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μένης έπιθέσεως έκ τού μέρους της πόλεως' άναμφιβόλως 
άρα ό πύργος οδτος άπετέλει μέρος της μακεδονικής φρου
ράς του Μουσείου. Έοαπανήθησαν έν τη άνασκαφη ταύτη
δΡ. 988.

'Υπό τοΟ αύτοΟ έφορου Α. Σκιά έξηκολούθησαν κατά 
τδ λήξαν έτος και αί έν Έΐενσΐνυ άνασκαφαί. Κατά την 
εκθεσιν αυτού αί άνασκαφαί περιωρίσθησαν εις την τελείαν 
έξερεύνησιν τοΟ ύπολειπομένου μέρους τής νοτίας αυλής 
του ιερού, άρξαμένην άπδ τού Νοεμβρίου τού 1897. Τά 
εύρήματα ύπήρξαν πενιχρά μέν, ώς καί άλλοτε, ούχί δμως 
καί άνευ τινός σημασίας διότι διά τινων εύρεθέντων παι
δικών τάφων μετά γεωμετρικών άγγείων, κειμένων μεταξύ 
τών έρειπίων προϊστορικών οικημάτων, καί διά τής εύρέ- 
σεως όμοιων έρειπίων καί νεκρικών πυρών πολλαχοΟ τής 
Έλευσΐνος καί τού περί αύτήν χώρου άποδεικνύεται οτι ό 
προϊστορικός έν Έλευσινι συνοικισμός ήτο μέγας έκτεινό- 
μενος καθ’ άπασαν την νοτίαν, την άνατολικήν καί την 
βορειοανατολικήν πλευράν του λόφου, άνευ διακοπής.Έξη- 
ρευνήθη δέ καί μικρόν μέρος τοΟ χώρου τούτου μετά τό 
πέρας τής έν τή νοτιά αύλή άνασκαφής. Τά γενόμενα δέ 
εύρήματα εινε σχεδόν μόνον άγγεϊα καί όστρακα άγγείων 
προμηκυναϊκά καί γεωμετρικά, άλλ’ άπαντα έν μεγάλη 
άφθονία καί ποικιλία. Έγένετο δέ καί μεγάλη έργασία έν 
τφ Μουσείψ προς κατάταξιν παλαιοτέρων τε καί νεωτέρων 
εύρημάτων, συνετάχθη δέ καί κατάλογος τών μέχρι το Ο 
1897 εύρημάτων περιλαμβάνων ύπέρ τούς χιλίους άριθ- 
μούς. Διά τάς άνασκαφάς καί έργασίας ταύτας έόαπανή- 
θησαν δρ. 7,523.

"Αλλη δέ έν ’Αττική άνασκαφη έγένετο έν Σουνίω ύπό 
τού έφορου έν τώ Έθνικώ Μουσείω καί μέλους τοΟ συμ
βουλίου τής Εταιρείας Βαλέριου Στάη. Σκοπός τής άνα
σκαφής ταύτης ήτο ή έξακρίβωσις τών τού ναού τής Σου- 
νιάδος ’Αθήνας καί ή άποκάλυψις του περί αύτάν χώρου.
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ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΕΛΕΤΣΙΝΙ

Ή κατά τό έτος 1898 έκτελεσθεϊσα έν Έλευσΐνι άνασκαφική 

εργασία πρέπει νά διακριθή εις δύο περιόδους, ών ή μέν πρώτη 

διαρκέσασα άπ’ άρχής του έτους μέχρι του μ.ηνός Μαίου ήτο 

συνέχεια της από τοΰ Νοεμβρίου του παρελθόντος έτους άρξα- 

μένης έν τή νοτίρε αυλή τοΰ ΐεροΰ άνασκαφής (1), ή δέ δευτέρα 

άπό τοΰ μηνός ’Ιουλίου μέχρι των μέσων τοΰ ’Οκτωβρίου διαρ- 

κέσασα κατηναλώθη είς Ιπέκτασιν τής έν τή παναρχαίρ: νεκρο- 

πόλει άνασκαφής, περί ής έδημοσιεύθη ήδη έκτενής έκθεσις έν 

Έφημ.Άρχ. 1898 σελ. 29-122.

Περί τής έν τή παναρχαίρ: νεκροπόλει άνασκαφής ταύτης θά 

ρηθώσι προσεχώς πλείονα άλλαχοΰ συμπληροΰντα τά ήδη έν 

Έφημ.Άρχ. έν. άν, γεγραμμένα. Πρός τό παρόν άρκεϊ νά δη- 

λωθή ότι κατά την πρός νότον κλιτόν τοΰ λόφου τής έλευσινια- 

κής άκροπόλεως, ένθα κεϊται ή παναρχαία νεκρόπολις, έγένετο 

σκάφη είς τρία μέρη :

α') Έν τφ ήδη Ισκαμμένω μέρει πρώτον μεν πρός δυσμάς 

τοΰ τοίχου Π'(2) είς μήκος 20 μ. περίπου, πρός βορραν δέ τοΰ 

τοίχου Σ είς έκτασιν 8 μ. περίπου, είτα δέ κατά τά νοτιανα- 

τολικά τοΰ άνεσκαμμένου μέρους νοτιώτερον τοΰ μεταγενεστέρου 

τοίχου Δ καί τοΰ ρωμαϊκοΰ όχετοΰ.

β') Κατά την ράχιν τοΰ λόφου πλησιέστατα τής νοτιοδυτικής 

γωνίας τοΰ νΰν οικοδομήματος τοΰ μουσείου, πρός βορρδέν δέ τοΰ 

τέως άνεσκαμμένου μέρους.

γ') Δυτικώτερον τής θέσεως ταύτης πέριξ τοΰ ήδη γνωστοΰ 

υπογείου θολωτοΰ κτιρίου, οπερ γνωστόν δν άπό πολλών έτών

(1) ’Ίδε Πρακτικά το5 1897 σελ. 89.
(2) ’Ίδε τόν παρενθετον πίνακα έν Έφημ.Άρχ. 1893 σελ 29-30.
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άναμφιβόλως εΐνε τάφος, καίτοι τοϋτο ήμφισβητεΐτο τέως ΰπό 
τινων (1).

Καί εις τά τρία ταΰτα μέρη εΰρέθη ή συνέπεια της νεκροπό- 

λεως μ,ετά αλλεπαλλήλων ταφών καί ευτελών τοιχαρίων προϊ

στορικών οικημάτων. ’Ιδιωτική δέ τις σκάφη έκτελεσθεϊσα παρά 

τους πρόποδας του λόφου αντίκρυ του ειρημ,ένου θολωτού τάφου 

προς νότον, ήτοι εντός τοΰ περιβόλου τοΰ σαπωνοποιείου τών 

κ.κ. Χαριλάου καί Κανελλοπούλου (2) άπέδειξεν ότι καί έκεϊ 

ύπάρχουσι πυραί τών εσχάτων μυκηναϊκών χρόνων, ώς άπεδεί- 

κνυον τά εύρεθέντα όστρακα καί άκέραια αγγεία. 'Ολόκληρος 

άρα ή προς νότον κλιτός του λόφου τής έλευσινιακής άκροπό- 

λεως κατέχεται ΰπό τής εΐρημένης παναρχαίας νεκροπόλεως, 

τό δέ ήδη άνεσκαμμένον μέρος αυτής είνε πολό μικρόν άναλό- 

γως προς την έ'κτασιν, ήν αΰτη κατέχει. Τής Αρχαιολογικής 

Εταιρείας έ'ργον είνε νά έξαγοράσν) όχι μόνον άπασαν την αυ

τόθι άπά πολλοΰ ώς εξαγοραστέαν κριθεΐσαν έ'κτασιν, άλλά καί 

άλλην προσέτι, έν οίς και τους έκεϊθεν τής σημερινής όδοΰ καί 

τών αρχαίων τοίχων Β καί Δ (3) κειμένους οΐάίσκους, ί'να συνε- 

γίσϊ) την άνασκαφήν. Καί κατά την νοτιανατολικήν δέ καί ανα

τολικήν κλιτόν τοΰ λόφου, ένθα τό ιερόν, έξετείνετο ωσαύτως ή 

παναρχαία νεκρόπολις, ώς άποδεικνύουσιν οΐ τε υπό Φιλιού καί 

οί ΰπ’ έμ.οΰ πρότερον(4) καί κατά τό παρελθόν έτος άνακαλυ- 

φθέντες τάφοι, περί ών άκολούθως. Ή μεγάλη αΰτη έκτασις τής 

νεκροπόλεως άποδεικνύει ότι κατά τε τους προϊστορικούς χρόνους 

καί τους τών γεωμετρικών αγγείων ύπήρχεν έν Έλευσΐνι συνοι

κισμός λίαν σημαντικός, μάλλον δέ πόλις αληθής διά τους χρό

νους εκείνους.

Τήν σημασίαν τής νεκροπόλεως ταύτης εξαιρεί καί τό σπά-

(1) Τσούντας, Μυκην. σελ. 123, Philios, Eleusis, ses mysteres etc. σελ. 
78. ΙΊρβλ. Lenormant, Gazette archeol. 1883 σελ. 218 (planche 42). 
Perrot et Chipiez, Histoire de l’art VI σελ. 417 εξ,

(2) Τό έργοστάσιον τούτο σημειοΰται καί παρά Curtius und Kaupert, 
Karten von Attica.

(3) Τδε παρένθ. πίν. Έ<ρημ. Άρχ. 1898 σελ. 29-30.
(4) Πρακτικά 1895 σελ. 160 όποσημ. 4 καί σελ. 170 εξ. Έφημ. Άρχ. 

1898. σελ. 38.
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νιον άληθώς γεγονός δτι απανταχού, όπου μέχρι τοΰδε έγένετο 

σκάφη τις εν αυτή, έλάχισται. άπεκαλύφθησαν βλάβαι των παν

αρχαίων ταφών έζ επηρείων ύστε'ρων χρόνων παρά τό μουσείου 

μάλιστα καί τόν Θολωτόν τάφον ή άνασκαφη του.παρελθόντος 

θέρους έδειξεν ότι μέχρις αύτοΰ του σημερινού εδάφους φθάνουσι 

τά προϊστορικά λείψανα καί μόνον έν λίαν περιωρισμέναις περιο- 

χαΐς φαίνονται μεταγενέστεραι (συνήθως των ολίγον πρό ημών 

χρόνων) φθοραί.

Τά ευρήματα τής άνασκαφής του 1898 δεν δύνανται νά 

περιγραφώσιν ενταύθα, πρέπον δ’ όμως νομίζω νά άναγραφώσι 

καί άπό τοΰδε κεφαλαιώδη τινά περί αυτών. Έν τή προεκτάσει 

τοϋ πρότερον ανεσκαμμένου μέρους πρός δυσμάς τοΰ τοίχου Π' 

προς βορράν δέ τοΰ τοίχου Σ εύρέθησαν πολυάριθμοι γεωμετρι

κοί τάφοι, άλλά ολίγον δυτικώτερον τής προεκτάσεως του τοί

χου σ' ΰπάρχουσι μόνον προϊστορικά! ταφαί. Οί γεωμετρικοί τά

φοι λοιπόν εκτείνονται κατά μήκος έκ βορρά πρός νότον περι

βαλλόμενοι έκατέροθεν (ήτοι έζ ανατολών καί έκ δυσμών) ΰπό 

προϊστορικών ταφών" ό δέ έν τφ μέσω χώρος ό κατεχόμενος ΰπό 

τών γεωμετρικών τάφων δεν ήτο πρότερον κατειλημμένος ύπό 

προϊστορικών ταφών. Έν ταΐς πρός δυσμάς τής προεκτάσεως 

τοΰ τοίχου σ' προϊστορικαϊς ταφαϊς άνεκαλύφθησαν πάλιν τά 

αυτά αλλεπάλληλα στρώματα τοιχαρίων, άτινα καί εντός τοΰ 

κτιρίου A (1), άπεδείχθη δέ καί πάλιν ότι τά πλεϊστα μέν τών 

τοιχαρίων τούτων είνε παλαιότερα τών γεωμετρικών τάφων, τά 

δύο δέ ανώτατα στρώματα νεώτερα αυτών, οΰδέν δέ στρώμα 

τοιχαρίων υπάρχει σύγχρονον πρός τούς γεωμετρικούς τάφους. 

'Ωσαύτως δ’ άπεδείχθη, καί μάλιστα πολύ σαφέστερου ή άλλοτε 

ότι τινές μέν τών προϊστορικών πυρών είνε παλαιότεραι καί τών 

παλαιοτάτων τοιχαρίων, τινές δέ νεώτεραι. "Ο,τι λοιπόν έν τώ 

κτιρίω Α παρετηρήθη μετά πολλών δυσκολιών καί άτελώς, 

έςηκριβώθη δέ μόλις μετά πολλάς έρεύνας καί δισταγμούς καί 

αμφιβολίας, άπεκαλύφθη πάλιν ένταΰθα σαφέστερου καί βεβαιό

τερου, έπεκυρώθησαν δέ πληρέστατα τά έν Έφημ. Άρχ. 1898 

σελ. 44 -48 καί 53-65 γεγραμμένα.

(1) ’Ίδε Έφημ. Άρχ. 1898 σελ. 41-48.
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Ετι σπουδοιιοτέρα άποκάλυψις τής άνασκαφής του παρελθόν

τος θέρους είνε ότι έν ταΐς πλείσταις προϊστορικούς πυραϊς εΰρέ- 

θησαν αλλεπάλληλα λεπτά στρώματα άσβεστου έζ εκείνης, ής 

ολίγα ίχνη παρετήρησα έν έτει 1897 έν ταϊς πυραϊς 57 καί 62, 

ε’ίκαζον δέ ότι είνε λείψανα ανθρωπίνων οστών μετα,βεβλημένων εις 

άσβεστον έκ του πολλοΰ πυρός(1).Ή άσβεστος αΰτη άλλοτε μέν 

εΰρίσκετο έντός τής τέφρας των πυρών εις μικράς μάζας ή κατά 

λεπτά οριζόντια στρώματα (2) αποτεθειμένα ΰπό τών καταστα- 

λαζόντων όμβριων ύδάτων, ότέ δέ όχι μεν εντός του στρώματος τής 

τέφρας, άλλ’ ολίγον τι υποκάτω αύτοΰ ή παραπλεύρως, όπου 

κατεστάλαζον διά τής τέφρας διερχόμενα τά όμβρια ΰδατα. 

’Ενίοτε ή άσβεστος δέν εύρέθη κατά στρώματα οριζόντια όπω- 

σοΰν μεγάλα, άλλ’ υπήρχε διεσπαρμένη έντός τών χωμάτων (ή 

τής τέφρας) όμοιάζουσα πρός λατύπην πωρίνων λίθων, έ'ν τινι 

τόπφ δέ τά στρώματα δέν ήσαν οριζόντια άλλ’ εέχον πολλάς 

συρρικνώσεις άποτελούσας ποικίλα καί περίεργα ώς έπί τό πολύ 

κυκλικώς συνεστραμμένα σχήμ,ατα (3). Ποσόν τι έκ τής τοιαύτης

(1) Έφημ. Άρχ. 1898 σελ. 68.
(2) Έν μια πυρά (παρά τό μουσεΐον) τά τοιαϋτα στρώματα ήσαν οΰτω λε

πτά καί πυκνώς έπ’ άλλήλων κείμενα, ώστε ώμοίαζον πρός δέσμην παιγνιόχαρτων.
(3) Ό διδάκτωρ Θ. Σκούφος έμπειρο'τατος περί τήν γεωλογίαν καί παλαιον

τολογίαν έπισκεφθείς μετ’ εμού επί τούτω την έλευσινιακήν νεκρο’πολιν καί έξετά- 
σας τά τε μετά τήν άνασκαφήν έπί το'που περισωζο'μενα ολίγα λείψανα τών προϊ
στορικών πυρών καί τάς εμάς έκ τής άνασκαφής παρατηρη'σεις γράφει τά έξης : 
Τοιαϋται δυρρνκνώδεις και δτολιδώδεις άπαντώδι δυχνότατα έπί, 
ύδατογενών γεωλογικών δτρωμάτων, ήδύναντο δέ κάλλιδτα νά 
δχηματιδθώδι και έν νεκρικαϊς πυραϊς, άφοιί ήτε δποδός καί ή 
περί αύτάς καί ή ΰπ’ αύτάς γή κούφη ουδα ύπέδτη πολλάς δυμ- 
πιέδεις· καί διά μέν τής έπηρείας τών ύδάτων διετάχθη αύττι εις 
φυλλοειδή έπάλληλα δτρώματα, διά δέ της πλευρικής πιέδεως 
καί της τών ίτπερκειμένων καί μεταγενεδτέρων χωμάτων έπε- 
τεήχθη ή δτολίδωδις αύτών ούδαμώς δέ δύνανται νά χρηδιμεύ- 
δωδιν ώς έπιχείρημα πρός άναίρεδιν της γνώμης δτι τά εϋρε- 
θέντα δτρώματα τέφρας είνε νεκρικαί πυραί. Άφοϋ δέ ή μέν χη
μική άνάλυδις τοϋ κ. Ζέγγελη έόεβαίωδε τήν έν τοϊς δτρώμαδι 
τής τέφρας ή παρ’ αήτά παρουδίαν φωδφόρου, φωδφοροΰχα δέ 
όρυκτά ή πετρώματα δέν παρουδιάζονται αήτόθι, δυμμερίζομαι 
καί έγώ τήν ύμετέραν πεποίθηδιν δτι ό φωδφόρος μόνον έκ ζωι
κών όδτών δύναται νά προέρχηται.

ίδ

Θ. Σκογφοε
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άσβεστου συνέλεξα έκ πολλών πυρών, άπέστειλα δε εις τον φίλον 

μου Κωνσταντίνον Ζέγγελην υφηγητήν της χημείας έν τω ΈΟν. 

Πανεπιστήμια) , ίνα διά χημικής άναλύσεως έξακριβώσγι, άν 

αληθώς ή άσβεστος αΰτη είνε λείψανον οστών. ’Αληθώς δε ή 

χημική έξέ ιτασες άπέδειξεν έν τοϊς άναλυθεϊσι δείγμασιν ικα

νόν ποσόν φωσφόρου, όστις δεν δύναται άλλως νά έξηγηθή η ώς 

προερχόμενος έξ οστών. Καί άν λοιπόν ιχέχρι τοΰδε ήδύνατο νά 

θεωρηθή πως εύλογος άριφιβολία τις μήτοι αΐ εύρεθεΐσαι πολυά

ριθμοι πυραί δεν ήσαν πυραί νεκρών, άφοΰ δεν εΰρέθησαν σαφή 

ίχνη οστών κεκαυμένων, ήδη δέν δύναται νά εχγ ύπόστασιν οΰδεμία 

αμφιβολία- διότι 6 ισχυρισμός ότι τά οστά, ών την ύπαρξιν έν 

ταϊς πυραϊς έβεβαίωσεν ή χημική έξέτασις, δέν ήσαν άνθρώπων 

αλλά ζώων αναιρείται ευκόλως καί άναντιρρήτως εξ αυτής τής 

διασκευής τών εύρεθεισών πυρών. Περί τούτου πλείονα άλλοτε.

Ή εκθεσις του κ. Ζέγγελη εχει ούτως :

Έξετάσας τά σταλε'ντα μοι πέντε είδη χωμάτων έξ Έλευ- 

σϊνος, πρός έξακρίβωσιν τής προελεύσεως αυτών καί ιδία του άν 

ταΰτα έμπεριέχουσι λείψανα οστών κεκαυμένων, άνακοινώ ύμϊν 

τά εξής.

Ώς γνωστόν τά κύριον συστατικόν τής ουσίας τών οστών είνε 

τό φωσφορικόν άσβέστιον, ήτοι ενωσις χημική άσβεστου μ.ετά 

φωσφορικού οξέος, ήτις ενωσις άποτελεϊ τά 65-70 °/0 κατά 

μέσον όρον τής όλης ουσίας τών οστών, ώστε ή άνίχνευσις τών 

δύο τούτων συστατικών ήδύνατο καί ήρκει νά έξακριβώσγι τό 

γεγονός.

Καί όσον μέν άφορ^ό την άσβεστον, αύτη άποτελεϊ τά κύριον 

συστατικόν όλων τών άνω δειγμάτων, ίδί^ι όμως οΰχί μετά φω

σφορικού οξέος άλλά μετ’ άνθρακικοΰ οξέος ηνωμένη ώς άνθρα- 

κικάν άσβέστιον, ώς τούτο έμφαίνεται προχείρως έκ τού άθρόου 

άναβρασμού όστις παράγεται άν έπί οίουδήποτε τών άνω χωμά

των έπιχύσωμεν άραιόν τι όξύ, πρός δέ καί έκ τής γενομένης χη

μικής άναλύσεως, έξ ου ώς συμπέρασμα άπορρέει τά γεγονός ότι
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τα χώματα ταΰτα δεν δύνανται νά εινε τέφρα οστών, άλλ’ αν 

όντως λείψανα καέντων οστών ύπάργουσιν έν αύτοϊς, ταίίτα συγ- 

κατεχώσθησαν άναμίξ μετ’ άσβεστολιθικης γης.

Ώς δε καί έκ του άνομοιομόρφου, της έλλείψεως συνεκτεκό- 

τητος καί άλλων εξωτερικών φαινομένων προκύπτει, άπαντα τά 

άνω χώματα δεν είνε φυσικόν τι προϊόν ομοιομερές ήτοι πέ

τρωμα, άλλα μίγμα πολλών έν μέρει ίσως φυσικών (ασβεστό

λιθου, κοινής γης, χώματος), έν μέρει τεχνητών (ασβέστου, 

διά χρόνου εις άνθρακ. άσβεστον μεταποιηθείσης) υπολειμμάτων 

καύσεως όργαν. σωμάτων καί προϊόντων.

Πλην δε τούτων καί ή του ύδατος έπίδρασις διά χρόνου ήλ- 

λοίωσεν ίσως εν τισι την αρχικήν τούτων σύστασεν.

“Οσον δ’ άφορ^ τό δεύτερον τών συστατικών, τό φωσφορικόν 

οξύ, τοΰτο προσδεωρίσθη ακριβώς έν τοϊς άνω δείγμασι καί εύ- 

ρέθη έν άπασιν αύτοϊς περιεχόμενον κατά τάς κάτωθι αναλογίας.

Άρ. 1. Χώμα έκ της ύπ’ dpiO. 72 πυράς.

Φώσφορος (Ρ) = 1.89°/0 

αναλογώ/ εις 

Φωσφορικόν όξύ

(ΡΑ) =4.59 «/ο

Έν τώ δείγματι τούτω παρατηρεϊται εύκρινώς καί τεμάχιον 

κυανοΰν ασβεστόλιθου η μαρμάρου. Τό ποσάν της περιεχομένης 

ασβέστου (CaO) δι’ άναλύσεως εΰρέθη άνερχόμενον εις 21.9 °/0 
άντιστοιχοΰν εις ανθρακικήν άσβεστον (Cac03) 39,25 °/0-

Άρ. 2. Χώμα έκ της ύπ’ dpxO. 32 πυράς.

Φώσφορος = 0.34 °/0 

Φωσφορικόν όξύ = 0.77°/0

Άρ. 3. Τέφρα ύπό την πυράν 29.

Φώσφορος =0.24 °/0 

Φωσφορικόν όξύ = 0.545
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Άρ. 4. Χώρια ύπό την πυράν 29.

Φώσφορος == 0.36 °/0

Φωσφορικόν όξύ —0.815

Άρ. 5. Τέφρα έκ της πυράς 79.

Φώσφορος —0,37

Φωσφορικόν όξϋ = 0,847

Άρ. 6. Τέφρα έκ τοϋ ί/π’ άριθ. 26 Αγγείου.

Φώσφορος — ίχνη

Ό προσδιορισμός τοΰ φωσφορικού οξέος έγένετο διά κατεργα

σίας των χωριάτων έν θερμφ ύπά βασιλικού ύδατος, καθιζήσεως τοΰ 

έν τω διαλύματι φωσφορικού οξέος διά μολυβδαινικοΰ άριριωνίου, 

άναδιαλύσεως του ιζήματος έν άμμωνίρ: και καθιζήσεως διά μα- 

γνησιακοΰ διαλύματος (mixture magnesienne), διακαύσεως 

τοΰ ιζήματος καί ζυγίσεως τοΰ οΰτω άποχωρισθέντος πυροφω- 

σφορικοΰ μαγνησίου.

Εις τό ΰπ’ άριθ. 6 δείγμα ό φώσφορος εΰρέθη κατ’ ίχνη μόνον 

αληθώς περιεχόμενος' ταΰτα καίτοι ήσαν αρκούντως αισθητά, 

οΰχ ήττον δεν ήδύναντο νά προσδιορισθώσι διότι ένφ έκ των 

άλλων δειγμάτων μοί εστάλη λίαν επαρκής πρός χημικήν άνά- 

λυσιν ποσότης, έκ τοΰ τελευταίου μοί έστάλησαν μόλις 0jf!I|i4.

Καίτοι ή ποσότης, ήτις εις τά πέντε πρώτα δείγματα πε- 

ριέχεται, δεν είνε μεγάλη, οΰχ ήττον είνε τοιαύτη, ώστε δεν δυ- 

νάμεθα νά δεχθώμεν ταύτην ώς έκ τυχαίων προσμίξεων τών 

συστατικών τών χωμάτων προερχομένην, άλλ’ έξ άπαντος εκ 

τής συμμίξεως έν αύτοϊς ουσιών τά μάλιστα φωσφορούχων.

Τοιαΰται δε πρόκεινται δύο ειδών.

1. ’Ορυκτά ώς ό άπατίτης, ό φωσφορίτης ή λείψανα πα

λαιοντολογικά ώς οί κοπρόλιθοη

Τοιαΰτα όμως σώματα δεν άπαντώσιν έν Έλλάδι, οΰδαμώς 

δέ περί την ’Ελευσίνα.

2. 'Οργανικής καταγωγής σώματα, οίον τέφρα φυτών ή τέ

φρα οστών.
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Καθά γνωστόν, ό έν τώ ζωϊκώ οργανισμ.ώ περιεχόμενος φώ

σφορος έλκει την καταγωγήν του εκ τής φυτικής τροφής. Τά 

φυτά έν τοϊς σπόροις ίδίγ αυτών, τοϊς καρποϊς, ταΐς ρίζαις κλπ. 

περιέχουσι ποσά άξια λόγου φωσφόρου- ούτω τοιαΰτα ώς άνω 

μέρη φυτών έν ξηργ τελείως καταστάσει περιέχουσι κατά μέσον 

όρον 5-15 έπϊ τοϊς χιλίοις φωσφορικού οξέος.

Άλλ’ επί του προκειμένου ή έκ φυτών προέλευσις δεν φαίνεται 

ήμϊν πιθανή ένεκα τών εξής λόγων.

1. Τής έλλείψεως συστατικών τινων άπαραιτήτων τοιαύτης 

φυτικής τέφρας καί δη καλιού κλπ. χημικώς έλεγθείσης.

2. Έκ τής εΰρεθείσης ποσότητος φωσφορικού οξέος, ήτις άν 

ΰποτεθή ότι οφείλεται εις φυτικήν τέφραν έπρεπε νά είνε πολύ 

μικροτέρα αφού τό κύριον σώμα άποτελεϊται έξ ανθρακικής ασβέ

στου, ώς ειπομεν.

Μόνον άν ιδιαίτεροι άρχαιολογικο! λόγοι δύνανται νά ΰπαγο- 

ρεύσωσι την ΰπόθεσιν ότι έκαίοντο έκεϊ τοιούτου είδους σπόροι 

ή καρποί κλπ. (ούγι ξύλα), ήδύνατο — πάντως όμως λίαν πα- 

ρακεκινδυνευμένως — νά άποδοθή ή εύρεθεϊσα φωσφόρου ποσό- 

της εις φυτικήν καταγωγήν. Έν τοιαύτη περιπτώσει δει προς 

τοϊς άλλοις την έλλειψιν του καλιού κλπ. ήτοι τών ετέρων συ

στατικών τής φυτικής τέφρας, νά έξηγήσωμεν διά τής ύποθέσεως 

ότι ταύτα διελύθησαν καί παρεσύρθησαν ύπό τών ύδάτων, του 

φωσφορικού οξέος ένωθέντος μ,ετά τής άσβέστου τών πέριξ άσβε- 

στολιθικών χωμ-άτων καί σχηματίσαντος φωσφορικήν ασβεστον.

Έκ τούτων πάντων τών λόγων έμόρφοοαα την πε- 
ποίθηΟιν, δτι ό άνευρεθε'ις (^ωο^όρος έν τοϊς χώμαοι 
και τη τέφρα οφείλεται εις τέφραν οστών ουγκαταριι- 
χθεΐσαν μετ’ άλλο^ν σωμάτων ιδία γης άσβεστολιθικης.

Αΰτη νομ.ίζομ.εν είνε ή μόνη πιθανή έξήγησις τής έν σχετικώς 

άξιο: λόγου ποσότητι ύπάρξεως τού φωσφόρου έν τοϊς ρηθεΐσι 

χώμασι κλπ. ήτις πιθανή έξήγησις γίνεται ασφαλής βεβαιότης 

άν αρχαιολογικοί λόγοι δύνανται νά τήν ένισχύσωσιν.

Έν Άθήναι; 10 Φεβρουάριου 1899.
Κ. Δ. Ζεγγελιις

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:46 EEST - 18.237.180.167



80 ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1898

Ή έν αΰτφ τφ ίερφ έν τη νοτίιγ αυλή άνασκαφή άπεκάλυψε 

μόνον κτιρίων λείψανα, άτινα παριστα τό έν πίν. 2 σχεδιαγρά- 

φημα.Τοΰτο δε καί προσεδοκάτο. Πλήν των κηρίων μόνον θραύ

σματα τινα αγγείων πασών των εποχών εΰρέθησαν, ούδέν δέ άρ- 

χαϊον άντικείμενον άξιολογώτερον. 'Ήδη ή Ιν τη νοτιά αυλή'τοΰ 

ίεροΰ άνασκαφή πρε'πει να θεωρηθή περατωθεϊσα, διότι έξ άπά- 

σης της περιοχής αυτής μόνον μικρά τινα μέρη δεν έξηρευνήθη- 

σαν κωλυόμενης τής εργασίας υπό τών ύπερκειμένων αρχαίων 

κτιρίων ή έξ άλλων παραπλήσιων εμποδίων. Έκ τών εΰρεθέντων 

κτιρίων άξιολογώτερον είνε λείψανόν τι Τ τοϋ αυτόθι διερχομέ- 

νου τείχους τών κατά τον Περικλέα χρόνων, ού άπαντες σχεδόν 

οί λίθοι άφηρέθησαν έν ύστέροις χρόνοις(Ι). Τό νϋν εύρεθέν μέρος 

Τ είνε μόνον ό κατώτατος δόμος τών θεμελίων, οστις ένεκα τής 

πρός νότον κλίσεως του έδάφους δεν καταλαμβάνει άπαν τό πλά

τος του τείχους, άλλ’εκτείνεται μόνον κατά την εξωτερικήν 

πλευράν αύτοΰ(2). Οί εύρεθέντες λίθοι δεν είνε συνεχείς καθ’ ά

παν τό άποκαλυφθέν μέρος τοΰ Τ, έλλείποντος μέρους τίνος έν 

τφ μέσω, άλλά τά έν τφ βράχφ κλιμακωτά λαξεύματα, έν 

οίς ήσαν τεθεμελιωμένοι οί λίθοι, σωζόμενα δεικνύουσι την θέσιν 

τών έλλειπόντων λίθων.

Ένδοτέρω τοϋ Τ εΰρέθη παράδοξόν τι κιονοειδές κτίσμα υ 

ύψους 2,25 ώκοδομημένον ευτελέστατα διά πέντε δόμων πωοί- 

νων πλινθίδων ειλημμένων Ις άλλου κτιρίου καί πολλαχώς τε- 

θραυσμένων. Τοϋτο φαίνεται ότι έχρησίμευσεν ώς υποστήριγμα 

κεκλιμένου τίνος επιπέδου ξυλίνου κατασκευασθέντος πρός άνέλ- 

κυσιν τών έκ τοΰ τείχους άφαιρουμένων λίθων- κατεσκευάσθη 

δέ προχείρως εκ τεθραυσμένων καί άχρηστων λίθων αύτοΰ τοϋ 

τείχους.

Ό εις τό οικοδόμημα τοΰ Τελεστηρίου άνήκων τοίχος Γ-Γ’ 

είνε τεθεμελιωμένος εις βάθος 9,64 άπό τοΰ δαπέδου τής Φιλω-

|1) Πρβλ. Πρακτικά 1895 σελ. 168 έξ.
(2) Έν τώ σχεδίω ή γραμμή του Τ δεν συμφωνεί πρός την γραμμήν του 

τείχους κατά τό σχέδιον τοΰ Λυκάζη (Πρακτικά 1895 πίν. 1), ’ίσως διότι ό 
κατώτατος δο'μος δεν ήζολούθει αυστηρώς την γραμμήν ταύτην. Δυστυχώς ή 
άσυμφωνία αυτή παρετηρη'Θη μόνον μετά τήν εκ νέου επίχωσιν τοΰ άνασκαφέντος 
μέρους, ότε δεν ήδύνατο νά εξελεγχθή πάλιν ή καταμε'τρησις.
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νείου στοάς, βαθμηδόν όμως προς δυσμάς (ήτοι προς το Γ') τό 

βάθος αύτοΰ έλαττοΰται σημαντικώς ώς έκ του άποτόμως άνυ- 

ψουμένου βραχώδους έδάφους. Οί άνώτατοι δόμοι του Γ-Γ" 

έλλείπουσιν, υπολείπονται δε οί κατώτεροι δέκα εννέα (1), έ'χον- 

τες έν όλφ ύψος 7,35, οϊτινες και παρίστανται έν τή προηγου- 

(α,ένγ) εΐκόνι έκ φωτογραφίας τίνος πεποιημένγ).

Πλήν τούτων εΰρέθησαν καί πολλά παλαιότερα τοιχάρια (β, 

β' καί β"), ών τινα διακρίνονται καί έν τή εΐκόνι, δριοια πρός 

τά έν Πρακτικοΐς 1895 πίν. 1 σημειούμενα α3 καί α4, καί τά 

πολυάριθμα κατά την νοτίαν κλιτύν τοΰ λόφου της άκροπόλεως 

έν τ9) νεκροπόλει ευρισκόμενα (2). Μεταξύ των τοιχαρίων τούτων 

εΰρέθησαν καί τρεις ορυκτοί τάφοι παιδιών τΐ, τ2 καί τ3, άνή- 

κοντες εις την εποχήν των γεωμετρικών αγγείων, ό τρίτος δ’ έκ 

τούτων κεϊται έν τοιαύτγι θέσει, ώστε είνε φανερόν δτι είνε νεώ- 

τερος των παρακειμένων τοιχαρίων, διότι άλλως θά ήτο κατε

στραμμένος κατά την οικοδομήν αυτών. Τά ευτελή άρα τοιχάρια 

ταΰτα (ώςκαί τά έν Πρακτικοΐς 1895 πίν. 1 σημειούμενα α3 καί 

α4) είνε παλαιότερα τών γεωμετρικών αγγείων σύγχρονα δέ προς 

τά έν τή παναρχαίγ νεκροπόλει εΰρεθέντα τοιχάρια τών κατω

τέρων τεσσάρων στρωμάτων, άνηκουσι δέ καί ταΰτα ώς έκεϊνα 

εις οικήματα προϊστορικών χρόνων (ΐδε καί ανωτέρω σελ. 74). 

Καί τά ένταΰθα δ’ εΰρεθέντα τοιχάρια ομοίως πρός τά έν τή 

παναρχαία νεκροπόλει διακρίνονται εις τρία στρώματα, ών κα- 

τώτατον τό β, μέσον τά β' καί άνώτατον τά β", δπερ κεϊται 

0,90 ύψηλότερον τοΰ παρακειμένου τάφου τΐ καί μ.όνον τών 

άλλων ενδέχεται \ά είνε σύγχρονον τών γεωμετρικών άγγείων 

(πιθανώτερον δ’ ομ.ως καί αυτό είνε παλαιότερον ώς καί τά 
λοιπά) (3).

(1) Ό ανώτατος Ιξ αυτών εινε lx μέλανος Ιλευσινίου λίθου, οί δέ λοιποί 
έκ πώρου.

(2) Έφημ. Άρχ. 1898 σελ. 41 εξ.
(3) Τά β Οψοΰνται μέχρι τοΰ δευτέρου δόμου τοΰ τοίχου Γ-Γ', ολίγον τι 

βαθύτερου δ! τοΰ ΰψους τούτου εινε έσκαμμένοι οί τάφοι τΐ καί τ2 (ή'τοι 6,70 
βαθύτερου τοΰ ανώτατου δόμου τοΰ Γ-Γ').Τό παρά τόν τάφον τ3 υπάρχου τοιχά- 
ριον 6' ΰψοΰται μέχρι τοΰ πέμπτου δόμου τοΰ Γ-Γ', ό δέ τάφος τ3 αντιστοιχεί 
πρός τόν τέταρτον δόμον. Τό 6" κεϊται κατά ένα έτι δόμον ύψηλότερον τοΰ β'·
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Οί τρεις τάφοι τ 1, τ2 καί τ3 ήσαν πάντες πενιχρότατοι εις 

κτερίσματα, άνήκοντες εις παιδία, όθεν καί τό μικρόν μέγεθος 

αότών. Ό τάφος τΐ κτιστός διά λίθων καί καλυπτόμενος διά 

πλακών, έχων δέ μήκος 0,95, πλάτος 0,35 καί βάθος 0,35 
άνήκεν εις παϊδα ώσεί οκταετή, ού ή κεφαλή έκειτο πρός βορ— 

ράν, ο! δέ πόδες ήσαν ολίγον τι συγκεκαμμένοι πρός άνατολάς, 

ώστε πιθανώς ό νεκρός έτάφη κατακεκλιμένος επί του δεξιού 

πλευροϋ. 'Ως κτέρισμα εΰρέθησαν έν τφ τάφω πε'ντε πόδες αγ

γείων γεωμετρικών (ώς είνε φανερόν εκ του είδους του μελανός 

γανώματος αυτών), οί'τινες άποκεκομμένοι όντες έκ τών εις ά 

άνήκον αγγείων άνεπλήρωσαν ένεκα τοΰ κωνικού σχήματος αυ

τών παρά πένησιν άνθρώποις τά κύπελλα (1). Σπουδαϊον έν 

τούτω τφ τάφω είνε ότι εγγύτατα πρός τήν δυτικήν πλευράν 

αύτοϋ εΰρέθη βόθρος τις διαμέτρου 1,10 καί βάθους 0,45, όστις 

ήτο πλήρης τε'φρας ούτε οστά ούτε άλλο τι έμπεριεχούσης, δύ- 

ναται δέ σχεδόν είπεϊν μετά βεβαιότητος νά θεωρηθή ώς επι

τύμβιος βωμός. Πρβλ. Έφημ. Άρχ. 1898 σελ. 50 καί 89.
Ό τάφος τ2 έπεκαλύπτετο διά πλακός, άλλ’ ήτο άκτιστος, 

ή πρός τήν κατωφέρειαν όμ.ως (ήτοι ή πρός άνατολάς) πλευρά 

αύτου περιεβάλλετο ύπό μιας ώμής πλίνθου. Μήκος αϋτοΰ 0,45, 

πλάτος 0,25, βάθος 0,35. ’Εντός αύτου εύρέθη νεκρός παιδιού 

καθήμενος, ώς μόνον κτέρισμα έ'χων δακτυλιοειδές τι σύρμα χαλ- 

κοΰν, όπερ πιθανώς ήτο σφηκωτήρ τής κόμης.

‘Ο τάφος τ3 (μήκ. 0,55, πλάτ. 035, βάθ. 0,35) ήτο άκτι

στος έπικεκαλυμμένος μόνον διά πλακών καί έπεστρωμένος διά 

χαλίκων, ίφ’ ών έ'κειτο σεσαθρωμένος ό σκελετός βρέφους μετά 

τής κεφαλής πρός ΝΛ. 'Ως κτερίσματα παοέκειντο δύο αγγεία 

πολύ μικρά, ών τό μεν ήτο λάγυνος αγάνωτος μετά μαστοειδούς

έπ’αύτου όπήρχον καί λείψανα ώμων πλίνθων, άτινα όμως ώς Ικ της γειτονείας 
τοΰ Γ-Γ' ήσαν συγκεχυμένα καί δέν διεκρίνοντο ασφαλώς δτι άπετέλουν τοίχον 
έπικαθη'μενον έπί τοΰ 6", ώς θπετέθη έν Έφημ. Άρχ. 1898 σελ. 43 εξ. ΙΙροσέτι 
παρετηρήθη πλησίον καί στρώμα τι κοκκινοχώματος πάχους 0,10 έπικαλύπτον 
τόν τάφον τ3 καί τά παρ’ αυτόν τοιχάρια, δπερ ίσως προήρχ^ετο έκ διαλυθει- 
σών πλίνθων.

(1) Τοιοΰτος πούς δμως εΰρέθη καί έν τώ πλουσιωτάτω τάφω τής ’Ίσιδος, 
Έφημ. Άρχ. 1898 σελ. 107.
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άποφύσεως, το δε κυαθοειδές κύπελλον μετά ποδάς διακεκοσμη- 

{/.ένον κατά τον συνήθη τρόπον των γεωμετρικών άγγείων.

Νοτιοδυτικώς του τάφου τ3 εϋρέθη προσε'τι μεγάλη πυρά 

μετά κεκαυμ,ένων οστών ανθρώπου καί οστράκων γεωμετρικών 

άγγείων, ής τό δάπεδον αντιστοιχεί προς τόν έβδομον καί όγδοον 

δόμον του τοίχου Γ-Γ . “Ισως εις αυτήν άνήκεν ή έν προτέρα 

ανασκαφή ολίγον άπωτε'ρω εύρεθεϊσα έσχάρα έξ ωμών πλίνθων 

α'" (Πρακτικά 1895 πίν. 1. Πρβλ. Έφ. Άρχ. 1898 σελ. 50).

Κατά μήνα Μάρτιον επισκοπών τά πρό πολλοΰ υπό ΦΛίου 

ανεσκαμμένα εν τώ ΐερφ προϊστορικά ερείπια, παρετήρησα ότι 

ή πρός ΒΑ γωνία του μυκηναϊκού περιβόλου του ίεροΰ (ΐδε 

Πρακτικά 1887 πίν. 1, θ , Philios, Eleusis pi. h-y, ολίγον 

τι πρός άνατολάς τής πομπικής όδοΰ) ήτο τεθεμελιωμένη επί 

χώματος, έν ώ δεεκρίνετο στρώμα τέφρας καί κεκαυμε'νης γής, 

έσκέφθην δε ότι τοϋτο ήτο προϊστορική πυρά νεκρού, όμοια ταϊς 

έν τω ΰπ’ έμοΰ άνεσκαμμένφ μέρει τής παναρχαίας νεκροπόλεως 

εΰρεθείσαις. Ύπορύξας λοιπόν μετά μεγάλης δυσκολίας τό ύπερ- 

κείμενον τείχος (1) άνέσκαψα τήν πυράν ταύτην μέχρις 0,60 

περίπου ένδοτέρω τής προσόψεως τοΰ τείχους, είδον δέ ότι τό 

στρώμα τής τέφρας αυτής σώζεται νυν εις μήκος 3,50 μ. άπό τής 

γωνίας τοΰ τείχους, άναμφιβόλως δέ θά ήτο πολύ μεγαλύτερον, 

κατεστράφη δέ τά μέν κατασκευαζομένου τοΰ προσιρκοδομημένου 

εις τόν μυκηναϊκόν περίβολον πολυγωνικοΰ τείχους (Πρακτικά 

1887 πίν. 1, θ, Philios, Eleusis pi. h-h1), τό δέ κατά τήν 

άνασκαφήν τοΰ Φιλιού. Τό μέγεθος τοΰτο καί ή έν γένει όμοιό- 

της πρός τάς πρότερον ΰπ’ έμοΰ άνεσκαμμ,ένας προϊστορικός πυ

ράς μέ πείθει ότι καί αύτη είνε πυρά νεκροΰ, κάίτοι άλλο 

τι ασφαλέστερου σημεϊον τούτου δεν παρετήρησα, (άλλ’ ουδέ

(1) Τό εξορυχθέν χώρια αντικατέστησα διά λίθων, ( μαρμάρων διά τό ευδιά- 
κριτον), Γνα μή τό τείχος μετέωρον άπομεΐναν καταπέση.
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πιθανόν ήτο να παρατηρήσω). Βέβαιον δμως είνε ότι τό πυρί

καυστου τούτο στρώρια εϊνε πολύ παλαιότερον του μυκηναϊκού 

περιβόλου του ιερού, διότι ούτος δεν ήδύνατο νά οΐκοδομηθή έπί 

γης, άν αΰτη δεν ήτο άπό μακροΰ χρόνου συμπεπιεσμένη και 

στερεά, όθεν καί ούδεμία καθίζησις παρατηρεϊται νυν έν τω τεί- 

χει. Εντός τής τέφρας εύρέθησαν άκαυστα οστά ζώου (άρνίου 

κατά πάσαν πιθανότητα) καί τινα όστρακα μυδίων (πάντα λεί

ψανα του περιδείπνου βεβαίως), προσέτι δέ ικανά όστρακα αγ

γείων, ών τά μέν ήσαν άγανώτων προϊστορικών αγγείων έξ ερυ

θρού πηλού, άλλα έξ όμοιου πηλού ίστιλβωμένου διά τριβής, εν 

όστρακον έκ πηλού ερυθρού μετά επιχρίσματος έκ πηλού υποκί

τρινου, τεμάχιον νησιωτικού αγγείου μεταπεποιημένον εις βέμ- 

βικα, καί τέλος μικρότατον τεμάχιον λεπτού άγγείου έξ ερυθρού 

πηλού μετά παχέος μελανού χρώματος, όπερ ίσως ανήκει εις τό 

παλαιότατον είδος των μετά γανώματος μυκηναϊκών όστράκων(Ι). 

"Αλλα προϊστορικά όστρακα αγγείων εύρον όμοΰ μετά οστών 

προβάτου (2) υποκάτω τού στρώματος τής τέφρας εντός φυσικής 

κοιλότητος τού βράχου ύπαρχούσης πλησίον αυτής τής γωνίας 

τού εΐρημένου μυκηναϊκού περιβόλου, ής ό πυθμήν κεϊται 0,70 

περίπου υποκάτω τών λίθων τού τείχους. Τά πλείονα τών οστρά 

κων προήρχοντο ώς είκάς έξ ευτελών άγανώτων αγγείων έκ πη

λού ερυθρού ή ξανθού, αλλά καί έκ τών λεγομένων λυδχκών 
(ήτοι τών έκ μέλανος πηλού) εύρέθησαν ικανά καί άλλα έκ 

τών ^λεγομένων νησιωτικών, όμοιων τοϊς εξ Αίγίνης γνωστοϊς 

(Έφημ. Άρχ. 1896 πίν. 10 άριθ. 1-6. Πρβ. καί Έφημ. 

Άρχ. 1898 σελ. 63 Ιξ.). Τά τελευταία ταΰτα, ήτοι τά νη

σιωτικά ήσαν τά βαθύτατα εύρεθέντα επ’ αυτού τού βράχου.

"Αλλην προϊστορικήν πυράν παρετήρησα υποκάτω τών λίθων 

τού προϊστορικού τοιχαρίου θ'" (Πρακτικά 1887 πίν·. 1 = ΡΜ· 

lios, Eleusis, pi. 1,), άπέχοντος 7,50 μ. περίπου άπό τού προ· 1 2

(1) FurtwSngler-Loschke Myk. Vasen σε).. VII, α' είδος τής II κατη- 
γορίας. Εννοείται δτι τό δστρακον τούτο πιθανώτατα είνε πολύ νεώτερον τής 
πυράς κατά τύχην παραπεσόν εις αυτήν.

(2) Άνεγνώρισεν αυτά ώς τοιαύτα ό καθηγητής τής ζωολογίας Ν. Ατ*ο- 
στολιδης.
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ειρημένου μυκηναϊκού περιβόλου προς βορραν. Ή τέφρα της πυ

ράς ταύτης είνε παχύτατη καί λευκή (1) σωζομένη εις μήκος 

2,40, προφανώς δε είνε πολύ παλαιοτέρα του τοιχαρίου θ'", 

διότι τοΰτο ώκοδομήθη έπ’ αυτής ώς επί στερεού εδάφους. "Ο

στρακα εύρον έν αυτή ολίγα, λυδικά καί νησιωτικά. Με'γα μέρος 

τής τέφρας ταότης άφήκα άνέπαφον, ϊνα μη καταστρέψω όλο- 

σχερώς τό έπ’ αυτής ώκοδομημένον τοιχάριον, άφοϋ δέν ήλπιζον 

νά εύρω τι σπουδαϊον έν αυτή.

"Αλλοι τάφοι μετά γεωμετρικών αγγείων,όμ,οιότατοι τοϊς κατά 

τούς πρός νότον πρόποδας τοΰ λόφου τής άκροπόλεως, εΰρέθησαν 

κατά μήνα Σεπτέμβριον ύπό τοΰ ϊατροϋ Β. Μορφοπούλου έν τώ 

ύπογείω τής νεόδμητου οικίας αύτοΰ κειμένης πλησίον τοΰ σιδη

ροδρομικού σταθμοΰ μεταξύ τής γραμμής τοΰ σιδηροδρόμου καί 

τής εις Θήβας άγούσης αμαξιτής όδοΰ, μόλις είκοσι βήματα πρός 

άνατολάς των ερειπίων τοΰ γνωστοΰ ρωμαϊκού υδραγωγείου καί 

τής σημερινής όδοΰ, ήτις άγει παραπλεύρως τοΰ υδραγωγείου τού

του έκ τής παρά τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν πλατείας εις τά ερεί

πια τών Μεγάλων Προπυλαίων. Οΐ τάφοι ούτοι ήσαν έπίσης εις 

αλλεπάλληλα στρώμ.ατα διατεταγμ.ένοι, πιθανώς δέ καί νεώτεροι 

τάφοι (μετά μελανομ,όρφων άγγείων) ύπήρχον αυτόθι, άλλ’ ούτοι 

ήσαν κατεστραμμένοι, διότι τά υπόγειον δεν έσκάφη όλον νΰν τό 

πρώτον, άλλ’ ηΰρύνθη μόνον ύπαρχον καί πρότερον.Τό κατώτα- 

τον στρώμα τών τάφων κεϊται έν τή άμμω τοΰ έν χρόνοις πα- 

λαιοτέροις τών εύρεθέντων τάφων αύτόθεν διεοχομ.ένου έλευσινια- 

κοΰ Κηφισοΰ (2). Ή παλαιοτάτη αύτη κοίτη του ποταμοΰ ήτο 

αυτόθι πολύ πλατεία, διότι κατεϊχεν άπαν τό πλάτος τοΰ έκσκα 

φέντος υπογείου, έκτεινομένη καί περαιτέρω έκατέροθεν άλλ’υ

πήρχε καί ύψηλότερον έτερον στρώμα άμμου νεώτερον τών τά

φων, άλλά πολύ μικρόν. Οί εΰρεθέντες τάφοι ήσαν τουλάχιστον 

πέντε, ών εις ορυκτός, δύο όστεοδόχα άγγεϊα καί δύο πυραί. Ό

(1) ΓΙρβλ. Έφημ. Άρ/. 1898 σελ. 68.
(2) "Ιδε τά ότ’έμοϋ γεγραμμένα έν Πρακτικοΐς τοΰ 1897 σελ. 105 εξ.
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άξιολογώτατος των τάφων άνήκεν εις τό κατώτατον στρώμα 

καί ήτο κτιστός έπικεκαλυμμένος διά πλακών, εμπεριείχε δέ 

όστεοδόχον άμφορέα ύψους 0,53 σχήματος οΐου ό έν Έφημ. 

Άρχ. 1898 πίν. 3 άριθ. 8, έν ω ύπήρχον κεκαυμένα τά οστά 

δύο νεκρών, τοΰ μέν παιδικής ηλικίας του δέ ανδρικής. Ό άμ- 

φορεύς ούτος έν μέν τφ λαιμφ εινε διακεκοσμημένος διά πολ

λαπλής όρθογωνίως τεθλασμένης γραμμής, την δέ κοΛίαν έχει 

μέλαιναν πλην δύο τετραγώνων πεδίων έκατέροθεν, πληρουμέ- 

νων δι’αλλεπαλλήλων όξυγωνίως τεθλασμένων γραμμών.Τό στό- 

μιον αύτοΰ έπεκάλυπτε ταπεινή πυξίς πλουσίως έξωθεν καί έ'σω- 

θεν διά γεωμετρικών κοσμ.ημάτων πεποικιλμένη.

Έν τφ αύτφ ύπογείφ εύρέθη καί οικοδόμημά τι έκ συμπή- 

κτων λίθων (άρουραίων) τής αυτής κατασκευής προ τά έν Πρα- 

κτικοϊς 1897 σελ. 105 έξ. μνημονευόμενον πρόχωμα του πο

ταμού, πιθανώς δέ συνέχεται μετά τοΰ προχώματος άδηλον εις 

τί χρησιμεΰον.

Έτέρα ιδιωτική σκαφή ή τοΰ Δ. Μεθενίτου άπεκάλυψεν ίκα- 

νάς έπιγραψάς καί γλυπτά άνήκοντα προδήλως εις ίδιον Ιερόν 
’Ασκληπιού καί δή παλαιόν, ήτοι ήδη άπό του Ε' π. X. αΐώ- 

νος ίδρυμένον, ώς άποδεικνύει ή παλαιοτάτη τών εύρεθεισών έπι- 

γραφών.Τάς αρχαιότητας ταύτας ό Δ. Μεθενίτης λέγει ότι εύρε 

τάς μέν τώρα τάς δέ άλλοτε (1) έν τινι άμπέλω αύτοΰ κειμένγ 

παρά τήν δεξιάν όχθην τοΰ έλευσινιακοΰ Κηφισοΰ εν χιλιόμετρον 

περίπου έξω τής νυν κώμης Έλευσΐνος, εκατόν δέ περίπου μέτρα 

πρός δυσμάς τών λειψάνων τοΰ γνωστοΰ παλαιοΰ υδραγωγείου. 

Έπισκεφθείς τήν άμπελον ταύτην είδον αληθώς μικρά τινα λεί

ψανα μεταγενεστέρων κτισμάτων, άλλ’ έπειδή τά μέρος τοΰτο είνε 

έκτεθειμένον εις τάς πλημμύρας τοΰ ποταμοΰ, όστις πολλάκις αλ- 

λάσσει κοίτην άναμφιβόλως δέ καί αύτόθεν διήλθεν δχι άπαξ, 

μοί φαίνεται πως δύσκολος ή ΐδρυσις ίεροΰ έν τοιαύτν) θέσει.

’Αλλά τοΰτο ευκόλως δύναται νά έξακριβωθή διά μικράς άνα- 

σκαφικής έργασίας1 έλπίζων δ’ ότι τά γενόμενα ευρήματα δύ· 

(1) Πρβλ. καί Έφημ. Αρχ. 1892 σελ. 115 ίιποσημ. 3,
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νανται νά συντελέσωσιν, ώστε νά μη άναβληθή επί μακράν η έπι- 

χείρησις της άνασκαφής ταύτης ύπό της ’Αρχαιολογικής Εται

ρείας.σπεύδω νά ανακοινώσω ενταύθα τα άξιολογώτερα των αρ

χαίων, δσα μοι έπέδειξεν ό Δ. Μεθενίτης ώς έν τη είρημένη 

άμπέλω αύτοΰ εύρημένα.

1 . Στήλη έκ μελανός έλευσινίου λίθου, σχήματος αρχαϊκού, 

οίον λ.χ. έν Mitth.d. Inst. Athen 1896 σελ.295 φέρουσα άνω

θεν τετράγωνον κοιλότητα, έν ή ήτο έμπεπηγμε'νον ανάθημά τι. 

“Υψος αυτής 1,16, πλάτος παρά την θέσιν τής επιγραφής 0,29, 

πάχος 0,23. Μέγεθος των γραμμάτων 0,02. Τά γράμματα είνε 

άμελώς κεχαραγμένα, το σχήμα δέ τής στήλης καί ή ορθογρα

φία του τρίτου στίχου (ΟΙ = φ) δηλοΰσιν οτι δέν είνε νεωτέρα 

του τέλους του Ε' αίώνος (τουλάχιστον πολΰ νεωτέρα).

Α Π A Τ Ο Υ Ρ I 
Ο ί ΑίΚΛΗΓΙ 
ΟΙΕΥΞΑΜΕΚΟ 
ί ΑΡΕΟΗΚΕΚ

Άπατούρι- 

ος Άσκληπι- 

οι εύζάμενο- 

ς άνέθηκεν.

2. Βάσις έκ λευκοΰ μαρμάρου μετά μέρους των ποδών αγάλ

ματος νεανίο-υ, ώς φαίνεται, άνωθεν. Πλάτος 0,89, πάχος 0,69, 

ύψος 0,24.Έκ των ποδών ό άριστερός έρείδεται επί τοΰ έδάφους, 

ό δέ δεξιός είνε μετέωρος.Γράμματα μετά έξογκωμάτων κατά τά 

άκρα άνήκοντα πιθανώς εις τόν F' π. X. αιώνα- μέγεθος αυτών

0,025.

ΕΠΙΚΡΑΤΗ* 
Π Α Μ Φ I Λ Ο Υ 
ΛΕΥΚΟΝΟΙΕΥ* 
Α* ΚΛΗ ΠΙΩΙ

Έπικράτης

ΙΙαμφίλου

Λευκονοιευς

Άσκληπιώ.

3· Ιΐίνας αναθηματικός μετά έμβόλου κάτωθεν. “Υψος 0,17 

άνευ τοΰ έμβόλου, πλάτος 0,11, πάχος 0,03. Φέρει άνάγλυφον 

μαστόν γυναικός.

ΙΣΙΑΣ 

Α Σ Κ Λ Η 
nilJUEYXHN

Ίσιάς 

Άσκλη

πιώ ευχήν.
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4. ΓΙλάξ τετράπλευρος έκ γλαυκοχρόου μαρμάρου. "Υψος 

0,23, πλάτος 0,27.

ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΣ
ΙΕΡΟΦΑΝΤΟΥΖΑ
ΚΟΡΕΥίΙΝ ΑΣΚΛΗ
ΠΙΟΥΚΑΙΥΓΙΑΣ
ΑΝΕΘΗΚΕΝΤΟΠ
ΡΟΝΑΟΝΚΑΙΤΟ
ΝΟΙΚΟΝΕΠΙΚΑ
ΛΛΙΚΡΑΤΙΔΟΥ
ΑΡΧΟ NT Ο Σ

Ευφρόσυνος 

ιεροφάντου ζα- 

κορεύων ’Ασκλη

πιού καί 'Υγίας 

άνέθηκεν το π

ρόναον καί το

ν οίκον επί Κα- 

λλικρατίδου 

άρχοντος

5. ΙΙίναξ εκ λευκοϋ μαρμάρου έλλιπης άνωθεν καί πρός άρι- 

στεράν. Πλάτος 0,30, ύψος 0,23, πάχος 0,03. Ή πρώτη έπι- 

γραφή υπάρχει εντός άναγλύφου στεφάνου δάφνης (η ελαίας), ή 

δε δεύτερα κάτωθι τοϋ στεφάνου.

tα

Ε I C I Δ Ο Τ Ο C 
ΠΑΡΡΑΕΙΟΥ 
ΦΥΛΑΕΙΟΕΙΕ 

ΡΑΤΕΥΩΝΑιΊΕ 
Θ Η Κ Ε

Είσίδοτος 
Παρρασίου 

Φυλάσιος ίε- 

ρατεύων άνέ- 

θηκε.

ΟΡΘΡΑΓΟΓΑΕ ΕΙΕΙΔΟΤΟΥ 
ΦΥΛΑΕΙΟΕ ΚΛΕΙΔΟΥΧΟΕ

Όρθαγό(ρ)ας Είσιδότου 

Φυλάσιος κλειδοΰχος

6. Τεμάχιον μαρμάρου λευκοϋ έκ κυλινδρικής τίνος βάσεως

6
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άποτετμημένον, πανταχόθεν ελλιπές. "Υψος 0,065, περίμετρος

0,20.
_ΙΙΑ1ΔΑΙ_ΑΙ'' . . (π)αϊδα(ς) άν-

Γ Β Η A C I Ν Ε [εΰσε]βήα ;

~ν/ (ΟΥ)

Πλήν των ενεπίγραφων τούτων μνημείων εύρέθη καί άγαλμα 

μαρμάρινον άνδρός άκέφαλον καί τέχνης κακής των ρωμ,αϊκών 

χρόνων, άνάγλυφον μετά Ιΐανίσκου ύψους 0,14 καί άλλα τινά.

Πλήν τής άνασκαφής έγένετο κατά τον αυτόν χρόνον καί 

άλλη έργασία έν τω μουσείφ πρός τοποθέτησιν καί τακτοποίη- 

σιν των νεωτε'ρων ευρημάτων, ήτις ήτο τά μάλιστα δυσχερής 

ένεκα τής μεγάλης έλλείψεως χώρου άναποφεύκτους καθιστώσης 

έπανειλημμ,ένας μ.ετακινήσεις των πρότερον έν τω μ.ουσείφ ΰπαρ- 

χουσών άρχαιοτήτων. ’Ιδίως διεσκευάσθη όλως έζ ύπαρχής έν 

των πέντε δωμ.ατίων του μουσείου, ήτοι τό έμπεριέχον πρότερον 

μέν τά τεμάχια των γλυπτών καί τά μικρότερα άκέραια ανά

γλυφα, νυν δέ το κιονόκρανον των Μικρών Προπυλαίων. ’Ηδη διά 

τής νέας διασκευής τό δωμάτιον τούτο περιλαμβάνει σχεδόν 

πάντα τά τεμάχια, άτινα πρότερον περιείχε πολύ καλύτερον δέ 

εκτεθειμένα, καί προσέτι τό πλεΐστον μέρος των ευρημάτων τής 

νεκροπόλεως εύσυνόπτως κατατεταγμένα κατά τάφους. Πάντα 

τά έν τή νεκροπόλει ύπ’ έμοΰ εύρεθέντα αγγεία καί λοιπά αντι

κείμενα άπό τοΰ έτους 1895 μέχρι του 1897 κατεγράφησαν λε

πτομερώς έν εύρετηρίφ πεοιλαμβάνοντι πλέον τών χιλίων άριΟ- 

μών. Τά δέ ευρήματα του 1898 επίσης εύσυνόπτως κατά τάφους 

διατεταγμένα έκαθαρίσθησαν πάντα εκ τών χωμάτων και συνεκολ- 

λήθησαν δι’ έργασίας τοΰ Ίωάννου Παπανικολάου, ώστε νυν είνε 

πρόχειρα εις μελέτην. Ο αυτός ΙΙαπανικολάου έξετέλεσε καί πλεί- 

στας άλλας συγκολλήσεις παλαιοτέρων εύρημ,άτων, έζών άζιον ιδίας 

μνείας είνε μέγας αναθηματικός πίναζ πήλινος φέρων άνάγλυφον δφιν
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έ'χων δε νυν ώς είνε συγκεκολλημένος ύψος μέν 1,58, πλάτος δέ 

1,05. "Απας ό πίναξ ήτο βεβαμμ,ένος διά λευκου χρώματος, εν 

δέ ταϊς φολίσι τοΰ δφεως ύπάρχουσιν ίχνη καί κυανοΟ χρώματος 

καί έρυθροΰ. Δυστυχώς το πλεϊον μέρος τοΰ πίνακος τούτου είνε 

ήφανισμένον καί άνεπληρώθη διά γύψου, άλλ’ άπαν το με'σον 

τοΰ σώματος του δφεως συνεπληρώθη μετά βεβαιότατος κατά 

άσφαλή ’ίχνη καί μόνον ή ουρά καί ή κεφαλή είνε άπλώς κατ’ ει

κασίαν προστεθειμένα!- έκ βεβαίων ιχνών όμως ήτο φανερόν δτι 

ή κεφαλή ΰψοΰτο ύπεράνω τοΰ έδάφους τοΰ πίνακος, όπως καί 

έν τή συμπληρώσει Ό πίναξ ούτος εΰρέθη τφ 1883 υπό Φι

λιού, φαίνεται δ’ ότι ήτο ανατεθειμένος έν τφ Τελεστηρίφ εις 

τινα τών χθονίων θεών (πιθανώς την Δήμητρα) ώς έκ τής 

εργασίας δε φαίνεται έ'ργον παλαιότερον τών μακεδονικών χρό

νων. "Αξιόν σημειώσεως είνε ότι πήλ'-vot πίνακες μικροΰ μεγέ

θους μετά αναγλύφου δφεως εΰρεθησαν πολλοί έν Λυκοσούριγ, 

ώς μοι είπεν ό κ. W. Reichel, όστις εϊδεν αυτούς παρά τινι 

χωρικφ. Καί έν αύτφ δε τφ μουσείφ τής Έλευσΐνος υπάρχει τε- 

μάχιον όμ,οίου πίνακος μικροΰ κατά τό μέγεθος.

*Η έν Πρακτικοϊς τοΰ 1897 σελ. 91 έκφρασθεϊσα έλπίς ότι 

έμελλον νά εύρεθώσι καί άλλα τεμάχια έκ τοΰ σκύφου τής Άν- 

θίππης έπραγματοποιήθη, ώστε νέα έ'κδοσις αύτοΰ είνε νΰν αναγ

καιότατη .

Δυστυχώς τό μουσεΐον ύπερεπληρώθη αρχαιοτήτων ούτως, 

ώστε όχι μόνον τά μέλλοντα εύρήμ.ατα δεν δύναται πλέον νά 

περιλάβη, άλλ’ ουδέ τά υπάρχοντα είνε ευκόλως προσιτά. IIρό 

πάσης έπεκτάσεως τής άνασκαφής λοιπόν έπιβάλλεται ή έπαύ- 

ξησις τοΰ μουσείου.

Ανδρεας Ν. Σκγας
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