
Είκ. 1. Άναπαράστασις τοϋ εσωτερικού τοϋ Τελεστηρίου μέ τό Άνάκτορον καί τόν θρόνον τοΰ Ίεροφάντου
πρό τής εισόδου τοΰ ’Ανακτόρου.

ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

ΥΠΟ ΙΩΑΝ Ν ΟΥ Ν. ΤΡΑΥΛΟΥ

Τό ζήτημα τοΰ ’Ανακτόρου είναι όμολογουμένως έν έκ των δυσκολωτέρων προ
βλημάτων τής Έλευσΐνος, πρέπει δέ να θεωρηθή, ότι, παρ’ όλας τάς καταβληθείσας 
προσπάθειας προς έπίλυσίν του, παρέμενε μέχρι καί πρό ολίγου ακόμη ούσιαστικώς 
άλυτον. Τα επίμαχα ώς προς αύτό θέματα ήσαν κυρίως ή μορφή του καί ή θέσις του 
έν σχέσει προς τό Τελεστήριον, διότι περί τής χρήσεώς του ύπάρχουσιν επαρκείς πλη- 
ροφορίαι έξ αρχαίων πηγών, καθ’ ας τοΰτο έχρησίμευε προς φΰλαξιν των ιερών καί 
προς τέλεσιν τών μυστικών ιερουργιών υπό τοΰ Ίεροφάντου

Ό Noack πραγματευόμενος τό ζήτημα εις τό γνωστόν περί Έλευσΐνος βιβλίον 
του άποδεικνύει διά πειστικών επιχειρημάτων, ότι τό Άνάκτορον οπωσδήποτε ήτο 
συνδεδεμένον μετά τοΰ Τελεστηρίου. Διετΰπωσεν όμως την γνώμην ώς προς την θέσιν 
καί την μορφήν του, ότι τοΰτο έκειτο εις τό κέντρον ακριβώς τοΰ Τελεστηρίου, κατα- 
λαμβάνον τόν χώρον μεταξύ τών έξ μεσαίων κιόνων (III, IV, V τής τρίτης καί τετάρ- 
της σειράς, είκ. 2), έχον τό έδαφος του ολίγον ύψηλότερον τοΰ λοιποΰ δαπέδου τοΰ 1

1 Ο. Rubensohn Die Mysterienheiligtiimer in P. Foucart Les mysteres d’Eleusis, Paris 1914, 
Eleusis und Samothrake, Berlin 1892, σ· 26 κέ. σ. 406. O. Kern, RE 16, 1220, στίχ. 25.
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2 Ίωάννου Ν. Τραυλού ΑΕ 1950-1951

Τελεστηρίου και δτι έκλείετο κατά τάς τέσσαρας πλευράς αυτού διά κινητών παραπε
τασμάτων, τά όποια εφθανον μέχρι τής στέγης, ένθα εΰρίσκετο τό υπό τοΰ Πλουτάρχου 
μνημονευόμενου οποίον \ εξ ου έφωτίζετο δλον τό εσωτερικόν τοΰ Τελεστηρίου1 2.

Την γνώμην ταύτην τοΰ Noack ως προς την μορφήν τοΰ ’Ανακτόρου ευθύς άντέ- 
κρουσεν ό Κουρουνιώτης, όστις όρθώς παρετήρησεν, δτι ό υποδεικνυόμενος τρόπος 
κατασκευής διά παραπετασμάτων δεν εύσταθεϊ, άφοΰ, ως παραδίδεται, προορισμός 
τοΰ ’Ανακτόρου ήτο κυρίως ή υπό απόλυτον μυστικότητα φΰλαξις έν αΰτφ τών ιερών, 
έπιτρεπομένης τής εισόδου μόνον εις τον Ιεροφάντην. Συγχρόνως έδημοσίευσε και 
σχετικήν επιγραφήν, ήτις έχει μεγάλην σπουδαιότητα ως προς τό ζήτημα τής κατα
σκευής τοΰ ’Ανακτόρου, διότι ρητώς άναφέρεται έν αυτή τοίχος τοΰ ’Ανακτόρου διά 
τής φράσεως: «προς τώ τοίχω τον άνακτόρου»3.

Διά τοίχων λοιπόν ήτο κατεσκευασμένον τό ’Ανάκτορου και δχι διά παραπετασμά
των ή ξύλινων φραγμάτων4. Ήτο επομένως μία μόνιμος λιθίνη κατασκευή εντός τοΰ 
Τελεστηρίου κα'ι ώς τοιαύτη θά έπρεπε νά έχη αφήσει οπωσδήποτε ίχνη, λαξεύματα 
πιθανώς έπ'ι τοΰ βράχου ή υπολείμματα τών θεμελίων αυτής.

Ή εκ νέου άποκάλυψις τών βαθυτέρων μερών τοΰ Τελεστηρίου διά τών άνασκα- 
φών, τάς οποίας έξετέλεσεν ό Κουρουνιώτης, βοηθοΰμενος υπό τών συνεργατών του5, 
ειχεν όμολογουμένως έξόχως διαφωτιστικά αποτελέσματα, δικαιώσαντα τον ερευνητήν 
εις τήν τολμηράν πράγματι άπόφασίν του νά έπιχειρήση τήν άνασκαφήν ταύτην, αν καί 
έθεωρεΐτο έως τότε, δτι είχεν έξαντληθή τό θέμα κατόπιν τών συστηματικών άνασκα- 
φών τοΰ Φιλίου καί τών ερευνών τοΰ Noack.

’Όντως διά τής νέας ταύτης άνασκαφής τοΰ Τελεστηρίου (είκ. 3) άπεδείχθη διά 
τοΰ άνευρεθέντος Μυκηναϊκού ναοΰ, δτι ή αρχή τοΰ ίεροΰ είναι πολύ παλαιοτέρα τοΰ 
8ου αϊώνος καί έδέχθημεν, δτι αυτός είναι ό πρώτος ναός, τον όποιον συμφώνως προς 
τον Όμηρικόν ύμνον έκτισαν οί Έλευσίνιοι προς τιμήν τής Δήμητρος6. Συγχρόνως 
πλεϊστα νέα στοιχεία ήλθον εις φώς, τά όποια συνετέλεσαν εις τήν πληρεστέραν έξα- 
κρίβωσιν τής αρχιτεκτονικής τών κατά καιρούς άνεγερθέντων επί τής ιδίας θέσεως 
Τελεστηρίων, τών όποιων τό έν διεδέχετο τό άλλο μετά τήν καταστροφήν τοΰ προη
γουμένου ή προς τον σκοπόν τής μεγεθύνσεως αύτοΰ.

1 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Περικλής, 13 «τ6 δ' όπαΐον επί τον 
ανακτόρου Ξενοκλής ό Χολαργενς εκορνφωσε». Διά τό 
Όπαΐον δεν έχει δοθή ακόμη Ικανοποιητική λύσις, βλ. 
R. Vallois L’architecture hellenique et helleni- 
stique a Delos, Paris 1944, a. 168, ένθα και σχετική 
βιβλιογραφία.

2 F. Noack Eleusis, die baugeschichtliche Ent- 
wicklung des Heiligtumes, Berlin 1927, a. 156 κέ. κα'ι 
<j. 226. Επίσης βλ. σχέδια είκ. Ill καί 112.

3 Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ Εις τό Άνάκτορον τής Έλευσΐ-
νος, ΑΔ 10, 1926, σ. 145-149. Τήν ερμηνείαν ταύτην τοΰ
Κουρουνιώτη έδέχθη καί ό Rubensohn Arch. Anz, 
1933, σ. 325. Άντιθέτως ό L. Weber Eleusinisches,
Rhein. Mus. f. Philol. N. F. LXXX, 1931, σ. 83 καί 
ό L. Deubner Attische Feste, Berlin 1932, σ. 88,

ύπεστήριξαν, δτι Άνάκτορον εκαλείτο τό όλονΤελεστή- 
ριον καί επομένως εις τοίχον αύτοΰ άναφέρεται ή έπιγρα- 
φή. Ή ερμηνεία όμως αύτη είναι εντελώς αυθαίρετος καί 
δεν συμβιβάζεται πρός τόν προορισμόν τοΰ Άνακτόρου.

4 Ό Δ. ΦίΛΙΟΣ Έλευσινιακά μελετήματα, ΔΕΝ A VII, 
1904, σ. 20 κέ., ύπέθεσεν, δτι τό Άνάκτορον εΰρίσκετο 
εις τόν άνω δροφον τοΰ Τελεστηρίου καί περιωρίζετο 
υπό ξύλινων φραγμάτων. Τήν γνώμην ταύτην έπαναλαμ- 
βάνει καί ό Δ. ΓΟΥΔΗΣ Τά μυστήρια τής Έλευσΐνος, 
Άθήναι 1935, σ. 70.

5 Τοΰ καθηγητοΰ Γ. Μυλωνά, τοΰ εφόρου αρχαιοτή
των Τ. Θρεψιάδη καί τοΰ άρχιτέκτονος Ί. Τραυλοΰ.

6 Κ. Kuruniotis Das eleusinische Heiligtum 
von den Anfangen bis zur vorperikleischen Zeit, 
Archiv fiir Religionswissenschaft XXXII, σ. 53 κέ.
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4 Ίωάννου Ν. Τραυλού ΑΕ 1950-1951

Μεταξύ των άνευρεθέντων ερειπίων ήτο και τό σημειοΰμενον έπ'ι τού σχεδίου τής 
είκόνος 4 διά τών γραμμάτων ΒΓΔ θεμέλιον, εις τό μέσον περίπου τού Τελεστηρίου, 
διά τό όποιον δεν ήδυνήθημεν τότε νά δώσωμεν συγκεκριμένην ερμηνείαν. Τό θεμέλιον 
αυτό, έλάχιστον χρόνον παραμεΐναν ορατόν, ήναγκάσθημεν εύθύς νά καλύψωμεν πάλιν 
διά τον κίνδυνον καταρρεΰσεως τών παραπλεΰρως αύτοΰ ευρισκομένων τοίχων τού 
πρωίμου αρχαϊκού Τελεστηρίου. Τόσον δε ταχέως έλάβομεν την άπόφασιν τής καλΰ- 
ψεώς του, ώστε δεν ήδυνήθημεν νά σχεδιάσωμεν καϊ φωτογραφήσωμεν αύτό.

Πρώτος ό Noack είχε παρατηρήσει τά σωζόμενα λείψανα τού παραδόξου αύτοΰ 
θεμελίου, αλλά και αυτός έλαχίστην σημασίαν άπέδωκεν εις αυτό άποκλείσας κατά τον 
κατηγορηματικώτερον τρόπον, ότι ήτο δυνατόν νά άνήκη είς τό ’Ανάκτορον'. Πράγματι 
δε ένεκα τού τρόπου τής κατασκευής του, καί ιδίως τής χρησιμοποιήσεως ασβέστου, 
καί τού γεγονότος, ότι εκ πρώτης όψεως ούδεμίαν παρουσίαζε σχέσιν προς οίονδήποτε 
έκ τών Τελεστηρίων, ελάχιστη σημασία πάντοτε άπεδίδετο είς αύτό, μέχρι καί πρό τίνος 
ακόμη, ότε έξ άλλης, τυχαίας, παρατηρήσεώς μου μοί έδόθη ή αφορμή νά στρέψω καί 
πάλιν τήν προσοχήν μου καί διά νέας άνασκαφής νά ασχοληθώ έπισταμένως περί αύτό. 
Τά αποτελέσματα τών τελευταίων τούτων ερευνών μου υπήρξαν πολύ ικανοποιητικά 
καί νομίζω, ότι λύουσι πλέον όριστικώς τό ζήτημα τού ’Ανακτόρου, διά τής διαπιστώ- 
σεως, ότι τό θεμέλιον αύτό δεν είναι άλλο τι ή αύτό τούτο τό θεμέλιον τού ματαίως 
ζητουμένου μέχρι τοϋδε είς άλλην θέσιν τού Τελεστηρίου ’Ανακτόρου1 2.

Πρό πολλών ετών άνευρέθη είς τήν Ελευσίνα μεγάλη μαρμάρινη πλάξ, επί τής 
μιας πλευράς τής οποίας έχει χαραχθή διά μεγάλων γραμμάτων (ΰψ. 0.10 μ.) ή επι
γραφή 'Ιεροφάντ[ης] (είκ. 5). Ή πλάξ αυτή, εύρεθεΐσα πλησίον τών Μεγάλων Προπυ
λαίων, προέρχεται κατά τον Σκιάν3 καί τον Noack4 έκ τού Τελεστηρίου, όπου άρχι- 
κώς ϊστατο καθορίζουσα τήν θέσιν τού Ίεροφάντου. Ό Noack μάλιστα ύπέθεσεν, ότι 
πιθανόν νά ήτο έντετειχισμένη μεταξύ τών καθισμάτων τού Τελεστηρίου σχηματί- 
ζουσα είδος εξέδρας, όμοιας προς τήν αύτοκρατορικήν εξέδραν τού Διονυσιακού Θεά
τρου τών ’Αθηνών, έπί τής όποιας καί θά ήτο τοποθετημένος ό θρόνος τού Ίεροφάντου.

Τήν πλάκα ταύτην ειχον τήν εύκαιρίαν νά μελετήσω τελευταίως, κατά τήν 
γενομένην εσχάτως έργασίαν έπανατοποθετήσεως τών εκθεμάτων τού Μουσείου τής 
Έλευσΐνος, ότε μετεκινήθη έκ τής αρχικής αύτής θέσεως καί ήτο περισσότερον προσιτή. 
Κατέληξα δέ είς τήν παρατήρησιν, ότι άπετέλει αΰτη τήν άριστεράν πλευράν μικράς

1 Noack Eleusis, σ. 159 καί σημ. 2, ένθα δι' ολίγων 
περιγράφει τό θεμέλιον. Επίσης είς τό γενικόν σχέδιον 
τοΰ Τελεστηρίου, πίν. 3, σημειώνει αυτό διά τών γραμμ. 
ΦΦΨ, δχι όμως μέ μεγάλην ακρίβειαν.

2 Ό W. Wrede, δστις τακτικώς έπεσκέπτετο τήν
Ελευσίνα κατά τήν διάρκειαν τών άνασκαφών μας, πρώ
τος έξέφρασε τήν γνώμην, ότι τό θεμέλιον αύτό ήτο δυ
νατόν νά άνήκη είς τό Άνάκτορον, Arch. Anz. 1932, 
σ. 128, βλ. καί Rubensohn Gnomon 1933, σ. 427. 
Τό θεμέλιον αύτό εΐχομεν επίσης ύπ’ δψει γράφοντες 
είς τό ΑΔ 15, 1933-35, σ. 102 σημ. 1, δτι δέν είναι 
απολύτως βεβαιωμένον, ώς λέγει ό Deubner Att. Fest.,

σ. 88, στηριζόμενος είς τόν Noack, δτι δέν έσώθησαν 
διόλου λείψανα τοΰ Ανακτόρου εντός τοΰ Τελεστηρίου. 
Ό Deubner είς γενομένην ολίγον χρόνον πρό τοΰ θα
νάτου του άνακοίνωσίν του είς τήν ’Ακαδημίαν τοΰ Βε
ρολίνου, έπανήλθενέπί τοΰ ζητήματος ύποστηρίζων, οτι 
τό θεμέλιον αύτό δέν είναι δυνατόν νά άνήκη είς τό 
Άνάκτορον προσπαθών νά απόδειξη, δτι "Ανάκτορον 
εκαλείτο ολόκληρον τό Τελεστήριον. L. Deubner Zum 
Weihehaus der eleusinischen Mysterien, Abh· 
Berl. Akad., Phil. hist. Kl. 1945-46, άρ. 2, σ. 1-19

3 A. Σκιάς, ΑΕ 1899, σ. 195.
4 Noack Eleusis, σ. 292 (114α).
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6 Ίωάννου Ν. Τραυλού ΑΕ 1950-1951

όρθογωνικής κόγχης, παρομοίας προς την διαμόρορωσιν τών επιτύμβιων ναΐσκων 
(είκ. 6) κα'ι συνεπέρανα, δτι εντός τής κόγχης αυτής θά επρεπε να εύρίσκεται 
ό θρόνος τού Ίεροφάντου. Έσκέφθην τότε, ότι είς μίαν τών εντός τού Τελεστηρίου 
βάσεων, εύρισκομένην προς δυσμάς τοϋ κίονος V5 (είκ. 4), υπάρχει βαθύ λάξευμα 
σχήματος ΓΊ καί ότι εντός αυτού πιθανόν να έστηρίζοντο αί μαρμάριναι πλά
κες τής όρθογωνικής κόγχης. Ή έπακολουθήσασα διαπίστωσις, ότι αί διαστάσεις 
τής πλακός συμπίπτουσιν επακριβώς προς τάς διαστάσεις τού λαξεύματος, μέ έπεισαν 
απολύτως περί τής όρθότητος τής εικασίας μου ταύτης.

Ή επιπόλαια μάλλον επεξεργασία τοϋ λαξεύματος καί ή χρησιμοποίησις άσβε
στου προς στήριξιν εντός αυτού τών μαρμάρινων πλακών1 δεικνύουσιν, ότι ό ναΐσκος 
κατεσκευάσθη κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους. Τούτο άλλωστε δεικνύουσι καί τά γράμ
ματα τής επιγραφής χρονολογούμενα είς τον δεύτερον μ.Χ. αιώνα. Ότι όμως ό θρόνος 
τοϋ Τεροφάντου ήτο δυνατόν νά εύρίσκεται είς την αυτήν θέσιν πολύ παλαιότερον, 
τουλάχιστον από τών μέσων τού πέμπτου π.Χ. αίώνος, άποδεικνύεται εκ τού τρόπου τής 
κατασκευής αυτής ταύτης τής βάσεως, επί τής οποίας ήτο τοποθετημένος. Άποτελεΐται 
δε ή βάσις αυτή εκ δύο μεγάλων όρθογωνικών πωρολίθων συνδεομένων μεταξύ των διά 
συνδέσμων διπλού Τ, όμοιων προς τούς συνδέσμους τών τοίχων τού Περικλείου Τελε
στηρίου, καί προς θεμελίωσιν αυτής έχρησιμοποιήθησαν λίθοι εκ τού διαλυθέντος 
θεμελίου τού παραπλεύρως ευρισκομένου κίονος ΙΙΙε τού Κιμωνείου Τελεστηρίου 
(είκ. 7 καί 8)1 2.

Ή τοιαύτη τοποθέτησις τοϋ θρόνου παρά τον κίονα V5, ήτοι είς τό μέσον τού 
Τελεστηρίου, δεν δικαιολογείται, νομίζω, παρά μόνον εάν δεχθώμεν, ότι ό θρόνος 
εύρίσκετο πλησίον τοϋ ’Ανακτόρου, προς τό όποιον απ’ ευθείας έσχετίζετο ό 'Ιεροφάν
της, καί μάλιστα προ τής εισόδου αυτού3. Δεδομένου δέ ότι ούδέν άλλο ίχνος θεμε
λίου κτηρίου, πλήν τοϋ ανωτέρω μνημονευθέντος, άνευρέθη πλησίον τού θρόνου, δεδι- 
καιολογημένως δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν, ότι τό παράδοξον τούτο θεμέλιον είναι τό 
θεμέλιον τοϋ ’Ανακτόρου. Προς έξακρίβωσιν τής σκέψεώς μου ταύτης έπεχείρησα την 
νέαν άνασκαφήν προς άποκάλυψιν πάλιν τών σφζομένων ερειπίων τού θεμελίου4, 
σχέδιον τοϋ όποιου παρέχω ενταύθα είς την εικόνα 4.

Τό θεμέλιον τούτο ΒΓΔ δεν είναι ορθόν νά έξετάζηται μεμονωμένως, ως μέχρι 
τοϋδε έγίνετο, άλλ’ εν συνδυασμώ προς τούς τοίχους τής ΝΔ γωνίας τού Πεισιστρα-

1 Κυρίως έπί τής βάσεως ύπάρχουσι δύο λαξεύματα 
πρός τοποθέτησιν τής άριστερας καί τής οπίσθιας πλευ
ράς τοΰ ναΐσκου. Ή δεξιά πλευρά αύτοΰ έστηρίζετο 
μεταξύ τών λίθων τής βάσεως καί τής παραπλεύρως 
αυτής ευρισκόμενης βάσεως (Η) είκ. 4 καί 8. *0 τρόπος 
τής στηρίξεως τών πλακών τοΰ ναΐσκου εντός βαθέων 
λαξευμάτων είναι δ συνήθως χρησιμοποιούμενος, βλ. 
καί επιτύμβιους ναΐσκους τοΰ Κεραμεικοΰ, ένθα όμως 
αντί άσβεστου, πρός στήριξιν τών πλακών χρησιμοποιεί
ται μόλυβδος.

2 Noack Eleusis, πίν. 3. Εικόνα τής βάσεως έδη-
μοσίευσεν δ ΚΟΥΡΟΥΝΙΗΤΗΣ Archiv XXXII, πίν- II, 4
καί ΑΔ 14, 1931-32, Παρ. είκ. 1.

3 Βλέπε κατωτέρω σ. 15 κέ.
4 Θεωρώ καθήκον μου νά ευχαριστήσω καί ένταΰθα 

τό Σεβαστόν Συμβούλιον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
καί ιδιαιτέρως τον Γραμματέα αυτής καθηγητήν κ. Γεώρ
γιον Οίκονόμον διά τήν άπόφασιν, τήν δποίαν έλαβον, 
όπως συνεχίσω τάς άπό μακροΰ έν συνεργασία μετά τοΰ 
μακαρίτου Κουρουνιώτη έκτελουμένας άνασκαφάς έν 
Ελευσΐνι. ’Επίσης θερμώς ευχαριστώ τον έφορον αρ

χαιοτήτων ’Αττικής κ. Ί. Παπαδημητρίου διά τήν βοή
θειαν, ην μοι παρεσχεν είς τήν ερευνάν μου ταύτην καί 
γενικώς εις τας εργασίας μου έν ’Ελευσΐνι, καθώς καί 
τον ζωγράφον κ. Α- Κοντοπουλον, δστις μέ έβοήθησεν 
εις την εκτέλεσιν τοΰ σχεδίου τής είκ. 1.
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τείου Τελεστηρίου, μετά των οποίων σχηματίζει μέγα έπίμηκες όρθογωνικόν κτίσμα 
ΑΒΓΔ (είκ. 3 καί 4) διαστάσεων 14.20X5.60 μ.

Ή χρησιμοποίησε; άσβεστου εις εν τμήμα τοΰ θεμελίου 9ά ήτο δυνατόν νά μάς
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Είκ. 4.

όδηγήση εις τό συμπέρασμα, δτι είναι κτίσμα των Ρωμαϊκών χρόνων ή, τουλάχιστον, 
ότι ανήκει μεν εις τό Περίκλειον Τελεστήριον, άλλ’ έγένοντο είς αυτό έπισκευαϊ κατά 
τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Έν τοιαΰτη περιπτώσει όμως παραμένει πάντοτε τό έρώ-
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8 Ίωάννου Ν. Τραυλού ΑΕ 1950-1951

τη μα, ποΰ εύρίσκετο το Άνάκτορον εις τά προηγηθέντα Τελεστήρια; Είς τό σημεΐον 
τοΰτο ή νεα μελέτη τού θεμελίου παρέσχε καί την οριστικήν λΰσιν καί την καλυτέραν 
έπιβεβαίωσιν, δα πράγματι εύρισκόμεθα προ τής θέσεως τοΰ ’Ανακτόρου δλων των 
εποχών. Διότι ασφαλώς άπεδείχθη έκ τής καθόλου κατασκευής τοΰ θεμελίου, δτι τοΰτο 
είναι σύγχρονον προς τό Πεισιστράτειον Τελεστήριον καί δτι τό Άνάκτορον, άπό τής 
εποχής τουλάχιστον ταύτης μέχρι καί τών τελευταίων χρόνων τοΰ Ίεροΰ τής Έλευσΐ-

νος, διετηρήθη επί τής ιδίας θέσεως με μι
κρός μόνον έκάστοτε έπισκευάς (εΐκ. 2).

’Ήδη άπό τής άποκαλύψεως τοΰ Τε- 
λεστηρίου είχε παρατηρηθή υπό τοΰ Φιλίου1 
καί έκάστοτε έτονίζετο ως έξεταστέον ση- 
μειον ό κατά 0.32 μ. προεξέχων τοΰ λοιποΰ 
δαπέδου τοΰ Περικλείου Τελεστηρίου βρά
χος (είκ. 4, Ε). Προς ερμηνείαν τούτου έδό- 
θησαν διάφοροι εξηγήσεις, πάντες δμως 
συνεψώνουν, δτι ή ανωμαλία αΰτη δεν ύφί- 
στατο είς τό Πεισιστράτειον Τελεστήριον, 
παραδεχόμενοι, δτι ό βράχος είς τό σημεΐον 
εκείνο έκαλύπτετο υπό τών καθισμάτων αυ
τού. Άλλ’ εάν τά καθίσματα τοΰ Πεισιστρα- 
τείου Τελεστηρίου έσυνεχίζοντο εντός τοΰ 
χώρου τοΰ Ανακτόρου, θά έπρεπε τουλά
χιστον είς τό σημεΐον Ζ, δπου ή επιφάνεια 
τοΰ βράχου εξακολουθεί να είναι ύψηλότε- 
ρον τοΰ δαπέδου τοΰ Τελεστηρίου1 2, νά είχε 
λαξευθή ούτος καί νά έσφξοντο σαφή ίχνη 
τής καμπής τών καθισμάτων. Επειδή δμως 
ούδεμία επεξεργασία τοΰ βράχου παρατη- 
ρεΐται είς τό σημεΐον τοΰτο, πρέπει νά συμ- 
περάνωμεν, δτι τά καθίσματα δεν έφθανον 
μέχρι τής θέσεως τοΰ βράχου, τερματιζόμενα 
είς τούς τοίχους τοΰ ’Ανακτόρου, πράγμα 

τό όποιον άποδεικνύει, δτι τό τελευταΐον τοΰτο ήτο σύγχρονον προς τό Πεισιστράτειον 
Τελεστήριον. "Οτι δέ τά καθίσματα έφθανον μόνον μέχρι τοΰ τοίχου ΒΓ τοΰ Ανακτόρου 
καί δεν έσυνεχίζοντο έντός αύτοΰ βεβαιοΰται καί έκ τοΰ λαξεύματος ΑΒ (είκ. 3 καί 4), τό 
όποιον είναι σύγχρονον προς τό Πεισιστράτειον Τελεστήριον καί ορίζει τήν θέσιν τοΰ 
προς τήν πλευράν ταύτην τοίχου αύτοΰ. Τό λάξευμα τοΰτο φθάνει είς βάθος 0.10 μ. κάτω 
τής επιφάνειας τοΰ δαπέδου τοΰ Τελεστηρίου καί σταματά ακριβώς είς τήν γραμμήν ΒΓ 
τής βόρειας πλευράς τοΰ ’Ανακτόρου, προφανώς διότι ό έντός τοΰ ’Ανακτόρου χώρος θά

Εΐκ. 5. Ή πλόξ μέ τήν επιγραφήν.

1 Δ. Φιλιος, ΠΑΕ 1883, σ. 54.
2 Τό δάπεδον τοΰ Περικλείου Τελεστηρίου ευρίσκεται εις τό αυτό ύψος προς τό τοΰ Πεισιστρατείου.
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AE 1950-1951 To Ανάκτορον τής Έλευσΐνος 9

ήτο ελεύθερος τουλάχιστον μέχρι τής κορυφής τοΰ βράχου Ε, ήτις ορίζει καί τό ύψος τοϋ 
δαπέδου τοϋ ’Ανακτόρου. Άντιΰέτως, κατά την υπόλοιπον δυτικήν πλευράν τοϋ Τελε- 
στηρίου καθώς καί κατά την βορείαν πλευράν αυτού, ακριβώς διότι τά μέρη ταϋτα 
έκαλΰπτοντο πράγματι υπό των καθισμάτων, δεν παρέστη ανάγκη νά λαξευθή προς 
έδρασιν τών τοίχων ό βράχος μέχρι τοϋ δαπέδου τοΰ Τελεστηρίου άλλ’ είς πολύ μεγα- 
λύτερον ύψος ΰπεράνω αύτοϋ, ως φαίνεται έκ τής διατηρουμένης ΒΔ γωνίας, όπου τό 
λάξευμα τερματίζεται είς ύψος 0.92 μ. άπό 
τοΰ δαπέδου.

Τό σύγχρονον τής κατασκευής τού 
’Ανακτόρου καί τοΰ Πεισιστρατείου Τελε
στηρίου άποδεικνΰεται καί έκ τής όμοιας 
τεχνικής τής λαξεύσεως τοΰ βράχου προς 
έ'δρασιν τών τοίχων άμφοτέρων τών κτη
ρίων. Έξ άλλου ό μοναδικός σιρζόμένος είς 
την αρχικήν αύτοϋ θέσιν πώρινος λίθος, 
κατά τό δυτικόν άκρον τής βόρειας πλευράς 
τοΰ ’Ανακτόρου, πολύ ομοιάζει ώς προς τήν 
σύστασιν καί τον τρόπον τής κατεργασίας 
προς τούς χρησιμοποιηθέντας είς διάφορα 
άλλα σημεία τοΰ Πεισιστρατείου Τελεστη
ρίου λίθους. Κατά τό υπόλοιπον τμήμα ή 
βόρεια πλευρά τοΰ ’Ανακτόρου καλύπτεται 
υπό στρώματος άσβεστοκονίας καί μεγάλων 
όρθογωνικών πωρολίθων, τήν αυτήν δέ 
κατασκευήν, διά μεγάλων πωρολίθων, έχει 
καί ή ανατολική πλευρά αύτοϋ. Ή κατα
σκευή αυτή είναι προφανώς τών Ρωμαϊκών 
χρόνων τοΰ δευτέρου μ.Χ. αίώνος, ότε, ώς 
καί φιλολογικώς παραδίδεται, συντελεϊται 
μεγάλη καταστροφή τοΰ Τελεστηρίου καί 
ριζική άνακαίνισις αύτοϋ1. Τότε φαίνεται, 
ότι έτέθησαν καί οί σφζόμενοι μέχρι σήμερον κίονες μέ τάς άπλάς δισκοειδεΐς βάσεις 
έξ Έλευσινιακοΰ λίθου, μία τών οποίων, ή IV3, διατηρουμένη είς τεμάχια, έχει τούτο τό 
άξιοσημείωτον, ότι τό σχήμά της είναι προς τήν μίαν πλευράν ή μικυκλικόν καί προς 
τήν έτέραν ορθογώνιον. Τό περίεργον σχήμα τής βάσεως ταύτης, είς τοΰ οποίου τήν 
ερμηνείαν τόσον προσέκρουσεν ό Noack2, έξηγεΐται μόνον, έάν δεχθώμεν, ότι ύφίστατο 
ό νότιος τοίχος τοΰ Πεισιστρατείου Τελεστηρίου καί ότι τό όρθογωνικόν μέρος τής

1 Δ. Φιλιος Τό έν Έλευσινι Τελεστήριον κ<χί Άρι- 170 μ.Χ. βλ. J. Oliver The Sacred Gerusia, Hespe- 
στείδης ό σοφιστής, Ath. Mitt. XXI, 1896, σ. 242 κέ. ria, Supplement VI, 1941. σ. 28.
Ή καταστροφή αυτή εγένετο υπό των έπιδραμόντων 2 Noack Eleusis, σ. 276 (82). 
εις τήν Ελευσίνα Κοστοβώκων, λήγοντος τοΰ θέρους τοΰ

Είκ. 6. Άναπαράστασις τοΰ θρόνου.

2
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10 Ίωάννου Ν. Τραυλού ΑΕ 1950-1951

βάσεως ένεσωματοΰτο εντός τοΰ τοίχου αυτού (βλέπε σχέδιον είκ. 4, ένθα κα'ι την 
έλλείπουσαν σήμερον βάσιν τού κίονος IV4 παρομοίαν έσχεδίασα).

Άλλ’ ή καλύτερα άπόδειξις τής συγχρόνου κατασκευής ’Ανακτόρου κα'ι Πεισιστρα- 
τείου Τελεστηρίου είναι ή αρμονική σχέσις των διαστάσεων τοΰ πρώτου προς την εσω

τερικήν διάταξιν τοΰ δευτέρου. Πρά
γματι, εντός τοΰ Τελεστηρίου τό Άνά- 
κτορον καταλαμβάνει χώρον ίσον ακρι
βώς προς 1X3 μεταξόνια, ό δε βόρειος 
τοίχος αύτοΰ αντικαθιστά τούς τρεις 
κίονας, τούς οποίους πάντες μέχρι σή
μερον έδεχόμεθα εις τήν θέσιν ταύτην 
άναβιβάζοντες έσφαλμένως τον αρι
θμόν τών εσωτερικών κιόνων τοΰ 
Τε?ιεστηρίου εις είκοσιπέντε (εικ. 9 
κα'ι 10).

Μετά τον προσδιορισμόν τής θέ- 
σεως τοΰ ’Ανακτόρου εν τφ Πεισιστρα- 
τείω Τελεστηρίφ υπολείπεται να εξετά
σω μεν, ποιαν θέσιν κατείχε τούτο εντός 
τοΰ παλαιοτέρου Τελεστηρίου τών χρό
νων τοΰ Σόλωνος. Ή μορφή τοΰ Τε
λεστηρίου τούτου, συμφώνως προς τα 
αποτελέσματα τών τελευταίων μας άνα- 
σκαφών, παρουσιάζεται εντελώς διάφο
ρος εκείνης, τήν οποίαν ένεφάνισεν ό 
Noack1. Βεβαίως τα σωζόμενα λείψανα 
είναι ελάχιστα, εξ αυτών δμως διαπι- 
στοΰται άσφαλώς, ότι τό σχήμα τοΰ Τε

λεστηρίου τών χρόνων τοΰ Σόλωνος δεν ήτο τετράγωνον, ως ύπέθεσεν ό Noack, 
άλλ’ ορθογώνιον, ότι ή στέγη του δεν ήτο επίπεδος, άλλα δίκλινης μετά κεράμων 
άπολήγουσα εις αετώματα και τέλος ότι ή είσοδός του δεν ήτο εις τήν ανατολικήν, 
άλλ’είς τήν βορείαν στενήν πλευράν αυτού1 2.

’Ίχνη τοΰ ’Ανακτόρου τής έποχής τοΰ Σόλωνος δεν περιεσώθησαν, άλλ’ ή θέσις 
αύτοΰ εν τω Τελεστηρίω φυσικόν είναι, νομίζομεν, νά ήτο είς τό βάθος έναντι τής 
εισόδου (είκ. 10, Α). Ή θέσις αυτή συμπίπτει περίπου προς τον χώρον, τον όποιον 
καταλαμβάνει τό Άνάκτορον είς τό άμέσως μεταγενέστερον Τελεστήριον τοΰ Πεισι- 
στράτου. Τό γεγονός δε τοΰτο, λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής καταβληθείσης κατά τήν 
οίκοδόμησιν όλων τών μεταγενεστέρων Τελεστηρίων έκδήλου προσπάθειας, όπως τό

Είκ. 7. Βάσις τοΰ θρόνου τοΰ 'Ιεροφάντου, άποψις άπό 
βορρά. Δ θεμέλιον ’Ανακτόρου.

1 Noack Eleusis, σ. 16 κε. Minosse a Pericle, Padova 1947, σ. 45, είκ. 11, άνα-
2 Κ. KuruniotiS Archiv XXXII. σ. 70. Η πα- παράστασις τοΰ Τελεστηρίου των χρόνων τοΰ Σόλωνος 

ρεχομένη υπό τοΰ C. Anti Teatri Greci arcaici da είναι εντελώς αυθαίρετος.
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Άνάκτορον διατηρήται εις την ίδιαν πάντοτε θέσιν, παρά τάς έκάστοτε έπιφερομένας 
μεταβολάς εις την μορφήν καί τό σχήμα τοΰ Τελεστηρίου (είκ. 10), αποτελεί καθ’ ημάς 
την καλυτέραν άπόδειξιν περί τής ΰπάρξεως ’Ανακτόρου καί εις τό Τελεστήριον τών χρό
νων τοΰ Σόλωνος καί μάλιστα εις την αυτήν θέσιν. Συγχρόνως όμως παρέχεται οΰτω

Είκ. 8. Βάσις τοΰ θρόνου τοΰ Ίεροφάντου, άποψις άπό δυσμών. α, β, γ, τοίχος, δάπεδον καί βάσις κίονος 
Μυκηναϊκού ναοϋ. ΙΙΙε βάσις κίονος Κιμωνείου Τελεστηρίου, Γ θεμέλιον ’Ανακτόρου.

καί ή έξήγησις τής περιέργου όντως τοποθετήσεώς του, εις μίαν γωνίαν, εν τώ Τελε- 
στηρίφ τοΰ Πεισιστράτου.

Εις τήν εικόνα 2, ένθα παρουσιάζομεν συγκριτικώς τα σχέδια τών διαφόρων κατά 
καιρούς άνεγερθέντων Τελεστηρίων, φαίνεται ή σχέσις έκάστου προς τό σταθερώς πάν
τοτε παραμειναν έν τή αυτή θέσει άνάκτορον ή, όπως άλλως εκαλείτο, μέγαρονΧαρα
κτηριστικόν είναι, ότι τούτο κατέχει περίπου τήν ίεράν θέσιν τήν καθιερωθεΐσαν διά τής 
άνεγέρσεως τοΰ Μυκηναϊκού ναού, τοΰ πρώτου δηλαδή ναού, δστις έκτίσθη, συμφώνως 
προς τήν διασωθεΐσαν παράδοσιν, προς τιμήν τής Δήμητρος κατά διαταγήν αυτής ταύ- 
της τής θεού. Οΰτω δε εξηγείται καί ή επίμονος προσπάθεια τής διατηρήσεως τοΰ 
Ανακτόρου, τοΰ ίερωτέρου δηλαδή τούτου χώρου τοΰ Τελεστηρίου, καθ’ δλας τάς περιό
δους, εις τήν αύτήν πάντοτε θέσιν. 1

1 Ρ. Foucart Les mysteres d’Eleusis, σ. 406, ένθα καί τά σχετικά χωρία.
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Εις μίαν τών τελευταίων ημών εργασιών μετά τοΰ μακαρίτου Κ. Κουρουνιώτη, 
έδείξαμεν, δτι εις την Ελευσίνα Τελεστήριον καί Ναός τής Δήμητρος είναι εν καί τό 
αυτό οικοδόμημα1. Διά τής νέας μου ταΰτης εργασίας νομίζω, δτι λύεται πλέον όριστι- 
κώς καί τό ζήτημα τοΰ Ανακτόρου, συγχρόνως δέ έξακριβοΰται πλήρως καί τό πρα
γματικόν σχέδιον τής κατόψεως τοΰ Τελεστηρίου, τοΰ ειδικού τούτου ναού τοΰ χρησι- 
μοποιουμένου διά τε την τακτικήν λατρείαν τής Δήμητρος καί διά την τέλεσιν τών 
μυστηρίων αυτής. Ή διάταξις τοΰ Τελεστηρίου, την όποιαν ήδη ενταύθα δίδομεν, 
ουδόλως διαφέρει τής διατάξεως άλλων ναών τής Δήμητρος, είς τό εσωτερικόν τών 
οποίων υπάρχει επίσης ιδιαίτερον κλειστόν διαμέρισμα, ώς τό Άνάκτορον τοΰ Τελεστη
ρίου, ήτοι π.χ. τοΰ ναού τής Δήμητρος Μαλοφόρου έν Gaggera πλησίον τοΰ Σελινοΰν- 
τος1 2, τοΰ ναού τής Δήμητρος έν Πριήνη3, καθώς επίσης καί τοΰ ναού τής Δήμητρος 
τοΰ έν άστει Έλευσινίου, ό όποιος, μετά τόσας ματαίας αναζητήσεις, προσδιωρίσθη 
τέλος διά τών άνασκαφών τής ’Αμερικανικής ’Αρχαιολογικής Σχολής4. 'Ως προκύπτει 
έκ τών άνευρεθέντων θεμελίων, ό τελευταίος ούτος ναός άποτελεΐται έξ ενός όρθογω- 
νικοΰ σηκού, είς τό βάθος τοΰ όποιου σχηματίζεται, χωριζόμενον διά τοίχου, ιδιαίτερον 
διαμέρισμα, χρησιμοποιούμενον πιθανώς διά την φύλαξιν τών ιερών καθ’ δλην την 
διάρκειαν τής έν Άθήναις τελέσεως τών Μυστηρίων από τής 14-19 Βοηδρομιώνος, δτε 
τά ιερά έξήγοντο τοΰ ’Ανακτόρου τής Έλευσΐνος καί έκομίζοντο είς τό Έλευσίνιον5.

Δεν είναι δμως ή ειδική λατρεία τής Δήμητρος, διά την όποιαν ό ναός της 
έλαβε τό σχήμα τούτο, ούτε τό σχέδιον τοΰ Τελεστηρίου παρεκκλίνει τοΰ συνήθους 
τύπου τών άλλων ναών, όπως ύπετίθετο καί προεβάλλετο πάντοτε ώς ό σπουδαιό
τερος λόγος προς άπόδειξιν τής ανάγκης ύπάρξεως χωριστού ναοΰ τής Δήμητρος.

1 Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ καί I. ΤΡΑΥΛΟΥ Τελεστήριον 
καί ναός Δήμητρος ΑΔ 15, 1934-35, σ. 54-114.

2 J. Hulot et C. Fougeres Selinonte: La ville, 
Tacropole et les temples, Paris 1910, σ. 265.

3 Τη. Wiegand und H. Schrader Priene, Ber
lin 1904, είκ. 119.

4 E. Vanderpool The Route of Pausanias in 
the Athenian Agora, Hesperia XVIII, 1949, σ. 134.

5 P. Foucart Les mysteres d’Eleusis, σ. 302 κέ.
"Οτι έντός τών ιδιαιτέρων τούτων κλειστών χώρων

έφυλάσσοντο μυστικά πράγματα άποδεικνύεται καί έκ 
τοΰ μεγάρου τοΰ ίεροϋ τής Πάρου, ΗΡΟΔΟΤΟΣ VI, 134. 
Περί μεγάρων, ένθα έφυλάσσοντο τά μυστικό, ιερά τής 
Δήμητρος καί τής Κόρης, βλ. Ν. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ Τό 
Έρέχθειον ώς οικοδόμημα χθονίας λατρείας, Άθήναι 
1949, σ· 41 κέ. Συγχρόνως δμως έντός τών ιδιαιτέρων 
τούτων διαμερισμάτων φαίνεται, δτι έτοποθετοΰντο καί 
τά λατρευτικά αγάλματα τής Δήμητρος καί τής Κόρης. 
Τοϋτο ήδη έ'χομεν υποδέσει διά τά λατρευτικά αγάλματα 
τής Έλευσΐνος, δτι δηλαδή ήσαν τοποθετημένα έντός 
τοΰ ’Ανακτόρου, ΑΔ 15, 1934-35, σ. 112. Βλ. καί 
G. Mylonas The Hymn to Demeter and her Sanctu
ary at Eleusis, Washington 1942, σ. 51, δστις δέχεται 
την γνώμην μας ταύτην καί προσθέτει δύο χαρακτηρι
στικά παραδείγματα ναών τής Δήμητρος, έντός τών 
οποίων πρέπει νά εύρίσκοντο κάπου κεκρυμμένα τά λα
τρευτικά αγάλματα, άφοϋ δέν ήσαν ορατά. Τόν ναόν τής 
Δήμητρος καί τής Κόρης έπί τοΰ Άκροκορίνθου, ένθα 
κατά ΠΑΥΣ. II, 4, 7, «ου φανερά έχονσι τά αγάλματα*, καί

τόν ναόν τής Δήμητρος Χθονίας τής Έρμιόνης, διά τόν 
όποιον πληροφορεί πάλιν ό ΠΑΥΣ. II, 35, 8, δτι ού- 
δείς έχει ίδει τό άγαλμα τής Δήμητρος αυτό «δ σέβοναιν 
έπί πλέον η τάλλα». Άλλ’ αξίζει νομίζω νά αναφέρω εν
ταύθα ολόκληρον τό τελευταΐον τοΰτο χωρίον, διότι καί 
είς άλλα σημεία υπάρχει όμοιότης πρός τό Τελεστήριον, 
ώς π χ. είς τήν τελουμένην θυσίαν έντός τοΰ ναοΰ (τής 
Έρμιόνης) γεγονός, τό όποιον δύναται νά χαρακτηρίση 
καί αυτόν ώ; Τελεστήριον καί είς τούς υπάρχοντας έντός 
αΰτοΰ θρόνους, έπί τών όποιων έκάθηντο αί γράες. Τού
των τά δικαιώματα καί τά θρησκευτικά καθήκοντα φαί
νεται δτι ήσαν ανάλογα πρός τά τοΰ Ίεροφάντου.

Περιγράφων λοιπόν ό ΠΑΥΣ. II, 35, 4 - 8 τήν θυσίαν 
τών βοών έντός τοΰ ναοΰ τής Δήμητρος τής Έρμιόνης 
κατά τήν εορτήν τήν έπονομαζομένην Χϋόνια πληροφο
ρεί καί περί τοΰ ναοΰ αυτής τά εξής (§ 8): «πρό δε τον ναοΰ 
γυναικών ίερασαμένων τη Δήμητρι εικόνες εστήκασιν ον 
πολλαί, και παρελϋόντι έσω ϋοονοι τέ είσιν, έφ ών αί γράες 
άναμένονσιν έσελαϋήναι καί)' έκάστην τών βοών, καί αγάλ
ματα ονκ άγαν αρχαία 'Αθήνα, καί Δημήτηρ· αυτό δε δ οέ- 
βονσιν επί πλέον η τάλλα, εγώ μεν ονκ εΐδον, ου μην ουδέ 
άνηρ άλλος ον τε ξένος ον τε ’ Ερμιονέων αυτών* μόναι δέ 
όποιον τί έστιν αί γράες ΐστωσαν*.

Τέλος κατ’ αναλογίαν τοΰ ναοΰ τής Έρμιόνης πιστεύω, 
δτι καί έντός τοΰ Τελεστηρίου πλήν τών λατρευτικών 
αγαλμάτων θά ύπήρχον καί άλλα αγάλματα τής Δήμη
τρος καί τής Κόρης, άπλαΐ εικόνες αυτών, τήν θέσιν τών 
όποιων προσδιορίζω πρό τών κιόνων Vs καί Vis είς τάς 
σωζομένας έκεΐ βάσεις (είκ. 3 καί 4, Θ).
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’Έχει έξακριβωθή, δτι εις τό εσωτερικόν πλείστων ναών υπάρχει τό Ιδιαίτερον 
αύτό κλειστόν διαμέρισμα, τό μέγαρον ή άδυτον1, τό όποιον παρουσιάζεται έκάστοτε 
υπό διαφόρους μορφάς: άλλοτε μεν δηλαδή καταλαμβάνει ολόκληρον τό πλάτος τοϋ 
βαθύτερου μέρους τοϋ σηκού,άλλοτε δέ αποτελεί ιδιαίτερον μικρόν κτίσμα εντός αύτοΰ1 2.

Ενταύθα δεν θά απαριθμήσω τό μέγα π?ιήθος τών τοιοΰτων παραδειγμάτων, 
επιφυλασσόμενος να πράξω τούτο είς άλλην 
μου σχετικήν εργασίαν, ένθα εύρύτερον θά 
αναπτύξω τό όλον θέμα. Κατ’ έξαίρεσιν ανα
φέρω τον ναόν τού ’Απόλλωνος Ζωστήρος τής 
Βουλιαγμένης (είκ. 11 καί 12), όστις άφ’ένός 
μεν ένεκα τής μορφής του αποτελεί τό καλύτε
ρον παράδειγμα προς σύγκρισιν, άφ’ ετέρου 
δέ ένεκα τής άνευρέσεως κατά χώραν, καί ακρι
βώς προ τής εισόδου τού αδύτου3, τοϋ θρόνου 
τοϋ ίερέως, ενισχύει συν τοΐς άλλοις τήν γνώ
μην μου περί τής θέσεως τής εισόδου τοϋ ’Ανα
κτόρου τοϋ Τελεστηρίου, άποδεικνύων ότι αυ
τή θά έπρεπε νά είναι παρά τον θρόνον τοϋ 
Τεροφάντου. Πράγματι, ώς καί έξ αυτών τού
των τών σχεδίων τών Τελεστηρίων (είκ. 10,
Α.Β.Γ), προκύπτει, ή μοναδική πλευρά, επί τής 
οποίας είναι δυνατόν νά εύρίσκετο ή είσοδος 
τοϋ ’Ανακτόρου, είναι ή βορεία. Είς τό Πεισι- 
στράτειον μάλιστα Τελεστήριον (Β), ένεκα τής 
ύπάρξεως τών καθισμάτων κατά τό δυτικόν I—ι ι—ι ι—* ι—ι ^
άκρον, ή δυνατότης τοποθετήσεως τής εισόδου Είκ. 11. Ναός ’Απόλλωνος Ζωστήρος Βουλιαγμένης, 

περιορίζεται είς τό ανατολικόν μόνον άκρον τής
βόρειας πλευράς4, παρά τό όποιον εύρίσκετο, ώς άπεδείχθη ανωτέρω τουλάχιστον διά 
τό Περικλεών καί Ρωμαϊκόν Τελεστήριον, ό θρόνος τοϋ Τεροφάντου. Θεωροϋμεν έπο-

1 Είς τόν ναόν τοΰ ’Απόλλωνος τών Δελφών τό ιδιαί
τερον εντός αύτοΰ ιερόν δωμάτιον ονομάζεται όπό τοΰ 
ΗΡΟΔΟΤΟΥ VII, 110 καί 141 μέγαρον καί άδυτον, βλ· 
F. Robert Thymele, Paris 1939, σ. 218·Χαρακτηριστι
κόν είναι, δτι καί ενταύθα εντός τοΰ κλειστοΰ τούτου χώ
ρου, δπως καί είς τούς ναούς τήςΔήμητρος, εφυλάσσετο 
τό σπουδαιότερον, τό χρυσοΰν άγαλμα τοΰ ’Απόλλωνος. 
«Ιί δε τοϋ ναόν τό εσωτάτω, παρίαοι τε ές αυτό ολίγοι και 
χρνοονν ’Απόλλωνος έτερον αγαλμα άνάκειται», ώς μάς 
πληροφορεί ό Παυς. X, 24, 5.

2 Διά τήν πρώτην περίπτωσιν αναφέρω τούς ναούς 
C καί I) τοΰ Σελινοΰντος, διά δέ τήν δευτέραν τόν 
ναόν CT τοΰ Σελινοΰντος καί τό Διδυμαΐον τής Μιλήτου. 
Σχέδια ναών μετ’ άδυτου βλ. Selinonte σ. 279, καί 
AJA, L, 1946, σ. 40.

3 Τό ιερόν τοΰ ’Απόλλωνος Ζωστήρος τής Βουλια

γμένης άνεσκάφη καί έδημοσιεύθη ύπό τοΰ Κ. ΚοΥΡΟΥ- 
ΝΙΟΤΗ, ΑΔ 11, 1927-28, σ 9-53, δστις δμως τό σχηματι- 
ζόμενον ιδιαίτερον δωμάτιον είς τό βάθος τοΰ ναοΰ ύπέ- 
θεσεν, δτι έχρησίμευε προς φύλαξιν τών θησαυρών τοΰ 
ίεροΰ. Ό C. Weickert Typeti der archaischen Ar- 
chitektur in Griechenland und Kleinasien, Augs
burg 1929, σ. 166, όρθώς εχαρακτήρισεν αύτό ώς άδυτον.

4 Ή είσοδος τοΰ αδύτου φαίνεται πράγματι δτι εύρί
σκετο είς τό άκρον τής μεγαλυτέρας πλευράς αύτοΰ ού
τως, ώστε κατά τό άνοιγμα τής θύρας νά μή γίνωνται 
ορατά τά εντός τοΰ αδύτου φυλασσόμενα πράγματα ή τά 
συμβαίνοντα εντός αύτοΰ. Πλήν τοΰ ναοΰ τοΰ ’Απόλλω
νος Ζωστήρος (είκ. 11) καί τό άδυτον τοΰ Ίσείου τής 
’Ερέτριας, Ν. Παπαδακη Άνασκαφή Ίσείου έν Έρετρία, 
ΑΔ 1, 1915, είκ. 4, διά τόν χαρακτηρισμόν τοΰ οποίου 
ώς αδύτου δέν πρέπει νά ύπάρχη καμμία αμφιβολία ένεκα
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μένως εύλογον, ότι καί είς τό προηγηθέν τού Πεισιστρατείου Σολώνειον Τελεστήριον 
καΐείςτά μετ’αύτά Τελεστήρια, ήτοι τό Κιμώνειον, τό μέγα Περικλεών καϊ τό Ρωμαϊ
κόν (είκ. 4), ή είσοδος τού Ανακτόρου παρέμεινε πάντοτε εις την ιδίαν θέσιν. Τούτο δε 
αποτελεί μίαν επί πλέον ένίσχυσιν τής γνώμης μου περί τής θέσεως τού θρόνου τού

Είκ. 12. Ναός ’Απόλλωνος Ζωστήρος Βουλιαγμένης, άποψις εσωτερικού.

Ίεροψάντου και είς τα λοιπά Τελεστήρια, άποδεικνϋον, δτι όντως εύρίσκετο οΰτος δπου 
καί είς τό Περίκλειον καί τό Ρωμαϊκόν, παρά την είσοδον δηλαδή τού ’Ανακτόρου

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΤΡΑΥΛΟΣ

τής τελούμενης ενταύθα μυστηριακής λατρείας, ή είσο
δος εΰρίσκεται είς τό άκρον αυτού. ’Επίσης βλ. κάτοψιν 
τού ανακτόρου τής Σαμοθράκης, Κ. LEHMAN Samo- 
thrace, Hesperia XIX, 1950, πίν. 1.

1 Πλησίον τού Τελεστηρίου, επί τής Πομπικής οδού, 
ήτις άπό των Μικρών Προπυλαίων οδηγεί άπ’ ευθείας 
είς τό Τελεστήριον, έσφζετο μαρμάρινος θρόνος τού 
οποίου διετηρεϊτο ολόκληρον τό χαμηλότερον μέρος. 
'Ο θρόνος ουτος, δστις πιθανώς άνήκεν είς τόν 'Ιερο
φάντην, έθρυμματίσθη τελείως υπό βόμβας κατά τινα 
αεροπορικήν επιδρομήν κατά τήν διάρκειαν τού τελευ
ταίου πολέμου. Πλήν τού θρόνου τού Ίεροφάντου, 
θεωρώ πολύ πιθανόν, δτι παρά τό Άνάκτορον ήσαν το

ποθετημένοι καί άλλοι θρόνοι ή μαρμάρινα θρανία 
(πολλά τών τελευταίων τούτων άνευρέθησαν εντός τού 
χώρου τού ιερού) προοριζόμενα πιθανώς διά τό λοι
πόν ιερατικόν προσωπικόν καί τούς διαφόρους επισήμους» 
οΐτινες παρηκολούθουν τήν τελετήν. 'Η τοποθέτησις άλ
λως τε θρόνου υπό τού Δημητρίου, άπογόνου τού Δημη- 
τρίου τού Φαληρέως, διά τήν φίλην του εταίραν ’Αρι
σταγόραν προϋποθέτει τήν ΰπαρξιν καθισμάτων παρά τό 
Άνάκτορον, ή δέ σημειωθεΐσα άντίδρασις άφεώρα μό
νον είς τό πρόσωπον, τό όποιον θά κατείχε τόν θρόνον· 
Ήγήσανδρος παρά ΑθΗΝ. IV, 167 ί. «Έλευσΐνί τε μυστη
ρίων οντων εϋ·ηκεν αντη (τή εταίρα; ’Αρισταγόρα) ΰρόνον 
παρά τό άνάκτορον, οίμώξεοϋαι φήαας τους κωλναοντας».
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