
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1937

1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ

Αί έργασίαι ημών περιωρίσθησαν και τΰ 1937 εις to παρά τό ‘Ιερόν 
τής ’Αφροδίτης τμήμα τής Τέρας Όδοΰ καί πέραν τοΰ Ίεροϋ τής ’Αφροδίτης 
μέχρι τοΰ αρχαίου Ρειτοϋ (Λίμνης Κουμουνδοΰρου). ’Επειδή ή γενομένη 
εργασία ήτο κατά τό πλεΐστον συμπλήρωσις παλαιοτέρων μας άνασκαφών1 
περιλαμβάνονται κατ’ ανάγκην εις την παρούσαν έ'κθεσιν κα'ι ολίγα εκ των 
αποτελεσμάτων των άνασκαφών τούτων.

1) 'Ιερόν 'Αφροδίτης.

Ό χώρος τοΰ Τεροΰ τής ’Αφροδίτης περιλαμβάνει εκτός τοΰ κυρίως 
ίεροΰ και τοΰ απέναντι αΰτοϋ ευρισκομένου μεγάλου όρθογοινικοΰ περιβόλου, 
τον οποίον πολύ όρθώς έταΰτισεν δ Καμποΰρογλους, δστις άνέσκαψε τό 
'Ιερόν 1 2 με τό «τείχος αργών λίθων θεάν ά'ξιον», τό όποιον αναφέρει ό Παυ
σανίας3 κα'ι πολλά υπολείμματα τοίχων κα'ι οικοδομημάτων (εικ. 1). Τό 
άξιολογώτερον οικοδόμημα έκ τούτων είναι ή κατωτέρω δημοσιευομένη μικρά 
οικία. Ταΰτης μέρος είχεν άποκαλυφθή, άλλ’ δλη ή δυτική πλευρά έκρΰπτετο 
ακόμη κάτωθεν τοΰ άσκάπτου μέρους και προς τελείαν άποκάλυψιν αυτής 
άνεσκάφη ή έπίχωσις εις δλην τήν έκτασιν παρά τήν δυτικήν πλευράν καί 
είς πλάτος 5 περίπου μέτραιν μέχρι τής αρχαίας όδοΰ, ή οποία διέρχεται πρύ 
τοΰ Ίεροΰ.

Διά τής γενομένης άνασκαφής άπεκαλΰφθη πλέον, ώς φαίνεται επί τοΰ 
σχεδίου (εικ. 2), δλος ό οίκίσκος συγχρόναις δέ έπαρουσιάσθησαν καί άλλοι 
τοίχοι, διά τους οποίους δμως επί τοΰ παρόντος δεν είναι δυνατόν νά λεχθή 
τι προ τής τελείας άποκαλόψεώς των διά μεγαλειτέρας σκαφής προς δυσμάς.

1 ΑΙ εργασίαι εις τό Ιερόν τής ’Αφροδίτης ήρχισαν τόν Μάρτιον τοΰ 1932 έν 
συνεργασίφ καί καδ’ ύπόδειξιν του κ. Κουρουνιώτη (Archaologischer Anzeiger 1932 
σελ. 130).

’ ΑΔ 1891 σελ. Ill, 1892 σελ. 4, ΠΑΕ 1892 σελ. 11 καί Δαφνί 1920.
3 Παυσανίας I, 37,7.
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26 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1937

Ό οίκίσκος εν κατόψει παρουσιάζει σχήμα σχεδόν κανονικού ορθογω
νίου (μέ πλευράς 10,35 X 11,77 X 10,15χ 12,39 μ.) οί δέ τοίχοι του, έκτισμένοι 
διά διαφόρων λίθων, προερχόμενων εκ προηγούμενης χρήσεως, διατηρούνται 
καί μέχρι ύψους 1,60 μ. (είκ. 3 καί 4). Τό πάχος τών εξωτερικών τοίχων είναι 
0,75 μ. τών δέ εσωτερικών 0,70 μ. καί 0,44 μ.

Ή ανατολική στενή πλευρά τού οίκίσκου διακόπτεται περίπου εις τό 
μέσον υπό τής εισόδου πλάτους 0,95 μ, τής οποίας διατηρείται καί τό κατώ-

Είκ. 1. Γενική άποψις τοΰ χώρου χοϋ 'Ιερού τής ’Αφροδίτης.

φλιον κατεσκευασμένον έκ μεγάλου λευκού μαρμάρου, προερχομένου καί 
αυτού έξ ά'λλου παλαιοτέρου κτιρίου.

"Ολη ή πλευρά τής προσόψεως καταλαμβάνεται υπό τριών δωματίων, 
A Β Γ επί τού σχεδίου, τού αυτού περίπου πλάτους. Τό μήκος τού Α καί Β 
είναι περίτου τό αυτό (2,96), ενφ τοΰ Γ είναι πολύ μεγαλείτερον (10,27) καί 
εκτείνεται καθ’ δλον τό μήκος τού οίκίσκου.

Τό δωμάτιον Α έχει τήν θέσιν μικρού προδόμου, διότι καί εις τάς τέσσαρας 
πλευράς αυτού ανοίγεται μία είσοδος. Προς άνατολάς είναι ή μνημονευθεΐσα 
κυρία είσοδος, προς βορράν καί νότον ανοίγονται θύραι προς τά δωμάτια Β 
καί Γ καί προς δυσμάς ή είσοδος προς τον μεγάλον χώρον Δ, δστις φαίνεται 
δτι ήτο ύπαιθρος καί έχρησίμευεν ως αυλή μέ διαστάσεις 7,13x5,47.

Μικρά λιθίνη βάσις απέναντι τής νοτίας παραστάδος τής εισόδου τής 
αυλής έχρησίμευε προφανώς ως βάσις ξυλίνου κίονος, ύποστηρίζοντος τήν 
στέγην μικρού προ τής εισόδου ταύτης κατεσκευασμένου προστεγάσματος. 
Όμοιον προστέγασμα, είδος απλού προπύλου, υπήρχε καί προ τής απέναντι 
τής εισόδου τής αυλής κειμένης εξωτερικής θύρας τοΰ οίκίσκου καί τούτου
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Εΐκ. 2. Τό σχέδιον τού άποκαλυφθέντος οικιακού πρό τού 'Ιερού τής ’Αφροδίτης.
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Είκ. 3. Ό οίκίσκος δεξιά, καί πρό αύτοϋ τό συγκρότημα των μεταγενεστέρων 
δωματίων μέ τήν μακρόστενον αίθουσαν.

Εϊκ. 4. Οί σωζόμενοι τοίχοι τοΰ οίκίσκου.

.
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ί. Τραυλοί : Άνασκαφαι Ίεράς 'Οδού 29

δέ τοΰ προστεγάσματος σφζεται μόνον ή μία βάσις τοΰ ξυλίνου κίονος, ή 
απέναντι τής νοτίας παραστάδος τής θύρας.

Εις τήν Νοτιοδυτικήν γωνίαν τής αυλής δι’ ενός μικρού τοίχου καθέτου 
προς τήν δυτικήν πλευράν τοΰ οίκίσκου περιορίζεται μικρότερος χώρος δια
στάσεων (2,19 μ.χ1,45 μ.), τού οποίου τό δάπεδον, δσον σώζεται σήμερον, 
δια τής οικοδομής μικρών λίθων είναι κατά 0,50 μ. ΰψηλότερυν τοΰ δαπέ
δου τής αυλής.

’Εντός τών τοίχων τοΰ οίκίσκου εΰρέθησαν έντετοιχισμένα τμήματα 
μικρών βάσεων μαρμάρινων ένεπιγράφων (είκ. 5).

α) Μικρόν τεμάχιον εκ τής αριστερός πρόσθιας γωνίας χαμηλής βάσεωςέκ

α β γ

Είκ. 5. Ενεπίγραφοι αναθηματικοί βάσεις.

φαιού μαρμάρου (Υμηττού;). Έπι τής άνω επιφάνειας σφζεται τμήμα στρογ
γυλού κοιλώματος προς ενθεσιν αναθήματος (άγαλματίου;), ΰψ. γραμμ. 0,019

2ι[:~
άν[έθηκε —

β) Δεξιά γωνία όμοιας βάσεως μέ στρογγυλόν τό άνω κοίλωμα, ΰψ. 
γραμμ. 0.012

Νικο] μάχ
η— ]έους 
Άφροδ] ίτηι

γ) ’Αριστερά πρόσθια γωνία όμοιας βάσεως εκ φαιού μαρμάρου. Σφζε- 
ται ή γωνία τοΰ τετραγωνικού κοιλώματος πρός ενθεσιν αναθήματος, ΰψ. 
γραμμ. 0,02

Ήδίστ[η —

Επίσης πλησίον τού δαπέδου εντός τής έπιχώσεως εΰρέθησαν καί αί 
ακόλουθοι δύο μικραί έπιγραφαί (είκ. 6).
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30 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1937

α) Τεμάχιον πλακός κατεσκευασμένον καθ’ όμοίωσιν αρχιτεκτονικού 
θριγκού (ίσως κορυφή ναϊσκοειδοΰς αναθήματος). Έπί τής υπό το γεΐσον 
επιφάνειας επίτηδες έξαλειφθεΐσα επιγραφή, ήτις άναγινώσκεται ώς το τελικόν 
άφιερώσεως εις την Άφροδίτην

------ ]η ’Αφροδίτηι
β) Δεξιόν τμήμα μικράς βάσεως μαρμάρου Πεντελικού

----------- ] η
---------ά] νέθηκεν

Ή οπωσδήποτε επιμελής εργασία τών τοίχων τού οίκίσκου και ή μεγάλη

α |3
Είκ. 6. Ενεπίγραφοι αναθηματικοί βάσεις.

χρήσις λίθων, προερχόμενων εκ τού 'Ιερού, μάς οδηγούν εις τό συμπέρασμα 
δτι 6 ο’ικίσκος άνήκεν εις τό Ιερόν καί έχρησίμευεν ως κατοικία τών ιερέων 
ή καί ως ξενών. Διά την δευτέραν αυτήν χρησιμοποίησιν συνηγορεί μάλλον 
καί τό περίεργον τής διατάξεως τού εσωτερικού με τήν μεγάλην μακρόστενον 
αίθουσαν (Γ), ή οποία πολύ καλά θά ήδΰνατο νά έρμηνευθή ώς στοά, εντός 
τής οποίας έτοποθετοΰντο κατά σειράν κλιναι προς προσωρινήν παραμονήν 
ξένων προσκυνητών τού 'Ιερού καί τών οδοιπόρων, τών διερχομένων διά τής 
παρακειμένης οδού. ’Ίσως δέ διά τον αυτόν σκοπόν προς έξυπηρέτησιν δηλαδή 
τών οδοιπόρων καί τών προσκυνητών έκτίσθη άργότερον προς άνατολάς τού 
οίκίσκου τό συγκρότημα τών διαφόρων δωματίων (είκ. 3) μέ τήν μεγάλην 
πάλιν μακρόστενον αίθουσαν διαστάσεων 18 μ. X 3,20, προς ύδρευσιν δέ 
τέλος τού ιερού καί τού ξενώνος τούτου κατεσκευάσθησαν καί αϊ παρά τον 
οίκίσκον εύρισκόμεναι δεξαμεναί1.

1 Ό τύπος τών δεξαμενών είναι ό συνήθης, άπαντώμενος εις όλους σχεδόν τούς 
αρχαιολογικούς τόπους, βλ. Κ. Κουρουνιώτη Έλευσινιακά (τεύχος Α. σελ. 237 κέ.), ένθα 
άναφέρεται καί τό συγκρότημα τών δεξαμενών τού ιερού τής ’Αφροδίτης σελ. 245-246.
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I. Τραυλοί: Άνασκαφαι 'Ιερός Όδοΰ 31

Προς χρονολόγησιν τοΰ οίκίσκου έχομεν επί τοΰ παρόντος μόνον τάς έντοι- 
χισθείσας έπιγραφάς, άργότερον των οποίων φυσικά θά εκτίσθη ό οίκίσκος.

’Άλλη μικρά άνασκαφή εγινε προς την βορειοδυτικήν γωνίαν τοΰ κυρίως 
Ίεροϋ παρά τον μικρόν πα- 
λαιότερον άνασκαφέντα εκεί 
ναΐσκον. Άνεσκάφη έ'κτασις 
6χ8 περίπου μέτρων καί 
άνευρέθη πρόςτό μέρος τοΰτο 
τό τέρμα τοΰ 'Ιεροϋ (είκ. 7).
Κατ’ έπέκτασιν ακριβώς τής 
δυτικής πλευράς τοΰ ναΐσκου, 
με την οποίαν φαίνεται νά 
εκτίσθη συγχρόνως, άπεκα- 
λΰφθη τοίχος1 πάχους 0,52 μ., 
δστις προς Β καί εις άπό- 
στασιν 11,60 μ. από τοΰ ναΐ
σκου κάμπτεται προς Δ κατ’ 
ορθήν γωνίαν καί σταματά 
εις άπόστασιν 7,40 μ. επί 
παλαιοτέρου κυκλικοΰ ανα
λήμματος, τό όποιον ΰπεστή- 
ριζε τά χώματα τοΰ βουνοΰ.
Εις άπόστασιν 9,30 μ. από τοΰ ναΐσκου ό δυτικός τοίχος διακόπτεται διά δυο 
μεγάλων λίθων, οί όποιοι καταλαμβάνουν δλον τό πλάτος αΰτοΰ άφίνοντες

μεταξύ των μικρόν άνοιγμα 0,20 μ. ίσως 
διά τήν άποχέτευσιν τών ύδάτων. Κατά 
τήν άνασκαφήν ήλθον εϊς φως καί εις 
τήν -θέσιν αυτήν μικρά μαρμάρινα αφιε
ρώματα εντελώς ασήμαντα καί προς 
τοΰτοις τά δυο δημοσιευόμενα μαρμά
ρινα γυναικεία αιδοία (είκ. 8). Επίσης 
επί τής επιφάνειας τών άσκάπτων χωμά
των βορειότερον τοΰ άποκαλυφθέντος 
τοίχου άνευρέθη καί ή δημοσιευομένη 
μαρμάρινη περιστερά (είκ. 9).

Καί κατά τήν παλαιάν άνασκαφήν τοΰ Καμπούρογλου άνευρέθησαν

1 Ή αρχή τοΰ τοίχου τούτου έφαίνετο καί πρότής άνασκαφής μας καί σημειοϋται 
εις τό οχέδιον τοΰ ιεροϋ τό δημοσιευόμενοι1 υπό τοΰ Sam Wide (ΑΕ 1910 πίν. 1).

Είκ. 7. Ό μικρός ναΐσκος αριστερά, καί ό τοίχος 
ό κλείων τό ιερόν κατά τήν ΒΔ γωνίαν.
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32 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1937

Είκ. 10. Εύρήματα έκ τού 'Ιεροΰ τής ’Αφροδίτης έκ παλαιοτέρων άνασκαφών 
(φιοτ. Δ. Καμποΰρογλου).

προεκτάσεως τοΰ άνατολικωτέρου τοίχου τοΰ 'Ιεροΰ, εκεί δέ θά εκάμπτετο 
προς Ν καί θά εσυνεχίζετο διά τοΰ άνατολικοΰ τοΰτου τοίχου τοΰ 'Ιεροΰ. 

Διά τον λόγον τοΰτον τό πάχος τοΰ τελευταίου τοΰτου τοίχου παρά τον

πολλά δμοια πράγματα (είκ. 10), μερικά εκ των οποίων φέρουν καί έπιγραφάς1.
Τέλος κατά τον καθαρισμόν τοΰ λόφου προς Β τοΰ 'Ιεροΰ ΰπεράνω 

ακριβώς τοΰ βράχου, τοΰ φέροντος τάς κόγχας προς υποδοχήν των αναθη
μάτων καί εις άπόστασιν 9 μ. πε
ρίπου από τοΰτου, ευρέθη τείχος, 
τό όποιον εχρησίμευεν ως περίβο
λος καί περιώριζε προς Β τό 'Ιερόν. 
Τό τείχος τοΰτο (είκ. 11) πάχους 
0,80 είναι εκτισμένον δι’ άκατερ- 
γάστων μεγάλων λίθων άνευ οΰδε- 
μιάς συνδετικής ΰλης καί ά'ρχεται 
πλησίον τοΰ άναφερθέντος ανω
τέρω κυκλικοΰ αναλήμματος παρά 
την δυτικήν βάσιν τοΰ βουνοΰ.

EU. 9. Ό περίβολος οΰτος έχει κατεΰ-
θυνσιν κατ’ άρχάς μεν προς ΒΑ 

κατόπιν δμως στρέφεται προς άνατολάς καί βαίνει παραλλήλως σχεδόν τοΰ 
τοίχου τής προσόψεως τοΰ Ίεροΰ. Τό τείχος σταματά σήμερον εϊς άπόστασιν 
31 μ. από τής αρχής του θά εσυνεχίζετο δμως κατά 4 μ. ακόμη μέχρι τής

Δ. Καμποΰρογλου έ. ά. καί S. Wide οελ. 50 - 52.
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I. Τραυλού : Άνασκαφαί ‘ίεράς Όδοΰ 33

βράχον είναι 1,40 μ. μέχρις άποστάσεως 7 μέτρων, διότι εκεί έχρησίμευε 
καί ως άντηρίς διά να συγκρατήση το βάρος τοϋ εκ τοΰ λόφου κατερχομένου 
τείχους, ένφ τό υπόλοιπον τμήμά του έχει καθώς καί δλος ό τοίχος τής προς 
Ν προσόψεως τοΰ Ίεροϋ πά
χος μόνον 0,60 μ. Ό Sam 
Wide υπέθεσε λόγφ τής κα
κής κατασκευής τοΰ τμήματος 
τής προσόψεως τοΰ 'Ιεροΰ 
από τής Α γωνίας αύτοΰ 
μέχρι τής εισόδου, δτι οί σω- 
ζόμενοι λίθοι είναι μόνον 
υπολείμματα τοΰ τοίχου τοΰ 
'Ιεροΰ καί δτι καθ’ δλην την 
ΒΑ γωνίαν μέχρι τής εισό
δου τό πάχος τοΰ τοίχου θά 
ήτο 1,40μ. δσον δηλαδή καί τό 
σφξόμενον παρά τόν βράχον. Ε1κ· Π' π*?Φόλος τοΰ ιεροΰ ύπεράνω τοΰ βράχου

,Γ,ν _ _ , τοΰ φέροντος τάς αναθηματικός κόνχας.Ιο τμήμα τούτο τούτοι-
χου είναι κατεσκευασμένον έκ 
μεγάλων σχετικώς, άκατεργά- 
στων όγκων βράχου καί δια
φέρει κατά πολύ των άλλων 
τοίχων τοΰ 'Ιεροΰ. Μερικοί 
των λίθων τούτων σφζουν 
επί τής επιφάνειας των δπάς 
καί λαξεύματα δμοια προς τά 
σωθέντα επί τοΰ βράχου, τοΰ 
φέροντος τάς αναθηματικός 
κόγχας (είκ. 12). Φαίνεται 
λοιπόν δτι τό Ιερόν είχέ ποτέ 
ύποστή καταστροφήν, μεγά
λοι δέ ογκώδεις λίθοι άπε- Είκ. 12· ΝΑ γωνία τοΰ περιβόλου
σπάσθησαν έκ τοΰ βράχου καί ή κυρία είσοδος τοΰ ιεροΰ.
καί έχρησιμοποιήθησαν κατά
την επισκευήν προς άνοικοδόμησιν τοΰ πεσόντος συγχρόνως ίσως τότε 
τμήματος τής προσόψεως τοΰ τοίχου τοΰ Ιεροΰ. Έκ τής καταστροφής 
ίσως ταΰτης έπαθον καί τά διάφορα αφιερώματα, τά όποια εχρησιμο- 
ποιήθησαν ως οικοδομικόν υλικόν κατά τήν οικοδομήν τοΰ μικροΰ
οικιακού.

3
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34 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1937

2) Κατασκενή της ‘Ιερας όδοϋ.

Το καλλίτερον διατηρηθέν τμήμα τής αρχαίας όδοϋ είναι τό ευρισκόμε
νον παρά τό 'Ιερόν τής ’Αφροδίτης, τό όποιον έσώθη, διότι πολύ ενωρίς 
έκαλύφθη δι’ έπιχαόσεως διά χωμάτων καί λίθων εκ τής καταρρεΰσεως τών 
οικοδομημάτων λ’Αλλά καί εις πολλά άλλα σημεία διετηρήθη εις πολύ καλήν

Εΐκ. 13. Τμήμα τής αρχαίας Ίερας όδοΰ έμπροσθεν του Ίεροΰ τής ’Αφροδίτης.

κατάστασιν ή αρχαία οδός ούτως ώστε σήμερον δυνάμεθα μετά βεβαιότητας 
νά γνωρίζωμεν τάς λεπτομέρειας τής κατασκευής της. Τό πλάτος της εις τά 
καλλίτερον διατηρηθέντα τμήματα είναι 5 μ. καί περιορίζεται εκατέρωθεν 
διά λίθων επίτηδες τοποθετημένων, οί όποιοι έξεϊχον κατά τό ήμισυ υπέρ τό 
έδαφος (είκ. 13) "Οπου τό έδαφος ήτο μαλακόν άντικατεστάθη δι’ έπιχώσεως 
μικρών λίθων καί χώματος, επί τής επιφάνειας δέ τής έπιχώσεως ταΰτης 
φαίνεται ότι έιέθησαν πλακοειδείς λίθοι μέτριου μεγέθους, οι όποιοι άπετέ- 
λεσαν τό έδαφος τής όδοΰ.

Ή είκών 13 δεικνύει τμήμα τής Ίερας όδοΰ μέ τοιαύτην κατασκευήν 
τό όποιον έσώθη παρά τό Ιερόν τής ’Αφροδίτης. ’Επί τών λίθων τής στρώ-

1 Δ. Καμποΰρογλου. «Λαφνί» σελ. 9.
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σεως τής όδοΰ διετηρήθησαν καί αί βαθεΐαι αύλακες, τάς οποίας έσχημάτισαν 
οί τροχοί των αμαξών.

Επίσης διά τεχνητής έπιχώσεως κατεσκευάσθη καί δλον τό τμήμα τής 
όδοΰ παρά την λίμνην τοΰ Κουμουνδοΰρου (είκ. 17). Όλον τό έδαφος προς 
Νότον τής λίμνης άπετελεΐτο από παχΰ στρώμα θαλασσίας ά'μμου. Εις τό 
μέρος, όπου έπρόκειτο νά διέλθη ή οδός, άφηρέθη μέχρι βάθους 0,50 μ. 
ή άμμος, καί επί τής επιφάνειας τής έναπομενούσης άμμου έστρώθησαν λίθοι 
διά νά χρησιμεύσουν ως υπόστρωμα (εικ. 14), ενφ εκατέρωθεν τής όδοΰ έτέ-

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ
ΤΟΓΛΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ.

>Ζοο

19V

Είκ. 14. Τομή κατά πλάτος τής όδοΰ παρά τήν λίμνην τοΰ Κουμουνδοΰρου.

θησαν μεγάλοι λίθοι καί μεταξύ τούτων έπίχωσις (β) ύψους 0,26, άποτελουμένη 
έκ χωμάτων καί πολλών μικρών λίθων. Έπί τής επιφάνειας τής επιχώσεως 
αυτής έτέθησαν κατόπιν ό εις πλησίον τοΰ άλλου μεγαλείτεροι λίθοι καί 
τοιουτοτρόπως άπετελέσθη ή στερεά στρώσις.

"Οταν ή οδός είχε πολύ χρησιμοποιηθή, άφοΰ οί λίθοι τής στρώσειυς 
ειχον λειανθή, άγνωστον διά ποιαν αιτίαν έτέθη επ’ αυτής μέχρι τοΰ ύψους 
τών λίθων τών κρασπέδων επίχωσις (γ) 0,16 ύψους τής αυτής συστάσεως, 
δηλαδή έκ λίθων καί χώματος. Αί δύο έπιχώσεις διακρίνονται καί λόγω τής 
σκληρότητος τής επιφάνειας των καί διότι μεταξύ αυτών παρεμβάλλεται 
στρώμα πάχους 0,01-0,02 λεπτοτάτου λευκού χώματος, σχηματισθέντος έκ 
τής τριβής τών λίθων κατά τήν χρήσιν τής όδοΰ. "Οπου ή οδός διήρχετο 
παρά τήν βραχώδη κατωφέρειαν τοΰ βουνού έγένετο μεγάλη ή μικρά λατό- 
μησις τοΰ βράχου, ούχί όμως μέχρι τελείας όριζοντιώσεως ολοκλήρου τοΰ 
πλάτους τής όδοΰ αλλά μέχρι περίπου τοΰ ήμίσεος ταύτης. Τό υπόλοιπον 
ήμισυ συνεπληροΰτο δΤ έπιχώσεως, ή όποια συνεκρατεΐτο προς τήν κατωφέ
ρειαν δι’αναλήμματος μεγάλων λίθων. Τό πλάτος τής τοιαύτης όδοΰ από τής 
τομής τοΰ βράχου μέχρι τοΰ αναλήμματος είναι 6 - 6 γ.2 μ. ’Αλλά ή οδός δεν 
έχρησιμοποιεΐτο μέχρι τοΰ άκρου τοΰ αναλήμματος, αλλά έτίθεντο εις αρκετήν
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άπόστασιν απ’ αύτοΰ προς τό μέρος τής όδοϋ οι λίθοι τοΰ κρασπέδου καί 
τοιουτοτρόπως περιωρίζετο τό πλάτος αυτής εις 5 μ.

Δείγματα τής κατασκευής ταΰτης έσώθησαν εις πολλά τμήματα' άναφέ- 
ρομεν δέ ώς παράδειγμα τό κατά την εφετινήν άνασκαφήν άποκαλυφθέν 
τμήμα εις άπόστασιν 200 μ. προς Α τοΰ 'Ιερού (είκ. 15).

Εις τό σημεϊον τούτο 
έφάνησαν προς τούτοις παρα
πλεύρους τής σωθείσης οδού 
επί τοΰ βράχου ίχνη αύλά- 
κων ικανού βάθους, σχηματι- 
σθέντα εκ των τροχών τών 
αμαξών. Προφανώς έχομεν 
ενταύθα υπολείμματα πα- 
λαιοτέρας οδού.

ΙΊότε ακριβώς έπεσκευά- 
σθη ή παλαιά οδός ή καί έχα- 
ράχθη εις πολλά μέρη εξ ολο
κλήρου νέα οδός δεν είναι 
δυνατόν νά γνωρίζωμεν.

Πάντως θά έγινε τούτο, 
δτε ειχεν ήδη κτισθή ό απέ
ναντι τού 'Ιερού τής ’Αφρο
δίτης δρθογωνικός έκ πολυ
γωνικών λίθων περίβολος, ό 
όποιος, ως υποθέτει ό Wrede 
(Attisehe Mauern 9 άρ. 21), 

Είκ. 15. Τμήμα τής Ίεράς όδοΰ πλησίον τοΰ Ίεροϋ είναι δυνατόν νά κατεσκευά- 
τής ’Αφροδίτης μετά βαδειών αυλακώσεων τοΰ βρά- σ8η κατά τό τέλος τού501,αίώ- 

χου έκ τών τροχών τών αμαξών. νος, διότ( ^ §πιφ(ί[νεια τοΰ

τμήματος τής όδοΰ, ή όποια 
διέρχεται παραπλεύρως τής δυτικής πλευράς τού περιβόλου τούτου, είναι 
βαθύτερον τών θεμελίων τού τοίχου τού περιβόλου καί επομένως οί τοίχοι 
τών θεμελίων τούτου είναι ορατοί, τούτο δέ δεν θά συνέβαινεν, εάν ή κατα
σκευή τής όδοΰ είχε προηγηθή τής κατασκευής τού περιβόλου.

’Από τοΰ Ιερού τής ’Αφροδίτης άρχεται καί έτέρα οδός ή οποία μέ 
κατεύθυνσιν ολίγον βορειότερον διά τών υψωμάτων φθάνει μέχρι τής λίμνης 
τού Κουμουνδούρου.

Ό τρόπος τής κατασκευής καί ταύτης είναι ό αυτός, τό πλάτος μόνον 
αυτής διαφέρει καί είναι 3,50 - 4,00 μ. ’Ίχνη τροχών ούδαμοΰ παρετηρήθη-
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σαν, ή καλή όμως κατασκευή τής όδοΰ μόνον μέ τήν προϋπόθεσιν δτι εγένετο 
διά τήν διέλευσιν αμαξών δΰναται να έξηγηθή. Προ τοΰ 'Ιεροΰ τής ’Αφρο
δίτης τήν βορείαν πλευράν αυτής αποτελεί ό περίβολος τοΰ 'Ιεροΰ, τήν δε 
νοτίαν πλευράν της τοίχος άναλημματικός πάχους 0,50 μ. καί ΰψους 1,00 μ. 
(είκ. 16). Εις άπόστασιν 800 βημάτων από τοΰ 'Ιεροΰ ή οδός, συναντά τήν 
αρχήν μικροΰ ρεύματος και προς ύποστήριξιν τής επιχώσεώς της έκτίσθη 
ισχυρόν ανάλημμα ΰψους 2 μ. διά μεγάλων λίθων (εΐκ. 17).

’Ακριβώς επί τής κορυφής τοΰ βουνοΰ, από τής οποίας αρχίζει πλέον ή 
κάθοδος προς τούς Ρειτοΰς, 
σώζεται πλησίον τής όδοΰ 
μέγας τετράγωνος ασβεστό
λιθος (είκ. 18) πλευράς 1,18 
και ΰψους 0,47 επί τής 
άνω επιφάνειας τοΰ οποίου 
υπάρχει μέγας όρθογωνικός 
τόρμος διαστάσεων 0.43 X 
0,30. Είναι πολύ πιθανή 
ή ύπόθεσις, ότι ό λίθος 
έχρησίμευεν ως βάσις όρου, 
χωρίζοντας τήν περιοχήν 
τών ’Αθηνών από τής 
περιοχής τής Έλευσϊνος1.

3) Το άρχαϊον φράγμα τοϋ Ρειτοϋ καί ή Γέφυρα.

’Έναντι ακριβώς τοΰ παλαιοΰ υδρόμυλου καί εις τό μέσον περίπου τοΰ 
πλάτους τής λίμνης εφάνη σειρά μεγάλων όρθογωνικών πωρίνων λίθων 2 μέ 
κατεΰθυνσιν από ΝΑ προς ΒΔ. Τό βάθος τής λίμνης εις τό σημεΐον τοΰτο 
είναι 2 μ. από τής έπιηιανείας τοΰ ΰδατος, οί δε λίθοι ολίγον μόνον εξέχουν 
τοΰ πυθμένος τής λίμνης. Ούτοι φαίνεται ότι άπετέλουν τείχος πλάτους 0,80 
μ.-1,00 μ., τό όποιον σήμερον είναι ορατόν μέχρι άποστάσεως 8 μέτρων.

"Ολοι οι λίθοι φαίνονται ότι έλήφθησαν εξ ά'λλων οικοδομημάτων, είς 
δέ εξ αυτών, όστις εύρίσκεται εις βάθος 1,50 καί αποτελεί τήν ΰψηλοτέραν

1 Παυσανίας I. 38.1. Οι (Ιέ ' Ρειτοι καλούμενοι ρεύμα μόνον παρέχονται ποταμών, — 
ονιοι τό άρχαϊον, ως εγώ πυνθάνομαι, προς ’ Αθηναίους τονς άλλους οροί τής γης Έλενοινίοις 
ήσαν. ’Επίσης δσα ό I. Σβορώνος γράφει (ΔΕΝΑ έτος Δ' 1901 σελ. 322-325) περί τής 
Ήχους (CIA II, 470), τήν οποίαν καί ημείς βεβαιοΰμεν, καί σημειοϋμεν τήν ακριβή της 
Οέσιν επί τοί γενικοί τοπογραφικοΰ σχεδίου πίν. Α'.

1 Κ. Κουρουνιώτη -1. Τραυλοί. Άνασκαφαί Ίερας Όδοΰ (ΠΑΕ 1936 σελ. 32).

Είκ. 16. Τμήμα τής έτέρας τών οδών έμπροσθεν 
τοΰ 'Ιεροί τής ’Αφροδίτης δπου καί ή αρχή της.
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σφζομένην σειράν τών δόμων, διατηρεί επί τής επιφάνειας του δυο δπάς 
προς άνύψωσιν τού λίθου κατά μέθοδον συνήθη εις αρχαϊκούς Ελληνικούς 
χρόνους. "Αλλο αρχιτεκτονικόν κόσμημα δεν ήδυνήθημεν νά βεβαιώσωμεν 
δτι υπάρχει επί τοϋ λίθου καί μάλλον μάς εφάνη δτι αί πλευραί του είναι 
λεΐαι. Διά τών οπών άνυψώσεως βεβαιοΰται, δτι δ λίθος προέρχεται εξ αρχαϊ
κού κτιρίου.

Οι Ρειτοί άνήκον είς τό Ιερόν τής Έλευσΐνος καί είναι αφιερωμένοι εις
την Δήμητρα καί την Κόρην 
(Παυσ. I. 38, 1), επομένως 
ή φροντίς διά την τακτο- 
ποίησιν τοϋ ρεύματός των, 
έφ’ δσον μάλιστα τούτο εσχε- 
τίζετο προς την πλησίον 
αυτών διερχομένην ίεράν 
οδόν, ήτο φυσικά έργον τών 
ιερέων τοϋ Έλευσινίου καί 
τών άλλων δημοσίων λει
τουργών, οι όποιοι επεστά- 
τουν εις την διαχείρισιν τού 
ιερού τής Έλευσΐνος καί 
έφρόντιζον χάριν τών μυστη
ρίων διά την καλήν κατά- 
στασιν καί τής Ίεράς οδού, 
διά τής οποίας διήρχετο ή 
πομπή τών μυστηρίων. Είς 
Έλευσινιακήν επιγραφήν τού 
421 π. X. (IG, I2, 81) ανα
γράφεται ή άπόφασις περί 

κατασκευής γέφυρας είς τον Ρειτόν, δστις ήτο προς τό μέρος τών ερχομένων 
έξ ’Αθηνών, χάριν άσφαλεστέρας καί εύκολωτέρας μεταφοράς τών 'Ιερών 
κατά τήν τελετήν τών μυστηρίων καί προς κανονισμόν τής διαβάσεως τών 
πεζών διά λίθων προερχομένων εκ τού Έλευσινιακοϋ ιερού, έκ τού καταρ- 
ριφθέντος αρχαίου Ναοΰ (στίχ. 5-7. Τον Ρετδν τδμ παρά το άστεος γεφνρο- 
σαι λίθοις χρομένος Έλενσινόθεν τογ καθειρεμένον έκ το νεό το αρχαίο). Είς 
τήν ιδίαν επιγραφήν αναγράφεται προς τούτοις παραγγελία νά καλυφθούν 
διά λίθων διαρροαΐ (στίχ. 14-15 λίθοις δε κατακαλύφσαι τάς διαρροάς τδ Ρετο). 
’Εάν δεχθώμεν δτι ή διαμόρφωσις τού Ρειτοϋ καί τών πλησίον του τόπων 
ήτο καί είς τήν αρχαιότητα περίπου ως είναι καί σήμερον, δτι δηλαδή ή 
μεγάλη λιμνοειδής υδροφόρος λεκάνη εύρίσκετο καί τότε πολύ πλησίον τής

Είκ. 17. ’Ισχυρόν ανάλημμα πρός συγκράτησιν 
τής έπιχώσεως τής όδοΰ.
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βάσεως τών υψωμάτων, τών ευρισκομένων προς Βορραν καί Δυσμάς, και 
ολίγον μόνον μακράν τής βάσεως τοϋ προς Άνατολάς βουνοϋ, και άπεκλείετο 
προς τό μέρος τής θαλάσσης διά φράγματος, καί οδός ή προς την Ελευσίνα 
και ή προς τό Θριάσιον διακλάδωσις της διήρχετο πλησίον αυτής παρά την 
νοτίαν καί την ανατολικήν πλευράν της, (σχέδιον πίν. Α.), δυνάμειΊα ασφαλώς 
νά εξηγήσωμεν μέ την βοήθειαν τοΰ σφζομένου μέρους τής αρχαίας όδοΰ 
καί τοΰ τοίχου, πού εύρέθησαν εντός τής λίμνης, εις ποιον σημεΐον θά είχε 
κατασκευασθή ή γέφυρα καί ποία ήτο πιθανώς ή κατακάλυψις τών διαρροών.

Ή άνακάλυψις εντός τής 
λίμνης τών λειψάνων αρχαίου 
τοίχου μακροΰ πιστοποιεί, 
νομίζομεν, δτι φράγμα προς 
συγκράτησιν τών ύδάτων τοΰ 
Ρειτοΰ καί κανονισμόν τής 
ροής τούτων εις την θάλασ
σαν υπήρχε καί εις τήν αρχαιό
τητα, ήτο δέ άναγκαϊον τοΰτο, 
καί διότι αν τά ΰδατα τοΰ 
Ρειτοΰ άφίνοντο νά έκχΰνων- 
ται ελεύθερα, θά έσχηματίζετο 
εκεί έλος, τό οποίον θά πα- 
ρημπόδιζε τήν διάβασιν τής 
ίεράς όδοΰ. Τό εις τήν λίμνην 
συλλεγόμενον ύδωρ τοΰ Ρει- 
τοΰ έχύνετο καί τότε, δπως 
καί σήμερον, εις τήν θάλασ
σαν έξ ενός σημείου τοΰ φράγματος καί εκεί θά ήτο αναγκαία ή γέφυρα διά 
νά διέρχεται έπ’αυτής ή οδός, ή οποία πιθανώς κατά τον χρόνον τής επιγραφής 
θά έκειτο περισσότερον προς τό εσωτερικόν, ίσως ό'χι πολύ μακράν τής θέσεως, 
όπου συμφώνως μέ τον άνακαλυφθέντα τοίχον θά πρέπη νά τοποθετήσωμεν 
τό άρχαΐον φράγμα, (σχέδιον πίν. Α.) καί είναι πολύ πιθανόν, δτι ή αρχαία γέ
φυρα ήτο ολίγον βορειότερον τής σημερινής γέφυρας, εις τον τόπον, δπου είναι 
ό υδρόμυλος. Ό πώρινος λίθος, δστις υπάρχει, ως εΐπομεν ανωτέρω, εκτισμέ- 
νος εις τον άρχαΐον τοίχον εντός τής λίμνης τοΰ Κουμουνδούρου μέ τάς 
χαρακτηριστικός δπάς διά τήν άνΰψωσιν, ομοιάζει προς τούς πώρινους λίθους, 
τούς ευρισκομένους εντός τοΰ ίεροΰ τής Έλευσΐνος έκτισμένου εις άρχαίαν 
επισκευήν τοΰ Πεισιστρατείου τείχους καί εις διάφορα σημεία τοΰ ίεροΰ, καί 
ποοεοχομέ,νου παρά τήν διάφορον γνώμην τοΰ Noack1 έκ τοΰ καταστραφέν-

Είκ. 18. Βάσις πρός σιήριξιν δρου (;).

Noack Eleusis σελ. 85 - 88.
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ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ. 
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τος Πεισιστρατείου Τελεστηρίου. Δεν είναι λοιπόν διόλου τολμηρά ή υπό
δεσις, ότι καί ό λίθος αυτός έκ τοΰ ίδιου αρχαίου ναόν (τοΰ Πεισιστρατείου 
Τελεστηρίου) προέρχεται και είναι έκ των λίθων, οί όποιοι έχρησιμοποιήθη- 
σαν κατά την επιγραφήν εις την κατασκευήν τής γέφυρας.

Ποΰ ήσαν αί όιαρροαί καί εΐς τί συνίστατο ή κατακάλυψίς των δεν είνε 
δυνατόν νά λεχθή μέ βεβαιότητα. Ό Φίλιος εΐς τήν πρώτην Δημοσίευσιν τής 
ανωτέρω μνημονευθείσης επιγραφής (Ath. Mitt. 1894 σελ. 168) εκφράζει δυο 
υποθέσεις, ή ότι όιαρροαί ήσαν τά ανοίγματα τής γέφυρας ή των οποίων τό 
έδαφος διετάσσετο νά καλυφθή διά στρώματος εκ λίθων2 χάριν τής ασφαλείας 
τής γέφυρας, ή ότι τό ύδωρ έχυνετο έκ τής λίμνης εις τήν θάλασσαν (διέρρεε) 
διά πολλών αυλακιών καί ταΰτα ονομαζόμενα υπό τής επιγραφής διαρροαί 
διατάσσεται διά τής επιγραφής νά καλυφθώσι διά λίθων. Καί αί δύο αυταί 
υποθέσεις είναι δυναταί, άλλ’ είναι επίσης δυνατή καί τρίτη υπόδεσις, ότι 
δηλαδή αί όιαρροαί, δεν ήσαν μόνιμοι, αλλά συμπτωματικαί, προελθοΰσαι έκ 
καταστροφών τοΰ φράγματος εΐς διάφορα σημεία, καί ότι τάς βλάβας αύτάς 
τοΰ φράγματος, αί όποΐαι έπέτρεπον διαρροάς τοΰ ΰδατος, έπρεπε νά καλύ- 
ψωσι διά λίθων.

I. ΤΡΑΥΛΟΣ 1

1 Ό Φίλιος (έ. ά. σελ. 166) φαντάζεται τήν γέφυραν διάφορον, ή ώς ημείς 
παραδεχόμενα.

1 Καί τής αρχαίας γέφυρας τής σφζομένης παρά τήν 'Ιεράν οδόν, πριν φθάσωμεν 
εις τήν Ελευσίνα πλησίον τοΰ «Καλοΰ Πηγαδιού», τά άνοίγματα έχουν τό έδαφος 
έστρωμένον διά μεγάλων πλακών.
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