
ΕΚΘΕ2ΙΣ

ΙΙΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΕΤΣΙΝΙ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ.

(Πίναξ Γ'.)

Πρός τόν Πρόεδρον της Ήρχα\ο2ογΐ'λ.ης 'Εταιρίας 

Κύριε Πρόεδρε,

Κριθείσης αναγκαίας υπό του Συμβουλίου της έν τοΐς Πρα
κτικοί ς του λήξαντος έτους δημοσιεύσεως του υπό του Kou W. 
Dorpfeld (1) κατ’εντολήν σας έκπονηθέντος Διαγράμματος 
των έν Έλευσΐνι άνασκαφών, ή διασαφηνισις αϋτοΰ διά της παρού- 
σης έκθέσεως θά ήναι, ελπίζω, οΰχί ανωφελής·

Δεν αγνοείτε, Κύριε Πρόεδρε, τούς λόγους, δι’ ούς το Συμ
βούλιου έθεώρησε σκόπιμου ν’άργίσγι ή σκάφη οΰχί έκτων Προ
πυλαίων, άλλ’ έκ των προς άνατολάς του Περιβόλου, ούχί μακράν 
του σημείου (6), ένθα ’ίχνη άρχαίου τοίχου ήσαν η δη καταφανή. 
Οί λόγοι οΰτοι δέν ήσαν μόνον επιστημονικοί καί δι’ ολίγων ύπέ- 
δειξεν αυτούς ό της ΰμετέρας Εταιρίας γραμματεύς καθηγητης 
Κ°ί Σ. Κουμανούδης. Ούτω λοιπόν ήρξάμην του έ'ργου την 
2αν ’Ιουνίου κατά τό σημείου (α), όπως δύνωμαι νά μεταχειρισθώ 
καί τον εκεί μικρόν δρομίσκον τόν φέροντα εις την ’Εκκλησίαν (2) 
προς εύχερεστέραν άποκόμισιν των χωμάτων. Ή εργασία τό 
κατ’ άρχάς, ώς ήν επόμενον καί πρέπον, έ'βαινε βραδέως ολίγων

(1) Τω φίλω άρχιτεκτονι και δημοσία εκφράζω τάς ευχαριστίας μου επί τη 
προθυμία μεθ’ ής άνεδε'χθη τήν εντολήν καίπερ σπεΰδων το'τε νά επανέλΟη πρός 
καιρόν οικαδε πρός έκπλήρωσιν' των υπό του στρατιωτικού νο'μου της πατρίδος του 
επιβαλλόμενων αύτψ όποχρεώσεων.

(2) Δέν έκρι'θη αναγκαίου νά σημειωθή και οδτος έν τω Διαγράμματι.
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εργαζομένων έν αυτή σκαφέων καί έτι όλιγωτέρων κάρρων. 
’Απ’ ’Ανατολών δέ προΰχώρει προς Δυσμάς, διότι προς έκεΐνο τό 
μέρος έφαίνοντο τα ίχνη του αρχαίου εκείνου τοίχου, ού ανωτέρω 
έμνημόνευσα, καί λόγοι ικανοί ύπήρχον έκ τε της όλης φύσεως του 

εδάφους καί έκ των άνασκαφικών ερευνών των Dilettanti ότι 
προς τά εκεί έπρεπε να ζητηθώσι τά λείψανα τοΰ Ναού εϊ τι είσέτι 
έσώζετο. Ευθύς δ’ έξ αρχής, ένω ή σκάφη μόλις είχε προχω
ρήσει ολίγα προς Δυσμάς Γαλλικά μέτρα, άπεκαλύφθη μot ή 
άσβεστοπλακόκτιστος εκείνη στρώσις, ήν ώς Φραγκικόν,εϊτα 
δέ καί ώς Βυζαντινόν ΰπέλαβον κτίσμα καί ικανόν κατέστρεψα 
μέρος ούχί έκ περιφρονήσεως, άλλα διότι ούκ ήν άλλως γενέσθαι 
καί διότι προς άκριβεστέραν αυτής έρευναν καί έντελεστέραν κατα- 
νόησιν έκτοτε είχα φροντίσει ν ’ άφήσω ικανόν μέρος άθικτον. Προς 
τά δεξιά διεκρώοντο ήδη ολίγον τι τά λείψανα τής κατά τό 
γράμμα (π) ήμιελλειψοειδοΰς Εξέδρας ή Βάθρου καί ή σκάφη 
μοί άπεκάλυψεν, ώς εΐκός, καί τον άσβεστόκτιστον τοίχον, έφ’οΰ, 
ώς έπί θεμελίου, εδράζεται, άλλά ταΰτα άντιπαρήλθον καί έξη- 
κολούθησα τόν προς Δυσμάς δρόμον μου· Καί πρώτον μέν εύρημα 
όχι ολίγον χαροποιήσάν με έφερεν ή σκαπάνη εις φως τά δύο 
τεμάχια του γυναικείου αρχαϊκού κορμού, τοΰ όποιου άκριβής 
περιγραφή μετά εικόνος θά δημοσιευθή έν και ρω εύθέτω έν τή 
’Αρχαιολογική Έφημερίδι. Ούχί δέ μετά πολύ μοί άπεκα
λύφθη ή γωνία (γ) καί ευθύς κατόπιν οί δύο άποτελοΰντες αυτήν 
τοίχοι. Ώς ήδη γνωρίζετε, ευθύς έξ άρχής δεν ήδυνάμην νά 
έννοήσω τίνος οικοδομήματος λείψανα ήσαν ούτοι- άλλά δεν έβρά- 
δυνα γενναιότερον μάλιστα έπιλαβόμενος τοΰ έργου, έφ ’ όσον ύπήρ- 
χεν υπό την έξουσίαν μου χώρος, νά πεισθώ ότι εύρίσκομαι έπ^ 
τά ίχνη τοΰ Μεγάλου Ναού ή μάλλον τής ΓΙρονάου Στοάς 
τής υπό Φίλωνος έπί Δημητρίου τοΰ Φαληρέως κτισθείσης κατά 
Βιτρούβιον (1).

(1) Β-.βλ. VII ίν προοιμίω. « Eleusine Cereris et Proserpinae cellam 
immani magnitudiue Iclinos dorico more sine exterioribus columnis ad 
laxamentum usus saeriQciorum perlexit· earn autem postea,cum Deme
trius Phalerus Athenis rerum potiretur, Philo ante templum in fronte 
columnis constitutis prostylon fecit· ita aucto vestibulo laxamentum 
initiantibus operique summam adjecit auctoritatem.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:09 EEST - 18.237.180.167



— 86

Τούτο δ’ εχων έν νώ έ<ρ’ ικανόν χρόνον προς τούτον τον σκο
πόν διηύθυνα τάς εργασίας, άς καί συμπληρώσας κατόπιν, μετά 
την ε’ν τω μεταξύ δηλαδη εξαγοράν καί άλλων επ’ αΰτης κεί
μενων οίκίσκων καί την κατεδάφισήν αυτών, κατώρθωσα ν’άπο- 
καλύψω σχεδόν καθ ’ ολοκληρίαν τα λείψανα της Στοάς, τά όποια 
καί περιγράφω ενταύθα όσον τό δυνατόν λεπτομερέστερον προς 
εΰκολωτέραν κατανόησιν του ΰπ ’ δψιν σας Διαγράμματος.

Του Στερεοβάτου αΰτης έκτισμενου, ώς συνήθως, εκ τετρα
γώνων η μάλλον παραλληλογράμμων πωρίνων πλίνθων ή σκάφη 
προχωρησασα εις ικανόν βάθος άπεκάλυψε που μεν 4, που δε 5 
καί κάπου καί 6 δόμους καί ό τά παρόντα γράφων ικανά συνέ- 
λεξε σημεία των έργασθέντων τάς πλίνθους (Steinmetzerzei- 
chcn ), άτι να δημοσιευθησονται μετά των αναγκαίων σημειώσεων 
έν τγί ’Αρχαιολογική Έφημερίδι. ’Ενταύθα άς ρηθν) ότι οΰχί του 
αυτού πώρου άλλ’ άλλαι μεν σκληρότερου, άλλαι δε μαλακω- 
τέρου φαίνονται οϋσαι αίπλίνθοι (1) καί οΰχί πασαι ομοίως έξειρ- 
γασμέναι, εί καί δε κατά την μεσημβρινήν πλευράν ό δεύτερος 
δόμος, γενομένης άπό των άνω της άπαριθμησεως, φαίνεται 
αρκετά καλώς έξειργασμένος, ό γράφων τά παρόντα έχει λόγους 
νά πιστεύη ότι ολόκληρος ό Στερεοβάτης ήτο κεχωσμένος καί 
όλως αόρατος (2). Αί τρεις βαθμίδες (3) της Στοάς, άς εύκόλως 
διακρίνει πας τις επί του Διαγράμματος καί ή του δαπέδου αΰτης 
έπίστρωσις είναι πεποιημέναι έξ εγχωρίου ύπομέλανος σκληρού 
ασβεστόλιθου, επί δέ του στυλό βάτου ϊσταντο εμ,προσθεν μεν 
(ώς η τεμάχια του κατωτάτου σπονδύλου σωζόμενα (4) καί έν τω

(1) "Ισως δεν έλατομήθησαν πάντες οι πώρινοι λίθοι εν τω αύτώ λατομείω* αν 
δέ εκ Πειραιώς ή και εκ Σαλαμΐνος, ένθα, ώς μέ έβεβαίωσαν, ύπάρχουσιν επίσης 
λατομεία πώρου, έκομίσθησαν, άδηλον μοι είναι.

(2) Κατά την ανατολικήν πλευράν προέχει των βαθμιδών ό στερεοβάτης, ώς 
και τδ διάγραμμα δεικνύει, περί τό έ'ν Γαλ. μέτρον άρά γε προς μείζονα τού οι
κοδομήματος στερεότητα ; Κατά δέ τά δύο αυτής άκρα υπάρχουσι δύο ετι προε- 
ξοχαί, επίσης σαφώς έν τω διαγράμματι δηλούμεναι καί, ώς φαίνονται, μετά 
ταύτα προστεθεισαι. Διά τον αυτόν λόγον ; Περίεργον δέ είναι ότι ενώ κατά την 
μεσημβρινήν πλευράν προεξέχει του Στερεοβάτου ολίγον τι ή κατωτάτη βαθμίς, 
κατά την Βορείαν τάνάπαλιν φαίνεται προεξέχων αυτής ό στερεοβάτης.

(3) "Υψος αυτών 0,32, 0,40, 0,40* πλάτος 0,33, 0,39.
(4) Τού τρίτου κίονος γενομένης τής άριθμήσεως άπό Μ. προς Β. σώζεται
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Αιχγράυψ,ατι διά σκιάσεως του κύκλου δηλωθέντα η αίτήςγορι- 
φώσεως [./.όνον όπ αί [Diibellocher] δεικνύουσιν) δώδεκα 
κίονες έκ πεντελικοΰ [Λαρριάρου Δωρικού ρυθρ,οΰ (διάμετρος 1,97 
περίπου), οϊτινες ουδέποτε είχον άποτελειωθή, διότι δεν φέρουσιν 
είυ.ή κατά τό κατώτατον άκρον των σωζοριένων σπονδύλων την 
άρχην της ραβδώσεώςτων(Ι), κατά δέ τάς πλαγίας πλευράς 
εις έτι κίων, ώς τά ’ίχνη της γορ.φώσεως τά επί της προς 
Βορραν κατά τό πλεΐστο/ σωζοριένης έπιστρώσεως άσφαλέστατα 
δεικ/ύουσιν (2). Τρίτος κίων έν ταΐς στεναΐς πλαγίαι; πλευραϊς 
δεν φαίνεται ύπάρξας (3), άλλά [./.όνον παραστάς, ώς έν 
τω Διαγράριιχατι έδηλώΟη· Δευτέρα δέ σειρά κιόνων παράλληλος 
τη έμπροσθεν δεν υπήρχε καί επειδή τό πλάτος, ήτοι τό βάθος, 
τής Στοάς είναι 11, 50 Γαλ. ρ.έτρα περίπου, άναντίρρητον ότι 
ή στέγη αυτής δεν ήτο λίθινη. Του τοίγου του συνδέοντος την 
Στοάν πρός τον κυρίως Ναόν, ήτοι τον Σηκόν, σώζονται 
υ.ό'λις τά θερ-έλια, πύλης δέ έν τω [/.έσω ’ίχνη δέν έφάνησαν [/.έχρι 
τοΰδε, ουδέ έλπίς είναι, νομίζω, νά φανώσιν έν τοιαύτη των λει
ψάνων καταστάσει, άν τω όντι υπήρξε'ποτέ τοιαύτη, ώς οί Dilet
tanti, ίσως όχι πολύ όρθώς, φρονοΰσιν (ιδε τό ύπ’ αυτών Διά
γραφα καί Bursian Geogr. von Griechenland Erster Band. 
S. 330).

Τοιαΰτα τά τής Προνάου Στοάς λείψανα τά ύπό τής ήιαετέρας

"σχεδόν ολόκληρος ο κατώτατος σπόνδυλος, έφ' ου άναγινώσκεται δι’ οξέος οργάνου 
γεγλυμμένη ή λε'ξις lttar τό ό'νομα των έκτων Dilettanti τίνος πιθανώς. Τούτον 
δέ εννοούσιν Ισωςλεγοντες (σελ. 49 Γερμ. Μεταφρ.) «Nurdas ohngefahr vier 
Fuss hohe Bruchstiick einer Saule hat sich augenscheinlich auf seinen 
ajten Standort erhalten», άν και άλλων κιόνων του κατωτάτου σπονδύλου τε
μάχια φαίνονται κατά χώραν έτι κείμενα και δικαιότερον έκείνοις αρμόζει ή ονο
μασία Bruchstiick.

(1) "Γψ. 0,15 Γ. Μ. περίπου. Κατά τό άνω αυτής άκρον υπάρχει ταινία 
προεξέχουσα, ώς και εν τοις τού Θορικού κίοσιν, (Dilettanti pi. 9,2 σελ. 91 ) 
ούδέν άλλο πιθανουτατα δηλούσα,καίπερ κάλλιστα έξειργασμένη, 1] ότι ό μέλλουν νά 
ξέστ) τάς ρ αβ ο ώσ ε ις ήδύνατο μέχρις εκείνου τού σημείου άμελέστερον και δι’ 
εργαλείων ού/ι πάνυ λεπτών νά έργάζηται, εις την ταινίαν δέ φθάσας έπρεπε νά 
ή ναι προσεκτικώτερος.

(2) Τό μετακιόνιον εδώ είχε πλάτος περίπου 2,40, έν ω τά μετακιόνια τών έμ* 
προσθίων κιόνων έγουσι 2,85 περίπου.

(3) Τό πράγμα θά έξακριβωθη πιθανώς όταν ό έκεΐ τόπος εντελώς καθαρισθη.
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σ-/αφης άποκαλυφθέντα· άλλ’ έκτίσθη άρά γε αΰτη υπό Φίλωνος 
επί Δηριητρίου του Φαληρέως, ώς ό Βιτρούβιος λέγει ; Ό όλος 
τρόπος της οικοδομής αυτής δεικνύει άναρ,φιβόλως έργον πολύ 
νεωτέρων χρόνων του Παρθενώνος καί κατά τούτο φαίνεται ούγί 
άπέγουσα της αλήθειας ή [χαρτυρία του 'Ρωμαίου Άρχιτέκτο- 
νος (1). "Αν όμως υπήρχε μέν εις το αρχικόν του ’Ικτίνου σχέ- 
διον, έκτίσθη δε μόλις περί τα τέλη του 40U αΐώνος π. X. ένεκα 
διαφόρων λόγων, του έζ Έλευσΐνος (2) άρχιτέκτονος έπιστατή- 
σαντος απλώς εις την έκτέλεσιν, η είναι επίνοια καί έ'ργον 
αυτού, του Φίλωνος δηλαδή, δεν εϊ[χαι ό άρμ.όδιος να κρίνω καί 
ευχαρίστως άφίνω την λύσιν του ζητήματος εις τούς δυναμένους 
να τό λύσωσιν. Βέβαιον είναι ότι, ώς καί κατά τάλλα, ώς κατω
τέρω ρηθήσεται, οΰτω καί κατά τούτο, τό έ'χειν δηλ. τοιαύτην 
Πρόναον Στοάν, πρωτοφανής ήτο,έν τή Ελληνική ’Αρχιτεκτο
νική τουλάχιστον, ό έν Έλευσϊνι Ναός.

Καί ταΰτα μ.έν τοιαυτα· ότι δέ ή σκάφη ή άποκαλύψασα τά 
λείψανα τής Στοάς έφερεν εις φως καί άλλων οίκοδο;χη(χάτων 
τοιαυτα δήλον καί έξ απλού επί τού διαγράιχρ.ατος βλέρχχατος. 
Παράδοξον είναι το παραλληλόγραμμον εκείνο κτίσμα (ό) ούτω 
λοξώς εις τον στερεοβάτην προσερειδόμ,ενον καί τρόπον οίκοδοιχής 
έχον μαρτυρούντα (3) χρόνους άρχαιοτέρους των τής οικοδομής 
τού Ναού καί τής Στοάς. Ή (κέχρι τοΰδε σκάφη έ'δειξεν αύτοΰ 
τέσσαρας δόμους, τούς μ.έν τρεις έκ πωρίνων πλίνθων τον δέ άνώ- 
τατον μ.ετά τού δαπέδου έξ έλευσινιακού λίθου πεποιημένους. Ήτο 
δέ τι όλόλιθον (massif) κατά τά φαινόμενα, αλλά προς ποιον 
σκοπόν έκτισμένον δύσκολον νά ρηθή. ΙΙιθανωτάτη δέ είναι ή

(1) "Ιδε καί Άρχ. Έφημ. Π. Γ. Φυλ. Α. έπιγρ. 1.—Τά περί αγοράς οικο
δομήσιμου (ίλης εν αυτή λεγο'μενα δύνανται, ώς καί έκεΐ γράφω, μετά πιθανότη
τας ν’ αναφε’ρωνται εις προπαρασκευαστικά* τινας εργασίας προς οικοδομήν τής 
Στοάς. Χρο'νων δέ φαίνεται ή επιγραφή οΰσα των του δευτέρου ήμίσεος του 4 °" 
π. X. αΐώνος (350-300).

(2) 'Ο Φίλων, ώς ή περί τής Σκευοθήκης επιγραφή μας διδάσκει (Bull, 
de cor. Hellenique 1882· σελ. 541 καί 545) ήτο Έλευσίνιος.

(3) Έσημειώθη έν τω διαγράμματι χυανω χρώματι, διότι δ ανώτατος αύτοΰ 
δο'μος έ'χει τι του πολυγωνίου τρόπου. Τό ΰψος του φθάνει μέχρι που του άνωτά- 
του δο'μου του στερεοβάτου τής Στοάς.
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γνώμη οτι κτιζόμενου του Σηκοΰ κατεστράφη το έμποδίζον μέρος 
αΰτου, το δέ λοιπόν έπεχώσθη, ώς τοΰτο ούχί σπανίως έγίνετο 
εν τή άρχαιότητι. Λείψανα άλλα κατά την φοράν των τοίχων 
του εντός του Σηκοΰ, εί καί ή σκάφη έγένετο κατ’ εκείνο το 
μέρος επίτηδες εις ικανόν βάθος, δεν άνεφάνησαν. ’Ολίγον δ’άπω- 
τέρω άλλου τίνος οικοδομήματος(ε) οΰχί μεγάλου τάς διαστάσεις, 
ώς έκ του σχήματος δήλον, καί άπλοΰ τον τρόπον της οικοδομής 
άπεκαλύφθησαν τά λείψανα, κατά δέ τά γράμματα ζ — ζ άνεφά
νησαν τάΐχνη τοίχου πολυγωνίου έζ έλευσινιακοΰ λίθου μετά των 
ιχνών προστυχού υδραγωγείου καί των λειψάνων καί άλλων 
επίσης προστυχών τοίχων (1). Νά προχωρήσω πρός Δυσμάς 
σκαπτών δέν ήδυνάμην, Κύριε Πρόεδρε, διά τε άλλους λόγους 
καί διότι ή οδός τής παλαιάς ’Αγοράς του χωρίου, ήν βλέπετε 
καί έν τφ διαγράμματι σημειουμένην, ήτο, ούχί μόνον τοις όλί- 
γοις ετι έκεΐ μένουσι κατοίκοις,άλλά καί έμοί αΰτφ επί τοΰ παρόν
τος χρήσιμος. ΙΙρός Βορράν παραλλήλωςτής ’Ανατολικής πλευράς 
τοΰ Στερεοβάτου τής Στοάς οΰδενός κτίσματος λείψανα έφερεν 
εις φως ή σκάφη. Πανταχοΰ δέ ενταύθα ή άναμεμιγμένη μετά 
των χωμάτων λατύπη των πωρίνων πλίνθων ενιαχού δέ καί 
μετά συντριμμάτων αγγείων (2) υπό την άσβ εστοπλακό- 
κτιστον στρώσιν έμαρτύρουν οτι ήδη έκπαλαι είχε γείνει 
τεχνητή ένταΰθα έπίχωσις καί την γνώμην ταύτην έπεκύ- 
ρωσε κατόπιν καί ή κατά τά γράμματα κμηθι σκάφη, περί ής 
έρχομαι ευθύς νά εΐπω ολίγα.

Τούς λόγους οιτινες μέ ήνάγκασαν νά κάμω έν πήδημα, ούτως

(1) ΙΊάντα ταΰτα εμειναν άθικτα δπως κατόπιν έρευνηθώσι και ει δυνατόν εν- 
νοηθώσι καλλίτερον. Πολυγωνίους τοίχους και άλλους, ώς κατωτέρω ρηθήσεται, 
απεκάλυψεν ή ήμετέρα σκαφή, ών επίσης ούχι ευνόητος ό σκοπός.

(2) Τούτων περίεργα και πρωτοφανή, καθόσον εγώ οίδα, είναι τά όμοιάζοντά 
πως τάς και νυν έν χρίσει, έν μοναστηρίοις μάλιστα, κρεμαστάς λυχνίας (κανδή- 
λας) των έκκλησιών. Έν τη ’Αρχαιολογική Έφημερίδι έλπίζω νά άπεικονισθώσι 
τά περιεργότερα κατά τό σχήμα και κάλλιον διατηρούμενα έξ αυτών, ών ό αριθ
μός ήν μέχρι τούδε όχι μικρός σχετικώς πρός τά άλλα άλλων αγγείων θραύσμα
τα, άτινα δέν ήσαν πολλά. Ύπάρχουσιν όμιυς και έν τούτοις τινά άξια λόγου διά 
τάς γραφάς των, πλήν δέ Ινός κατά την γνώμην μου, τά λοιπά πάντα ανάγονται 
εΐς χρόνους άρχαιοτέρους τού δευτε'ρου ήμίσεος τού Δ' π. X. αίώνος. ’Αλλά περ\ 
τούτων αλλαχού πλείονα.
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εϊπεΐ/, καί να. [/.εταβώ έ'ξω του Περιβόλου, πρώτον [/.εν κατά το 
σηαεΐον Ν, επειτα δέ κατα τά Βορειοανατολικά αύτοΰ, ανήγ
γειλα εγκαίρως εις τό Συμβούλιου καί ενταύθα αρκετόν να. ρηθη 
Ιτι άπαξ, ότι καί ούτοι δεν ήταν απλώς καί μόνον επιστημονικοί.
'Ότι ό[/.ως δεν μετενόησα εύνόητον, διότι εκεί έ'φερεν εις φως λίαν 
•περίεργα πράγματα ή σκάφη καί έν πολλοΐς διώρθωσε τάς περί 
-του τείχους του Περιβόλου δοξασίας των Dilettanti. Καί αλη
θώς, ινα πρώτον περί τούτου δι ’ ολίγων κάμω λόγον, ή μεν κατά 
τό γράμμα Ν σκάφη άπεδειξεν, ότι εις ικανόν διάστημα κατά 
την άνατολικήν αύτοΰ πλευράν τό τείχος του Περιβόλου έ'βαινε 
παράλληλον τν) ανατολική της Στοάς πλευρά, πιθανώτατα δέ 
κατά τό σημεΐον Ξ, ένθα καί λείψανα υδραγωγείου ΰπάρχουσιν,
I σχημάτιζε γωνίαν (1), ή δέ κατά τά Βορειοανατολικά αύτοΰ 
μέρη σκάφη έφανέρωσεν ότι πάντη διαφόρως, η όπως οί Dilet
tanti σημειοΰσιν, εϊχον τά κατά τό τείχος του ενταύθα' ή συνέ
χεια δηλαδη αύτοΰ διακοπτομένη πως εδώ, άδηλον ποΰ πάλιν <
έπανελαμβάνετο' διότι τών δύο παραλληλογράμμων τοίχων τοΰ 
τετραγώνου Κ ό μέν εσώτερος καί άλλως μη δυνάμενος νά θεω
ρηθώ συνέχεια τοΰ τείχους τοΰ Περιβόλου άποδεικνύεται έκ τοΰ 
τρόπου της οικοδομής αύτοΰ μεταγενέστερος πολύ ών (2), ό δέ 
εξώτερος φαίνεται μέν κατά τό πλεΐστον αύτοΰ μ.έρος αρχαίος, 
άλλ’ αν ήναι καί λείψανον τοΰ Περιβόλου άμφιβάλλω.

(1) Τά λοιπά της ’Ανατολικής και της Μεσημβρινής αύτοΰ πλευράς, όπως έν 
τώ διαγράμματι φέρονται σημειωμένα, λείψανα ήσαν ηδη καταοανη. Τά τών δυο 
ΙΙόργων τοΰ κατά τήν γωνίαν στρογγυλού και τοΰ κατά τό μέσον που της μεσημ
βρινής πλευράς τετραγώνου οί Dilettanti δεν είδον, ώς φαίνεται,καί όίν εσημείω- 
σαν εν τω Διαγράμματί των. Της δυτικής του πλευράς σώζονται επίσης ολίγα 
λείψανα καί είναι και ταΰτα καταφανή έν τω βράχω έχοντι ούχι ό'λως ευθείαν, 
αλλ’ ολίγον τι καμπύλην τήν γραμμήν, ώς έν τω ήμετέρω έδηλώϋη διαγράμματι, 
καί τό πρός τήν δυτικήν πλευράν τοΰ Ναοΰ έστραμμένον πρόσωπον (ύψος αύτοΰ 
2,00-3,00 Γ. Μ) κάπως ιόμαλισμένον.

(2) Έν τω τοίχω τούτω εις ύψος μέχρι τής έπιφανείας τοΰ σημερινού εδάφους 
πολλαχοΰ σωζομένω υπάρχει έντετειχεισμένον γεΐσον μετά σταγόνων αρχαίου 
ουχί μεγάλου τάς διαστάσεις οικοδομήματος ζωηρά σώζον ί'χνη έρυθροΰ χρώμα
τος. Έν δέ τή δποτιθεμένη παρ’ έμοΰ συνεχεία αύτοΰ, ήν κατόπιν τής υπό 
τοΰ κ. Dorpfeld γενομένης καταμετρήσεως άνέσκαψα (έντώ μεταξύ άφέθη χώρος 
άσκαπτος καί διά τοΰτο δέν δύναμαι νά βεβαιώσω αν ήναι αληθώς τούτου συνέ
χεια), εύρίσκονται καί αύτοΰ τοΰ τοίχου τοΰ Ναοΰ πλάκες έντετειχισμέναι.
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Κατά το προ; Άνατολάς άκρον αϋτοΰ, ένθα καιοίονεί αντη
ρίδα τινά φέρει, αποβαίνει πολύ παχύτερος διά της προσθήκης 
τοίχου εκ τροχρ.αλοπαγών λίθων έκτισαένου, άαφότεροι δέ οί συν- 
δέοντες αϋτον προς τε τον τοίχον Α καί προς τόν εσώτερον του 
τετραγώνου Κ εκ των αυτών τροχριαλοπαγών λίθων ήσαν ώκο- 
δοΐΛηρεένοι (1).

Ό τοίχος Α έχει καί αύτός [αέρος προς Βορραν έκ τροχααλο- 
παγων λίθων έκτισαένον, άλλα κάλλιον έΕειργασιαένον, δλον δέ 
τό λοιπδν αϋτοΰ [Λερός, καθόσον έγένετο γνωστόν, [Λαλιστα δέ το 
πρόσωπον αϋτοΰ άπο τοΰ (τ) ριέχρι τοΰ (β) είναι ώκοδορηψένον έκ 
πωρίνων κανονικών πλίνθων πάνυ καλώς έξειργασρ-ένων καίφερου- 
σών ρ-όνον κατά τάς δυο αϋτών πλευράς περιθώριον (2). ’Από 
τοΰ σημείου (£) καί πέραν προς Άνατολάς τά νΰν όρώρ-ενα δει- 
κνύουσιν ότι ό τοίχος οϋδέν άλλο είναι ή συνέχεια τοΰ Περιβόλου 
άνώρ.αλον τήν έσω επιφάνειαν καί τάς πλίνθους ούχί ώς τάς 
τής εξωτερικής του επιφάνειας είργασριένας φέροντος έν τή νΰν 
αϋτοΰ τοϋλάχιστον καταστάσει. Πλήν όρ-ως τών τοίχων τούτων 
ή σκάφη ρ.άς άπεκάλυψεν ένταΰθα εις ίκανώς μιέγα βάθος άπο 
τής επιφάνειας τοΰ σηρ,ερινοΰ εδάφους προχωρήσασα (6, 50 περί
που Γαλ. [αέτρα) όσα [Λελανι χρώρ,ατι βλέπει ό άναγνώστης έν 
τώ Διαγράρ.ΐΛατι σηρ,ειούρ,ενα.

Καί πρώτον άπεκαλύφθη ή πρώτη σειρά τών έκ τετραγώνων 
πωρίνων πλίνθων ώκοδορ.ηρ-ένων στηλών, ών ή προς τφ τοίχω

(!) Τούτον; άμφοτέρους, τόν μέν λ-ν όπως ανοίξω δίοδον εις τά εντός, τόν 
δέ έτερον, τόν συνδέοντα τούς δύο παραλλήλους τοί'/ους τοΰ τετραγώνου Κ, κυ
ρίως ώς μή επί στερεοί εδάφους Ιδραζόμενον καί άπειλοΰντα πτώσιν, κατέστρεψα, 
αφοί ήδη πάνυ πολλοί είδον αυτούς, ό δέ τρόπος τής οικοδομής των ευκόλως 
γίνεται καταληπτός έκ τοΰ άφεθε'ντος άθικτου μέρους. Ότι δέ πάντες οί τοίχοι 
ουτοι προσθήκας καί μεταβολάς μαρτυροΰσιν, έν ΰστερωτε'ροις χρόνοις γενομένας, 
δήλον. Οΐ Dilettanti τόν έσωτερικόν τοΐχ^ον τοΰ τετραγώνου Κ, ού Ιχνη ήσαν 
καί τώρα άκο'μη ορατά υπέρ τήν έπιφάνειαν τοΰ σημερινοί εδάφους, ΰπέλαβον, ώς 
φαίνεται, ώς συνεχείαν τοΰ τείχους τοΰ Περιβόλου, χωρίς νά παρατηρήσωσιν οτι 
οί φαινόμενοι έκεϊνοι λίθοι ήσαν τροχμαλοπαγεϊς καί έμαρτύρουν δλως διά
φορον τρόπον τειχοδομίας. Διά σκαφής δεν πιστεύω νά ήρεύνησαν τόν τόπον.

(2) Εύκολώτερος καί οΐκονομικώτερος βέβαια είναι δ τρόπος ούτος, εί δέ καί 
χρόνους μαρτυρεί ούχί πολύ αρχαίου;, ώς λέγεται, δεν γνωρίζω. ’Εν τοΐς τής 
Άκροπόλεως οΐκοδομήμασιν αί πλίνθοι όπου έ/ουσι περιθώριον έ'χουσι 
τοιοϋτον καί κατά τάς τέσσαρας πλευράς των,
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ipeiSojAevv), 'όπως έρείδεται, οΰτω δη λοξώς καί εΐσέχουσα τρόπον 
τινά εις αυτόν, άνασκαφεΐσα ριέχρι του στυλοβάτου της εχει 
ύψος 5, 40 Γαλ. ρ.έτρα περίπου, αριθμούσα έν όλω νυν 8 πλίν
θους πάνυ καλώς καί προς θέαν έξειργασριένας. Αί λοιπαί τέσ- 
σαρες σώζονται κατά τό μάλλον καί ηττον, πασαι δέ φέρουσαι 
παραλληλογράμμους κοιλότητας, ή μέν πρώτη, δύο, αί δέ λοιπαί 
τέσσαρες τρεις, κατά τάς τρεις αυτών πλευράς, πλην της προς 
τα έσω έστραμμένης (1). Είτα δέ προγωρήσασα ή σκάφη προς 
τα εντός, ήτοι πρός Μεσημβρίαν, έξέχωσε τά λείψανα τριών έτι 
όμοιων στηλών (2) (τέταρτη, ώς φαίνεται, δέν υπήρχε, τούλά- 
στον ή νυν σκάφη δέν έδειξε), τά λείψανα δύό στρογγυλών κιό
νων (τοΰ ετέρου μόνον τά ίχνη σώζονται, προς αποφυγήν δέ συγ- 
χύσεως έσημειώθησαν ομοίως έν τω Διαγράμματι), παρά τήν 
πρώτην τετράγωνον στήλην προς Άνατολάς όλως παράδοξόν τι 
πράγμα ώςεί θυρίδα καί τέλος εις τά βαθύτατα στρώμ.ατα 
ετέρων τοίχων ίχνη, άπερ ωσαύτως διά μελαινών γραμμ.ών έδη- 
λώθησαν. 'Έμπροσθεν δέ καί κατά τά πλάγια προς Άνατολάς 
ύψοΰτο τοίχος έξ ωμών πλίνθων μέχρι τής επιφάνειας τοΰ σημε
ρινού εδάφους· ούτος δηλοΰται έν τω Διαγράμματι διά τής υπό
φαιου πλατείας ταινίας, έν τω μέσω δέ περίπου κατά τά γράμ
ματα ο-—ο έσημειώθη διά δύο λεπτών γραμμών το μέρος αύτοΰ, 
όπερ άφέθη άθικτον καί ϊσταται ακόμη όρθιον (3). Ύπό τον τοΤ-

(1) 'Από του στυλοβάτου (J-έχρι της αρχής της κο ιλότητος έμέτρησα έν τη 
πρώτη στήλη τή και μόνη άποκαλυφθείση καΟ ’ όλον της τό σωζόμενον ΰ.ψος, ώς 
έρρήθη 2,80 περίπου. Εις τό αυτό ύψος, ώς είκός, φέρουσι και αί λοιπαί τάς κοι
λότητάς των έχούσας μέ μικράς τινας παραλλαγάς ύψος, ήτοι μήκος, 0,30, 
πλάτος 0,20, βάθος 0,10-0,15. Γ. Μ. περίπου.

(2) Τούτων ή πρώτη ήτοι ή άνατολικωτέρα άνασκαφεΐσα μέχρι τού στυλοβάτου 
σώζει νυν τού ύψους της 1,80 τρεις αριθμούσα πλίνθους* ή δευτέρα εκ τού Ινός 
μέρους επίσης μέχρι τού στυλοβάτου της άνασκαφεΐσα, σώζει δύο μόνον πλίνθους’ 
της τρίτης, ήτις επίσης δύο θά σώζη μόνον πλίνθους, έξεχώσθη ολίγον τι μέρος* 
μόνον δέ ή δευτέρα φαίνεται έχουσα και των τεσσάρων πλευρών των πλίνθων τήν 
επιφάνειαν λείαν ενώ ή μεν τρίτη φέρει τήν προς μεσημβρίαν έστραμμένην πλευ. 
ράν ανώμαλον, τής δέ πρώτης τής μεσαίας της πλίνθου προεξέχει προς άνατολάς 
των άλλων δύο πλίνθουν μέρος επίσης μή ώμαλισμένον.

(3) "Ολος ό μεταξύ τούτου τού έξ ώμων πλίνθων τοίχου^ και των προς ταΐς τετρα- 
γώνοις στήλαις χώρος έφερε τεχνητήν έξ άμμου ποταμίας έπίχωσιν,μόλις δέ εις τά 
βαθύτατα στρώματα τής νύν σκαφής υπάρχουσι χώματα άλλα, έν οίς εύρόθησαν
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χον τούτον, καθόσον ή σκάφη κατέστρεψεν αυτόν, άνεφάνησαν τα 
’ίχνη πολυγωνίων έξ εγχωρίου λίθου τοίχων, κυανω δηλούριενα 
χρώρκτι καί περαιτέρω όμοιων τοίχων τα λείψανα άπεκαλύφθη- 
σαν κατά τό γράρ.[χα (η) εις ικανόν ταΰτα ύψος σωζόριενα (1), 
κατά δέ τό ρ-έρος θ—ι έτερος τοίχος εις ύψος ρ,έχρι τής άσβε
στο πλακοκτίστου στρώσεως ήλθεν εις φως έκ πώρων ούτος, 
άλλ’ έκ πολλών καί διαφόρων άλλων οικοδομημάτων ειλημμένων, 
ώς φαίνεται, καί έδώ καί έκίι κατά τά χάσματά του παραγε- 
μισμ,έν ο ς μέ μικρούς συνήθεις λίθους (2). Κατά δέ τά γράμματα 
κ — μ, καί ετέρων καλοκτισμέν ων έκ πωρίνων πλίνθων λεί
ψανα άπεκαλύφθησαν, εις ικανόν μάλιστα ύψος τά κατά τό (χ) 
(φρέατος άρχαίου άρά γε άπομεινάρια ;) σωζόμενα.

'Ότι πάντα ταΰτα, Κύριε Πρόεδρε, τά όποια προσεπάθησα 
όσον τό δυνατόν άκριβέστερον νά περιγράψω, δεν είναι ευνόητα, 
οϊκοθεν φανερόν. Βέβαιον όρ.ως φαίνεται ρ.οι ότι τό οικοδόμ.ημα 
ή τά οικοδομήματα, εις ά άνήκον αί τετράγωνοι στήλαι καί τά 
άλλα έκεΐ λείψανα, δεν ΐσταντο πλέον όρθια, όταν ή Στοά ώκο- 
δομεΐτο αυτής ταύτης πιθανώς χάριν κατεδαφισθέντα καί έπι- 
χωσθέντα, τών δέ τοίχων τινές προς ύποστήριξιν ισω ς τής τεχνη
τής έπιχώσεως είχον κτισθή καί πιθανώς προς τον αυτόν σκοπόν 
είχεν οίκοδομηθή καί ό μέγας έξ ώμων πλίνθων τοίχος, αν καί 
τό ύψος αύτοΰ ύπερβαΐνον την άσβ ε στοπλακόκτ ι στον στρώ- 
σιν (αν ό όφθαλρ.ός δεν ρ.έ άπατα, διότι καταρ.έτρησιν την ποέ-

ολίγα τινά θραύσματα αγγείων, ών άξιον μνήμης τό φε'ρον εγχάρακτον δι’ οζεος 
οργάνου πλοΐον. ’Επίσης δι’άμμου φαίνεται ών επικεχωσμενος και ό μεταξύ 
της ανατολικής πλευράς του εξ ώμων πλίνθων τοίχου και του τείχους του Περί* 
βόλου χώρος και εκ της θέσεως τών στρωμάτων αυτής (της άμμου δηλ.) δεικνύε
ται, ώς πάνα όρθώς ό κ. Dorpfelcl μοι παρετήρησεν, ότι υπηρχεν ήδη ό τοίχος, 
δτε ή επίχωσις εγε'νετο, ριπτομένης άνωθεν και εξ αυτού τούτου τού τοίχου τηί 
άμμου.

(1) Με'ρος τούτου κατά τον ίσόδομον κυρίως τρόπον, είναι έκτισμένον εξ εγχω
ρίου όμιυς πάντοτε λίθου.

(2) Ώς και ανωτέρω ερρήθη, όπου αύτη δεν ήτο άμμος συνε'κευο εκ χωμά
των αναμεμιγμε'νων μετά λατύπης τών πωρίνων πλίνθων και μικρών άλλων 
λιθαρίων και χαλικίων. Έν αύτη δέ ευρέθησαν και τά περισσότερα θραύσματα 
αγγείων και πηλίνων ειδωλίων ολίγα τεμάχια και δύο η τρία σχεδόν ολόκληρα 
της πάνυ συνήθους παραστάσεως, γυναικός έπι θρόνου καθημένης* (Γδε περί τού 
τύπου τούτου Archeolog. Zeitung. 1882, σελ. 266).
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πουσαν δεν ένήργησοί) καί ό τής οίκοδθ[λία.ς του πάνυ καλός τρό
πος δέν (ραίνονται έπικυροΰντα την γναψ.ην [Αου ταύτην. Άλλα 
πάντα ταΰτα ελπίς είναι να διευκρινηση ή έν προσέχει ριέλλοντι 
περαιτέρω σκάφη. Έπι του παρόντος έ/,ρίθη σκόπιριον να έρευνηθή 
διά σκαφης καί ό κατά τά γράυ.ρ.ατα ρ σ τ π χώρος, πανταχοΰ 
δε υπό έπίχωσιν 1,00—1,50 Γαλ. ρ.έτρα (1) άνευρέθη ή άσβε- 
στ οπλακ ό κτ ι στο ς εκείνη στρώσις(2), ητις οϋδέν άλλο 
άπεδείχΟη επί τέλους ούσα η ή στρώσις της αυλής του Ναοΰ (3) 
πιθανώς έν 'Ρωριαϊκοΐς χρόνοις άνακαινισθεΐσα, άν καί τό άσβε- 
στόκτιστον αυτής δεν άποκλείη τους Ελληνικούς.

Καί τφ δντι τά πολλά έκεΐ εύρεθέντα ενεπίγραφα τών 'Ρωμαϊ
κών χρόνων βάθρα, (4), αΐ κατά χώραν ΰπάρχουσαι καί έν τω 
Διαγράμματι σημειούμεναι έκ πώρου ή εγχωρίου λίθου 
βάσεις (έν αις καί τό κατά τό γράμμα (π) ήμιελλειψοειδές κτί- 
σμα), ή ΰπ’ αυτήν τεχνητή έπίχωσις καί ή μή εύρεσις έν ταύτη

(1) Ούχι μεγαλειτέρα ήτο ή καλύπτουσα τό δάπεδον της Στοάς επίχωσις, καί 
άν πιστεύσωμεν τούς Dilettanti, και αΰτη έπαισθητώς αύξηθεΐσα φαίνεται κατά 
τά τελευταία 90 ετη (ιδε σελ. 49 της Γερμ. Μεταφράσεως).

(2) Ό τρόπος της οικοδομής αυτής είναι όχι πολύ ομαλός και εύληπτος. Και 
κατά μεν την προέχουσαν πλατείαν ζώνην τού στερεοβάτου κατά τήν ανατολικήν 
πλευράν τής Στοάς επι του άσβεστοχρίσματος ύπάρχουσι πλάκες μαρμά- 
ριναι παραλληλόγραμμοι άρκετού μήκους και πλάτους, (1,05χ0,80 ενιαχού) πά
χους δέ 0,05- 0,06 Γ. Μ. Έν τοις άλλοις όμως αυτής μόρεσιν επι τού άσβεστο- 
χρίσματος ύπάρχουσι μικραι τάς διαστάσεις, λεπτότεραι και όλως ακανόνιστοι, 
πλάκες και ενιαχού παρατηρούνται επ’ άλληλα τό έ'ν υπέρ τό άλλο δύο όμοια επι
στρώματα άποτελούντα όμού πάχος 0,08-0,10 Γ. Μ. Κατά τούς Dilettanti 
(σελ. 54) και άλλη υπήρχεν όμοια επίστρωσις, τής οποίας «die oberflache 
gleiche Hohe mit der oberen Seite der unteren Stufe » είχε. Ταύτης εγώ 
δεν άνεύρον πλέον Ιχνη. Ότι δέ πολλαχού και τής περί ής ό λόγος ενταύθα ού- 
δέν άλλο σώζεται ή τό άσβεστόχρισμα μόνον, οίκοθεν φανερόν. Καθόσον δέ ή νύν 
σκάφη έ'φερε λείψανα αυτού εις φως, φαίνεται ότι ή επίστρωσις κατελάμβανε μόνον 
τον έμπροσθεν τής Στοάς, ή'τοι τον μεταξύ αυτής και τής ανατολικής πλευράς τού 
τείχους τού Περιβόλου χώρον, ολίγον και πέραν τών γωνιών αυτής προς μεσημ
βρίαν και βορράν εκτεινόμενη, ούχι όμως και προς δυσμάς προχωρούσα, μή περι-

β άλλουσα «ούτε'στι τήν Στοάν και τον Ναόν κατά τάς πλαγίας αυτών πλευράς, 
τήν μεσημβρινήν δηλ. και τήν βορείαν.

(3) Ταύτης, δηλ. τής αυλής τού ιερού, μνημονεύει και τό εις Ιεροφάντην 
Χαιρήτιον ψήφισμα, περί ού δηθήσονται αλλαχού τά δέοντα.

(4) Τούτων εν (άρθ. 42* ) εύρέθη επ' αυτής τής στρώσεως έδραζόμενον καί 
άφε'θη (κατά τό γράμμα φ) κατά χώραν άμετακίνητον.
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(τη έπιχώσει) αρχιτεκτονικού τίνος τερι&χίόυ είς την Στοάν η τον 
Ναόν άναφερο;ν-ενου [λάς άγουσιν άναγκαίως είς το συ(Λπέρασ(λα 
οτι τοΰτο είναι τό καί ύπο των αρχαίων, ήδη άφ ’ δτου ή Στοά 
είχε κτισθή, πατού[χ.ενον έδαφος τής αυλής του Ναοΰ (1).

Καί ταυτα ρ.εν τοιαΰτα· καιρός δέ νΟ; να στρέψω τον λόγον 
έπ’ αύτοΰ του Σηκοΰ τα λείψανα, το τταραδοξότατον, άλλα 
καί τό πολυτιμότατου συγχρόνως, καί έν τή νυν αύτοΰ κατα- 
στάσει, εύρηρ.α των ήαετέρων άνασκαφών. Έβράδυνα νά έπι- 
ληφθώ τής έρεύνης αυτών, διότι πολλά έπεπρόσθου;, ώς γνωρί
ζετε, τα κωλύματα. Τέλος οριως κατωρθώθη καί έκεΐ νά σκά- 
ψωρεεν καί τά ριέχρι τοΰδε εξαγόμενα είναι τά έξης.

Καί πρώτον [λέν ό τοίχος του Σηκοΰ στηριζόριενος επί στερεο
βάτου (2) όριοίου την κατασκευήν τω τής Στοάς ήν έκτισρ-ένος ίξ 
εγχωρίου λίθου καί κατά τά ολίγα σωζόρ,ενα λείψανα έκ διπλής 
σειράς πλίνθων άποτελουιαενος είχε πάχος 1,20—1,25 Γαλ, 
ριέτρου. Έκ τοΰ αύτοΰ δέ λίθου ήσαν πεποιηριέναι καί αΐ δύο 
βαθριίδες τοΰ Σηκοΰ άντιστοιχοΰσαι προς τάς δυο άνωτέρας βαθ
μίδας τής Στοάς ής ή κατωτάτη βαθμίς άντιστοιχεΐ πρός την 
εύθυντηρίαν ήτοι τον άνώτατον δόμον τοΰ στερεοβάτου τοΰ 
τοίχου τοΰ Σηκοΰ (3)· ότι δέ κατά τάπρόςΔυσμάς αύτοΰ μέρη καί 
αύτός ό βράχος είχεν έξομ,αλισθή επίτηδες, όπως τοΰ τοίχου τού
του άποτελέση μέρος καί ύποδεχθή την έξακολούθησιν αύτοΰ την

(1) Κατά την θέσιν, ήν ot Dilettanti σημειοΰσι διά του γράμματοςR, άνεΰρον 
εγώ μέχρι τοΰδε δύο παραλλήλως κειμένας μαρμαρίνας πλάκας με άπλοΰν αρ
χιτεκτονικόν κόσμον (μήκος 2,00, πλάτος 1,00 καί πάχ. 0,40 περίπου)· αλλά 
περί αυτών και των έκεΐ τόπων χρηζόντων έτι άνασκαφικής έρεύνης μακρδτερος 
ενταύθα λόγος δέν είναι δυνατόν νάγείνη.

(2) Έλάχιστον μόνον αύτοΰ μέρος, ί'να τ’ ακριβές ρηθή, ή μέχρι τοΰδε σκαφή 
έφερεν εις φως, ούδέν δέ επί των γνωσθεισών πλίνθων παρετήρησα σημεΐον των 
έργασαμένων αύτάς (Steinmetzerzeichen).

(3) Ελάχιστα αύτοΰ λείψανα και κατά τό μή άνασκαφέν μέρος, ώς εικάζω, 
μάς περιεσώθησαν. Τά κατά τό γράμμα β, άτινα ή νΰν σκάφη ’έφερεν είς φως όλό- 
κληοα, και πρότερον, ώς έρρήθη, ολίγον τι ορατά όντα, δεν σώζουσιν ή μόνον την 
πρός τά έξω σειράν των τετραγώνων πλακών τοΰ ορθοστάτου (ύψος 1,12 Γ. Μ.), 
άλλ1 αναμφίβολον ότι και άλλη όμοια υπήρχεν έσωθεν,έπ’ αύτών δέ ήσαν, έν διπλή 
ώσαύτως σειρά, έπιτεθειμέναι, αί πλίνθοι καθ’ όλον τό ύψος του* ότι δέ τό πάχος 
αύτοΰ δέν υπερέβαινε τό 1,25 Γ. Μ., ότι δηλ. δέν είχε παραγέμισμα, εξάγε
ται και έκ τοΰ σωζομένου μέρους τής κατά την πύλην Ω παραστάδος και εκ των
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πρός τα άνω, συνομολογούσε μοι πάντες οί ΐδόντες. Περί δαπέδου 
του Ναού οΰδέν άλλο νά ρηθη δύναται ή ότι ή νυν σκάφη έδειξε 
πολλαχοΰ τδ βραχώδες αυτού άνώμαλον έδαφος, έφ’ ού πολλοί 
των κιόνων (περί ών ό λόγος κατωτέρω) ήδράζοντο, λείψανα δέ 
τινα κατά το γράμμα (X) μόνον άναφανέντα οίονεί έπιστρώσεώς 
τίνος έκ πωρίνων λίθων, χρήζουσιν έτι μείζονος καί άκριβεστέρας 
έξετάσεως, ητις επί του παρόντος δεν ήδύνατο νά γείνη. Μετά 
δέ της άποκαλύψεως του βραχώδους εδάφους συναπεκάλυψεν ή 
σκάφη καί τά άλλα εκεί περισωθέντα, άτυχώς ελάχιστα, άλλά 
καί οΰτω πολύτιμα καί του νυν χωρίου κόσριος διαρκής έσόριενα 
λείψανα (1) του Σηκού εχοντος, ώς άπλοΰν βλέμμα επί τοΰ δια
γράμματος μαρτυρεί, παράδοξον καί πρωτοφανές τη Έλληνικη 
αρχιτεκτονική σχήμα καί προς Αιγυπτιακούς ναούς πολλην δει
κνύοντας ομοιότητα. Μετά της έξ Αίγυπτου εισαγωγής των 
μυστηρίων νά συνεισηχθη άρά γε καί τό κατάλληλον τη νέγ 
λατρείγ σχήμα ναού; ’"Ισως.

ιχνών της συνεχείας αϋτοΰ έν τώ βράχω. Των τετραγώνων πλακών τοΰ ορθοστά
του λεία καί δλως ώμαλισμένη είναι μόνον ή επιφάνεια, της πρός τά έξω πλευ
ράς των, έκ δέ τών επ’ αύτής κάλλιστα σωζομένων οπών της γομφώσεως ό 
μόλυβδος είναι σεσυλημένος.

(1) Ή καλύπτουσα αυτά έπίχωσις ήτο αληθώς καί τώρα ριεγάλη κατά τά δυ- 
σμικώτερα μέρη, ένθα ό βράχος σχεδόν ολόκληρος ( 5,00 Γ. Μ. ύψος περίπου ) 
δέν έφαίνετο, Ινώ πάλιν άλλαχοΰ τό βραχώδες έδαφος τοΰ Ναοΰ άνευρέθη εις 
βάθος 1,00-1,20 Γ. Μ. υπό τό σημερινόν έδαφος της όδοΰ τοΰ Χιυρίου. 
Εις την ανωμαλίαν ταύτην της έπιχώσεως πλήν της φύσεως τοΰ εδάφους συνέβα- 
λον βεβαίως καί οί καταλαβόντες τόν έκεϊ χώρον καί οίκοδομήσαντες έν τοΐς νεω- 
τέροις μάλιστα χρο'νοις. Τά χώματα, πλήν δτι έφερον παντα/οΰ σχεδόν τά ίχνη 
τών νεωτέρων κατοίκων, οΰδέν άλλο έδειξαν τό καινόν εΐμή δτι κατά τήν κατωτά- 
την τοΰ πρός δυσμάς βράχου βαθμίδα έν τινι μέρει αυτής ξυλανθράκων καί τέφρας 
λείψανα άνευρέθησαν, ο! δέ σκαφείς μοί παρετήρουν ένίοτε δτι καί κατά τά κατώ- 
τατά των στρώματα οΰχί νΰν τά πρώτον άνασκαπτόμενα τοΐς έφαίνοντο, δπερ 
οΰδο'λως άπορον. Ότι δέ ήσαν έπισεσωρευμένοι έκεί παντοϊοι λίθοι (Dilettanti 
σελ. 49) έκόρωσε καί ή ήμετέρα σκαφή, ένιαχοΰ δέ καί λείψανα κακοκτίστων, 
έξ αρχαίου δμως δλικοΰ, τοίχων (Βυζαντινών πιθανώς) εις τά βαθύτατα τής 
έπιχώσεως καί δή καί τινων έπί τοΰ βραχώδους έδάφους έδραζομένων παρετήρησα 
καί έσημείωσα έν τώ ήμερολογίω μου. Εί'ς τινα τούτων τών τοίχων, ών, ώς εΐ- 
κός, τήν έξαφάνισιν δέν ήδυνάμην νά άποφύγω, ήτο έντετειχμσμένος πιθανώτατα ό 
τό V άπολογι σμό V δ α π αν ώ ν φέρων ένεπίγραφο; λίθος, ου ανωτέρω έμνη- 
μόνευσα.
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Καί τώ δντι, Κύριε Πρόεδρε, σχεδόν ολον τό έρεβαδόν τοΰ 
Σηκού, όπως ασφαλώς εκ τοΰ άνασκαφέντος καί περί του κεχωσ- 
[Λενου ετι [κέρους να εικάσωρεεν δυνάριεθα, έκαλύπτετο ύπό κιόνων 
τεσσαράκοντα καί δύο τον άριθρεόν (1), ολόγυρα δέ καί κατά τας 
τέσσαρας αΰτου πλευράς ύπήρχον, τό ρεέν έν τφ βράχιμ λελα- 
ζευρ,έναι, το δε, οπού ούτος δεν ύπηρχεν εις τό άνάλογον ύψος, 
τεχνηταί βαθμίδες (Ψ) οκτώ τον άριθρ,όν (πλάτος αυτών 0, 60 
— 0, 70, ύψος 0, 30 γαλ. μέτρου) ώς ασφαλώς τά περισωθέντα

(1) 'Ως τα λείψανα δεικνύουσιν ουτοι συνέκειντο έκ στρογγυλής έξ εγχωρίου 
λίθου βάσεως (διάμετρ. 1,40, πάχος, ήτοι ΰψος αυτής 0,30 περίπου Γ. Μ.) καΐ 
πωρίνων σπονδύλων άρραβδώτων, ήδράζοντο δέ οΐ [αέν δυσμικώτεροι, ήτοι οί τώ 
βράχω πλησιέστεροι, έπ’ αύτοΰ τοΰ βραχώδους εδάφους, οί δέ άνατολικώτεροι, 
επειδή Ικεΐ ό βράχος άποτόμως, ώς φαίνεται, κοπτόμενος εϊς μεΐζον βάθος άνευρί- 
σκετο έπί θεμελιώσεως έκ τετραγώνων πωρίνων πλίνθων (1,50 Γ. Μ. περίπου) 
άποτελουμένης και άναμφιβόλως επί τοΰ στερεού εδάφους στηριζομένης' τρεις μό- 
νον των μή επί τοΰ βραχώδους εδάφους άμε'σως Ιδραζομένων παρουσιάζουσιν 
ανωμαλίαν τινά εις τον τρόπον τής κατασκευής τής δπ’ αΰτάς θεμελιώσεως· τής 
τέταρτης σειράς,απ’ 'Ανατολών πρόςΔυσμάς γινόμενης τής άριθμήσεως, αί δύο τε- 
λευταΐαι πρός τά δεξιά του άνασκαφέντος μέρους, αίτινες, επειδή έν τη θέσει των 
τά βραχώδες έδαφος έσχημάτιζε κοίλανσιν, ανάγκην είχον υποθέματος, τοΰτο 
δέ δέν ήτο μία τετράγωνος πώρινη πλίνθος, άλλ’ έν μέν τή Ιτέρα δύο 
τεμάχια πώρου πράς άλληλα διά μολύβδου συνδεο'μενα, ώς οί τόρμοι δεικνύου- 
σιν, έν δέ τη έτέρα τεμάχια δύο ούδοΰ Ούρας· καί τής πρώτης σειράς ή τελευ
ταία πρός τά δεξιά κατά τό γράμμα X, ής ή μέν βαθυτέρα θεμελίωσις δέν έγένετο 
είσέτι γνωστή, τό δέ αμέσως δπό τήν στρογγύλην βάσιν τοΰ κίονος δ πό
θε μα είναι ώσαύτως δύο τό σχήμα άπλοΰ βάθρου έχοντες. έγχώριοι λίθοι. Ό 
λόγος τοΰ φαινομένου δέν είναι ίσως δυσεύρετος· πιθανόν δηλ. τά δποθέματα 
εκείνα νά ήσαν άχρηστα, πρός ον κυρίως έποιήθησαν σκοπόν, καί τά έχρησιμοποίη- 
σαν έκεΐ. Δυσκολωτέρα είναι όμως ή έξήγησις τής ανωμαλίας έν τή άποστάσει 
των κιόνων κατά τήν άπ ’ ’Ανατολών πρός Δυσμάς φοράν, 5)ν καί τό διάγραμμα 
δεικνύει, ο'ία ήδύνατο έπί τοΰ παρόντος μετά λόγου νά όποτεθή έκ τών έπί τών θε
μελίων τών μόνον σωζομένων έν πολλοΐς τών κιόνων καί ένω δέν ήτο είσέτι καθ’ 
ολοκληρίαν ανεσκαμμένος καί παντός κωλύματος έλεύθερος ό έκεί χώρος γενομέ* 
νων καταμετρήσεων' όταν καί τό πρός βορράν μέρος άνασκαφή καί νέαι γείνωσι 
καταμετρήσεις (’ίσως τά λείψατα τών έκεΐ κιόνων πλείονα καί κάλλιον διατετηρη- 
μένα έλθωσιν εις φώς) θά δειχθή, αν έτυχεν ή οχι καθ’ολοκληρίαν τοΰ όρθοΰ τό 
νΰν δημοσιευόμενον Δ ι άγρ αμ μα τούς μέν έν τώ μέσω τέσσαρας κίονας ισάκις 
άπ’ άλλήλων άπέχοντας σημειώσαν, τών δέ δύο κατά τά άκρα ίσα πράς άλληλα, 
άλλά τών άλλων τριών πολύ μείζονα τά μετακιόνια. ’Εγώ έμέτρησα ώς άκο- 
λούθως άπ’ ’Ανατολών πρός Δυσμάς τά διαστήματα τών μετακιονίων 6,80, 5,95, 
5,60, 5,60, 6,30 περίπου.

7
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δεικνύόυσι λείψανα. (1). Ή γνώμη μου περί των βαθμιδών τού
των, ότι θά έχρησίμευον εις τους μυουμένους ώς εδώλια, έφ ’ ών 
καθήμενοι έθεώντο τα. κατά τον μΰθον της Δήμητρος καί Κόρης 
ΰπό των ιερέων επί τό θεατρικώτερον διδασκόμενα, έγένετο παρά 
πολλών άσπαστη καί αληθής άποδεικνυομένη μάς άγει είς τό 
συμπέρασμα ότι εδώ έτελοΰντο τα μυστήρια, ότι τοΰτο δηλ. ήτο 

τό ’Άδυτον η Τελεστηριον-
Οί Dilettanti δεν φαίνονται έξακριβώσαντες τά κατά τον εν

ταύθα χώρον καί τούτου ένεκα ούχί ορθά περί αύτοΰ δοξάζου- 
σιν (2). ’Αλλά πώς ήτο κατεσκευασμένον όλον τοΰτο τό μέρος;

(1) Αΐ Ιν τω βρά/ω λελαξευμε'ναι σ/εδόν καθ’ ολοκληρίαν σώζονται, Ιν τω 
άνασκαφίντι με'ρει, των δέ τεχνητών λείψανα μο'νον περιεσώθησαν, άλλα τοιαΰτα, 
ώστε περί της δπάρξεως αυτών οϋδεμία δόναται να Ιγερθη αμφιβολία καί διά 
τοΰτο ώς δπάρχουσαι καί Ιν τω διαγράμματι Ισημειώθησαν.

(2) Χάριν των μή Ιχο'ντων πρόχειρόν τό βιβλίον των Dilettanti καί πρός εϋ- 
χερεστίραν των λεγομένων μοι κατανο'ησιν παραθέτω ΙνταΒθα έχ της Γερμ. Με- 
ταφράσεως ( σελ. 50 καί Ιφεξης) τάδε· « Es war jedoch von der Grundflache 
ein hinlanglich grosser Theil aufgeraumt worden, urn den Fussboden 
aus grauem Kalkstein sehen zu konnen, worauf drei cylinderformige 
Bldeke standen, die aus demselben Materiale wie der Grundbau des 
Fussbodens und mit Mortel iiberkleidet waren. Die Existenz dieses 
Bodens, dessen Grundflache betrachtlich tiefer lagals die der Vorhalle, 
scheint, in Verbindung mit einigen andern bestarkenden Umstanden, 
zu boweisen, dass wir hier nicht an den Fussboden der Zelle denken 
diirfen, sondern an den einer Crypta, d. h. eines geheimen unterirdis- 
chen Gewolbes oder Gemaches, welches fiir gewisse Zwecke theatra- 
lischer Tauscbung angelegt war, dergleichen man bekanntlich gegen 
die, welche sich um die Weihe hewer-ben, anwendete.

Es will uns hinsichtlich dieser Abtheilung bediinken, als obderFels 
nicht herab bis zum Fussboden weggehauen worden sei, sondern sich 
iiber die Linie der Riickmauer hinaus fortziehe. Dieser Mangel der 
Vollendung wiirde aber gegen die iibrige Pracht und die Bedeutung 
des Tempels sehr abstechen, wenn wir diesen Boden fiir den Fussbo
den der Zelle betrachten wollten. Auch war der Boden nicht glatt ge- 
arbeitet, vie der der Vorhalle, wiewohl er aus demselben Stein ge- 
hauen war, sondern rauli gelassen von dem Meissel des Steinhauers.

Wir erfahren von Plutarch, dass in der Zelle Siiulen standen; allein 
die bereits erwahnten Cylinderblocke scheinen fast nicht verjiingt zu 
sein; sie sind aus einem Stein, welcher allein bei Fundamenten und 
bei Mauern gebraucht wurde, die dem Auge verborgen sind. Dagegen 
fand man innerhalb des Tempelraums Bruchstiicke von Saulen, die
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(χέχρι τίνος ύψους προΰχώρουν οί κίονες; ήτο άφώτιστον ολως η 
έφωτίζετο άρυδρώς διά πλαγίων παραθυρίδων ώς οί Αιγύπτιοι 
Ναοί; Τούτο δέ είναι άραγε το πρώτον πάτωρ,α, άφ ’ ού ό 
ναός κατα τά μ,αρτυρούριενα υπό του Πλουτάρχου είχε δύο τοι- 
αΰτα; (1) Εύνόητον ότι εις πάσας ταύτας τάς ερωτήσεις δεν [Αθί

gleieh denen in.der Vorhalle.aus Marmor gehauen waren. Nimmtman 
diese Umstande zusammen, so wird man auf den Schluss gefiibrt, dass 
der Fussboden der Zelle ein Werk von hoherer Vollendug gewesen 
und mittelst irgend einer Vorriohtung liber der Flaehe dieses Bodens 
gelegen habc. »— Μετά τά είρημένα είίχολος είναι ή Ιξέλεγξις των περί του 
βράχου της δυτικής πλευράς, τοϋ δαπέδου και των κιο'νων του Ναοϋ πεπλανημέ- 
νων των Dilettanti γνωμών και πας περί αυτών μακρδτερος λογος είναι περιτ- 
το'ς· άναγζαΐον όμως νά ρηΟη ενταύθα, δτι τό βρα/ώδες του Σηχοϋ έδαφος, 
εφ' ου οί κίονες Ιδράζονται, άν μή ήναι ίιψηλο'τερον, ταπεινο'τερον τοΰ της Στοάς 
δαπέδου βεβαίως δέν είναι, άβάσιμος δ’ ό διϊσχυρισμο'ς των δτι οί κίονες, ώς μαρ- 
τυροϋσι τά λείψανά των (τάς στρογγύλας αυτών βάσεις τάς έξ Ιλευ σ ι ν ιακ ο ΰ 
λίθου φαίνεται δτι δέν παρετψρησαν) ήσαν πεποιημέναι έκ λίθου, ού μο'νον εις θ ε- 
μέλια καί τείχη έγίνετο χρησις, προωρισμένα νά μένωσι κεκρυμμένα καί αφα
νή. Αφανή και μή ορατά ήσαν τό δάπεδον τής Στοάς και1 ό του Σηκού τοίχος εκ 
του αυτού, εξ ού και αι βάσεις έκειναι, πεποιημένα λίθου ; κίονες δε και άλλα κα
ταφανέστατα μέλη παντοίων οικοδομημάτων και εκ πώρου ακόμη δέν υπάρχουσιν 
εν τή Ελληνική Αρχιτεκτονική; Ουχι λοιπόν ούτοι άλλ1 άλλοι είσιν οι λόγοι οί 
δυνάμενοι νά μάς φέρωσιν εις τό συμπέρασμα ότι τό μέρος τούτο του Ναού δέν 
ήτο τό προς θέαν παντι τω βουλομένω πεποιημένον, ότι δηλ. τούτο ήτο τό ’Άδυ
τον ή τό Τελεστήριον καί οί επ' εδάφους κίονες τού Πλουτάρχου (Γδε 
τό χωρίον κατωτέρω) είσιν ουτοι, ών τά λείψανα άνεύρομεν. Άν δέ τω οντι οί 
Dilettanti εξέχωσαν εκεί θραύσματα μαρμάρινων κιόνων (ημείς μόνον τεμάχιον 
μαρμάρινου κιονοκράνου, μήπω δεόντως εξετασθέν, εν τοΐς έκεΐ χώμασι και λίθοις 
μέχρι τουδε εύρομεν) ταύτα άνήκον πάντως εις τούς άνω κίονας, ούς ό αυτός 
αναφέρει Πλούταρχος. Άρχαίας δέ έπιχρίσεως ίχνη ούτε εν ταΐς στρογγύ- 
λαις βάσεσιν, ούτε.εν τοις πωρίνοις σπονδύλοις των κιόνων άνεύρομεν πλέον ημείς* 
Τά εν τισι τούτων (των σπονδύλων) παρατηρούμενα άσβεστοχρίσεως λείψανα εί
ναι πάντως μεταγενέστερα, όπως μεταγενέστερον είναι καθ’ ημάς και το νύν ασβε- 
στόχρισμα τού βράχου άνω (Γδε σελ. 15). Σφοδρά πιθανόν όμως και σχεδόν 
βέβαιον είναι ότι ό Ναός επί τού βραχώδους αυτού εδάφους είχεν άλλο τεχνητόν 
δ ά π ε δ ο ν, ί’σως ά σ β ε σ τ όκ τ ι σ τ ο ν, όπερ άπέκρυπτε φυσικώς εν μέρει, άν 
μή καθ’ολοκληρίαν, τάς στρογγύλας βάσεις.

(1) « Τό δ’ εν Έλευσϊνι Τ ελ εστή ρ ι ον ήρξατο μέν Κόροιοος οίκοδομεΐν και 
τούς επ’ εδάφους κίονας ε'θηκεν οϋτος και τοις επιστυλιοις επεζευξεν* αποθανοντος 
δέ τούτου Μεταγένης ό ιΞυπέτιος το διάζωμά και τους ανω κίονας επεστησον. Ίό 
δ’ όπαΐον έπι τού άνακτόρου Ξενοκλής ο Χολαργεύς εκορυφωσε (Βιος ΓΗρι- 
κλέους § 13)·» Άν ο', επ’εδάφους κίονες, ώς και ανωτέρω εσημειώθη, δέν δύναν- 
γαι νά ώσιν άλλοι ή ούτοι, ών τά λείψανα ’έχομεν προ οφθαλμών, ο Πλούταρχος
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είνοα εύκολον ν ’ άποκριθώ. Επανερχόμενος δε εις την άφήγησςν 
των πεπραγμένων μοι αναφέρω ότι ή σκάφη έφερεν εις φως καί 
τα. λείψανα Πύλης κατά τό γράμμα Ω (ό ουδός αυτής διατη
ρείται αρκετά καλώς, ίσως δέ καί μέρος του υπερθύρου της), 
πρόςΜεσημβρίαν δέ προχωρήσασα άπεκάλυψε την έν τω βράχω 
νύμφην Β καί προς τα επάνω κατόπιν στραφεΐσα τάς έν τω 
βράχω ωσαύτως λελαξευμένας βαθμίδας Ρ (1). Μετά την ύπό 
του κ. Dorpfeld καταμέτρησή ή σκάφη εξηκολούθησε καί έδειξε 
τό προς μεσημβρίαν τέρμα των άνωτάτων βαθμιδών άποληγου- 
σών εις στρογγύλην κοιλότητα δύο περίπου Γ. Μ. την διάμετρον 
καί βάθος 0,50 έ'χουσαν, έκαθάρισε δέ καί ικανόν μέρος του κατά 
τά γράμματα ΕΕΕ ώμαλισμένου βράχου χωρίς νά προέλθγι εις 
φως ούδέν άξιον λόγου. *Αρά γε όπως συγκοινωνώσι προς τό 
βραχώδες τούτο επίπεδον, έν ω πιθανώτατα καί βωμοί καί άνα- 
θήματα άλλα ΰπηρχον, η καί προς άλλον τινά σκοπόν εχρησί- 
μευον αί έν τω βράχω βαθμίδες ; Ίχνη τοιούτων καί εγώ καί 
οί Dilettanti άπεκαλύψαμεν καί κατά την ΒΔ. γωνίαν τού 
Ναού (Δ), άνω δέ τούτων προς τά δεξιά, ήτοι προς βορραν ότι 
υπήρχε καί άλλο τι οικοδόμημα (κατά τούς Dilettanti Πύλη 
Μεγάλη εις την Άκρόπολιν άνω φέρουσα) καί τά νΰν όρώμενα 
λείψανα (Γ) μαρτυροΰσιν. Ή δέ ήμετέρα άνασκαφη καί τού 
κατά τό γράμμα Μ χώρου ικανόν άνέσκαψε καί εΰρέθησαν καί 
έκεΐ μετά καί άλλων λειψάνων τοίχων τινών καί λαξεύματα έν 
τω βράχψ, άπομεινάρια πιθανώτατα κλίμακος.

Τοιαύτα τά έ'ργα, Κύριε Πρόεδρε, της κατά τό λήξαν έτος 
έπταμηνου σκαφης, εις ά ή ήμετέρα Εταιρία έδαπάνησεν υπέρ 
τάς δεκαεξακισχιλίας νέας δραχμάς, υπέρ τάς έκατοντακισχιλίας

τοΰτο τό μόρο; καλεΤ Τελεστί(ριον. Άνάκτορον ^ Μ έγ άρον εκαλείτο, 
ώς φαίνεται, τό άνω πάτωμα ij τουλάχιστον αϋτοΰ μέρος' οτι δέ δ όλος Ναός 
εκαλείτο και Έλευσίνιον μάς διδάσκουσι δύο έπιγραφαί (ι'δε Bull. d. C. Hell. 
1882 σελ. 227 και 237 και Άρχ. Έφημ. Π. Γ. Έπιγρ. άριθ. 1 ).

(1) "Ας σημειωθη καί τοΰτο ενταύθα, οτι ή τέταρτη, από των κάτω γενομένης 
της άριΟμτ{σεως, βαθμίς της στενής κλίμακος, ην ευκόλως εννοεί ό αναγνώστης 
επί τοΰ διαγράμματος, φε'ρει κατά τά άκρα της όπάς γομφώσεως, όμοιων δέ ίχνη 
παρατηρούνται καί ίν τω βράχω Ικεΐ, Ύπηρχεν άρά γε καί ένταΰθα κιγκλίδωμά 
τι; καί πρός ποιον σκοπο'ν ;
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δε μέχρι τούδε ή Κυβέρνησις προς εξαγοράν των εκεί τόπων- 
Τα. έξ αυτών εξαγόμενα ώς προς τα περισωθέντα λείψανα των 
οικοδομημάτων δεν είναι ’ίσως αξιοκαταφρόνητα, τα άλλα όμως 
ευρήματα, μέχρι τούδε τουλάχιστον, ούτε πολλά ούτε πολλού 
λόγου άξια, πλήν ελάχιστων, άτυχώς ήσαν. Περί των κυριωτέ- 
ρων γλυπτικών έργων, ών 45 τεμάχια έ'φερεν ή σκάφη εις φως, 
θά γείνγι, ελπίζω,ό προσήκων λόγος έν και ρω εύθέτω έν τή ’Αρ
χαιολογική ’Εφημερίδι, έν ή κατά σειράν θά δημοσιευθώσι καί 
πάντων των άνευρεθέντων ένεπιγράφων λίθων, 106 τό όλον, 
αντίγραφα. ’Εκεί δέ ωσαύτως, ελπίζω, νά κάμω μακρότερον 
λόγον καί περί των κυριωτέρων θραυσμάτων των αγγείων καί 
των πήλινων ειδωλίων, ούχί πολλών όντων καί τούτων, ώς καί 
άνωτέρω έσημειώθη.—Περί τών άνευρεθέντων νομισμάτων (δύο 
χρυσών Βυζαντινών τών Αύτοκρατόρων Ιουστίνου καί Ιουστι
νιανού, δύο ή τριών άργυρών καί πολλών χαλκών, τών πλεί- 
στων του ’Ιουστινιανού έν διαφόροις έτεσι τής βασιλείας του καί 
διαφόροις πόλεσι κοπέντων έν σωρω δέ άνευρεθέντων) αν κριθή 
εύλογον δύναται νά γείνη άλλαχοΰ παρά τών αρμοδίων ό προσή
κων λόγος. ’Όχι πολλά δέ ήσαν καί τά άνευρεθέντα τεμάχια 
κεχρωματισμένης έξ οπτής γής υδρορροής (μετά μιας κατά τό 
πλεΐστον σωζομένης λεοντοκεφαλής) πολλήν δεικνύοντα την ομοιό
τητα κατά την τέχνην προς τά έν Άκροπόλει καί έν ’Ολυμπία 
εις φώς έλθόντα.—Τοΰ άλλου άρχιτεκτονικοΰ κόσμ.ου τού Ναού 
καί τής Στοάς άνεύρομεν άναμφιβόλως όχι ολίγα τεμάχια, αλλά 
περί αυτών παρατιθεμένων καί τών άναγκαίων εικόνων θά γείνν) 
λεπτομερέστερος λόγος άλλοτε , άφού αί μέλλουσαι άνασκαφαί, 
ώς είναι έλπίς, φέρωσιν είς φώς καί άλλα καί κάλλιον πιθανώς 
διατετηρημένα.—’’Ενταύθα κρίνω σκόπιμον ν’άναφέρω OTt τε
μάχιά τινα καλυπτήρων κεράμων έκ πεντελικοΰ μ,αρμάρου δει- 
κνύουσιν, έκ τοΰ σχήματος τών έγκεχαραγμένων έν αύτοΐς γραμ
μάτων (1), έπισκευήν τής Στέγης έν μεταγενεστέροις χρόνοις, αν 
δέν ύποτεθώσιν άνήκοντα είς άλλο τι μεταγενέστερον κτίσμα· 1

(1) Έν τινι τούτων άναγινώσκονται τάδε τα γράμματα Τ 6 |· έν Ιτε'ρω τινι, 
ώσαύτως χεράμου πιθανώς τεμαχίω, τά NO άμελώς λίαν έγκεγ αραγμένα- εν δέ 
τεμαχίω του γεισοποδίσματος τοΰ άετοΰ τα Τ I Ε.
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Γνωστόν δέ έγένετο ήδη ότι ή Στοά δεν εφερεν άνάγλυπτον διά
ζωμα, μιας τώς μετοπών της περισωθείσης σχεδόν άκερα.ία.ς καί 
μή δεικνυούσης ούτε γλυφής ούτε χρωματισμού τίνος οίουδήποτε 
ίχνη. Άραγε οΰδ’όΝαός ε'φερε ζωοφόρον η ή καταστροφή 
ύπήρζε τοσουτον μεγάλη, ώστε οΰδεν αυτής περιεσώθη μέχρις 
ημών; (1) ’Ήδη οί Dilettanti (σελ. 5) έκπεπληγμένοι προ του 
μεγέθους της καταστροφής των έν Έλευσΐνι ιερών, υπέθεσαν ότι 
τα περί της εισβολής τών ύπό τόν Άλάριχον Γότθων εις Ελ
λάδα ιστορούμενα, δεν είναι ολως άβάσιμα(2). Άλλα καί φυ- 
σικαί αΐτίαι ίσως καί οί κατόπιν χριστιανοί, ήτοι οί Βυζαντι
νοί (3), άναμφιβόλως συνέβαλον τό καθ’εαυτούς εις συμπλήρω- 
σιν του έ'ργου της καταστροφής, αν καί της έγκαταστάσεως αυ
τών έν τω ίερω ΙΊεριβόλω ούχί πολλά διεσώθησαν μνημεία. Καί 
τω δντι πλην τών μνημονευθέντων νομισμάτων ή ήμετέρα σκάφη 
εφερεν ακόμη εις φώς Βυζαντινά πράγματα, πήλινους λύχνους το 
σημεΐον του σταυρού φέροντας καί δίσκων λίθινων τεμάχια επίσης 
τοΰ σταυρού τό σημεΐον γεγλυμμένον έ'χοντα καί εύρεθέντα εντός 
τών ερειπίων οικήματος, ου οί τοίχοι έξ άρχαίων ήσαν λίθων ώκο-

(1) 'Ως γνωστόν, ό Παυσανίας περί τών έν τω ίερω Περιβόλια οικοδομημάτων 
οΰδεν λέγει ύπό ονείρου άποτραπείς (βιβλ. Α. 38, 7) «Τά δέ εντός τοΰ τείχους 
τοΰ ίεροΰ τό τε όνειρον άπεϊπε γράφειν καί τοΐς οΰ τελεσΟεϊσιν, όπόσων θε'ας εί'ρ- 
γονται, δήλα δήπου μηδέ πυθέσΟαι μετεϊναί σφισιν.»

(2) Ό Ζιυσιμος, εις ου την μαρτυρίαν κυρίως φαίνονται στηριζόμενοι οί Di
lettanti, διηγούμενος (Βιβλ. 50> Κεφ. 50ν καί εφεξής) τάς καταστροφάς, ας οί 
έλληνικοί τόποι πάντες, οΰς οί βάρβαροι Ιπέδραμον, υπέστησαν, περί Έλευσΐνος 
ιδίως οΰδένα ποιείται λόγον, άλλα μάλιστα τήν έκ θαύματος σωτηρίαν τών 
’Αθηνών, εις άλωσιν τών όποιων έσπευδεν ό ’Αλάριχος, αφηγηθείς προσεπιλέγει 
« ’Αλάριχος δέ τήν ’Αττικήν πάσαν άπόρθητον άπολιπών δέει τών φασμά
των επί τήν Μεγαρίδα παρήει» μηδέ μνημονεύων ολως τής Έλευσΐνος, περί κα
ταστροφής τής όποιας κατά ταότην τήν εισβολήν τών βαρβάρων άορίστως καί έν 
παρόδιο ποιείται λόγον (Βίοι Φιλοσοφ. Μάξιμος 93-94 καί Πρίσκος 118) καί ό 
Εύνάπιος. ’Απίθανον βεβαίως δέν είναι κατά τήν έξ Έλευσΐνος διάβασίντων οί 
βάρβαροι έπί τήν δήωσιν καί τήν λεηλασίαν τής χώρας τραπόμενοι καί άντίστασίν 
τινα εύρόντες νά έπήνεγκον καί εις αυτά τά ιερά οικοδομήματα βλάβας· άλλά εις 
αυτούς καί μόνους ν’ άποδοθή ή πάσα καταστροφή, ρητώς μάλιστα μή μαρτυρου- 
μένη,^δέν μοί φαίνεται εύλογον.

(3) Τούτων μάλιστα πιθανώς είναι κατασκευάσματα οί μεταγενέστεροι Ικεΐνοι 
τοίχοι κατά τά Βορειοανατολικά τοΰ Περιβόλου πρός άπόκρουσιν άλλων βαρβά
ρων εισβολής.
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δομημένοι. ''Οτι δε κατόπιν κα.1 άλλα βάρβαρα έθνη (1) επηνεγκον 
πιθανώς καταατροφάς εις τα αρχαία ρενηριεϊα κατά τους ρ,έσους 
αιώνας καί ότι ριετά ταΰτα καί οί Φράγκοι κατακτηταί καί οί 
τούτους διαδεξάριενοι Τούρκοι έν ρ.έρει καί τέλος καί των νυν κα
τοίκων οί προπάτορες έν τοΐς επί τουρκοκρατίας δεινοΐς της άρεα- 
θείας χρόνοις δεν Ι'ρεειναν άριέτοχΰι του έργου ούδεριία ανάγκη 
νά ρηθη ενταύθα. ’Αλλά καί ούτως αί ήρ.έτεραι εκεί άνασκαφαί 
ίκανοποιοΰσαε τά [λάλιστα την εθνικήν φιλοτιρ-ίαν, ελπίς είναι 
νά προαγάγωσιν έν πολλοΐς καί την γνώσιν της άρχαιότητος.

Έν ΆΟήναις "trj 4 Μαρτίου 1883.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΟΣ. 1

(1) Ό Lenormant εκ τίνος επιγραφής (Rgcherches arch, a Eleusis άρι0. 
138), ην ύπολαμβάνει Σλαυϊκήν, εικάζει οτι και έν ΈλευσΤνι μοίρα τις τού
των, των Σλαύων δτ-,λ., είχεν έγκατασταΟή κατά τήν (ΐεγάλην των εις Ελλάδα 
εισβολήν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:09 EEST - 18.237.180.167



mu

//////////A////22m

04,50

TTilliil 1 iT i 11111'TTTl fill ίΤΤΉΧΙΙΙ^

Γΐιΐίΰπιπίπιώ <ϋώϋΐ\επο in 6 εν.
LITH. INST. V. W. GREVE, KGL. HOFLITH. BERLIN.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:09 EEST - 18.237.180.167


