
ΕΚΘΕΣΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΕΓΣΙΝΙ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

(Πίναξ Ε'.)

Προς τον Πρόεδρον της Αρχαιολογικής 'Εταιρίας.

Κύριε Πρόεδρε,

ΑΕ άνασκαφαί έν Έλευσΐνι έξηκολουθησαν καί κατά το ληξαν 
έτος επί οκτάμηνον διάστηρεα (άπό της 6ί5 Μαίου-ΒΙ7!5 Δεκερε- 
βρίου) καί τα έξαγόρεενα αυτών έξαγγελθέντα συντόρεως έν τη 
συνελεύσει της 157!5 ’Ιανουάριου τοΰ παρόντος έτους τοΐς έταίροις 
της ήρεετέρας εταιρίας άνακοινοΰνται ωδε έκτενέστερον, σαφέ
στερα γινόρεενα καί δια. της προσαρτήσεως τοΰ διαγράρερεατος, 
όπερ καί πάλιν έξεπόνησεν ήρεΐν κατ’ εντολήν σας ό άρχετέκτων 
κ. Dorpfeld.

Καί κατ ’ άρχάς ρεέν επί ένα περίπου ρεηνα οι σκαφείς είργά- 
σθησαν είς ρεετακίνησιν λίθων καί ρεάλιστα εις την περισυναγωγήν 
καί όσον ένεστιν ευπρεπή κατά σειράν τοποθέτησιν επί του δα
πέδου της Φιλωνείου Στοάς των πολλών ενεπίγραφων άναθηρεα- 
τικών βάθρων τών 'Ρωρεαϊκών χρόνων, τών πλείστων δηρεοσιευ- 
θέντων ηδη έν τη ’Αρχαιολογική Έφηρεερίδι ρεετά δηλώσεως ακρι
βούς τοΰ τόπου καί τοΰ τρόπου της εύρέσεως αυτών· πάντα 
σχεδόν τά βάθρα ταΰτα εύρεθέντα η έν τη καλυπτούση τό δά- 
πεδόν της Στοάς έπεχώσει, η έκεε που πλησίον καί έ'χοντα τάς 
τρεις ριόνον πλευράς ώρεαλισρεένας άκατέργαστον δέ την τετάρτην 
ρεαρτυροΰσι,νορείζω,ότι έπερειδόρεενά που καί πιθανώτατα έπί τοΰ
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διαχωρίζοντος την Στοάν άπό του Σηκοΰ τοίχου (1) έκόσ[/ουν 
αϋτην ταύτην, ώ; το καταφανέστερου του όλου ναού (χέρος, καί 
δηλοΰσιν άκό[/η την επί [/.άλλον αύζουσαν, επί των Αδριανείων 
(/άλιστα χρόνων, f/ανίαν της άνεγέρσεως τιμητικών ανδριάντων. 
Ούχί [/.όνον βασιλείς καί αΰτοκράτορες, αλλά καί άλλοι επίσηι/οι 
πολιτικοί άνδρες, προς δε τούτοις καί πολλοί των περί τον ναόν 
ά(/εσον έχόντων σχέσιν (ΐέρειαι, ίεροφάνται, κηρυκες κτλ.), ετι- 
[ζηθησαν δι’άνεγέρσεως ενταύθα είχότωγ των πλείστων, ώς φαί
νεται, χα.Ιχών καί τούτου ένεκα τέλεον καταστραφεισών. Τού
του δέ γενοριένου ηρζατο ή κυρίως σκάφη σπεύδουσα ν ’ αποκα- 
λύψγι καί τά κεχωσρ-ένα έτι [/έρη της Στοάς καί του Σηκού 
καθ’όσον ήλευθεροΰτο ό χώρος, άγοραζοριένων καί κατεδαφιζο- 
[/ένων των έκεΐ οΐκίσκων.

'Απλή αντιπαραβολή του προσαρτωριένου διαγράρ,ρ,ατος προς 
τό του Α' έτους τής άνασκαφής καταδεικνύει, κύριε Πρόεδρε, 
την γενοριένην έν τφ ήρ,ετέρφ έ'ργω πρόοδον κατά τό λήξαν έτος. 
Πλήν του κατά την οδόν του χωρίου καί νΰν έ'τι κεχωσρ,ένου 
f/έρους, είναι ήδη άνεσκα|/[ζένα καί πρόκεινται εις τά όριριατα 
πάντων του τε Σηκού τό έριβαδόν καί τής Στοάς τό δάπεδον,κυ- 
ροΰται δέ, ώς ήλπίζετο, Ιν τοΐς πλείστοις καί συρ-πληρούται έ'τι 
διά νέων άποκαλύψεων τά διάγραριρ,α του προπαρελθόντος έτους.

Καί πρώτον f/έν δηλοΰται νΰν ότι όντως 42 πρέπει να ήσαν οί 
κίονες τού Σηκού (2) πανταχοΰ οριοιοι καί τοιοΰτοι,οίοι ήδη πε-

(1) Τούτων τινά ίσταντο βεβαίως Ιπί τής ανίης τοΰ ναού καί ταΰτα ή εϊχον 
καί τάς τέσσαρας πλευράς ώμαλισμένας ή άπέκρυπτον τήν ακατέργαστου αυτών 
πλευράν διά καταλλήλου πρός άλληλα τοποθετήσεως. ’Ακατέργαστου λ.χ. έχει τήν 
μίαν πλευράν τό όπ’ άριθ. 42 βάθρον,τό κείμενον, ώς νομίζω, κατά χώραν, ιδρυ
μένου δέ, ώς Ιση μείωσα, επί τής αυλής (παράβ. Πρακτ. Άρ· Έτ. τ. 1882 
σελ. 94).

(2) Έν τω διαγράμματι σημειοΰται αληθώς κατά τόν V κίονα τής 4ης σειράς 
μικρός τις χώρος ώς μή ανασκαφείς έτι· άλλά καί τούτον εγώ ήρεύνησα κατά τάς 
ήδη αρξαμένας πάλιν άνασκαφάς διά τό παρόν Γ' έτος καί ανευρίσκονται καί Ικεΐ 
εις βάθος 1,00-1,30 Γ. Μ υπό τά βραχώδες τοΰ Σηκοΰ έδαφος ’ίχνη θεμελιώσεως 
κίονος. Καί δεν άνεσκάφη μέν αληθώς μέχρι τοΰδε έως τοΰ στερεού εδάφους το 
απο τής όδοΰ τοΰ χωρίου καί πέραν πρός άνατολάς μέρος τοΰ Σηκοΰ, ή δέ μέχρι 
τοΰ νΰν σκαφή αϋτοΰ δεν μας έφερε πανταχοΰ εις φως λείψανα τών κώνων’ αλλα 
καί αν καί ή μέλλουσα μέχρι τοΰ στερεού εδάφους σκαφή δέν άποκαλύψη ίχνη κι ο-
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ριεγράφησαν (1), κυροϋται δε επειτα. ύπό των πραγμάτων ότι 
τ’ αποστήματα αυτών άπ’ άλλήλων δεν είναι ίσα καί μάλιστα 
τα των της καθέτου σειράς (1-6),έ'νθα καί μέχρι 0,50 Γ. Μ. πα- 
ρετηρήθη διαφορά (2). Ή εύρεσις του λόγου του φαινομένου δεν 
είναι εύκολος. Ώς βέβαιον όμως δύναται νά θεωρηθώ ότι δεν 
είναι προϊόν άμελείας. Οί μέλλοντες νά έπιχειρισθώσι την έν σχε- 
δίω άνοικοδόμησιν (restauration) του όλου Ναοΰ ίσως κατορθώ- 
σωσι νά εΐσδύσωσιν εις τό μυστήριον καί μόνον ούτοι, κατά την 
γνώμην μου, διότι αί μέλλουσαι άνασκαφαί δεν παρέχουσιν ελ
πίδα διασαφηνίσεως του πράγματος. ΙΙλήν δέ τούτων άπεκάλυ- 
ψεν ή σκάφη, ώς ήλπίζετο, καί έτέραν πύλην κατά την βορείαν 
αύτου πλευράν (Ω') ακριβώς αντίκρυ της κατά την μεσημβρινήν 
πλευράν γνωστής ήδη (Ω) καί κατά πάντα εκείνη όμοίαν τον 
τρόπον τής κατασκευής (3). καί ήνεγκεν εις φώς, ώς ήν επόμε
νον, καί τάς κατά την BAV γωνίαν καί την βορείαν πλευράν του

νων είς τινας θέσεις κατά τούτο τό μέρος τοΰ Ιμβαδοΰ τοΰ Σηκού, δέν πρέπει, νο
μίζω, ν ’ άμφιβάλλωμεν περί της όπάρξεως 42 τοιούτων μο'νον περί τό μέσον τοΰ 
Σηκοΰ ήδύνατο εόλο'γως νά δποτεθή ότι υπήρχε χώρος κενός κιόνων πρός άλλο τι 
κατασκεύασμα προωρισμένος, άλλ’ Ικεΐ πανταχοΰ, ώς εΐπον, ανευρίσκονται τά 
ίχνη των.

(1) Παράβ. Πρακτ. Άρ. Έτ. τ. 1882 σελ. 97 σημείωσιν.
(2) Των έν Έλευσΐνι άνασκαφών των μέχρι τοΰδε ακριβές έξεπόνησε διά

γραμμα άδεια του υπουργείου και δ Γάλλος άρχιτέκτων κ. Blavette και ύπεσχέθη 
μάλιστα τήν δημοσίευσιν αύτοϋ, ήν περ μετά πολλής τής χαράς άναμένομεν (πα
ράβ. Bull, de Corr. Hell. 1884 σελ. 254 καί Ιξής) Ή υπό του γάλλου άρχι- 
τέκτονος καταμέτρησις τής άποστάσεως των κιόνων τής καθέτου σειράς (1-6) δια
φέρει τής του κ. Dorpfeld κατ’ έλάχιστον (παράβ. και Πρακτ. Άρ. Έτ. τ. 
1882 σελ. 97 σημείωσιν). Τάς άποστάσεις τής οριζόντιας σειράς (I-VII) δέν ση
μείο! έν τή είρημένη διατριβή του ό κ. Blavette. Ό κ. Dorpfeld. έχρήσατο έν 
τή καταμετρήσει, ώς σύνηθες αΰτω, μετάλλινη ταινία 25 Γ. Μ. μήκους.

(3) Τής πύλης ταύτης σώζεται ό ουδός , έν μέρει at παραστάδες και των δια- 
κοπτόντων τήν συνέχειαν των βαθμιδών και τήν είσοδον ήτοι τό άνοιγμα τής πύ
λης πρός τά έντός άφοριζόντων παραλλήλων Ικατέρωθεν τοίχων ό κατώτατος δο- 
μος (υψ. 0,40-0,50) έκ πλίνθων πεντελικοΰ μαρμάρου πεποιημένος. ’Ίσως επι 
τούτων δπήρχον και άλλαι όμοιαι πλίνθοι έπιτεθειμέναι και άπετελεϊτο ενταύθα 
ύψηλότερος τοίχος και πιθανώς κλιμακωτός, όπως μή έμποδίζη τής προς τό κέν- 
τρον τοΰ ναοΰ θέας τούς επί των βαθμιδών κατά τοΰτο τό μέρος καθημένους. Λί
θος τις έκεΐ εύρεθεις και μήκος έ’χων ολίγον τι μεΐζον τοΰ πλάτους τής πύλης (μ. 4,30 
πλ. 0,65 πάχ. 0,65) δύναται νά θεωρηθή ώς τό ύπέρθυρον αυτής.
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Σηκού βαθμίδας όμοιας τάΐς άπό της άναοκαφης του Α' έτους 
γνωστάΐς καθ’ όλα. πλήν ότι ενταύθα πολύ κάλλιαν διατηρούνται 
καϊ τεχνηταΐ είναι μάλλον αί προς τα δεξιά τφ εΐσερχομένω δια 
της πύλης Ω', επί του βράχου δε λελαξευμέναι αί προς τ’αρι
στερά εις ικανόν διάστημα. ’Ίσως κατά τά δεξιά τφ εισερχόμενη 
δεν ήτο πανταχοΰ κατάλληλος ό βράχος προς λάξευσιν βαθμι
δών. Τό δε πλάτος αυτών, ενταύθα μάλιστα δυνάμενον ώς κάλ- 
λιστα νά μετρηθεί, είναι περίπου 0,60-0,65 Γ.Μ., πάσαι δε 
σχεδόν αί τεχνηταί, μηδε της κατωτάτης εξαιρούμενης, σώζουσι 
καί προεξέχουσάν τινα τairlar ήτοι γεΐσον ούχί πολύ διάφορον, 
μικρότερον όμως,τού καίΐν τοΐς θεατρικοΐς έδωλίοις ύπάρχοντος(Ι).

Ή γνώμη μου περί των βαθμιδών τούτων μένει πάντοτε ή 
αυτή, ότι εχρησίμευον δηλ. ώς καθίσματα τοΐς μυουμένοις κατά 
την μύησιν (2). Άλλ’ εις τί άράγε εχρησίμευον τά λείψανα εκείνα 
των τοίχων (;) τά μεταξύ των κιόνων IV καί Υ της 3ης σειράς 
κατάτό σημεΐον Ζ,διατί δέ άφέθη εκεί ό βράχος 0,20-0,25 Γ.Μ. 
περίπου υψηλότερος τού άλλου εδάφους τού Σηκού; Όλον τό βρα
χώδες έδαφος τού Σηκού δεν ήτο βεβαίως, άλλ’ I'ytvs τοιοΰτον, 
οίον νΰν φαίνεται, έξομαλισθέν κάπως (3), ή δέ ύπόθεσις ότι τε
χνητόν άλλο έδαφος ίκανώς υψηλόν άπέκρυπτε την προεξοχήν

(1) Αί ίπί τοΰ βράχου λελαξευρέναι, καί οπού ίκανώς σώζονται, οάδέν Ι'χνος 
τοωύτου γείσου δεικνύουσι.

(2) Έγένετά ροι ή παρατήρησις δτι δυσκολως θά ήδύναντο νά καθίσωσιν εν
ταύθα κατά σειράν δ εις δπέρ τόν άλλον, ώς ίν θεάτρω, πολλοί άνθρωποι, ανε
παρκούς δντος πρός τοΰτο τοΰ πλάτους των βαθρίδων, άλλ’ Ιγώ δοκιράσας τά 
πραγρα ρετά φίλων τά εΰρον δυνατόν καί οχι πολύ δύσκολον. Εννοείται δ’ οίκο- 
θεν δτι δέν ήτο αναγκαία ενταύθα ή των θεάτρων εύράρεια, ουδέ τις ί'σως κατά τήν 
ρύησιν ίγίνετο των καθηρένων, ώς εν θεάτροις, ρετακίνησις. Άλλ’ ό σκοπο'ς,δι’ον 
αί βαθρίδες ίποιήθησαν,δέν ρεταβάλλεται,καί αν δποθέσωρεν δτι ί'σταντο έπ’αΰτών 
όρθιοι οί ρυούρενοι (παράβ. Πρακτ. Άρ. Έτ. τοΰ 1882 σελ. 98).

(3) Κατα τον κ. Blavette τά βραχώδες τοΰ Σηκοΰ έδαφος κατά τά ρέσον που 
ρετρηθέν εδρέθη ον περίπου 0,50 Γ. Μ. δψηλοτερον τοΰ τής Στοάς, κατά δέ τάν 
κ. Penrose κατά ρέσον δρον 0,25 Γ. Μ. (παράβ. Πρακτ. Άρχ. Έτ. τοΰ 
1882 σελ. 98 σηρείωσιν 2). Άς σηρεκυσω δέίνταΰθα δ,τι ελησρο'νησα νά πράξω, 
οτι εν τούτω τω βραχώδει Ιδάφει δπάρχουσι καί τινες τετράγωνοι κοΜτητες (ρή- 
κος ριάς τούτων 0,60 πλ. 0,40 βάθος 0,30). Καλώ δέ βραχώδες 'έδαφος τά ρέ- 
ρος έκεΤνο τοΰ βράχου τά ρεταξδ τής δυτικής πλευράς τοΰ Σηκοΰ καί τής 3ης σει* 
ρας των κιο'νων τά ίξοραλισθέν πως καί άποτελέσαν τήν inιφάτειαν (le niveau)
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εκείνην του βράχου την κατά, το σηρεεΐον Ζ ήκιστα φαίνεται [λοι 

πιθανή νυν, διότι άφίνει τινά ολως άπορα καί ανεξήγητα. Να 
ίδρύετο λοιπόν εκεί βωριός η παραπλησιόν τι κτίσρια χρήσιριον 
όπωςδηποτε εις τα κατά την ριύησιν [Ληχανηρ-ατα των ιερέων ; 
’Ίσως καί πιθανώς διά τοιαύτης τίνος ΰποθέσεως δύνανται νά 
έξηγηθώσι τεμάχιά τιν.α εκεί πλησίον άνευρεθέντα έξειργασρ.ένου 
Ιλευσινιακοΰ λίθου ελλειψοειδούς σχηριατος καί μ·η δυνάρ.ενα,ουτε 
ως τερ,άχια βάσεως κίονος νά έκληφθώσιν, ούτε ως τερ.άχια λί
θου εις βάσιν προωρισριένου καί προπαρασκευαζοριένου ένεκα δέ 
βλάβης κατά την εργασίαν εις άλλο τι χρησιρ,εύσαντος.

Καί ταΰτα ρ,έν τοιαΰτα. Άν δέ καί περί της καλυπτούσης τά 
εδώ λείψανα του Σηκοΰ έπιχώσεως (1) ανάγκη νά ρηθη τι, αΰτη 
συνέκειτο εκ παντοίων χωριάτων οΰχί άπαξ, εις ικανόν ί'σως βά-

τοϊ δαπέδου του Σηκοΰ’ πέραν της 3ης σειράς των κιόνων πρός άνατολάς ύπήρξεν 
ανάγκη βεβαίως τεχνητής έπιχώσεως καί τεχνητού δαπέδου καθώς επίσης καί τε- 
χνητης τών κιόνων θεμελιώσεως, άφοΰ δ βράχος εις πολύ μεΐζον βάθος άνευρί- 
σκετο, ώς ή'δη έρρήθη (παράβ. Πρακτ. Άρχ. Έτ. του 1882 σελ. 197 σημ.).

(1) Μεγίστη ήν αυτή ώς ή'δη καί άλλαχοΰ έσημείωσα (Πρα. Άρχ. Έτ. του
1882 σελ. 96 σημ. 1) κατά τόν τής Δυτικής πλευράς βράχον (5-6 Γ.Μ.), έλα- 
χίστη δέ κατά τδ κατά τήν οδόν του χωρίου μέρος (1,20-,1,00 Γ. Μ.) καί άπετέ- 
λει ούτως οίονει κεκλιμένου επίπεδον. "Οτι δέ μετακινήσεις των τε πετρών καί 
των χωμάτων Ιγένοντο πολλαί, ουδόλως παράδοξον, άφοΰ όχι μόνον οί νεώτεροι 
οικοδόμησαν, άλλ’ ώς φαίνεται καί οί Βυζαντινοί εϊχον Ιγκατασταθή ενταύθα καί 
μάλιστα στερρω τω ποδί μεταχειρισθέντες ί'σως ποτέ τδν ναδν καί ώς φρούριον’ 
καί αληθώς ή βόρεια πόλη εόρέθη οίονει άποπεφραγμένη δι’ ένεπιγράφων ώς τδ 
πολύ λίθων έν οΤς καί τδ Β'τεμάχιον τής μεγάλης επιγραφής (Άρχ. Έφημ.
1883 σελ. 109 καί έξ.) καί ψήφισμά τι εις τινα στρατηγόν 'Αριστοκράτην των 
μακεδονικών χρο'νων, προσεχώς έκδοθησο'μενον, δεξιά δέ τω εισερχομένω διά τής 
πύλης εγείρεται τι τετράγωνον κατασκεύασμα, ώσεί πύργος, εξ αρχαίων του τοί
χου του Σηκοΰ πλίνθων, έ'ργον, οπερ, καίπερ, νυν τουλάχιστον, μή ύψηλο'ν, δέν 
δύναμαι ούδέν ήττον ν’ αποδώσω εις τούς κατόπιν κατοίκους του τόπου. Καύσεως 
ίχνη (ολίγοι άνθρακες καί κόνις ανθράκων) εύρεθέντα έν τή κατωτάτή βαθμίδι τής 
βόρειας πλευράς άγνωστον τίνων χρόνων είναι λείψανα, πιθανόν δέ οχι πολύ αρ
χαίων. Αριστείδης δ σοφιστής δλόκληρον έ'γραψεν λόγον ΈΛενσίτιον έπιγραφό- 
μενον,ίνα τοΰτο καί μόνον, τήν ύπδ πυρκαϊάς παντελή σχεδόν καταστροφήν του έν 
Έλευσίνι ναοΰ, ίκτραγωδήση, ήν αποδίδει, ώς φαίνεται, τοΐς Χριστιανοΐς. Αλλά 
καί άν τω δντι έγένετο κατά τούς χρόνους του σοφιστοΰ πυρκαϊά τις του εν Έλευ- 
σΐνι ίεροΰ, αυτή δέν θά ήτο τοιαύτη, οία 6π’ αύτοΰ έκτραγωδεΐται, γνωστόν δέ ότ£ 
τδ ιερόν τδ έν ΈλευσΓνι έξηκολούθησεν άκμάζον καί λειτουργούν δύο έ'τι δλοκλή" 
ρους αιώνας μετά τδν του σοφιστοΰ θάνατον.
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θος, άνοοανηθέντων καί προ πάντων έκ λίθων αύτοΰ του ναού, 
τοΰτο ρ,εν τριγλύφων καί τεμαχίων του επιστυλίου, τοΰτο δέ καί 
πωρίνων πλίνθων φερουσών άκόριη τούς άγχωνας (tenons), ση- 
ριεΐον τοΰτο κατά τινας δτι το εσωτερικόν (1) του τοίχου του 
Σηκοΰ ουδέποτε είχεν άποτελειωθη. Πλήν δέ των είρηριένων έξε- 
χώσθησαν Ικεΐθεν μετά των άλλων λίθων καί πώριναι τρίγλυφοι 
ζωηρά κυανοΰ μάλιστα χρωματισμού σώζουσαι ’ίχνη (ύψ. αυτών 
σωζόμενον 0,38 πλ. 0,55 παχ. 0,42), λείψανα ’ίσως αύται άλ
λου τίνος οικοδομήματος εκεί που άνωθι τής ΒΔ% γωνίας του 
Σηκοΰ πάλαι ποτέ ΐσταμένου (2).

(1) Λέγω τδ εσωτερικόν τοΰ τοίχου του Σηκοΰ (αν αληθώς αί πλίνθοι airtat 
ανήκωσιν εις αυτόν) διότι ώς πολλά δεικνΰουσι τεκμήρια τό εξωτερικόν αΰτοΰ, τό 
και καταφανέστερου, ήτο Ικτισμένον ίκ πλίνθων ελευσινιακοΰ λίθου. "Οτι δε δύο 
σειρα'ι πλίνθων άπετέλουν τδ ολον αΰτοΰ πλάτος Ισημείωσα ήδη (παράβ. ΙΙρακτ. 
Άρχ. Έτ. τοΰ 1882 σελ. 95).

(2) Καί εν τη πρώτη μου Ικθε'σει ίγε'νετο λόγος (Πρακτ. Άρχ. Έτ. του 1882 
σελ. 100) καί εν τω διαγράμμαΏ σημειουνται (Γ) Ιχνη αρχαίου οικοδομήματος 
(σειρά πλίνθων ή μάλλον πλακών πεντελικοΰ μαρμάρου μετά τόρμων καί ίχνους 
κίονος) Ικεΐ επί τοΰ βράχου, ένθα νυν τδ ίκκλησίδιον τής Παναγίας, ίσταμένου καί 
εντός τοΰ ίεροΰ περιβόλου εμπεριλαμβανομένου' αν δέ αί ανωτέρω μνημονευόμενα1 
πώριναι τρίγλυφοι άνήκον τώ οντι εις τοΰτο ή εις άλλο οικοδόμημα επί τοΰ άλλου 
χθαμαλωτέρου βράχου τοΰ δπδ τδν βράχον τής Παναγίας Ικτισμένον (τά Ικεΐ ή 
σκαφή άκόμη'δεν ήρεΰνησε^καθ’ ολοκληρίαν) μοί είναι άδηλον. "Οτι εντός τοΰ ίε
ροΰ περιβόλου πλήν τοΰ μεγάλου ναοΰ ΰπήρχον καί άλλα τινά ιερά οικοδομήματα 
είναι βέβαιον. ’Εντός τοΰ περιβόλου έκειτο τό Νεωχόριον καί ή ιερά οικία τής 
ίερείας καί οί θησαυροί των θεών καί ό οίκος των Κηρΰκων πιθανώς καί ’ίσως 
καί έτερά τινα παρόμοια οικοδομήματα, βωμοί δέ διάφοροι καί ’ίσως καί ναΐσκοι 
(παράβ. Άρχ. Έφημ. 1883 σελ. 109 καί εφεξής καί Recher. Arch, k Eleusis 
σελ. 90 καί έφ.) εις συγγενείς θεότητας· άλλ’ οτι Ινταΰθά που πρέπει νά ζητηθή ό 
κυρίως ναός (le temple) τής Δήμητρος ξεχωριστόν τοΰτο καί δλως διακεχριμέ- 
νον οικοδόμημα από τοΰ άλλου εκείνου, οδ αί ήμέτεραι άνασκαφαί ήνεγκον εις φώς 
τά λείψανα,ώς ό κ. Blavette δοξάζει (Bull, de Corr. Hell. 1884 σελ. 255-256 
καί 262), φαίνεται μοι όχι ορθόν. Τό παράδοξον καί ολως τη Έλλ. αρχιτεκτονική 
ξένον σχήμα τοΰ άποκαλυφθέντος νΰν δφ’ ήμών ναοΰ δύναται άποχρώντως ί’σως νά 
εξηγηθή εξ αΰτοΰ τοΰ προορισυοΰτου (παράβ. Πρακτ. Άρχ. Έτ. τοΰ 1882 σελ. 
96), οί δέ λόγοι τοΰ Στράβωνος (Βιβλ, IX, 1, 12) « Είτ Έλευσίν πόλις, Ιν ή 
τό τής Δήμητρος ιερόν τής Έλευσινίας καί ό μυστικός σηκός, ον κατεσκεύασεν 
’Ικτίνος, όχλον θεάτρου δέξασθαι δυνάμενον, ος καί Παρθενώνα Ιποίησε τδν εν 
Άκροπόλει τη Άθηνα, Περικλεούς Ιπιστατοΰντος τών έργων », εις οδς μάλιστα 
φαίνεται|στηριζόμενος δ γάλλος άρχιτέκτων, εκτός τοΰ οτι είναι λίαν γενικοί καί άο'“ 
ριστοι οΰδέ παρέχουσι λαβήν πρός τοιαΰτην δπόθεσιν, τής λέξεως ιερόν σημαινού-
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Κατ’ εκείνο τό (/.έρος ή σκάφη δεν έτελείωσεν έ'τι το εργον της. 
Έξέχωσεν όριως ικανόν μέρος τής στενής κλίμακος (Δ) (1) καί 
κατωτέρω κατα την πύλην (Ω') μεταξύ του ορθοστάτου του Ση
κού, ενταύθα μάλιστα εις ικανόν διάστημα καλώς διατηρουμένου, 
καί τού απέναντι βράχου (2) άπεκάλυψεν οίονεί διάδρομον (Η) 
εις την πύλην φέροντα καί ’ίσως δντα συνέχειαν αυτής τής οδού 
τής φερούσης έν γένει άπό τού μικρού Προπύλου τού Άππίου εις 
τον Ναόν, λελαξευμένης δέ, ώς καί ό έν λόγω διάδρομος, επί τού 
βράχου· αλλά την οδόν ταύτην δεν ήτο εΐσέτι καιρός να έξετάσω- 
μεν' άνεσκάψαμεν λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τό Ιναπομεΐναν έκ τής 
τού Α' έτους σκαφής κεχωσμένον μ,έρος τής Στοάς καί ήδη πρό
κειται αΰτη εις τα δμματα πάντων σώζουσα πανταχού σχεδόν 
την έξ έλευσινιακοΰ λίθου πλακόστρωσίν της (3). Τού διαχωρί- 
ζοντος όμως αυτήν άπό τού Σηκού τοίχου, πλήν τών θεμελίων, 
οΰδέν ουδέ σμικρόν ίχνος περιεσώθη καί κατ’ ακολουθίαν ούτε 
λείψανα πύλης έν τφ μέσω αυτού άνεΰρεν ή μέχρι τούδε σκάφη, 
ήν οί Dilettanti καθ’ύπόθεσιν έσημείωσαν έν τφ διαγράμματι. 
Άλλ’ αν δεν εύρέθησαν έν τω μέσφ πύλης ίχνη, λείψανά τινα 
όμως τοίχου κατά τό γράμμα Ω'" κατά χώραν, ώς φαίνεται, 
κείμενα (4) καί την κατασκευήν όμοια τοΐς πλαγίοις έκείνοις τοί

σης ενταύθα απλώς τόν Ιερόν χερ'ιβοΛον, τον Ιερόν χώρον,όστις ήν αληθώς ολό
κληρος ίερός και τη Δήμητρι και Κο'ρη αφιερωμένος (παράβ. Άρχ. Έφημ. 1883 
σελ. 111 στίχ. 50). Εντός του Ιερού περίβολου οικοδο'μημα, περί ο ή πασα 
Ιστρέφετο λατρεία, ήτο καθ’ ή μας τούτο, τό νυν άποκαλυφθέν, καί υπό μεν τοϋ 
Στράβωνος μυστικός σηκός, υπό δέ τοϋ Πλουτάρχου Τεΐεστήριον καί 'Ανάκτο
ρου, δ π’ άλλων δ’ άλλως καλούμενου.

(1) Διά γραμμών κυανοϋ χρώματος σημειοΰται ΙκεΤ έν τφ Διαγράμματι οχε
τός Ιν τώ βράχιμ λελαξευμένος (καί τό πάλαι βεβαίως κεκαλυμμένος) πρός εκ
ροήν τών άνωθεν κατερχομε'νων δδάτων.

(2) Τά επί τοϋ εκεί βράχου λείψανα (δο'μους τινάς Ικ πωρίνων πλίνθων δεξιά τοϋ 
γράμματος Η έν τώ διαγράμματι σημειθυμένους) υπέθεσα, ίσως οχι όρθώς,τό προ- 
παρελθόν έτος ώς λείψανα βαθμίδων μεγάλης κλίμακος" ή τοϋ λήξαντος έτους σκάφη 
δεικνύει ταϋτα ώς οίκοδομήματο'ς τίνος μάλλον άπομεινάρια.

(3) Έξετάσας ό κ. Penrose τό δάπεδον αυτής ούδεμίαν,ώς μοί άνεκοίνωσεν, 
εύρεν καμπυλο'τητα τών γραμμών, οίαν παρετήρησεν, ώς γνωστο'ν, έν τώ Παρ- 
θενώνι.

(4) Έπί τά λείψανα ταϋτα σαφώς δηλούμενα Ιν τώ διαγράμματι κατά τ’ αρι
στερά τής πύλης Ω'" έστρεψε τήν προσοχήν μου παρατυγχάνων ό κ. Blavette-
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χοις των δύο πυλών Ω καί Ω' (ίδε ανωτέρω σελ. 53 σήμ. 3) 
καί το ένεπίγραφον βάθρον το έν τη ’Αρχαιολογική Έφημερίδι 
(1883 σελ. 145, άριΟ. 20) δημοσιευθέν, εν φ λόγος γίνεται 
περί ύπάρξεως θυρών κατά τοΰτο τό μέρος της Στοάς, ώς έκ 
του τόπου της εΰρέσεώς του εικάζεται, φαίνονται έπικυροΰντα 
την γνώμην, ην τό ήμέτερον διάγραμμα άναπαριστφ, ότι δύο 
ήσαν δηλ. αί προς την Στοάν άνοιγόμεναι πύλαι, γνώμη, ητις 
καί άλλως είναι της των Dilettanti προτιμητέα, διότι μία έν 
τφ μέσιρ τοΰ τοίχου της άνατολικης πλευράς του Σηκοΰ πύλη 
ηθελεν άντικρύζει τον IV ήτοι μεσαΐον κίονα της 6ης σειράς 
(παράβ. Πρακτ. Άρχ. Έτ. του 1882 σελ. 87). Ούδαμοΰ δέ 
μέχρι τοΰδε κατά τό άνασκαφέν τοΰ Σηκοΰ μέρος δεν παρετη- 
ρήθησαν τεχνητοΰ δαπέδου ’ίχνη άσφαλή καί άναντίρρητα (1).

ή νΰν σκαφή βε6αωΐ την ΰπαρξιν Ικεΐ της πύλης καί άλλα τινά άποκαλύπτουσα 
νέα, περί ών γενήσεται λο'γος Ιν καιρώ τώ πρέποντι. Έκεΐ πλησίον εδρέθη οόχί 
ό'μως κατά χώραν κείμενος καί Ιλευσινιακός ογκώδης κατειργασμε'νος λίθος ίσως 
εί'ςτινα των παραστάδων ταύτης της πύλης (Ω "') ανόδων καί άφέθη αμετακίνητος, 
δποο εδρέθη. Τής Ιν τφ διαγράμματι κατά τό Ω" σημειοομίνης Πύλης ούδέν 
ίχνος οΰδ’ ή τοΰ παρόντος έτους πρό ολίγων ήμερων άρξαμένη σκάφη έ'φερεν εις 
φως. ’Ίσως όταν βαθύτερον άνασκαφή ό εκεί χώρος εδρεθώσι καί ταύτης λείψανα· 
ή αρμονία δπωςδήποτε άπήτει Ικεΐ τήν υπαρξιν πύλης. Κατά δέ τάς δύο Ιτέρας 
πλευράς (βορείαν καί μεσημβρινήν) τουλάχιστον κατά τήν βορείαν, πλήν τής ση- 
μειωθείσης (Ω'), άλλη Πύλη δέν δπήρχε, διότι ή σκαφή έδειξε πανταχοΰ σχεδόν 
τήν συνέχειαν τοΰ ορθοστάτου του τοίχου.

(1) Λέγω άσφαλή καί άναντίρρητα, διότι ή'δη ή τοΰ Α' έτους σκαφή ήνεγκεν εϊς 
φως κατά τόν μεταξύ τοΰ VI καί VII κίονος τής 6ης σειράς χώρον ίχνη οΰχί 
καλώς διατηρούμενης στρώσεως Ικ πωρίνων πλίνθων 0,20-0,25 πάχους (Πρακτ. 
Άρχ. Έτ. τοΰ 1882 σελ. 96), ή δέ τοΰ λήξαντος έ'τους άνασκαφή έ'δειξεν δμοίας 
στρώσεως κάλλιον μάλιστα διατηρούμενης λείψανα κατά τόν II κίονα τής 5ης σει
ράς, σημεία ταΰτα πιθανώτατα τεχνητόν δαπέδον, ούτινος ή δπαρξις κατά τοΰτο 
τό μέρος τουλάχιστον τοΰ Σηκοΰ, τό άνατολικώτερον, ήτο άναπόφευκτος (ίδε άνω- 
τέρω σελ. 54 σημ. 3). Έν τώ κατά τήν οδόν του χωρίου μήπω άνασκαφέντι μέρει 
ί'σως νά σώζωνται πλείονα καί κάλλιον δατετηρημένα λείψανα τοΰ τεχνητοΰ δαπέδου, 
αφοΰ Ιδώ ή τών νεωτέρων κατοίκων χειρ οΰδεμίαν ή Ιλαχίστην θά έπήνεγκε κα
ταστροφήν. Στρώσεως δμοίας Ικ πωρίνων πλίνθων ικανά καί καλώς διατηρούμενα 
λείψανα σώζονται καί έκατέρωθεν τής πύλης Ω”', άλλά ταΰτα δύνανται νά θεω- 
ρηθώσι μάλλον ώς τών Ικεΐ τεχνητών βαθμιδών μικρά θεμελίωσις, ήτις ήτο άναγ 
καία. Πάσαι α! στρώσεις αύται εύρίσκονται εις τό αύτό που μέ τό κατά τά 
δυσμιχώτερα βραχώδες τοΰ Σηκοΰ ’έδαφος καί κατ’ άκολουθίαν μέ τήν κάτω 
Ιπιφάνειαν τών στρογγύλων βάσεων τών κιόνων Ιπίπεδον (niveau). ’Άν δ’ά-
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Και ταΰτα [Λεν τοιαΰτα.. Θέλουσα δέ ή σκάφη να Ιξελέγξη 
[λεν την μαρτυρίαν του Βιτρουβίου περί της οικοδομής της Στοάς 
(Πρακτ. Άρ. Έτ. τοΰ 1882 σελ. 85), να έρευνηση δε κάλλιον 
καί τα της αρχαίας έπιχώσεως της αΰλης τοΰ ναού κατέβη προς 
τα. κάτω καί ηρξατο καθάρίζουσα άπό των χωμάτων δλον τόν 
χώρον τον κατά την ΒΑΐν γωνίαν τοΰ ναοΰ,ούπερ είχεν ηδη άνα- 
σκάψει μέρος καί κατά τό προπαρελθόν έτος καί ή έρευνα άλη- 
θώς δεν άπέβη άκαρπος μάλιστα ώς προς το κύριον ζητημα. 
Καί τφ οντι οΰδεμία υπολείπεται πλέον αμφιβολία οτι καί ό 
Στερεοβάτης της Στοάς (Άρ. Έφημ. 1883 σελ. 108) είναι 
κτίσμα ούχί σύγχρονον τοΰ Σηκοΰ, άλλ’ εις τον προϋπάρχοντα 
τούτου στερεοβάτην προσετέθη 5 της Στοάς βραδύτερου (1). 
Άλλ’ εις τί έχρησίμευον οί όλόλιθοι εκείνοι τοίχοι οί άποτελοΰν- 
τες τά δύο εκείνα ήμιτελη τρίγωνα μ μ' μ", ών δμοια περίπου 
άνεΰρεν ή σκάφη καί κατά την μεσημβρινήν πλευράν (δ'δ ε); Ού- 
δεμία άμφιβολία δτι ολόκληρος ό Στερεοβάτης τοΰ Σηκοΰ καί 
κατ’ ακολουθίαν καί κατά τάς δύο γωνίας του ΒΑ')ν καί ΜΑ^ν 
εδράζεται επί τοΰ στερεοΰ ήτοι βραχώδους έδάφους(2) καί προεκ-

ληθώς άποδειχθώσιν οΰδέν άλλο οδσαι ή λείψανα τοΰ δαπέδου τοΰ ναού, δέν 
υπήρχε δέ ού'τε έπ’ αυτών, ούτε επί τοΰ βραχώδους εδάφους μάλιστα άλλη τις 
εξ άλλης ΰλης έπίστρωσις όμαλώτερον καθιστώσα τδ δλον δαΛεδον του Σηχοΰ, 
ούχί πάνυ άπροσκόπτως θά έβάδιζον επ' αϋτοΰ οί μυούμενοι έν νυχτί μάλιστα. Νά 
ειχεν άρά γε τό πράγμα σγέσιν τινά προς τόν δλον τής μυήσεως τρόπον;

(1) Ό Στερεοβάτης τοΰ Σηχοΰ χατ’ άμφοτέρας αϋτοΰ τάς γωνίας ΜΑήν χαί 
ΒΑήν προχωρεΐκαίπέραν αυτών (των γωνιών) πρός άνατολάς επί ίχανόν διάστημα, 
ασφαλείας χάριν ί'σως, χλιμαχηδόν εις ταίτην λοιπόν τήν ούτωσί σχηματιζομένην 
οίονεί κλίμακα φαίνονται κατόπιν προσηρμοσμέναι χαί τήν συνέχειαν αποτελοΰσαι 
αί πλίνθοι του Στερεοβάτου τής Στοάς διακρινόμεναι άπό τών τοΰ Στερεοβάτου 
τοΰ Σηχοΰ χαί διά τών έπ’ αυτών συμβόλων (’Αρχ. Έφημ. 1883 σελ. 107). Το 
παρατιθέμενον σχήμα καθιστά τά λεγόμενα σαφέστερα.

(2) Κατά τάς άρτι έπαναληφθείσας άνασκαφάς έσκαψα κατά τήν υπό τοΰ Στε
ρεοβάτου τοΰ Σηχοΰ και τοΰ όλολίθου τοίχου δ σχηματιζομένην γωνίαν καί εΰρον 
αληθώς δτι καί ή εκεί πρός άνατολάς προέκτασις τοΰ Στερεοβάτου στηρίζεται επί 
τοΰ στερεοΰ αριθμούσα έν δλω 17 δόμους καί έχουσα ΰψος 8,00 Γ. Μ.· επί 
τοΰ στερεοΰ Ιδράζεται έν μέρει τουλάχιστον, καθ’ δσον δηλ. ή μέχρι τοΰδε σκαφή 
ήρεύνησεν αυτόν, καί ό τοίχος δ 16 επίσης αριθμών δόμους (ών οί τέσσαρες έκ 
πλίνθων έλευσινιακοΰ λίθου) καί ύψος έχων τό δλον 6,50 Γ.Μ. ·ή νΰν σκαφή ήρεύ
νησεν ώσαύτως καί μέρος τοΰ Στερεοβάτου τής ανατολικής πλευράς τής Στοάς τά 
μεταξύ τής μέσης καί βόρειας άντηρίδος (γ-γκαί άνεΰρεν αυτόν έπίσης επί τοΰ
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τείνεται έφ’ ικανόν διάστημα πέραν αυτών προ; άνατολάς χάριν 
ασφαλείας πιθανώς. Μείζονος έτι ασφαλείας ένεκα άρά γε των 
γωνιών έκτισαν εκεί ώς αντηρίδας τούς δύο λοξούς όλολίθους τοί
χους δ και ji, προ της οίκοδορ-ης, εννοείται, της Φιλωνείου 
Στοάς; Άλλ’είς τί έχρησίριευον τότε οί άλλοι εκείνοι όλόλιθοι 
τοίχοι, οί προς τάς ΰποτιθερ,ένας ταύτας αντηρίδας γων$άζον- 
τες, ρ.' καί ρ." καί δ' (1);

Πλην δε των τοίχων τούτων ήνεγκεν ή σκάφη εις φώς καί 
ετέρων τινών τοίχων λείψανα τών κατά τά γράρ,ρ,ατα θ θ'θ''θ' 
πάντων επί τοΰ βράχου έδραζορ,ένων. Καί ό ρ.έν κατά το θ τοί
χος εις Ικανόν ύψος σωζόρ.ενος, (2,50 Γ.Μ. περίπου) είναι ίσως 
συνέχεια τοΰ κατά το γράρ,ρ,α η καί ό’ρ.οιος αΰτω σχεδόν κατά 
πάντα τον τρόπον της κατασκευής (πολυγώνιο; έκ πλίνθων έλευ- 
σινιακοϋ λίθου ρ,έ έν ρ.όνον προς τά έξω πρόσωπον), ό δέ κατά 
το γράρρ,α ^',είς ον, ώς φαίνεται, προσετέθη κατόπιν ό θ, είναι όχι 
πολύ διάφορος τών παρ ήρ,ΐν έν χρήσει πηλοκτίστων τοίχων την 
κατασκευήν. Τούτφ όρ.οια τον τρόπον τής οΐκοδορ,ίας είναι

στερεόν έδραζόμενον 15 δε έν ολω άριθμοΰντα δόμους στανροειδως (bindlSufer) 
τεθειμένους καί ύψος ϊχοντα 7,50 Γ.Μ. τό δλον. Πράγμα δέ παράδοξον έκεΐ κάτω 
Ιπί τοΰ βράχου άνευρέθησαν καί δύο τάφοι (6 μέν ολως ακάλυπτος, δ δέ έτερος 
κατά τόήμισυ μόνον κεκαλυμμένος) ολως άπλοι τήν κατασκευήν καί οϋδέν άλλο ή 
όλίγιστα οστά καί δύο ή τρία θραύσματα αγγείων ένέχοντες ολως άσημα πλήν Ινός 
φε'ροντος μέρος μορφής μελανοφαβοΰς καί τά γράμματα LEO,'D (ΛΕΟΚΡΑΤΗ5;) 
Οί τάφοι βεβαίως πρέπει νά ήναι πανάρχαιοι καί ίσως άνευρεθέντες παρά τών οΐ- 
κοδομούντων τόν Στερεοβάτην τής Στοάς Ισυλήθησαν δπ’ αυτών καί πάλιν έπε- 
χώσθησαν.

(1) “Αν καί δ κατά τό ε τοίχος γωνιάζει πρός τόν δ ώς δ μ" πρός τόν μ εί- 
σέτι δέν Ιγένετο γνωστο'ν, είναι δ'μως πιθανώτατον πάντων δέ τών τοίχων τούτων 
δ τρόπος τής κατασκευής μαρτυρεί ότι ήσαν πεποιημένοί ίνα μη φαίνωνται. Τά 
λείψανα τών κατά τά γράμματα μ μ' μ " είναι πολύ όλιγώτερα τών κατά τά δ δ' καί 
έκτισμένα, καθο'σον σώζονται, Ικ πωρίνων μο'νον πλίνθων εις πολύ δέ μικρο'τερον 
βάθος ανευρίσκεται ενταύθα (κατά τά μμ'μ") δ βράχος,ώς ή μέχρι τουδε τουλά
χιστον σκαφή έδειξε, ήτις ακόμη αληθώς δέν ήρεύνησε μέχρι τοΰ στερεοΰ έδάσους 
καθ’ δλα τά μέρη των τούς έκεΐ τοίχους. Νά άπετέλουν δ’ άρά γέ ποτέ έ'να συνεχή 
τοίχον οί δύο έκεϊνοι οί κατά τά γράμματα μ' καί δ', καταδαφισθέντα χάβιν τής 
θεμελιώσεως τής ανατολικής πλευράς τοΰ Στερεοβάτου τής Στοάς; Τούτου δ’ άλη- 
θεύοντος δέν θά ήτο προτιμότερον νά μεταχειρισθώσιν αυτόν τούτον επί τοΰ στε
ρεοΰ,ώς φαίνεται, Ιδραζόμενον ώς θεμέλια τής ανατολικής πλευράς τής Στοάς ολί
γον τι στενοτέραν αυτήν οΐκοδομοΰντες;
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καί τά λείψανα των κατα τα γράμματα θ" καί θ'”, περί τής 
άρχαιότητος των όποιων δύναταί τις καί ν'άρεφιβάλλγι,τής σκάφης 
(Ληπω άποπερατωσάσης εκεί την ερευνάν (1). Παράδοξος δ’ητο 
αληθώς καί ένταΰθα ή εύρεσις δύο τάφων βρεφών, τοΰ ιχέν κατά 
τό μεταξύ του Στερεοβάτου τοΰ Σηκού καί τοΰ τοίχου θ,τοΰ δέ 
παρά τά λείψανα τοΰ τοίχου θ”, επί τοΰ βράχου άμφοτίρων, 
απλών την κατασκευήν καί μηδέν άλλο ή χώμα ένεχόντων οΰχί 
διάφορον τής σκεπαζούσης τούς ενταύθα τόπους επιχώσεως (2). 
Συνέκειτο δε ή πάντας τούς ένταΰθα περιγραφέντας τοίχους κα- 
λύπτουσα έπίχωσις έκ, παντοίων χωμάτων άναμεμιγμένων κατά 
τό προς τον Στερεοβάτην τής Στοάς [Λερός μάλιστα μετά στρω
μάτων λατύπης, όλίγην ένεχόντων άμμον καί φερόντων πολλα- 
χοΰ καύσεως ’ίχνη (3). Ένταΰθα δέ μάλιστα εΰρέθησαν τά πλεΐ- 
στα των θραυσμάτων αγγείων καί πήλινων ειδωλίων πάντα σχε
δόν ανεξαιρέτως προϊόντα τέχνης των πρό Φειδίου χρόνων (4).

(1) Ό τρόπος της οίκοδοριίας των δέν είναι βέβαια λόγος άποχρών όπως άμφι- 
βάλλη τις περί της άρχαιότητός των. Ο! κατά τά γράμματα θ-θ' είναι πάντως άρ" 
χαϊοι κατά την γνώμην μου και ίσως κατασκευάσματα των πρώτων Περσικών πο- 
λε'μων χρόνων πρός τίνα σκοπόν δέν είναι ευκολον νά ρηθή· τοίχοι τοιοΰτοι ήσαν 
βέβαια χρήσιμοι ώς άναάήμματα πρός διαφόρους σκοπούς.

(2) Μετά τήν ευ'ρεσιν και των άλλων τάφων κατά την ανατολικήν του Στερεο
βάτου τής Στοάς πλευράν, ήν ανωτέρω Ιμνημόνευσα (σελ. 59 σημ. 2), δέν δύ
ναμαι, ή και τούτους νά θεωρήσω ώς πάνυ αρχαίους.

(3) ’Άμμος δπήρχεν εδώ ολίγη, ιδίως εις τά κατώτατα τής ίπιχώσεως στρώ
ματα τοΰ χώρου τοΰ μεταξύ τοΰ Στερεοβάτου και τοΰ τοίχου θ' και πλίνθων δέ 
συμπαγές στρώμα παρετήρησα εϊς τι μέρος' δλον δέ σχεδόν τόν μεταξύ τοΰ τοί
χου μ” και τοΰ έξ ώμων πλίνθων τοίχου χώρον έκάλυπτε καί καλύπτει εΐσέτι Ιν 
μέρει εις ικανόν ΰψος άμμος ποτάμιά άνω τής όποιας ύπήρχον καί ύπάρχουσιν εις 
τό μη άνασκαφέν μέρος ακόμη παντοΐα χώματα ίκανώς παχύ στρώμα άποτελοΰντα 
(1,50-2,00 Γ.Μ.). ’Ολίγοι τών νΰν κατοίκων τοΰ χωρίου διά τής κατασκευής 
ύπογείων οίναποθηχωτ ή δοχείων τοΰ γάεύκους προΰχώρησαν εις τήν αρχαίαν 
έπίχωσιν εις ικανόν βάθος' λείψανα δέ τινα πάνυ ολίγα στρώσεως Ιξ οπτών πλίν
θων εδώ κατά τον τοίχον θ 1,00 Γ.Μ. περίπου υπό τήν επιφάνειαν τοΰ δαπέδου 
τής Στοάς ευρεθέντα, ίσως ήσαν Βυζαντινού τίνος κατασκευάσματος άπομεινάρια. 
Καύσεως ίχνη ούχί μόνον τά χώματα, αλλά καί αυτοί οί λίθοι τοΰ τοίχου θ φέ- 
ρουσι, πλεΐστα δέ ό'σα τών θραυσμάτων αγγείων τών ένταΰθα εύρεθέντων φαίνον
ται κεκαυμένα.

(4) Έν τινι τών προσεχών τευχών τής Άρχ. Έφημερίδος θέλομεν δημοσιεύ
σει μετ’ εΐκόνος δείγματα τούτων τά κάλλιστα χάριν τών μή δυναμένων νά ί’δωσι 
καί μελετήσωσι τά πρωτότυπα. Έκεΐ δέ θά παραθέσω εικόνα καί τών χρυσών
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Νά προχωρήσγι προς τα ΒΔ“ ή άνασκαφη κατά τοΰτο το [λέρος 
ύπαρχον κωλύματα, άτινα ου. ως προσεχώς θά έκλείψωσς. Ετράπη 
λίκπόν καί πάλεν προς τά ανατολικά καί ήρεύνησεν εις ικανόν βά
θος (4-5 Γ. Μ. υπό την επιφάνειαν του δαπέδου της Στοάς) 
τον [λεταξύ της άνατολικης πλευράς της Στοάς καί τοΰ Περιβό
λου χώρον, τό [Λεν διερευνώσα κάλλιον τά καί άπό τοΰ Α' έτους 
της άνασκαφης άναφανέντα λείψανα τών έκεϊ οικοδομημάτων, 
τό δέ καί άλλα δλως νέα εις φώς ένεγκοΰσα. Καί πρώτον μέν 
ήρευνηθη καθ ’ όλον αϋτοΰ τό σωζόμενον μήκος, ό τοίχος t - ι καί 
εΰρέθη έχων καλόν μέν πρόσωπον προς τον τοίχον του Περιβό
λου μετά τίνος έν τώ μέσω είσοχής, ώσεί νύμφης ή κόγχης, κατά 
τον ίσόδομον τρόπον έκ πωρίνων πλίνθων έκτισμένον, έσωθεν δέ 
κατά τό προς τον Στερεοβάτην μέρος παραγεμισμένος διά παν
τοίων λίθων (παράβ. Έφ. Άρχ. 1883 σελ. 129) (1).

εκείνων πετάλων τών άποτελούντων μέρος κοσμήματός τίνος καί εν ταύτη τή έπι- 
χώσει εδρεθέντων. Ένταΰθα ικανόν νά σημειώσω ότι ειδώλια περιήλθον ήμΐν καί 
τινα σώα μετά λειψάνων αρίστων τοΰ ποικίλου αυτών χρωματισμού, τά πλεΐστα 
τοΰ μνημονευθέντος τόπου (παράβ. Πρακ. Άρχ. Έτ. του 1882 σελ. 93 σημ. 2), 
άγγείων δέ έν ή δόο μο'νον άκέραια, τά δέ λοιπά εις θραύσματα, ών έλάχιστα πά
λιν προσαρμόζουσιν άλλήλοις· άλλά καί οΰτως δέν είναι πολλά τούτων ολως ανά
ξια λο'γου διά τήν όντως ώραίαν άττικήν τέχνην των τών προ Φειδίου χρόνων. 
Έλάχιστά είσι τά Ιχοντα επί μελανού εδάφους Ιρυθράς μορφάς καί δυνάμενα 
κατ’ ακολουθίαν νά θεωρηθώσι ώς προϊόντα τών άπό τοΰ β' ήμίσεος της 5ης 
έκατονταετηρίδος καί εφεξής χρόνων μία δέ μόνη κεφαλή ειδωλίου δύναται επί
σης νά ήναι προϊόν τών Φειδιακών χρόνων.

(1) Κατά την μέχρι τοϋδε σκαφήν φαίνεται ότι τελειόνει έκεΐ κατά τό ι πλησίον 
της μεσαίας (γ') άντηρίδος τοΰ Στερεοβάτου τής Στοάς σωζόμενος κατά τό προς 
ΒΑ μέρος εις ύψος μέχρι που τής στρώσεως τής αυλής (παράβ. Πρακτ. Άρχ. 
Έτ. τοΰ 1882 σελ. 93). "Ισως όμως καί προχωρεί ακόμη πρός ΜΑ καί πιθανώς 
νά έπαθε καί αύτός κατά τήν θεμελίωσιν τοΰ Στερεοβάτου τής Στοάς οτι καί άλ
λοι τοίχοι ( ?δε άνωτέρω σελ. 60 σημ. 1 ), νά κατεστράφη δηλ. ικανόν τοΰ τε 
υψους καί τοΰ μήκους του μέρος. Ή τοΰ παρόντος έτους σκαφή άνηρεύνησεν αυτόν 
εις τι μέρος τοΰ προσώπου του μέχρι τών κατωτάτων του θεμελίων έδραζομένων 
οΰχί επί τοΰ στερεόν ήτοι βραχώόονς έόάφονς (1,70 Γ.Μ. Οπό τά θεμέλια 
ταϋτα ανευρεθέντος), αλλ ’ επί ερνσιχης έπιχώσεως εξ ερυθρωπού χώματος ικανώς 
στερεού. 'Ο τοίχος έχει εν όλιρ 14 δόμους· τρεις, τους κατωτάτους, !ξ ελευσινια- 
κοΰ λίθου και κατα τον πολυγώνων τρόπον έκτισμένους* τρεις άλλους αμέσως 
επ αυτών εκ πωρίνων πλίνθων όχι καλώς εΐργασμένων* καί οί έ^οότοι δόμοι άπε- 
τέλουν,ως φαίνεται,το χνρείύς θεριεΛινγ αυτοΰ καί ήσαν προωρισμένοι νά μή φαί- 
νωνται· οι λοιποί ονβτω δόμοι οί καλώς εΐργασμένοι καί προωρισμένοι, κατά πα-
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Ή καλύπτουσα το ρ,εταξύ του τοίχου τούτου καί του Στε
ρεοβάτου της Στοάς διάστημα ^έχρι του βάθους, καθ ’ ο ήρεύ- 
νησε τους εδώ τόπους ή σκάφη του παρελθόντος έτους, Ιπίχωσις 
ήν ποικίλη ολίγον ενέχουσα άριριον η άριριώδες χώρια, πολλά δε 
στρώματα λατύπης καί λίθους κοινούς (άρουραίους;) όχι ολίγους 
ριάλιστα προς την γωνίαν την σχηριατιζοριένην κατά την ριεσαίαν 
τού Στερεοβάτου της Στοάς αντηρίδα (1). ’Ενταύθα δε ριάλι
στα έξεχώσαριεν δύο τών καλλίστων εύρηριάτων της περυσινης 
άνασκαφης, εις βάθος ρ.εν 2,50 Γ.Μ. περίπου ύπό την επιφά
νειαν τού δαπέδου της Στοάς υδρορροής ριαρριαρίνης την γω- 
νιαίαν πλίνθον (2) ρ.ετά κεφαλής κριοϋ άρχαϊκης εργασίας πάνυ 
καλής, πλην της ρινός, ολίγον τι άποκεκρουσριενης, καλώς δια- 
τηρουριένης καί χρωριατισριοΰ ποικίλου,ριάλιστα δε κυανού,ζωηρά 
διασωζούσης ίχνη,εντός δε τού στρώριατος τών (άρουραίων) κοι
νών λίθων 3-3,50 ύπό τό έδαφος της Στοάς κορροόν γυναικείου 
άγάλριατος αρχαϊκής ωσαύτως τέχνης καί ζωηρά επίσης σώζον- 
τος χρωριατισριοΰ ίχνη- ολίγον δέ άπωτέρω κατά τά ΜΑ“ τοΰ έξ 
ώριών πλίνθων τοίχου ριεταζύ δέ τούτου καί τοΰ πολυγωνίου τοί
χου η έξεχώσαριεν εις ικανόν βάθος (5,00 Γ.Μ. περίπου) καί άλ-

σαν πιθανότητα, ί'να φαίνωνται, άποτελοΰσι τέσσαρα ζεύγη, ών έκαστον αποτελεΐ- 
ται εξ Ινός πλατέος και έξ Ινός στενού δόμου έχόντων όμοΰ ΰψος 1,10 (0,70—f— 
0,40)· ή καλύπτουσα τον εδώ χώρον άμμος φθάνει μέχρι σχεδόν τοΰ κατωτάτου 
δόμον του.

(1) Παράδοξος αληθώς είναι ό τρόπος της κατασκευής τών τριών τούτων άττη- 
ρίόίύγ (γγ'γ")·οταΐραειόώς (bindlaufer) τεθειμένων έπ’ άλλήλων τών πωρίνων 
πλίνθων των αί όριζόντιαι πλίνθοι δέν άρκοΰσι διά του μήκους των νά περιλάβωσι 
τάς τρεις έπ’ αυτών καθέτους ώστε μένουσι, εκατέρωθεν κατά τά πλάγια κενά δια
στήματα έμποιοΰντα την υπόνοιαν εις τόν κατά πρώτον βλέποντα τάς άγνηρίδας 
μήπως δέν είναι αυτοτελή κατασκευάσματα, αλλά λείψανα μεγαλειτέρων τοίχων, 
και όμως ούδαμοϋ οΰδεμία ανευρίσκεται αυτών συνέχεια. Τό δέ παραδοξώτερον ή 
μεσαία αυτών σκαφεΐσα άνωθεν (τό ΰψος των σώζεται ολόκληρον και είναι, εννοεί
ται,Ισον τώ τοΰ Στερεοβάτου) εις 1,00 Γ.Μ. βάθος εΰρέθη κοίΐη έσωθεν και χω
μάτων πεπληρωμένη' ή έρευνα θά έξακολουθήση βεβαίως καί βαθύτερον. ’Έν τινι 
τών πλίνθων αυτών δπάρχουσι τά αυτά σύμβοΐα οία καί έν τοϊς πλίνθοις τοΰ Στε
ρεοβάτου (παράβ. Άρχ. Έφ. 1883 σελ. 107).

(2) 'Ως άπλοΰν κόσμημα κυρίως έχρησίμευεν ή υδρορροή αυτή, δώ καί ή κε
φαλή τοΰ κριοΰ δέν είναι διάτρητος· όμοιας αρχαϊκής εργασίας όδρορρόης τεμά
χια εόρέθησαν, ώς ό φίλος μοι άρχιτέκτων κ. Sybolt ΰπέμνησε, καί έν ’Ολυμπία.
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λου αρχαϊκού γυναικείου άγάλριατος τον κοριόν. Ή σκάφη 
προϋχώρησε κατόπιν προς ριεσηριβρίαν καί προς άνατολάς (1)' 
καί έκεΐ ριεν άπεκάλυψε τά λείψανα των τοίχων, οΰς άνωτερω 
έρινηριόνευσα (σελ. 59), προς άνατολας δε τά ϊχνη καί άλλων 
τοίχων καί τέλος τό βάθρον των Dilettanti (2) (σ) καί παρ’αύτό, 
έτερον βάθρον η εξέδραν (σ') όχι διάφορον της άπό της σκαφης 
του Α' έτους γνωστής κατά τό γράριρια π. Καί εις τί ριέν έχρη- 
σίριευον τά βάθρα (σ καί σ') δεν είναι δύσκολον νά έννοηθη, άρι- 
φότερα δέ φαίνονται κατασκευάσριατα των 'Ρωμαϊκών χρόνων. 
Άλλ’ οί τοίχοι εκείνοι οί άποτελοΰντες ριετά του τοίχου ι-ι οίο- 
νεί τρίγωνον πότε έκτίσθησαν καί προς τίνα σκοπόν ; (3). Έν τη 
καλυπτούση τον χώρον τούτον άμμώδει έπιχώσει ούδέν άλλο η 
κεράμων θραύσματα ούχί πάνυ διαφόρων τό σχήμα των νυν 
παρ ’ ήμΐν έν χρησει, αλλά πάνυ άξιολόγων την κατα-

(1) ’Εννοείται οίκοθεν ότι ή σκαψή έβαινε κατά στρώματα. Καί κατ’άρχάς μέν 
άφηρέθησαν τά καλύπτοντα ακόμη τό κατά τό A' 'έτος μήπω άνασκαφέν μέρος της 
αυλής τοΰ raov (παράβ. ΙΙραχτ. Άρχ. Έτ. τοΰ 1882 σελ. 85 καί 94) νεώτερα 
χώματα, τά μετά παντοίων άναμεμιγμένα λίθων, άψοΰ 8έ της αυλής ούδέν σχεδόν 
εΐμή μο'νον που καί ποΰ τό άσβεστόχρισμα Ισώζετο, Ικρίθη όχι ά'σκοπον νά προ- 
χωρήσωμεν καί περαιτέρω βαθύτερον καί άφηρε'Οη κατο'πιν καί τό δεύτερον, οΰτως 
ε’ιπεΐν, τής εκεί Ιπιχώσεως στρώμα (1,00 Γ.Μ. βάθους) εκ παντοίων χωμάτων 
ώσαύτως τό πλεΐστον μετά λατύπης καί λίθων συγκείμενον. Είτα προύχώρησεν ή 
σκαοή βαθύτερον καί εδώ πλέον υπήρχε άμμος καί μο'νον άμμος. ’Εννοείται δ’οί'- 
κοθεν ότι αί κατά τά γράμματα π”' καί π''" σημειούμενα Ιν τώ διαγράμματι 
βάσης κατέπεσαν καί, αν κριθή άναγκαΐον νά Ιπιχωσθή καί αύθις τά μέρος έκεΐ, 
είίκολον νά τεθώσι καί πάλιν εις την θέσιντων χάριν δέ τών όμοιων βάθρων (π, 
π', π”) εις ολίγον βάθος άνέσκαψα τόν έκεΐ χώρον.

(2) Παράβ. Πρακτ. Άρ. Έτ. του 1882 σελ. 95, σημ. 1. Τό βάθρον έχει Ιν 
τώ μέσω αρκετά μεγάλην κοιλο'τητα καί βάθους 0,20-0,25 Γ. Μ.- θά σημειωθή 
αίίτη Ιν τώ προσεχεΤ διαγράμματι.

(3) Τόν έτερον τών τοίχων τούτων τόνπρός τόν i-t γωνιάζοντακαί οίονεί συνέ
χειαν τής άντηρίδος τοΰ περίβολου όντα ήρεύνησεν ή σκαφή τοΰ παρο'ντος έτους 
εις τι μέρος μέχρι τοΰ κατωτάτου δο'μου του- καί ούτος δέν Ιδράζεται Ιπί του 
στερεοΰ, αλλ’ επί τής αυτής Ιπιχώσεως, Ιφ’ ής καί ό ι-ι (ί'δε ανωτέρω σελ. 62 
σημ. 1) δύο μέτρα ύψηλότερον τοΰ στερεοΰ ήτοι βραχώδους έδάφονς· άμμος δέ 
καλύπτει αυτόν καθ’ ολοκληρίαν έχοντα Ιπτά δόμους πωρίνων πλίνθων καί ύψος τό 
ολον 3,20' ή σκαφή τοΰ λήξαντος έτους είχε δείξει μόνον τήν επιφάνειαν του· δ 
όλος δέ τρόπος τής κατασκευής του δεικνύει ότι ήν πεποιημένος ι'να μη φαίνηται· 
εις πολλάς δέ τών πλίνθων του παρετήοησα ίχνη Ιρυθροΰ χρώματος οίονεί γράμ
ματα σχηματίζοντα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:14 EEST - 18.237.180.167



— 65 —

σκευήν (1) εΰρέθησαν,μάλιστα πλησίον τοΰ τοίχου ι-ι,κατά δετήν 
θέσιν περίπου τήν σημειουμένην διά του γράμματος τ καί εις βάθος 
2,00—2,50 Γ.Μ. υπό την επιφάνειαν τοΰ δαπέδου της Στοάς 
σπόνδυλος πεντελικοϋ λίθου (διάμ. 1,60), όστις θραυσθείς, τις 
αϊδε πώς, καί άχρηστος γενόμενος έρρίφθη έκεΐ υπό των άρχαίων. 
Κατά τους είδότας ό σπόνδυλος ήτο· προωρισμένος διά τινα των 
κιόνων της Στοάς (2). Καί ταΰτα [Λεν τοιαΰτα. Τά δέ κατά τον 
έζ ώμών πλίνθων τοίχον καί τάς τετραγώνους στηλας ήρεύνησεν 
[Λεν επί μάλλον ή τοΰ παρελθόντος έτους σκάφη, άλλά δεν ηδυ- 
νήθη μέχρι τοΰδε τουλάχιστον νά όρίστι τους χρόνους καί τον 
σκοπόν της κατασκευής των έκεΐ οικοδομημάτων (3).

Τέλος ή σκάφη ήρεύνησεν έν μέρει καί τόν τοίχον τοΰ Περί
βολου (4) καί έσωθεν μέν άπεκάλυψεν τάς οίονεί άντηρίδας έκεί- 
νας εις ύψος ενιαχού υπέρ τόν τοίχον αυτόν τοΰ Περιβόλου σω-

(1) Κέραμοι ό'μοιοι τό σχήμα, άλλ’ όχι τοσούτον επιμελημένης εργασίας αν 

καλώς ένθυμώμαι, ευρέθησαν και έν ’Ολυμπία και παρά των είδότων θεωρούνται 

πάνυ αρχαίοι* τοιούτου λ.χ. σχήματος, λέγεται, δτι ήσαν αυτού του Ηραίου οί 

κέραμοι.

(2) Κατά την έμήν αληθώς άντίληψιν ή έκεΐ έπίχωσις ή υπό τήν σζρωσιν της 

αυλής του ναοΰ, ένθα ό σπόνδυλος ουτος ευρέθη, δεν άνεκινήθη ποτέ διά σκαφής 

υπό τών μεταγενεστέρων. ’Ώρυξαν λοιπόν έκεΐ όπήν μόνον έπι τούτω ί'να δηλαδή 

ρίψωσιν εις αυτήν τόν άχρηστον σπόνδυλον οι την Στοάν οικοδομησαντες, η και 

άλλως πως μετέβαλον τήν έκεΐ έπίγωσιν ; διότι και προ τής οικοδομής τής Στοάς 

ανΜ)γ είχε βεβαίως και κατ’ ακολουθίαν και τεχνητήν έπίχωσιν προς άνατολάς 

ό ναός.

(3) Ό εξ ωμών πλίνθων τοίχος δεν έκτίσθη εύθυς εξ αρχής τοσουτον όσον νυν 

είναι πλατύς* τούτο είναι καταφανές κατά τό ΒΔόν αυτού μάλιστα μέρος. Ή νύν 

άρξαμένη τού παρόντος έτους σκαφή έτι μάλλον ήρεύνησεν και άκριβέστερον ώρισεν 

έν πολλοΐς τάς γραμμάς τού τε πΛίνθίνον και τού υπ’ αυτόν ώς θεμέλιον,ώς φαί

νεται, χρησιμ-ύοντος ε(έΛενσίγίακον Λίθον τοίχου* άλλά περί τούτων θά γίνη ό 

προσήκων λόγος έν τοΐς Πρακτικοΐς τού παρόντος έτους, συμπληρουμένου άναλό- 

γως και τού διαγράμματος.

(4) *Άς μή άπορώσι μηδέ άσχάλλωσιν οί αλλογενείς προ πάντων άναγνώσται 

τών γραμμών τούτων διά τό διακεκομμένον καί μή συνεχές τής σκαφής κατά το 

αυτό μέρος μεγρις έξαντλήσεως τής έρεύνης* δέν είναι άγνωστον ότι οί έκεΐ τόποι 

ανάγκη νά έξαγοράζωνται, όπερ δέν είναι πάντοτε ευχερές* καί δ γράφων δέ τά

5

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:14 EEST - 18.237.180.167



— 66 —

ζομένας καί έκ πωρίνων πλίνθων ολως απλώς έκτισμένας ευκόλως 
δε υπό του αναγνώστου έν τω διαγράμματα έννοουμένας (1), 

έξωθεν δέ άνε'σκαψεν Ικανόν αύτοΰ μέρος. ’Ενταύθα αληθώς ό 
τοίχος του Περιβόλου καί προς τό έξω,ήτοι προς τό άναμφιβό- 
λως καταφανές αύτοΰ μέρος,δέν δεικνύει έπιμελημένην εργασίαν, 
έν τούτοις είναι όΛό.ίοθος (massif) καί έχει μεϊζον πάχος ή κατά 
την μεσημβρινήν αύτοΰ πλευράν (2). 'Ότι δέ μικρά τις διά σκα- 
φης έρευνα έγένετο καί κατά την BAvr αύτοΰ γωνίαν καί ίχνη 
καί ετέρου στρογγύλου Πύργου έκεΐ άνεφάνησαν δηλον έξ άπλοΰ 

επί τοΰ διαγράμματος βλέμματος.
Τοιαύτη κύριε Πρόεδρε καί ή τοΰ λήξαντος έτους σκάφη τών 

Ιερών της Έλευσΐνος τόπων ούτε εις οικοδομημάτων λείψανα, 
ούτε εις άλλα άρχακολογηματα πλούσια (3), κατώτερα δέ μέχρι 
τοΰδε τούλάχιστον τών προσδοκιών μας καί ίκανώς δαπανηρά εις

παρόντα δεν είναι πάντοτε ελεύθερος να εξακολουθώ) συνε'/ώς τό άνατεθέν αύτώ εν 

ΈλευσΤνι έργον.

(1) Τούτων ή μία φαίνεται αληθώς έλουσα συνέχειαν τον τοίχον τον γωνιάζοντα 

προς τον ι-ι (ίδε άνωτέριο σελ. 64 σημ,3).’Έν τινι δέ τών πλίνθων αυτής διέκρινα 

δι ’ ερυθρού χρώματος γεγραμμένα τα γράμματα ο3Θ>τά όποια νυν δεν φαίνονται 

πλέον. Εννοείται δ’ οικοθεν δτι ούδόλιυς άπίθανον ή πλίνθος να ήναι άνεστραμ- 

j/,ένη και oyi τα γράμματα άπό τών δεξιών προς τ’άριστερά γεγραμρένα.

(2) "Οτι ό τοίχος τού Περιβολιού δεν είναι ολόκληρος τών αυτών χρόνων κα

τασκεύασμα δηλον και εξ αυτού τού τρόπου της οίκοδομίας του’ κατά την δυτικήν 

του πλευράν είναι εκτισμένος εκ πλίνθων Έλευσινιακου λίθου* κατά τήν μεσημβρι

νήν έχει διπίονν άρκετά καλόν πρόσωπον και δεν είναι όλόλιθος, άλλ1 έν τώ 

μέσω παραγεμισμένος' κατά τά άνατολικά αυτού, καθ’ δ μέρος τούλάχιστον άνε- 

υκάφη, είναι οίος άνωτέρω περιγράφεται* φαίνεται δέ ότι ενταύθα έξηλλοίωσαν εν 

μέρει τό εξωτερικόν αυτού πρόσωπον καί μεταγενέστερα'.,πιθανώς .φραγκικά!,μετα- 

βολαί, διότι επ’ αυτού έπακούμβησαν κτίσματα άσβεστόκτιστα, ών σώζονται λεί

ψανα. Τό εσωτερικόν αυτού, τό προς τήν Στοάν, πρόσωπον ήδύνατο κάλλιστα νά 

ήναι, οίον τώ όντι άνευρίσκεται, όλως άμελούς εργασίας, διότι άπεκρύπτετο, εις 

τό σωζόμενον τούλάχιστον ύψος του, καθ ’ ολοκληρίαν όπό τής έπιχώσεως τής 

αυλής.

(3) 3ΙΑς προσθέσω ενταύθα ότι καί υδρορροής έξ οπτής γης εύρομεν τεμάχια 

καλώς διατηρούμενα καί λόγου άξια διά τήν άρίστην αύτών κατασκευήν (παράβ. 

Πρακτ. Άρχ. Έτ. του 1882 σελ. 101).
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το Κράτος μάλιστα διά την εξαγοράν των τόπων. ’Αλλά καί 
τοιαύτη ούσα δεν κρίνεται παρά των αρμοδίων άναξία λόγου, 
ελπίδες δ ’ ύπάρχουσιν ακόμη μετά τό πε'ρας του όλου έργου 
ν αναδειχΟί) Ι'τι μάλλον ή άξια καί των μέχρι τοϋδε άποτελε- 
σμάτων (1).

Έν Έλευσίνί, τή 14ή Σεπτεμβρίου 1884.

Δ. ΦίΛΙΟΣ. 1

(1) Δεν μέ λανθάνει βεβαίως οτι ή μεγάλη, ή και άνωτε'ρω μνημονευθεΐσα 

(σελ. 55 σημ. 1), επιγραφή ή άναγράφουσα τόν Λόγον των Επιστατών καί Τα

μιών του ναοΰ επί Κηφισοφώντος άρχοντος, πολύν ποιείται λο'γον και περί Τεί

χους καί Διατειχίσματος καί Πύργων καί Πυλώνων κτλ., άλλ’ ή σχέσις τών 1ν 

αυτή άναφερομε'νων ποός τά υπό τών μέχρι τοϋδε ανασκαφών εΐ; φώς ελθο'ντα οι

κοδομήματα δίν είναι είσέτι σαφής, εις εικασίας δέ κατά τό μάλλον ή ήττον πιθα- 

νάς πεοί τινων έξ αυτών έκρινα σκο'πιμον νά μή εΐσε'λθω επί τοϋ παρο'ντος. Όταν 

τό ολον έ'ργον συντελεσθή, το'τε νομίζω θά ήναι καί ό κατάλληλος καιρός νά ληφθή 

ΰπ’ όψιν ή έν λόγω επιγραφή καί νά ΙρευνηΟή προσηκο'ντως. Ότι δέ διάφοροι έπι- 

σκευαί τών ίεοών οικοδομημάτων έγε'νοντο Ιν διαφόροις χρόνοι; δήλον καί εξ αυ

τών τών πραγμάτων.
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ΓΓιν. Ε'.

Γου^. Δόξ>πφε^3 εποιηθεν. LITH. INST. V. W. GREVE, BERLIN.
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