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2. ΑΝΑΣΚΑφΑΙ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ

Τό 1937 ή κυρία εργασία τής άνασκαφής τής Έλευσΐνος έγινε προς 
τελειοτέραν άποκάλυψιν καί μελέτην τοϋ απέναντι τής νοτίας πύλης τοΰ 
Έλευσινιακοϋ ίεροΰ κειμένου χώρου, δστις περικλείεται διά πολύ έπιμελώς 
κατά τον πολυγωνικόν τρόπον έκτισμένου περιβόλου, τον όποιον έχομεν ήδη 
προσδιορίσει διά τοΰ ονόματος «ιερά οικία» (είκ. 1 και 2). Περ'ι τοΰ χώρου 
έχει γίνει ήδη λόγος εις διάφορα παλαιότερα δημοσιεύματα μας και τελευταϊον 
έδημοσιεύθη είκών αύτοΰ εις την σελ. 51 τοΰ 'Οδηγόν τής "Έλευσΐνος. 
Ό χώρος έχει δλως εξαιρετικήν σπουδαιότητα και διά τό είδος των ιερών 
κτισμάτων, τά όποια περικλείει, και την ιδιαιτέραν λατρείαν, ή οποία ήσκεΐτο 
εντός αύτοΰ καί διότι αποτελεί ιδιαίτερον μικρόν ιερόν παρά τό μέγα ιερόν τής 
Έλευσΐνος, ακολουθούν ως επί τό πλεΐστον τήν οικοδομικήν ιστορίαν τοΰ 
μεγάλου τούτου ίεροΰ καί συνδεόμενον πιθανώτατα πολύ ατενώς μετά τούτου.

Εις παλαιοτάτους χρόνους, από τής μεσοελλαδικής περιόδου μέχρι τών 
τελευταίων χρόνων τής γεωμετρικής περιόδου ό χώρος περιελαμβάνετο εις 
τον έκτεταμένον προϊστορικόν συνοικισμόν, δστις ήπλοΰτο επί δλης σχεδόν 
τής νοτίας κατωφερείας τής άκροπόλεως τής Έλευσΐνος καί έσυνεχίζετο καί 
επί τής άναιολικής τούτου πλευράς. Ή ιερά ιστορία τοΰ χώρου, καθ’ δσον 
δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν έκ τών αποτελεσμάτων τών άνασκαφών μας, 
αρχίζει περί τό τέλος τής γεωμετρικής περιόδου. Προηγουμένως είχε χρησι
μοποίησή κατά τάς διαφόρους προϊστορικός περιόδους προς οίκοδόμησιν 
έπ’ αύτοΰ κατοικιών, τών οποίων ολίγα, αλλά σχεδόν βέβαια λείψανα εύρί- 
σκονται αλλεπάλληλα εις τά κατώτερα στρώματα τής έπιχώσεως, ή οποία 
έσχηματίσθη εκεί μέ τήν πάροδον πολλών αιώνων. Ή τελευταία έκ τών 
κατοικιών τούτων, ή οποία διετηρήθη ήρειπωμένη κατά τό μεγαλείτερον 
μέρος της, άνήκουσα εις τήν γεωμετρικήν περίοδον, μετεσκευάσθη ή έχρησι- 
μοποιήθη ώς τόπος λατρείας περί τήν δγδόην π. X. εκατονταετηρίδα. ΈΙ οικία 
αύτη, τής οποίας τό διάγραμμα σημειοΰται μέ παχείας μελαίνας γραμμάς, 
επί τοΰ προχείρου σχεδίου, τό όποιον ύποβάλλομεν μέ τήν παροΰσαν έκθεσίν 
μας (εΙκ. 3), διευθύνεται έκ βορρά προς νότον καί άποτελεΐται έκ σειράς τριών 
ορθογωνίων συνεχομένων δωματίων καί ενός ακόμη μικροΰ χώρου, άκολου- 
θοΰντος μετά τό τρίτον δωμάτιον, τό όποιον πάλιν είνε διηρημένον δΤ έγκαρ- 
σίου τοίχου εις δύο άνίσου μεγέθους χώρους. Τά δωμάτια δέν συγκοινωνούν 
διά θύρας μεταξύ των, άλλ’ έχουν έκαστον χωριστήν είσοδον έκ κοινού δια
δρόμου έκτεινομένου έμπρός καί καθ’ δλον τό μήκος τής ανατολικής πλευράς 
τών δωματίων. Τούτου ό έξωτερικός τοίχος ακολουθεί περίπου τήν γραμμήν 
τής ανατολικής πλευράς τών δωματίων. Μεγαλείτερον είνε τό βορειότερον 
δωμάτιον Α (μήκ. 4,80 πλάτ. 4,00), τό αμέσως μετ’ αύτό δ είνε μικρότερον
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πολύ εις μήκος (2,00) καί to πλάτος του περιορίζεται εις 3,70, τοΰ τρίτου 
δωματίου τό μήκος είναι πάλιν 2,70 καί τό πλάτος 3,40, άλλ” δπως εΐπομεν, 
είνε δι’ εγκαρσίου τοίχου διΤ)ρημένον ε!ς δυο χώρους β γ πλάτ. 2,00 καί 1,10. 
'Ο μικρός χώρος μετά τό τρίτον δωμάτιον εχει σχεδόν τριγωνικόν σχήμα καί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:30:17 EEST - 34.220.209.173



44 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1937

Εί
κ.

 2. 
Ή

 «Ιε
ρά

 οικ
ία

» έκ
 ΒΔ

.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:30:17 EEST - 34.220.209.173



Κ. Κουρουνιώτη, I. Τραυλού: Άνασκαφαΐ έν Έλευσίνι 45

Εί
κ.

 3. 
Δι

άγ
ρα

μμ
α τ

οϋ
 χώ

ρο
υ έ

ν ώ
 ή 

«ι
ερ

ά ο
ικ

ία
».

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:30:17 EEST - 34.220.209.173



46 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1937

Είκ. 4. Σκαφή εντός τής έπιχώσεως άνατολικώς τής αρχαίας οικίας. Λείψανα 
γεωμετρικών καί παλαιοτέρων κτισμάτων εντός τής έπιχώσεως.

Είκ. ό. Νοτίως τής αρχαίας οικίας Βωμός(;) καί τόπος θυσιών Προπεισιστράτεια. 
’Αριστερά τοίχος τοϋ πρώτου ναΐσκου.
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ή ανατολική του πλευρά έ'χει μήκος 2 μ. Εις τό κέντρον τοΰ βορειότερου 
δωματίου σώζεται εις τήν αρχικήν της θέσιν τετραγωνική πλάξ, ή οποία 
προφανώς θά είνε ή βάσις ξυλίνου στόλου, χρησιμεΰοντος εις ύποστήριξιν τής 
στέγης. Εις τήν βορειοδυτικήν γωνίαν τοΰ ίδιου δωματίου είνε έκτισμένον 
δι5 αργών λίθων μικρόν βάθρον, τό όποιον εχρησίμευεν εις τους κατοικήσαν- 
τας τήν οικίαν διά τοποθέτησιν σκευών, καί εις τήν νοτιανατολικήν γωνίαν

Είκ. G. Τό δωμάτων β γ μέ μίαν λεκάνην ΰυσιών επί τοΰ δαπέδου. 
Σειρά πούρων έκ τοΰ πώρινου Πεισιστρατείου ναοΰ.

άπεχωρίζετο μικρός χώρος διά σειράς λίθων τοποθετημένων περίπου τοξο
ειδούς απέναντι τής γωνίας.

Ώς φαίνεται καί έκ τοΰ σχεδίου μας, τό διάγραμμα τής κατόψεως τής 
οικίας αυτής είνε ακαθορίστου σχήματος, ενθυμίζει δέ τά άψιδοειδή επιμήκη 
οικοδομήματα τής γεωμετρικής περιόδου, τά όποια καταλήγουν εις άψΐδα 
μόνον προς μίαν διευθυνσιν. Προ τής ανατολικής πλευράς τής οικίας υπάρχει 
αυλή αρκετά ευρύχωρος κατά τό βόρειον ήμισυ πλακόστρωτος. Τό έδαφος, 
Ιπί τοΰ οποίου έκτίσΟη ή οικία, είνε κατωφερικόν μέ ικανήν κλίσιν εκ δυσμών 
προς άνατολάς και διά τοΰτο ενώ οί δυτικώτεροι τοίχοι καί τό μεγαλείτερον 
μέρος τών εδαφών τών δωματίων είνε ιδρυμένοι έπ’ αύτοΰ τοΰ βράχου, όμα- 
λισθέντος τεχνητώς εις πολλά μέρη τοΰ βορειοτέρου δωματίου, οί άνατολι-
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κώτεροι τοίχοι τών δωματίων εινε θεμελιωμένοι εντός επιχώσεως και προς 
κατασκευήν τοϋ άνατολικωτέρου μέρους τών εδαφών τών δωματίων έχρησι- 
μοποιήθη ομοίως μικρά σχειικώς έπίχωσις· και ή αυλή εΐνε κατεσκευασμένη 
επί επιχώσεως (εικ. 4 και 5). ’Έξωθεν τοϋ τοίχου τής αυλής εύρέθησαν λεί
ψανα ανηφορικής όδοϋ, ήτις ίσως εχρησίμευε προς άνοδον κα'ι εις τήν οικίαν.

’Εντός τοϋ ογδόου αΐώνος φαίνεται δτι εις τον χώρον τής οικίας
ήσκεϊτο ήδη λατρεία. 
Εντός τών μικροτέρων 
δωματίων εύρέθησαν 
εις σωρούς καλύπτοντας 
ταΰτα σχεδόν εξ ολο
κλήρου μεγάλα αγγεία, 
αμφορείς, χύτραι, λεκά- 
ναι, πρόχοι, κα'ι άλλα μι
κρότερα διαφόρων σχη
μάτων πλήρη τέφρας, 
προερχομένης προφανώς 
έκ θυσιών. Οι σωροί 
ήσαν τοποθετημένοι επ’ 
αύτοϋ τοϋ δαπέδου τής 
οικίας (είκ. 6). ’Άλλα 
μικρά γραπτά αγγεία, τά 
όποια εύρίσκοντο πλη
σίον τών αμφορέων, δύ- 
νανται νά εξηγηθούν ως 
μικρά άναθή ματα. Τά αγ
γεία δύνανται νά χρονο- 

Εϊκ. 7. Ή αρχαία παρά τόν περίβολον τής ίερας οικίας οδός. λογηθοϋν καί εις τάς άρ-
χάς τοϋ εβδόμου αιώνος.

Υπολείμματα πυρών καί τέφρα εύρέθη ομοίως καί εις τό βόρειον 
άκρον τοϋ διαδρόμου. Εις τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν τοϋ μεσαίου δωματίου 
υπάρχει πλησίον τοϋ σωροϋ τών αγγείων μέ τήν τέφραν κτιστός φρεατοειδής 
βόθρος, ύψούμενος 1 μ. ΰπεράνω τοϋ δαπέδου τοϋ δωματίου' από τής βάσεως 
τοϋ βόθρου τούτου αρχίζει οχετός εκτισμένος διά πλακωδών λίθων καί καλυ
πτόμενος δι’ όμοιων λίθων, δστις διασχίζει τό μικρόν δωμάτιον, εξέρχεται 
διά τής θύρας είς τόν διάδρομον καί διαπερών τόν τοίχον τούτου προχωρεί 
εις τήν αυλήν καί φθάνει εις τήν οπήν, διά τής οποίας έκκενοΰται εις τήν 
έξωθεν τού τοίχου τής αυλής οδόν ό ασκεπής οχετός, δστις φέρει καί τά 
ΰδατα τής αυλής έκτος τοϋ χά)ρου της. Ή οικία δεν θά είχεν ακόμη έρειπωθή,
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δτε έγίνετο ή λατρεία εντός αυτής, άψοΰ τα πλήρη εκ τής τέφρας τών θυσιών 
αγγεία ήσαν, ως εΐπομεν, αποτεθειμένα επι τοΰ ανέπαφου δαπέδου της.

Ή οικία μετά τον έβδομον αιώνα είχε καταστραφή, άλλ’ ή λατρεία εξη- 
κολοΰθησεν επί τής θέσεώς της, εμπρός δέ εις τον τοίχον τής αυλής της

Εϊκ. 8. Πή λινόν ειδώλων 
έκ τής άεράς οικίας».

Είκ. 9. ΙΙήλινον είδιόλιον 
έκ τής «ίεράς οικίας».

έκτίσθη τάς άρχάς τοΰ έκτου αίώνος μικρόν τετράγωνον δωμάτιον (Β επί 
τοΰ σχεδίου μας), εντός τοΰ οποίου έγίνοντο, ως φαίνεται, θυσίαΐ' άλλα 
καί πριν κτισθή τό δωμάτιον ύπήρχεν επί τής θέσεως, δπου άνηγέρθη τούτο, 
βωμός, δστις έχρησιμοποιήθη επί μακρόν καί έσχηματίσθη έκ τών αλλεπαλ
λήλων υπολειμμάτων τών θυσιών. Μικρά κλιμακωτή άνάβασις κατεσκευα- 
σμένη διά μικρών αργών λίθων φέρει έκ βορρά διά τής παλαιάς οδού, την 
οποίαν έμνημονευσαμεν ανωτέρω, εις τό ιερόν τούτο δωμάτιον. ’Αλλά καί 
άλλος διακεκριμένος τόπος θυσιών έσημειάιθη έ'μπροσθεν τού δωματίου τού-

4
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του, παρά την βορειοδυτικήν γωνίαν του, δστις έχρησιμοποιήθη, ώς φαίνεται 
εκ των μελανόμορφων αγγείων και αρχαϊκών ειδωλίων, τά όποια εύρίακονται 
Ικεϊ, και κατά τον εκτον αίώνα. Τεμάχια γραπτών πήλινων κεραμίδων στέγης, 
των οποίων τό σχήμα και ή κόσμησις εΤνε δμοια προς τάς γραπτάς κεραμίδας

Εΐκ. 10. Πήλινον ειδώλων έκ τής Είκ. 11. Πήλινον ειδώλων έκ τής
«ίερας οικίας». «ίεράς οικίας».

τοϋ πρωίμου αρχαϊκού Τελεστηρίου, άποδεικνυουν δτι καί τό ιερόν τοΰτο 
δωμάτιον εινε σύγχρονον προς τό πρώιμον αρχαϊκόν Τελεστήριον.

Εις τούς Πεισιστρατείους χρόνους έκτίσθη ό μέγας πεντάπλευρος κατά 
τον πολυγωνικόν τρόπον οικοδομή μένος περίβολος, δστις περιέκλεισεν δλον 
τον ιερόν χώρον μετά τών έπ’ αυτού ιερών κτισμάτων. Τό άκανόνιστον σχήμα 
του οφείλεται προφανώς εις την επιθυμίαν νά περιληφθή εντός αυτού ολό
κληρος ή αρχαία οικία καί τό παλαιόν ιερόν, τό όποιον ήτο τότε πιθανώ- 
τατα καί αυτό ήρειπωμένον, καί εις την άρχαίαν οδόν, ή οποία, φερο- 
μένη ό'χι μακράν τής νοτίας πλευράς τού περιβόλου καί παραπλευρως
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τής δυτικής πλευράς του 
(εΐκ. 7) ή μπόδισε νά λοίβτ] 
ό περίβολος κανονικόν όρ- 
ιΤογωνικόν σχήμα καί ύπε- 
χρέωσε νά άποκόψουν καί 
την νοτιοδυτικήν του γω
νίαν. Ύπεράνω των ερει
πίων τής αρχαίας οικίας 
έκτίσθη είς τούς Ιδιους χρό
νους μικρόν οικοδόμημα, 
τοΰ οποίου έ'χομεν υπο
λείμματα των θεμελίων των 
δυο πλευρών, τής νοτίας 
καί τής ανατολικής, καί τής 
δυτικής πλευράς εκτός τοΰ 
θεμελίου καί τό κατώτατον 
μέρος τοΰ υψηλότερου τού
του τοίχου (είκ. 6). Τό οικο
δόμημα τοΰτο ήτο πιθα
νότατα μικρός ναός. Έκ 
τής στέγης του προέρχονται 
μαρμάριναι κεραμίδες κατε- 
σκευασμέναι, δπως αί κερα
μίδες τοΰ Πεισιστρατείου 
Τελεστηρίου καί εκ τοΰ 
ίδιου νησιωτικοΰ μαρμά
ρου, αλλά μικροτέρων φυ
σικά διαστάσεων, δυνατόν 
δ’ είνε έκ τοΰ αετώματος 
τούτου νά προέρχεται ή 
ωραία αρχαϊκή μαρμάρινη 
Κόρη,ή οποία εύρέθη προ 
ετών πλησίον τοΰ πολυ
γωνικού περιβόλου.

Έκ τών μικρών ευρη
μάτων σπουδαιότερα είνε 
τά πήλινα αρχαϊκά ειδώ
λια κορών (είκ. 8-11), καί 
τά μελανόμορφα αγγεία

Είκ. 12. Βάσις αγγείου μέ σκηνήν κοσμήσεως γυναικός.

Είκ. 13. Ή οπίσθια δψις τής βάσεως τοΰ αγγείου 
τής είκόνος 12.
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(είκ. 12 καί 13) τά όποια εύρέθησαν εντός τοϋ περιβόλου τής «ίεράς οικίας».
Μικρά σκάφη έγινεν επίσης προς ερευνάν τοϋ υπεδάφους τοΰ Μιθραίου, 

τό όποιον έκτίσθη επί τοΰ τοίχου τής ανατολικής πλευράς τοΰ περιβόλου τής

Είκ. 14. Σκαφή εντός τοϋ Μιθραίου.

«ίεράς οίκίας» είς 'Ρωμαϊκούς χρόνους (είκ. 14). Τό κυριώτερον συμπέρασμα 
τής έρεύνης μας εντός τοΰ Μιθραίου ήτο ή εΰρεσις τής στρώσεως όδοΰ συγ
χρόνου ϊσως πρός την οικοδομήν τοΰ «Λυκουργείου» τείχους, ή όποια 
έβαινε παραπλεύρως τοΰ τοίχου τής ανατολικής πλευράς τοΰ περιβόλου τής 
«ίεράς οίκίας».

Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ, I, ΤΡΑΥΛΟΣ
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