
(. ; g· -ίί- ; g|| R v ^ -_

— 12 —

ψανα του έν Έλευσΐνι ίεροΰ άπό των άρχαιοτάτων ρέχρι των 
εσχάτων Ρωμαϊκών χρόνων.

Ευρήματα δεν έσχορεν η ολίγα, άλλ’ δχι καί ευκαταφρόνητα- 
άξιον ιδίως λόγου είναι άνάγλυφον εικονίζον τάς δύο θεάς, εύρε- 
θεν δε κατά τα Βυζαντινά χαλάσματα ώς σκέπασρα υδραγωγού- 
περί αυτού έκδοθησορένου καί. ριετ’ εΐκόνος θά γίνν) αλλαχού ό 
προσήκων λόγος. ’Επίσης καί των εΰρεθέντων ενεπιγράφων λί
θων είναι τινες λόγου άξιοι, οί ρέν συρπληροΰντες άλλους πρό- 
τερον ήδη εΰρεθέντας, άλλοι δέ νέα τινα διδάσκοντες περί των 
κτισράτων τού ίεροΰ η άλλας προσπορίζοντες ήριν καθόλου γνώ
σεις περί των χρόνων εις οΰς ανάγονται.

Έν Άθήναις τϊ) 19 Φεβρουάριον 1894

Δ. ΦίΛΙΟΣ

’Εδαπανηθησαν δραχ. 17,234,95.

Έν Θορικω Βραυρώη καί Πρασιαϊς έπιστατοΰντος τού εφόρου 
αρχαιοτήτων Βαλ. Στάη, ού ή έκθεσις έχει ώδε-

Άναβκαφαί έν Οοροκώ.

Ή άνακάλυψις πρό τινων έτών προϊστορικού τίνος τάφου θο
λωτού έν Θορικω, καί δη πλησίον τής κορυφής τού κωνοειδούς 
όρωνύρου ορούς (νΰν Βελλετοΰρι καλουρένου) έγένετο ή άφορρή 
ϊνα ροί χορηγηθή ή αίτηθεϊσα άδεια τής άναλώρασι τής Ε
ταιρίας ένεργηθείσης έκεϊ κατά το παρελθόν θέρος έπί τριρη- 
νίαν καί πλέον άνασκαφής. Πρώτη φυσικώς των εργασιών ήτο ή 
έρευνα τού γνωστού τάφου, ον τυρβωρύχοι εΐχον άνασκαλεύσει, 
ή γενική έφορεία δέ άλλοτε (κατά τό 1888) δι’ έροΰ προχείρως 
ρόνον εξετάσει. Άνεσκάφη δ’ ούτος τά νΰν καί πάλιν ούχί καθ’ 
ολοκληρίαν, διότι οί πλάγιοι κτιστοί αυτού τοίχοι έπεκρέραντο 
ούτως, ώστε πάσα άπόπειρα προς άφαίρεσιν τού κατά τό ρέσον 
αυτού ύπάρχοντος χώρατος θά συνεπέφερε πάντως την κατάπτω- 
σιν των τοίχων, εϊ ρή προηγείτο ή διά σιδηρών δοκών ύποστή-
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ριξις αυτών πρός τούτο όμως έδεόμεθα μηχανικών μέσων, ών 
δυσχερής ήτο ή προμήθεια. Άνεσκάψαμεν δρεως τα δυο τρίτα 
του τάφου, μείναντος κατά τό μέσον τοΰ ενός τρίτου ανεξερεύ
νητου, κατεδείχθη δέ και έκ τούτου δτι ό τάφο; ήτο σεσυλημέ- 
νο; κατ’ άρχαιοτέρους χρόνους, οΰδέν δέ άλλο εύρέθη η τεμάχια 
αγγείων της νεωτέρας μυκηναίας περιόδου. Το άξιομνημόνευτον 
τοΰ τάφου τούτου εΐνε τό σχήμά του. Διότι παραδόξως δεν είνε 
κυκλικόν, όπως πάντες οί μέχρι τοΰδε γνωστοί θολωτοί τάφοι, 
άλλ’ έλλειψοειδές μήκους 9 μέτρων καί πλάτους 3 ι/2· Τοιουτο
τρόπως ή κορυφή αΰτοϋ άπετέλει σάγμα έπίμηκες, κατεσκευα- 
σμένον διά συσφηνώσεως, ούτως είπεϊν, μεγάλων λίθων. Κατά 
τά λοιπά ομοιάζει τούς λοιπούς γνωστούς τάφους τοΰ είδους 
τούτου.

Ή ύπαρξις τοΰ τάφου τούτου ήγαγέ με εις άναζήτησιν ετέ
ρων τάφων τής αύτής περιόδου, άνεΰρον δέ όντως καί έτερον 
τοιοΰτον κατά την άνατολικήν κλιτύν τοΰ όρους, άγνωστον τέως. 
Ό τάφος ούτος (Πιν. Β) εινε σχήματος κυκλοτεροΰς όμοιος τοϊς 
έν Μενιδίιρ καί Δημινίφ άνασκαφεϊσι κατά την κατασκευήν, κτι
στός ήτοι κατά κυψελοειδή τρόπον St’ άργών λίθων σχετικώς 
μικρών.

Ή κορυφή τοΰ τάφου είχε καταπέσει, ή τοΰ δρόμου δέ εις 
αυτόν είσοδος (α) καί ή θύρα (α') εύρέθησαν έμπεφραγμέναι διά 
τοίχου έξ άργών λίθων, ώς εϊθιστο κατά τήν χρονικήν εκείνην 
περίοδον. Ό τάφο; όμως ανασκαφείς εύρέθη σεσυλημένος κατά 
παλαιοτέρους χρόνους, πιθανώς ρωμαϊκούς. Ή σύλησις δέ τού
του έγένετο, ώς φαίνεται, δι’ οπής έκ τής κορυφής, πρό τής 
καταπτώσεως ταύτης, διότι, ώς είπομεν, ή είσοδος καί ή θύρα 
(α, α') τοΰ τάφου ήσαν πεφραγμέναι διά τοίχου. Τό παράδοξον 
τοΰ θολωτοΰ τούτου μνημείου εΐνε ότι έπί τοΰ κυκλικοΰ αύτοΰ 
βραχώδους δαπέδου ύπάρχουσιν έκτισμένοι δύο τετράγωνοι μι
κροί τάφοι, ύπερκείμενοι τοΰ εδάφους, άνά είς εκατέρωθεν τής 
θύρας (β καί β'). Τοΰτο έν ούδενί τών γνωστών μέχρι τοΰδε 
παρεμφερών μνημείων παρετηρήθη. Πλήν τών τάφων τούτων 
ύπήρχον έπί τοΰ δαπέδου τρεις λάκκοι (γ. δ. ε.) λελαξευμένοι 
έν τώ βράχω, κεκαλυμμένοι δέ διά μεγάλων πλακών. Έν τφ
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θολωτώ λοιπόν κτίσματι τούτω, τώ προωρισμένφ εις ταφήν προ
νομιούχου τινός οικογένειας της μυκηναίας χρονικής περιόδου, 
ύπηρχον πέντε τάφοι, δύο κτιστοί καί τρεις έν τφ βράχφ λελα- 
ξευμένοι.

Των πέντε τούτων τάφων οί τέσσαρες είχον συληθη επομένως 
οΰδέν εΰρέθη έν αΰτοϊς. *Ησαν δέ οί μ.έν κτιστοί κατηρειπωμέ- 
νοι, οί έν τφ βράχω δέ λάκκοι άφηρημένοι έν μέρει τάς στεγα- 
ζούσας πλάκας αυτών. 'Ο εις μόνον των τριών λάκκων (ε') διέ
φυγε την σύλησιν, άτε κείμενος κατά τό ημισυ υπό τον έτερον 
τών κτιστών. Αί πλάκες του τάφου τούτου ήσαν έν τη θέσει των, 
εΰρέθη δέ καί ό έν αύτφ σκελετός, διατετηρημένος άριστα, εις 
ην θέσιν ακριβώς ό νεκρός είχε τεθη. Παραδόξως όμως οΰδέν 
κτέρισμα περιεΐχεν ό τάφος οΰτος. ’Επειδή δέ καί αί διαστάσεις 
τούτου είνε πολύ μικρότεραι τών λοιπών τάφων του θολωτού 
μνημείου, είκάζομεν ότι έν αύτώ έτάφη δοΰλός τις της οικογέ
νειας, προσφιλής αύτη.Ή θέσις του τάφου τούτου κειμένου κατά 
τό ημισυ υπό τον κτιστόν, μαρτυρεί ότι οί κτιστοί τάφοι κατε- 
σκευάσθτσαν μετά τούς έν τώ βράχιρ λελαξευμένους λάκκους, έν 
φ φυσικόν ητο νά ύποθέση τις ότι τό θολωτόν κτίριον προώριστο 
κυρίως διά τούς έν τοις κτιστοΐς ταφέντας. At διαστάσεις τών 
τάφων τούτων έ'χουσιν οΰτω : Τάφος 6 2 '/2 μ. μήκος, 1,30 
πλ. ΰψ. 1 ; Τάφος 6' 2,70 μ. μήκος πλ. 1,10 ύψ. 1 μετρ. ; 
Τάφος γ. δ. 2,10 μηκ. πλ. 1, ΰψ. 1. Τάφος ε, μήκος 1,40, 
πλ. 0,60 ύψ. 0,40.

Πλησίον τών κτιστών τάφων έπί του κυκλικοΰ δαπέδου έσπαρ- 
μένα εύρομεν τά έξης αντικείμενα, ών τινά μέν διέφυγον πάντως 
την ερευνάν τών συλητών, τινά δέ άπερρίφθησαν, άτε άχρηστα 
αΰτοϊς1 ήτοι τέσσαρα αγγεία (συγκολληθέντα έκ τεμαχίων) ών 
τό έν, τά μέγιστον τών εύρεθέντων μέχρι τοΰδε αγγείων της μυ- 
κηναίας χρονικής περιόδου, είνε πολλοΰ ά,ξιον. Χρυσοΰν πώμα 
πυξίδος διπέταλον. Χρυσουν δακτύλιον άπλοΰν. "Ορμους τινάς 
περιδέραιου οστέινους καί λίθινους. Χαλκοΰν κάτοπτρον. Δίσκον 
μολύβδινον περιηλειμμένον γάνωμα λευκόν μετ’ έρυθρών κύκλων 
καί στιγμών. Τό ημισυ κυκλοτερούς πυξίδος έξ έλεφαντόδοντος 
μετ’ έγγεγλυμμένων κοσμημάτων σπειροειδών. Ρόδακας έξ ύα-
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λινής μάζης, λίθινα βέλη καί έτερα ήττονος λόγου άξια αντικεί
μενα. Αΐ διαστάσεις του θολωτού τούτου μνημείου έ'χουσιν ούτω- 
Διάμετρος του κύκλου 9 μ, 15, ύψος 6. Πλάτος θύρας 1,55. 
Μήκος δρόμου 8,20 πλάτος 2,80. Παράδοξον είνε έν τφ μνη- 
μείιρ τούτιρ ότι ό δρόμος δεν κατεσκευάσθη καθέτως επί της 
κλιτύος, ώς συνήθως, άλλ’ όρίζοντίως, ούτως ώστε ή είσοδος του 
τάφου είνε προσιτή μόνον Ικ του αύτοΰ ύψους τοΰ δαπέδου τής 
θόλου καί δη έξ άρκτου μάλλον ή έξ ανατολών, ώς έχει ή θέσις 
τοΰ τάφου επί τής κλιτύος του όρους.

Μετά την άποπεράτωσιν τής εκσκαφής του τάφου τούτου έπε- 
χειρήσαμεν Ιπί τής κορυφής του όρους, έ'νθα ορατά ήσαν ίχνη 
παναρχαίου φρουρίου, έρεύνας προς εύρεσιν τυχόν λειψάνων οικη
μάτων ή καί μεγάρου συγχρόνου τινός τοϊς τάφοις εποχής. Άλλ’ 
ή κορυφή τοΰ όρους Πιν. Β'. Κ άπολήγουσα εις απότομον κω
νοειδή βράχον, μικρόν σχετικώς παρείχε χώρον πρός οικοδομήν 
μεγάρων ή πολυτελών οικημάτων. Ευθύς έξ αρχής όμως άπεκα- 
λύφθησαν τοίχοι οικοδομημάτων άρχαιοτάτων, έν οις πλεϊστα 
εΰρίσκοντο λείψανα τής μυκηναίας χρονικής περιόδου, τεμάχια 
αγγείων ιδίως τοΰ μυκηναίου ρυθμοΰ. Έξηκολουθήσαμεν τότε 
την άποκάλυψιν τών οικημάτων τούτων έπί έκτάσεως μήκους 20 
μέτρων καί πλάτους 25 ένιαχοΰ, βάθους δέ 2-4 μέτρων. Τά 
έξαγόμενα τής σκαφής ταύτης, άτινα άλλαχοΰ θά έκθέσωμεν λε- 
πτομερέστερον, έ'χουσιν έν όλίγοις ώς εξής. Έν τοϊς έρειπίοις 
τούτοις έβεβαιώθησαν ίχνη δύο οικήσεων, μιας παναρχαίας, καί 
έτέρας σχετικώς νεωτέρας, τής συγχρόνου τή μυκηναίφ, εις ήν 
πάντως άνήκον οί έπί τής κλιτύος άνασκαφέντες θολωτοί τάφοι. 
Οΰ μόνον δέ έκ τών γενομένων ευρημάτων πιστοΰται ή διπλή 
αύτη οίκησις τής κορυφής τοΰ Θορικοΰ, αλλά καί έκ τών λειψά
νων τών οικοδομημάτων, άτινα εύχερώς, ώς έκ τοΰ τρόπου τής 
τοιχοδομίας, διακρίνονται εις δύο κατηγορίας (ϊδ. σχ. Π. Β. ) 
την άρχαιοτέραν, δηλουμένην έν τφ σχ. διά ταινίας απλής, καθ’ 
ήν έχρησιμοποιήθησαν καί ογκώδεις λίθοι, ών τινες μάλιστα καί 
προσφύονται τφ βράχφ μη άποσπασθέντες, καί την σχετικώς 
νεωτέραν, δηλουμένην έν τφ σχεδ. διά σταυροειδούς ταινίας, καθ’ 
ήν διά μικροτέρων λίθων εκτιζον, ομοίως ώς έν τή τοιχοδομίιγ
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των θολωτών τάφων. Τά αρχαιότερα οικήματα ερειδόμενα επί 
κυκλοτερούς τείχους η κρηπιδώματος (Τ. Τ. Τ.) κατά τρεις 
περιόδους κτισθέντος η έπιδιορθωθέντος, κατεστράφησαν οΰτως, 
ώστε αδύνατος εϊνε ή καί κατά φαντασίαν έστω άναπαράστασις 
αυτών. ’Ενιαχού μόνον έσώθη ή διά μεγάλων πλακών έπίστρω- 
σις αυτών (τό δάπεδον) ΰπό την όποιαν άπεκαλύφθησαν λάκκοι 
(Λ) κυκλοτερείς η καί τετράγωνοι, χρησιμεύσαντες ώς τάφοι 
τών οίκούντων έν αΰτοΐς. Έν τοΐς κύκλο τερέσι εΰρομεν πολλαχοΰ 
μεγάλα πιθοειδή αγγεία (τεθραυσμένα) φέροντα κύκλιρ ζώνας 
άναγλύπτου ζητοειδοΰς κοσμήματος, όμοια τοΐς όποίοις εύρέθη- 
σαν έν Κρήτη καί Τίρυνθι καί τά όποια πάντως έχρησίμευσαν 
εις ταφήν έν αΰτοΐς τών νεκρών, διότι έντός αυτών εΰρομεν βέ
βαια ίχνη άνθρωπίνων οστών, πΛησίον de αυτών, καί συνήθως 
έντός οπών υπό τον βράχον, μικρά χειροποίητα αγγεία, άτινα 
δι’ ούδένα άλλον λόγον ήδύναντο νά ώσι κεκρυμμένα ΰπό τους 
βράχους ή όπως άνήκωσιν ώς δώρα εις τόν νεκρόν, πλησίον τοΰ 
όποιου ήσαν τεθειμένα. Έκτος τών μεγάλων τούτων πιθοειδών 
αγγείων εύρέθησαν τεμάχια πλεϊστα αγγείων μονοχρόων μελάνων 
στιλπνών, οίς όμοια εύρέθησαν έν Όρχομενψ τής Βοιωτίας, έν 
Κρήτη καί άλλαις νήσοις τοΰ αρχιπελάγους.

Τής νεωτέρας οίκήσεως τά οικήματα σώζονται σχετικώς καλ- 
λίτερον, αλλά καί ταΰτα δυστυχώς οΰτως, ώστε αδύνατος εινε ή 
άναπαράστασις όλου τινός, καθόσον τά σωζόμενα μέρη τών οικο
δομών αποτελούνται κυρίως έξ υπογείων, κρημνισθέντος εντελώς 
του άνω ορόφου, όστις δυνατόν είνε νά είχε καί τό σχήμα τών 
γνωστών ήμΐν παναρχαίων μεγάρων. Τά ευρήματα έν τή νεω- 
τέργ ταύτη οίκήσει, άποτελούμενα κυρίως έκ τεμαχίων αγγείων, 
άνήκουσιν εις τάς μυκηναίας περιόδους, βεβαιοΰντα την σχέσιν 
τής οίκήσεως ταύτης χρονικώς προς τους άποκαλυφθέντας θολω
τούς τάφους τής κλιτύος.

Μετά την άνασκαφήν ταύτην έπεχειρήσαμεν την άποκάλυψιν 
τοΰ καί άλλοτε άνασκαφέντος έν μέρει μεγάλου οικοδομήματος 
τοΰ κειμένου έν τή πεδιάδι τοΰ Θορικοΰ κάτωθεν τοΰ θεάτρου, τό 
όποιον τινές μέν όνομάζουσι στοάν έτεροι δέ αγοράν, ναόν κττ. 
Τό οικοδόμημα όπερ πρό τής άνασκαφής ήμών ουδόλως έφαίνετο
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ενεκεν εντελούς αυτού νέας έπιχώσεως, έδημοσιεύθη άλλοτε έν τφ 
συγγράμματι των Dilettanti (Antiqu. of Athens cap. 9) μεθ’ 
ικανής άκριβείας. Εϊνε έπίμηκες κτίριον έ'χον περιστασιν έκ 38 
κιόνων δωρικού ρυθμού (14χ7)άνευ ραβδώσεων (εξαιρέσει των 
άκρων αυτών προς την βάσιν καί το κιονόκρανον) έχει δέ δύο εισ
όδους κατά το μέσον των μειζόνων αύτου πλευρών ! Τό εσωτε
ρικόν του οικοδομήματος δεν ήτο έστρωμένον διά πλακών, άγνω
στον δέ εϊνε έάν είχε σηκόν, διότι, του χώρου άνήκοντος εις πολ
λούς ΐδιοκτήτας, δεν μοί επετράπη ή έν τφ μέσφ άνασκαφή του 
κτιρίου. Τά οικοδόμημα τούτο δεν έχει βεβαίως τό σχήμα ναού 
τών χρόνων εις ούς ανήκει (τών αρχών τού ε'. π. X. αίώνος) 
πάντως όμως ήτο ιερόν τι, διά τούς έξης λόγους. Πρώτον άπε- 
καλύφθη εκατέρωθεν τής ανατολικής αυτού εισόδου κατά χώραν 
άνά εν βάθρον αγάλματος (Β Β) ών τά έτερον φέρει Ιφθαρμένην 
μέν άλλ’ όμως βεβαίαν την επιγραφήν : «άνέθηκεν ». Δεύτερον 
εΰρέθη πλησίον τού ετέρου τών βάθρων τούτων τεμάχιον γυναι
κείου άρχαϊκοΰ άγάλματος (όμοιου τοϊς έν Άκροπόλει τών κο
ρών) τό όποιον βεβαίως ίδρυτο ποτέ έπί τού βάθρου τούτου. 
Τρίτον εΰρέθη πρό τινων χρόνων ύπά τού ιδιοκτήτου Άντ. Γ. 
Λούτση έκ Κερατέας πλησίον έκεΐ έπιγραφή έ'χουσα οΰτω : 
Η ΟΡΟ* TE/AENOV* ΤΟΙΝ ΘΕΟΙΝ. Ή έπιγραφή 
δέ αΰτη σχετίζεται βεβαίως προς τό οικοδόμημα τούτο, έπειδή 
δέ άναφέρεε αΰτη τέμενος θεών καί ούχί θεού, είκάζομεν, έν συν
δυασμοί τών άνωτέρω έκτεθειμένων λόγων, ότι τό κτίρεον τούτο 
θά ήτο ιερόν τι τής Δήμητρος καί Κόρης, αίτινες γνωστόν εϊνε 
καί έκ παραδόσεως ότι έλατρεύοντο έν Θορικφ. Τό οικοδόμημα 
έχει μήκος 31,96 καί πλάτος 14,70.

Τελευταΐον άνεσκάψαμεν κατά την άρχαίαν Βραυρώνα πλη
σίον τού ναού τής βραυρωνίας Άρτέμιδος (νΰν "Αγ. Γεώργιος) 
καί έν Πρασιαΐς (πλησίον τού λιμένος Ράφτη) περί τούς δώδεκα 
προϊστορικούς σπηλαεοειδεΐς τάφους, όμοιους τοϊς έν Ναυπλίφ καί 
άλλαχοΰ άνασκαφεισι, έν οίς εύρομεν περί τά τριάκοντα άγγεϊα 
ένα χρυσοΰν δακτύλιον μικρόν, έν χαλκοΰν ξυράν και διάφορα 
μικρά άντικείμενα, άτινα κατεθέσαμεν εις τό ’Εθνικόν Μουσεϊον 
μετά τών έκ Θορικοΰ ευρημάτων. Β. ΣΤΑΗΣ
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