
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΕΑΕΤΣΙΝΙ 

(Πίναξ 1)

Αί έν Έλευσϊνι άνασκαφαί κατά τόληξανέτος 1887ονάρξά- 
μενατ την 22αν Ιουνίου παρετάθησαν μέχρι της 20*)? Δεκεμ
βρίου, ήτοι επί εξ δλους μήνας. Καί κατ’άρχάς μεν άρθέντων 
τών κωλυμ-άτων διά της κατεδαφίσεως της μόνης μέχρι τότε 
όρθιας έτι ίσταμένης έκεΐ οικίας του Άθ. Α. Άδάμ εκαθοερίσθη 
πλέον ή οδός καθ ’ ολοκληρίαν ή άπό των μικρών Προπυλαίων 
εις τον Ναόν άγουσα. Ή οδός, ήρεμα άνωφερης ώς έκ της (ρύ
σεως του εδάφους, ήν, ώς φαίνεται, οΰχί όλως ευθεία, άλλα κατά 
τό μέσον που καμπήν τινα Ιχουσα,ώς βλέπει ό αναγνώστης έν τω 
καί πάλιν παρά του κ. Dorpfeld (1) έκπονηθέντι διαγράμματι. 
Του λιθοστρώτου αύτης σώζεται μόλις τό f/3 κατά τό άνώτερον 
αύτης μέρος, τό προς τόν Ναόν' αλλά καί τοΰτο φαίνεται όν έπι- 
διόρθωσις έν 'Ρωμαϊκοΐς χρόνοις(2) (αί πλάκες αύτοΰ συνδέονται 
προς τό βραχώδες έδαφος δι’άσβέστου) καθώς επίσης 'Ρωμαϊ
κών χρόνων κατασκεύασμα είναι, ώς εικάζω, καί τό κατά την 
άνατολικην αύτης όφρΰν άνάλημμα, ού όμως ώσαύτως έλάχι- 
στον σώζεται μέρος κατά τό προς τά προπύλαια άκρον αύτης(3). 
01 διά ταύτης (της πομπικής όδοΰ) εις τόν Ναόν άνερχόμενοι 
ήδύναντο, η κατ’εύθειαν*διά της Πύλης Ω4, εις ην καί άπέλη- 1 2 3

(1) Τω αξιοτίμω πρώτω Γραμματεΐ τη; ενταύθα Γερμανικής αρχαιολογικής 
Σχολής έκφράζομεν καί δημοσία την επί τούτω ευγνωμοσύνην μας τοσοΰτον μάλ
λον, δσον νΰν δλως τη επιστήμη καί τη ημετε'ρα Άρχ. Εταιρία χαριζδμενος 
έξεπο'νησε τό διάγραμμα.

(2) ’Ίσως καί το'τε πρώτον κατεσκεοάσθη τό λιθο'στρωτον έν τοϊς 'Ρωμαϊκοΐς 
δηλ. χρο’νοις· έν τοίς Έλληνικοϊς χρο'νοις πιθανόν νάν?(ρχοντο οί πανηγορισταί έπ’ 
αυτού τοΰ βράχου πατοΰντες, εΐ καί ούτος ένιαχοΰ πάνυ ανώμαλος φαίνεται ών.

(3) Τό άπολεσθέν αότοΰ μέρος μέχρι τοΰ σημείου εκείνου, καθ’ ο πλέον ώς έκ 
της φόσεως τοΰ εδάφους άναλήμματος δεν έχρηζεν 5) όδο'ς, ήναγκάσθην να κτίσω 
εγώ καί τό έπραςα, άλλ’ ουτω, ώστε τό δπ’ έμοϋ γενο'μενον άνάλημμα νά δια- 
κρίνηται αμέσως άπό τοΰ παλαιού" καί τοίχους δέ τινας εϊχεν, ώς φαίνεται, 5) 
οδός αφοριστικούς, οίίτώς εϊπεΐν, τοΰ πλάτους της, οΐτινες καί έδηλώθησαν εν τΰ> 
διαγράμματι (φ).
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γεν ή οδός, να εΐσέλθωσιν, η κάυ.πτον-τες οί [/.εν άριστερά, οί δε 
δεξιά, ούτοι [Λεν διά της ΙΙύλης Ω5, εκείνοι δε εις την Φιλώ- 
νειον πρώτον Στοάν είσβαίνοντες, είσηργοντο είς το Τελεστήριον 
διά των δύο ενταύθα πυλών Ω2 καί Ω3. "Οτι δε ή οδός έκο- 
σρ.εΐτο καθ ’ δλον αύτης τό ι/.ηκος δι ’ έργων της τέχνης όχι [/.ό
νον οϊκοθεν εννοείται, άλλά καί υπό τών σωζορ,ένων ετι έκεΐ 
(κατά χώραν ώς νορ.ίζω) βάσεων (ε, έ) [ΛαρτυρεΤται, ούδεν δε 
τό κωλύον νά ΰποθέσωρ.εν ότι καί τά άλλα βάθρα, άτινα εδώ 
που εύρέθησαν, ώς καί τινα γλυπτικά έργα (1), ενταύθα καί 
ήσαν έξ άρχης ίδρυ[/.ένα· άλλά καί οικοδομήματα τινα επί τού 
βράχου ώκοδθ[/.η[/.ένα ΐσταντό ποτέ ενταύθα όρθια, οΐον τό κατά 
τό γρά[/.[/.α Η σηριειωθέν, ου όριως τά τε λείψανα ελάχιστα καί 
ό σκοπός άδηλος(2), καί τό κατά τό γράρψα Η', όπερ κατ’ ει
κασίαν όλως ύπετέθη ώς ό έτερος τών θησαυρών (3).

Τούτων δε ενταύθα γενο[/.ένων [Λετηνεγκον τούς σκαφείς πρός 
βορράν καί αφού άνε'σκαψα ολόκληρον τόν περίβολον τού Ναΐσκου 
τού Πλούτωνος [λέχρι τού βράχου, επέχωσα δ’αυτόν καί αύθις, 
αφού ούδεν τό άξιον λόγου ύπηρχεν έκεΐ, όπερ έπρεπε νά (Λενν) 
διά παντός ορατόν (4), έκαθάρισα έ'πειτα όλοσχερώς άπό τών 1 2 3 4

(1) Τούτων πλήν κεφαλής τίνος γυναικείας φυσικοί» περίπου μεγέθους, άξιος 
ιδιαιτέρας μνείας είναι και κορμός νεανίου είς δν εσχάτως προσηρμόσΟη καί ή κε
φαλή, ήτις όμως είχεν ευρεθή κατά τό πρώτον ή'δη έτος της άνασκαφής καί έκατόν 
περίπου βήματα μακράν πρός βορράν του τόπου ένθα ό κορμός έξεχώσθη· περί 
τούτων τών έργων θά γίνη μακρότερος λόγος εν τή Άρχ. Έφημερίδι.

(2) Ιίλήν τών βαθμιδών (Η) φέρει ό βράχος έκεΐ καί άλλα λαξεύματα είς έν- 
Οεσίν ποτέ λίθων καί ίχνη άμυδρά ουδού (;) καί πρός τούτοις καί μεγάλην κυκλι
κήν (διαμ. 0,90) καί ίκανώς βαθεΐαν (0,50) οπήν (άρχαίαν;), ήν ό τελευταίος 
τής γης κάτοχος είχε μεταχειρισθή ώς άγγεΐον, είς δ έρρεεν εκ του ληνού του τό 
γλεύκος δι’αύ'λακος υπ’αυτού εν τώ βράχω λαξευθείσης.

(3) Έκατέρα τών Θεών είχε τόν θησαυρόν της (Έφημ.’Αρχ. 1883, σελ. 125- 
126 γ. στιχ. 4-5) καί άπίθανον δεν είναι τό μικρόν ενταύθα οικοδόμημα (πλήν 
του βράχου λελαξευμένου πρός τόν σκοπόν σώζονται καί δόμων εκ πλίνθων πωρί- 
νων λείψανα) νά ήτο ό έτερος τών θησαυρών.

(4) Τά έκεΐ γενόμενα ευρήματα έσημειωσα αλλαχού (Έφημ. Άρ/. 1887 σελ. 
188, σημ. 1)* ένταύθα δεν είναι ίσο>ς περιττόν νά προσθέσω δτι κάποτε είχε γίνει 
απόπειρα νανοιχθή φρέαρ, άλλά τό έπιχείρημα έγκατελείφθη διότι ό βράγος ευρέθη 
σκληρός ών οί δέ τοίχοι τού Περιβόλου τού Ναΐσκου (13 καί 11) είσίν ορκοδο- 
μημένοι εκ πλίνθων πωρίνων εις άλλο ποτέ οικοδόμημα .άνηκόντων καί περί τήν
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καλυπτόντων ετι αυτά, χωμάτων τά τε μΐ'/.ρά (τα τοΰ Άππίου 
Κλαυδίου) ώς καί τά μεγάλα Προπύλαια, άποριακρύνας, καθ’ 
όσον ηδυνάρ.ην επί τοΰ παρόντος, καί μίγα [Λερός των 'λίθων, 
ώστε ή άντίληψις τοΰ σχεδίου αυτών νά ήναι νυν οσον τό δυ
νατόν εύκολωτέρα τοΐς επισκεπτοριένοις την ’Ελευσίνα. Γνωστόν 
δε οτι περί άρκροτέρων τούτων των κτισριάτων πολλά παρά πολ
λών εγράφησαν έξενίκησε δε νΰν ή γνώριη, νομίζω, δτι οΰ μόνον 
τά μεγάλα (1), άλλά καί αυτά τά τοΰ Άππίου Κλαυδίου (τά 
ριικρά) είναι 'Ρω[Λαϊκών χρόνων κατασκεύασμα, κτισθέντα μεν 
έξ ΰπαρχης υπό τοΰ 'Ρωριαίου εκείνου άνδρός (παράβ. Lenor- 
mant R. Arch, a Eleusis, σελ. 392) μεταβληθεντα δε κατό
πιν κατά τά σμέδιόν των εν χρόνοις ριεταγενεστέροις, άφοΰ προω-

οΐκοδομήν δέν Ιμφαίνουσι πολλήν επιμέλειαν (παράβ. καί Πρακτικά τοΰ 1885 
σελ. 27-29).

(1) Καί περί τούτων ώκοδομημένων ώς γνωστόν κατά τό σχέδιον των εν τή 
Άχροπόλει ’Αθηνών Προπυλαίων, υπήρχε γνώμη ότι ή σαν προϊόν των Ελλη
νικών καί δή καί των καλλίστων (των τοΰ Περικλέους) χρόνων- άλλ’η γνώμη 
αύτη υπό πολλών λόγων εξελέγχεται ημαρτημένη. Καί πρώτον μέν αυτή αυτή ή πι
στή άπομίμησις κατά τό σχέόιον μέρους τοΰ αριστουργήματος τοΰ Μνησικλέους 
(όποιον ήν τό όλον σχέδιον τοΰ οικοδομήματος, οιον συνέλαβεν αυτό ό δαιμόνιος 
τοΰ Περικλεούς φίλος, έδειξεν ό Dorpfeld έν ταϊς Mittheil. τοΰ ’έτους 1886 
Ιν σελ. 38 καί εφεξής), δέν συνηγορεί, νομίζω, υπέρ τής προκειμένης γνώμης, 
έπειτα δέ καί ή εργασία των καθ’ έκαστον (κιόνων, επιστυλίων κτλ.) παν άλλο 
μαρτυρεί ή τούς καλούς εκείνους χρόνους- άλλά καί τό έμβλημα ε’κεΐνο (inddaillon) 
τό τήν αΰτοκρατορικήν φέρον άνάγλυπτον προτομήν καί τό ίδρυμένον ποτέ έν τώ 
μέσω τοΰ τυμπάνου τοΰ (Βορείου αετώματος τών μεγάλων Προπυλαίων (ή ύπόθε- 
σις δτι τοΰτο ήδύνατο νά κοσμή τά τοΰ Άππίου μικρά Προπύλαια εξελέγχεται 
άβάσιμος ύπό τε τοΰ τόπου τής εύρέσεως, έμπροσθεν τών μεγάλων Προπυλαίων, 
τοΰ λίθου, δστις εΐκή καί ώς έτυχε, σφόδρα δυσμετακίνητος ών, δέν μετετοπίσθη 
αλλαχόθεν Ινταΰθα, καί ύπ’ αυτών τούτων τών διαστάσεων καί τοΰ όγκου αΰτοΰ 
μή άρμόζοντος πρός τά μικρά Προπύλαια) τό έμβλημα, λέγω, εκείνο πρός δέ 
τούτοις αί τοΰ παρόντος έτους άνασκαφαί τών θεμελίων τής νοτίου πλευράς των 
(περί τούτων άλλοτε πλείονα) προσεπικυροΰσι τήν γνώμην δτι όντως 'Ρωμαϊκών 
χρόνων ήσαν ταΰτα κτίσμα· άλλά πότε καί ύπό τίνος Ικτίσθησαν; δυστυχώς ή 
κεφαλή τής προτομής τοΰ ίμβίήματος περιεσώθη ήμΐν τοσοΰτον ακρωτηρια
σμένη, ώστε εις εμέ τουλάχιστον είναι δύσκολον νά εί'πω τις ήν ό εϊκονιζόμενος 
ανήρ’ καί δμως κλίνω νά δεχθώ δτι μόνον ό μεγαλοπρεπής καί φιλαθήναιος, ώς 
ούδείς άλλος,αύτοκράτωρ Άδριανός, ό καί τά μυστήρια Ιν τάξει μυηθείς, ήδύνατο 
νά οίκοδομήσηται τοΐς Έλευσινίοις καί τοΐς Έλλησιν Ιν γίνει τοσοΰτον πολυδά- 
πανον οικοδόμημα (παράβ. καί Bull, d. Cor, Hdll. 1884, σελ. 263 καί 1885 
PI. 1 καί σελ. 65-67),
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ρισμένα ήσαν κατ’άρχάς μίαν μόνην, την μεσκί&ν, να έ'χωσι 
πύλην (1), νυν δέ φαίνονται έχοντα τρεις τοιαύτας. Τότε δε 
ηρευνήθη δια σκάφης καί ό μεταξύ τούτων (των Προπυλαίων) 
του Περιβόλου του Ναοΰ τοΰ Πλούτωνος καί του τοίχου ρ-ρ’ 
χώρος (έκαλύπτετο ύπό στρώματος χώματος 5 περίπου Γ. Μ. 
καί είχε μείνει σχεδόν άθικτος ύπό του Lenormant) καί 
άπεκαλύφθησαν τά λείψανα δεξαμενής, ης οί δύο μάλιστα τοί
χοι (ανατολικός καί βόρειος) φαίνονται όντες πεποιημένοι έκ 
λίθων ληφθε'ντων έξ άλλων αρχαιότερων κτισμάτων (2). Πρός 
άνατολάς δε των Προπυλαίων άπεκαλύφθησαν τά εδάφη της 
κατασκευής καί ετέρου τίνος οΐκοδομ-ηματος, όπερ ώς ή διπλή 
επί τοΰ επιστυλίου του επιγραφή δηλοϊ, είχον αναθέσει «τοΐν 
Θεοϊν καί τφ Αύτοκράτορι οί Πανέλληνες» καί τό όποιον κατά 
την γνώμην του κ. Dorpfeld οΰδέν άλλο ήν η θριαμβική άψίς, 
αφιερωθεισα τφ φιλαθηναίω αύτοκράτορι, κατά την πρώτην αυ
τού πιθανώς είς ’Αθήνας ελευσιν (130 μ. X.), ΰπό των Πανελ
λήνιον. Νά περιγράψώ διά μακροτέρων ενταύθα τά λείψανα του 
οΐκοδομ,ήματος τούτου δεν κρίνω άναγκαΐον- όταν έκ των σωζο- 
μένων αύτου λειψάνων (τό έ'ργον ήν, ώς φαίνεται, αρκετά πο
λυτελές καί κορινθιακού ρυθμοΰ) άναπαρασταθή ολόκληρον επί

(1) Ταύτης σώζονται σαφέστατα τά ίχνη, αί δέ δύο κατ’ αυτήν αύλακες πρός 
εκροήν των υδάτων μάλλον κατά'την γνώμην μου ή πρός διέλασιν αρμάτων εποιή- 
θησαν, αν ήναι όντως άρχαΐαι. Αί τελευταΐαι τοΰ κ. Dorpfeld έρευναι περί τού
των των προπυλαίων (των μικρών) κατέδειξαν δτι τά περίεργα εκείνα κιονόκρανα 
με τους γρύπας υπεβάσταζον όντως τό επιστύλιον τό φέρον την λατινικήν επιγρα
φήν τήν δηλοΰσαν δτι ταΰτα έκτισεν ό γνωστός 'Ρωμαίος ανήρ ’Άππιος Κλαύ- 
διος ΙΙοΰλγρος καί εντεύθεν τό συμπε'ρασμα δτι ταυτα είναι ουχι ανακαίνισις, 
άλλ’ εξ υπαρ/ής κατασκεύασμα των χρόνων εκείνων, μεταβληθεν κατόπιν κατα το 
σχε'διον εν χρόνοις μεταγενεστε'ροις' αλλά τά περί τούτου του ζητήματος ίσως αυ
τός ό κ. Dorpfeld έκθε'ση αλλαχού διεξοδικώτερον' εγώ ενταύθα αναγκαΐον κρίνω 
νά παρατηρήσω δτι πάντη ακατάληπτος μοί ήτο ή εν αρχαίοις χρονοις υπαρξις 
Προπυλαίων δχι τόσον διότι τοιαΰτα δεν μνημονεύονται (ή μεγάλη ελευσινιακη 
επιγραφή αναφέρει μόνον πυ2ωνα καί πυλίδας) αλλά διότι, ώς γνωστόν, ή ’L- 
λευσίς, ήτοι τό ιερόν αυτής, εχρησίμευε καί ώς φρούριον (παοαβ. και Mittheil.
d. Inst. 1877 σ. 190).

(2) Πιθανώς εκ τών λίθων, οΓτινες άπετέλουν ποτέ τό πρόσωπον αρχαίου τίνος 
ενταύθα τοίχου, ίσως δέ καί Πύργου’ κατά τό παρόν έτος άπεκαλύφθη και μάκρος 
σωλήν μολύβδινος, δστις εκ τής δεξαμενής έφερε μακράν έξω τό ΰδοιρ όταν ήτο 
ανάγκη· αλλά περί τούτων άλλοτε διά μακροτε'ρων.
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του χάρτου, δη|Λθσιευθ·?ΐ δε της άναπαραστάσεώς του (restaura- 
tion) ταύτης είκών, τότε θά ήναι πιθανώς αναγκαία, άλλά καί 
εΰκατάληπτος λεπτομερής αύτοΰ περιγραφή (1).

Προς άνατολάς της θριαμβικής άψΐδος άπεκαλύφθησαν τά 
λείψανα δεξαμενής ης οΰ μ-όνον οί άσβεστόκτιστοι τοίχοι καί ή 
έξ οπτών πλίνθων οτρώσις περιεσώθη, αλλά καί τό έμπροσθεν 
αύτης μαρμάρινον κρηπίδωμ,α μέ τάς Λεκανοειδείς αϋτοΰ κοιλό
τητας (2), εις ας τό ύδωρ, ώς φαίνεται, εξεχέετο πρός τινα 
σκοπόν, άριστα διετηρήθη καί σαφώς έδηλώθη έν τφ διαγράμ- 
ματι, καθώς καί τό άλλο επίσης μ αρμάρινον κρηπίδωμ.α ένθα ή 
αυλαξ ή τό εκχεόμεν ον ύδωρ καί υπό τά θεμέλια της θριαμβι
κής άψΐδος συνέχειάν τινα, ώς φαίνεται, έχουσα, έφερεν άγνω
στόν που.

(1) Δέκα είναι όλα τά ενεπίγραφα τεμάχια τά έξης'

1 2 3 4 5
ΤΟΙΝΘ — ΟΙΝΚΑΠ — "ΩΙΑΥΤΟ —Κ- ATOP,— ' ΟΙΠΑΝΕ

6 7 8 9 10
ΝΕ* — ΗΝΕΣ — U — TO — .«llnui

τό 1 καί 2 καίπερ σώζοντα τήν άϊ-αθύρωσίν των (stossflache) τό μέν δεξιά τό δέ 
αριστερά δεν δύνανται νάνήκωσιν εις την αυτήν επιγραφήν διότι τόπος διά τό Ε 
δέν όπάρχει μεταξύ. Τά 2-6 άποτελοΰσιν, ώς βλέπει ό αναγνώστης, τήν συνέ
χειαν μέ ολίγα χάσματα των λέξεων [θέ\οΪγ καί τώι ανζοκ\ρ]άνορι οί πατέ[Χ- 
άη]κες.Τό 7°* δήλον δτι αποτελεί πάλιν τό τέλος τής λέξεως [πανέλλ]ηνες. Τά 
10ον (οπερ κατάκειται κατά τό αντίπεραν τής άψΐδος μέρος πρός βορραν καί 30 
περίπου μέτρα μακράν) σώζον επίσης τήν πρός τάριστερά άηχθΰροίαίν του έν μέ- 
ρει αλώβητου ουδέ μέ τά 1»« φαίνεται προσαρμόσου, διότι πάλιν τόπος διά τό Ε 
δεν μένει' ουδεμία λοιπόν αμφιβολία ό’τι όντως διπλή ήν ή επιγραφή, ήτοι Ικατέ- 
ρωθεν επί του επιστυλίου τής άψΐδος Ιφέροντο τά γράμματα έγκεχαραγμένα’ 
'ίσως μάλιστα και τρίτη όμοια επιγραφή υπήρχε ν' αλλά που αυτή έγκεχαραγμέ- 
νη; Οί Dilettanti είχον ήδη ίδεΐ ού μόνον τής ενταύθα άψΐδος τά ίχνη, αλλά 
και έτέρου τίνος οικοδομήματος κατά τό αντίθετον (ΒΔ°ν τής βορειοδυτικής γω
νίας των Προπυλαίων) μέρος, σκάψας δέ εγώ εφέτος εκεί εϋρον άληθώς όμοιου 
τίνος κτίσματος τά λείψανα’ δυο λοιπόν όπήρχον όμοιαι θριαμβιχαί αψίδες δι· 
Tt.l'qr ίσιο η αμεροζεραι φέρουσαι τήν αυτήν επιγραφήν.

(2) Αί αβαθεΐς αυται λεκανοειδείς κοιλότητες είναι τό όλον 8, τρεις δέ μόνου 
αυτών, α: προς τήν θριαμβικήν άψϊδα, έ'χουσι καί οπήν εγκάρσιον δι’ ής τό ΰδωρ 
εξέρρεεν εις τήν αύλακα’ δμοιαι κοιλότητες παρετηρήθησαν καί έν Μεγάροις ’έν τινι 
εκεί δεξαμενή παρά τά λείψανα τοϋ Ναοϋ του άφεσίου Διός (;) (Άρχ. Έφημ. 
1887 σελ. 216).
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Ένφ δε ταΰτα, ενταύθα έγίνοντο, ήρευνατο συγχρόνως δι’ 
άλλων σκαφέων καί ή προς βορράν προέκτασις των Θερ.ελίων του 
έξ ώ[Λών πλίνθων τοίχου (Σ-Σ'-Σ "-Σ'") καί ό [Λεταξύ τούτου 
καί της πορεπικής όδοϋ προς [Λεσηρ,βρίαν δέ των ρ,'.κρών προπυ
λαίων χώρος εις τό προσηκον βάθος, δηλ. μέχρι του βράχου- 
καί ή ρ.εν ερευνά των εδώ τόπων εδειξεν ότι είχον έκπαλαι κα- 
λυφθη έκ τών λειψάνων του υπό τών Περσών καε’ντος Ναοΰ καί 
ενταύθα (σ, σ', σ'') (κατά την γωνίαν σ μάλιστα) οΰ μόνον εύ- 
ρέθησαν έν σωρώ τών καλυπτηρων καί στρωτήρων κεράμων,τών 
έκ παρίου λίθου πεποιημένων, του παλαιοτέρου Ναοΰ πάμπολλα 
θραύσματα (1), άλλα εις τά βαθύτατα στρώματα καί όστρακα 
όχι όλίγα της προ Φειδίου τέχνης έξεχώσθησαν καί άκόμη καί 
τέσσαρες άρχαϊκαί κεφαλαί, ών ή μία καί προσηρμόσθη ηδη εις 
την κατά τό πρώτον έτος της άνασκαφης καί κατά τό άντίθε- 
τον του Ναοΰ μέρος (τό μεσημβρινόν) άνευρεθέντα κορμόν (2). Ή 
δέ έρευνα τών θεμελίων τοΰ αρχαίου τοίχου (Σ '-Σ '-Σ' '-Σ (3)

(1) Άξιοι λόγου είσί μάλιστα οί ακροκέραμοι, οί'τινες και του χρωματισμού 
των σώζουσι ζωηρότατα λείψανα’ πλεΐστα δέ τών θραυσμάτων τούτων μαρτυρούσι 
την διά πυρός καταστροφήν τού Ναού, ής ποιείται μνείαν και ό πατήρ τής ιστο
ρίας (Ήροδ. 9 § 10-15 και § 65). Άλλα και γείσου έκ πώρου θραύσματα κε- 
χρωματισμένα έκει ευρέθησαν επίσης τού παλαιοτε'ρου Ναού λείψανα.

(2) Περί τούτων Οά γίνη μακροτερος λο'γος έν τή Άρχ. Έφημερίδι ένθα και 
αι εικόνες αυτών θά δημοσιευθώσι.

(3) Ή τού παρόντος έτους σκαφή άνεκάλυψεν δτι προχωρών δ τοίχος ούτος 
(Σ^-Σ-Σ'-Σ'"-Σ"") ετι περαιτέρω προς βορράν υπό τά μικρά Προπύλαια 
(έπ* αυτού είχε κτισθή έν ύστεροηέροις Τωμαΐκοις χρόνοις υδραγωγεΐον ή μάλ
λον δχετδς προς έκροήν τών υδάτων) και κάμπτων ολίγον δεξιά άπέληγε κατά 
τήν βορειοανατολικήν γωνίαν τών μικρών Προπυλαίων εις τετράγωνον πύργον 
(6 X 6 Γ. Μ), ού ωσαύτως τά μεν θεμέλια ήσαν λίθινα, τδ δέ άνώτερον μέρος 
έξ ώμών πλίνθων* πιθανόν δέ και κατά τήν βορειοδυτικήν γωνίαν τών Προ
πυλαίων νά υπήρχεν δμοιος πύργος, και έν τώ μέσω αυτών ή μεγάλη Πύλη. 
Νά υποθέσωμεν λοιπόν δτι και έπ! τών μετά τά Περσικά χρο'νων μέχρι που. 
τών 'Ρωμαϊκώνέχρησίμευσεν δ τοίχος ούτος ώς τοίχος τού περιβόλου; Εις το 
έρώτημά μας θάποκριθώμεν ίσως άσφαλέστερον όταν τά τών τοίχων εξερευνη- 
θώσιν δλοσχερώς. Τοίχων παλαιοτέρων λείψανα άπεκάλυψεν ή τού παρόντος 
έτους σκαφή μεταξύ τούτου τού τοίχου και τού τοίχου Ψ-Ψ' κατά τήν γω
νίαν ν'' μάλιστα καί μεταξύ τών τοίχων Ψ-Ψ* καίΧ-Χ^ αλλ1 εντελής 
τών έκει τόπων άνακάθαρσις δέν έγένετο είσέτι διά πολλούς λόγους. Άλλ’ δπως- 
δήποτε καί άν είχον τά τών τοίχων τού περιβόλου κατά τούτο τό (βόρειον) μέρος 
ή γνώμη μου είναι πάντοτε ή αυτή, δτι ανέκαθεν, ή έπίσημος ούτως ειπεΐν, εί'σο-
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έ'δειξεν δτι καί άλλους τινάς πύργους είχεν ούτος κατά τοΰτο το 
ρι,έρος, ών ό διά των γραμμάτων Πρ. σημειωθείς καί άνεκαινί- 
σθη ποτέ έν ύστερωτέροις χρόνοις διά τροχμ.αλοπαγών (άρου- 
ραίων) λίθων , καί πυλίδα δε τινα προς τούτοις (Σ'·") , ητις 
έν Βυζαντινοί; χρόνοι; πιθανώς είχε φραχθή , δταν τά εδώ με- 
τεποιήθησαν εις κατοικίας καί δεξαμενά; ύδατος· τότε δέ έξη- 
τάσθησαν καί οί δύο τοίχοι Ψ-Ψ' καί Χ-Χ' καί εύρέθησαν 
όντες 'Ρωμ.αϊκών χρόνων έ'ργα , ως έκ του τρόπου της οίκοδο- 
μίας των (άσβεστοκτίστων) θεμελίων των ό μεταξύ τούτων 
χώρος (Ψ") κατείχετο καί έν μ,έρει καί νΰν έ'τι κατέχεται ύπο 
τοιχαρίων εις Βυζαντινά κτίσματα πιθανώτατα άνήκοντα, 
άδηλον δέ εί καί τδ πάλαι δεν ίδρύοντό ποτέ ένταΰθα έπίσης 
οικήματα χρήσιμα εις πολλούς σκοπούς- ή δέ έξέτασις των 
έδώ τόπων μάς ήνεγκεν εις την έννοιαν, δτι καί αί πλάκες έ- 
κεΐναι αί δίκην κλίμ,ακο; έν τφ διαγράμ,ματι σημ.ειούμεναι 
(m-n) δέν έτέθησαν έν ύστερωτέροις χρόνοις , ως είχεν ύπο- 
τεθή , χάριν σκοπού τίνος οίουδήποτε , άλλά μάλλον δτι είσί 
λείψανα άνωφερού; τίνος λιθοστρώτου άρχαίας οδού. Οΐκοθεν δέ 
έννοεΐται, δτι ένταΰθα φθάσασα ή σκαφή προΰχώρησε καί προς 
άνατολάς καί άφοΰ άντιπαρήλθέ πως τά Βυζαντινών οικη
μάτων, ώς φαίνεται, λείψανα, τά κατά τδ γράμμα ψ'" ση- 
μειούμενα, δχι μόνον τδν πύργον Α” καθ’ ολοκληρίαν άπεκά- 
λυψεν (1), άλλά καί τά ίχνη τού τοίχου τού άπδ τού πύργου 
Α" μέχρι των μεγάλων Προπυλαίων διήκοντος άνεΰρεν καθ’όλον 
αυτού τδ μήκος (2).-

δος εις τούς ιερούς τόπους ύπηρχεν εντεύθεν έκ τού μέρους δηλ. ’ένθα νΰν τά μιαρά 
Προπύλαια. Καί των πυλίδων έγίνετο [Βεβαίως χάποτε χρησις, άλλ’ οχι πλέον, 
ώς υποθέτω, εν τοΐς μετά τόν δον αιώνα χρόνοις, ούδέ πρός μή επίσημον εις τόν 
ιερόν περίβολον είσοδον.

(1) Καί ούτος ό πύργος, ώς χαί ό μεσαίος, σώζεται αληθώς εις ικανόν ύψος, 
άλλά χατά τούς ανωτέρους του δόμους σφοδρά πεπονθώς χαί Ιπισκευάς πολλάς εν 
ύστερωτέροις χρόνοις μαρτυρών. Ήδράζετο δέ ώς η του παρόντος έτους σκαφή 
έδειξεν επί αμμώδους εδάφους, άφοΰ έδώ ό βράχος εις πολύ μύγα θά εύρίσκηται 
βάθος.

(2) Περίεργος είναι τω οντι ό τρόπος της κατασκευής τούτου του τοίχου, ον οί 
Dilettanti ώς τοίχον του κατ’ αυτούς δευτέρου περιβόλου σημειοΰσιν έν τω δια- 
γράμματί των. Κατ’άρχάς είχε κτισθή μόλις 2 20 γ. μ. παχύς καί τότε δμως οχι
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Άλλα, καί κατα τον γώρον εκείνον τον μεταξύ τοϋ λεγομέ
νου Βουλευτνιρίου (1) καί του Ναοΰ έοκάψαμεν κατα το ληγον

όλολιθος, μή εχων δηλ. ώς ό Θουκυδίδης λέγει (1 §93), καθ’ ολον του τό πάχος 
λάθους μεγάλους ξυνωκοδομημένους,άλλά τά έντός,ήτοι τά μεταξύ του Εσω και Εξω 
προσώπου του,τού εκ μεγάλων πωρίνων πλίνθων πεποιημένου,Εχων πεπληρωμένα 
διά χαλίκων και μικρών άλλων παντοίων λίθων (εν οίς και μάρμαρα όχι ολίγα), 
ούχι δμως πηλω άπλώ, άλλα και ασβέστιο συνδεδεμένων και ουτω συμπαγή τινα 
μάζαν άποτελούντων. Ό τρόπος ούτος της τειχοδομίας ήν βεβαίως εν χρίσει και 
κατά τούς άρίστους της Ελλάδος χρόνους, άλλ’ ή χρήσις τής άσβέστου ως συν
δετικής ύλης των εν τώ παραγεμίσματι μάς αναγκάζει νά δεχθώμεν δτι ό ήμέ- 
τερος τοίχος μο'λις κατά τούς 'Ρωμαϊκούς έκτίσθη χρδνους* μή άρκεσθέντες δμως 
οι μετά ταύτα (εν χρδνοις πάλιν 'Ρωμαϊκοις;) εις τούτο αυτού τό πάχος (2.20) 
προσέθηκαν ’έξωθεν και Ετερον εξ ογκωδών λίθων (παντοίων) πρδσωπον και έπλή- 
ρωσαν και αύθις τό μεταξύ κατά τον αυτόν τρόπον, ουτω δ1 άπετελέσθη τό νύν 
πάχος (3.50) τού τοίχου. Αλλά και τούτο Εχει τό περίεργον ό τοίχος ούτος, ότι 
δηλ. έπι τών λίθινων αυτού λειψάνων και ίχνη ώμων πλίνθων σώζονται1 δεν 
είναι δ'μως εισέτι σαφές αν αυται άπετέλουν ποτέ αυτού τούτου τού τοίχου μέρος 
ή είναι μάλλον λείψανα μεταγενεστέρων (Βυζαντινών) οικοδομημάτων, ών πάμ- 
πολλα ερείπια σώζονται κατά τούς έκεΐ τόπους.

(1) Τούτου τά λείψανα έσημειώθησαν εν τώ διαγράμματι έρυθρώ χρώματι προς 
εύχερεστέραν. διάκρισιν από τών λοιπών έκεΐ εν ύστερωτέροις χρόνοις κτισθέντων 
οικοδομημάτων (παράβ. Πρακτ. τού Ετους 1885, σελ. 29 και 1886, σελ. 50). 
’Αλλά πότε άρά γε έκτίσθη τό ούτως παράδοξον τό τε σχήμα και τον τρόπον τής 
οικοδομής τούτο οικοδόμημα; ’Εγώ δεν κατώρθωσα νά πεισθώ εισέτι, δτι προϋ- 
πήρχε τού τοίχου τού περιβόλου, διότι δεν δύναμαι νά εννοήσω διατί, αν τούτο 
Γστατο τότε όρθιον, οί κτίσαντες τον περίβολον δεν Εκτισαν αυτόν ολίγον μεσημ- 
βοινώτερα, ώστε νά μή άποκόψωσιν αυτού μέρος, ώς φαίνεται, δτι συνέβη ού μό
νον κατά τον τοίχον τού ημικυκλίου αυτού,αλλά και κατά τούς τοίχους τών τετρα
γώνων αυτού δωματίων. Βουλευτήριον δέ έν Έλευσΐνι μνημονεύει μόνον, καθ’δσον 
εγώ οίδα, μία τού 3ου πιθανώς μ. X. αίώνος επιγραφή (Φιλίστορος τομ. 2 σελ. 
238 = Mommsen, Heortologie, σελ. 227) κατ’ εκείνους δηλ. τούς χρόνους, 
καθ’ούς ή Έλευσις είχεν αντικαταστήσει έν πολλοις τό άστυ (Mommsen, έ. α. 
σελ. 232 σημ. *). Τά εις βάθος 3-3,50 Γ. Μ. προχωρούντα και κατ’ ακολου
θίαν ούχι έπι τού βράχου Ιδραζόμενα θεμέλια πάντων τών τοίχων του είναι λί- 
θοις κοινοις πηλω συγκρατουμένοις πεποιημένα και μόνον οι ανώτεροι αυτού δό
μοι, ώς φαίνεται, ήσαν ιυκοδομημένοι διά πιορίνων πλίνθων. Τού δε προς ανα- 
τολάς δωματίου ό ανατολικός τοίχος Εχει και τούς άνωτέρω δόμους, καθ’δσον 
σώζονται, έκ μεγάλων Έλευσινιακών πολυγωνίων λίθων συνηρμοσμένους* και 
δμως έν τοις θεμελίοις αυτού εύρηται μεταξύ τών κοινών λίθων και πεντελικού 
μαρμάρου τεμάχιον, κεράμου στρωτήρος πιθανώς θραύσμα. Τά τής έν υστερω- 
τέροις ('Ρωμαϊκοις) χρόνοις έπι τών ερειπίων αυτού κτισθείσης διπλής στοάς 
λείψανα (τό οικοδόμημα κατ’ ακολουθίαν ούδ1 υπήρ·/εν δλως δταν ή έπιγραφή ή 
άνω μνημονευθεισα έχαράχθη έπι τού λίθου) βλέπει και εννοεί ευκόλως δ ανα
γνώστης έν τώ διαγράμματι* έπίσης σαφή είσι τά λείψανα και δύο Ετέρων ήμικυ-
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έτος έτι βαθύτερον καί άφου ικανόν άπεκομίσαμεν χώμα άνεύ- 
ρομεν όντως καί έκεΐ τα θεμέλια παλαιοτέρων οικοδομημάτων 
(f-f'-f")· ή ερευνά δραως των έκεΐ τόπων ούτε κατά τό παρόν 
έτος ακόμη δεν έπερατώθη καί τά έκεΐ άποκαλυπτόμενα, όσον 
περίεργα, τόσον καί δυσκατάληπτα είναι. "Οταν τό εργον άπο- 
τελειώση, άναγραφώσι δέ έν τφ διαγράμματι καί πάντα τά έκεΐ 
εις φως έλθόντα λείψανα κτισμάτων, τότε καί μακρότερος περί 
αυτών λόγος θά ήναι αναγκαίος καί εύκατάληπτος.

Τοιαΰτα περίπου τά έΕαγόμενα της έν Έλευσΐνι σκαφής κατά 
τό λήξαν έτος, ώς προς τά λείψανα των οικοδομημάτων, τά δέ 
γενόμενα κατ’ αυτήν ευρήματα ή έμνημόνευσα ανωτέρω ή καί 
έδημοσίευσα ήδη έν τη Άρχαιολ. Έφημερίδι. Ή του λήγοντος 
έτους σκάφη προήγαγεν ίκανώς τό έργον, ώστε ελπίς είναι τε
λευτώντας του έπιόντος έτους νά φθάσωμεν εις τό ποθούμ.ενον 
παρά πάντων τέλος. Μηδείς δέ, παρακαλώ, τών αναγνωστών 
των γραμμών τούτων άπορήση διατί ή έν Έλευσΐνι άνασκαφή οΰ 
μόνον βραδέως, άλλά καί άνωμάλως πως βαίνει έπί τά πρόσω- 
οι λόγοι είναι πολλοί καί διάφοροι, οϋκ έλάχιστος δέ καί ή έξεύ- 
ρεσις έκάστοτε τόπου προς άποκόμισιν τών χωμάτων ό’σον τά 
δυνατόν οικονομικότερα.

Έν Έλευσΐνι, τί) 22s Νοεμβρίου 1888.

Δ. ΦίΛΙΟΣ

κλικών κτισμάτων, του έτε'ρου τών όποιων ή περιφέρεια κατά την κορυφήν εση- 
μειώθη διά του άριΟ. 27. "Οτι δέ μεταγενε'στεραι προσθήκαι είναι και τά δύο τε
τράγωνα βάθρα (ΒΟ και Β'θ') και ετι μεταγενέστερα προσθήκη τό δεξαμενοειδές 
κτίσμα Δ" και δ τοίχος c'-C δήλον. Διά τών g-g' έσημειώθη τό κενόν διάστημα 
μεταξύ τών ε’κεΐ τοίχων, περί ου ό λο'γος εν τοΐς Πρακτικοις τού 1885-1886 έ.ά.
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