπείς εξ Έπισκοπής.

Παράρτημα τού
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ή δευτέρα λάρναξ. Αϋτη, πλην της Ιδιoρρυ~μίας
στι φέρει εντελώς κά{}ετα τα τοιχώματα τών
στενών πλευρών τού πώματος, είναι το πρώτον
και μόνον μέχρι τούδε παράδειγμα πηλίνης λάρ
νακος, ητις παρουσιάζει λείψανα πολυχρώμου
διακοσμήσεως.

Δελτίου

εΙς το ανωτέρω μέγαρον, του οποίου εκόσμει
την' στέγη". Σύγκειται εκ πώρου λί~oυ και εχει
ϋψος συνολικον 0,63. ΈΠI της εΙκ. 10 συνεπλη
ρώ"η το δεξιον Ilμισυ εκ γύψου.
ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ

'Εν τφ νομφ ΡεΜμνης ηρχισαν Ι1δη να ση
μειοίίνται πυκνα και ενδιαφέροντα εύρήματα εκ
της τέως &γνώστου εκεί μινωικης περιόδου.
Μετα τας ενδιαφερούσας άνασκαφικας ερεύνας
εν τυ ϊπαρχίι;ι Άμαρίου δαπάναις τοίί κ. Σ. Μαρ
καντώνη, αϊτινες 3α δημoσιευ~oίίν προσεχώς,
εσημειώ8η εν σπουδαίον εϋρημft εΙς το χωρίον
Άποδούλου, ούτινος την γνώσιν οφείλω εΙς την

ευγενη προ{tυμίαντού κ.

J. Pendlebnry. ΕΙς

χω

{'ικος εύρεν εΙς τον αγρόν του το 11μισυ περίπου
μικρού κυλινδρικού κυπέλλου (ϋψος 0,075) κα
λυπτομένου ύπο διστίχου μινωικης επιγραφης
άνηκούσης εις το γραμμικον σύστη μα Α. (ΕΙκ. 11).
Ή κολοβη δυστυχώς επιγραφη παρουσιάζΗ
ευλογον ενi'\ιαφέρον καί δίδει ελπίδας άνασκα
φικης επιτυχίας, άφού αλλως το μέρος σπου
εύρέ8η παρέχει εμφανή ερείπια μινωικοϋ συνοι
ΕΙκ.

9.

ΛάΡΥαξ μετα. πολυχρώμου διακοσμήσεως

.

έξ Έπισκοπης.

Δυστυχώς τα εί;3ρυπτα ταύτα χρώματα εξη
φανίσ&ησαν πλην ελαχίστων Ιχνών εΠI τοίί πώ
ματος και της μιας τών μακρών πλευρών, Όπου
εΙς το άριστερον μέρος διετηρή{}ησαν ολίγα 'ιχνη
(όρατα και εΠI της εΙκόνος). Δεν φαίνεται να
επρόκειτο πεΡI εΙκονιστικών παραστάσεων,
άλλα περι κοσμημάτων άποτελουμένων εκ
κω'}έτων μηνοειδών η κυματοειδών γραμμών
εναλλαξ ερυ~ρών και κυανών. Το πώμα φαί
νεται να εφερε μοτίβα φυτικης διακοσμήσεως.
τα μόνα παράλληλα τα όποία 3α ήδύνατό
τις να προσαγάγη είναι, (πλην της λι~ίνης
γραπτης σαρκοφάγου Άγίας Τριάδος), τα

δύο' πολύχρωμα αγγεία

κισμοί·.

Είναι γνωσται μερικαl ετι ανάλογοι επιγρα

φαί, εγχάρακτοι εΠI άγγείων και τραπεζών προ
σφορών, αλλ' ουδεμία παρουσιάζει τοιαύτην
κανονικότητα γραμμάτων και επιμέλειαν χαρά
ξεως. Έκ των γραμμάτων το τελευταίον της α\'ω
σειρας είναι κεφαλη αίλουροειδους ζCΡoυ.

τα εύρε8έντα εΙς

του; ύστερομινωικους τάφους της Κνωσού 1
ΝΙΡΟΥ

ΧΑΝ!

Κατά τινα εκδρομήν μου εύρο\' εΙς το.;
αγρον τον παρακείμενον προς το γνωστον
μινωικον μέγαρον το άνασκαφεν ύπο Ξαν30υ- '
δίδου ~ το ημισυ άκριβώς μινωικού «διπλού
ί'.έρατος», το όποίον είναι το κάλλιστον και
πληρέστατον μέχρι τoiίδε γνωστον τεμάχιον
αρχιτεκτονικης χρήσεως. Άναμφιβόλως ανηκεν

\ Ενans. ΤοωΌ ΟΙ the Double Axes κλπ. (Archae.
logia τόμο 65) σ. 26- 27 και εχρωμος πίν· 4.

,

ΑΕ

1922

σ.

1

έξ.

EIH. 10. ΠώρινΟΥ διπλουΥ κέρας. Νίρου ΧάΥΙ.
'Ιδιαιτέρως ενδιαφέρονείναι, στι το σύμπλεγμ(ι
τοϋ δευτέρου και τρίτου γράμματος &παντ~ το
αίιτο και επl. της περιφήμου τραπέζης προσφο
ρών τοίί Ψυχρού
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μένως είναι πι3ανον το συμπέρασμα, ΟΤΙ πρό
κειται και ενταυ3α περΊ αφιερωτικης επιγραφης,
αν τοιαύτη είναι και εκείνη 1
ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙ

Ε'ίς το χωρίον τουτο (νομός Ρε3ύμνης) ανεν
ρέ3η τυχαίως σπουδαίον πήλινον είδωλο" της
μινωικης Μεγάλης Θεάς. οι δροι εύρέσεως είναι
δυστυχως αρκετα αγνωστοι και ολίγον μυστη
eιώδεις. ·0 εύρετης Κωνστ. Τζανταρολάκης είχε,
λέγει, ο'ίκογενειακας παραδόσεις κα/}' ας ύπο
την οΙκίαν του εκρύπτετο «λογάρι. (3ησαυρός).

εκ του παρεκκλη σίου τού ανακτόρου της Κ να/
σού). Ή τεχνικη τού ε'ίδώλου, παρα την qμέ.
λειαν της εργασίας, είναι επίσης η καλυτέρα
ύπάρχουσα. ΤΟ συνολικον τούτου {ίψος είναι
0,52 καΊ ελλείπουσι μόναι αΙ ακραι χείρες. Ό
πηλος είναι λευκοκίτρινος &κά3αρτος, το δε
χρωμα καστανόχρουν αλαμπές. 'Εσωτερικως το
είδωλον είναι κοίλον, φέρει δε όπας ύπο την
κυλινδρικην βάσιν, επι της κορυφης της κεφα·
λης και επΊ των σημείων των αποκεκομμένων
χειρων. Πλαστικως και δια χρώματος όμού δη.

λούνται οί μαστοί, τα ωτα, οΙ πλόκαμοι της
κόμης και οί Οφ3αλμοί. Ovtot είναι εντελως
κυκλικοι και αποτελούνται εκάτερος εκ πλακουν
τίου πηλου προσκεκολλημένου επΊ τού προσώ
που. 'Επι πλέον ό σχηματισμος της ρινος και ή
απουσία σχεδόν μετώπου δίδουν είς το πρόσω
πον την γνωστην εκφρασιν της καλουμένης (ραμ
φοσχήμου» τεχνικης των κοροπλά3ων. Άξιο
σημείωτα είναι τα ύπερφυσικως μεγάλα (!ιτα
Ή Θεα φαίνεται δτι εικονίζεται ενδεδυμένη
πολυ λεπτον φόρεμα, το όποίον αφήνει εμφα\·η
τα περιγράμματα των μαστων. Είναι μία μέ30
δος γνωστη 11δη εις τους καλλιτέχνας των μικρο
γραφιων της Κνωσου. ΤΟ φόρεμα είναι ανευ
χειρίδων. 'Όπισ3εν παριστάνεται δια διασταυ
ρουμένων γραμμων, εμπροσ3εν δε κλείεται δια
-3ώμιγγος κα&' ον τρόπον τα ύποδήματα δια
των ίμάντων. Ψέλια και περιδέραιον συμπλη
ρούν τον κόσμον της Θεάς. Δεν φαίνεται καλως,

αν το κωνικον κατασκεύασμα της κεφαλης είναί

ΕΙκ.

11.

Έ"επίγραφο" κύπελλο"

εκ στεατίτου. Άποδούλου.

Προς εξακρίβωσιν τοντου εσκαψεν οχι μόνον
βα3έως αλλα και ακαίρως, διότι ενε8υμή3η το
πράγμα αφ ου εΙχεν ηδη κτίσει την νεόδμητον
κατοικίαν του. Άποτέλεσμα της σκαφης ilto να
κλονίση τα 3εμέλια της ο'ίκίας, την όποίαν
κατέστησεν ετοιμόρροπον. ·0 επιμελητης τού
μουσείου Ρε3ύμνης κ. Π. Κοτσυφος μεταβας
επι τόπου κατώρ{lωσε να εξακριβώση, δτι η Θεα
εύρέ3η μεταξυ δύο λί3ων μεγάλων. Ούδεν 'ίχνος
οϋτε κτηρίου, οϋτε οστράκων οϋτε αλλων εύρη
μάτων εσημειώ3η. ·0 κλονισμος της οίκίας
τού &ησαυρο3ήρα κα3ιστ~ αδύνατον την περαι
τέρω ερευναν.
το εύρεδεν ε'ίδωλον (είκ. 12) είναι εν τών
μεγίστων και το κάλλιστα διατηρούμενον εκ των
μέχρι τoiίδε γνωστών όμοίων. (Τα\ίτα είναι τα

εκ Πρινιά, Γουρνιων και το μικρον είδώλιον
ι

Palace

κλπ.

1 629

είκ.

467.

πίλος (τιάρα) 11 μάλλον κόμμωσις.
ΤΟ κάτω μέρος απολήγει εΙς κύλινδρον καλυ
. πτόμενον δια του άβακωτού κοσμήματος, οπερ
&παντ~ και έπΊ σαρκοφάγων της ύστερωτέρας
ΥΜ 3 εποχής. 'Η αμέλεια τού τεχνίτου εμφανί

ζεται εΙς την παράλειψιν τού μελανώματος με
ρικων τετραγώνων.

Πηλος και τεχνικη όδηγουσιν ημάς εΙς τους
ύστάτους χρόνους της ΥΜ 3 έποχης. 'Ίσως μά
λιστα το είδωλον ανήκει εΙς την αρχην του
Πρωτογεωμετρικού Ρυ/}μού.
ΠΟΤΑΜΙΕΣ

Παρα το χωρίον τούτο (έπαρχία Πεδιάδος)
εΙς -3έσιν Χαλικιάς εύρέ3ησαν τα εΙκονιζόμενα
δύο πήλινα αρχαία, (είκ. 13), 1]ΤΟΙ μία τράπεζα
προσφορων και εΙδώλιον χοίρου. Τό τελευταίον
τούτο δεν φαίνεται να είναι μινωικον (εσω3εν
είναι κοίλον), Τι τράπεζα δμως είναι μινωική;;
έποχής και εχει το σχήμα άνεστραμμένης κλιμα.
κωτης πυραμίδΟς. 'Ίσως σκαφικη ερευνα μέλλει
να δι.απιστώση την ί'παρξιν 'ιερού τινος. <'Ομοιαι
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τράπεζα ι προσφορών, είς ενίας μάλιστα περι
πτώσεις ενεπίγραφοι. εΙναι και άλλαχό{}εν γνω
σταί 1.

'Έτερα μινωικης εποχης αρχαία είσηλ{}ον είς

το μουσείον: 'Εξ Άρχανών πλη{}ος ΜΜ ευτε
λών αγγείων ε'δρε{}έντων εντος τοϋ χωρίου κατ α

Ε/κ.

12.

2. ΕΜΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΜΑίΚΗ ΕΠΟΧΗ

'Όλαι αί περίοδοι της έλληνορρωμα'ίκης επο
χης άντιπροσωπεύονται δια τών εύρημάτων τών
διαφόρων μερών της νήσου. 'Αρχαιότητες εκ
πρωτογεωμετρικών και γεωμετρικών νεκροπό-

Πήλινον είδωλον. ΠαΥκαλοχώρι.

την διάνοιξιν αγωγού. 'Εκ Νέας Άλικαρνασσού
και άλλων μερών μεμονωμένα εί'ρήματα αγ
γείων. Χαλκοί διπλοί πελέκεις (εργαλεία) εκ τών
προελεύσεων: Ρογδ!ά, Νίρου χάνι, Γυψάδες
(Κνωσού), Κρητσά και Μελιδόνι. Τέλος μινωικοί
σφραγιδόλι{10Ι διαφόρων εποχών και εκ διαφό
ρων μερών.
1 Ψείρας. άρ. καταλ. 1099. Φαστού. άρ. καταλ. 190.
Δί'ο έκ Κνωσού, E\'ans Palace κλπ. 2 439 είκ. 256 καί
440. 'Εκ Παλαικάστρου, BSA Sl1pp! 1 1923 πίν. 31.

λεων η μεμονωμένων τάφων παρουσιάσ{1ησαν
αφ{10νοι πολλαχοίί. ΑΙ σπουδαιότερα ι εξ αυτών
εδημοσιεύ8ησαν ίδιαιτέρως εν τφ ΠΡΘηγουμένφ
τόμφ τον Άρχ. Δελτίου. 'Έτερα 'ίχνη nαρoυ
σιάσ{}ησαν είς 1'tέσιν Μασταμπά παρα το Ήρά
κλειον και είς δύο αλλ ας τοπο1'tεσίας, παρα το
χωρίον Κανλη Καστέλλι είς 1'tέσιν Τσαγκαράκη
μετόχι και παρα εν χωρίον 'Άγιος Σύλλας είς
δέσιν Σόχωρο.
Εί.ς Νίρου Χάνι, περι τα 10 λεπτα μεσογειό-
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τερον του γνωστου μινωικου
μεγάρου, παρουσιάσδησαν
γεωμετρικοι ενταφιασμοι
εις διάφορα σημεία τών
αγρών Κωνστ. Σφακιανάκη.
''Εν αγγείον του (ορίμου
γεωμετρικου ρυδμου πα

ρουσιάζει ασυνήδως επι

μελίj εργασίαν κνωσιακoίi
εργαστηρίου.
ΦΑΙΣΤΟΣ

'Έτι σπουδαιότερα είναι
τά αναφανέντα 'ίχνη αρχαϊ-
κης εποχης, ών τα σπου
δαιότερα ευρέδησαν εν

ΦαιστΨ. Κατα το

1928, οτε

Είκ.

εγω απουσίαζον
. ...

Γ"'··

ί:

_-,

j

~

i.

Πήλινα σ,νrικείμενά. Ποταμιές.

13.

ετι εις την Γερμανίαν, ευρέδη ώραϊος πί30ς
μετ' αναγλύφου διακοσμήσεως παριστών αλέκ

τορα, δστις έδημοσιεύδη 1\δη υπο D. Leνi 1 •
Εις την αυτην έποχην και τέχνην ανήκουν τέσ
σαρες αλλοι πί30Ι, οϊτινες εύρέ{}ησαν τυχαίως
κατ α την καλλιέργειαν αγρου, ολίγα μέτρα προς
Δυσμας του ανακτιίρου της Φαιστού και παρα
πλεύρως του ανεγερδέντος ξενώνος τού Τουρι
σμοϋ. υ Αμα τη ευρέσει τών πρώτων τεμαχίων
απέστειλα τον άρχιεργάτην του μουσείου, σστις
δΊα μικράς σκαφής περισυνέλεξε και τα υπό
λοιπα δραύσματα. Άπεδείχδη σΗ επρόκειτο
περι δωματίου μετρίων διαστάσεων μετα αμε
λώς εκτισμένων και λεπτών τοίχων. Άναμφι
βόλως επρόκειτο περι ίδιωτικης οικίας.
Έκ τών τεσσάρων ανασυγκροτηδέντων πίδων

ό είς δεν φέρει διακόσμησιν. Είναι ακριβώς ό
μεγαλύτερος πάντων και διαφέρει κατα την
Δγκωδεστέραν κοιλίαν. ΟΙ υπόλοιποι τρείι:: είναι
κατα το σχημα, τας διαστάσεις και την δΙαJ<ό
σμησιν εντελώς προσόμοιοι μεταξύ των, (ϋψος

1.52.). Φέρουσι τούτο το κοινον χαρακτηριστι
κον (κοινον και εΙς τον μνημονευδέντα πίδον μετ'
άλεκτρυόνος), οτι ή διακόσμησις περιορίζεται
εΙς μόνον το ί\μισυ μέρος της προσόψεως. Έκ
τών τριι:i'Jν πίδων οΙ δύο είναι πανομοιότυποι
προς αλλήλους, δι' δ μόνος ό είς απεικονίζεται
ενταύδα. (ΕΙκ. 14 - 15). Ή διακόσμησις συνί
σταται εξ όριζοντίων ταινιών, αί μεταξiι τών
όποίων ζώναι φέρουν πριονοειδη γραμμήν, ύπερ
ταύτην σπειρομαίανδρον και ύπερ τοντον, επι
του ωμου, κόσμημα γλωσσοειδούς φύλλου '.

Ό λαιμος φέρει εντος μετόπης, περιοριζομένης

έκατέρωδεν ύπο δύο καδέτων ταινιών, ταύρον

Είκ .

.14.

Άρχαί"κος πί{}ος. Φαιστός.

192ί· 29 σ.

Annuario 10·12,

•

Περι τούτου του κοσμήματος δρα

tiscl..ιe Β.οnΖereliι,;fs 112 και σημ.

75

είκ.

1

52.
Knnze, Kre-

120.

8
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συμπαγούς καιόγκώδους εμφανίσεως. Αί λε·
πτομερειαι και οι μυωνες είναι δεδηλωμένοι
έγχαράκτως και δΙ(1 χρώματος. (ο τρίτος πί{)ος
(είκ. 16 - 17) διαφέρει κατα τούτο, δτι επι τοϋ
ωμου φέρει πλοχμόν, μεταξι' των ταινιων της
μετόπης εμπιέστους κύκλους και εν τος ταύτης
ί':τπον. Ούτος παριστάνεται κατα την ίδίαν τε
χνικην, αλλ' είναι σκιρτων και ελαφρος την
έμφάνισιν και φέρει πλουσίαν χαίτην.
Τόσον ό ταύρος, δσον και ό 'ίππος είναι προ·
σφιλη 3έματα εις την τέχνην της παρούσης
εποχης ι. Ώς προς την χρονολογίαν, επειδη οΙ

Ει".

15.

λης σημασίας. ην ώ.; κέντρον αρχαικη; τέχ"\;
εχει 1'1 Κρήτη δια την παροϋσαν εποχήν.
ΠΟΤΙΙΜΙΕΣ

Οί Ίω. Σεμερτζάκης και Κ. Τζανακάκης ιΧνεϋ·
ρον και παρέδωκαν τα εν τη εΙκ. 19 παριστώ.
μενα αρχαία. τα δύο μικρα αγγεία είναι ανάξια
λόγου. Σπουδαιοτέρα είναι ή πηλίνη βάσις 11
πο1. l ς αγγείου. Φέρει δύο διατριlσεις εν σχήματ!
φύλλου κισσοϋ και ύπερ ταύτας έντος ζ.ώνης τη \'
επιγραφήν:

Λεπτομέρεια της εΙκ.

παρόντες πί80Ι είναι λίαν προχωρημένοι εις την
έξέλιξιν της οl.ης σειράς, δυνάμε3α ασφαλως να
κατέλ{tωμεν μέχρι του τέλους του 701' αιωνος,
'ίσως Υ-αι ετι κατωτέρω.
Προγενέστερα τίον παραδειγμάτων τούτων

είναι τα τεμάχια δύο πί,'tων εξ Άστριτσίου
Πεδιάδος (εΙκ. 1~). το εν εφο:ρε πάλιν ϊ ππον
εντος μετόπης, &λΙ.α ~ηρoτέρας και μάλλον γεω
μετριζούσης μOρφ1jς. τυ ετερον διατηρεί τα
λείψανα δύο λεόντων εν άντιι'tετικψ συμπλέγ
ματι. Είναι τα 3έματα Τ1ις ανατολιζούσης άγ.
γειογραφίας, τα σποια επιδρούν και επι των
πί3ων. Άμφότερα τα αγγεία εφερον πλουσιω
τέραν εντυπον διακόσμησιν.
Δευτερεύοντα τεμάχια πί3ων εγένοντο γνωστα
και εξ (ίλλων μερων. Το Μουσείον Ήρακλείου
άπέβη οϊιτω το πλουσιώτερον ίιπάρχον εί; το
είδος τοίίτο. Μία επι πλέον απόδειξις της μεγά-

\ Kt1n?e Ιά. :τιν. 34 σ. 244 έξ. Ωοro Le\·i. Arcade,
(o\nnt13rio έ.ά.) 66 έξ .. εΙκόνες 44 άρ. 40, 45 άρ. 47.

Δελτίου

14.

CWTH P\W
του τελευταίου γράμματος ω διατηρείται f\,
'ίχνος. Σωτηρίω προφανως είναι το αύτό και
Σωτηρος. Δύο 3εοι φέρουν το επί3ετον του το.
ό Ζει'ς και ό Άσκληπιός. ΕΙναι πι{tανόν, στι
ύπεράνω τού διασωθέντος τμήματος ύπηρχε και
ή λέξις «Διός», όπότε δα ε'ίχομεν εν ετι έκ των
αγγείων των αφιερωμένων εΙς Δία Σωτηρα &1;
προστάτην τού σ1JμΠOσίOυ 1.
ΣΩΚΑΡΑΣ

ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ

Είς το χωρίον τούτο εύρέ&η ρωμα'ίκος κτι
στος τάφος, περι του όποίου δεν ύπάρχουν ακρι.

βέστερα στοιχεία. Ή τοπο3εσία εύρέσεΟΟς καλεί-

\ ''Εν τοιούτον αναφέρει ό \\'olters. ΑΜ 381913198
Nilsson, Die Gotter des S)'rnp')·

"Ετερον προσ{Ητει ό

sions (S.'·lnbolae Pullologicae Ο. Α. Danielsson dic,,·
tae. 1932) 229. ΤΟ τρίτον παράδειγμα άγγείου μετά n1~
αύτ,'ις ~':τιγραφη; αναφέρει ό κωμικος
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ται Βακιώτες. Ή σπουδαιότης τοίι τάφοι', δι' ην
και μνημονεύεται ενταίι&α, είναι δτι περιείχε
μέγα ύάλινον αγγείον, εξ ύποπρασίνης ύάλου

φυσητης, διαφανούς, τελείως ύαλοποιημένης και
μη άπολεπιζομένης. Ή κοιλία εχει σχημα όρ
30γωνίου παραλληλεπιπέδου στρογγυλουμέ

59

Εις τον βυ&ο," της {}αλάσσης μεταξ-Ι, Ήρα
κλείου και της ν11σου Δίας είlρέ{}ησαν ύπο
άλιέων μερικα πήλινα αγγεία. το μουσείον ήγό
ρασέ τινα εξ αυτών. Το σπουδαιότερον είναι

νου ανω. (Είκ. 20, ϋψ. 0,22, πλάτος 0,20).
Τοιούτου μεγέ30υς αγγεία εν Έλλάδι είναι
λίαν σπάνια. Πλην τούτου εχει και αλλην
σπουδαιότητα το αγγείον, διότι δύναrαι να

χρονολογη3Ώ όπωσoίiν ακριβώς. 'Εντος τού

αντοίι

τάφου

εύρέ{}ησαν

δηνάρια, κατανεμόμενα,

τέσσαρα αργυρά

κατα φιλικην άνα

κοίνωσιν τού διευ{}υντοί! τοϋ Νομισματικοϋ
Μουσείου κ. Κωνσταντοπούλλου ώς έξης:
~Eν Βεσπασιανού (Ε'9 - ί9 μ. Χ.), δύο Δομι

τιανοίί (81 - 96 μ. Χ), και εν Τρα'ίανοϋ (98107 μ. Χ.). Ή τελευταία αϋτη χρονολογία

είναι terminus ante quem. Κατ' ακολου&ίαν
το ύάλινον αγγείον και τα συναφοϋς προς
τούτο τεχνικης χρονολογούνταιεις τον

αίώνα.

Συμπέρασμα αξιόλογον,

1ον

μ.Χ.

δεδομένης

της δυσκολίας γενικώς προ; άκριβεστέραν
χρονολόγηση' τών ύαλίνων αγγείων. Τέλος

ό τάφος περιείχε χρυσούν δακτύλιον μετα
λί&ου ονυχος κωνικώς λεπτυνομένου ανω και
φέροντας παράσtασιν σχι;δΟν μικροσκοπικην
βαλαντιοφόρου Έρμοϋ. 'Έτερα μικροτέρας
σημασίας εlΊρήματα εσημειώ{}ησαν τα ακό
λου&α:

Είς Χερσόνησον ανευρέ&ησαν διάφορα
αγγεία ελληνικης εποχης, μεταξυ τών όποίων
πελίκη της τελευταίας περιόδου τού ερυ&ρο
μόρφου ρυ{}μοί" παριστώσα τα συνή&η {}έ
ματα, έπι μεν της μιας πλευράς ίπτάμενον
'Έρωτα εφηβον μεταξυ δύο γυναικών, επι δε
της αλλης πλευράς δύο ίματισφόρους μορφας
απέναντι αλλήλων. Έπίσης λήκυ{}ος της αύτης
εποχής με εφ{}αρμένην παράστασιν. Διακρίνε
ται μία γυνή. Εύρέ{}ησαν ύπο Ι Μαστοράκη.
Είς 'Άγιον Θωμάν Μονοφατσίου είς &έσιν
Άκνιδια άνεκαλύφ{}η και εσυλή1'tη ρωμα'ίκος
τάφος. Κατεσχέ{}ησαν είς χείρας τού συλητοϋ
μικρά τινα ύάλινα αγγεία, χρυση νεκρικη ταινία
και χρυσούς δακτύλιος εχων λί{}ον σάρδιον μετ α
παραστάσεως 'Έρωτος φέροντος ακόντιον και
διαπληκτιζομένου προς αλέκτορα. Τέχνη κακή.
Εις 'Ιεράπετραν εύρέ{}ησαν τυχαίως τάφοι.
Εις το μουσείον κατήληξαν ερυ&ρόμορφα κακης
τέχνης άγγεία και δέκα ύάλινοι αστράγαλοι

(κατα τον κομιστην είχον εύρε&η δέκα .τέσσαρες

lv

συνόλφ). ΥΠ σαν τριών διαφόρων αποχρώ

σεων,
τών

'ίσως

παικτών.

σκοπίμως

προς

διανομην μεταξυ

ΕΙκ.

16.

:Αρχαί'κος πί{}·ος. Φαιστός.

μέγας κρατηρ μετα στενης βάσεως και δύο πλα
τειών κα1'tέτων λαβών (ϋψος 0,75). Φέρει ώραίον
και ασύνη{tες χρώμα τοϋ πηλοϋ ωχρον ρόδινον
('ίσως εκ της επηρείας της {}αλάσσης;). Π ι&ανώς
ανήκει εις άλεξανδρινην Ετι εποχήν. Δυστυχώς

το βά{}ος της &αλάσσης (περι τας 80 όργυιας
κατα τους άλιείς) όλιγοστεύει τας ελπίδας ακρι
βεστέρας ερεύνης προς ανεύρεσιν τυχον λειψά
νων αρχαίου ναυαγίου εξ εκείνων τα όποία
εδώρησαν είς ήμάς τόσους {}ησαυρους εις τα
Άντικύ1'tηρα, τ-ην Κυρηνα"ίκήν, τον Μαρα-δώνα
καΙ το Άρτεμίσιον.
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τόμου

toi

γύλη και εξ όλοκλήρου όρατή. Χαρακτηριστικο\
εΙναι, ση εχει μετατοπισ-8ή ολίγον προς αρι
στερά. Προς τό αύτσ μέρος παρουσιάζει ελαφραν
κλίσιν καΙ όλόκληρος ή κεφαλή, ό δε αντίστοιχο;
όφ-8αλμος (ητοι ό δεξιός) κείται κατά τ χαμηλό-

ΓΛΥΠΤΑ

Άρκετα χαι εν μέρει cίξιόλoγα γλυπτa είαijλ
-80ν κατα τα τελευταία ετη είς τα κρηηκιΧ μου
σ!ία. "Εν μικρον σύμπλεγμα Ν ιοβιδων εύρε-8εν

Είκ.

17.

Δεπτεμέρεια τής είκ.

εις Τσούτσουρον (αρχαία "Ινατος κατα πασαν
πι-8ανότητα) -8α δημoσιευ~Ό ιδιαιτέρως. Έν
ταυ~α καταχωρουνται τα -υπόλοιπα.

ΕΙκ.

18.

Άρχαιολογικού Δελτίοι'

c

16.

τεραν του άριστερου. Όφ~αλμoι και μηλα τω\'
παρειων κείνται επι επιπέδου αρκούντο::ις βα-8υ
τέρου 11 το μέτωπον. Ή κόμη ρίπτεται εν τφ

Τεμάχια πί{}ων. Άστρίτσι Πεδιάδος.

ΚΝΩΣΟΣ

Κεφαλη εκ χονδροκόκκου νησιωτικου μαρ
μάρου εύρε~είσα ύπο Σ. Παναγιωτάκη εις
Μπουγάδα Μετόχι (εΙκ. 21). Διατήρησις ουχι
ίκανοποιητική. Συνολικόν ϋψος 0,25. Στιλπνο
τάτη λείαν'σις του μαρμάρου. Ή κόρη εις τον;

1.

όφ3αλμους εΙναι βα~έως εσκαλισμένη,

σΤΡΟΥ-

συνόλψ της πρός τα οπισω δια μαλακών βο
στρυχώσεων, εις τρόπονι ωστε ύπερ τό μέσο\'

του μετώπου σχηματίζεται υπο του κεντρικου

μέρους τών τριχων γλωσσοειδης πτυχή. ΕΙτα ή
ολη κόμη άναδένεται πλαγίως επι της κορυφής
της κεφαλής είς περίτεχνον ελικα. Κόμμωσις Υ-α'ι

λείανσις τοϋ μαρμάρου μας όδηγουν είς αντω-
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νίνειον εποχήν. Ό συρμος της %ομμώσεως ταύ.
τη; διατηρείται μάλιστα και κατα τα πρώτα ετη
της βασιλεία; του Μάρκου Αύρηλίου 1. Έν τού
τοις σΧ'lματισμος τών όφδαλμών και παδητική
τις εκδήλωσις φανερα επl. τοί. προσώπου {)α
επέτρεπον να κατέλδωμεν και ει; τον 3 0ν αιώνα.
2. Κεφαλη εκ. πεντελησίου μαρμάρου, μετρίας
διατηρήσεως, ευρεδείσα παρα την Φορτέτσαν
ύπο Κ. Μανίκα. Μέγιστον ϋψος 0,23 (είκ. 22).
Κόρη μεγάλη και στρογγύλη, βαδέως εσκαλι,σμένη. Ταύτης το ανω μέρος, ώς και το ημισυ
περίπου της εγχαράκτου 'ίριδος κρύπτονται υπο

Είκ.

19.

Δελτίου

61

κόμης. 'Αναμφιβόλως πρόκ.ειται περι κεφαλη;
της 'Αφροδίτη;, ητις α\'άγεται εΙς τον κύκλον
τών περαιτέρω μεταπλάσεων της πραξιτελείου
τέχνης. Ή κόμη, χωριζομένη είς το μέσον, ίJί
πτεται προς τα οπίσω και αναδένεται εΙςκρω
βύλον ύπερ τον αύχένα. Αί ιιπίω; εντονοι και
εν τη απλότητί των εξόχως ώραίαι βοστρυχώσεις
της «ξανδής 'Αφροδίτη;» είναι το χαρακτηρι
στικον του Πραξιτέλους 2. Ή κόμη περιβάλλεται
ελαφρώς άπαξ ύπο ταινίας. 'Όπισ3εν τών κατα
το ημισυ καλυπτομένων γηων ανα είς βόστρυ
χος με το ακρον έλικοειδες καταπίπτει επι του

Πήλι'l'α σκεύη. Ποταμ.ιές.

την ανω βλεφαQίδα. Χαρακτηριστικαl. είναι αί
βαδέως εισερχόμεναι εσω γωνίαι του βολβού
τών Οφ3αλμών. Ή κόμη, ύπερ το μέτωπον χω
{)ισμένη, φέρεται είς το σπισ3εν μέρο; της
κεφαλης σπου αναδένεται είς κά~ετoν ελικα.
Άτομικότητα προσδίδουν εΙς τηνκεφαλην τα
αρκούντως εξέχοντα μηλα τ<ί)ν παρειών. Άντω
νινείου Τι ολίγον μεταγενεστέρας εποχης.
3. Κεφαλη tx πεντελησίου μαρμάρου EiJQEf}είσα κατα την καλλιέργειαν αγρου του Κ. Φρου
δαράκη. Συνολικον ϋψος 0,23' (εΙκ. 23). Κατα
την εξαγωγην δυστυχώς τα πλήγματα της σκα·

πάνης κατέστρεψαν, τα χείλη καΙ. μέρος της
Qινός, του $iριστεροϋ όφδαλμοϋ και τμήματα τη;

λαιμού. ΤΟ μέτωπον είναι κυρτόν, αί δε μετα
βάσεις τών επιφανειών επl. τοίί ~oειδoίίς προ
σώπου ελαφρόταται, σχεδΟν ανεπαίσδητοι. 0'[
οφδαλμοι διατηρούν ίχνη ερυδρου χρώματο;
επι της 'ίριδος. Άδριανείου ίσως εποχης.

4. Μικρα κεφαλη κόρης εκ πεντελησίου μαρ

μάρου μετα τού λαιμού και μέρους τοίί στήδους,
δπερ. αποσΤQογγυλούμενον κάτω ίμο ενδετον

εντος τοϋ κορμοίί (εΙκ.

24). ΕύρΗΙη εν τφ αγρφ

ι Πρβλ. Β, Sclι\\'eitzer. Antiken ίη ostpreussischem
Privatbesitz (1929) 188 καί πίν. 21 . 22.
~ Πρβλ. ~Bul~~. Der scb6ne !I!ensclι :τί\" 254 καί
και σελ.

206·
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1:

ι

Αραπινη. Συνολικον ιιψος 0,30. Υ ψος μονης της κεφαλης 0,16. ΤΟ εργον παρα την ευτέλειαν της εργασίας εμποιεί ευχάριστον εντύπω-

1)\

σιν. Ή κόμη ητο περιδεδεμέν11 δια ταινίας

~

-

r

ιι

,

μόυσεια. Το ωοειδές, πέριξ και nπισι'1εν χονδρι-

,

ορατη; μόνον υπερ το μέτωπον,
λοιπον καλύπτεται υπο της '~όμης,

,

πουρακη (εικ. 2::». Ο ερως παριστανεται εις την
συνήι'Jη κατηφη στάσιν των κοιμωμένων επιτυμβιων .Putti», κοινων ανα τα ευρωπα'ίχα

,

.

πιπτεν επι τοϋ τραχήλου, προφανώς δε και ."
των ωμων. Ή κόμη flvat είργασμένη δια του

Γορτνι

τρυπάνου και με χειρωνακτικη dμέλειαν. Χ'
πρόσωπον εΙναι ελαφρώς ψοειδες με ))πιας με
ταβάσεις. Άτυχώς εχουσι παρασται'Jη τα χείλη,
κυ~ίως το ανω, οπ{ρεΙναι δυσαναλόγως παχυ
και προεξέχον.. Ό τρόπος παραστάσεως των

6. Μικρα κεφαλ~ παρ.ιο

αρμάρου
ξως
τει'1ραυσμένη άπο τοϋ πώγωνος και κάτω (είκ. 26).
Άριστερόι'1εν λείπει περισσότερον μέρος. Δεξιό
ι'1εν πιι'1ανως διατηρείται ολόκληρος. ~Oπισ{}εν ή
κεφαλη καταλήγει εΙς επίπεδον &δρομερως πελε.

λην της ΒΌστώνης. Άντίγραφον ύστερωτέρας
ρωμα'ίκη; επoχη~' εξ εργου πιδανως ενδιαφέ
ροντος της ελλην~στικης εποχης.
5. Μαρμάρινον μι~oν ανάγλυφον παριστών
πτερωτον 'Έρωτ,α. Eυρέ~η εν ,τω άγρω ι Καμ-

η άπετέλει άρχιτεκτονικόν διάκοσμον. UΥψ. 0,10,
πλάτος μέγιστον 0,12, πάχος μέγιστον 0,07.
Ή κεφαλη παριστα γυναικείαν μoρφήν,~Ίς ή κόμη χωριζομένη υπερ το μέτωπον επι τον οποίου,
εΙναιορατη ταινία, παρέχει περίεργον ομοιότητα

οφι'1αλμων ενaυμίζει αμέσΟως την εκ Χίου κεφα

κημέν<lν. Προφαν'ως ητο που προσκεκολλημένη

,
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21. Μαρμαρίνη είκονιστικη ",εφαλή. Κνωσός.

ΕΙκ.22. Μαρμαρίν,l εΙΚΟΥιστικη κεφαλή. Κνωσός .
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προς τά πτερυγοφόρα γοργόνεια. την κεφαλην
περι3έει κα~έτως απο ωτος εΙς οί'ς στέφανος
ευρυς κισσού μετά κορύμβων καρπού συμμετρι
κώς έσχηματισμένων εν είδει ροδάκων διά πέντε
σφαιριδίων πέριξ και ένος έΊ(του εν τφ κέντρφ.
'Ίσως πρόκειται περι μούσης (Θάλεια j) η βακ
χικης μορφης 1. Κλασσικιστικον εργον αντωνι

ρου μένους εΙς το οπισ3εν μέρος τοϋ κρανίου
και καταλήγοντας εμπροσ3εν. ΕΙναι ή κόμμωσις
της όποίας μεγαλειώδες παράδειγμα απεκτήσα

νείου εποχης.

ανάλογοι κομμώσσειι:.

μεν

εσχάτως

τον

Δία

τού

Άρτεμισίου 1. Ή

παρούσα κεφαλη εν πάση περιπτώσει παριστ~
εργον προκεχωρημένου ρυ3μού, επι δε της κό
μης φέρει στεφάνην ης στερούνται αί. ύπόλοιποι

Ι

1
J

ι·

.-

'--'-~'

-- ._- . --- -._-_.Είκ.

----"-

23.

,
---~

~ ~

Μαρμαρί'νη κεφαλη Άφροδίτηι;. Κ'νωσόι;.

7. Μικρά κεφαλη εκ πεντελησίου μαρμάρου
λίαν εφ3αρμένη. 'Ύψος 0,14 (εΙκ. 27). Ήγο
ράσ{}η όμού μετ<1 της προηγ()υμένης παρά
Γ. Καταχανάκη, δόντος ώς προέλευσιν {ην Γόρ
τυνα. ΤΟ Ιδιαίτερον ενδιαφέρον της κεφαλης
ταύτης, ιΊτις αποδίδει εν χαλκούν κλασσικον
πρωτότυπον, εΙναι ή κόμμωσις. Ταύτης μέρος
μεν κατέπιπτεν επι τοϋ μετώπου εν βοστρύχοις,
τών όποίων ή μορφη διά την μεγάλην φ30ράν
εΙναι αδιάγνωστος, μέρος δε συνέρχεται είς δύο
μακρους πλοκάμους οπισ3εν' τών ωτων '. διασταυ1

Πρβλ.

Epheu).

Pauly - Wissowa RE

δ,2844 έξ. (IίQi}Q.

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

8.

Μαρμαρίνη κεφαλη ελλιπης απο τοϋ στό

ματος και κάτω,

κατά

τά άλλα

αρκετά

καλης

διατηρήσεως (εΙκ. 28). Εύρέ{}η ύπο Α. Άποgτο
λάκη εΙς 3έσιν Βουρλίδια. Οί δφ3αλμοι δεν
φέρουν δήλωσιν της 'ίριδος, ητις προφανώς (μο
ζωγραφιστή. <Η κόρη εΙναι σκαλιστή, μετρίως
βα3εία και σχήματος μηνοειδούς κα{}έτου, 0-0

το ανοικτόν, ητοι το κοίλον
1

ΚαΡΟύζος, ΑΔ

18, 1930 - 81 77

μέρος, στρέφεται
έξ.

Evt}a

καί άλλα

συναφή εργα. Παραβλητέον έπίσης τήν χαλκήν μικρό.ν
κεφαλήν τού μουσείου Νεαπόλεως, ίσομεγέi}η περίπου
πρός τήν παρούσαν' μαρμαρίνην, Ε. Waldmann, Gr.

Originale

εΙκ.
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προς το εξω μέρος έκατέρου των δφ~αλμων.
Ή κόμη, χωρισμένη εις δύο ύπερ το μέτωπον
φέρεται λεία προς τα οπίσω και κρύπτεται ύπο
τεχνικον κεφαλόδεσμον ~λαγίως επι της κορυ
φης της κεφαλής. 'Άξιον ιδιαιτέρας μνείας είναι,
στι εις το εμπροσ-3εν μέρος ύπερ το μέτωπον

Σαβίνα

Αυγούστα,

(απο{}ανούσα μεταξυ

σύζυγος

τού

και

138)

135

Άδριανοί',
ι,

9. Λεπτή πλαξ λευκοφαίου μαρμάρου (ϋψος
0,59, πλ. 0,25 πάχ. 0,03), κατασχε{}είσα εις χεί
ρας Έ. Μουντράκη (εΙκ. 29). Δφα και αριστερα
περιωρίζετο

ύπο καftέτων αυλάκων,

φαΙνΕται

. ----·-l
~

'c'

•

,

•

•••••

Ι
ι

Ι
ι

Ι

r

j.
Ι'
Ι

i

•

ί
Ι

,

..

'J"

ΕΙκ.

24.

Μαρμαρίνη είκονιστικη κεφαλή. Κνωσός.

κάι πλαγίως ετι μέχρι τού ύπερ τα &τα χώρου,

ή κόμη είναι άποτόμως κομμένη ώσει δια πρίο
νος. Ή ακατέργαστος επιφάνεια τού μαρμάρου
κατα το μέρος τούτο δηλοί οτι πρόσ-3ετον τεμά
χιον λί-3ου, ίσως άλλου χρώματος, συνεπλήρωνε
την κόμμωσιν. Τούτο -3α ητο κολλημένον, διότι
σπαι στερεώσεως δεν φαίνονται. (Διά τον λόγον
τούτον αποκλείεται επίσης μετάλλινον εξάρτημα).
Παρ' σλην την ελλειψιν σχετικων βoη~ημάτων,
νομίζω στι αν.αγνωρίζεταιείς τα χαρακτηριστικα
τού προ?ώπου καΙ το κτένισμα της κόμης ή

δi στι (δεξια τούλάχιστον) υπηρχον καΙ άλλα"
ανάλογα πεδία παραστάσεων, ένφ αριστερα δια1 Ό αναγνώστης παρακαλείται να λάβυ "π' όψιν,
στι τό Μουσείον 'Ηρακλείου σπου συντάσσεται ή π-α
ρο\ίσα εκitεσις στερείtαι απολύτως βοηitημάτων περl
ρωμα'ίκης εικονογραφίας. Είς τό μοναδικόν βοήitημα
σπερ διαitέτω, τό βιβλιάριον τον Ε. Stiickelberg, Die
Bildnisse der romischen Kaiser (Ζυρίχη Ιι316) πίν. 47
είκονίζεται ή Σαβίνα κατα τρόπον, σστις συμπληρώνει
δια της έκεί φορουμένης στεφάνης Τι διαδήματος τό
έλλείπον τεμάχιον της κομμώσεως εΙς τήν naQovaav
κεφαλήν.

9
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τηρούνται τα σημεία σιδηρών συνδέσμων. Τό
ΊSιασω8εν τμημα φέρει εγχαράκτως μορφην γυ
μνού πτερωτoiί 'Έρωτος η δαίμονος 'Ιπταμένου
πρός αριστερα και κρατούντος είς χείρας αλε
κτοροειδές, ανευ αμφιβολίας πέρδικα 1. Ύπό την
μορφην ταύτη ν κά8ηται αετός με τας πτέρυγας

δι' αλεκτρυόνων, αλλα και δια περδίκων καΙ.
σρτύγων ετι, πολλάκις δε αντί παίδων παριστά.
νονται πτερωτοι WΕρωτες κρατούντες τα ανω
τέρω πτηνά ι.
ΛΑΠΠΑ ΙΣΗΜΕ... ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ)

Ή πόλις αυτη, αρκούντως αναφερομένη καΙ.
εν τη 'ίστoρί~ της δωρικης Κρήτης, ητο μία τών
σπουδαιοτέρων της περιφερείας, ητις αποτελεί
τον σημερινόν νομόν Ρε3ύμνης. Μερικα λείψανα
τών τειχών και 'ίχνη ρωμα'ίκών ασβεστοκτίστων

οικοδομών είναι πάν δ,τι σήμερον διατηρείται
επί της επιφανείας. Εις τοπο3εσίαν Λεφο1i, κει
μένην εντός σχεδόν τού σημερινού χωρίου
Άργυρούπολις εύρέ8ησαν εντος δύο αγρών τα
κατωτέρω αναφερόμενα τρία εργα, τό πρώτον
ύπό Β. Χριστουλάκη, τα ετερα δύο ύπό Δ. Στε
λιδάκη. 'Έτερα είιρήματα, σημειω3έντα εις τό
αυτό μέρος αλλοτε, κατα τας πληροφορίας τών
χωρικών, ύποδεικνύουν δτι εκεί που εκειτο, 11
αγορα της Λάππας.

10. Άνδριας
μαρμάρου,

Είκ.

25.

Μαρμάρι'l'ος WΕρως. Κ'Ι'ωσός.

εραλδικώς ήνεψγμένας, εις τρόπον ωστε {}α ύπέ
{}ετέ τις δτι ό "Έρως πατεί επι τών πτερύγων
τούτων. Εις τό βά30ς διακρίνονται κιονοειδη
και φυλλοειδη κατασκευάσματα. Έπι μακρόν
ανεζήτουν μυ80λογικηνερμηνείαντης περιέργου
παραστάσεως, Εν τούτοις πρόκειται προφανώς
περι της κοινοτάτης οκηνης τών άλεκτρυονομα
χιών της αρχαιότητος. Αύται εγίνοντο ου μόνον
ι Ή διάκρισις άπό άλλων άλεκτοροειδών (λ.χ. ορ·
τυγος, πέρδικος τής φαιάς κλπ.), βασίζεται έπι τής
γραμμής έν τφ λαιμιρ τού πτηνού, -ίίτις δηλοί την ται
νίαν έκ μαύρων πτίλων ην μόνη ή όρεσίβιος πέρδιξ
(!'erdix Graeca) φέρει.

εκ

χονδροκόκκου

νησιωτικού

αντίγραφον της καλουμένης Άσπα

σίας. 'Ελλείπει μόνον ή (Ης, καταστραφείσα ύπο
αδεξιότητος τού εύρετού, καΙ. παλαιό3εν ή ακρα
αριστερα χείρ, ητις ητο συμφυής, ούχl εξ ιδιαιτέ
ρου τεμαχίου. 'Ύψος 1,62, μετα της συμφυούς
:τλίν30υ 1,73. Άπο τού γυμνού μέρους τού
λαιμού μέχρι της κορυφης τού διαδήματος 0,30.
Τού προσώπου απο πώγωνος μέχρι διαδήμα
τος 0,17. Ή εργασία είναι αρκούντως αμελής.
π τυχώσεις γενικώς γωνιώδεις και ατελώς επε
ξειργασμέναι. Κατα το μέσον περίπου τού σώ
ματuς ύπάρχει φυσικη φ30ρα τού μαρμάρου,
ίΙτις αλλοτε 3α εκαλύπτετο ύπο μαρμαροκονίας.
Όλόκληρος ή επιφάνεια τού σώματος, κυρίως
δε τα περι ΤΙ1ν κόμμωσιν και τό διάδημα μέρη
της κεφαλης είναι έφ8αρμένα αρκετά, προφα
νώς διότι το εργον εμεινε μακρον χρόνον εν
ύπαί3ρψ, συντελούσης και της κακης ποιότητος
τού μαρμάρου. Παρέν3ετοι πίνακες 1 - 2 2.
1 ·Ορα τό άρ6ρον τοϋ Saglio Alectryonon agone~
παρά Daremberg - Saglio, Dict. des Antiquites 1,80 έξ.
και τάς παρατι6εμένας είκόνας. Δεν δύναμαι νά συμ
μερισ6ώ την (προφορικην) γνώμη ν διαπρεπών ΓΕρμα·
νών συναδέλφων στι.ή άνωτέρω πλάξ εΤναι ένεΤΙΚ1ις:
η νεωτέρας έποχής. Άναμφιβόλως πρόκειται περί τοϋ
συνή60υς και άγαπητοϋ 6έματος τής μεταγl:νεστF.ρας

άρχαιότητος, ή δέ λεπτότης τής πλακός δεικνύει, οτι
αύτη προέρχεται έξ όρ60μαρμαρώσεως βαλανείου ;1
άλλου άναλόγου οίκοδομήματος.
t • Αμα τη. μεταφορ<!- τού Εργου είς τό μουσείον
Ρε6ύμ\'ης. ό έ.ν!tουσιασμός άρμοδίων και άναρμοδίωι'
έξεδηλώ6η διάπροσ6ήκης ρινός τής άρεσκείας των,
μετ' αucής δ' έγένοντο αί πρώται φωτογραq:ίαι. 'ΕΥω
άψ!ιρεσα κατόπιν ταύτην Κοαί έξετέλεσα νέας είκόνας.
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67
Εις το πρόσωπον και τον λαιμον 1'1 εργασία
iΞlναι επιμελεστέρα "αι εχει εφαρμοσ1'tη ελαφρα
λείανσις του
ΤΟ1;
{;uν{Ηj το

,rι~νoι'.

Κατα το μέρος τής συνπρος -';0
εχει EJιβασαρκος δια του

Εις

Σαβίναν 1 καΙ εσημείωσα την ταΊΎ,ότητα κομ
μώσεως προς η1ν παλαιοτiραll Φαυστϊ:ναll παρα

Da"!'enb~;g-,S~g1io, αρ-ίι. ~ΟnJaο ..σ. ,1369,εΙκ.
1864. Ειδικοι εν τουτ"ις λογιο! 0811 ανεγνωρι
Ό ;(0:&. .Α. He1z!er,
ένδιιιφέοση

,''ι

"η δε
το

κυματοειδως

τελευταίας πτυ)(ίΊς καλύΨη όλόκληρα τα (1το:.
Ύ περ το απλοϋν ωυτο κτένισμα επικά&ηται
πυι?yoειδίiΊς περίπλοκος κόμμωσις, ηnς κατα 1:11'11
βάσιν της περιβάλλHίJ\Ι ύπσ διπλής, μεταλλιιlης
πη')ανώτατα ταινίας, φερούσης χαί δύο κομβία
(διάδημα ?). ΤΟ πολοειδες τοίίτο κατασκεύασμα
καλύπτεται πλέον τοϋ ημίσεος υπο τοϋ πέπλου.
υο τι το εργον τούτο παριστ~ γνωστην προ
σωπικότητα της ρωμαίκης αυτοκρατορικης επο
χής ολίγη δύναται να ύπάρξη &μφιβολία. Διά

των :rEVlXQWV ε,πιστη~O;Ιl;ω,~

μέσω~ τ~ Ο,πο1:ο:

διαΗετω, λαμβανων δ υπ οψιν και την ελευ.
Itεριότητα, με/}' ης αι εικονογράφοι ειργάtοντο
εις τΎιν Ά νατολήν, ενόμισα οη δυνάμε-&α vrl
/lν((Ί'νωρίσ(υμε\, τη\' σύζυγον του Άδριανοϋ

πρό nν(ι)ν

επίσιιεψί,γ toυ
σ.ναννιΊ, 111i1.!:ει

,ου

δύο καt{1
αποφασιστικής

',,;(zτιf,

την

νΘiί1ΊτΣραν

Mάι"η(CιJ\)

, , ε~χ<: :;ην ε'υγενη

τα

νι;' μου γράΨη

0!1<OAovita:

«Σύγκρισις τού προφίλ της μορφής προς τας
ασφαλείς προσωπογραφίας Γης αιn:οι<ρατείρας
(τελευταίως συγκεντρω{}είσας 11πο Pou]sen,
d.
[ 47, 1932, 83 εξ.), ίδίως προς τα &η:ίτυπα τού
Cleveland και της Ρώμης (Delbrίick, Al1til{e
Portrats πίν. 47) άνυψώνει την άνωτέρω ταύ.

J

ΤΙ~Hν

,

εις

β β'

ε

αL~τητα;

'Ε'

~

παου

,

e

~εΡLπ~ωσει ,η

κομμωσΙζ δεικνυει' μιαν ιδιορρυ8μιαν, ητις δεν

ι

Πρβλ. Α. Α.

1930, 163.

Ό Lippold,oi'! την γνώμην εσχαν μεσολοβήση
τού κα\}. Rodeo\valdt συμφωνεί μεν ώς προς τΊ'1ν χρο·
νολόγησιν τού εργου εις ύστερωτέραν άδριάνειον επο
χ'ιν, αλλ' ουτε την Σαβιναν ουτε άλλο γνωστον μέλος
της αύωκρατορικτις οΙκογενείας άναγ\'ωρίζει.

,
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~Παράρτημα τού

150'

τόμου τού Άρχαιολογικον Δελτίου

άπαντ~ οϋτε επί των νομισμάτων, οίίτε επι των
μαρμαρίνων άπεικονίσεων της αύτοκρατείρας:
τους εν εΤδει διαδήματος συσσωρευομένους
πλοκάμους επι τού ανω μέρους της κεφαλης,

ΕΙκ.

ΕΙκ.

28.

27.

ροι, όλίγαι δε λέξεις δέον να προστε30ϋν ώ;
προς την άντιγραφην της c Άσπασίας», διδα
κτικαί ώς προς την '(α{}όλου μέ{}οδον των «ντι
γραφέων.

Μαeμα(!lvη κεφαλή. Γόeτvς.

Μαeμαelvη κεφαλή Σαβίνας (;). Χεeσόvησος.

οιτινες έν3υμίζουν "Σην κόμμωσιν της παλαιοτέ
ρας Φαυστίνας (Bernoulli, ROm. Ikonographie Π, 2 πίν. νομισμ. IV, 8 - 10 πίν. XLVII).
'Εν τούτοις δεν άποδίδω σημασίαν εις το Ιδιαί
τερον τοϋτο περιστατικόν ... » Και περί μεν τοϋ
ζηνήματος τούτου ας αποφαν{}οϋν οί εΙδικώτε-

Πρόχειρος σύγκρισις τοϋ παρόντος εργου
προς το αντίτυπον τοϋ Βερολίνου 1 δεικνύει ΟΤΙ
δήμέτερος τεχνίτης l)3έλησε να δώση κατα την
Ι νΕχω ύπ' όψει μου τή ... είχό\'α
πί\'. 117.

Mensch
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Hulle, I)er

schδne
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Παιιάρτημα το\:

150\ τόμου τού 'Αρχαιολογικού Δελτίοι'

«ντιγραφή\' του τον ζωηρότερον τόνον της πτυ
χώσεως. Πανταχου εχει πολλαπλασιάσει τας πτυ
χας και τας εχει κάμει δξυτέρας, ιδίως ύπο την
,
...
,\
\

κεκρυμμενην

χειρα

και

κατα

την

..

πτωσιν

..

του

πέπλου εκ της αριστεράς. Ό χιτών, άρατος μό
νον κ«τω, ακολου8εί τον 'ίδιον κανόνα: Βα8υ-

ΕΙ ...

29.

Μαρμάρι'l'η πλάξ. Χερσό'l'ησος.

τέρα και άφ30νωτέρα πτύχωσις παντον. Πλην
τούτου, ό τεχνίτης άφη'~ε τουτον επίτηδες νά
καταπέση επι τοϋ ταρσοίί τών ποδών, σπως
δώση κατα τα σημεία εκείνα ειδικη\ι πτύχωσιν,
της όποίας στερείται το άντίτυπον τοίί Βερολί
νου Έπι πλέον εΙναι φανερα ή προσπάδεια
τού τεχνίτου να διατηρήση τον ρυ3μον κομμώ
σεως τον όποίον φέρει ή κεφαλη τοίί βερολιναίου
ά\'τιτύπου, εν τούτΟ'\ς και τούτου την άπλότητα
Y.α{\ιaτ~ μάλλον περίπλοκον και εξεζητημένην.
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Κατά τινα εκδρομήν μου εΙς Ίεράπυτνω'
περισυνέλεξα ενα ετι κορμον φυσικοίί περίπου
μεγέ80υς της «Άσπασίας), κατατε3έντα 'ίΊδη
εΙς την εκεί ίδρυ3είσαν μικραν συλλογήν, χάρις
είς την άξιέ,ταινον προ3υμίαν και ζηλον τοϋ
προέδρου της κοινότητος Ίεραπέτρας κ. Πλου
μίδου. του κορμοίί τούτου δημοσιεύω ενταίί8α
μίαν φωτογραφίαν (εΙκ. 30), δια να δείξη την
ελευ3εριότητα με3' 1i; είργάζετο εκαστος αντι-

ΕΙ ...

30.

Κορμός ,,'Ασπασίας', 'Ιεράπετρα.

γραφεύς. ΤΟ εργον tOiitO κρατεί μέσην Μον
μεταξiι .τών αντιτύπων του Βψλίνου και της
Λάππας.
11. Μαρμάρινον άγαλμάτιον Άρτέμιδος (εΙκ.
31) ϋψους 0,90, μετ<1 δε της συμφυοίίς πλίν
-&ου 0,96. Ή δεα παριστ«νεται κατα τον γνω
στον τύπον τών «μορφών μετι1 πέπλου), ·0
μακρός, ποδήρης δω{)ικος χιτων σχηματίζει από·
πτυγμα το όποίον κάτω εξέχει αρκούντως, τοί·
ύπερκειμένου πέπλου. Λείψανα ερυ3ροίί χρώμα-

70

Παράρτημα τoiί 15ον τόμο" το" ΆρχαιολΟΥικον Δελτίο"

τος επ' αμφοτέρων των ενδυμάτων. ·Η 3εα πα
{Ηοτάνεται κρατoίioα δια της δεξιάς ελαφον έκ

ΕΙ...

31.

έκράΤΗ πι3ανώτατα το τόξον, διότι 11 {}εα φέρει
και φαρέτραν f:ti τοϋ ωμου. Έν τούτοις εν

Μα(!μ.ά(!ινο'll άΥαλμα Ά(!τέμιδος. Λάππα.

τοϋ κέρατος. Δια της αριστεράς,ίις τό κάτω
ημισυ ητο όριζοντίως τεταμένον (ώς δε μικρα
οπη δεικνύει, έξ άλλου τεμαχίον ειργασμένον),

τοιαύτη περιπτώσει δυσκόλως 3ιι 'ιδ'ύναντο νά
έρμηνευ,'tοϋν τα δύο παχέα στηρίγματα, τα
όποία πρoίΊπ~'}έτoυν ετΕρον βαρι' α\'τικείμενον.
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Παράρτημα τού

150\' τόμου to\i 'Αρχαιολογικού Δελτίου

Ή σπουδαιότης του εργου τούτου εγκειται εις
το δτι αποδίδει τύπον πεπλοφόρου μορφης της
πρωίμου κλασσικης εποχης μη συνή3η δια την
Άρτέμιδα 1. 'Εργασία λίαν εύτελης τού β Ό ήμί
σεος τού β Ό αιώνος. Ή κορυφη της κεφαλης
εχει μείνει ακατέργαστος και φέρει μικραν Οπήν.
12 Τεμάχιον εκ μαρμαρίνου συμπλέγματος
(εΙκ. 32), οπερ δημοqιεύεται ενταϋ3α μόνον διότι
είφέ3η είς ην και τα δύο προηγούμενα εργα

Ε/κ.

32.

, Ήρακλέους άπάγοντος τον Κέρβερον. Έργασία
χονδροειδης τού ύστερωτέρου δευτέρου αίώνος.

" Παρά Reinach, Rep. de' la statuaire, οπερ εΤναι

και τό μοναδικόν σχεδόν βοή6ημα τον μουσείου, δέν
ύπάρχει τοιούτος τύπος 'ΑQτέμιδος. Διερωτάταί τις αν
δέν πρόκειται περί άντιγράφου γνωστού τινος Εργου.
ΕΙς τους άρχαίους τεχνοκρίτας άναφέρεται ώς δους
ένα τύπον Άρτέμιδος ΣωτείQας εΙς τά Μέγαρα ό Στρογ
γυλίων, οστις ήτο συνεχιστής της παραδόσεως τού Μύ
ρωνος μάλλον Τι άλλων (Brunn, Gesch. d. Griech,

187

και

213).

ΕΠΙ ΓΡΑΦΑΙ

(ΑΙ φωτογραφίαι έγέ\'ο\'το άπ' ευ~είας έκ τώ,' λί6ων).
ΚΝΩΣΟΣ

ΠερΙ τα 20 λεπτα προς ΒΔ τού ανακτόρου
εί'ρέ3η όμού μετα πολλών αλλων λειψάνων
ρωμα'ίκης εποχης ή άκόλου30ς επιγραφη εντΟς
τού αγρού Έμμανουηλ Π ατεράκη,

Μαeμάeι'νΟ'ν σύμπλεγμα. Λάππα.

τοπο3εσίαν. Ό παχυς και νευρώδης πους παρα
τον κολοβον κυνα δεικνύει, στι επρόκειτο περι

Kίinstler ~

1. Βωμίσκος Τι βά3ρον εκ μαλακοϋ λί30υ,

τομης τετραγώνου,

του λί30υ εν τέλει τού στ.

1

πολλαπλης κυματιώ

τήν τού μουσείου Κωνσταντινουπόλιως, άπέδωκεν ύπο
i)ε,τικώς ό Reinach πάλιν είς τόν Στρογγυλίωνα (Rei-

163).
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4

Γέjλων

Φρο]νίμω Άπ[ό
λωνι Λυκηί[ψ

Ό τύπος της κομμώσεως τού

πίν.

μετα

σεως κατα την βάσιν. ΤΟ ανω μέρος ελλείπει.
'Ύψος 0,56. Γράμματα άμελη, ατακτα καΊ. άνι
σομεγέ3η. ΤΟ πελέκημα τού λί30υ επίσης άμε
λές. 'Ίσως ή επιγραφη εχαράχ3η εν δευτέΡQ
χρησιμοποιήσει, διότι προϋποτί3εται το χάσμα

άγαλματίου, δστις ένιtυμίζει άμέσως τον της Λημνίας,
άπαντq. και έπί άλλων κεφαλών Άρτέμιδος ών μίαν,

nacb. Tetes antiques

71

κατα

5

επιτα

γαν
και οι
σύνναοι χα

ριστή[ριοΙ"

'

Στ. 1 ~ '2. Το ονσμα ,ου &να&έ,ου συνεπλη
ρώδη eχenφΙi gratia. 'Εσ.ν το πρci)τιnl σφζό
μ!>νσν γράμμα άντι Λ ίΙΠΟϊεft'!Ί Μ {)·α ηδυνά
με,Β'α να ιJυμπληρώσωμεν Γνάιμων κατ' CΙλλην
~4?ηηκηll έπιγραφήν 1. Φρόνιμος δυνεπληρω&η
κtn;α 1:0 ,:Ιρον[μη, '{νωστον μυtr,rιΑογιrιύμεvον
κ~ηtί1tοv ονοιια.

μετ α της κυρίας "εόημσς λατρευόμ€νOΙ {j'tnt.
'Ε

-

-Q

e

tI

~ι

:;,

νταυυ'Ό! ομως η εννοια !Ζ,τι

β?"

e,

αΛ"ι!! εtεραν ση~
Q'

μασίαν, οίον cί (l1μμετ~χoντες εΙς την λαΎρείην
-c

';:'~

_~

...,

κα;" θιo~κησιν }'ου Ι€Ρ~1.\ ενΟΡ,ΙΊ;αι.

""τ. ι.

ΟχωΡΟζ του

At{to1.J

'"

,

επιβαΛλε. τ:ηv συμ~

Στ. 3. Άπ'όλωνι (δι' ένσς λ) επιβάλλει δ χβJ

t;lOIi:: ,.ου λtfι·,:1Iυ.

ΕΙ",.

33.

Κνωσός.

Στ. 4 - 5. Κα.α επιταγαν εΤναι σ1)'\Iή~ης τύπος
καΙ είς αλλας και δη και κρητικας επιγραφάς 2.

MEtOι .11'1 λ. επιταγαν υπάρχει κενος χώρος έπι
τού λί&ου, το δε. επόμεναν τμημα της επιγρα
φης εχαράχf}η δια μεγαλυτέρων γραμμάτων καΙ
ίιάπως έπιμελέστερον, προφανώς ύπ' άλλης ΧΕιρός.
Στ. 6. Σύνναοι εΙναι σί εν τινι ίερφ. ομού
ι Ha!bberr, Α] Α χι 1896 597 άρ. 81.
• Δύο τoιαίiται έκ του Άσκληπιείου Λεβηνος: Μ",,
ghe,ita Guarducci, Historia VII, 47 _ 51. Πρβλ.
Dittenberge,. S)'110ge' 1153, εν6-α καί περί τής σημα

σίας του όρου.

ΕΙκ.

34.

Χερσό'l'ψiQς.

πλήρωΙΗ'νχαριΟ'τήι;nον,ητιςεύχρηστείεξ'(11(IU παρ α
τον τύπον της κρητικης δ~αλέκτoυ χαριστηιον.
Παρ' δλΗV την αμέλειαν της επιγραφης εΙναί
πιtrανόν, δτι αϋτη δε είναι μεταγενεστέρα του
πρώτου π. Χ. αίώνος. Ή αξία της ειναl, ση
δι' αυτης πιστοϋται το πρώτον ή λατρεία 'Απόλ
λωνσι; Λυκείου. 'Όη δ 'Απόλλων ητο 11 ,nιρία
t1sό.ης της δωρικης Κρήτης εΙναι γνωστόν, €λα
τρ€ύετo δ' ύπο πολλα επώνυμα. 'Εν Κνωσφ εη
μα ,ο κυρίως ό Άπόλλwv Δελφίνιος - Δελφίδιος ι

...

, '.V.

ΑΊχ,

Der KretiSC!le Apo!lanktt!t 13
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Παράρτημα τού 15 0υ τόμου τού 'ΑρχαιολογΙΚΟ'ϋ Δελτίου
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

2.!Βα&ρίδιον κυλινδρικόν, πι3ανιj'Jς θυμιατή.
Qων, εκ λευκού παρίου μαρμάρου. Κάτω φέρει
κυματίωσιν, κατα τα τρία τέταρτα τοϋ ϋψους
του γείσον, ανω δε κοιλότητα

σΤΡΩγγύλην βά.

Κάτω&εν της επιγραφης 'ίχνη μεταγενεστέρων
γραμμάτων.
5. Βά3ρον τετράγωνον κολοβον εξ ύποκυάνου
τιτανολί&ου, πλευράς 0,37, ϋψους 0,20. ΕΙς το
ανω μέρος δρθογωνία κοιλότης 0,14χΟ,17 βά-

30υς 0,02;"). Όλικον ϋψος 0,20. Έργασία
επιμελεστάτη. Εύρέθη εντος φρέατος, εν
τφ άγρφ Θεοφράστου Κοζύρη. Ύ πο το
χείλος επιγραφή;

Μ νησωεος Πάριο; Σαράπιδι

r

ράμματα άβα&ώς κεχαραγμένα. ("Ι να
φανούν επι της εικόνος εμελανώ&ησαν δια
μολυβδίδος). Ένφ φέρουν κεραίας, παρα
τηρείται συγχρόνως

τάσις

προς

μίμηση'

αρχαιοτέρων σχημάτων των γραμμάτων.
R' η αρχομένου Α'. π. Χ. αίώνος. το
ονομα τού άνα3έτοl' φέρει τον γλωσσικον
τύπον της Ίωνικη; Πάρου. Περι {'πάρ.
ξεως Σαραπείου εν Χερσονl]σ<ρ ουδεν είναι
(ι.λλως γνωστό\'. 'Ίσως το ανά&ημα εφ3α
σεν εκεί αλλο&εν (ε" Δήλου.). Ή προ·
σ{}ήκη της πατρίδος τοϋ άναϋέτου είναι

οπως δήποτε εμφαντικη τού γεγονότος, στ!
τΩ εργον είχεν άνατε&η εκτος της Πάρου.
3. Μαρμάρινον αγαλμάτιο" άετού κολο
βον την κεφαλην και την άριστεραν πτέ
ρυγα. "γ ψος

συνολικον

0,30.

Έργασία

ευτελεστάτη. Εί'ρέ{}η εν άγρφ τού αί'τοϋ
Θ. Κοζιίρη εΙς 3έσιν Παλάτια. Έπι της
συμφυοϋς πλίν&ου επιγραφή:
Τέρτυλα {}εώ

ύψίστω
ευχήν.

'Όνομα

Τέρτυλ(λ)α

είναι

και

αλλο3εν

γνωστόν. Θεος 'Ύψιστος, ως και ό άετος
δηλοί, είναι ό Ζεύς. 'Υπάρχουν δύο ετι
επιγραφαι άναφέρουσαι Θεον 'Ύψιστον
εκ Γόρτυνος. Ό HalJ)herr άπέκλινε μάλλον να άναγνωρίση τον 'Ασκληπιόν ι. Άλλα προ
φανώς είς δλας τας περιπτώσεις πρόκειται πεΡI
τού Διός. Δία "Υψιστον αναφέρει ή μετρικη

επιγραφη Λατούς, SGDI

5083.

ΕΙκ.

35.

Χερσόνησος.

&ους fιε 0,04 προς ύποδοχήν τού ανα3ήματος.
Εύρέ&η εντετειχισμένη είς την οίκίαν Κωνσταν
τίνου Τσαντηράκη.
Γράμματα ωραία αναγόμενα 'ίσως μέχρι τοϊ"

4. Μικρον τεμάχιον μαλακού λί30υ πανταχό
3εν πελεκημένον ενεκα δευτέρας χρησιμοποιή

Δ'. αίώνος. Γραφη στοιχηδόν. "Υψος γραμμά
των 0,02. Άπόστασις μετ('(ξυ. τούτων 0,02.

σεως εις ,'εωτέραν εποχήν.

Διάστιχον

0,01.

Άρτέμιδι ε!ύ

Θηρα[ία

χήν 'Επιτυ [χ
ης Θεοδώρ [ου.

'J':ρμαι άνέ{}ηκε.

Τά μετ α το Α

, Rendic.

..

,ι ί

[.iIlcei

[χ

189911

καί Χ

190011 •

1~.

λείψανα

γραμμάτων

εν τώ

ΠΡΟJτφ στίΧ<9 φαίνονται να είναι Ι και Α. Τ6
10
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l1αραρτημα τού

150\ τόμου τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου

σι'μπληρωίΗ:ν Θηραία φαίνεται να είναι αΥνω
στον, αλλ' είναι κάλλιστα δυνατόν. 'Ά ν ί'Π1Iρχε;
ονομα πατρο; θα απετελείτο εκ τεσσάρων το
,πολυ γραμμάτων.

μέρος. Ύ πα την ;nήλην προεξοχη (χ'ολοβιι) προς
στερέωσιν εντος τού τόρμου. Μέγιστον διατη
ρσύμενο" πλάτος O,2~. ΕίΊρέθη {.πα Έμμανουrjλ
Γιανναράκη ΕΙ; ι'Ίέσιν Πόλι.
ΕΝ
ΕΥΡΕΣΕ!

-

ΕΣΘΩΝΜΗΘΕΙΣΧ

ΙΩNfί[A]PEγPEΣE!
.1

EΣΘΩTOIΣfίlTIMIOIΣ

.
.
χΙΕΡΣΟΝΑΣIΩΝΠΟΛIΝΕΣ Η

ΟIΠΡΟΤΑΣΔΕΕ
ε ν "

1

παρ]ευρέσει .. ΙδΙ1tαζ?
εσ8ων μη{}εΙς Χ[ερσονασίων ...
σΙίων παρευρέσει [μηδεμι~?

5

εσ{}ω τοΙς 'πιτψίοις

...

Χ]ερσονασίων πόλιν εσ ...
η
οι προ τασδε ε
ΕΙκ.

36.

Χεeσόllη<10ς.

6. Ή κάτω &ριστερα γωνία σημης εκ λευκοϋ
νησιωτικού μαρμάρου. Κάτω εφερε κυμάτιον,
επι τοί. οποίου είχον επίσης xaQaxitij γράμματα.
·0 αριστερος κρόταφος της επιγραφής διατη-

l:!:iκ.

87.

.

Οι' γνωσωl. δικανικοι δραι παρεύρεGΗς και
επιτίμιον κα-3ιστωσι δήλον το είδος της επιγρα
φής. Έπι των ot', 4 - 5 ή συμπλήρωσις Χίερσο
να/σμων {}α απεδείκνυεν ση της επιγραφής
προς τα δεξια ελλείπει ελάχιστον μέρος. Έν τού
τοις θεωρω το JtQCiYf!O'. λίαν αμφίβολον.

Χερσόνησος.

ee'i:tat, εν δε μόνον γράμμα εκ της αρχής εκά

στου των σφζομένων στίχων εΙναι &ποκεκρου.
μένον. 'Άνω και δεξια έλλείπει απροσδιόριστον

Στ. 4. Παρευρέσει [μηδεμί~ Ι συνεπληρώδη
κατ' αλλας κρ.ητικας επιγραφάς (SG DI 5026,

5149).
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Παράρτημα τού 150" τόμο\) τού 'Αρχαιολογικού .λελτίου
ΣΗΤΕίΑ

Kτ~στη \~έo,

ί. Έπιτύμβιος στι]λη μαλακου λίθου απο
σταλείσα ύπο της αστυνομίας. Περιστατικα
εύρέσεως ελλείπουν. ΤΟ ανω μέρος φέρει ασαφη
χαράγματα. Ή γραφη άμελης και εν μέρει διωρ
θωμένη μεταγενει;ι-τέρως ύπο τοϋ χαράκτου:
Άγαθονείκη και Πα
ρδάλας και
Διάκων
τη μητρί και τώ πα

\'

χάριν.

ΕΙ".

προτάτω,
'Έργον Ήρακλείου
εως ιΟδαι.

38.

Χερσόνησος.

t

Το οvομα Παρδάλας (η μάλλον Παρδαλάς;)
και τα συγγενή τούτου (Παρδαλίδη;, δηλυκον
Πάρδαλις) είναι κοινα εις συγχρόνους περίπου
κρητικας επιγραφάς 1.
Το ονομα Διάκων ύποδηλοί ίσως την πρώτην

εποχην τού χριστιανισμoiί, δστις ιος γνωστον
λίαν ενωρις διεδόθη εν Κρήτ!].
ΓΟΡΤΥΣ

8. Λεπτll μαρμαρίνη πλαξ άπολήγουηα ανω
άετοειδώς. Ευρέθη μεταξυ τών χωρίων Γέργερη
και 'Άγιοι Δέκα (Γόρτυς) εις ,'tέσιν Ψαλίδα:
ι

i\Iusoo !tal.
ιίρ.

~, β~2 ,.ί.ρ. 39 και
αρ. ϊ2.

40. 590

Ερεl'

Προφανώς πρόκειται περι κατασκευης νέου
άγωγοϋ δια το ύδραγωγείον Γόρτυνος, το όποίον
επρομηθεύετο τα ϋδατά του εκ της ύδατοβρι
δοϋς περιοχης Γέργερης και Ιαροϋ. Ή επιγραφη
διαιωνίζει τον χορηγον και τον αρχιτέκτονα.
Παλαιογραφικώς άξιοσημείωτος ή μορφη τοί' Η.
9. Λεπτη πλαξ μαρμάρου κολοβη κάτω αρι
στερά. Ή επιγραφη σφζεται άκεραία :

τρι μνήμης

1896561

αγωγοl'

νιανώ τιο λαμ

674

άρ.

90.

Α] Α ΧΙ

Άναπαύσατο 'Ανασ
τάσιος ό την ευλαβην μνήμην μψ{ί)
Ίανουαρίω Δ ήμ(έρ~) Δ
Ίνδικ(τιώνο)ς Β

+

10. Πλαξ λεπτοϋ μαρμάρου ώς και τι προη
γουμένη:

'ι- Άνεπαύσατο 'Αριστέας
ό Νεογορτυνείτης, - - ό την ευλαβην μνήμην,
ι(ναγνcίΊστης και πακτω

Τ11ς γενάμενος τη; Θε
σαλονικέων άγιωτ{άτης) εκλη{σία)ς
Μη(νι) Ίουνίω Ζ ήμ{έρ~) Ζ Ίνδ(ικτιώνο)ς Γ +
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τού 150\1 τόμου τού Άρχαιολογικού Δελτίου

ο

ΕΙκ.
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41.

Γ6ρrυς.

42.

Γόρτνς.

77

Παράρτημα τo~ 15 0υ τόμου τo~ 'Αρχαιολογικού Δελτίου

ΟΑ μιι:ότεραι αί Ε.llγραφαί, εί'ρε{}είσαι εις το

χωρίο" Μητρόπολις, κατα την περιοχην της πα·
λαιάς Γόρτυνος, είναι εκ τών ολίγων, αϊτινες
άl'ήκοιιν εις την πρώτην βυζαντινην περίοδο"

της· Κρήτης, ητοι προ της κατακτήσεως της
νήσοι.· τφ 824 ύπο tών Άράβων 1. Άκριβεστέρα

Άριστέας 1. Ό τίτλος

τοϋ άναγνώστυ~ μνημο

νεύεται και εις άλλην επιγραφήν 2, σπουδαιότε
ρον ομως είναι, οτι αναφέρεται εκκλησία Θεσ
σαλονικέων. Προφανώς πρόκειται περι εκκλη
σίας εντος η εις την περιοχην της Γόρτυνος,
άφοϋ ό Άριστέα; ήτο και πακτωτης ταύτης.
Πώς ή εκκλησία αϋτη εύρίσκετο εκεί ας ερευ
νήσουν ειδικώτεροι περι τα εκκλησιαστικα ζη
τήματα 3.
ΛΑΣΑΙΑ

Πόλις άλλως άγνωστος της Κρήτης, μνημο
νευομένη ύπο το ανωτέρω ονομα μόνον εις τας

Πράξεις τών Άποστόλων '. τα ερείπιά της σφ
ζονται καλώς, εις άπόστασιν ημισείας ωρας προς
Άνατ. τών Καλών Λιμένων, τοϋ 'ίστορικον τού
του και ώραίου τοπίου της Κρήτης, το όποίον
Καλοι Λιμνιώνες λεγόμενον και σήμερον ύπηρξε
το

{}έατρον

της δραματικης περιπετείας τοϋ
Παύλου, ήτις εις το άνωτέρω κεφά
λαιον τών Πράξεων εκτί{}εται. τα ερείπια της
Λασαίας περιγράφονται και ύπο παλαιοτέρων
περιηγητών, κυρίως τοϋ Spratt. Εις επανει
λημμένας επισκέψεις μου εξηκρίβωσ<! οτι, πλην

•Αποστόλου

τοϋ κυματο{}ραύστου τον όποίον περιγράφει ό
και άπεικονίζει ηδη ό Bnsilicata 5 ύπάρ

Spratt

χουν και άφ30να ερείπια παρα{}αλάσσια ρωμαϊ
κης και χριστιανικης εποχης. Εις μίαν χα(?άδραν
κατάκειται ό κολοβος κορμος ίματιοφόρου εικο
νιστικοϋ μαρμαρίνου άνδριάντος. Περισυνέλεξα
Ετι μικρον κοριν{}ιακον κιονόκρανον μαλακοϋ
λί{}ου και το κατωτέρω ενεπίγραφοΙ' ανάγλυ
φοΙ', διασω{}εν φροντίδι τοϋ γυμνασιάρχου Πόμ
πιας κ. Έπαμ. Τσακίρη.
11. Στήλη επιτύμβιος εκ χονδροκόκκου νη
σιωτικοί' μαρμάρου απολήγουσα άνω εις άέτωμα.

Είκ.

43.

Αασαία.

χρονολογία είναι ανέφικτος, εφόσον αναφέρεται

μήν, ήμέρα και ετος της '1νδικτιώνος, άλλ' ούχί

Ι(αι άρι{}μος ταύτης. "Εξ Ετι κολοβας επιγραφας

εΙ( Γόρτυνος τοϋ αύτοϋ τύπου εδημοσίευσεν
ό Halb11err 'J. Ένδιαφέρουσα εκ τών ημετέρων
επιγραφών είναι Τι δευτέρα, ενεκα τοϋ τίτλου
Νεογορτυνείτης, δΙ' φέρει ό μνημονευόμενος

!lρrΙ λ . Ξανδουδίδην ξΙ' Άδηνάς 15, 124 - 25.
Α! Α Χ τ 1896608 έξ. Πρβλ. έτι Ξανδουδίδην έ.ά.

ι Νέα Γόρτυς, έφόσον γνωρίζω, δεν ώνομάσδη έπι·
σήμως ποτε ή πόλις. WΙσως πρόκειται περι της έπανα
κτισδείσης πόλεως μετ α την έκδίω;ιν τών Σαρακηνών
ύπό Νικηφόρου Φωκά. 'Εν τοιαύτTl περιπτώσει τόσον
ή παρoiίσα έπιγραφη δσον και αί λοιπαι δμοιαί της
πρέπει να καταταχδoiίν είς την πρώιμοΙ' δευτέραν βυ
ζαντινήν περίοδον της νήσου.
2 Α] Α έ.ά. άρ. 6: Ά ν(αγνώστης) και χαρτουλάριος.
ι 'Εν K~ήττι ύπάρχουν και σήμερον ετι τoιαiίται
έκκλησίαι μετα κτηματικης περιουσίας, άνήκοιισαι είς
μακρυνας περιοχας (λ.χ. 'Ιεροσολύμων). Άπoκαλoiίνται
Μετόχια είς την κρητικην διάλεκτον. Πακτωται γενι
κώς εΤναι οί μισδωται τοιούτων κτημάτων. Ή λέ;ις

εόχρηστεί και σήμερον έν KεφαλληνI~, ίσως και άλλα
χoiί. Το είς εΤδος Τι είς χρημα πληρωνόμενον ποσόν
λέγεται πάχτο.

• Κεφ. 27,8. Πρβλ. Σβορώνον, Numismatique de la
Crete Ancienne 323.
6 Captain Τ. Α. Β. Spratt, Traνels and Researshes
ϊη Crete (1865) Ι. 349. Fr. Basilicata, χειρόγραφος
Άτλας της Κρήτης (1615) χάρτης 83.
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Παράρτημα τού 15 ο \: τόμου -ςού Άρχαιολογικοί' ΔεΛ.-ςίοι'

Είναί λίαν εφ&αρμένη ίιπο τών καιρικό)ν ακρα
σιών, Παριστq: το σύνη&ες itέμα τής νεκράς
κα&ημένης δεξιά, ανταλλασσούσης χειραψία\'

προς Ετέραν δρ&ίαν γυναικείαν μορφήν. ~[εταξυ

ΕΙ ...

44.

~ν δύο τούτων είκονίζονται τα τέκνα της νε
κράς, μικρον παιδίον γυμνονκαΙ ετι μΙJιρότερον
ενδεδυμένον κοράσιον. cH εργασία φαίνεται τοϋ
Γ'. η ίσως και τοϋ Δ Ό π. Χ. αίώνος. "Υ ψος
0.62, ·πλ. 0,34. Ύπο την παράστασιν επιγραφή:
ΧΑ ΙΡΕΤ ΕΔΕσ

11

ΑΡΙ ΟΝΤΕΣ

ΙΕΩ ΔΕΦΙΛΟΣΚΑΤΑΛΕΙΠ
Ω

Ή επιγραφη βρί3ει σφαλμάτων τού χαράκτου.
Πρόκειται περί μονοστίχο\ι δακτυλικου επιγράμ
ματος ~υ\'~μέ\'oυ να άνιιγνωσ3ίl:
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Χαίρετε δέ οί παριόντες, εγ<ί> δέ φίλους κατα
λείπω,

ΧαραΚΤ,lι>ιστικαί αντιΜσεις είναι αφ' ένο; το
μεταγενέστερον σχη μα τού ω μετά λίαν ανοικτών

Καστελλ."ά.

σκελών αφ' έτέροι' ό αρχαϊκος τύπος φίλδς
Έπι πλέον ή κακη και αβεβαία χάραξι.ς των
γραμμάτων, ετι δέ τα σφάλματα, πεί&ΟI·ν οτι
ή στήλη εχρησιμοποιή&η είς λίαν μεtαγενεστέ.
ραν εποχήν, οτε και εχαράχitη επ' αυτης το
επίγραμμα. Έπειδη τοϋτο είσάγεται δια τοίι
συνδέσμου (δέ. είναι πι&ανό", (χωρις να είναι
καί αναγκαίον), στι αποτελεί τον τελευταίον
στίχον μακροτέρου δακτυλικΟίι (ούχί ελεγειακού)

επιγράμματος. Δυστυχως το μουσείον Ήρ..χκλείοl'
δεν δια&έτει τα μέσα (συλλόγη Kaibel κλπ) ινα
εξακριβω3Ό αν το επίγραμμα είναι ηδη γνωστόν.

Παράρτημα τού
ΚΑΣΤΕΛΛΙι9ιΝΑ

150" τόμου τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου

ΜΟΜΟΦι\ΤΣIΟΥ

12. :Μικ(lα και λεπτη πλαξ φαιοϋ τιτανολί
1'101.1

περισυλ/εγείσα

ύπό

της

ύπηρεσίας

τού

μoυ~είoυ. ΤΟ πλάτος της πλακος είναι, εν τη

πλευρ~ τη φερούοιι την επιγραφήν, 0,22 το δε
πάχος μόλις 0,035. Ή επιγραφη εγένετο γνωστη
προ τεσσαράκοντα σχεδον εnον εξ αντιγeάφου
του Sir Α. Eνans, κατα το όποίον εδημοσίευσε
ταύτην ό Halbherr, είτα δ' ανεδημοσιεύ3η 1itti
εν τη Συλλοyfj Διαλεκτικών επιγραφώνJ.

ΤΟ επώνυμον Σώτειρα της , Αρτέμιδος είναι
και εξ αλλων επιγραφών '[να/στον και δη κ@η
ηκών

(SG D Ι 5062).
14. Πλαξ σχεδΟν τετράγωνος μαλα>(οϋ λί{)ου.

11τις άπετέλει μέρος μεγαλυτέρου αΡΧΙΤΕκτονικού
συνόλου. "Υψος O,ί~, πλάτος 0,68.

'Εν 'τούτοις dναδημοσιεύεται ένταϋ3α, διότι δ
λωος παρέχει αλλην ανάγνωσιν:
ΧΑΡΜΑΤ ...

HPAClnTOA€MO[C

Ο ι Θ Ι o'B'W Λ Ι Δ Α Α Ρ Τ Ε Μ i
το απόγραφον του Evansf]to ορ3όν, εν
Η:nίτοις ό Ha1bherr μεταβάλλων δύο γράμματα
τoi'ί δευτέρου ονόματος ανέγνωσε Χαρματ[ίων
και] Θρασυπτόλεμος, παρεδέχSη δε και ό BJass.
ΤΟ πρώτον ονομα 1(ατα τα σφζόμενα 'ίχνη τού
Α και Τ ορ3ώς άνεγνώσ&η Χαρματίων '2, εν
τοιαύτη δμως περιπτώσει δεν ύπάρχει επι τ~ϋ
λί30ΙΙ χώροςειμη δι' εν ετι γράμμα. Άναγινω
σκω λοιπόν:

ΕΙκ.

Χαρματίων κfιρασιπτόλεμος
οί Θιοβωλίδα

'Αρτέμι.

46.

Ίνι.

ιβεριοπολιτών
ή πόλις

ΙΝΙ

ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ

Εύκλέαν
Χαρμίστα

τα ε'ίς το χωρίον τοί'ΤΟ διασφζόμενα αρχαία

ερείπια εταυ~ίσ3ησαν

ται περι περιοχης των .'Αρκάδων 3. :Απο,,;Ο
Ίνι προέρχονται πoλλcιι δημοσιευμεναι ~1()"Ί
επιγραφαί, είς τας όποία; προστωεντο:ι και αι
παρονσαι.

13. Τεμάχιον

μαλακού

λίf}ου

πανταχό-3εν

κολοβωμένΟΥ πλην της ιlριστεράς πλευράς. ΤΟ
μέγα σφζόμενον πάχος τοϋ. λί30υ (0,20) ,άπο

δεικνύει ση επρόκειτο άρχικώς περι εύμεγε30υς
βά3ρου·η λί30υ άρχιτεκτονικης χρήσεφς. Μεγάλα
κανονικα γράμματα:

Άρτέμιδι ΣωΙτείρ<!
ά πόλις επι Άμ(μ)ω[νίου

- -

υ

Δωνο

,

?

ι ΗaΙΙ-Λleιr. AJA 1896 ;}73 άρ. 53. SGD! άρ. 5139.
c Τό ο"ομα εΙ"αι γνωστόν χαί έξ άλλης κρητικής
ε:tιγραφής, :\]:\ 1896 564 {ί-r.ι. ·ω.
_
, ;Ι!. Guardncci, Historia 6 19:~2 589 εξ, ;)32.

χάρι~.

Αμμωνιου κατη

-- ~

Είναι φανερόν, δη πρόκειται περί ~λεlόν,ων
επιγραφών κεχαραγμένωνπαρ' αλλι1λας. Η μ?\, η
δυνατη συμπλήρωσις της πρώτης λέξεως φωνε
τω να είναι Τιβεριοπολιτών. Ύπάρχει μόνον
τι δυσκολία δη ενφ της επιγραφης ταύτης δλ?"
το ύπόλοιπον μέρος ύπάρχει έπί της πλακος,
μόνον το Τ ittX επρεπε να ει"ρίσκεται ε~ί αλλης,
ιXeLatEQIi της παρούσης κειμένης πλακος. Τι,βε
ριούπολις (το ε{}vικoν Τιβεριοπολίται),ητο πα!.ις
εν Μεγάλη Φρυγί<,(. Έπί άλλης ΚΡηt~κης εΠ;Υ,ρσ;

φης άναφέρονται Ίεροπολίται, συ~ηχ{}η δ_ εΤι,Ι
σης

....

- -

σωφροσύνης

παρ' αλλων προς την

'ΊναΤΟΥ, ενεκα της ονομασίας τοϋ χωρίου, και
παρ' αλλων πι3ανώτερον προς ηΊν Π~ίανσoν.
Τελευταίως εξεφράσ3η 1~1 ϋπό3εσις, στι πρ?κει:

Α Λ
Φ Ι

οτι

πρόκειται

περι

CΙεραπόΛεως

της

εν

Συρία 1.

J:)~ Μεγάλη στήλη μαλακου λί30υ λίαν ~φft?ρ

μένη και κολοβ-η ανω. Δεξια και αριστερα φερει
χείλος 0,002 ύψηλόν. Σφζόμενον ϋψος 1,2&
πλάτος 0,55.
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Παράρτημα

toi 150t τόμου toi Άρχαιολογικού Δελτίου

ΔΥΟ

κΑτο
ΟΝτΕΣΔΗΝΑΡIΩΝ
ΦΑΛΛΟΣΔΗΝΑΡίΩΝΕΚΑ
Ε
[) ΤΟΑΙΧΝΙΗΟΝΔΗΝΑΡΙΩΝΕΚΑΤΟΝΕ8ΔΟ
Μ Η ΚΟΝΤ Α ΠΕ Ν Τ ΕΟ Π ΑΡΕΛΑIΝΔ Η

..

ΡΙΩΝΕΞΗ ΚΟΝΤ ΑΔ ΥΟΑ Σ ΣΑ ΡΙΩΝ Ε Ν ΝΕΑ
ΑΙΕΡΕΟΣΑ Μ ΝΑ

ΝΑ ΩΝΤΡΙΑΚΟΝΤΑΑΣ

ΣΑΡΙΩΝΔΈΚΑ ΕΟΚΟΛΟΙΣΙΠΠΟΣΔΗΝΑ
10 ΡΙΩΝΕΞΗ κόΝ Τ ΑΕΠΤ ΑοκΑΛΕΩΝΔΗ ΝΑ
ΡΙΩΝ ΠΕΝΤΕΑΜ

. Α ΤΙΝΑΔΗ

ΝΑΡΙΩΝΤΡΙΩΝ

ΑΑΠΟΛΙΣ

ΤΑΨΕΛΙΑΔΗΝΑΡ

ΝΤΑΕ

ΠΤΑΤΟΜΟΥΛ

ΩΝΕΙΚΟ

10 ΣIΕΝΟΣΌIΑΧ

ΔΕΚΑΠΕΝ

ΤΕΑΣΓΑΚΥΚΑΔΗ

ΤΑΟ

ΟΞΥπlλΆΣ
ΟΕπlτοlΣ

ΚΟΝΤ Α
ΕΙΚΟΣΙ

ΤΡΙΩΝΟ

ΩΝΕΣ

20 Ο Ε Π ι Τ Α Α Χ Λ

ΚΟΣ Ι

ΤΡIΩΝό
Τ ΑΟΥπΌ
κοΝτΑ'κ

ΤΡΙΑΚΟΝ
ΤΡΙΑ
ΩΝΙ

ΔΗ ΝΑΡΙΩΝ

ΡΑ

ΔΗ Ν

2u

ΧΟ
Μ

ΧΟΜΕ
ΑΕΠΤΑ

(τέλος).

δύο

- -

ε]κατο[ν

οντες

- -

-

δηνα(ρίων

- -- - - - - - - -

δ)

φαλλός δηναρίων έκrι[τόν τ]ε [σσάρων

5

.Ιό ΑΙΧΝΙΗΟΝ δηνιιριων έκατόν έβδ[ο)

μήκοντα πέντε ό ΠΑΡΕΛΑΙΝ δη[να
ρίων έξήκοντα δύο ιίσσαρίων εννέα
ά ίερε(ω) ς άμνά[: [δη]l'ιι[ρί]ων τριάκοντα άσ
σαρίων δ[έκα ό iψοκόλοl; 'ίππος δηνα.
}(Ί ρίων έξήκοντα έ[;τψ'ι. ό ΚΑΛΕΩΝ δηνα

ρίων π[έν]τε ά μ

- - - - - α τινα δη
-- - - -- - α ά πόλις
τα. ψέλια δη[ι'αρίων - - -; - κον]ταέπτσ. τό μουλ [- - - ~ - δηναρί]ων είκο15 σι ενός οί άχ [ -- - - - δηναρίων δlεκαπέν
τε ά ΣΓΑΚΥΚΑ δη[ι'αρίων -- - - -κον]τα δ
ΟΞΥΠΙΔΑΣ [ - - - - [δηναρίων - - - κον]τα
δ έπl τοίς [ - -- δηναρίων] είκοσι
ναρίων τριών

20

τριών ό [- -ό επl τα αχλ [ .
τριών δ [ - τα δ υιrό [ - --

- -

.κοντα -. -- - δηναρίων - - - 25
. δην[αρίων- --- -

-

-

-

-

-

-

-

-

----

δηναρί]ων εξ
εί]κοσι
δηναρίων τρ)ιάκον
δηναρίων] τριά

- - - - - ωνι
- - - - - ρα
- - -- -- -] χο

- -

-

-

-

-

- -- - .- - - - - - δηναρίων .. -- κοντΙα έπτα

μ

χομε

81

Ή επιγραφη αυτη παρουσιάζει ασυνή3εις
δυσκολίας, δια δε των επιστημονικων μέσων
της βιβλιο3ήκης του μουσείου Ήρακλείου οεν
είναι δυνατον να λυ3ωσι μερικα ζητήματα,
ατινα 'ίσως τύχωσιν απαντήσεως παρ' αλλων
είδικωτέρων. Ή αρωμησις διαφόρων αντικειμέ
νων, κατόπιν των όποίων επεται τίμημα εΙς
δηνάρια η δηνάρια και ασσάρια, φέρει αμέσως

είς τον νουν το γνωστον διάταγμα του Διοκλη
τιανου περι διατιμήσεων ι. Έν τούτοις ενταυ\}α

δεν πρόκειται περι εδωδίμων ουτε αλλων αντι
κειμένων κοινης χρήσεως, πάντα δε τα αναφε
ρόμενα είναι ασυνήθη πράγματα (φαλλος) η
λέξεις ακατάληπτοι. Πι\}ανως πρόκειται περΊ
αρι\}μήσεωι: αντικεlμέvων ίερου τινος. Άλλα τί
δηλουσιν αΙτιμαί; Πώλησις αποκλείεται, διότι
αντικείμενα ως ό φαλλος βεβαίως δεν επω
λουντο. 'Ίσως πρόκειται περι δαπάνης δια την
κατασκευήν, επισκευην η αγοραν των μνημο
νευομένων εΙδων. τα ε'ίδη ταυτα είσάγονται
πάντοτε κατ' όνομαστιΚ'ην δια των αρ\}ρων ό,
ά, τό, τα και επακολου\}εί το τίμημα κατα πτώ
σιν γενικήν. του μονοτόνου τούτου περιεχομέ
νου εξαίρεσιν φαίνεται να αποτελΏ Τι εν στ. 12
παρεμβολη «ά πόλις». Έκ των αναφερομένων
είδών καταληπτα είναι ό φαλλος (στ. 4), ό {troκόλοις ϊππος (στ. 9) αν {) συμπλήρωσις είναι
όρ\}η κα'ι τα ψέλια (στ. 13). ΤΟ εν στ. 10
Κ Α Λ Ε Ω Ν 'ίσως δύναται να αναγνωσ% καλεων
ως ετερος τύη:ος του καλιά, ητις εχει ί παρα
Ψευδοφωκυλίδη και Θεοκρίτφ. τα ύπόλοιπα
ανανάγνωστα όνόματα φέρουν 'ίσως εσφαλμένην
όρ\}ογραφίαν 11 ετι πι3ανώτερον είναι μεταγρα
φα'ι ξένων λέξεων, εΙλημμένων εκ τινος μη έλλη
νικης γλώσσης. Ή παλαια μινωικη τοιαύτη και
αΙ Έτεοκρητικαι επιγραφα'ι της Πραισου ερ
χονται φυσικα πρωται εΙς τον νουν, αλλα καλον

\}α είναι να μη προχωρήσl1 τις περισσότεΡΟΥ

εΙς τον κατήφορον τών εΙκασιών.
ΚΟΠΤΙΚΟΝ

ΥΦΑΣΜΑ

ΕΞ

ΑIΓΥπτον

το εν Ήρακλείφ Σώμα Προσ)(όπων προσέφε
ρεν είς το μουσείον Ήρακλείου δια του εφόρου
του κ. Στυλ. Κατεχάκη τεμάχιον κοπτικου ύφά
σματος, (είκ. 48) οπερ ελαβε δωρο" κατά τινα είς
Α'ίγυπτον εκδρομήν του. ΤΟ τεμάχιον τουτο, δια
στάσεων Ο,175χΟ,12 φέρει είς έκάστην των μα
κρών πλευρών του ανα δύο παραλλήλου; γραμ
μας κατ α δε το μέσον την κυρίως παράστασιν,
ι τα πληρέστερα άντίτυπα τών έλληνικώνμε~α
φράσεων εδημΩσιεύ{}ησαν ύ:τό Στάη ΑΕ 1899 147 εξ.,

EV1Ja

και περαιτέρω βιβλιογραφία.

11
Παράρτημα τού

150V τόμου τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου
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Παράρτημα του

15"\1 τόμοι' του Άρχαιολογικού ΔεΑ.τίου

ΕΙκ.
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47.

Ίνι.

83

Παράρτημα τού 15 0υ τόμου τού Άρχαιολογικού Δελτίου

απανtα ύφαντα δια μέλανος Επι του ι,πολεύκου
\?'
πευιου:

Κ'"
ατα το

χεντρσν πι:ηνοει δ'
ες

" ('αεroς;)
, ,
ov

Evt'iJ.; κυκλικου πλαισίου φέροντος τέσσαρα σπει
ροειδη εξαρτήματα. Δύο αν&ρώΠίναι μορφαΊ

ΕΙκ.

48.

Κοπτικό" υφaσμα εξ ΑΙ)'ύπτου.

α\ω{}εν και ετεραι δύο κάτωθεν, με είδος τελα
μώνος επΊ τού στή&ους, βαδίζουσι πομπωδώς
προς δεξια με την μίαν χείρα υψωμένην χαι
ηΊν αλλην κάτω και οπίσω αίωρουμένην. 'Εκ
μέρους τοϋ Dr Vo1bach (διαμέρισμα πρωτο'ΗQάκλειοv, Δεκέμβριος

Ζρισnανικης τέχνης τού μουσείου Βερολίνου)
ελοβον την ακόλου&ον σημείωσιν, μεσολαβήσει
τοί' χαι't. Rodenvva1dt, εφ' Φ δερμαΊ ευχαρι
στίαι μου αποτείνονται προς αμφοτέρους και

1933.
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«Πι{Jανώς ταινία εκ χειρίδος. Κοπτι
κόν, περίπου 6 0υ μ. Χ. αίώνος.
τόπος εύρέ
σεως δεν είναι κα&ορίσιμος. Πι{}α"ώς Μέση
Α'ίγυπτος,επειδη ύπάρχει όμοιότης προς τα εκ
Κροκοδειλουπόλεως ύφάσματΟ!).

EvrEiHJEV:

ea

ΣΠ.

ΜΑΡΙ ΝΑΤΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 20:42:11 EET - 54.88.88.24

