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2. ΑΝ ΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ

'Η σπουδαιότερα εργασία έγινε και εφέτος προς συμπλήρωσιν τήςέρεύνης 
των αρχαιότερων στρωμάτων τοΰ τεμένους τής «ίεράς οικίας», καί την απο
κάλυψη» καί έξέτασιν των ερειπίων, τά όποια σώζονται εκεί. Ή εργασία μας 
εκεί ήτο καί εφέτος αρκετά καρποφόρος. Πλησίον τής νοτιανατολικής γωνίας 
τοΰ τεμένους, κάτωθεν τοΰ δαπέδου τοΰ τετραγώνου δωματίου Α, τό όποιον 
έχαρακτηρίσαμεν ήδη ως τό αμέσως μετά τήν έγκατάλειψιν τής ίεράς οικίας 
ακολουθήσου επί τοΰ χώρου ιερόν οίκημα (ΠΑΕ 1937) καί έχρονολογήσαμεν 
εντός τοΰ 7ου αιώνας, εύρέθησαν ερείπια κτισμάτων άνηκόντων και τούτων 
εις γεωμετρικούς χρόνους. Καί ή «ιερά οικία», ή όποια είναι έκτισμένη επί 
στρώματος ύπερκειμένου των χτισμάτων τούτων, ύπήρχεν εις τούς γεωμετρι
κούς χρόνους, άλλ’ έκτίσθη προς τό τέλος τής περιόδου, δτε μετά των γεωμε
τρικών αγγείων έχρησιμοποιοϋντο κάπως άφθόνως καί πρωτοκορινθιακά.

Πλησίον τών κτισμάτοον τούτων παρά τό νότιον άκρον τής «ίεράς οικίας» 
άνεκαλύφθη τάφος νεανίου, ό όποιος ανήκει καί αυτός, ως έφάνη εκ τής 
άνασκαφής, εις γεωμετρικούς χρόνους. Είναι εσκαμμένος εντός εδάφους περι- 
έχοντος μόνον γεωμετρικά όστρακα, καί μέχρις ολίγον ύπεράνω αύτοΰ φθάνει 
μικρός τύμβος, εις τήν κατασκευήν τοΰ οποίου περιελήφδησαν καί αλλεπάλ
ληλοι πυραί, δείγματα νεκρικής λατρείας εντός τών όποίθ)ν εύρίσκονται σχετικώς 
πολλά γεωμετρικά αγγεία. Πιστεύομεν, ότι καί ό τύμβος καί αί πυραί έγιναν 
ώς προσφοραί εις τον νεκρόν τοΰ εύρεθέντος γεωμετρικοΰ τάφου. Εντός 
αύτοΰ τοΰ τάφου ούδέν κτέρισμα υπήρχε.

Μικραί σκαφαί έγιναν καί προς καθορισμόν τής χρονολογίας καί άλλων 
λεπτομερειών τοΰ φερομένου ώς Λυκουργείου περιβόλου τοΰ Έλευσινιακοΰ 
ίεροΰ, δηλαδή τοΰ τείχους, τό όποιον απέκλεισε προς νότον τό ιερόν τον 4ον 
αϊώνα, άφοΰ αύξηθέντος τοΰ χώρου του προς νότον κατερρίφθη τό υπό 
Περικλεούς κτισθέν νότιον τείχος. ’Έχομεν λόγους νά πιστεύσωμεν, ότι τό 
τείχος είναι παλαιότερον τοΰ Λυκούργου, καί ότι καί ή μεταβολή είς τον 
χώρον τοΰ ίεροΰ δεν έγινεν, δτε ό Λυκοΰργος ήτο επί κεφαλής τής διοική- 
σεως τών ’Αθηνών, επομένως είναι σφάλμα νά άποδίδωνται ταΰτα είς τον 
Λυκοΰργον. Ήρευνήσαμεν προς τούτοις διά σκαφής μέχρι τοΰ στερεοΰ τό 
έδαφος προ τής μεγάλης πύλης τοΰ τείχους τούτου, ή όποια μέ τάς αλλεπαλ
λήλους τροποποποιήσεις της παρέχει πολλά τεκμήρια προς διευκρίνιση» τής 
ιστορίας τοΰ ίεροΰ από τών παλαιοτάτων χρόνων μέχρι τής καταλύσεως 
τούτου, διότι διά τοΰ χώρου αυτής διήρχετο ανέκαθεν καί ή φέρουσα είς 
τήν νοτίαν είσοδον τοΰ ίεροΰ οδός, τής οποίας αί άνασκαφαί μάς έφανέ- 
ρωσαν τά ίχνη.
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"Εγινε προ; τοΰτοις άνασκαφή προς μερικήν αποκάλυψην τοΰ ευρεθεντος 
νέου μεγάλου οικοδομήματος τοΰ 4ου πιθανώτατα π. X. αΐώνος.

Κείται τούτο έξω και προς βορράν τοΰ ίεροΰ απέναντι των μεγάλων 
Προπυλαίων καί είς άπόστασιν ολίγων μόνον μέτρων από τής πλακοστρώ
σεως τής μεγάλης Ρωμαϊκής αυλής. "Εχει διεύθυνσιν άνατολικοδυτικήν καί 
κάτοψην όρθογωνικήν με μικράν βράχυνσιν τής ανατολικής στενής πλευράς 
(μήκ. 62 πλάτ. 42 και 41 μέτρων, σχέδ. 1). Ή νοτία μακρά πλευρά του φαίνεται, 
ότι έξετείνετο παραπλεΰρως τής ίεράς όδοΰ, παρά τό τέρμα ταΰτης πρό τής 
εισόδου είς τον περίβολον τοΰ ίεροΰ.

Τοΰ οικοδομήματος τοΰτου μόνον ολίγα μέρη ήδυνήθημεν νά άνασκά- 
ψωμεν (είκ. 1), όσα ήσαν αναγκαία διά νά βεβαιωθή ή έκτασις, ό τρόπος τής 
οικοδομής καί ή μορφή του. 'Ολόκληρος ή αποκάλυψης τούτου, καί αν ακόμη 
εΐχομεν τά αναγκαία προς άνασκαηιήν χρήματα, δεν θά ήτο δυνατόν νά γίνη, 
διότι δυστυχώς ό χώρος του ανήκει κατά μέγα μέρος είς ΐδιώτας καί καλύ
πτεται υπό οικιών. Έπί ετέρου μεγάλου επίσης μέρους τοΰ χώρου υπάρχουν 
τμήματα τών δημοτικών οδών Δήμητρας καί τής Τέρας Όδοΰ Έλευσΐνος.

Έκ τής γενομένης άποκαλύψεως διαφόρων μερών τοΰ οικοδομήματος 
έξηκριβωθη, ότι οί τοίχοι καί τών τεσσάρων πλευρών σώζονται εις ύψος 1 μ. 
περίπου, σφζονται δηλαδή καί είς τάς τέσσαρας πλευράς δύο συνεχείς δόμοι έκ 
μεγάλων πωρίνων πλινθίδων (μήκ. 1,30 πλάτ. 0,98 ύψ. 0,50 μ. εκάστης, πώρου 
Αίγίνης), αί όποΐαι στηρίζονται έπί στερεωτάτου βαθέος θεμελίου εξ ομοίως 
μεγάλων πωρίνων πλινθίδων όχι όμως έπίσης καλώς κατειργασμένων. Έπί 
τοΰ ανατολικού άκρου τής βόρειας πλευράς είναι έπί τών πλινθίδων τεχνι- 
κώτατα κατασκευασμένον τό άνοιγμα τοΰ κατωφλιού θύρας (είκ. 2), έπί δέ τοΰ 
μέσου περίπου τής άνατολικονοτίας πλευράς άπεκαλύφθη άλλη θύρα με μαρ- 
μάρινον κατώφλιον είς ύστερωτέρους, ρωμαϊκούς πιθανώτατα, χρόνους προ- 
στεθέν είς τήν θέσιν αυτήν.

Ό τρόπος τής έξαιρέτου κατεργασίας καί συνθέσεως τών λίθων τής 
οικοδομής γίνεται φανερός είς τήν συναπτομένην είς τήν παρούσαν έκθεσίν 
μας φωτογραφίαν τοΰ βορείου άκρου τής δυτικής πλευράς. Δύναται νά παρα- 
βληθή προς άλλους γνωστούς αρχαίους τοίχους τοΰ 4"υ αίώνος, ως π. χ. τούς 
τοίχους τοΰ θεάτρου τοΰ Διονύσου.

Έκ τής γενομένης άνασκαφής δεν μάς έδόθησαν σημεία δυνάμενα νά 
μαρτυρήσωσι τόν προορισμόν τοΰ κτιρίου. Έξ αρχαίων μαρτυριών θά ήδυνά- 
μεθα νά σχετίσωμεν προς τούτο τήν μαρτυρίαν τοΰ ΙΙαυσανίου I, 38, 6 
(Έλευσινίοις δέ έστι μέν Τριπτολέμου ναός, έστι δέ Προπύλαια; Άρτέμιδος 
καί Ποσειδώνος πατρός, φρέαρ τε καλούμενον Καλλίχορον), εκ τής οποίας 
δύναται νά στηριχθή ή ύπόθεσις, ότι ό ναός τοΰ Τριπτολέμου εύρίσκετυ 
πλησίον εις τόν ναόν τής Προπύλαια; Άρτέμιδος καί τό Καλλίχορον φρέαρ,
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και νά δεχθώμεν, δτι τό οικοδόμημα είναι ό περίβολος τοΰ τεμένους τοΰ 
Τριπτολέμου καί δτι εντός τής περιοχής τούτου θά ευρισκεται και ό ναός,

-C
3.
Ο

άλλα πρός τοιαυτην ύπόθεσιν δεν είναι διόλου ευνοϊκά τά αποτελέσματα τής 
μικρδς μας άνασκαφής. Λεν παρουσιάσθη κατ’ αυτήν ουδέ τό έλάχιστον
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σημειον τής ύπάρξεως ναού είς τον χώρον τού κτιρίου. ’Άλλη ύπόθεσις περί 
τοΰ προορισμού τού κτιρίου δύναται νά στηριχθή μέ περισσοτέραν πιθανό
τητα είς την ακόλουθον επιγραφικήν μαρτυρίαν. Είς τήν επιγραφήν Inscr. Gr. 
II2 1672 (λογοδοσία των επιστατών τοΰ Έλευσινιακοΰ ιερού τοΰ 329 π. X.) 
προκειμένου λόγου περί δαπανών γενομένων είς τήν επισκευήν διαφόρων

μερών τού παλαιού τείχους, τού πλησίον καί επί τής θέσεως τών βραδυ- 
τερον κτισθέντων Μικρών Προπυλαίων, άναφέρεται καί δαπάνη είς τήν 
επισκευήν μέρους τού τείχους, τό οποίον αρχίζει παρά τον Κηρύκων οίκον, 
καί φθάνει άχρι τής πυλίδος τής άπαντροκύ τού δολίχου. Ό Κηρύκων 
οίκος κεΐται όπισθεν τού Πλουτωνίου, από τής θέσεως δέ^αυτοΰ αρχίζει
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μικρόν σκέλος τοϋ παλαιοί τείχους τής Έλευσΐνος, τό όποιον είς τούς χρό
νους τής επιγραφής έχρησίμευεν ως διατείχισμα μεταξύ τής πόλεως Έλευ
σΐνος καί τοϋ ιερού, καί έφθανε διευθυνόμενον προς βορειοανατολικό 
μέχρι τής θέσεως τών βραδύτερον κτισθέντων Μεγάλων Προπυλαίων, έκεΐθεν 
δε έστρέφετο προς βορράν. Έκεΐ παρά την γωνίαν υπήρχε πυλίς. Τό μέρος 
τού τείχους, περί τού οποίου όμιλεΐ ή επιγραφή, είναι επομένως πιθανώτατον> 
δτι είναι τό τείχος τούτο, καί ή πυλίς εύρίσκετο επί τής θέσεως τών Μεγάλων 
Προπυλαίων απέναντι τού άναλυφθέντος κτιρίου, τό όποιον διά την μορφήν 
καί τό μέγεθος του ήδύνατο κάλλιστα νά προορίζηται είς αθλητικός ασκήσεις 
καί νά εχτ) ως έκ τούτου την ονομασίαν δόλιχος.

Τρίτη ύπόθεσις, στηριζομένη επί τής θέσεως τού κτιρίου παρά την έξ 
Έλευσΐνος αρχήν τής Τεράς οδού, είναι ότι τούτο ήτο Πομπεΐον καί έχρησί
μευεν είς τήν προπαρασκευήν καί την έκκίνησιν τής πομπής κατά την μεταφοράν 
τών Ιερών εξ Έλευσΐνος είς Αθήνας, μνημονεύεται δέ πιθανώς Πομπεΐον καί 
έν Έλευσΐνι καί έν τή Έλευσινιακή επιγραφή IG II2 1673. Αλλά καί προς 
αθλητικούς σκοπούς αν ήτο προωρισμένον τό κτίριον, θά έδύνατο νά χρησι- 
μεύη συγχρόνως καί ως Πομπεΐον. "Οπως δέ αν έχη τό πράγμα, είναι φανερόν 
δτι τόεύρεθέν οικοδόμημα είναι έκ τών σπουδαιοτέρων κτιρίων τής Έλευσΐνος 
καί ή άνασκαφή του θά συμβάλη τά μέγιστα είς τήν αύξησιν τού ένδιαφέροντος 
είς τήν μελέτην τής Έλευσΐνος καί θά προσθέση νέον πολύτιμον κόσμημα 
είς τον λαμπρόν αρχαιολογικόν χώρον τής ίεράς πόλεως. Ή ολοκληρωτική άνα
σκαφή του πρέπει νά έπιτευχθή διά παντός τρόπου καί προς τούτο είναι άπα- 
ραιτήτως αναγκαία ή άπαλλοτρίωσις τού υπό ιδιωτών κατεχομένου χώρου του.

Καί ά'λλην πολύτιμον άνακάλυψιν εΐχομεν έφέτος είς τήν Ελευσίνα. Προς 
βορράν τού ιερού, παρά τον βόρειον πόδα τού λόφου, έπί τού οποίου ύψοϋται ό 
φραγκικός πύργος, άνεκαλύφθη μέρος τού Μυκηναϊκού νεκροταφείου τής πόλεως. 
Άποτελεΐται έκ θηκών κτισμένων διά μεγάλων όρθιων πλακών έντός τού έδά- 
φους. Εύρομεν μέχρι τοΰδε τέσσαρας τοιούτους τάφους, τού μεγαλειτέρου τών 
οποίων αί διαστάσεις είναι 3,55X1,12 μ. Οί τάφοι παρουσιάζουν πολλάς ιδιορ
ρυθμίας, περί τών οποίων θά άναφέρωμεν, αφού έξακριβωθώσι καλύτερον διά 
τήςάνασκαφήςκαί άλλων τάφων. Τά κτερίσματά τωνήσαν πενιχρά, ολίγα γραπτά 
αγγεία τής δευτέρας έποχής τής Ύστερομινωϊκής περιόδου. Είς ένα έκ τών τάφων 
εύρέθη καί έν ωραΐον χαλκούν μαχαίριον με τήν λαβήν έπενδεδυμένην δι’ οστού.

Τό νεκροταφεΐον έχρησιμοποιήθη καί είς τούς κλασσικούς καί τούς ρωμαϊ
κούς χρόνους καί είς τήν ιδίαν θέσιν, δπου ήσαν οί Μυκηναϊκοί τάφοι, εύρέ- 
θησαν καί τάφοι τού 5ου αίώνος π. X. καί άλλος Ρωμαϊκός. Έντός τών τάφων 
τών κλασσικών χρόνων εύρέθησαν ώραΐαι λευκαί λήκυθοι καί πήλινα ειδώλια.

Κ· ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ, I. ΤΡΑΥΛΟΣ
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