
2β. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ

Μετά την έξακρίβωσιν τών πραγματικών ορίων τοΰ ίεροΰ προς δυ- 
σμάς τών Μεγάλων Προπυλαίων, διά της άνευρέσεως τοΰ διαχωριστικοϋ 
τοίχου τοΰ χωρίζοντος τό ιερόν από την πόλινή άνασκαφή τοΰ παρόν
τος έτους σκοπόν είχε την άποκάλυψιν καί τοΰ νέου τουτου τμήματος τοΰ 
ίεροΰ, μέχρι τοΰ διαχωριστικοϋ τοίχου, τοΰ διατειχίσματος, δπως ονομάζε
ται εις μίαν Έλευσινιακήν επιγραφήν’.

‘ ‘

Εϊκ. 1. Τό άνασκαφέν νέον τμήμα του ίεροΰ κατά την έναρξιν τής 
εφετινής άνασκαφής.

Ή άνασκαφή διήρκεσεν από τής 6ης Σεπτεμβρίου μέχρι τής 23ης 
’Οκτωβρίου τοΰ 1954 \ κατά την διάρκειαν δέ αυτής άπεμακρΰνθη μέγας 
όγκος χωμάτων, καταλαμβάνων έκτασιν 12x30 μ. μέ ύψος 3 μ. περί
που (είκ. 1).

' I. ΤΡΑΥΛΟΥ, Ανασκαφώ εν Έλευσΐνι, ΠΑΕ 1953, σελ. 72.
3 I. Travi,0S, The Topography of Eleusis, Hesperia XVIII, 1949, σελ. 140.
3 Καί κατά τό έτος αυτό ελαβον μέρος εις τήν άνασκαφήν διαδοχικώς ώς βοη

θοί μου αί αρχαιολόγοι κ. Μ. Φιλίνη καί δίς Έ. Ραυτοπούλου.
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Τό άνασκαφέν τμήμα άπετέλει τό 1:3 περίπου τοϋ χώρου Α (είκ. 2), 
συγχρόνως όμως άφηρέθη μεγάλη επίχωσις και εκ τοΰ υπολοίπου μέρους 
καί άπεμακρύνθησαν από όλου τοϋ χώρου πολλοί ογκόλιθοι καί πολλά αρ
χιτεκτονικά μέλη προερχόμενα έκ των Μεγάλων Προπυλαίων. Ταΰτα ειχον 
συσσωρευθή ενταύθα κατά την διάρκειαν των πρώτων άνασκαφών τοΰ Φιλίου.

Οϋτω τά ερείπια καί τοϋ νέου αΰτοϋ τμήματος τοϋ ίεροΰ παρουσιάζονται 
σήμερον εις τον επισκέπτην τελείως ελεύθερα (είκ. 3), τό κυριώτερον όμως 
είναι ότι, διά πρώτην φοράν τώρα από τής ένάρξεως των άνασκαφών τής

Είκ. 2. Χχέδιον τοϋ 'Ιεροΰ τής Δήμητρος έν Έλευσινι περί τά τέλη 
τοΰ 2 ου μ. X. αίώνος.

Έλευσΐνος, τό 1882, εχομεν πλήρη καί σαφή εικόνα ολοκλήρου τής έκτά- 
σεως καί τής μορφής τοΰ ίεροΰ.

’Ακριβώς την εικόνα ταύτην παρέχω εις τό δημοσιευόμενον ενταύθα 
σχέδιον, ένθα δεικνύεται ή μορφή τοΰ ίεροΰ περί τά τέλη τοΰ 2ου μ.Χ. 
αίώνος.

ΓΙαρατηροϋμεν λοιπόν ότι καί τότε, όπως καί κατά τάς παλαιοτέ- 
ρας περιόδους τής ιστορίας του, τό ιερόν έχωρίζετο εις δύο διακεκριμένα 
τμήματα : εις τό κυρίως δηλαδή ιερόν τό περιλαμβάνον τό Τελεστήριον, καί 
εις τον προς βορράν αύτοΰ βοηθητικόν χώρον, τον περιλαμβάνοντα τά οι
κήματα τών ίερέων καί τά κτήρια τής διοικήσεως τοΰ ίεροΰ.
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Τά οικοδομήματα τοΰ βοηθητικού χώρου πρέπει να ετ'ρίσκωνται εκα
τέρωθεν τής μεταξύ των Μεγάλων καί των Μικρών Προπυ?ιαίων σχηματι- 
ζομένης μικράς αυλής. ’Ήδη έχομεν προσδιορίσει τον οίκον των Κηρύκων 
και τούς ρωμαϊκούς σιρούς, παραμένουν δέ προς ταυτισιν μόνον οί χώροι 
Α και Β, εντός των οποίων πρέπει νά ζητήσωμεν τά υπό τής Έλευσινια- 
κής επιγραφής τοΰ 329/28 π.Χ. μνημονευόμενα κτήρια: την οικίαν τής 
Ιερείας, τό έπιστάσιον, τό νεωκόριον, τό δπτάνιον, την κρήνην, την οικίαν 
τοΰ δαδούχου, τό έσχαρεϊον καί την ιματιοθήκην.

Είκ. 3. 'Ολόκληρος ό χώρος Α, ως φαίνεται σήμερον μετά τάς άνασκαφάς.
"Αποψις έκ τοΰ λόφου τής Άκροπόλεως.

Κατά τήν άνασκαφήν τοΰ χώρου Α παρουσιάσθησαν διάφοροι τοί
χοι άνήκοντες προφανώς εις μικράς οικίας, δπως ακριβώς είναι καί αί οί- 
κίαι εντός τοΰ χώρου Β. Ή περαιτέρω άνασκαφή καί μελέτη των ερειπίων 
τούτων έλπίζομεν δτι θά μάς βοηθήση νά ταυτίσωμεν καί έν έκαστον των 
έν τή επιγραφή μνημονευομένων οικοδομημάτων.

Ή άνασκαφή άπέδωσεν εφέτος καί αρκετά ευρήματα: μίαν εφηβικήν 
επιγραφήν, διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη άνήκοντα εις τά Μεγάλα Προπύ
λαια, δύο μικρά τεμάχια γλυπτών, πολλά θραύσματα άγγείανν καί λύχνων 
καί περί τά 35 νομίσματα1.

1 Τά νομίσματα ταΰτα μετά τών κατά τό παρελθόν έτος άνευρεθέντων παρεδό- 
θησαν εις τό Νομισματικόν Μουσεϊον, ή Διευθύντρια τοΰ οποίου κ. Ειρήνη Βαρούχα
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Ή έπίχωσις μέχρι βάθους ενός περίπου μέτρου ήτο νεωτέρα, πιθα-

Εικ. 4 καί 5. ’Αρχαϊκή κεφαλή άνδρός έξ Έλευσινιακοΰ λίθου.

Είκ. 6. ’Εφηβική επιγραφή τής Κεκροπίδος φυλής τοϋ έτους 333/32 π. X.

νώς ιών τελευταίων χρόνων τής Τουρκοκρατίας, βαθΰτερον δμως, μέχρι τής

συνέιαξε καί μοί παρέδωσε πλήρη χρονολογικόν κατάλογον αυτών. Τήν κ. Βαρούχα 
θερμώς ευχαριστώ καί ενταύθα διά τήν πολύτιμον βοήθειαν της.
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επιφάνειας των δαπέδων των διαφόρων οικημάτων, αυτή επί τή βάσει 
τών εντός αυτής εύρεθέντων αγγείων καί νομισμάτων χρονολογείται εις τό 
δεύτερον ήμισυ τοϋ 3ου μ.Χ. αίώνος. Βεβαίως ή ζωή τοΰ ίεροΰ έξηκολού- 
δησε καί πέραν τοΰ 3ου αϊώνος, τό προς δυσμάς δμως τών Μεγάλων 
Προπυλαίων τμήμα αυτοΰ, τό περιλαμβάνον τον οίκον τών Κηρύκων καί 
ολόκληρον τον χώρον Α, φαίνεται δτι εγκατελείφδη ένωρίτερον, τό δέ ιε
ρόν περιωρίσδη προς ιήν πλευράν αυτήν διά τής οικοδομής τοΰ μέχρι σή
μερον μεταξύ των Μεγάλων Προπυλαίων καί τοϋ λόφου τής Άκροπόλεως 
σωζομένου τείχους.

Συγχρόνως μέ τήν οικοδομήν τοΰ τείχους έγένετο τότε καί γενική επι
σκευή ολοκλήρου τοΰ περιβόλου τοϋ ίεροΰ. Τμήμα μάλιστα αυτοΰ, μεταξύ 
τών μεγάλων Προπυλαίων καί τοΰ στρογγυλού Περικλείου πύργου ευρισκό
μενον, ένισχύδη διά νέου τείχους, τοΰ οποίου ή κατασκευή ομοιάζει μέ τήν 
τοΰ προαναφερδέντος τείχους'. Τότε φαίνεται δτι έκλείσδη διό παχυτάτου 
τοίχου καί ή εξωτερική δωρική κιονοστοιχία τών Μεγάλων Προπυλαίων καί 
κατεσκευάσδη ή έν τφ μέσφ αυτής μεγάλη δύρά, σαφή ίχνη τής οποίας 
σώζονται μέχρι σήμερον.

Ή ενίσχυσις τοϋ περιβόλου, <5 προς δυσμάς περιορισμός τοϋ ίεροΰ 
διά τής άνεγέρσεως τοΰ νέου τείχους καί τά οχυρωματικά έργα τών Μεγά
λων Προπυλαίων πρέπει νά συσχετισδοΰν, πιστεύω δέ δτι ανήκουν εις έν 
καί τό αυτό πρόγραμμα ένισχύσεως. τής όχυρώσεως τής Έλευσίνος, τό 
οποίον έπέβαλεν ό κίνδυνος τής εισβολής τών Γότδων καί τών Έρούλων 
(267 μ. X.). Είναι μάλιστα πολύ πιδανόν δτι ή επισκευή αΰτη οφείλεται 
εις αυτήν τήν μέριμναν τοΰ αύτοκράτορος Βαλεριανοΰ (252 — 262 μ. X.), 
δστις τότε προέβη εις τήν δχύρωσιν πολλών πόλεων τής Ελλάδος, μεταξύ 
τών οποίων καί τής πόλεως τών Άδηνών* 3.

Έκ τών εφετινών ευρημάτων ιδιαιτέρως αναφέρω ένταΰδα τμήμα 
αρχαϊκής κεφαλής γενειοφόρου άνδρός έξ Έλευσινιακοΰ λίδου (είκ. 4-5) 
καί τήν σπουδαιοτάτην εφηβικήν επιγραφήν τής Κεκροπίδος φυλής τοΰ 
έτους 333/32 π.Χ.

Ή επιγραφή αυτή (είκ. 6) διατηρείται εις σχετικώς καλήν κατάστα- 
σιν, μόνον δέ ό πρώτος στίχος καί δύο ονόματα προς τό τέλος της έχουν 
τελείως έξαφανισδή. "Αλλά τον πρώτον στίχον, εκεί δπου δά άνεγράφετο 
καί τό ό'νομα τοΰ άρχοντος, είναι εϋκολον νά άποκαταστήσωμεν. Εις τον 
4ον καί δον στίχον άναφέρονται ό στρατηγός τοΰ Πειραιώς Κόνων Τιμο- 
δέου Άναφλύστιος καί ό επί τή χώρα Σώφιλος Άριστοτέλους Φυλάσιος.

1 Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ, Άνασκαφή Έλευσίνος 1934, ΑΔ 1934- 1935, σελ. 2.
3 ΖΩΣΙΜΟΣ I, 29. ΖΩΝΑΡΑΣ XII, 23.
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Άμφότεροι μνημονεύονται καί εις άλλας δυο έφηβικάς έπιγραφάς, των 
φυλών, Λεοντίδος1 και Πανδιονίδος \ εκ των οποίων μανθάνομεν και το 
όνομα τοϋ κατά τό έτος 333/32 π. X. διατελέσαντος άρχοντος Νικοκρά- 
τους.

Εις την επιγραφήν μας άναφέρονται εν συνόλφ, ως υπολογίζω, περί 
τα 58 ονόματα' ήτοι τό ό'νομα τοΰ άρχοντος, των δυο στρατηγών, τοΰ σω- 
φρονιστοϋ, τοϋ ταξιάρχου, τών επτά λοχαγών, τών δυο διδασκάλων και 
44 εφήβων, μεταξύ τών οποίων περι/,αμβάνονται καί τά έκ τής καταστρο
φής τοΰ λίθου εξαφανισθέντα δύο ονόματα. Την πολύτιμον αυτήν διά την 
ιστορίαν τοΰ τ'ίεσμοΰ τής εφηβείας καί την προσωπογραφίαν τής ’Αττικής 
Έλευσινιακήν επιγραφήν ίίά δημοσιεύσω προσεχώς εις την ’Αρχαιολογικήν 
Εφημερίδα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΥΛΟΣ

1 Hesperia XI, 1940, σελ. 62.
7 American Journal of Philology LXVI, 1945, σε?^· 234-
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