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ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

Τοπογραφία 

<Η -θέσις επι τού λόφου της Έλευσίνος, σπου σήμερον υπάρ

χουσι τα ερείπια τού <Ιερού (εΙκ.Ι) ητο κατοικημένη , ώςαπέδειξαν αι 

ανασκαφαί, ηδη απο των προ'ίστορικων χρόνων, τουλάχιστον απο 

των άρχων της 2ας π . Χ. χιλιετηρίδος και κατα τους Μυκηνα'ίκους 

δε και κατ α τους Γεωμετρικους χρόνους, και καθ' σλην σχεδΟν 

την αρχαιότητα επι της ιδίας -θέσεως, και υπο τον λόφον εξηκο

λού&ησε να εΙνε 11 Έλευ σ ίς. ΈπΙ της αρχης των Ρωμαίων ή 

πόλ ις άνεπτύχ&η ίκανως, ώς αποδεικνύουσι τυχαία ευρήματα ερει

πίων οικιων των χρόνων τούτων, προς πάσας τας διευ~νσεις 

και επι της παρ α τον λόφον επιπέδου εκτάσεως, επι τού αυτού 

δ ' δ ' ~α' δ '.q"",' < 'Ελ ' c 'c , ε σχε ιου υα ιετηρηυ ,ι και η ευσις, ως και αι περισσοτεραι 

αρχαία ι πόλεις και' κατα τους παλαιοτέρους βυζαντινους χρόνους. 

Άλλά, ώς ητο φυσικόν, μετ α την επικράτησιν τού Χριστιανισμού 

και την κατάργησιν των μυστηρίων εξέλειπε ό λόγος της δόξης 

και της ευδαιμον ίας της Έλευσίνος, και προ'ίόντος τού χρόνου 

περιωρίσθη επι τοϋ λόφου, της αρχικης κοιτίδος της κακοκτισμένα 

τείχη εκ παντοειδούς υλικοϋ των αρχαίων κτιρίων ανηγέρ&ησαν 

πάλιν προς αμυναν των ολίγων κατοίκων πλησίον των {}έσεων 

σπου εΙναι τα αρχαιότατα τείχη τού Πεισιστράτου καΙ τα Μυκη 

να'ίκά, κατα του; πολυταράχους χρόνους τίον αγρίων κατα της 

<Ελλάδος επιδρομων των διαφόρων βαρβάρων λαων, ΟΙ οποίοι η 

επιζητούντες να καταλύσωσι το κράτος τού Βυζαντίου η χάρ ιν 

λεηλασίας επέφερον δεινας καταστροφας είς την <Ελλάδα. 

των χρόνων της Φραγκοκρατίας λείψανα εΙναι 'ίσως μόνον ό 

ηρειπωμένος πύργος επι της κορυφης προς Δυσμας της Άκροπό

λεως της Έλευσίνος. Έπι Τουρκοκρατίας φαίνεται, ση επι μα

Ι 
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κρους χρόνους ητο σχεδΟν ερημος ή Έλευσίς, άλλ' απο τού παρελ

{}όντος αιωνος και προ πάντων μετα την ελευ{)ερίαν της ·Ελλάδος 

άπο των Τούρκων ήρχισε πάλιν να πυκνούται επι τού αρχαίου 

λόφου Ο αραιος συνοικισμος δια της προσελεύσεως εποίκων εκ 

των γειτονικων 'Αλβανοφώνων χωρίων, εκ Σαλαμίνος καΙ αλλο

{}εν, οτε δε κατα τα μέσα τού παρελ{)όντος αιωνος ηρχισε να 

γίνεται σοβαρα σκέψις περΙ ανασκαφης τού ·Ιερού, εΠI των ερει

πίων του κρυπτομένων υπο παχυ στρωμα επιχώσεως υπηρχεν 

-όλόκληρον πυκνοκατοικημένον χωρίον. 

Μετα τας ανασκαφας ή ΈλευσΙς μετετέ{}η οριστικως απο τού 

λόφου είς την πεδιάδα, καΙ ηδη ή εκτασις τού σχεδίου της είναι 

.ανωτέρα πάσης αλλης προηγουμένης εποχης, ή δ' αϋξουσα ευδαι

μονία τού τόπου χάρις είς τας πολλας καΙ μεγίστας βιομηχανικας 

επιχειρήσεις, ή φυσικη ώραιότης, το υγιεινόν, και δροσερον κατα 

το {)έρος κλίμα, και li πύκνωσις τού πλη-&υσμού δια της προσ{)ή
κης πολλων ·Ελλήνων φευγόντων εκ Μικράς 'Ασίας τον αγριΟ'ν 

Τουρκικον διωγμον τείνουσι να κατασΤ11σωσιν αύη1ν ταχέως μίαν 

των σημαντικωτέρων πόλεων της ·Ελλάδος. 

'Ιστορία 

Κατα τους αρχαιοτάτους χρόνους ή Έλευσις ητο πόλις ανε

ξάρτητος με ιδικόν της βασιλέα, αλλα βραδύτερον, περΙ τον ον 

il τον 70ν π. Χ. αιωνα, ήνώ{}η μετ α των 'Α {}η ν ων, μετ α πείσμονα 
αντίστασιν , ώς λέγει ή παράδοσις, και αϋτη οπως και α1 λοιπαΙ 

υπάρχουσαι ανεξάρτητοι πρότέρον πόλεις εν τ] 'ΑττκΏ, δια της 
ενώσεως των οποίων απετελέσ{)η ή επικράτεια της Άττικης, ώς 

ι% ελέγομεν σήμερον, με πρωτεύουσαν πόλιν τας Ά{)ήνας τόσον 

εξέχουσαν, ωστε νά συγχωνεύσn καΙ να επισκιάσn τελείως πάσας 

τας αλλας, και' να νοηται υπο το σνομα αύτης άπλως ολόκληρος 

'i αποτελούσα την 'Α ττικην επικράτειαν χώρα. 
Δια τον λόγον τούτον ή Έλευσlς δεν εχει καΙ κατα την αρχαιό

τητα ίδίαν ·Ιστορίαν, αλλα περιλαμβάνεται εις την ·Ιστορίαν των 

'Ά,'}ηνων, των οποίων ητο μία των σπουδαιοτάτων οχυρων {)έσεων. 
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Κατα την επιδρομην των Περσων κττεστράφη και αϋτη και 
επυρπολή{}η, σπως και αί Ά{}ήναι, επι δε τού Πελοπονησιακού 
πολέμου {}α ύπέφερεν εκ τών εχ-Β-ρικών επιδρομών και δηώσεων 
ώς ευρισκομένη επι τού ακροτάτου προς τον εχ{}ρον σημείου. 
'Ολίγον μετα τον Πελοπονησιακον πόλεμον εχει επί τινα χρόνον 
Ιδιαιτέρως σπουδαΤον μέρος εν ήj Ίστορίq. των Ά{}ψων, διότι 
εκεΤ κατέφυγον οί Τριάκοντα Τύραννοι σπως ασφαλέστερον αμυν
itωσι κατ α τού Θρασυβούλου ετοιμαζομένου να επέλ{}υ κατα της 
αρχης αυτων εκ της Φυλης, τού γνωστού επι της Πάρνηftος 
'Αττικού φρουρίου. 'Επι των Μακεδονικων χρόνων ώς σπουδαίον 
φρούριον και επι των Ρωμαίων ώς ενδοξον προάστειον εξηκολού{}ει 
πάντοτε να εΙναι αναποσπάστως συνδεδεμένη μετα των Ά{}ηνων ή 
'Ελευσίς. Μολονότι δεν μαρτυρείται ρητως ftCt υπέστη καΙ ή 
'Ελευσις την σκληραν τύχην των περισσοτέρων Έλληνικων πόλεων 
κατ α την αγρίαν επιδρομην των Γότ{}ων υπο τον Άλάρυχον εΙς 
τιιν 'Ελλάδα και εις αυτον αποδίδεται υπό τινων ίστορικων και 
η καταστροφη τού "Ιερού. 

Λατρεία Δήμητρος καΙ Κόρης, μυστήρια 

'Αλλα της 'ΕλευσΤνος η παγκόσμιος φήμη όφείλεται εις την 
εν αυτη λατρείαν της Δήμητρος καΙ Κόρης, και τα συναφη προς 
ταύτην 'Ελευσίνια μυστήρια, καΙ οχι εις την πολιτικήν της ίσtΌ
ρίαν . cH λατρεία της Δήμητρος και τα μυστήρια προσείλκυον 
επι χίλια καΙ πλέον ετη εύλαβεϊ:ς προσκυνητας εξ σλης της "Ελλά
δος και κατά τινα εποχήν, επι της Ρωμαιοκρατίας, εξ σλου τού 
κόσμου εις Έλευσίνα. Αί λαμπραΙ εορταΙ καΙ η μεγίστη χαρα των 

, " ,~ Ι ββ' , , παρασταντων εις ταυτας και αποκομισαντων ε αιαν την πιστιν, 

στι δια της μυήσεως εξησφάλισαν την εύδαιμονίαν της ψυχης 
μετα {}άνατον, η τηρουμένη μυστικότης περι των ιδιαιτέρων τελε
των, προυκάλουν εις πάντας απειρον σεβασμον καΙ εγέννων τον 
πόftον να μεταβώσι καΙ εκείνοι ταπεινοΙ προσκυνηταΙ εις το "Ιερον 
των {}εων και μυούμενοι να επιτύχωσι τα 'ίδια εύεργετήματα παρα 
τούτων. ΚαΙ δ σεβασμος f]to γενικός, και η πίστις ειλικρινής, του-
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λάχιστον κατα τους καλλίστους χρόνους της <Ελληνικης αρχαιό

τητος. "Ανδρες σοφοί, υψηλαΙ διάνοιαι, σπως ο Αισχύλος, Ο 

Σοφοκλης Ο Πίνδαρος και αλλοι μεγάλοι "Έλληνες επιζητοϋσι 
την ευκαιρίαν να εκδηλώσωσιν είς τα συγγράμματα τον σεβασμον 

καΙ την πίστιν των είς τα {}αυμαστα μυστήρια της Έλευσίνος. 

Δυστυχως ημείς σήμερον πολυ όλίγα, μαλλον δε ούδεν {}εη

κον γνωρίζομεν περΙ της ούσίας των μυστηρίων, περΙ . των ίδεων 

αϊηνες απετέλουν την βάσιν καΙ την δύναμιν αύτων, ως και περΙ 

των πράξεων δια των οποίων εξεδηλούντο καΙ επεβάλλοντο. <Η 

ακρα μυστικότης, Ώ1ν οποίαν υπεχρεοίοντο να τηρήσωσιν οί μυού

μενοι περιφρουρουμένη και' δι' αύστηροτάτων διατάξεων υπο των 

νόμων της πολιτείας-{}άνατος ητο ή ποιν11 τού τολμωντος καΙ 

δι' υπαινιγμων μόνον η σχημάτων να φανερώση τι των μυστη

ρίων ενώπιον αμυ11των-συνετέλεσεν ωστε μόνον ισχναΙ καΙ ασα

φείς ειδήσεις να φ{tάσωσι περΙ τούτων μέχρις ήμων. ΤΟ δε χει

ρότερον είναι στι καΙ αί πενιχραΙ αΟται πληροφορίαι προέρχονται 

κατ α το πλείστον εκ συγγραφέων των πρώτων χριστιανικων χρό

νων, ΟΙ οποίοι 11 δεν εμυή{}ησαν 0'[ 'ίδιοι καΙ εγραφον περΙ πραγ

μάτων καΙ εις αύτους σχι ασφαλως γνωστων, η φαναηκοΙ υπε

ρασπισται της νέας {}ρησκείας απέβλεπον δι' σσων εγραφον εις 

τον εξευτελισμον της παλαιας {}ρησκείας καΙ ιδίως των Έλευσι

νίων μυστηρίων, και δια τούτο δεν είνε απολύτως αξιόπιστοι. 

ΚαΙ εκ των ανασκαφων δε δυστυχως δεν ανεφάνησαν, ως αν ε

μένετο, βοη{}ήματα προς κατανόησιν των μυ σt11 Ρ ίων' συνετέλεσαν 

αύται εν τούτοις να άποδειχ-θωσιν άναλη-θεϊς διάφοροι φανταστι

καΙ περΙ τούτων πληροφορίαι' το πιστευόμενον π. χ. ση το "lερον 

~Ιχεν υπογείους χώρους εντος των οποίων εγίνοντο διάφοροι κρύ

φιαι πράξεις δεν εΙνε αλη-θές, καΙ δεν υΠΊϊρχεν ασφαλως ούδεν 

υπόγειον κτίσμα συνεχόμενον μετα τού Τελεστηρίου' καΙ τα λεγό

μενα δε περΙ πολυπλόκων και παντοίων μηχανημάτων χρησιμο

ποιουμένων κατα τας τελετάς, φαίνεται εκ τού απλού τρόπου Ώϊς 

{)ίκοδομης τού Τελεστηρίου, στι ησαν και αύτα φαντασίαι προ

κλη-θείσαι εκ της τηρουμένης περΙ των τελετων μυστικότητος. 

"Υ πο των παλαιοτέρων <Ελλήνων συγγραφέων υμνούντων τα 
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μυστήρια εξαίρεται η πίστις, δτι οι εν Έλευσίνι λατρευό μενοι {}εοl. 
κύριοι των τυχων της ψυχης μετα τον {}άνατον παρείχον είς τους 
μυου μένους, και μόνον είς τούτους ευδαίμονα πλήρη γαλήνης 
διαμον·ην εν "Αδη, και πι{}ανώτατα επι της πίστεως ταύτης εβα
σίζετο κυρίως η δύναμις των μυστηρίων. 

< Ομηe,κος iJμvος εΙς Δήμητeα. Περι της είσαγωγης των 
μυστηρίων εν 'Ελευσίνι και της Ιδρύσεως τού πρώτου <Ιεροϋ 
της Δήμητρος εκεί, επι της {}έσεως ΕV{}α παρέμεινε κα{}' ολην 
την αρχαιότητα, εχομεν ευτυχώς διασω{}είσαν μέχρι σή μερον την 
μάλλον διαδεδομένην, την επισήμως ως φαίνεται, εν Έλευσίνι 
άνεγνωρισμένην παράδοσιν-ύπήρχον και αλλαι παραδόσεις δια
φοροτρόπως έκ{}έτουσαι τα πράγματα-ύπο την μορφην ϋμνου 
είς τιμ1Ίν της Δήμητρος, οστις ως εκ τού επικού ε'ίδους της ποιή
σεως καΙ της γλώσσης του κατελογίζετο είς τους Όμηρικούς. 
αλλ' εποιή{}η περΙ τΩν 70ν μόλις π. χ. αΙώνα. 

Συναινούντος και τού Διος ό αρχων τού <Άδου Πλ~ύτων 
απήγαγε την Περσεφόνην δρέπουσαν μακραν της μητρός της. 
αν-θ-η, είς το βασίλειόν του ύπο την γην. Έπι εννέα ημέρας η 
Δήμητρα κρατούσα δ~δας επλανάτο είς άναζήτησιν της εξαφανι
σ-&είσης -θυγατρός της, οτε δε παρα τού <Ηλίου εμα-&ε την αλή
-&ε ιαν , εγκατέλιπεν ωργισμένη τον 'Όλυμπον και περιέτρεχε την 
γην νηστις μεταμορφω{}είσα είς γραίαν γυναίκα. Έν Έλευσίνι 
φιλοξενη{}είσα εύγενώς παρα τού βασιλέως Κελεού ελησμόνησε 
προς στιγμην το πά{}ος της, και διεσκέδασε δια των σκωμμάτων 
της γραίας ύπηρετρίας 'Ιάμβης. Έδέχ-θη τότε να παύση την 
νηστείαν και να πίη τον κυκεώνα, περίεργον ποτον παρασχευα
σ-θΕV κατα τας όδηγίας της, και άνέλαβεν είς άνταμοιβην της 
φιλοξενίας την ανατροφην τού μικρού βασιλόπαιδος Δημοφώντος. 
'Αλλ' η πρό{}εσις της -θεάς να καταστήση τον Δημοφώντα α-θάνα
τον εματαιώθη, διότι 11 μ11τηρ του παραμονεύσασα και. Ιδού σα να. 
τί{)εται το παιδίον κατ α ηΊν νύκτα εΙς ηΊν πυραν ύπο της fuάς ανε
κραύγασεν ε--/.. φόβου και προύκάλεσε τΊ1ν δργην της Δήμητρος. 

'Η -θεα τότε απεφάσισε να εγκαταλείΨη την βασιλικην οΙκίαν 
και. άποκαλύψασα την ίδιότητά της διέταξε τους Έλευσινίους να. 
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τΌ κτίσωσιν ναον επι της {}έσεως, σπου παρέμεινε πάντοτε το 

Τελεστήριον καΙ εΙνε καΙ μέχρι σήμερον τα ερείπιά του, συγΧ€Jόνως 

δε εδίδαξε αυτΟ'υς πως επρεπε να την λατρεύωσι εν αυτφ δια να 

εχωσι την εύμένειάν της. Κλεισ{}είσα εντος τού ναού ημπόδιζεν εν 

τf1 οργΌ και τΌ λύΠΊl της την γην να παράYΊl καρπούς, επειδη δε 

οι άν{}ρωποι απέ{}νησκον και οι {}εοι αυτοι ύπέφερον, ηναγκάσ{}η 

ό Ζευς να στείλΊl τον Έρμην εις τον 'Άδην να επαναφέΡΊl την 

Περσεφόνην εις την μητέρα της ικανοποιη{}είσα εν μέρει, μολονότι 

ή Κόρη της, φαγούσα καρπον ροιάς εκ των εν υ Αδου, {}α ητο 

υποχρεωμένη να επιστρέφΊl εκεί επι τέσσαρας μηνας κατ' ετος, 

επαυσε την δργήν της και επέτρεψε να παράYΊl πάλιν η γη καρ

πούς τότε εκάλεσε καΙ τους άρχοντας των Έλευσινίων καΙ εδίδα

ξεν εις αύτους τα μυστήρια, τα σεμνα οργια, περΙ των όποίων 

και ό ύμνογράφος αποφεύγει μετα φόβου να ε'ίΠΊl τι, αναφέρων 

τούτο μόνον , στι εύτυχείς μεταξ1ι των αν-θ-ρώπων εΙνε οι μυη-θ-έν

τες εις ταύτα, διότι μόνον εκείνοι -θ-α διάγωσιν ήσυχοι καΙ ευδαί

μονες μετα -θ-άνατον έν τφ σκοτεινφ υ AδΊl. 

Οϋτω ί.δρύ8ησαν τα Έλευσίνια μυστήρια. Λατρεία κατ' αρχας 

μόνον Έλευσινιακή, εγινε μετα την ενωσιν της Έλευσίνος μετα 

των Ά{}ηνων Ά{}ηνα·ίκη καΙ κατήντησε δια της δυνάμεως της 

πολιτείας των Ά-θ-ηνων πανελλήνιος λατρεία. 

Ή έορτή' μικρa καΙ μεγάλα μυστήρια. τα Έλευσίνια 

μυστήρια έωρτάζοντο κατα τον Βοηδρομιωνα μηνα των αρχαίων 

'Α{}ηναίων, αντιστοιχούντα προς τον σημερινον Σεπτέμβριον, έν 

μέρει εντος τού άστεως των Ά{}ηνων καΙ έν μέρει εν Έλευσίνι, 

οπου εγίνετο καΙ η ειδικη τελετη των μυστηρίων. Άλλα καΙ κατα 

τας αρχας της ανοίξεως, τον Άν-θ-εστηριωνα μηνα των αρχαίων, 

αντιστοιχούντα με τον Μάρτιον, έωρτάζοντο τα Έλευσίνια μυστή

ρια έντος των Ά{}ηνων εν τφ ίερφ της Δήμητρος καΙ Κόρης 

τφ εν 'Άγρ~, προαστείφ εκεί-θ-εν τού Ίλισσοϋ παρ α το στάδιον· 

ή έορτη αϋτη, κατ α την όποίαν εγίνετο πι-θ-ανώτατα εξαγνισμος 

και προπαρασχευη των μυστων προς την τελικην μύησιν έν Έλευ

σίνι απετέλει τα εν 'Άγρ(} 11 τα μικρa μυστήρια' ούδεΙς δ' εγίνετο 
δεκτος εις την τελικην μύησιν, αν δεν εΙχε προηγουμένως παρ α-
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σκευασ{}-fi καταλλήλως δια της συμμετοχης είς τα μικρα μυστηρια. 

Ίκανον χρόνον προ της εορτης &.πεσταλμένοι έξ Ά{}ηνών, οι 

σπονδοφ6eοι, εκλεγόμενοι και αύτοί, οπως καΙ οι &.νώτεροι λει

τουργοι της Έλευσινιακης λατρείας, ό lεeοφάvτης και ό δ~δoυxoς, 
εκ των αρχαίων Έλευσινιακων γεν ων των Εύμολπιδων καΙ των 

Κηρύκων &.νήγγελλον είς τας διαφόρους "Ελληνικας πόλεις την 

προσεχη εναρξιν των εορτων. Άπο της στιγμης ταύτης 'ίάχυεν 

μεταξυ των Έλληνικων πόλεων εκεχειρία, καΙ έξησφαλίζετο η 

ακώλυτος μετάβασις εΙς 'Α&ήνας πάντων των βουλομένων "Ελλή

νων, καΙ Clv ακόμη ησαν κατα τύχην εμπόλεμοι προς τους Ά{)-η
να ίους 11 προς αλλ ους 'Έλληνας. Μετείχον δε πάντοτε ίκανοι 

'Έλληνες της τελετης, εξ ης &.πεκλείοντο μόνον 0'1. βάρβαροι, αί δε 
σύμμαχοι των 'Α&ηναίων πόλεις απέστελλον πολυτελως έξηρτημέ

νας επισήμους αντιπροσωπείας, τας λεγομένας -&εωρίας. "Η εορτη 

διήρκει συνή-&ως επι εννέα συνεχείς .ημέρας, οσαι rισαν και αι ημέ
ραι της περιπλαη1σεως της Δήμητρος, ήτο δε έκ των μεγαλοπρε

πεστέρων 'Αθηναϊκων εορτων και διεξΙ1γετο ως έξης: 

την 14 ην ημέραν του Βοηδρομιωνο; οΙ ιερείς του 'Ελευσι

νιακου ιερου εχοντες επΙ. κεφαλης τον "Ιεροφάντην και τον Δ~δoυχoν 

μετέφερον παρακολου-&ούμενοι ύπο πλή-&ους 'Ελευσινίων εν πομπΌ 

εκ του ιερου τη; Έλευσίνος, οπου εφυλάττοντο εν ίδιαιτέρφ χώρφ, 

εΙς ον μόνον δ "Ιεροφάντης εδικαιουτο να εΙσέρχεται, τα μυστικα 

leed. εΙς Ά{}ήνας. Άπο του μέσου περίπου της όδου συνωδεύοντο 

τα ιερα καΙ ύπο τιμητικης πομπής 'Αθηναίων έφι1βων έκκινούσης 

επι τούτφ έκ του αστεως, κατετί-&εντο δε εν Ά{}ήναις εις το Έλευ

σίvιoν το tv lJ.στει, ναον των Έλευσινίων -&εων ύπο τΊ1ν Άκρό
πολιν. Περι του ε'ίδους των leetfJv δεν εχει παραδο% η βέβαιον, 
καΙ δια τούτο μόνον ως ύπό&εσις φέρεται 11 γνώμη, στι ησαν ταύτα 
Ιδιαιτέρως σεβασταΙ καΙ 'ίεραΙ εΙκόνες αύτων των -&εων της Έλευ

σίνος. την άκόλου-&ον ιΊμέραν έγίνετο ό καλούμενος άΥυρμος 

(δηλαδη ή συνά-&ροισις). Κατα πρόσκλησιν του αρχοντος βασιλέως 

συνείρχοντο οΙ Ά{)-ηναίοι εις την Ποικίλην Στοάν, οπου ύπσ του 

·Ιεροφάντου και τού Κήρυκος (εΙδικου καΙ τούτου λειτουργού τού 

Έλευσινιακού ιερού) άνηγγέλλετο τρόπον τινα η εναρξις των 
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μυστηρίων και εγινετο η λεγομένη π,eόeeησις, δι' ης εδηλοϋτο 
ση απεκλείετο της εορτης c σστις τας χείρας μη κα{}αρός, σστις 

φωνην αξύνετος», δηλαδη οι φονείς και οι βάρβαροι, οι λαλοϋντες 

γλωσσαν άκατάληπτον, μη <Ελληνικήν. ΟΙ λοιποι "Ελληνες, άνδρες 

καί γυναίκες, ηδύναντο πάντες να μετέχωσι των μυστηρίων, και 

δοϋλοι ακόμη αν ησαν κατ α τύχην. 

cH μετ' αύτην η μέρα ελέγετο αλαδε μυστ;αι (ητο και τοϋτο 

ομοίως πρόρρησίς τις γινομένη ύπο τοϋ Κήρυκος), κατ' αύτην δε 

οί μύσται καταβαίνοντες εξ Ά-&ηνων εΙς τι)ν Φαληρικην -&άλασ

σαν εκα{}αίροντο λουόμενοι (ο σωμαηκος κα-&αρμος επέφερεν 

τρόπον τινα και τον η{}ικον κα{}αρμόν), εκά-&αιρον δέ καΙ το είς 

την {}uσίαν ωρισμένον χοιρίδιον. 

την επιοϋσαν 17ην τοϋ Βοηδρομιωνος εγίνετο η μεγάλη 

{}uσία εν τφ Έλευσινίφ ύπο της πόλεως των Ά-&ηνων, και ε{}ύετο 

ύφ' εκάστου μύστου ο μυστ;ικδς χοίeοι;, το κα-&αρ{}εν εν τη 

-&αλάσσυ την προη γη-&είσαν η μέραν χο ιρ ίδ ιον. 

Kal1j άλλη ημέρα 1; 18η ητο ημέρα {}uσίας, εκαλείτο δ' αύτη 

Έπιδαveια, διότι κατα τον μυ{}ον εγίνετο χάριν του Άσκληπιου, 
σστις, οτε πρωτον Ι1λ-&εν εΙς Ά{}ήνας εξ Έπιδαύρου να παρασήj 

είς τα μυστήρια, εβράδυνε κατα μίαν ημέραν. 

cH μετάβασις είς Έλευσίνα ητο το λαμπρότερον μέρος της 

εξωτερικής εορτής. την 19ην τοϋ Βοηδρομιωνος σλοι οι εν Ά{}ή

ναις συνη{}ροισμένοι μύσται φέροντες στέφανον μύρτου καΙ τον 

λεγόμενον βάκχον (ράβδον περιβαλλομένην ύπο κλάδων μυρσίνης), 

παραλαμβάνοντες εκ τοϋ εν άστει Έλευσινίου τα Εξ Έλευσίνος 

κομισ{}έντα ιερα καΙ το άγαλμα του Ίάκχου, σστις ητο εκ των 

συλλατρευομένων μετ α τής Δήμητρος και κόρης {}εων, επορεύοντο 

καταλλήλως εΙς πομπην παρεσκευασμένοι καΙ άδοντες ύμνους είς 

τιμην τοϋ Ίάκχου δια της ιερας οδοϋ εΙς 'Ελευσίνα. cH πορεία 
διήρκει ολην την ημέραν καΙ μέρος της νυκτος ύπο το φως δάδων, 

εγίνετο δε πολυ βραδέως (22 χιλιόμετρα είνε Τι οδός), διότι η 

πομπη εστά{}μευε και ετέλει προδιαγεγραμμένας είιχας καΙ {}υσίας 

προ των κατα μηκος τής <ιερας όδοϋ πολλων βωμων καΙ ναων. 

Οί Έλευσίνιοι ανέμενον την πομπην περΙ τους Ρειτ;οvς (ούτω 
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ελέγετο τότε ή σημερινη λίμνη τού Κουμουνδούρου), σπου ησαν 
αλλ οτε τα σύνορα τού Έλευσινιακού βασιλείου προς τας 'Λ:&ήνας, 
όλίγον δε κατόπιν εγίνετο υπο των Κροκωνιδων, γένους καταγο

μένου εκ τού μυ{}ικού Ι1ρωος Κρόκωνος, περίεργος τελετή' περιέ
δεναν ούτοι εις τον δεξιον βραχίονα και τον αριστερον πόδα εκά
στου μύστου ταινίαν χρώματος κρόκου. Άργα tijV νύκτα εψ&ανεν 
εις 'Ελευσίνα ή πομπή' τα ιερά και Ο 'Ίακχος κατετί{}εντο εις 
το Ίερον της Έλευσίνος οπό{}εν είχον παραληφ-&η, οι δε μύσται 
ανεπαιιοντο μετα την κοπιώδη πορείαν, και Τ11ν ακολου{}ούσαν 
δ' 11 μέραν κατηνάλισκον εν Έλευσίνι προπαρασκευαζόμενοι προ:; 
nΊν κα{}' αυτο τελετην των μυστηρίων. 

Τάς νύκτας της 21 ης και της 22ας τού Βοηδρομιωνος εγίνετο 
Εν τφ Τελεσητρίφ ή τελεn, των μυστηρίων . Οί μύσται, οΎτιν"ς 
είχον προηγουμένως διδαχ{}ij -υπό τού μνσταγωγοϋ, Ά{}ηναίου 
μεμυημένου ηδη, πρότερον τί ωφειλον να πράξωσ ι μετέβαινον 
εις το 'Ιερόν, αφού εκα{}αίροντο εκ νέου νίπτοντες χείρας καΙ πρό
σωπον δια τού ύδατος της προ της πύλης κρήνης καΙ νέας προσ
φέροντες πι{}ανώτατα {}υσίας επι των προς τούτο ιδρυμένων π~o 
της εισόδου βωμων. 

τι ακριβως εγίνετο τι ελέγετο και τι εδεικνύετο κατα τας 
νύκτας ταύτας Εν τφ τελεστηρίφ ,'}α παραμείvτι, ως φαίνεται, 
:τάντοτε αγνωστον ' το μυστικον έτηρή{}η ασφαλώς. οι παλαιό
τεροι 'Έλληνες συγγραφείς, οσάκις γίνεται λόγος περΙ της νυκτε

ριν1ϊς ταύτης Εν τφ Τελεστηρίφ εορτης, δμιλούσι πάντοτε μετα 
,'tαυμασμού περι της λαμπρότητος ταύτης, περι της μεγίστης κατα

νύξεως, τού φόβου και των ελπίδων των παρισταμένων! αλλ' 
αποφεύγουσιν επιμελως πάσαν άλλην λεπτομέρειαν. Έκ των ειδή
σεων, τας όποίας εχομεν εκ των υστερωτέρων Έλλ'1νων συγγρα
φέων και προ πάντων εκ τών συγγραφέων των πρώτων χριστια
νικών χρόνων άσφαλως εξάγεται τούτο μόνον, 3τι κύριον μέρος 
της τελετης ητο 11 αναπαράστασις της άρπαγης της Κόρης υπό τού 
Πλούτωνος, και της πλάνης της Δήμητρος αναζητούσης ταύτην 

και της επαναφορας αυτης εκ τού 'Άδου. τα πρόσωπα τού δρά
ματος υπεκρίνοντο οΙ ιερείς και αι ιέρειαι της Έλευσίνος. 
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ΤΟ τέλος των εορτων απετέλουν αί λεγόμεναι πλημοχ6αι ητο 

τούτο είδος 'δvσίας ύπερ των νεκρων πι-&ανώτατα γινομένης, το 

δ' σνομα εχει εκ τού ιδιοσχήμου αγγείου, το όποίον εχρησιμο

ποιείτο εις ταύτην και εκαλείτο πλημοχόη. 

Ή επιστροφη είς Ά-&ήνας εγίνετο Εν πομπη οπως και η 

μετάβασις είς Έλευσίνα· τους μύστας επιστρέφοντας πλήρεις χαράς 

δια την μύησιν υπεδέχοντο οι ύπολειφ-&έντες κάτοικοι των Ά-&η

νων παρ α την γέφυραν του Κηφισού, εκεί δ' εγίνοντο, ως φαί

νεται, οι περίφημοι Υεφυρισμο ί, οϊτινες συνίσταντο κυρίως εις 

ανταλλαγην παιγνιωδων σκωμμάτων δι' ών εξεδηλούτο ή χαρα 

και επετείνετο '1 ευf>υμία των εορταζόντων. 

τα έρείπια. 

τα αρχαία ερείπια (εΙκ . 1) ευρισκονται επι τού χαμηλοτέρου, 

τού ανατολικού ακρου τού λόφου της Έλευσίνος. την επίσκεψιν 

τούτων αρχίζομεν απο Βορρά, διότι εκεί κατέληγεν ή αρχαία 

Ίερα όδΟς και ητο πάντοτε ή ε'ίσοδος είς το Ίερόν. Και σήμερον 

δ ' εκεί καταλήγει Τι εκ τού σιδηροδρόμου εις τα αρχαία ερείπια 

φέρουσα όδός. (Βλέπε τοπογρ. διάγραμμα Εν τέλει) . 

Δια των μεγάλων μαρμαρίνων βα-&μίδων και των τμημάτων 
κιόνων, τα όποία είναι εισέτι σρ-&ια επι της αρχικης των f>έσεως 

δ ιακρίνονται εύκόλως τα κοσμούντα κατ α τους Ρωμα·ίκους χρό

νους τΊ1ν ε'ίσοδον τού <Ιερού μεγάλα Προπύλαια. Προ τούτων 

εκτείνεται πολυ μεγάλη και επιβλητικη πλακόστρωτος πλατεία 

αποτελούσα τρόπον τινα την έξωτερικην αύλην (εΙκ. 2) τού 

Ίερού. Ή στρωσις ταύτης αποτελείται εκ μεγάλων στερεωτάτων 

πλακων και διατηρείται εισέτι εφ-όλης σχεδΟν της εκτάσεως, κατε

σκευάσ-&η δε συγχρονως μετα των Προπυλαίων επι τού αύτοκρά

τορος Άντωνίνου τού Εύσεβούς (138 -161 μ. Χ.). 

τα Προπύλαια ευρίσκονται προς το νότιον μέρος της αύλης, 

Έπι της βορειοανατολικης γωνίας ταύτης ή πλακόστρωσις φαί

νεται πρoε-~τεινoμένη προς Βορράν κατ α πλάτος 15 μ. περίπου' 

εκεί είνε το τελευταίον ακρον τη; 'Ιεράς όδού, επι της όποίας 



ΕΙκ . 2 . Ή eξωτεeική αiιλή. 
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αρχομένης απο τού Ά{)ηνα"ίκού Διπύλου ε'ίρχετο είς Έλευσίνα 

ή λαμπρα πομπη των μυστηρίων' αντΙ να καταλήγη αμέσως είς 

τα Προπύλαια εμεσολάβει μεταξυ ταύτης και εκείνων ή πλακό

στρωτος Πλατεία, σπως εκχυνόμενον επ' αυτης το πλη-θ-ος ανα

παυ{}'Ϊi εκ της μακράς πορείας και δυνη-θη να παρασκευασ-θη προς 

την ε'ίσοδον εις το 'Ιερον δια της τελέσεως διαφόρων ίερων 

πράξεων . 

Και 11 Ίερα όδΟς ητο ως φαίνεται πλακόστρωτος κατα το 

Εντος της πόλεως της Έλευσίνος τμημα της επι τού προ της 

πλατείας τέρματος ταύτης αριστερα (ως προς τον ερχόμενον έ'ξω

-θ-εν) επι τού εδάφους παρατηρείται μικρά, απέριττος, μαρμαρίνη 

βάσις φέρουσα πι-θ-ανώτατα κατα την αρχαιότητα στήλην μετ' 

επιγραψίΊς διδούσης είς τους μύστας όδηγίας πεΡI τού τί είχον 

να πράξωσιν επι της πλατείας. 

Eυ{}iις ως εγκαταλείποντες την Ίεραν όδΟν επάτουν επι της 

πλατείας οί μύσται είχον προς τα αριστερα αυτων μεγάλην σχετι

κώς, μνημειώδη κρήνην, (v επι του σχεδίου) ης το {)δωρ παρείχεν 
είς αι,τους αναψυχην μετα την μακραν πορείαν και εχρησίμευεν 

είς κα-θ-αρμον τού σώματος καΙ εξαγνισμον αυτων απο διαπρα

χ-θ-εισων κακων πράξεων. της κρήνης σώζεται σήμερον η δεξαμενη 

με την εξ οπτών πλίν{}'ων στρωσιν κειμένην ολίγον υψηλότερα του 

εδάφους της αύλης και δύο μακραΙ μαρμάριναι βα-θ-μίδες εκτεινό

μεναι προ αύτης ή ανωτέρα βα-θ-μις εχει οκτω μικρα λεκανοειδη 

ανοίγματα αντιστοιχουντα πρgς ίσαρί-θ-μους κρουνους απο των 

όποίων ερρεε το ϋδωρ εκ της δεξαμενης. Κατα την αρχαιότητα εΠI 

των παχυτάτων τοίχων (είνε Εκτισμένοι εκ στερεωτάτου μίγματος 

ασβέστου και μικρων λί-θων) της δεξαμενης υψοϋτο μεγαλοπρεπης 

μαρμαρίνη διακόσμησις ταύτης ολίγα τμήματα, επιστύλια, φατνώ

ματα κλπ. συνελέχ&ησαν επι της δεξαμενης. Ή πρόσοψις της δεξα

μενης απετελείτο πι-θ-ανωςεκ μεγάλων μαρμάρων φερόντων χαλκας 

κεφαλας ζώων απο τού στόματος των όποίων ερρεε το ϋδωρ. 

Μετα της κρήνη'ς συνδέεται προς ότον εχουσα την αύτην 

κατεύ&υνσιν, και αποτελούσα μετ' εκείνης το ανατολικον σριον της 

αύλης, ή .ο.ριαμβικη ΙΙψις κατασκευασ-θείσα κατ' ελευδέραν μίμη-
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σιν η;ς εν Ά{tήναις Πύλης τού Άδριανού (ε τού σχεδίου). 
Ταύτης εχομεν σήμερον Εν ήί αρχικη -&έσει μόνον την δρ-&ο

γωνικην βάσιν δλLγoν ύψωμένην υπερ την λοιπην στρωσιν της 
αυλής. Έν τφ μέσ<ρ Όπου ή στρωσις της βάσεως εΙνε εκ της χρή
σεως πολυ εφ-&αρμένη, ητο ή αψιδωτη δίοδος των εκατέρω-&εν 
τοίχων ταύτης μόνον ολίγοι λί{}οι μένουσιν επι της αρχικής 

-&έσεως. 

ΈπΙ της βάσεως τής αψίδος καΙ προ ταύτης είνε τε-&ειμένο ι 
.αφ-&ονοι λί{}οι εκ της πλουσιωτάτης αρχιτεκτονικης διακοσμήσεως 
ταύτης, επίκρανα παραστάδων, κιονόκρανα, καΙ ολόκληρον το 
αετωμάτιον τού μικρού να'ίσκοειδούς κορυφώματος, Όπερ υψούτο 
.ανω-&εν τής αψιδωτης διόδου, ανασυγκροτη/}εν Εκ των αρχαίων 
τμημάτων του επι των ανευρε-&έντων ομοίως κιονοκράνων των 
αρχαίων του κιόνων . Αί βαρείαι μορφαΙ των αρχιτεκτονικων "ούτων 
μελων και ή αχαρις και επιπολαία εργασία των κοσμούντων ταύτα 
αν-&εμίων καΙ ακαν-&ων μαρτυρούσιν, Ότι δεν εγινε το κτίριον 
είς καλους Έλληνικους χρόνους, αλλ' ασφαλεστέρα μαρτυρία των 
χρόνων της κατασκευης εΙνε ή επι τού επιστυλίου ακριβως ανω-&εν 
τού τόξου της άψίδος υπάρχουσα επιγραφή, l'1τις ανασυνταχ-&είσα 
κατα το πλείστον εχει τε{)fj επι τού αριστερού τμήματος της βάσεως 
της αψίδος. Κατα την επιγραφην την αψίδα ανέ{}εσαν « τοίς 

-&εοίς και τφ αυτοκράτορι οί Πανέλληνες ~ . Ό αvτοκeάτωe της 
επιγραφης ητο ο Άντωνίνος ο ευσεβής, διότι πολλα βά-&ρα αγαλ
μάtων αφιερωμένων εLς "ον '(διον η εLς μέλη τής οΙκογενείας του 
ευρέ-&ησαν καΙ υπάρχουσιν ακόμη εκεί πλησίον. Κατεσκευάσ-&η 
λοιπον 'καΙ ή -&ριαμβικη αψlς συγχρόνως προς τα Προπύλαια. 

Προς τα δεξια τού χωρούντος εκ της ·Ιεράς οδού επι τής 
πλακοστρώτου αυλής απέναντι ακριβως της περιγραφείσης κρήνης 
υπήρχον τα Ίερα κτίσματα της αυλής, δηλαδη Ο ναος της Προ
πυλαίας Άρtέμιδος καΙ οί βωμοί. 

Μεταξυ "ούτων καΙ της κρήνης υπάρχει ελεύ-&ερον διάστημα 
.επι της αυλής '(σον περίπου προς το πλάτος τής ·Ιεράς οδού (την 
αμεσον αντίληψιν των πραγμάtων κωλύουσι σήμερον τα σωρευ
.μένα επι της -&έσεως ταύτης μεγάλα μάρμαρα προερχόμενα κατ α 



15 

το πλείστον εκ της οικοδομης της -&ριαμβικης &ψίδος και τών 

Προπυλαίων). 

ΤΟ όνομα τού ναού της Προ:πυλα ίας Άρτ;έμιδος γνωρίζομεν 

εκ τοίΊ Παυσανίου, εκ τού κειμένου τού οποίου συνάγομεν ομοίως, 

οτι εν τούτφ συνελατρεύετο ο πατηρ (της Άρτέμιδος κατά τινα 

μύθον) Ποσt;ιδών. Έκ τού οικοδομήματος τούτου σώζεται σήμε

ρον μό'ιον ή κρηπΙς (α), 11 μάλλον ο πυρην της κρηπίδος εκ στερεω
τάτου συμπαγούς μίγματος ασβέστου και μικρών λί-&ων. Κείται 

ακριβώς απέναντι τών Προπυλαίων εις απόστασιν ολίγων μέτρων 

απο τούτων και ύψούμενος ικανώς -υπερ το δάπεδον της αύλης ανα

γνωρίζεται εύκόλως. Έπ' αύτού συνελέχ{}ησαν ολίγα τεμάχια τών 

μαρμαρίνων επιστυλίων, τριγλύφων καΙ. αλλων μερών τού αρχαίου 

ναού, επι δε της βορείας πλευρας ετέ{}ησαν επι της -&έσεως, σπου 

πι-&ανώς -&α -ΤΊσαν καΙ κατα την αρχαιότητα όλίγα τμήματα μαρ

μαρίνων βα-θμίδων. TΊi βoη-&εί~ τών σφζομένων αρχιτεκτονικών 

τεμαχίων, όπών τινων και αλλων σημείων παρατηρουμένων επι 

τών -υπαρχόντων εΙσέτι Εν τΊi αΡΧικΌ -θέσει μερών του ναού (Οπαι. 
προς εν-θεσιν σιδηρών γόμφων δεικνύουσαι. την -θέσιν α,'ωτέρων 

σειρών λί-&ων, τοίχοι διαχωρίζοντες την ανω επιφάνειαν της κρη

πίδος και βοη--θούντες εΙς την αναπαράστασιν της κατόψεως τού 
ναού) δυνάμε-θα να αναπαραστήσωμεν σχεδΟν μετ' απολύτου 

ακριβείας την αρχαία" τού ναού μορφήν. ~Hτo ρυ-&μού δωρικού , 

άπηρτίζετο δε σπως συνή-&ως ΟΙ αρχαίοι ναοί, εκ τού προνάου, 

του σηκού και τού όπισ-&οδόμου, σστις εδώ, ως συμβαίνει μόνον 

εις Ρωμα'ίκο-υς ναούς, εΙναι μικρότερος κατα βά-&ος τού προνάου. 

Κίονας είχε μόνον εμπροσ-θεν τού προνάου και τού όπισ-θοδόμου, 

ητο δηλαδη αμφιπρόστυλος. Πέριξ είχε πέντε βα-&μίδας. 'Ότι και 

ό ναος ούτος κατευκευάσ{}η επι τών Ρωμα'ίκών χρόνων δηλούται 
ασφαλώς εκ τού τρόπου της κατασκευης τών -θεμελίων δι' ασβέ

στου και μικρών λί-θων και εκ της διαφοράς τού μεγέ-θους τού 

προνάου καΙ τού όπισ-θοδόμου. Ή πρόσοψις τού ναού τούτου 

εκανονίσ&η παραλλήλως προς την διεύ-θυσιν της 'Ιεράς οδού και 

δια τούτο ή διεύ-&υνσις αύτού δεν συμφωνεί προς τας γραμμας 

τών προπυλαίων. 
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Όλίγα μέτρα μακραν προ της άνατολικης Όψεως τού ναού 

της Προπυλαίας Άρτέμεδο; χωρίζεται καΙ διακρίνεται εύκόλως επι 
της πλακοστρώσεως το μαρμάρινον περίβλημα της {tέσεως τετρα
γωνικού βωμού (β) μετρίου μεγέ-θους εξέχει όλίγον ύπεράνω τού 
δαπέδου της αυλης, καΙ τα μάρμαρά του φαίνονται ως να κατε
στράφησαν ύπο πυράς η δια της πολυχρονίου τριβης το τετράγω
νον το οποίον περιορίζεται δια τού περιβλήματος τούτου εΙνε 
πληρες συμπαγοϋς μίγματος λί-θων και άσβέστου ομοίου προς 
το άποτελοϋν το -8"Εμέλιον τοϋ ναοϋ, ητο δε καΙ το'ίίτο -θεμέλιον 
τοϋ μαρμαρίνου βωμού, όστις δυστυχώς ουδεν βέβαιον λείψανον 

μας άφήκεν. 
"Αλλος βωμος ύπηρχε παρα την βορείαν πλευραν τού ναοϋ 

δλίγα μόνον βήματα μακραν ταύτης, άλλα καΙ τούτου μόνον 
μικρον μέρος τοϋ πυρηνος διατηρείται. Και C1λλος δε ικανώς 
μικρότερος βωμος ύπηρχε πι{tανώς άνατολικc'i); και είς δλίγων 
μόνον μέτρων άπόστασιν άπο τοϋ τελευταίον περιγραιΡέντος συμ
περαίνομεν τούτο εκ της διαχωρίσεως εν τiΊ -Ιtέσει εκείνη μικροϋ 

τετραγώνου επι τοϋ δαπέδου της αυλης. 
Πολυ σπουδαιότερος εΙνε ό βωμός, όστις ύπάρχει πλησίον 

της βορειοδυτικης γωνίας τοϋ ναού της Άρτέμιδος επι της γωνίας 

της αυλης. Έκεί (η τοϋ σχεδ.) χωρίζεται άπο της λοιπής πλακο
στρώσεως δια λεπτοτέρας σειρας λί{tων μέγα (9.50χ 7.15) τετρά
γωνον ανευ τινος στρώσεως, εν τφ ΚΈVτρφ τού οποίου ύπάρχει 
τετραγωνικον κατασκεύασμα (2.50χ2.2Ο) Εξ δπτών πλί{tων (είκ. 3) 
χωρούν ως μικρον φρέαρ είς το εδαφος (το φαινόμενον σήμερον 
μέρος εκρύπτετο κατα την άρχαιότητα είς το εδαφος, χαμηλον δε 
χείλος καταστραφεν δυστυχώς εξείχε μόνον ανω-8εν τούτου). ΤΟ 
κτίσμα τούτο εξωτερικώς ουδεν ενδιαφέρον παρουσιάζει, άλλ' ή 
εσωτερική του κατασκευη εΙναι &ρκετα περίεργος. Έν τφ μέσφ 
εκάστης τών τεσσάρων πλευρών εχει κά-ιtετον αυλακα άπο τής 
κορυφης μέχρι τού πι-8μένος, προέχουσι δε προς τούτοις κατα το 
μέσον και οί. τέσσαρες τοίχοι σχηματιζομένης μιας δριζοντίας 
περιφερικής έξοχης. Έκ της όλης κατασκευής και διότι επι tov 
πυ-8μένος εύρέ{}η κατα την άνασκαφην πολλη τέφρα μετ' όστών, 
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δύναται να {}εωρηfηj βέβαιον, στι εΙνε βωμός, εν Φ εκαίοντο 
μικρα ζ<οα προς τιμην των χ{}ονίων {}εων, ώς το ιοϋτοι δ ' fflεω

ροϋντο και ή Δημήτηρ και ή Κόρη. 'Η πυρα ήνάπτετο έπι τοϋ 

πυ{}μένος επι της εν τφ μέσCΡ εξοχης των τοίχων επετί{}ετο εΙδος 
εσχάρας, εφ' ης ετί{}ετο το Wμα, αί δ' αυλακες εχρησίμευον ώς 
καπνοδόχοι καΙ προς διευκόλυνσιν της διαρροης τοϋ αέρος προς 
διατή ρησιν του πυρός. 'Ο βωμος ο,υτος, τον οποίον δυνάμε-&α να 
δνομάσωμεν βό{)ρον, σπως ώνομάζοντο οί εις ταυς ύπoχ~oνίoυς 

Είκ. 3. Ή έσχάeα. 

βωμους αφιερωμένοι ύπΩγειοι βωμοί, η tσχάρav, ώς ελέγετο ο 

βωμός, εφ' ο{, εκα ιον τα ι~υόμενα χο ιρ ίδια εν Έλευσίνι, {}α ητο 
εκτάκτως σεβαστός, διότι ηro άπομεμονωμένος άπο των λοιπων 
κτισμάτων της αύλης δια περιφράγματος μη σCΡζoμένoυ δυστυχως, 

άπετέλει δηλαδη μικρον χωριστον τέμενος αγνωστον σμως εις 
ποίον άκριβως -&εον αφΙFρωμFνον. 

το ανατολικον ακρον της νοτίας πλευράς της αύλη; σημειοϋ
ται δια τετραγωνικου πι;ργου συνεχομένσυ προς την γωνίαν της 

περιγραφείσης 11δη {)ριαμβ ικης αΨί.δος. 'Όσον μέρος αύτου φα ί-

2 
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νεται εκ της αυλης εΙνε εργον πολυ ύστέρων, Ρωμα'ίκών 11 καΙ 
Παλαιοχριστιανικών χρόνων, και εχει κατασκευασ&i'j εκ μεγάλων 
μαρμάρων και λί-&ων ληφ-&έντων εκ παλαιοτέρων κτιρίων, άλλα 
το κατώτερον μέρος αυτοίί, όρατον επι της πλαγίας πλευρ(Ίς, είνε 
εργον παλαιών <Ελληνικών χρόνων. Μεταξυ τού πύργου τούτου 
και τών Προπυλαίων ύπάρχει τετραγωνικος περίπου, πάντο{tεν 
άποκεκλεισμένος χώρος βα{tύτερoς κατα 1.50 περίπου τού λοιπού 

ΕΙκ. 4 . ΤΟ ΚαΗlχοe~"φeέαe· 

πλακοστρώτου χώρου της αυλης. ΕΙνε η -&έσις τού Καλλιχόeοv 

φeέατ;ος (είκ. 4 δ τού σχεδίου). 
ΊΌ φρέαρ εΙνε στρογγύλον, εχει δε σκαφη το εσωτερικόν του 

εκ νέου μέχρι βά-&ους 5 μέτρων, άλλ' ό πυ-&μην αυτοίί εΙνε βα&ύ
τερον. Το εσωτερικον είνε δια λί-&ων σχετικώς μικρών άλλα με 
πολλην επιμέλειαν κτισμένον, το δε στόμιον και ή περι αυτο 
κυκλικη βα-&μις εΙνε εκ μεγάλων Έλευσινιακών λί{tων και είνε 
και αυτα οπως και η πλησίον τού φρέατος πλακόστρωσις επίσης 
πολυ καλώς κιιτεσκευασμένα. Άνατολικώς και πoλl, πλησίον τού 
φρέατος εΙνε άκόμη ορ&ιοι εΙς τας παλαιάς των -&έσεις δλίγοι 
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πώρινοι λί{}οι τού -&ωρακίου, δια τού οποίου περιεφράσσετό ποτε 

ο χώρος τού φρέατος. Έκ τής μορφης τών λί{}ων τούτων (ο εΙς 

εΙνε τοξοειδής), και δια προσεκτικης εξετάσεως της πλακοστρώσεως 

πέριξ τού φρέατος δυνάμε{}α να βεβαιω{}ώμεν, οτι ο περίκλειστος 

χώρος πέριξ τού φρέατος ητο μικρος και είχε σχημα ήμικυκλικον 

με μικραν προέκτασιν τών δύο πλαγίων πλευρών προς Νότον. 

Ή ε'ίσοδος εις τον χώρον τούτον εγίνετο δια δύο {}υρών, τών 

όποίων η μία φαίνεται ακόμη ανατολικώς, της δε αλλης σώζεται 

μόνον το κατώφλιον ορατον πλησίον τού φρέατος υποκάτω του 

τοίχου τής \πλακοστρώσεως της αυλης. 
Προς Νότον, δηλαδη προς την διεύ&uνσιν τού κα-&' αυτο 

<Ιερού κλείεται ο χώρος τού φρέατος δια πoλ~1 ώραίου Πολυγω

νικού τείχους είνε τούτο μέρος ενος τών πολλών περιβόλων τού 

<Ιερού αλλ' η χρονολογία του δεν είνε απολύτως ασφαλής πάν

τως φαίνετε . πoλiι παλαιότερον τών προπυλαίων και της πλακο

στρώτου αυλης, πι-&ανώτατα δε κατεσκευάσ{j-η τον 4 αίώνα π. Χ. 
Είς το τοίχος τούτο ανήκει ο παρα τον βα-&ύτερον χώρον τετρα

γωνικος πύργος, τον οποίον περιεγράψαμεν ανωτέρω. 

ΤΟ Καλλίχορον φρέαρ εΙνε πανάρχαιον και συνδέεται πολ

λαπλώς με τον μϋ{}ον τής Δήμητρος. Έκεί εκά{j-ησεν αύτη ϊνα 

αναπαυ{}], οτε περιπλανωμένη προς αναζήτησιν τής Κόρης της 

ηλ-&εν εις Έλευσί:να και εκεί εΙδεν αυτην κατα πρώτον ή -&ερα

παινις τού βασιλέως Ίάμβη· εκεί δέ στήσασαι χορον εψαλαν κατα 
πρώτον υμνους είς την Δήμητραν at κόραι τών Έλευσινίων. 'Ότι 
το υπ' όψει ημών φρέαρ εΙνε πράγματι το Καλλίχορον συμπεραί

νεται εκ της -&έσεως α1ποϋ, διότι ευρίσκεται προ τού 'Ιερού και 

συμφωνεί ώς προς την σειραν κατα την οποίαν ο Παυσανίας 

μνημονεύει αυτο μετα τον ναον τής Άρτέμιδος, αλλα προ πάντων 

εκ τών ιδιαιτέρων φροντίδων προς διακόσμησιν αυτού και περί

φραξιν ώς ιερού. ΤΟ κτίσμα ομως τού φρέατος και το περί

φραγμα δεν είνε επίσης πανάρχαια, και μολονότι δεν δύναται να 

ορισ% ασφαλώς η χρονολογία των, εΙνε πολιl πι{}ανόν, οτι το 

μεν περίφραγμα δεν είνε νεώτερον τού 50υ αίώνος, το δε στόμιον 

και μέρος τής πέριξ αυτού στρώσεως ϊσως εΙνε δλίγω νεώτερα. 
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<'Οτε κατεσκευάσ{}η το Πολυγωνικον τείχος απεκόπη προς Νότον 

τμημα του περιπεφραγμένου πέριξ του φρέατος χώρου, και τότε 

δε το εδαφος έκτος του χώρου του φρέατος ητο κατα 0.50 ίιψη
λότερον του περΙ το φρέαρ δαπέδου, ως φαίνεται εκ της -υψηλό

τερον κειμένης πλακοστρώσεως του μικρου χώρου ανατολικως του 

-3ωρακίου, Τι όποία εΙνε είς το αύτσ ϋψος με την επι των ~εμε

λίων βάσιν του Πολυγωνικου τείχους οτε δε εκτίσ{}ησαν τα. 

Προπύλαια καΙ Τι πλακόστρωτος αύλή, οι τότε Έλ~υσΙνιoι διετή

ρησαν την αρχαίαν μορφην του φρέατος και το περι αύτο μικρον 

τέμενος, αλλ' ε{}uσίασαν την δυτικην πλευραν τούτου, επl. της 

όποίας ίιπάρχει σήμερον ό συμπαγης σγκος της υποδομης των 

προπυλαίων. ΚαΙ τότε ομως δεν ητο ελεύ~ερoν είς κοινην χρησιν 

το φρέαρ, διότι εκ πολλων σωζομένων σημείων φαίνεται οτι και' 

προς το μέρος των Προπυλαίων καΙ προς το μέρος της αυλης ~α 

ητο κλειστόν- Τι ·ε'ίσοδος εΙς αυτο εγΙνετο δια μικράς -3ύρας επι 
τού μέσου περίπου της κατωτάτης ανατολικής βα&μίδος των 

Προπυλαίων· το κατώφλιον ταύτης έκ μέλανος Έλευσινιακού 

λί&ου με τας όπας δια την γόμφωσιν της -&ύρας εΙνε πολυ 
ευδιάκριτον· είς τον βα-&ύτερον χωρον του φρέαroς κατείρχοντο 

πάντως δια μικράς κλίμακος μη -υπαρχούσης σήμερον. Έκ της 

&έσεως τού δαπέδου του φρέατος μαν-3άνομεν ακόμη πόσον 

χαμηλότερον ητο ολον το εδαφος εΙς χρόνους παλαιοτέρους της 

οΙκοδομης των Προπυλαίων. 

τα μεγάλα Πeοπtίλαια (εΙκ. 5, 1ί) ως όνομάζονται συνή&ως Εν 
αντι~έσει προς τα μικρα Προπύλαια, τα όποία ~α 'ίδωμεν εντος 

όλίγου, εΙνε το επιβλητικώτερον κτίριον της αύλης, διαπρέπον δια. 

το μέγε&ος καΙ την πολυτέλειαν της εκ μαρμάρου κατασκευης, 

απετέλει δε την κυριωτέραν ε'ίσοδον είς το <Ιερόν. ΚαΙ σήμερον 

μολονότι μόνον το κρηπίδωμα καΙ όλίγαι βάσεις κιόνων σώζον

ται εΙς τας &έσεις των εΙναι τα Προπύλαια εν των fJεαματικω

τέρων έρειπΙων της Έλευσίνος. Άκριβης μελέτη των σωζομένων 

μερων των Έλευσινιακων Προπυλαίων απέδειξεν στι ταύτα καΙ 

κατα το διάγραμμα της κατόψεως και κατα Τ1]ν αρχιτεκτονικην 

ανοικοδόμησιν είνε πιστον αντΙγραφοντων Προπυλαίων της Ά{}η-



ΕΙκ. 5. τα μεΥάλα Προπύλαια και ή έξωτερικη αυλη όρώμενα έκ Νότου, 
έκ τoiί έπί του λόφου μικρον Xρ.στιανlκoiί έκκλησlδlου. 
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να'ίκης , Ακροπόλεως με τας άναποφεύκτους φυσικα διαφοράς, αϊτι
νες προέρχονται εκ του διαφόρου σχηματισμου του εδάφους αυτων, 
διότι εν "Α-&ήναις τα Προπύλαια εΙνε τε&ειμένα επι άνίσου ϋψους 
επιπέδων, εν 'Ελευσίνι δ' ή βάσις τούτων κείται πασα επι του αυτου 
επιπέδου. CH αρχικη μορφη των Προπυλαίων ητο ή ακόλου&ος 
ε:τι μεγαλοπρεπους, υψηλης μαρμαρίνης κρηπίδος, επι της οποίας 
ανείρχοντο δια πέντε βα&μί.δων, υψουτο προς το μέρος της αύλης 
βα&εία στοα καταλαμβάνουσα τα τρία τέταρτα περίπου του ολου 
χώρου των Προπυλαίων' προς την αυλην είχεν ή στο α αϋτη Εξ 
δωρικους κιόνας υποβαστάζΟΥτας την δωρικην στέγην μετα τοϋ 
αετώματος, εχοντος Εν τψ κέντρφ ως κόσμημα η1ν κολοσαίαν 
προτομην τοϋ κτίστου των Προπυλαίων αυτοκράτορος Εντος δε 
της στοας ή δροφη μαρμαρίνη ομοίως, εφέρετο υπο "Ιωνικων 
κιόνων' Ο τερματίζων την στοαν εις το βά&ος τοίχος είχε πέντε 
μεγάλας &ύρας, ών ή εν τψ μέσφ μεγαλειτέρα' συνεκοινώνουν 
αύται προς έτέραν μικροτέραν στοαν με εξ ομοίως δωρικούς κίο
νας επι της προσόψεως, ητις άπετέλει το δπίσ&ιον τμημα των 
Προπυλαίων καΙ ητο πλέον άνοικτη προς το Ίερόν. ΤΟ ολον κτί
σμα έξωτερικως ορώμενον είχε την Οψιν μεγάλου δωρικοϋ ναοϋ. 

'Εκ της μεγαλειώδους ταύτης οΙκοδομης μένουσι σήμερον 
ή κρηπις σχεδΟν ολη, καΙ αι μαρμάριναι βα&μίδες περίπου κατα 
τα τρία τέταρτα· οπου λείπουσιν αύται φμίνεται το ύπό&εμα εκ 
πωρίνων λί&ων και ή ύποδομη των Προπυλαίων εκ του γνωστού 
ηδη συμπαγους μίγματος μικρων λί&ων καΙ ασβέστου. Έκ των 
δωρικων κιόνων δεν εμεινε πλέον τι εν ήj άΡΧικΌ &έσει' κατέπε
σον μετα των μαρμάρων της βάσεως αύτων· μόνον επι ένος 
μαρμάρου άπομείναντος εν fι &έσει, επι του δυτικωτέρου μέρους 
της κρηπί.δος, ητο ποτε ίδρυμένος ετς των Δωρικων κιόνων, δύνα
ταί τις να διακρίνη το στρογγύλον κοίλωμα, εντος του οποίου 
ητο εντε&ειμένος ο κατώτατος σφόνδυλος. ΈπΙ των σωζομένων 
μαρμάρων εν τψ μέσφ των πρώτων σειρων του στυλοβάτου προς 
την αυλην υπάρχει αυλαξ καμπύλη προς διευκόλυνσιν της κινή
σεως βαρείας &ύρας, επίσης δε εΙς τας άντιστοίχους &έσεις καΙ 
αι κοιλότητες, εντος των οποίων εστρέφοντο αί στρόφιγγες της 
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{}ύρας. Ή ϋπαρξις -θύρας εκεί μαρτυρεί, στι κατά τινα εΠΟΧ11ν 

ε-&εωρljl<JTj αναγκαίον να κλεισ-θΌ και ή προς την αυλην πλευρα 

των Προπυλαίων δια τοίχου μετα -&ύρας ό τοίχος ετέ-θη επί της 

πέμπτης βα-&μίδος, σώζονται δε είσέτι πολλα των κατωτάτων μαρ

μάρων τούτου. 

Έκ των Ίωνικων κιόνων μόνον αΙ βάσεις και ελάχιστοι σφόν

δυλοι υπάρχουσιν εις τας αρχικας θέσεις. Μετα τας βάσεις των 

'Ιωνικων κιόνων σώζεται επίσης επι του στυλοβάτου ή βαθμις 

επι της όποίας ητο Ιδρυμένος ό φέρων τας -θύρας δπίσ-&ιος τοίχος 

της στοάς επι της επιφανείας τούτου διακρίνονται ειικόλως εκ 

trjjv διαφόρων lιπων γομφώσεως αι -&έσεις, σπου f]tO ό μαρμά

ρινος τοίχος και αι παραστάδες των -θυρων· τα ανοίγματα τ(ον 

,'}υρων διακρίνονται, διότι είς τας -&έσεις τούτων το μάρμαρον 

είναι πολυ περισσότερον εφ-&αρμένον ως τριβόμενον υπο τ-ης δια

βάσεως των είσερχομένων, και ή επιφάνεια εκεί είνε πολυ λειο

τέοα. Ίδίως ή ακρα αριστερα ανατολικη -&ύρα φαίνεται, στι ητο 

ή συη1-&ως ανοικτή, δια τούτο δ' εΙνε μάλλον των αλλων τετριμ

μένη. της προς το εσωτερικον του Ίερου δωρικης στοάς των 

Προπυλαίων σώζεται επίσης μόνρν είς σφόνδυλος κίονος εν τΌ 

άΡχικΌ -&έσει και δΙdκρίνονται επι των μιψμάρων της βάσεως αι 

στρογγύλαι κοιλότητες της -&έσεως των λοιπων κιόνων. 

Έπι της αυλής πρα των προπυλαίων εχουσι τε-&η κατα σε ι

ραν σφόνδυλοι εκ διαφόρων κιόνων, οι όποίοι μετα του κιονο

κράνου δίδουσιν είκόνα τινα της αρχαίας μορφης των κιόνων, 

εκεί δ' όμοίως ως και επι ηϊς κρηπίδος των Προπυλαίων συνε

λέχ-&ησαν πλείστα των αρχιτεκτονικων μελ(ον της στέγης, των 

όποίων τινα αξιοσημείωτα δια το εκτακτον μέγε-&ος των μαρμά

ρων. Έπι της αύλης εχει προς τούτοις ανασυγκροτη,'H'j κατα μέγα 

μέρος και το αέτωμα της προσόψεως των Προπυλαίων με το 

ανάγλυφον κολοσικης προτομης Ρωμαίου αυτοκράτορος εν τφ 

κέντρφ (είκ. 6). 
<Η παραβολτl της εΙκόν~ς του αυτοκράτορος τούτου προς 

γνωστας είκόνας Ρωμαίων αυτοκρατόρων κα-&ισΤ<f πι-&ανόν, στι 

παριστιϊ: ταν αύτοκράτορα Άντωνίνον τον Ευσεβη (131-163 μ.Χ .), 



24 

δστις ηύνόει την Έλευσίνα καΙ είχε μυη{)η τα μυσnΙρια. Λοι;τον 

επι τού αύτοκράτορος τούτου και δαπάνη αύτοϋ 'ίσως ψκοδομή

{}ησαν τα Προπύλαια, Τι τουλάχισ.ον ,Ίρχισεν ή οικοδομη αί,των. 

ΈπΙ λίθων τινων τού επιστυλίου της δυτικης προσόψεως των 

Προπυλαίων υπελείφ{}ησαν ολίγα γράμματα εκ της επ' αύτων 

επιγεγραμμένης ποτ ε επιγραφης, επειδη δε τ1i βοη{)είCf γραμμά

των τινων εΙνε δυνατον να αναγνωσiJ] εκεί το σνομα τοϋ {}ετοϋ 
υίοϋ καΙ διαδόχου τοϋ Άντωνίνου τοϋ Εύσεβοϋς τού Μάρκου 

ΕΖκ. 6. Π/lοτομη '.Α .. ντωνίνοtl τοϊί Eiισεβoϊϊ •. 

Αύρηλίου Άντωνίνου υπάρχει 1] γνώμη, δη υ:rίo τούτου επερα
τώ&η ή οίκοδομη των Προπυλαίων, την όποίαν ηρχισεν ό {)ετος 

πατήρ του. 

ΤΟ δυσμικον τμημα της αύλης δεν παρουσιάζει τι ίδιαζόντως 
αξιοπερίεργον. της {)ριαμβικης άψίδος, ητις ύπηρχεν εκεί (ε 1 
απολύτως όμοία προς την περιγραφείσαν -θριαμβικην αψίδα nϊς 
ανατολικης πλευρας της αύλης, υπάρχουσιν εν τii αΡΧικΪi ,9έσει 
ελάχιστα μόνον μέρη. ΈπΙ ταύτης εκτίσ&ησαν είς ύστερωτέρους 

χρόνους (χριστιανικους i\ μεσαιωνικους) οίκίαι χρησιμο;τοιηΜντων 
χονδροειδως καΙ αναισ{)ήτως εις τας οίκοδομας των κιονοκράνων 
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και αλλ ων μερων της αψίδος. Τοίχοι τινες των οικοδομων εκ τού
των μένουσιν ακόμη. 'Άς παρατηρη8η ακόμη προς το μέρος τούτο 
της αύλης και μικρα πύλη (ζ') ύπάρχουσα επι τού πολυγωνικού τεί
χους περι τού οποίου ώμιλήσαμεν ηδη, εις την γωνίαν πλησίον τού 
δυσμικώς τών Προπυλαίων πύργου, σστις διακρίνεται δια τού 
όγκώδους επ' αύ τού επικτίσματος εξ ασβέστου και μικρών λωων. 
ια της πυλίδος ταύτης διείρχετο εις ύστερωτέρους χρόνους ύδρα

γωγείον και είνε ώς εκ τούτου όλίγον δυσχερης ή αναγνώρισις 
αύτης. 

τα δεξια (δ~σμικώς) τών Προπυλαίων καΙ σπισ{}εν τού Πολυ
γωνΙΥ.οϋ τείχους ερείπια οικιών δεν εχουσι, τουλάχιστον διά τον 

μη αρχαιολόγον, ενδιαφέρον π εΙνε των Ρωμαϊκων, 'ίσως και 
των Βυζαντινων χρόνων κατασκευάσματα. 

ey περ βαίνοντες τα μεγάλα Προπύλαια εύρισκόμε1'rα εντος τού 
<ΙεΡΟύ της ΈλευσΙνος, τού <ΙεΡΟύ της Δήμητρος και Κόρης. 

7Η το τούτο χώρος ασφαλώς πάντο{}εν δι' ισχυρού τείχους κεκλει
σμένος, εις ον δεν ητο εύκολον ουτε να 'ίδη τις, ουτε να είσέλ~, 
αν δεν εΙχε μυη{Η] τα Έλευσίνια μυστήρια. Κυριώτερον οικοδό
μημα εν τού τφ ητο το ΤελεστΊ1ριον, ναος πι-&ανώς της ήμητρος καΙ 
Κόρης και' δ τόπος συγχρόνως εν{}α ετελούντο τα μυστήρια ' αλλ' 
υπηρχον και' αλλοι, αλλων {}εών μικρότεροι ναοί, καΙ κτίρια χρή_ 
σιμα εις την υπηρεσίαν. 

Και' εκ των αρχαίων παραδόσεων, αλλά προ πάντων δια των 
ανασκαφών εβεβαιώ8η, στι <lερον εν Έλευσίνι, Εν ήi ίδίιΖ. 1'rέσει, 
υπηρχεν απο παναρχαίων χρόνων. Εύρέ-&η σαν ~,είψανα ναού και 
Ικανά λείψανα τού περιβόλου αύτού, τού περιβάλλοντος δηλαδη 
τον χώρον, Εν Φ εκειτο ο ναος ούτος, τείχους άη1κοντα εις τους 
Μυκηνα'ίκους χρόνους, την δευτέραν π. Χ. χιλιετηρίδα. "Εκτοτε 
ο ναός, φυσικα δε καΙ ο περίβολος επανειλημμένως ανενεώ8η 
αναλόγως δε της αύξανούσης σπουδαιότητος και' της κολοσαίας 
διαδόσεως τών Έλευσινίων μυστηρίων εμεγε8ύνετο καΙ το 
<Ιερον της Έλευσίνος. Δια τών ανασκαφών απεδείχ8η στι του
λάχιστον τετράκις εγειναν σπουδαίαι ανακαινίσεις τού <Ιερού 
κατα την αρχαιότητα, συμφώνως δε προς αρχαίας μαρτυρίας 
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η δι' αλλων συνδυασμων γίνεται πιστευτόν, οτι αι μεταβολαι 
αύται εγιναν 1) επι Πεισιστράτου, τον 6 π. Χ. αιωνα, 2) μετ α τα 
Μηδικα δια του Κίμωνος και του Περικλέους, 3) κατ α τον 4 0ν 

αιωνα και τέλος 4) επι. των Ρωμα·ίκων χρόνων. 
ΠερΙ των περιβόλων των διαφόρων εποχων {}οα δμιλήσωμεν 

παρεμπιπτόντως και κατωτέρω· δείγμα τοιούτου περιβόλου είνε 
το Πολυγωνικον τείχος το όποίον ε'ίδομεν επανειλημμένως κατα 
η1ν επίσκεψιν των κτιρίων της αυλής. 

'Εκ των Προπυλαίων ή όδΟς βαίνει κατ' ευ{}είαν προς Νότο"· 
δεξια είναι ύψηλος τοίχος εκ μεγάλων λί{}ων έκτι;μένος ληφ{}έν
των κατα το πλείστον εξ αλλων παλαιοτέρων κτιρίων· ό τρόπος 
της οικοδομής του τοίχου δια τοιούτων λ ί{}ων , εις ον παρεντί
,'}ενται πολλάκις μικρότεροι ακατέργαστοι λί{}οι και κεραμίδες 
συνδεόμενα l δι' ασβέστου, και ή άτεχνος εν γένει κατασκευη α{'που 
μαρτυρουσιν, οτι εκτίσ{}η εις -υστέρους χρόνους, 'ίσως τσυς τελευ
ταίους Ρωμα·ίκούς πάντως εις την εποχήν του εχρησίμευσεν ως 
τμημα του Περιβόλου του <Ιερου προς αποκλεισμον αυτου απο 
Δυσμων. τα αριστερα και δλίγον απωτέρω των Προπυλαίων και 
επι χαμηλοτέρου κάπως επιπέδου κείμενα ερείπια άνήκοουσιν εις 
οΙκίας προωρισμένας πι{}ανως δια τους <Ιερείς καΙ λοιπους ύπη
ρέcας, άλλα ταύτα μόνον άρχαιολαγικον ενδιαφέρον παρουσιάζου
σιν· πέραν τούτων φαίνεται διατηρούμενον εΙς μικρον ϋψος το 
τείχος του μεγάλου περιβόλου του <Ιερου των Ρωμα·ίκων χρόνων. 
'Αριστερα επίσης, δλίγα βήματα μακραν των Προπυλαίων -υπάρχει 
μικρα -υπόγειος, περίεργο; δεξαμενη Ρωμα·ίκων χρόνων με διπλην 
απο&ιΊκφ' ϋδατος, εξ ης ηδύναντο αφ' ένος μεν να αντλωσιν ανω
{}εν ϋδωρ δια μηχανήματός τι\'ος, αφ' έτέρου δε κατερχόμενοι δια 
μικρας κλίμακος με καμαρωτην στέγασιν να λαμβάνωσιν ϋδωρ εκ 
της αλλης απο-8ήκης. 

Εις απόστασίν τινα απέναντι των Προπυλαίων προβάλλεται 
μέγας, δγκώδης βράχος, το άποτομώτατον μέρος του λόφου της 
'Ελευσίνος (ίδε είκ. 1). την τραχύτητα της φύσεώς του αυξάνουσιν 
δύο μεγάλα σκοτεινα σπήλαια, εΙς τα όποία ή δεισιδαίμων φαν
τασία των παλαιοτάτων Έλευσινίων ανεγνώρισε το στόμιον του 
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"Αδου, δ' 0-0 ήφανίσ&η απ άγων την Περσεφόνην Ο Πλούτων· επ' 
αύτού εγείρεται <Υ!Ίμερον το λευκον εκκλησίδιον της Παναγίας, 
κορυφωνον αρμονικα μετα τού απλού και ώραίου κωδονοστασίου 
του, και φαιδρύνον τον αγριον βράχον . Τό εκκλησίδιον ευρίσκε
ται εκεί απο δύο τουλάχιστον αΙώνων, ώς μαρτυραυσιν αί αγιο
γραφίαι τού εσωτερικού του. cO βράχος εΙνα ι η ΆΥέλαστος πέτρα, 
οπου εκάl'tισε πενl'tούσα την απώλειαν της -&uγατρός της η η_ 
μι1 τηρ. 

Το πρωτον αξιόλογον ερείπιον επι της οδού, παρα η1ν αγέλα
στον πέτραν, εΙνε η κρηπις των Προπυλαίων τού Άππίου Πούλ
χρου, η Μικρών ΠροπυλαΙων ( ι τού σχεδ.) εις αντί-ι'tεσιν προς τα 
αρτι περιγραφέντα μεγάλα Προπύλαια. CO "Αππιος Πούλχερ εύγε
Υης Ρωμαίος και φίλος τού Κικέρωνος, ήτο ανf}ύπατoς εν <Ελλάδι 
τφ 44 π . χ. εύνοων δ' ιδιαιτέρως την Έλευσίνα, οπως αλλως τε 
και οι πλίστοι εύγενείς Ρωμαίοι εκτισεν τα Προπύλαια ταύτα. 

τα σωζόμενα σήμερον μέρη τού κτιρίου εΙνε τετραγωνικη 
στρωσις εκ μεγάλων μαρμάρων, είς την οποίαν ανερχόμε-l'tα εκ 
Βορρά δια μιάς βαl'tμίδος. Έν τφ μέσφ, έπι τού υψηλοτέρου 
σημείου της στρώσεως υπάρχει το κατώφλιον μεγάλης f}ύρας ανοι
γομένης προς Νότον· αΊ αυλακες της κινήσεως της f}ύρας και αι 
οπαι των στροφίγγων φαίνονται παρ α το κατώφλιον επι τον νοτιω
τέρου τμήματος της στρώσεως. ύο αλλαι παράλληλοι, μακραι 
αυλακες τέμνουσαι καl'tέτως εκατέρω{}εν το κατώφλιον εχρησίμευον 
δια την εκροιΊν των υδάτων. CΕκατέρω-ι'tεν τού ανοίγματος ti'jc; 
f}ύρας διατηρείται προς Βορράν μεν κά-ι'tετος επι ταύτην βα-&μις 
φέρουσα αφ' ενός, πλησίον της -3ύρας, την βάσιν παραστάδος και 
επι του ετέρου ακρου η1ν βάσιν κίονος αντιστοίχως προς τας 
βω'tμίδας ταύτας εκτείνονται προς Ι ότον απο τού τοίχου της f}ύρας 
ολίγον υψηλότερα κτιστα βάl'tρα · εκατέρω-l'tεν παραλλήλως προς 
τα βά{}ρα ταύτα υπάρχουσιν επι του ακρου nϊς στρώσεως σμοια 
βά-ι'tρα φέροντα μαρμαρίνην βάσιν τοίχου μετ' αρχιτεκτονικης δια
κοσμήσεως. 

τη βοη-ι'tείςι των περιγραφέντων λειψάνων και των εύρε-ι'tέντων 
πλησίον τούτων αρχιτεκτονικων μελων, των οποίων πολλα εμειναν 
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επι της κρηπίδος και τού εκατέρω-&εν ταύτης τοίχου δύναται να 
&ναπαραστα&f\ μετα πολλης πι-&ανότητος ή αρχαία μορφη τού Προ
πυλαίου τούτου. cH γενική του οψις δεν διέφερε πολυ απο της συνή
-&ους κατασκευης των αρχαίων προπυλαίων. Τοίχος μαρμάρινος 
φέρων αρχικως μίαν -&ύραν ε,ι τφ μέσφ ηγείρετο επι. της περι
γραφείσης μετ α τού κατωφλίου βα-8 μίδος προ εκατέρας των δύο 
οψεων της -&ύρας ητο προβεβλημένη στοά. Και προς βορράν μεν 
ή στοα απετελείτο Εκ δύο Κοριν-&ιακων κιόνων, ών αι βάσεις εμνη
μονεύ{}η ήδη, στι σφζονται εΙς τας αρχικάς των -&έσεις απέναντι 
τού κατωφλίου της -&ύρας, τα δε σλως Ιδιόρρυ-&μα ωραία Κιο
νόκρανα, είδος Κοριν-&ιακων κοσμούμενα κατα τας γωνίας δια 
πτερωτων προτομων κερασφόρων λεόντων εύρε-&έντα εκεί πλη
σίον κείνται το μεν τελειότερον εν τφ μουσείφ Έλευσίνος, το δε 
ο.λλο επι τόπου επι τού ανατολικοϋ τοίχου του Προπυλα ίου· και 
τα επίκρανα των αντιστοίχων προς τους κίονας παραστάδων, ών 
τας βάσεις ε'Ι:δομεν παρα το κατώφλιον προ τοϋ τοίχου ιδρυμένας 
ησαν ο μοίως προς τα κιονόκρανα κεκοσμημένα, δείγμα δε και 
το ' των -&α 'ίδωμεν εν τφ Μουσείφ. Έπι τοϋ επ ιστυλίου της στοάς 
ήτ επιγεγραμμένη λατινιστι ή μνημονεύουσα Τ11ν οίκοδομην τοϋ 
Προπυλαίου δ ια τοϋ 'Αππίου Πούλχρου επιγραφή; το δε τρ ίγλυ
φον ταύτης είχε ως κοσμήματα διάφορα σύμβολα της Έλευσινια
κης λατρείας, στάχυς, βούκρανον, καΙ κίστην· τοϋ τριγλύφου και 
του ενεπ ιγράφου επιστυλίου μέρη εύρίσκονται επι της δεξιάς (δυσ
μι κης) βα-&μίδος επι της κρηπίδος τοϋ Προπυλαίου. 

'Η ετέρα στοά, ή προς τα εσω, προς Νότον, είχεν αντΙ κιόνων 
δύο κολοσικας Καρυάτιδας δρ-!}ίας επι των ο.κρων των σφζομένων 
προ της -&ύρας βά-&ρων και φερούσας επι κεφαλης μεγίστην κίστην 
ω~ ύποσηlριγμα τοϋ επιστυλίου καΙ της στέγης. Ή μία των 
Καρυατίδων τούτων σφζομένη κατ α το ο.νω ημισυ είνε εν τφ Μου
σε ίφ (ίδε εΙκ. κατωτ.), 1) δ' ο.λλη εύρε-8είσα προ ένος και πλέον αιω
νος ύπο των άνασκαψάντων τότε εν Έλευσίνι ξένων επιστημόνων, 
των Dilettanti, υπάρχει σήμερον εν τφ Βριπανικφ Μουσείφ . ΤΟ 
Π ροπύλαιον τού Άππίου Πούλχρου παρουσιάζεται οϋτω ως το 
πολυτελέστερον κεκοσμημένον των Έλευσινιακων κτισμάτων. την 



29 

διακόσμησιν αυτού συνεπλήρουν, ώς δεικνύουσι σαφώς τα 'ίχνη 
είς τας αντιστοίχους -&έσεις επι της κρηπίδος, ανδριάντες εφιππο ι 
Ιστάμενοι προ εκάστου τών Κοριν-&ιακών κιόνων και πλαγίως 
τούτων. Κατά τινα ύστερωτέραν εποχην ηνοίχ{}η σαν -&ύραι και 
κατ α τα πλάγια της μεσαίας -&ύρας, οϋτω δ' είχε τρεις -&ύρας τΟ 
Προπύλαιον, αλλα πότε και πρός τινα σκοπον ηνοίχ{}ησαν αί 
λεκάναι επι τού νοτιωτάτου άκρου της κρηπίδος δεν είνε γνωστόν. 

Έπι της -&έσεως τών Μικρών Προπυλαίων ητο ή κυρία ε'ίσο 
δος απο παλαιοτάτων χρόνων, διότι κάτω-&εν τού δαπέδου αυτού 
σφζονται ακόμη τα λείψανα πύλης της εποχης τού Πεισιστράτου, 
τού παρα την πύλην δε ταύτην πύργου φαίνονται μέρη (εκ μεγά
λων Έλευσινιακών λί{}ων κτισμένοι τοίχοι) αριστερα εντος τού 
λάκκου παρ α την βορειοανατολικην γωνίαν τού δαπέδου τών 
Προπυλαίων. Άλλα και μετ α την κατασκευην τών Μεγάλων Προ
πυλαίων δύνανται να -&εωρη-&ώσι τα μικρα Προπύλαια ώς ή κυρία 
ε'ίσοδος εις τον ίερώτατον περι το Τελεστήριον χώρον, διότι ή 
πρόσοδος άλλο-&εν εις αυτον (εκ Βορρά) εκωλύετο δια κτισμάτων 
αποκλειόντων εν συνεχεί~ ΤΟν χώρον έκατέρω-&εν τών Προπυλαίων 
τούτων . Δια δύο πυλών λοιπον επροστατεύετο ή μόνωσις τού 
'Ιερού και ητο οϋτω μεγαλειτέρα ή ασφάλεια απο της βεβηλώ
σεως δια της εισόδου αμυήτων. 

Δεξια συνέχεται μετ α τών Μικρών Προπυλαίων τό Πλουτώ
νιον η <Ιερόν του Πλούτωνος, ώς αναφέρεται συχνάκις Εν επι
γραφαίς, τού 4°\1 αιώνος. ΥΗτο μικρα πλατεία κατεσκευασμένη 
επι τών σπηλαίων ~ης Άγελάστου Πέτρας και προ τούτων, ολίγον 
υψηλότερον τού εδάφους τών Προπυλαίων και της οδού· απεχω
ρίζετο δια τοίχου και -&ύρας απο τού λοιπού <Ιερού , αποτελούσα 
'ίδιον τέμενος, εις το οποίον περιελαμβάνοντο και τα σπήλαια ώι; 
ίερα καΙ ταύτα τού Πλούτωνος λατρευομένου εν 'Ελευσίνι, διότι 
ητο χΜνιος -&εος και σύζυγος της Περσεφόνης. <ο δεξια παρ α τα 
μικρα Προπύλαια ώραίος πώρινος τοίχος, οστις προχωρών προς 
ότον φ-8άνει σχεδόν μέχρι τού βράχουτης 'Αγελάστου Πέτρας ητο 

ιινάλημμα της πλατείας, και απέκλειε συγχρόνως ταύτην προς Δυσ
ιιας απο τού λοιπού <Ιερού· επι τού νοτίου άκρου αυτού παρα την 
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~Aγέλαστoν Πέτραν υπάρχει 1c1 Μρα τού τεμένους φαίνεται το 
κατώφλιον διακρινόμενον δια της τριβης της επιφανεί.ας αύτού 
υπο τών πατημάτων, και επ' αύτού άριστερα μία δρΝα πωρίνη 
πλάξ, ή επένδυσις της παραστάδος της -&ύρας. Έπι του τεμένους 
διατηρούνται τα κατώτερα μέρη της οίκοδομης μικρού ναού (κ τού 
σχεδ.) αποτελουμένο.υ εκ προνάου και σηκού, ώς δεικνύει ό εγκάρ
σιος τοίχος οστις χωρίζει εις δύο άνισα μέρη το δρ-&ογωνικον ερεί
πιον. CO τρόπος της οικοδομης τών εξωτερικών τοίχων τού μικρού 
τεμένους και τού ναισκου, επιμελώς είργασμένοι πώροι, Ισοϋψείς 
κανονικώς εκτισμένοι δόμοι, κα{}ιστώσι πι-&ανόν, οτι τον 4 η 3 
αιώνα π. Χ. κατεσ-Λευάσ-&ησαν ταύτα αλλ' ύπήρχεν εκεί και παλαιό
τερος ναός, ώς δεικνύουσιν οί τοίχοι εκ μικρών άκο.τεργάστων 
λί-&ων βα{}ύτερον του νεωτέρου ναου. Χαμηλα παρα τον βόρειον 
τοίχον τού τεμένους τού Πλούτωνος, ε'ξω-&εν τούτου, ύπάρχει 
σήμερον μόνον εν αρχαίον φρέαρ 1 εσκαμμένα εΙς τον βράχον, 
τούτο δε η άλλο τι σπουδαιότερον (βωμος ίσως η ίερον σημείον) 
Ι1ΤΟ άφορμη να κλίν1) προς τα εσω ό εκεί τοίχος τού τεμένους 
μικρα κλίμαξ λαξευμένη επι. του βράχου εχρησίμεuε πι-&ανώς δια 
την άνάβασιν εκ τού χαμηλοτέρου εκείνου μέρους εις το τέμενος 
του Πλούτωνος. τα σπήλαια και το τέμενος του Πλούτωνος εχρη
σίμευσαν εΙς ύστερωτέρους χρόνους ώς καιοικίαι, και έντεϋ-&εν 
προέρχονται οΙ μικροι. άσβεστόκτιστοι τοίχοι και ύπόλοιπον 
δαπέδου εστρωμένου δια κεραμίδων. 

'Εκ τού Πλουτωνίου ή όδΟς προς το Τελεστήριον άνέρχεται 
δλίγον άποτομωτέρα· έντεϋ-&εν τών μικρών Προπυλαίων ητο πλέον 
μαρμαρόστρωτος, και άραια λείψανα της μαρμαροστρώσεως φαί
νονται πανταχού επ' αύτης, μόνον δε πλησίον τού Τελεστηρίου 
σώζεται εν συνεχες τμημα της στρώσεως. Κατασκευασ{}είσα εΙς 
ύστέρους Ρωμα·ίκους χρόνους εΙνε άρκετα εύτελης εκ λεπτών κυα
νών και λευκών πλακών τε-&ειμένων κατα τάξιν συμφώνως προς 
το χρώμα επl. υποστρώματος εξ άσβέστου. 

--------
1 Το φρεατοειδές σ:,'οιγμα έπί της πλατείας τού τεμένους προ τών έρει

πίων τού "αού του Πλούτω"ος δέ" εΙ,'ε dρχαίο". 
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Όλίγα βήματα μετα το Πλουτώνιον δεξια έπΙ ηϊς οδού είνε 

τε&ειμένα διάφορα ένεπίγραφα μαρμάρινα βά-&ρα χαλκcον αγαλ

μάτων. Προσοχης ά'ξιον είναι ίδίως το εχον σχημα μεγάλου κυλίν

δρου, διότι η έπιγραφη αύτού παρέχει πολύτιμον πληροφορίαν 

δια την ιστορίαν τού ιερού κατ α tO"υς Ρωμα'ίκους χρόνους. Παρα

{}έτομεν ταύτην συντεταγμένην είς έλεγειακους στοίχους όλόκληρον: 

Και σoφίrι κλεινιΊν και σεμνών φάντορα νυκτώl' 

Δηοϋς και Κόρης άγνιΊν δρας πρόπολοl', 

ος ποτε Σαυeοματών άλεε ίνων Eeyoy l1:{}εσμον 

όργια και ψυχην lξεσάωσε πάΤΡ?7 

και τελετας ά,'έφψε και ηρατο κϋδος δμοίον 

Εύμόλπφ πινυτφ και Κελεφ ζαθέφ, 

Αύσωνίδην τ' έμύησεν αγακλυτιΊν Άντωνίνον. 

Ή εννοια είνε, δτι ό σοφος 'Ιεροφάντης (σεμνών φιίντοeα 

νυκτών) τού όποίου το σνομα δεν λέγει η έπιγραφή, &λλα γνω

ρίζομεν αλλο{}εν δτι ητο Ίούλιος, ό μυήσας τον αύτοκράτορα 

Άντωνίνον, &πέκρουσέ ποτ ε αγρίαν είσβολην τού βαρβαρικού 

ε-&νους των Σαυροματων και τοιουτορόπως εσωσε την ζωην των 

συμπολιτων του καΙ συνετέλεσεν είς το να διατηρη-&ωσι τα μυστή

ρια και να έπαναληφ-&ωσι αι ίεραΙ τελεταί, εγινε δε δια τούτο ίσό

τιμος προ τους πρώτους ίδρυτας των μυστηρίων, τον Ευμολπον 

και τόν βασιλέα Κελεόν. 

Γνωρίζομεν δια του Παυσανίου ΟΤΙ τφ 175 περ. μ.χ. έπέδρα
μεν είς την Έλλάδα το Σαρματικον η Σαυροματικον ε-&νος των 

Κοστοβόκων και εφερε μεγάλας καταστροφας είς διαφόρους <Ε λ

ληνικα; πόλεις. Έκ τού έπιγράμματος μαν&άνομεν, δτι μεταξiι των 

πα-&ουσων τότε πόλεων ητο και η 'Ελευσίς, σω-&είσα δια τού 

<Ιεροφάντου Ίουλίου. Δια την ιστορίαν τού <Ιερού είδικως είνε 

σπουδαία η ε'ίδησις, διότι πι-&ανώτατα μετα την έπιδρομην ταύτην, 

εγινεν ανακαίνισις της οίκοδομης του Τελεστηρίου βλαβέντος 'ίσως 

τότε σπουδαίως. 

<Ικαναι βα-&μίδες λαξευμέναι δεξια έπι του βράχου φέρουσι 

~ίς μικρον έπίπεδον, έπι τού όποίου πι-&ανώτατα ησαν κατα την 
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αρχαιότητα ίδρυμένα αγάλματα' επι τού παραπλεύρως εν συνεχείQ. 
προς το επίπεδον τούτο έπι τού βράχου ομοίως λαξευμένου τετρα
γωνικού χώρου σφζονται λείψανα τών κατωτάτων μερών μικρού 
ναού της ·Εκάτης 'ίσως, ητις ώς ακόλου{tος της Περσεφόνης κατα 
τον ·ΟμηρικΟν ύμνον εδικαιούτο να λατρεύηται εν Έλευσίνι, και 
ώς ενοδία {tεος δρ{tως παρα την Οδον και προ τού Τελεστηρίου 
είχε τον ναόν της. 

'Αριστερα χαμηλότερον της οδού ο χώρος εΙνε σήμερον ανώ-
μαλος και το εδαφος αυτού πολυ βα{tύτερoν, αλλα δεν εΙχεν ούτω 
και κατα την άρχαιότητα. CΙ Απας ο χώρος εκείνος ητο τότε δι' 
επιχώσεως Ισοπεδωμένος προς την επιφάνειαν της Οδού και τού 
Τελεστηρίου, και πι{tανώτατα κατάσπαρτος δι' αγαλμάτων, βωμών 
και άλλων άξιο{tεάτων και ιερών ιδρυμάτων. Άλλα και δ τι σήμε
ρον παρουσιάζει ο χωρος ούτος δεν εΙνε άνευ ενδιαφέροντος δια 
την ιστορίαν τού ιερού. ·0 χαμηλος τοίχος εκ μαύρων πολυγωνι
κών 'Ελευσινιακών λωων, δστις φαίνεται είς απόστασιν δεκάδος 
μέτρων άπο της οδού εξέχων μόνον δλίγον ύπεράνω τού εδάφους, 
εΙνε το τείχος τού περιβόλου τού 'Ιερού τών χρόνων τού Πεισι
στράτου' άρχίζει απο των Μικρών Προπυλαίων και φαίνεται κα{}' 
δλην την διεύ{tυνσιν της οδού. ΟΙ μεγάλοι σωροι ερυ{}ρών χωμά
των, οι οποίοι τον σκεπάζουν είς πολλα σημεία είνε υπόλοιπα τού 
παχέως τοίχου εξ ωμών πλίν{tων, δστις υψούτο επι τού εκ μαύρων 
λί{tων τοίχου αποτελών το κύριον μέρος τού κτίσματος τού περι
βόλου. Οι υψηλοι εκ πώρων λί{tων τετράγωνοι στύλοι χαμηλότε
ρον ακόμη και σπισ{tεν τού τείχους τού Πεισιστράτου κατά τινα 
τάξιν δρ{tούμενοι εχρησίμευον δια να βαστάζωσι την στέγην ύπο
γείου τινος κτιρίου χρησιμεύοντος ώς άπο{}ήκη η προς άλλον άγνω
στον είς ημάς σκοπόν. ΤΟ ενδιαφέρον τού χώρου εκεί χαμηλα αυξά
νει η ύπαρξις τοίχων περιβόλου είς νεωτέρους, μετ α τους Ρωμα'ί
κούς, χρόνους κατασκευασ&έντων καΙ μαρτυρούντων περΙ. τών 
κινδύνων άπΩ τών οποίων ίισαν έκάστοτε υποχρεωμένοι κα{t' 
δλας τας έποχας οι κατοικούντες και μεταγενεστέρως τον χώρον 
να ζητώσι να ασφαλισ{}ώσι δια της κατασκευης Ισχυρών τειχών 
επι τών καταστρεφομένων παλαιοτέρων . 
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Άπέναντι της οδου χαμηλότερον φαίνεται ακομη και το εκ 

κιτρίνω ν πώρων ύψηλον {}εμέλιον του Τελεστηρίου. Ό έπισκέπτης 

οστις εχων καιρον και ενδιαφέρον {}α κατέλ{)η μέχρι του βά-&ους 

του χώρου εκείνου {}α αμειφ,ι)Ίi δια της {}έας εκ του πλησίον τής 

εξω τερικης αψεως του ώραίου πολυγωνικού τείχους του Πεισιστρά

του, του οποίου ύπάρχει και μία πύλη εκεl: κρυπτομένη απισ{}εν 
τών {)εμελίων τού Τελεστηρίου . Εις την αυτην {)έσιν εΙνε ακόμη 

και μία μικρα πύλη τού αρχαιοτέρου Μυκηνα'ίκου περιβόλου με 

τριγωνικην κορυφή\', οπως κατεσκευάζοντο τότε, διατηρουμένη 

κατ α το ημισυ, διότι το λοιπον μέρος απεκόπη ύπο του ,'tεμελίου 

τού Τελεστηρίου. Πάντα ταύτα είχον καλυφ{}ή δι' επιχώσεως, οτε 

επι Περικλέους εμεγε&ύν{)1'] ο περίβολος τού Ίερού εκτα&εlς επ' 

αρκετον διάστημα προς Άνατολάς. 

Δεξια της οδού τμημα τού βουνού, το νότιον ημισυ της Ά γε

λάστου Πέτρας εΙνε κοιλότερον τού λοιπού, διακρίνονται δ' επ' 

αυτου τοίχοι εκ πωρίνων λί&ων , αγνωστον εις ποίου ε'ίδους κτί

ριον ανήκοντες. Ύ πετέ&η, οτι ύπήρχεν εκεί {}ησαυρος κτίριον 

δηλαδη ομοιον προς μικρον ναον χρησιμοποιούμενον εις φύλαξιν 

τών χρημάτων και ιερών σκευών , ύπ' αλλων δε πάλιν ύποστηρί

ζεται, ΟΤΙ το κτίριον ητο πράγματι ναος της Κόρης. 

Έκ τών δύο μεμονωμένων μικρών βράχων, οι οποίοι φαί

νονται ώς να αποχλείωσι το βα-&ύτερον τμημα του βουνού προς 

Νότον, ο πρώτος, Ο χαμηλότερον εύρισκόμενος ητο πράγματι 

ifησαvρ6ς, και εχρησίμευεν εις από&εσιν χρημάτων δωρουμένων 

εις τους {)εους ύπο των πιστών . Μαρτυρείται τούτο δια τού σχη

μαtισμoύ τού βράχου τούτου, διότι ανω εχει βα-&υ ανοιγμα, τού 

ίιποίου το χείλος είνε τεχνηέντως κατασκευασμένον, ωστε να κλείε

ται ασφαλώς ύπο βαρέως πώματος δι' όπιϊς επι τού πώματος 

είιρισκομένης ερρίπτοντο εντος τα δώρα. 

Ή μαρμαρόστρωτος οδΟς μας φέρει ακριβώς έπι της {}ύρας 

τού Τελεστηρίου, το κατώφλιον της οποίας ευρίσκεται κατα μίαν 

βα{)μίδα ύψηλότερον τού εδάφους της οδού και είνε εκ μέλανος 

Έλευσινιακού λί{}ου, οπως και ολόκληρος Ο προς την οδΟν εστραμ

μένος τοίχος τού Τελεστηρίου . Πριν ύπερβάντες την ε'ίσοδον 

3 
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είσέλ-θωμεν εlς η1ν α'ί{}ουσα,' τοϋ Τελεστηρίου, ας αναγνώσωμεν 

Ε-Ι, τάχει την επιγραφην τοϋ μαρμαρίνου βάδρου αριστερα επι τοί' 

τοίχου της είσόδου ίσταμένου. Άναφέρεται είς eΙεροφάντιδά τινα 

της Δή μητρος μη ονομαζομένην δια τού ονόματος αύτης, διότι, ώς 

συνη-θίζεται εν επιγραφαίς ίεροφαντων, αποκρύπτεται και ταύτης 

το ονομα, ένφ μνημονεύονται τα γενεαλογικα ονόματα ανιόντων 

και κατιόντων. cH επιγραφη εΙναι εlς ελεγειακους στίχους και απο
τελεί εξαίρετον παράδειγα τοϋ μακρολόγου καΙ μεγαλαύχου ϋφους 

των ομοίας φύσεως επιγραφων των Ρωμα'ίκων χρόνων, καΙ μας 

δ ίδει είδήσεις περΙ μυήσεως καΙ μυστηρίων. 

Πυροφόρου Δήμητρος ύπείροχον ίεροφάντιν 

Π ολλον Ιπ' εύσε6ίη κ ίίδος αειραμένην 

'Ελλάδος εύρυχόρου πρώτον γένος, άντολίης τε, 

έγγονον ΕΙσαίου ι-οϋ σοφίαις ύπάτου, 

δς δη και βασιληος αμύμονος , Αδριανοίο 
μουσάων αγαθην εΙχεν διδασκαλίην" 

ΕΙσαίου δε θύγατρα μεγαινήτοιο και αύτοϋ, 

έξοχον εν τ' αρεταίς εν τε σαοφροσύναις. 

ην και άμει60μένη Δηω μακάρων Ιπι νήσους 

ηγαγεν παντοίης έκτος Ιπωδυνίης. 

δώκε δε οί θάνατον γλυκερ(ότερον ήδέος ί;πνου 

πάγχυ και 'Αργείων φέρτερον ήϊθέων. 

fj γε και' Αντωνίνον όμοϋ Κομμόδφ 6ασιληας 
αρχομένη τελετών έστεφε μυστιπόλους. 

την μεν αρα ψήφφ μεν ., Αρηϊ θέτο 60υλή, 
ΕΙκόνα δ' 'ίγαθέηιι Ικτελέσατο νέην 

Εύνίκη τε φίλη θυγάιηρ, Vlf τε θυγατρος 

μητρος μητέρα θεσπεσίην 

Κ4λλαισχρος και Γλαϋκος εΙκόνι κυδαίΥOJ'τες 

fjv και Δημήιηρ ωπασε)' αθανάτοις. 

cH Εν λόγ<ρ Ίεροφάντις, Είσιδότη fjto το ονομά της γνωσ-θεν 
και τούτο αλλο&εν, ητο εγγονος τοϋ διδασκάλου τοϋ Άδριανοϋ 

Είσαίου' και ό πατηρ δ' αύτης ΕΙσαίος ητο ομοίως διάσημος 
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αύτη έμύησε τους αύτοκράτορας Κόμμοδον καΙ. Άντωνίνον; μετα 

itάνατον δε δια ψηφίσματος της έξ Άρείου Πάγου βουλης εστή-&η 

το αγαλμα αύηΊς, το οποίον φitαρεν ανενέωσαν οϊ εγγονοι Κάλ

λαισχρος καΙ Γλαύκος. 

Έξ σσων γνωρίζομεν δια των άρχαίων παραδόσεων το Τελε

στήριον ήτο πιitανως καΙ ναός, διότι εν α\πφ έλατρεύοντο ή Δημ11-

τηρ καΙ ή Κόρη, αλλ' ήτο προ πάντων ο τόπος της τελέσεως των 

μυστηρίων, δια τούτο δε ή μΟΡΨ'l αύτού διαφέρει παντος αλλου 

αρχαίου ναού. Έκτος τού όνόματος Τελεστήριο" αναφέρονται 

υπο των αρχαίων καΙ τα όνόματα μυστικος σηκ6ς, ά"άκτορο", 

μέγαρο", αλλα δεν γνωρίζομεν ασφαλως, αν ταύτα αποδίδονται 

εις σλον το οικοδόμημα η εις μέρη μόνον αύτού. 
την αρχαίαν μορφην τού Τελεστηρίου δεν itιI γίνη 'ίσως ποτε 

δυνατον να γνωρίσωμεν μετά τινος βεβαιότητος, ιδίως σσον αφoρ~ 

εις την έσωτερικην αύτού διαρρύitμισιν- αί ειδήσεις των αρχαίων 

συγγραφέων πεΡI τούτου είναι πενιχρόταται. 'Ίσως ο 'ίδιος λόγος 

της σιωπης περΙ των μυστηρίων ημπόδιζεν να Εκτα&ωσιν είς λεπτο

μερείας καΙ περΙ τού τόπου της τελέσεως τούτων . Ό Παυσανίας 

τουλάχιστον αναφέρει, στι ημποδίσ{}η να γράΨrl περΙ των έντος 

τού <Ιερού κτισμάτων δια σημείου των itEWV. Έκ των αλλων συγ

γραφέων σπουδαίας εΙδήσεις εχομεν μόνον παρ α τού γνωστού 

γεωγράφου Στράβωνος, στι αρχιτέκτων τού Τελεστηρίου ήτο Ο 

'Ικτίνος, Ο καΙ τού Παρ-&ενωνος αρχιτέκτων, αλλ' ούτος δεν έπε

στάτησε καΙ. εις την οικοδομήν, διότι ο Πλούταρχος λέγει, στι εν 

αρΧ'ίi επι της οικοδομης τού κτιρίου ητο Ο Κόροιβος, δια τού 

οποίου ετέ{}η ή κάτω σειρα κιόνων, αφού δε απέ-&ανεν αύτος ανέ

λαβε την επίβλΕψιν ο Μεταγένης εκ τού αττικού δήμου Ξυπετης, 

καΙ. μετα ταύτα ο Ξενοκλης ο Χολαργευς έπεράτωσεν την στέγην, 

δηλαδη ως φαίνεται εκ της μαρτυρίας ταύτης διήρκεσε καΙ τού 

Τελεστηρίου, σπως των πλείστων παλαιων, καΙ. των ση μερινων, 

ναων 11 οικοδομη επι. μακρόν. Περι. της προ τού Τελεστηρίου 

βραδύτερον προταχitείσης υπο τού αρχιτέκτονος Φίλωνος μεγάλης 

στοας ομιλεί ο Ρωμαίος άρχιτεκτονικος συγγραφευς Βιτρούβιος . 

Πενιχρα επίσης είνε δυστυχως ως προς την συμβολην εις την 
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λεπτομερή αναπαράστασιν της αρχαίας μορφής και τα εκ της ανα
σκαφής προκύψαντα βοη{}-ήματα. Έκ τούτων μόνον ασφαλές συμ

πέρασμα εχομεν. στι Εν γενικαίς γραμμαίς το Τελεστήριον (είκ. 7) 
ητο μεγίστη τετραγωνικη α'ί{}-ουσα με βα-3-μίδας εν ε'ίδει εδωλίων 

,'tεάtρου κατα τας τέσσαρας πλευρας και πλή-3-0ς κιόνων ύποβαστα

ζόντων 'ίσως και δεύτερον οροφον, πάντως δε δευτέραν ανωτέραν 

σειραν κιόνων, διατεταγμένων κατα κανονικα διαστήματα εν σλφ 
τφ χώρφ της αί{}ούσης τας βα{}μίδας διέκοπτον μόνον τα ανοίγ
ματα των -3-υρων, δύο επι εκάστης των τριων πλευρων, εξαι

ρουμένης φυσικα της επι τοϋ βράχου κατεσκευασμένης τετάρτης 

πλευράς. 

Είς την αντίληψιν της τετραγωνικής μορφης και της συνολικής 

Εν γένει κατασκευης της αί{}ού ση ς, την όποίαν δυνάμειtα να εχω

μεν και εκ τοϋ σημείου, όπό{}εν είσήλΊ'tομεν είς το Τελεστήριον 

αλλα προ πάντων εκ τινος υψηλοτέρου σημείου επι τ<ί'>ν εκατέρω

-&εν τούτου κλιμάκων, τα μέγιστα βοη{tεί, ση το Εν τρίτον περίπου, 

το δυτικόν, της αί{tούσης κατεσκευάσ-3-η λαξευ{}έντος δι' επιπόνου 
και μεγαλειώδους εργασίας μεγίστου τμήματος τού βράχου εΙς 
ϋψος πολλων μέτρων' τοϋτο δε και σώζεται διατηροϋν την αρχικην 

μορφην με σλας τας σειρας των βα{tμίδων κατεσκευασμένων 

όμοίως επι τοϋ βράχου. Κατα τα λοιπα των τοίχων της αί{tούσης 

διατηρούνται προς Βορράν μεν μέγα μέρος των όριtοστατων της 

κατωτάτης σειράς τοϋ τοίχου, Εκ μεγάλων τετραγώνων Έλευσινια

κων λί{}ων πoλiι επιμελtίjς εΙργασμένων, και προς Νότον ελάχιστοι 

των λί{tων τούτων, ενω προς Άνατολας μόνον όλίγοι λί{tοι της 

φλιάς επι της όποίας ησαν εστημένοι οί όρ{tαστάται σώζονται, 

άλλα και ούτοι δεν διακρίνονται ευκόλως τοϋ λοιποϋ εδάφους 

διότι εκεί σφζεται εις το αύτο σχεδΟν με την φλιαν ϋψος όλό
κληρος η εξ όμοίων λί{}ων κατασκευασμένη πλακόστρωσις της 

κολοσαίας στοάς, ην εΙχε προτάξη τοϋ Τελεστηρίου τον 40ν αιωνα 

π. Χ. ό αρχιτέκτων Φίλων. ΚαΙ οί όρ-&οστάται της βορείου πλευράς 

μόνον Εξω{tεν φαίνονται, διότι εσωτερικως κρύπτονται υπο τας 

βα{tμίδας διατηρουμένας είς πολλα σημεία, καΙ Ιδίως κατ α το 

δυηκον τμημα, της βορείου πλευράς σπου φαίνονται επί τι διά-



------------------~-----=~--~--~ 

ΕΙκ . 7. Το Τελιιστήριο" καί α! "οτΙως τούτου βα1J.μΙδeς . ·Οψις l .. ΝΑ . 
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στημα ως συνέχεια τών λαξευμένων επι τοϋ βράχου βα1'tμίδων. 

άλλ' εΙνε εκ χωριστών μεγάλων AC1'trov κατασκευασμέναι. 
ΤΟ εδαφος της μεγάλης αΙ1'tούσης παρουσια'ζεται σήμερον Εν 

μέρει μεν εστρωμένον δια μεγάλων πλακών, ως εΙνε π. χ. παρα την 

ε'ίσοδον δια της όποίας εΙσήλ~oμεν, καΙ Εν μέρει κατασκευασμένον 

δια μάλλον η ήττον τελείας εξομαλίσεως τοϋ βράχου' δια πλακών 

ασφαλώς, αφαιρε~εισών ύπο τών μεταγενεστέρων, ητο εστρωμέ
νον καΙ εκεϊ: σπου σήμερον μόνον το χώμα αποτελεϊ: το εδαφος. 

Τών κιόνων της αΙ~oύσης μένουσι μόνον τα κατώτατά μέρη 
καΙ διακρίνονται ευκόλως επι τοϋ πλείστου της επιφανείας. Άπο

τελοϋνται Εκ στρογγύλης άπλης βάσεως Εκ μέλανος Έλευσινιακου 

λ ί1'tου , επι της όποίας εLς πολλα σημεία ύπάρχουσιν ακόμη το. 

κατώτατον μέρος τοϋ σώματος τοϋ κίονος, άπλοϋς κύλινδρος εκ 

πώρου λί{}-ου. 

ΕΙνε πολυ πι1'tανόν, στι καΙ οΙ κίονες δπως καΙ οί εκ βράχου 

καΙ οί αλλοι τοϊ:χοι τοϋ εσωτερικοϋ τοϋ Τελεστηρίου εκαλύπτοντ() 

δια κονιάματος παρουσιάζοντος την οψιν μαρμάρου, αλλα δυστυ

χώς περΙ τούτου ως καΙ περΙ της λοιπης εσωτερικης διακοσμήσεως 

τοϋ Τελεστηρίου, εις την όποίαν, ως δύναται να εξαχ{}fi Εκ τών 

αρχαίων μαρτυριών είχε περιoρισ~ ή λαμπρότης καΙ ή πολυτέ

λεια τοϋ ίδρύματος, ούδεν βέβαιον γνωρίζομεν. τα συλλεγέντα. 

Εντος τοϋ Τελεστηρίου μεγάλα μαρμάρινα τρίγλυφα ανήκουσιν εις 

Τ1Ίν εξωτερικην διακόσμησιν ΤΟΊίτου, σπως διεμoρφώ~ κατ α την 

τελευταίαν επι τών Ρωμα'ίκών χρόνων επισκευήν, οτε καΙ το εσω

τερικον Εκοσμή{}η κατ α μέγα μέρος δια μαρμαρίνης επενδύσεως. 

Άποδείξεις αναμφισβητήτους, ση εγεινε μετασκευη του Τελε

στηρίου κατ α τους Ρωμα'ίκους χρόνους εχομεν Εν αύτφ τφ κτιρίφ 

τα έξης. ως βάσις τοϋ τελευταίου βορειοανατολικοϋ κίονος χρησι

μεύουσι δύο μάρμαρα φέροντα μεγάλην επιγραφην ανήκουσαν εΙς 

τους Ρωμα"ίκους χρόνους, ωστε ό κίων εστή~ μετα τους χρόνους 

της επιγραφης καΙ εLς την επένδυσιν δε της δυτικωτέρας εκ Νότο'\} 

εΙσόδου εχρησιμoπιή~ μάρμαΡΩν εχον επιγραφήν. 
Ή προ της ανατολικης πλευράς του Τελεστηρίου εκτεταμένη 

εκ μεγάλων Έλευσινιακών λί1'tων πλακόστρωσις εΙνε ή βάσις της 
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στοας, την όποίαν εκτισε κατα τοl' 40ν π. Χ. αιωνα ό Φίλων. ΈπΙ 

ταύτης σφζονται άκόμη επί τινων σημείων είς τας άρχικάς των 

{}έσεις 0'1 κατώτατοι σφόνδυλοι των μαρμαρίνων κιόνων- η κατα

σκευή των, ώς βλέπομεν, δεν εΙχε συμπληρω{}ή, διότι καΙ των 

ραβδώσεων μόνον ή άρχη κατεσκευάσ&η. ΠερΙ της οίκοδομης 

της στοας ταύτης πραγματεύεται καΙ μία σπουδαιοτάτη επιγραφη 

εύρε&είσα είς τας άνασκαφας καΙ άποκειμένη εις το μουσείον 

Έλευσίνος. 0'1 κίονες ησαν δώδεκα εμπρος καΙ μεταΞU των δύο 

ακρων καΙ τού τοίχου, επι των όποίων ησαν αί -8ύραι τού Τελε

στηρίου, παρενετίι'tετo εΙς ετι κίων. Ή ει.κων 8 δεικνύει εν άνα-

Ε/κ. 8 . Άναπαράστασις του Τελεστηρlοv κατά σχέδιον του κα1'Joηrητο-v 
του Πολvτεχνεlοv Α . 'Ορλά1lδοv. 

παραστάσει την εξωτερικην μορφην τού Τελεστηρίου, εγινε δε 

κατ α σχέδιον τού άρχιτέκτονος Άναστ. Όρλάνδου στηριζόμενον 

επι της μελέτης των ολίγων στοιχείων, τα όποία εμνημονεύσα

μεν άνωτέρω. 

Δια της παραδόσεως τού Όμηρικού εΙς την Δήμητρα ύμνου 

άποδίδεται η πρώτη οΙκοδομη τού Τελεστηρίου είς τσυς μυι'tικO'υς 
χρόνους καΙ είς επιταγην αυτης της ήμητρος τφ οντι δε αί άνα

σκαφαΙ επαλήι'tευσαν την παράδοσιν ταύτην, διότι υπο το εδαφος 

τού Τελεστηρίου εύρέι'tησαν και διακρίνονται αν παρατηρήσn τις 

εκεί προσεκτικως ολίγα λείψανα της παναρχαίας ταύτης οΙκοδομης, 
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δηλαδη τοίχο ι κτισμένο ι κατα τον μυκηνα'ίκον τρόπον εκ λί3ων 

πολυγωνικών μετρίως μόνον κατεργασμένων, ΤΟ πανάρχαιον τούτο 

Τελεστήριον ήτο πολυ μικρον ίδίως μετα την συνένωσιν της Έλευ

σίνος μετα τών Ά{}ηνών, οτε ή επι τού τόπου εκείνου λατρεία της 

Δήμητρος καΙ τα μυστήρια δεν ήσαν πλέον μόνον τά>ν Έλευσινίων, 

αλλα και πάντων τών Ά&ηναίων, δια τούτο επι Πεισιστράτου , σστις 

δ ιεκρίνετο δια τον ζηλον προς ανοικοδόμησιν δη μοσίων και ιερών 

κτιρίων ανηγέρ{}η εκ νέου μεγαλείτερον το Τελεστήριον , Και της 

Πεισιστρατείου δε ταύnις οίκοδομης λείψανα Ικανα ύπάρχουσιν 

εν τfι ίδ ί~ 3έσει, Όλίγον πεπειραμένος όψ8αλμος δύναται να 

ανεύΡΌ ευχερώς την σωζομένην βάσιν τού κτιρίου τούτου, εξ ης 

συμπεραίνεται ή γεvικη μορφή του' ή νοτία πλευρα αυτού άπο

τελουμένη εκ μιας γραμμης μεγάλων πωρίνων πλακών μετ' Εξαι
ρετικης επιμελείας είργασμένων φαίνεται παρα την βάσιν τού εκ 

χώματος μεμονωμένου κυλινδρικού στύλου, όστις άφέ{}η εκεί κατα 

την άνασκαφην δια να δεικνύΌ το εΙδος καΙ το ύψος της άφαιρε-

3είσης προς άποκάλυψιν τού Τελεστηρίου επιχώσεως. Έαν χρη

σιμoπoιήσωμεv ώς όδηγον την εύρε{}είσαν γραμμην της νοτ ίας 

ταύτης πλευρας 3α άνεύρωμεv ευκόλως καΙ της άνατολικης 

πλευρας την στρώσιν, ητις σφζεται και καλλίτερον, διότι επ ' αυτής 

δ ιακρίνονται άκόμη καΙ τα κατώφλια τών τριών {}υρών, <Η βάσις 

τού τοίχου της βορείας πλευρας κρύπτεται ύπο τας βα3μίδας τού 

Ρωμα'ίκού Τελεστηρίου, της δε δυτικης πλευρας φαίνεται επι τού 

βραχώδους εδάφους ή γραμμη εν τος της όποίας εκοιτάζοντο οι 

κατώτατοι λί30Ι. Κατα τα σφζόμενα λείψανα ήτο καΙ το Πεισ ι

στράτειον, Τελεστήριον είς μέγε{}ος μεν το εν τέταρτον περίπου τού 

κατόπιν κτ ισ{}έντος, αλλα κατα το σχέδιον όμοιον προς αυτό, δ ιότι 

η (ο καΙ τούτο τετράγωνος α'ί30υσα με βα3μίδας πέρ ιξ και μίαν 

στοαν εμπρoσ8εv της άνατολικης πλευρας, όμοίαν προς την ύστε

ρωτέραν στοαν τού Φίλωνος. ΤΟ Πεισιστράτιον τούτο Τε} εστή

ριον εκαυσαν κατα Ώ1ν μαρτυρίαν τού <Ηροδότου οι Μ'ϊδο ι, την 

δ' άνοικοδόμη σιν τού νέου κατ α το μεγαλειώδες σχέδιον, το όποίον 

εχομεν σή μερον προ όφ3αλμών ηρχισεv άμέσως μετα ηΊν <Ελλη

νικην νίκην ό Κίμων και επεράτωσεν ό Περικλής. <Ως ε'ίπoμεv 
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ήδη ανωτέρω καΙ το κτίριΟ'ν τούτΟ' μετεσκευάσ~ εν πΟ'λλΟ'ίς κατα 

τσυς Ρωμα'ίκΟ'υς χρόνΟ'υς, 

<ο χωρος ανατΟ'λικως τού Τελεστηρίου, 'ίσως δε καΙ μέγα μέρΟ'ς 

τού χώρου βορείως καΙ νΟ'τίως τΟ'ύτου εχρησίμευσεν ως αυλη καΙ 

όνΟ' μάζεται ύπο των επιγραφων avlTJ τού <Ieeoii . Έντος αυτης 

ύπήρχον πι-&ανώτατα διάφοροι βωμοί. ησαν δε προς τΟ'ύτοις καΙ 

πλείστα αγάλματα προ πάντων λειτουργων τού <Ιερού, Πολλα 

βά-&ρα των αγαλμάτων τΟ'ύτων με περιέργΟ'υς καΙ διδακτικωτάτας 

επιγραφας ανευρέ&ησαν καΙ εΙνε εστημένα προ της ανατΟ'λικής 

οψεως τού Τελεστηρίου. 

Προς το ΤελεστήριΟ'ν σχετίζεται οπωσδήπΟ'τε καΙ φαίνεται οτι 

συνείχετο κατά τινα τρόπΟ'ν μετ' αυτού ή μεγάλη, εκτεταμένη πλα

τεία δυσμικως τού ΤελεστηρίΟ'υ ύψηλα (είκ , 9), δλη εντος τΟ'ύ 

βράχου δια κολΟ'σαίας εκσκαφης τούτου κατασκευqσμένη, Εις τί 

εχρησίμευεν δεν εΙνε βεβαίως γνωστόν. 'ΑνείρχοντΟ' εις ταύτην 

δ ια των βα8μίδων, αί οποίαι είνε λαξευμέναι εις τον βράχΟ'ν 

νοτίως τού Τελεστηρίου, αν και το μέγα τΟ'ύτων μήκΟ'ς και Ο σχη

ματ ισμος-μερικαΙ εΙνε πολυ πλατύτεράι, αλλαι δεν είνε συνεχείς, 

ανω δε αποχωρίζεται κατ α το κέντρον κυβικον τμήμα σχημαη

ζΟ'μένΟ'υ ε'ίδΟ'υς τινος β11ματΟ'ς - δεικνύΟ'υσιν, δη αύται δεν εχρη

σίμευον μόνον δια την ανάβασιν εΙς τΊ1ν πλατε"i:αν , 

Έκ της πλατείας ανέρχεταί τις προς Βορράν δι' όλίγων βα3-

μίδων εΙς το όλίγον ύψηλότερΟ'ν επίπεδον, δπου είνε τώρα το 

λευκον εκκλησίδιον της Παναγίας, Έκεί φαίνονται καΙ ελάχιστα 

λείψανα αρχαίου ναού Ρωμα'ίκων χρόνων, ΈπΙ της -&έσεως ταύ

της ύπο8έτουσί τινες, δτι ύπήρχε εις έλληνικους χρόνΟ'υς Ιδιαίτε

ρος ναος χάριν της τακτικης λατρείας της ήμητρΟ'ς, ενφ εν τφ 

Τελεστηρίφ εγίνΟ'ντο μόνον αί τελεταΙ των μυστηρίων. 

'Επι των ύψηλΟ'τέρων μερων τΟ'ύ λόφου ητο '1 αρχαία ακρό
πολις, δυστυχως αί δλίγαι ανασκαφαι επ' αυτης δεν εφανέρωσάν τ~ 

ά'ξιον λόγου, Έπl. τού ακρου τού βράχου της άκροπόλεως κατά 

μηκος υπερ 8εν της λαξευτης πλατείας σώζονται δλίγαι σειραΙ 

καλΟ'κτισμένΟ'υ τείχΟ'υς εχρησίμευε τούτΟ' ίνα χωρίζ-π τον ίερον 



---_.~-----

Είκ . 9 "Η iJnEeiJ.E't' του T~λεστηρίoυ έπί του βeάχου λαξευμένη πλοτεία και αί νστι'ως του Τελεστηρίου βαiJ.μίδες 
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χώρον απο της ακροπόλεως καΙ εκαλείτο διατε Ιχισμα, ώς ανα
φέρουσιν ΈλευσινιακαΙ επιγραφαί. 

Αι κατώτεραι σειραΙ τών νοτίως τοϋ Τελεστηρίου βα{}μίδων, 

δια τών οποίων άνείρχοντο, ώς ε'ίπομεν, εις την ύψηλοτέραν πλα

τείαν, διακόπτονται εις μικραν απο τοϋ τοίχου τοϋ Τελεστηρίου 

άπόστασιν, εκεί{}εν δ' επι διάστημά τι είνε ο βράχος άποτόμως, 

κα-ltέτως τετμημένος, καΙ σχηματίζεται προ αύτου μικρα πλατεία. 

Όφείλεται τούτο εις μικραν ίεραν {}έσιν εύρισκομένην εκεί, ήτις 

επρεπε να φυλαχ{}fi, δια τοϋτο δε καLέλαξεύ{tη έν τφ βράχφ είδος 

μικρου τετραγώνου δωματίου, εν τφ οποίφ πι-ιtανώτατα ητο Ιδρυ

μένον άγαλμα -Ιtεου τινος. την ιερότητα τής {}έσεως αποδεικνύουσι 

καΙ τα όλίγα λείψανα τοϋ -Ιtεμελίου βωμου τα όποία εύρίσκονται 

απέναντι του ανοίγματος του βράχου. 

Ό νοτίως του Ίεροϋ χώρος ητο κατ α την αρχαιότητα ύψηλό
τερος φ{}άνων μέχρι του επιπέδου περίπου του εδάφους του ναου, 

αφοϋ δε κατα την ανασκαφην απεκαλύφ{tη μέχρι του φυσικου 

εδάφους επληρώ'&η εκ νέου δια χωμάτωγ περιελαμβάνετο καΙ 

αύτος εις τΊ1ν αύλην τοϋ Ίεροϋ καΙ Μ. εχρησιμοποιείτο προς τοίς 

άλλοις καΙ εις την ίδρυσιν αγαλμάτων . Ώραίον πολυγωνικον τεί

χος εν τφ χώρφ τούτφ διευ{}υνόμενον περίπου εκ νότου προς 

Βορράν και συναντών κα{}έτως έν τφ μέσφ περίπου το {tεμέλιον 

του Τελεστηρίου είνε μέρος παλαιοτάτου περιβόλου, οτε το Ίερον 
ητο ακόμη πολυ μικρόν' εκεί οπου το τείχος τουτο συναντάται 

μετα του {tεμελίου του Τελεστηρίου είνε το άνοιγμα τής πύλης. 

Κατα την Άνατολικην πλευραν τού χώρου αφέ-Itη μετα την ανα

σκαφην βω% ορυγμα δια να φαίνεται ο στρογγύλος πύργος, 

οστις επί της εποχής του Περικλέους, πρΙν επεκτα{}fi το Ίερον 

προς Νότον, απετέλει το νοτιοανατολικον άκρον τού Περιβόλου' 

τα άλλα βαWτερα δωμάτια ησαν 'ίσως αποθήκαι. Όλόκληρον το 

νοτίως τής γραμμής του πύργου του Περικλέους μέρος τοϋ Ίεροϋ 

προσετέ{}η εις τον χώρον τούτον κατα τον 40ν αιώνα, οπότε εκτίσ-ltη 

και ο σφζόμενος νότιος τοίχος τοϋ περιβόλου. 

ΤΟ Ίερον είχε και δευτέραν πύλην, ή οποία διατηρείται ακόμη 

εν τφ μέσφ τοϋ νοτίου τοίχου' εκ τών πολλών επαλλήλων κατω-



44 

φλίων, και των προσ{}έτων παραστάδων φαίνεται, στι και της 

πύλης ταύτη; εγιναν μετασκευαΙ είς υστερωτέρους χρόνους εσω{}εν 

της πύλης υπηρχεν είδος διαδρόμου, καταλήγοντος είς δευτέραν 

{}ύραν, της οποίας σφζεται το κατώφλιον. 

Έκατέρω{}εν της πύλης, προς τα εσω τού περιβόλου, κατε

σκευάσ{}ησαν στοαι κατα τους Ρωμα'ίκους χρόνους, και ανατολι

κώς μεν . (τ επι τού σχεδίου) ή στοα ίδρύ{}η εΠI οΙκοδομήματος 
παλαιοτέρου, τού οποίου ή μορφη (κεντρικη ήμικυκλικη α'ί&ουσα 

με μίαν τετραγωνικην α'ί{}ουσαν έκατέρω{}εν) μας κάμνει να 

πιστεύσωμεν, στι ητο το μνημονευόμενον εΙς επιγραφας βουλευ

τήρ ιον, &λλα και δυσμικώς ή στοα (τ ') ίδρύ{}η επι .χρχαιοτέρου 

κτιρίου, τού οποίου σφζεται υπο το δάπεδον της στο ας ο ανατο

λικος τοίχος κατα πολυγωνικον ωραίον σύστημα Εκτισμένος και 

εμπρoσ{}ε-v της στοας ό ανατολικος τοίχος της επικλινηύς ανα

βά-8ρας το παλαιότερον τούτο κτίριον ητο πι{}ανώς είς τών 

{J.ησαvρώvο 

ΤΟ εδαφος εντος τού Ίεροϋ ητο ίκανώς υψηλότερον τού εκτος 

τού περιβόλου χώρου, δια τούτο δ
Ο 

εκ Βορρα ανήρχοντο εΙς το 

ίερον δια της ανωφερικης όδοϋ την όποίαν ε'ίδομεν μετα τα μικρα 

Προπύλαια. Άλλα εκ της Νοτίας πύλης ή ε'ίσοδος εγίνετο &ποτο

μώτερον δια κλιμάκωγ και σήμερον απεκαλύφ{}ησαν προ ταύτης 

κλίμακες ανόδου, αλλ' αύται ως ματυρεί ό τρόπος της κατασκευης 

των (μικροι λί{}οι δι' ασβέστου ούχι μετ α μεγάλης προσοχης συνη

νωμένο ι) εΙνε πολυ υστέρων χρόνων. 

~Eξω{)εν της νοτίας πύλης &ριστερα υπάρχει μέγας ωραίος 

πύργος, προς προστασίαν της εΙσόδου, σστις διατηρείται είς &ρκε

τ ον ϋψος, σπως και όλόκληρον το τείχος τού περιβόλου επι της 

νοτίας ταύτης πλευρας, παρέχουσι δε taita το κάλλιστον δείγμα 
της επιβλητικότητος τοϋ κολοσαίου τείχους της περιβολης τον 

'Ιεροί·. 

Και το τείχος, σπως και ό πύργος χαμηλα μεν είνε κτισμένος 

δι α των σκληροτέρων και μεγαλειτέραν εχόντων ά-\'τοχην Έλευσι

νιαχών λί-8ων, υψηλότερα δε εξ ωραίων πώρων, πάντων επιμελώς 

είς δρ{}ογώνιον σχημα κατειργασμένων και μετα περ ισσης ακρι-
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βείας προσηρμοσμένων . ΤΟ νότιον τείχος εΙνε ασφαλώς εργον τού 

4°\1 αιώνος π. Χ. κτισ{)iν 'ίσως έπι τών χρόνων της διοικήσεως τών 
Ά&ηνών δια τού ρήτορος Λυκούργου. 

'Απέναντι τού παρα την πύλην πύργου απεκαλύφ&η περίεργον 

τετράγωνον οικοδόμημα αρχα'ίκών χρόνων, 'ίσως Πεισιστράτειον, 

ώς φuίνεται εκ τού πολυγωνικού τρόπου τών τοίχων του' ή χρησ ίς 

του δεν εβεβαιώ&η ακόμη, μη περατωtJείσης αλλως τε και της 

ανασκαφής του, αλλ' επειδη Εντος αυτού εύρέtJησαν μικρα κτιστι:1 

χωρίσματα με πολλα αγγεία περιέχοντα τέφρ~ν και όστα νεκρών, 

δυνατον εΙνε ν α ύποτεθή στι εΙς τούτο κατετέ&ησαν ανακομισ&έντα 

τα λείψανα τάφων παλαιοτέρου νεκροταφείου, 'ίσως στε επι Πει

σιστράτου επεξετά&η και προς Νότον ό ·Ιερός περίβολος, τον 

όποίον κατα την αρχαίαν πίστιν δεν επρεπε να μιάνωσι τάφοι τών 

νεκρών. 

Έπι της κλιτύος τού νοτίως τού ·Ιερού λόφου ύπηρχον και 

ανεσκάφησαν και τα πανάρχαια νεκροταφεία της Έλευσίνος. 

Μουσείον. 

ΤΟ Μουσείον της 'Ελευσίνος ώρίσtJη αποκλειστικώς να περι

λάβη τα εύρήματα τών ανασκαφών τού ·Ιερού και αλλων -&έσεων 

της αρχαίας πόλεως, αν γίνωσι βραδύτερον ανασκαφαί. Άλλα τών 

εύρημάτων πολλα μετεφέρ&ησαν εις Ά{}ήνας και κατετέ-&ησαν εi.ς 

το Έ{}νικον αρχαιλογικον Μουσείον . Και ούτω δ' σμως το μου

σείον της 'Ελευσίνος εΙνε εκ τών σπουδαιοτέρων επαρχιακών μου

σείων της ·Ελλάδος, και διακρίνεται προ πάντων, διότι δια τών 

αφtJόνως εν αυτφ προς τους 'Ελευσινιακους tJεους σχετιζομένων 

καλλιτεχνημάτων, επιγραφών, και αλλων εργων, δύναταί τις σπως 

'ίσως ουδαμού αλλαχού, να σπουδάστι καλλιτεχνικώς και λατρευτι

κώς τα της Έλευσινιακης -&ρησκείας. Προς τούτ:οις δ' εΙς ούδεν τών 

επαρχιακών μουσείων της ·Ελλάδος και εi.ς όλίγα μουσεία τού 

κόσμου ύπάρχει τόσον συνεχής, σειρα τών αρχαίων αγγείων πασών 

τών περιόδων, σπως εi.ς το Μουσείον της 'Ελευσίνος. ΤΟ μουσείον 

εκτίσ{}η τη δαπάνη της ·Ελληνικης αρχαιολογικης έταιρείας καΙ 
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αποτελείται έκ πέντε συνεχομένων αί-80υσών έπι της αύτης γραμ
μής τεταγμένων. "Η πρώτη αί-30υσα εξ ανατολών περιλαμβάνει 
την συλλοΥην τών αγγείων, εΙς την δευτέραν (εις 'lν κατα πρώτον 
είσερχόμε&α δια της συνή-3ως ανοιγομένης {}ύ Ρ ας) εΙνε εκτε&ει
μένα τα αγάλματα και ανάγλυφα τα εχοντα αμεσωτέραν σχέσι,' 
προς τους 'Ελευσιηακους -8εους και την λατρείαν τούτων, εΙς η1ν 
τρίτην και την τετάρτην α'ί-&ουσαν τα λοιπα γλυπτά, αγάλματα, 
ανάγλυφα, αρχιτεκτονικά, άναλόγως του δεδομένου χώρου ανευ 
τινος αύστηρώς τηρουμένης εΙδικής κατατάξεως, εις δε την πέμπτην, 
δυτικωτέραν, αί-&ουσαν υπάΡΧQυσι και πολλαι τών σπουδαιοτέρων 
επιγραφών. 

A f-D-ovaa ΔΥΥεΙων. τα πλείστα τών αγγείων, σχεδΟν δε πάντα 
τα αρχαιότατα ευρέ-8ησαν έντος τών τάφων της προς Νότον του 
μουσείου ανασκαφείσης νεκροπόλεως, αλλ α τα μελανόμορφα και 
ερυ-&ρόμορφα προέρχονται εκ διαφόρων -&έσεων του Ίερου· τα 
πλείστα φυσικα ευρέ{}ησαν εντος και παρ α το Τελεστήριον, οπου 
εΙχον χαι αρχή-&εν άφιερω{}ή. 'Εν τφ Μουσείφ κατετάχ{}ησαν τα 
άγγεία χρονολογικώς τα αρχαιότατα πάντων εΙνε άμέσως δεξια 
της εΙσόδου της αί-80ύσης τών αγγείων έν τii προ{}ήκη (Α) του 
πλαγίου τοίχου . 'Εντος του χαμηλοτέρου τμήματος της προ&ήκης 
ταύτης και επι τών δύο κατωτέρων -3έσεων του ύψηλοτέρου τμή
ματος εΙνε ολίγα Εκ τών παναρχαίων (αρχαι 2aς χιλιετηρίδος π. Χ.) 
προ·ίστορικών μονοχρώμων αγγείων (πηλος μαύρος ως καπνισμέ
νος, 11 κόκκινος και συγχρόνως επι τών αύτών αγγείων εις ολίγας 
-&έσε ις μαύρος ενεκα αδεξιότητος προς την Οπτησιν· τα περισσότερα 
Εκ τών άγγείων τούτων κατεσκευασμένα δια της χειρος και άνευ 
χρήσεως του άγγειοπλαστικοϋ τροχου, ούχ1. τόσον γενικώς γνωστου 
κατα την έποχην έκείνην, παρουσιάζουσιν ένίοτε σχήματα οχι τόσον 
τέλεια), και άλλων συγχρόνων προς τα μονόχρωμα &λλα με πηλον 
κιτρινωπου χρώματος και απλα μαύρα κοσμήματα. 

ΤΟ άριστερον ήμισυ της κατωτέρας -&έσεως του ανω τμήματος 
της προ{}ήκης περιέχει ολίγα αγγεία τών ονομασ-&έντων Mt'Vva
κών (Μινούαι ησαν ε{)νος εγκατεστημένον έν "Ελλάδι και Ιδίως 
εν Βοιωτίι;ι κατα τους αρχαιοτάτους χρόνους, εις τούτους δ' απο-
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δίδεται ή κατασΚ~1JΙ1 τών αγγείων' είς βασιλέα τών Μινυών ανΊ1κει 

δ περίφημος -θολωτος τάφος τού Όρχομενού)' διακρίνονται ταύτα 

δια τού τεφρού χρώματος τοϋ στερεωτάτου πηλού των και δια 

τού λίαν έντέχνου σχετικώς σχήματός των. Αί λοιπαι -&έσεις της 

αυτης προ{}ήκης εχουσιν αγγεία τών λεγομένων Μυκηνα'ίκών χρό

νων (μέσα μέχρι τέλους της 2ας χιλιετηρίδος π. Χ.). Διακρίνονται 

ταύτα δια την ποικιλίαν και τελειότητα τών μορφών, δια τον 

ωραίον χρωματισμον της επιφανείας τού πηλού (λαμπρον κίτρινον 

συνή-&ως), και δια τα κοσμήματα τα οποία φέρουσιν (αν&η, φύλλα, 

σπειροειδείς η κυκλικαι γραμμα~ σχήματα δμοια προς κύματα 

-&αλάσσης κλπ. ) δια μαύρου η κοκκινωπού πολυ στιλπνού χρcι'Jματος. 

Αί δύο πρώται προ-&ηκαι (Β και Γ) τού δεξιού τοίχου της 

αί-&ούσης, και το χαμηλότερον τμημα της τρίτης προ-θήκης (Δ) 

περιέχουσι τα αγγεία τού λεγομένου γεωμετρικού ρυ-&μού (1000-
800 περ. π. Χ.). CΑπλη παραβολη προς τα Μυκηνα'ίκα δεικνύει την 
μεταξύ των διαφοράν . Και αί μορφαι τών αγγείων, κ(ιι ή όψις 

της επιφανείας, αλλ' ίδίως τα σχήματrι των κοσμημάτων διαφέ

ρουσι πολύ. Και τα γεωμετeικα ιΙγγεία εΙνε με πολλην τέχνην και 

δεξιότητα κατασκευασμένα' εκ τών μορφών τών αγγείων διακρί

νονται μεγάλα ι κv~,νδe,και πυξΙδες με πώματα μεγάλα (ανωτάτη 

-&έσις προ{}ήκης Β) , ne6xot (αγγεία με παχείαν στρογγύλην κοιλίαν 
και ύψηλον κυλινδρικον στόμιον με μίαν λαβήν, επι της τρίτης 

-&έσεως της προ{}ήκης Β, 11 με μικροτέραν χαμηλην κοιλίαν και 

πλατυ στόμιον, επι της ανωτέρας -&έσεως της προ-&ήκης Γ), ιΙμφο

.eείς (μεγάλα αγγεία με δύο λαβάς, ίδίως είς το χαμηλότερον τμημα 

της προ-&ήκης Γ). Πήλινα παιγνίδια δια μικρα παιδία βλέπει τις 

δεξια είς την δευτέραν -&έσιν τού χαμηλοτέρου τμήματος της προ

{}ήκης Β. και Εν ζεύγος μικρών πηλίνων vποδημάτων (έμβάδων) 

δεξια επι της τρίτης (εκ τών ανω) -&έσεως τού ανωτέρου τμήματος 

της αυτης προ-&ήκης. Λίαν χαρακτηριστικα είνε τα κοσμήματα τών 

γεωμετρικών αγγείων. Άποτελούνται εκ πολυ τεχνικών συμπλεγ

μάτων γραμμών, τριγώνων, μαιανδρικών και Εν γένει γεωμετρ ι

κών σχημάτων, δια τούτο δε και φέρει ή τέχνη αύτη την όνομα

σίαν. Άριστερα επι της τρίτης (εκ τών ανω) -&έσεως της προ-&ήκης 
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Β επι ένος μικρού άγγείου είκονίζεται πλοίον με κωπηλάτας και 
άλλους άνδρας μαχομένους και τοξεύοντας η παράστασις τών 

άν{}ρωπίνων μορφών είνε άκόμη πολυ πρωτογενης και επιρρειί

ζεται εκ του σλου συστήματος της κατα γεωμετρικον τρόπον δια

κοσμήσεως. Γεωμετρικης τέχνης εΙνε και ό μέγας άμφορεύς, ό ίδρυ

μένος εν τφ μέσφ τού άριστερου τοίχου της αί&ούσης επι άρχrιίoυ 

κεκοσμημένου μαρμάρου. σλη η επιφάνεια αυτού είνε πλήρης 

κοσμημάτων, άλλ' άξιολογωτέρα σλων εΙνε η είκων επι της πλα

τείας ζώνης εν τφ μέσφ της κοιλίας παρίσταται πομπη άρμάτων 

και πεζών όπλιτών' επι τών άρμάτων ορ{}ιος ό άναβάτης κρατεί 

τα ηνία' οί πεζοι όπλίrαι φέρουσι πολυ μεγάλας άσπίδας στρογ

γύλας με άνοιγμα εχατέρω{}εν κατα τα πλάγια, καΙ κράνη με πολΙΙ 

υψηλήν, περίεργον λοφιάν. 

Είς τας δύο κατωτέρας {}έσεις της προ{}ήκης εξετέ&ησαν 

άγγεία του λεγQμένου άνατολίζοντος ρυ&μου (8 - 7 αίων π. Χ.), 
διότι μεταξυ τών κοσμημάτων αυτών ύπάρχουσι σφίγγες, πτερωτα 

τετράποδα και άλλα φανταστικα ζώα, τα όποία εχρησιμοποιοϋντο 

προς διακοσμήσεις προ πάντων ύπο τών άνατολικών λαών τη; 

'Ασίας. "Αφ{}ονα είνε κατα την εποχην αυτην τα μικρα σφαιρικα 

άγγεία με πλατΙΙ ως δίσκον χείλος, οί βομβυλιοΙ, ως επίσης τα 

μικρα σμοια περίπου προς άπίδιον άγγεία (πολλα εΙνε είς τας 
μικρας &έσεις και επι τών τοίχων της προ&ήκης Δ άνηρτημένα) 

συνή&ως d,λάβασ~ρα ονομαζόμενα. Χαρακτηριστικη είνε κατα την 

εnοχην ταύτην η πρόοδος είς την παράστασιν της άν{}ρωπίνης 

μορφης εν συγκρίσει προς την γεωμετρικην περίοδον. 

Αί δύο άνώτεραι {}έσεις της προ{}ήκης Δ και αί δύο χαμηλό

τεραι προ&ηκαι προ του άνατολικου τοίχου της αί&ούσης εχουσι 

τα λεγόμενα μελανόμορφα d,yyela (600 περ. εως 500 περ. π. Χ.). 
cH ονομασία αυτη εδόθη, διότι αί εικόνες και τα κοσμήματα εχουσι 
μαύρον χρώμα, ένφ ό πηλος τών άγγείων μένει με το φυσικον 

περίπου χρώμά του το ερυ{}ρόν. Ή προχειροτέρα διαφορα τούτων 

άπο τών άνατολιζόντων άγγείων εΙνε στι εκτος τών εζωγραφημέ

νων μορφών, δεν εχουσι ταυτα σπως τα άνατολίζοντα συγχρόνως 

καΙ άλλα μικρότερα κοσμήματα, ίδίως ρόδακας και άστερίσκους, 
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προς πλήρωσιν τών κενών, τα οποία αφίνουσιν αι μορφαι επι της 

επιφανείας τών αγγείων' προς τούτοις επι των μελανομόρφων 

αγγείων συνή-&ως δεν υπάρχουσιν τα φανταστικα ζώα, και εικονί

ζονται επι τούτων κατα προτίμησιν εικόνες εκ της αρχαίας μυ-&ο

λογίας και εκ τού κα-&ημερινοϋ βίου τών αρχαίωγ και ως προς 

τας παραστάσεις δύναται να παρατηρη{}fι, στι ή σχεδίασις τών 

μορφών είνε ευχερεστέρα και αί κινήσεις είνε ποικιλώτεραι και 

ελευ{}ερώτεραι, αν και δεν αποδίδονται πάντοτε μετ' απολύτου αλη

-&είας και φυσικόιτμος. Έν ήί προ{}ήκη Δ είνε μέρη μεγάλων 

μελανομόρφων αγγείων (αξιόλογος ο λαιμος f.νoς αγγείου με 

πομπην ανδρών γενειοφόρων και νέων αγενείων φερόντων μεγάλα 

κάνιστρα επ' ωμου προς τελετήν τινα). Εις τας δύο αλλας προ{}"ή

κας τών μελανομόρφων &γγείων ύπάρχουσι μικρότερα αγγεία ληκύ
fJ.ια (επιμήκη αγγεία με βάσιν ως δίσκον και στόμιον χωνιοειδές)· 

πινακια και κύλικες (σμοιαι προς τας σημερινας δπωρο{}ήκας, 

δια τούτων επινον συνή&ως οι. αρχαίοι) . Παρατηρών τις μετα προ

σοχης τα μικρο. ταύtα αγγεία, {}α γνωρίση ασφαλώς τΟ {}έλγητρον 

τών αφελών των παραστάσεων και με-&' σλας τcις ελλείψεις τας 

οποίας εχουσι τα αγγεία της Έλευσίνος. Έπι ενος μικρού σφαι

ρικοϊϊ αγγείου (εν τΌ δεξι~ πρo{}ήκτJ τού ανατολικού τοίχου), τού 

οποίου λείπει ο λαιμός, εικονίζεται ο μυ&ικος βασιλευς της Φρυγίας 

Μίδας κα{}ήμενος επι-&ρόν01l, εις τον οποίον δ <r.:ρμης με πέτασον 

και μέγα κηρύκειον παρουσιάζει δέσμιον τον Σάτυρον (ευδιάγνω

στον εκ της ζωώδους κεφαλης και της ουρας) κρατούμενον δια 

σχοινίου υπό ανδρος φέροντος μακραν λόγχην, συμφώνως προς 

μίαν παράδοσιν σπανίως μνημονευομένου αρχαίου μύ&ου. 

Έπι της κυρυφης της προ&ήκης Ε τού αριστερού τοίχου εΙνε 

τέσσαρα μεγάλα αγγεία κατα το πλείστον δια γύψου συμπεπλ11-

vωμένα' με ολίγην προσοχην δυνάμεθα επι τούτων να διακρίνω

μεν παράστασιν εφίππου, δρομείς, πυγμάχου κλπ. Αι εικόνες είνε 

και εδώ κατα τον τρόπον τών μελανομόρφων αγγείων εζωγραφη

μέναι, αλλα τα αγγεία ταύτα δεν είνε τόσον παλαιά, σπως τα λοιπα 

μελανόμορφα. ΕΙνε εκ τών λεγομένων ΠαναfJ.ηναϊκών άμφορέων, 

διότι εδίδοντο ως δώρα εις ταυς νικητας τών αγώνων τών Πανα-

4 
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{}ηναίων, (δι' αυτο και αί άγωνιστικαι παραστάσεις), και εζωγρα

φούντο κατα τον άρχ:α~oν τρόπον (τα σχήματα σμως των άνιtρωπί

νων μορφων εΙνε πολυ ελεu{}ερώτ.ερα και μαλλον άνεπτυγμένα 

απσ των άλη{t.ινων μελανομόρφων αγγείων), εκ παραδόσεως και 
εις ταυς μεταγενεστέρους χρόνους. Και δια την ίστορίαν της τέχνης 

είνε ακόμη πολύτιμοι οί άμφορείς ούτοι, διότι συνή{}ως απ' αύτω" 

είνε γραμμένον το Ο\'ομα τοϋ αρχοντος, επι τού οποίου εδό{tησαν 

ώ.; δωρον, και επομένως εΙνε άκριβως χρονολογημένοι. Εις τΊ1ν 

κατωτάτην {}έσιν ηϊς Π(lΟ{}1lκης :r.; ύπάρχουσι πολλα τεμάχια των 
άμφορέων τούτων με λείψανα των επιγραφων (των' Λ {}ένε{}εν 

li {}λωv 11 ~ρxoντoς η liρχωv κλπ). 
τα έΡ1JΙJ.ρ6μορφα dΥΥεία (όΟΟ - 400 περ. π. Χ., ονομάζο\'ται 

ουτω κατ ' αντί{}εσιν προς τα μελανόμορφα, διότι εχουσιν ερυ{}ρας 

μορφας επι επιφανείας τού αγγείου χρωματισl}είσης δια στιλπνού 

μαύρου χρώματος εΙνε τα τελειότερα και ώραιότερα των αρχαίων 

αγγείων)' τα της Έλει'σίνος εΙνε δυστυχως ολίγα και πολυ ελλιπη 

(Πρo{tήκη Ε και Ζ), και μολονότι ύπάρχουσι μεταξυ τούτων κάλ

λιστα δείγματα της τέχνης δεν δύνανται να προκαλέσωσι το ενδια

φέρον των 111'1 ειδικων παρατηρητων. Και τα πήλινα ει.δώλια τής 

Έλευσίνος δεν εχουσι ιδιαίτερόν τι ενδιαφέρον, τα πλείστα δε εικο
νίζο\'σι την κα{}ημένην θεάν, ή όποία εύρίσκεται συχνότατα παντα

χού της CΕλλάδος. Έν τΌ ΠΡΟ{}'lκη Ζ κάτω ευρίσκονται ολίγα 

μικρα πήλινα πλακίδια, επι των ό ίοίων απεικονίζονται με σλως 

πρόχειρον τρόπον ίεροι τρίποδες, κεφαλαί, η και δύο μορφαι (αί 

{}εαι Δημήτηρ και Κόρη)- ησαν ταϋτα εύτελη αφιερώματα πτωχων 

πιστι:ί)ν και ανηρτωντο εις μέρος τι τού ίεροϋ. 

Λϊ{}ουσα Δήμητρο ς και Κ6eης. Έν τη αι{}ούση ταύττ] εΙνε 

έκτε{}ειμένα τα σχετιζόμενα προς τας {}εας τής ΈλεuσΤνoς και την 
λατρείαν αύτων γλυπτά. 

ΤΟ μέγα ανάγλυφον επι τού τοίχου αντικρυ τής {}ύρας (αρι{). 1) 
είνε σπουδαιότατον δια την γνωσιν των εν Έλεuσίνι λατρεuoμένων 

{j-εων. Είνε δυστυχως πολυ έλλιπε:; και με πολυν κόπον και δυσκο

λίαν συνετελέσ&η, ώς είνε τώρα, εξ έβδομιiκοντα περίπου τεμαχίω

εύρεθέντων ει, τφ Πλουτωνίφ και πλησίον αύτοϋ. Θέμα της παραν 
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στάσεως είνε ό γνωστος μ,Η)ος τής παραδόσεως είς τον Τριπτό

λεμον υπο της Δήμητρος στάχεων σίτου και ή άποστολη αυτού 

επι οχήματος συρομένου ύπο πτερωτών δρακόντων, σπως δια

δώση είς τον κόσμον την καλλιέργειαν τών σιτηρών. 

Ή κακη διατήρησις τού άναγλύφου δυσκολεύει πολυ την εξέ

τασιν αυτού, άλλα με ολίγην προσοχην δυνάμει'J-α να άναγνωρίσω

μεν άσφαλώς τας διαφόρους μορφάς. Έν τφ μέσφ σχεδΟν τού άνα

γλύφου κά{}ηται Ο Τριπτόλεμος τού σώματος αύτού σ4ζεται το 

στή-δος με τας χείρας και οί πόδες με την ίδιάζουσαν είς τον ταξει

δεύοντα τούτον itEOV υπόδησιν, τας υψηλας εμβάδας τού οχήματος 
φαίνονται ο'ί τροχοι με μέρη τών πτερωτών δρακόντων. <ο Τρι

πτόλεμος εχει ηδη είς την δεξιαν τους στάχεις, τους οποίους τού 

εδωκεν ή κα-δημένη άπέναντι αυτού Δημήτηρ' ταύτης διατηρείται 

το ανω σώμα μετα της σεμνοπρεπούς, ωραίας κεφαλής, καλυπτο

μένης υπο πέπλου δια το πένitος της άπωλείας τής itυγατρός. 

Μεταξυ τών δύο είς το βάι'J-oς ητο ή Περσεφόνη βλέπουσα προς 

την μητέρα' ταύτης υπελείφ{}η μόνον το σώμα άπο τού στήι'J-oυς 

μέχρι τών γονάτων, γνωρίζεται δε δια της μεγάλης λαμπάδος την 

οπίαν κρατεί εν τη άριστερ~. 'Όρι'J-ιoς σπισι'J-εν τού Τριπτολέμου 

Ο Πλούτων με το σκήπτρον, σ4ζεται ή κεφαλή του (υψηλα ανω

itEV τού Τριπτολέμου), είς ην προσδίδουσι την αρμόζουσαν είς 

τον itEOV τού υ, δου σκοτεινην εκφρασιν το περιβάλλον ταύτην 

πυκνον γένειον και ή δασεία κόμη' πλην της κεφαλής φαίνυνται 

τούτου μέρος τού στήitους (ανω{}εν τού Τριπτολέμου) καΙ αί πτυχαΙ 

τού φορέματος (εμπροσ-δεν τού Τριπτολέμου) . Ώς στενώς συνδε

δεμένος προς τας δύο -δεας τής Έλευσίνος εχει προς ταύτας έστραμ

μένην την κεφαλήν. <[) βασιλευς τού U fl..-δου -δα εγνωρίζετο βεβαίως 

ύπο τών άρχαίων και ανευ της επιγραφης (ΠΛΟΥΤΩΝ), την 

θποίαν ο γλύπτης εχάραξεν εμπρος παρά την κεφαλην (χαμηλό

τερον ολίγον άναγινώσκομεν και τού Τριπτολέμου το σνομα). 

Παρα τον Πλούτωνα είνε ορitία ετέρα ομοίως σκήπτρα εχουσα 

-θεά, της οποίας διατηρείται εύτυχώς και ή ωραία κεφαλή. Παρ' 

αύτην άντι αλλου ονόματος γράφεται μόνον Θ Ε Α. Προς τον 

Πλούτωνα δεν σxετ~ζεταL, διότι εκείνος μεν εχει τελείως άπεστραμ-
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μένον το πρόσωπον απο ταύτης, αύτη δε βλέπει μαλλον προς 
δεξιά, σπου χαμηλότερον κά{}ηται επι πολυτελοίίς {tρόνου άλλος 

{tεός, Ο σύζυγος αυτής πι{tανώτατα, διότι παρ α την κεφαλήν του 

εΤνε γεγραμμένα άπλώς ΘΕΟΣ. Ποίον εΙνε τούτο το {tε·ίκΟν ζεύγος, 

τοίί οποίου τα όνόματα αγνοεί, 11 δεν {tέλει να γράψΊl και Ο γλύ
πτης, δεν γνωρίζομεν φυσικα καΙ ημείς μονον ως πι&ανην οπωσ

δήποτε είκασίαν δυνάμε{tα να εκφέρω μεν την γνώμην, στι εΙνε οΙ 

λqτρευόμενοι εν Έλευσίνι {tEOL προ τής επικρατήσεως της λατρείας 
της Δήμητρος, οί οποίοι εξηκολού{}ησαν να λατρεύωνται και μετα 

ταύτα ως δευτερεύοντες {tεOί. Ύψηλα ανωτέρω τοίί {}εοϋ σώζεται 

το ημισυ της κεφαλης ανδρός δεν εχει αϋτη την σεμνην καΙ {tEO
πρεπη εκφρασιν τών λοιπ(ί:ιν κεφαλών, αι δε πολλαι ρυτίδες τού 

μετώπου χαρακτηρίζουσι τούτον σαφώς ως {tvητόν- εκ της προ 

αυτου ευρισκομένης επιγραφης μαν{}άνομεν, στι είνε Ο Λακρα

τείδης Σωστράτου Ίκαριευς (εκ του Άττικοϋ δήμου Ίκαρίας)· 

εΙνε εστεμμένος δια ταινίας ως ίερευς τών {}εών. Ό Λακρατείδης 

εΙνε Ο ανα{}έσας το ανάγλυφον. Ό κρατών την λαμπάδα νεανίας 

δεξια κατα το άκρον τού αναγλύφου δε-ι δύναται να βεβαιω{}fΙ 

αν είνε εκ τών νεαρών εν Έλευσίνι λατρευομένων {}εών, Ο Ευβου

λευς π. χ. Τι ο 'Ίακχος, η μέλος τι της οΙκογενείας του Λακρατεί

δου, σπως προφανώς εΙνε ο κρατών μύρτα εν χειρΙ μικρος παίς 

αριστερα οπισ&εν της Δήμητρος, καΙ η κόρη, της, οποίας μόνον 

μέρος τοίί σώματος φαίνεται υψηλότερον τού παιδός.ΈπΙ της κορυ

φης τού αναγλύφου υπάρχει επιγραφή, της οπο ίας δυστυχώς 

λείπει πολυ μέρος. 

Μας διδάσκει αϋτη στι ό ίερευς τών {tErov Λακρατείδης (περΙ 
τον 1 ον π. Χ. αίώνα, ως δεικνύουσιν αι μορφα1. τών γραμμάτων) 

άφιέρωσε το ανάγλυφον είς τους {tεους της Έλευσίνος, την 

Δήμητρα, Κόρην, Θεόν, Θεαν καΙ Ευβουλέα, δια να προκαλέστι 

την εϋνοιαν αυτών υπερ εαυτοϋ καΙ της οικογενείας του. 

Αι έκατέρω{}εν παρ α το ανάγλυφον τοϋτο δύο μεγάλα ι μαρμά

ριναι λαμπάδες, εΙνε αφιερώματα άλλου πιστου είς τας Έλευσινίας 

&εάς. Έν τfI πραγματικότητι, ως φαίνεται καΙ εκ της μαρμαρίνης 

άπομιμήσεως, κατεσκευάζοντο αί λαμπάδες εκ πολλών μακρών 
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τεμαχίων ευφλέκτων ξύλων συνδεδεμένων δι' ίμάντων. Χριστιανο ί, 
λάτρεις αλλης &ρησκείας, εις ην σμως επίσης ίερα" ησαν αι λαμπά

' δες, εχρησιμοποίησαν βραδύτερον ταύτας προς κόσμησιν εκκλη
σί!lς, αφού εφρόντισαν να τας κα{tαγιάσωσι χαράξαντες επ· αυτων 
το σημείον τού σταυρού. 

τα δύο ακέφαλα γυναικεία αγάλματα έκατέρω-8εν της {}ύρας 
της αί{tούσης των αγγείων 

εΙνε αριστερα ή Δημήτηρ και 
δεξια ή Περσεφόνη. Μολο
νότι λείπουσι καΙ αί χείρες 

καΙ των δύο αγαί μάτων δυ
νάμε{tα να αναπαραστήσω

μεν ασφαλως την εικόνα των 
{}εαινων βοη&ούμενοι καΙ εκ 

των εικόνων αύτων επι των 

Εν τφ μουσείφ εύρισκομένων 
αναγλύφων. 'Ίστανται καΙ αι 
δύο κατ α τον ανετον καΙ ελα
φρον τρόπον, δια τού όποίου 
έΓVώριζoν να προσδίδωσι 
πολλην χάριν είς τα αγάλ

ματά των ΟΙ αρχαίοι. 'Όλnν 
το βάρος τού σ(δματος πίπτει 
επι του ένος σκέλους, αφίνε
ται δ' είς το αλλο σκέλος 

ελευ-8ερία να λάβΌ την άρμο
διωτέραν -8έσιν, σπως δο{}fj 

Είκ . 10. Δημήτηρ. 

εΙς το σλον σωμα στάσις σύμφωνος προς τον σκοπον τού καλλι
τέχνου, την ευρυ{tμον αντί{tεσιν των γραμμων, καΙ την ανάδειξιν 
της φυσικης καλλονης των μορφων τού σώματος απαλλασσομέ_ 
-νων δια καταλλήλου κινήσεως τού σγκου τού καλύπτοντος φορέ
ματος. Ή Δημήτηρ (αρι{). 3, είκ. 10) φορεί τον μακρον Δωρικον 
χιτωνα, τού όποίου εν μέρος διπλούμενον απο τού ώμου έκάλυπτεν 
ώς επένδυμα (διπλοις), το ανω μέρος τού σώματος. Δι' επιδεξίας 
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χρησιμοποιήσεως της ζώνης παραγονται πλη{}ος ωραίων πτυχών 

επι τού στη{}ους και της κοιλίας πολλην τέχνην μαρτυροϋσι προς 

τούτοις αί ελαφραι πτυχαι τού αριστερού σκέλους, ενφ αντι{}έτως 

~αρείαι και μονότονοι κατέρχονται αί καλύπτουσαι το δεξιον σκF.

λος πτυχαί. ΕΙναι ό συνή{}ης τύπος της παραστασεως γυναικείων 

-ttεών απο τοϋ δον αιωνος, άπο των χρόνων τού Φειδίου, επειδη 

δε και ή εκτέλεσις τού άγαλμαΤbς ημων μαρτυρεϊ ίκανην δεξιό

τητα, δεν εΤνε αδύνατον να εχωμεν προ ημών πρωτότιιπον άγαλμα 

τού 5ον αίώνος και οχι άντίγραφον τοιούτου, ως εΙνε τα πλείστα 

των σω{}έvτων μέχρι σήμερον τών εν ξένοις μουσείοις προ παν των 

εύρισκομένων αγαλματων. Δια της αριστερας χειρος ϋψωνεν η {}εα 

ελαφρώς οπισ{}εν της κεφαλης της τον πέπλον, Ο οποίος είνε ορα

τος δπίσω επι των νώτων της. Ώς {}α 'ίδωμεν και' είς τα αναγλυφα 

ή κίνησις αϋτη της αριστερας χειρος είνε τυπικη είς τας παραστά

σεις της Δήμητρος έ> τ] δεξι.q: χειρΙ εκράτει τους στάχυς. 

Άντι{}έτως προς το άγαλμα της Δήμητρος είνε ξηρα και άτεχνος 

ή εκτέλεσις τού αγάλματος της Περσεφόνης (αρι-ιt. 4), εργου προφα
νώς Ρωμα'ίκών χρόνων, 'ίσως και Ρωμαίαν τινα αύτοκράτειραν ως 

Περσεφόνην εΙκονίζοντος. ΑΙ. πτυχαι εΙνε βαρεϊαι και' άτονοι, λεί

πει δε και' απο τού σώματος η ευκαμψία καΙ εϋρυ3μος διασκευη 

τών γραμμών, την οποίαν ηδύνατο να εΧΌ ο δεξιος τεχνίτης δια. 

καταλλήλου χρησιμοποιήσεως τού δεδομένου σχήματος. 

Ή καλλιτέρα απόδειξις, οτι το άγαλμα ημών παριστq: την 

Περσεφόνην εΙνε ή παραβολη αύτού προς την εΙκόνα της {}εας. 

επι τού παραπλεύρως αναγλύφου. Περσεφόνη επΙ. τούτου είνε ή 

κομψη μορφη με τας δύο λαμπάδας, η ομοιότης ταύτης προς το. 

άγαλμα εΙνε σχεδΟν απόλυτος. 'Όπως δ' εν τφ αναγλύφφ οϋτω

και τοϋ αγάλματος ή Περσεφόνη εκράτει λαμπάδας. Ή ύπεροχη 

της μικρας μορφής τοϋ αναγλύφου, εργου δεξιοϋ τεχν ίτου τού 

4°\1 π. Χ. αΙώνος, εν συγκρίσει προς το άγαλμα κάμνει άκόμη 

περισσότερον καταφανη την μικραν αξίαν του τεχνίτου τοϋ τελευ

ταίου τούτου. 

τα επι τοϋ δεξιοϋ τοίχου της αι-&ούσης ανάγλυφα είνε εκ τών 

λεγομένων dιιαδημαΤf,Ηών ιΙναΥλυφων, την φύσιν των όποίο>ν 
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διευκρινίσαμεν ηδη εκ τής περιγραφης τού αναγλύφου τού Λακρα

τείδου και εκ τής αναγνώσεως της επιγραφης του. ΤΗσαν απει

κονίσεις των ,'}εων 11 σκηνων εκ των σχετικων προς αυcoυς μύ-θων, 
άναn&έμεναι ύπο των πιστων είς τα ίερα των -θεων προς επιτυχίαν 

ευεργετήματός τινος συνή{}ως παρα τας είκόνας των ,9εων παρί

στανται ευλαβως προσερχόμενοι, μικρότεροι ομως πάντoτ~ των 

,'}εων, και οί αφιερωται των αναγλύφων. τα τέσσαρα (αρι&. 5 - ) 
παριστωσι την σκηνην της αποστολής τού Τριπcoλέμου προς διά-

ΕΙκ . 11. Όι'ΙνάΥλυφον άπο οτολιί ς Τριπτολέμου. 

δοσιν της καλλιεργείας των σιτηρων. Άρn9. 5, είκ. 11 (έμνημονεύ-θη 
ηδη ανωτέρω εν τη περιγραφη τού αγάλματος της Περσεφόνης) 

εΙνε εκ των καλλίστων αρχαίων αναγλύφων, εργον αναμφιβόλως 

τού 40υ π. Χ . αιωνος διατηρείται σχετικως καλως, ωστε δυνάμε-θα 

να αντιληψ&ωμεν καλώς την ολην παράστασιν. Ό Τριπτόλεμος 

νεανίας ακόμη, οπως τον δέχεται ό σχετικος μϋ-θος, ώραίος, με 

πυκνην μακραν κόμην, φέρων τας χαρακτηριστικας ύψηλας εμβά

δας κά{}η ται επι τού -θρόνου, οστις εχει μεταβλη-θή είς οχημα δια 
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της προσ{}ήκης τροχών (ήσαν εκ χαλκού καΙ εστερεώνοντο εις την 

μικραν κάτωδεν τού δρόνου όπην) καΙ τών πτερωτών δρακόντων' 

ως βασιλικος γόνος iκράτει το σκfjπτρoν, καΙ εΙχεν εις την δεξιαν 

χείρα τους στάχυς, τους όποίους τφ εδωκεν η άριστερα προ αυτού 

Ισταμένη Δημήτηρ' εις την σκηνην παρίσταται καΙ ή Περσεφόνη 

με τας δ~δας. "Ας παρατηρη-&{j η διαφορα της σοβαρας ένδυμα

σίας και' της στάσεως της Δήμητρος ως μητρος καΙ μάλλον ηλι

κιωμένης προς το άνειμένον καΙ κεκομψευμέ1'ον ενδυμα της Κόρης, 

καταφανης εν τφ άναγλύφφ τούτφ.περισσότερονη πανταχού άλλα

χού. Δεξια κάτω εΙνε επι τού άναγλύφου καί ή οίκογένεια τού 

άφιερώσαντος τούτο. 

τα αλλ α τρία άνάγλυφα εΙνε πολυ ελλιπη, άλλ' εκ των σφζο

μένων δυνάμεδα να εννοήσωμεν την παράστασιν' επι. τού άρ . 

7 είκονίζεται ή Δημήτηρ άνασύρουσα υπερ τον ώμον τον πέπλον , 

σπως καΙ εν τφ περιγραφέντι ήδη άγάλματι, καί Ο Τριπτόλιψος 

με ενδυμασίαν όχι Έλληνικήν. 

τα άνάγλυφα (άρ. 9 - 10) ανωδεν τού ά{άλματος της Περσε
φόνης εΙνε σπουδαία κατα τούτο, στι είκονίζουσι την Δήμητρα 

κα{}ημένην επι μεγάλου στρογγύλου κιβωτίου, της μυστικής κίστης 

εντος της οποίας εφυλάσσοντο τα Ιερα σύμβολα της 'Ελευσίνος. 

Και το τελευταίον παρα την γωνίαν τού τοίχου ανάγλυφον (άρ. 

11) είνε σπουδαίον, διότι παριστάνει την Δήμητραν κα{}ημέ

νην επί βράχου, επι της Άγελάστου πέτρας εμπρος αυτης είνε 
ή οίκογένεια τού αναδέτου τού αναγλύφου. 

'ΕπΙ τού αριστερα παρα την είσοδον του μουσείου τοίχου 

εΙνε ε1: ίσης ολίγα ηκρωτηριασμένα ανα{}ηματικα ανάγλυφα. 'ΕπΙ 

τού άρ ιδ. 13 παρίσταται ή προπαρασκευη προς -itυσίαν χο ιρι

δ ίου' δεξ ια φαίνεται ο βωμός, τον οποίον διευ{}ετεί προς την 

-itυσίαν παίς κύπτων επ' αυτού (ενεκα της φ6-0ράς πρέπει τις να 

προσέξτι ολίγον, ~να τα διακρίντι), καΙ πλησίον τού βωμού το 
χοιρ ίδιον. ΈπΙ τού αναγλύφου αρι{}. 14 &'ξιαι προσοχης εΙνε 

αί δύο σμοιαι ανδρικαΙ μορφαΙ αριστερά, α'1 οποία ι κρατούσιν δια 

της δεξιάς χειρος κρεμάμενον άπο τού ποδΟς μικρον χο ιρ ίδιον. 

Μορφας ως τας δύο ταύτας εχομεν είς τα παραπλεύρως Ιστάμενα 
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ηκρωτηριασμένα άγαλμάτια άρι-& . 15-16. ΤΟ εν εκράτει το χοιρί

διον ακριβως δπως αί μορφαl τού αναγλύφ~υ (το σωμα τού χοι

ριδίου απωλέσ{}η -&ραυσ-&έν, αλλ' εκ της κεφαλης και των προσ

{}-ίων ποδων τούτου, τα όποία φαίνονται επι τού εξογκώματος 

παρα τον δεξιον πόδα τού αγαλματίου διευκρινίζεtαι 1] παράστα
σις) , το δε αλλο εκράτει το χοιρίδιον δια των χειρων προ τού 

στή-&ους και τα δύο έκράτουν δια τής αριστεράς Χfιρος το χαρα

κτηριστικον σημείον των μυστων, τον βάκχον, δστις τμο χ.ονδρα 

ράβδος κατασκευασμένη εκ συμπλοκης κλάδων μύρτου. ΤΟ μαρ

μάρινον χο ιρ ίδιον αρι{}-. 17 είνε όμοίως αφιέρωμα εις τας -Ελευ 

σινίας -&εάς, προς τας όποίας ώς χ-&ονίας -θεας χοίροι κυρίως προς 

{}-υσίας προσεφέροντο. ΤΟ ανάγλυφον αρι{}-. 1 είνε σπουδαίον δια 

τα σφζόμενα ακόμη, λίαν αμυδρά, χρώματα, τα όποία μάς παρέ

χουσι δείγμα τού τρόπου τού χρωματισμού των αναγλύφων εν 

τfι αρχαιότητι. 

τα κατα σειρα επι τής αύtiiς -&έσεως τε,~ειμένα τέσσαρα ηκρω

τηριασμένα αγαλμάτια (αρι-&.19-22 , αριστερος τοίχος της αΙ{}-ούσης) 

απετέλουν μίαν παράστασιν της σκηνης της άρπαγης τής Περσε

φόνης ύπο τού Πλούτωνος, και εχρησίμευον ώς κόσμημα αετώ

ματος η αλλης {}-έσεως μικρού τινος οικοδομήματος ρωμα'ίκων 

χρόνων, επι τού τοίχου τού όποίου ησαν δια σιδηρων συνδέσμων 

προσηλωμένα (1] οπισ-&ία οψις των δεν είναι καλως κατεργα

σμένη καΙ εχει δπην διrι την προσήλωσιν). ' Αρι{}-. 19 παριστά 

τον Πλούτωνα α'ίροντα την Περσεφόνην, δπως επιβιβασ{}-η μετ' 

αυτής επι τού δεξια -υπάρχοντος άρματος (δεν ευρέ-&η τούτο) . Άρι

στερό,~εν όρμωσιν προς βοή-&ειαν της Περσεφόνης ή Παλλας 

Ά-&ηνά καΙ ή "Αρτεμις γνωριζομένη δια της οπίσω απο τού ωμου 

κρεμαμένης φαρέτρας αλλη -θεα ετρεχεν εκ δεξιων, ταύτης δε μόνον 

μικρον μέρος τού σώματος εύρέ-&η. Προς συμπλήρωσιν της εικό

νος ύπήρχον και αλλα αγαλμάτια, τα όποία δεν ευρέ&ησαν. 

ΤΟ ανάγλυφον αρι{}-. 24 είνε εκ των σπουδαιοτέρων τού μου
σε ίου της 'Ελευσίνος, ώς εχον t11" αρχαιοτάτην εν 'Ελευσίνι 

ε-υρε{}-είσαν γλυπτην άπεικόνισιν των δύο {}-εων. eH κα&ημένη με 
το σκηπτρον και τους στάχυς είνε 11 Δημι1τηρ, λυσίκομος δια το 
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nέν&oς της &υγατρος με ύψηλον στέμμα (π6λοv) επι κεφαλης 
αντιitέτως ή Περσεφόνη με τας λαμπάδας, όρ&ία προ της μητρος 
εχει την κόμην κατα νεανικώτερον τρόπον δια πλατείας ταινίας 
περιδεδεμένην. Αί πολλαΙ καΙ <>χι πασαι κατα φύσιν πτυχαΙ των 
ενδυμάτων χαρακτηρίζουσι την αρχα·ίκην εποχην (περΙ το 500 
π. Χ.), εξ ης προέρχεται τΟ ανάγλυφον, σπως καΙ αί ατέλειαι είς την 
παράστασιν τού προσώπου (είς τους δφ&αλμους ίδίως την κακην 
εντύπωσιν επιτείνουσι αΙ πολλαΙ κηλίδες προερχόμεναι εκ φ{}ο
ρας του μαρμάρου), καΙ προ πάντων ή αφύσικος βράχυνσις του 
σώματος της Περσεφόνης δια να εύρίσκονται είς το αύτο ϋψος 
αί κεφαλαΙ των δύο προσώπων (ίσοκεφαλία) . 

'Αξιόλογον εΙναι και το παραπλεύρως ανάγλυφον άρι&. 25. 
ΕΙκονίζεται σκηνή, ητις, αν αληitεύΌ ή ύπο αρχαιολόγων δοθείσα 
εΙς αυτην εξήγησις εχει μοναδικην σπουδαιότητα δια τας τελετας 
των 'Ελευσινίων μυστηρίων. Ή γυνη (&εα ως Εκ του ύπερβολικού 
μεγέ&ους και' Εν συγκρίσει προς τον αν&ρωπον νεανίαν, Περσε
φόνη ενεκα της ενδυμασίας της) κρατούσα εν ήi δεζι~ φιάλην 
(ήτο Εκ χαλκού εντε&ειμένη εντος τού ανοίγματος προ της δεξιάς 
χειρός), έπέχ.εεν Εκ ταύτης επι τού εμπροσ{}έν της Ισταμένου 
γυμνού νεανίου προς εξαγνισμον τούτου και προπαρασκευην εΙς 
την μύησιν (είδος βαπτίσματος δηλαδ1l). CO εϋγενικος σχηματισμo~ 
των σωμάτων, ό πλούτος καΙ ή ποικιλία των δεξιώτατα εΙργασμέ
νων πτυχων, προς τούτοις δε ό ακόμη όλίγον συγκεκρατημένος 
ρυ&μος δικαιολογούσι να τάξωμεν το ωραίον ανάγλυφον εΙς το-υς 
χρόνους των εργων τού Παρ&ενωνος. 

'Επι τού μικρού αναγλύφου (ύψηλά, αρι&, 26) εχομεν την 
εΙκόνα τού d~dovxov ένος των ίερων λειτουργων της Έλευσίνο; 
οστις είχεν την Ιδιότητα να δδηγij δ~δ()φoρων τους μύστας είς 
τας διαφόρους πράξεις της τελέσεως των μυστηρίων. 

τα ανάγλυφα αρι8. 27-28 ανήκουσιν εΙς τάξιν τινα αναγλύφων 
τα όποία χαρακτηρίζονται ως ψηφισματικα ανάγλυφα, διότι κοσ
μούσι την κορυφην στηλων με επιγραφας σπουδαίων ψηφισμά
των των αρχαίων πόλεων. τα δύο ανάγλυφα είνε σπο,!δαία διότι 
επ' αυτών ύπάρχουσιν αί μορφα'ι των Έλευσινιακων itεών είς 
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δύο διαφόρους εποχας οριζομένας χρονολογικώς άκριβώς δια τώΥ 

επιγραφών τών στηλών. 

Άρι-&. 27 προέρχεται εκ τοϋ ετοιlς 421. εξια εχομεν την 

Ά-&ηναν κατ α το γνωστον σχημα της Φειδιακης Παρ-&ένου δεξιου

μένην νεανίαν (άντιπρόσωπον τών Έλευσινίων,11 τον δημον τών 

Ά-&ηναίων), και άριστερα είς ίδιαιτέραν τρόπον τινα ομάδα τας δύο 

Έλευσινιακας -&εας (είκ. εξωφύλλου) ομοίως ευγενείς καΙ άλη-&ώς 

-&εοπρεπείς μορφάς, των οποίων τα πρωτότυπα ήδύναντο κάλλιστα 

να ζητη-&ώσιν είς εργα τού Φειδίου. CH Περσεφόνη με τας δq.δας: 
καλύπτουσα το ανω σώμα μόνον με τον λεπτο\Ι δωρικον χιτώνα. 

αδίπλωτον, αφινε να διαφαίνωνται τα νεανικώτερα στηfJ'l της. 

ό μανδύας, σστις -&α εμετρίαζε την ατέλειαν της άμφιέσεως δια 

τού λεπτού χιτώνος, εξολισ-&αίνων αφίνει πλ11ν τού στήfJους ακά

λυπτον και μέρος της κοιλίας. cH Δημήτηρ, μήτηρ ήδη εγγάμου 
,%γατρός, καλύπτει δια διπλού τού χιταινος το στηf)ος, άλλα δεν 

φοβείται καΙ αύτη κατ α τα αλλ α να δεικνύη το ωραίον σώμα 

ώρίμου γυναικός δια της αριστερας χειρας σύρει ελαφρώς απα to-U
νώτου τον πέπλον ϊνα προσαρμόση και το δεξιον ακρον τούτου 

επι τού στή-&ους, σπως φαίνεται ήδη προσηρμοσμένον το άριστε

ρον ακρον ανω-&εν του αριστερού μαστου. Και αι δύο μορφαl είνε 

αντίγραφα τών επισήμων αγαλμάτων τών δύο -&εών κατ' εκείνην 

την εποχήν' την απόδειξιν τούτου μας δίδει Εν τφ Έλευσινιακφ. 

μουσείφ το περιγραφεv ήδη, απαραλλάκτως σχεδΟν σμοιον, αγαλμα 

της Δήμητρος (άρι-&. 3) εν τii αύτΌ αί&ούση. 
Έπι. τού αλλου άναγλύφου (αρι-&. 2 , εΙκ. 12) είκονίζεται ή 

Δημήτηρ κα{lllμένη επι της μυστικης κίστης και ή Περσεφόνη _ 

Είνε τουτο κατα εκατον περίπου ετη νεώτερον τού προηγομένου _ 

Ή επιγραφη περιέχει ψήφισμα τ.:ρΟς τιμην Ά-&ηναίου Σμικυ-&ίω

νος, σqτις ως περιπόλαρχος εύηργέτησε την Έλευσίνα, ως εξάγεται 

ασφαλώς εκ του Εν άΡΧΌ rol3 Ψ1lφt'σματoς γραφομένου όνόματος 
τού γραμματέως Πρέπιος, γνωστού καΙ εξ αλλων επιγραφών' τ& 

ψήφισμα εΙνε σπουδαίον καΙ διότι αναφέρεται εις την κατα<n,ευην 

Υεφύρας επι τού Ψειτού, oσΤLς, ως ε'ίπομεν ήδη, ητο ή επι της 

Ίερ(Ίς οδού λιμνο-&άλασσα τοϋ Κουμουνδούρου, δια να δύνανται. 
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να διέρχωνται άσφαλως κατα την έορτην των Έλευσινίων τα ίερά. 

Κατα τον μεταξiι της κατασκευης των δύο άναγλύφων διαρ-

ρεύσαντα χρόνον δια τοϋ Πραξιτέλους καΙ άλλων μετα τον Φει
δίαν :δμοίως μεγάλων καλλιτεχνων η άντίληψις της τέχνης ως 
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προς τας παραστάσεις των ~εων ηλλαξε Χάπως, οι &οι εΙκονί

ζοντο άν~ρωπινώτερσ ι. 'Ισχύει τουτο μάλιστα ως προς την παρά

στασιν της Περσεφόνης ή αλλαγη του τρόπου της διακοσμήσεως 

της κόμης, προ πάντων δε ή εξεζητημένη, περίτεχνος καΙ καλλωπι

στικη περιβολη του ιματίου προδίδουσιν σλην την αδυναμίαν 

νεαράς κομψευομένης γυναικός, οποίαν η~ελε να φαντάζεται την 

Περσεφόνην Ο καλλιτέχνης. <ο επι του αναγλύφου νεώτερος τύπος 

της Περσεφόνης επεκράτησΕ'\/ εκτοτε σχεδΟν αναλλοίωτος εν τη 

τέΧVΊl μέχρι των τελευταίων χρόνων της αρχαιότητος. Έν τφ μο'ΙJ

σείφ κατα τον τύπον τουτον εΙνε το αγαλμα (άρι-θ. 4) και αι εΙκό
νες της Περσεφόνης επι του αναγλύφου με την αποστολην του 

Τριπτολέμου επι του δεξιου τοίχου της αΙ~oύσης. 

ΤΟ μέγα ανάγλυφον επι του τοίχου αριστερα του Λακρατει

δίου αναγλύφου εΙνε γύψινον ομοίωμα του αρίστου αναγλύφου 

του Έf}vικου Μουσείου Ά~νω", το οποίον εύρέ'&η εν Έλευσίνι 

καΙ παριστq: την ήμητρα (αριστερά), τον Τριπτόλεμον και την 

Κόρην. Προέρχεται εκ των πρώτων χρόνων της καλλιτεχνικής 

εμφανίσεως του Φειδίου. τα μάλιστα επιβλητικη είνε ή σεμνότης 

και ή ίεροπρεπης εκφρασις της σλης εΙκόνο;. 

<Η ανω-θεν του Λακρατειδείου αναγλύφου κεφαλη είνε γύψι

νον ομοίωμα τής κεφαλης του όνoμα~έντoς Ενβουλέως ένος 

των εν Έλευσίνι ομοίως λατρευομένων -θεων, του Έf}vικου Μου

σείου Ά~νων, ή οποία κατά τινα γνώμην επoιή~ υπο του Πρα

ξιτέλους. 

Έντος της ανηρτημένης επι της παραστάδος της εισόδου είς 

την α'ί~oυσαν των αγγείων ~κης, κάτω είνε αντίγραφον του περι

φήμου πΙνακος της ΝιννΙου, του οποίου το προ,)τότυπον εύρε

-θεv εν Έλευσίνι υπάρχει ομοίως εν τφ Μουσείφ Ά~νων. Είνε 

τουτο εκ πηλου και εζωγραφημένον κατα τον τρόπον των ερυ{}ρο

μόρφων αγγειογραφειων, λέγεται δε της Ν ιννίου, διότι γυνή τις 

δ"ομαζομέ'Ιη Νίννιον τον αφιέρωσεν εΙς τας ~εάς, ως λέγει ή κά

τω~ τής εΙκόνος επιγραφή. Παρίσταται πομπη μυστων, ανδρων 

καΙ γυναικων, οϊτινες υπο την οδηγίαν δq.δούχων, ομοίως ανδρος 

και γυναικός, προσέρχονται να προσκυνήσωσι τας κα~μένας ~εάς, 
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την Κόρην, χαμηλότερον, και την Δήμητρα. 'Έμπροσ8εν τής Κόρης 

υπάρχει το ίερον σημείον τού ομφαλού (το λευκον ήμισφαιρικον 

.ογκωμα), και οι δύο διεσταυρωμένοι βάκχοι. Αι γυναίκες τής εικό

νος πλην τής δ~δoύχoυ φέρουσιν επι κεφαλης περίεργά τινα 

αγγεία, ομοια προς τα οποία, πολλα εκ πηλού, εύρ~έντα εν τη 

.ανασκαφfi είνε εκτε8ειμένα εν ήj αυήj {}ήκΊl. ΕΙνε τα λεγόμενα 

κέρνοι ίερα αγγεία, τα οποία ωφειλον οι μύσται να φέρωσιν επι 

κεφαλης κατά τινα πραξιν της μυήσεως αύτών' δια να. γίνΌ δεκτος 

.είς μύησιν επρεπεν ό μύστης να. βεβαιώσn, δτι εκερνοφόρησεν. 

Α l'ο.ουσα Άακληπιoiί. Όνομάζεται οϋτω ή α'ί80υσα εκ τού 

,ώραίου ακεφάλου δυστυχώς, αγάλματος τού Άσκληπιού (αρι8. 30 
προ τού τοίχου απέναντι της εισόδου της αί80ύσης)' λείπει πλην 

της κεφαλης και ή δεξια. χειρ μετα. της μακράς βακτηρίας, επι. τής 

.οποίας ήρείδετο ο 8εος εχων το ακρον υπο την μεσχάλην ' περΙ 

η1ν ράβδον ητο εΙλιγμένος ώς συνή8ως ό όφις σημεία της ράβδου 

υπάρχουν υπο την μασχάλην, φαίνεται δ' επίσης και ή 8έσις, 

δπου επάτει αϋτη έπι της βάσεως. Με πολλην δεξιότητα εΙνε ειργα

σμένον το ρωμαλέον στη80ς τού 8εοϋ, αλλ' επίσης εντεχνoτά~η 

εΙνε ή εκτέλεσις τού ιματίου (ας παρατηρη8ώσιν αι μικραι πτυχαι 

τού υφάσματος τού ίματίου, ιδίως υπο το αριστερον γόνυ). ΤΟ 

αγαλμα ευρέ{)η εντος αγροϋ βορείως της Έλευσίνος, δπου είνε 

πι8ανώς ο ναος τού Άσκληπιοϋ. ΕΙνε εστερεωμένον ακόμη δια 

μολύβδου επι της αρχαίας βάσεως επι ταύτης δε υπάρχει και η 

επιγραφΙ1 τού αφιερώσαντος το αγαλμα: Έnικeάτης ΠαμφΙλου 

Λευκονοιευς (εκτού δήμου Λευκονόης τής Άττικης) Άσκληπιφ. 

ΤΟ αγαλμα εΙνε ασφαλώς εργον τού 3°" π. χ. αΙώνος. 

Έκατέρω8εν τού αγάλματος τού Άσκληπιού δύο κεφαλαι. 

(αρι{). 31-32) παιδίων Ρωμα'ίκών χρόνων, ώς φαίνεται εκ της δλης 
τέχνης και Ιδιαιτέρως εκ τής απεικονίσεως της κόρης τού όψ&αλ

μοϋ δια. μικράς κοιλότητος η κύκλου. ΑΙ κεφαλαι αύται φέρουσι 

στέφανον εκ κλάδων μύρτου (διακρίνονται τα. φύλλλα επι τού 

?ιρ ι{). 31) ώς σχοινίον πλεχ8έντα, το στeόφιον, και εχουσι ιδιό

τροπον κουραν τής κόμης (ας παρατηρη-8iί ιδιαιτέρως η δεσμις 

τριχών, ητις εχει ύπολειφ8ij ανω{)εν τού δεξιού ώτός, ενφ 11 λοιπη 
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κόμη εχει κοπή ;τολυ βαθύτερα επι τοίί άρι-&. 32), αμφότερα 
σημείον πι-&ανώς δη αί κεφαλαΙ ανήκουσιν εις μικρους μύστας 

εύχηθέντας να προσφέρωσι βραδύτερον τον ηυξημένον πλόκαμον 

τριχών εις τους Θεούς 

ΤΟ υπ' &ριfJ. 35 εΙκ . 13 αγαλμάτιον (δεξιος τοίχος) είνε επιμελες 
αντίγραφον αγά) ματος τοίί 4°U αιώνος τού Ποσειδιί>νος. Πατεί δ 

ΕΙ,. . 13 .. ΑγαλμάτιοοΥ Ποσε,δώοΥος . 

Ποσειδων επ1. παραλίου τινος βράχου αποσκοπεύων εις το ευρυ 

πέλαγος σύμβολον αυτοίί είνε δ δελφΙν υπο τον άριστερον πόδα 

του. Άξιόλογος είνε η -&αυμαστη διατήρησις το επι τοίί δεξιού 

ωμου όζώδες ραβδίον εχρησΙμευεν ως τεχνικον μέσον δια να στη

ρίζει τον απομεμονωμένον τελείως σχεδΟν άπο τού λοιπού σώμα

τος βραχίονα, οστις εκράτει n)ν τρίαιναν εκ μετάλλου πι-&ανώς . 
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ΚαΙ το πρό τού αυτού τοίχου αγαλμάτιον (αρ ι-8, 36) εΙνε 
αντίγραφον αγάλματος <Ελληνιστικών χρόνων τού Διονύσου, Στέ
φεται δια φύλλων αμπέλου καΙ κρατεί Εν τΌ ιIQLatEQq: σταφυλην 
και Εν τfI δεξιq: κάν{}αρον (το τυπικον ποτήριον του Δ ιονύσου) , 

ιδ ακτ ικη εΙνε ή σύγκρισις του {}ηλυπρεπους σώ ματος καΙ της 
αμφιέσεως τού Διονύσου προς την ρωμαλέαν μορφην τού Ποσει
δώνος, 

Περίεργος, αλλ' ανευ ίδιαιτέρας τινος αξίας και κακώς είργα
σμένη είνε ή ύπ' αρ& 3'1 προτομη Ά{}ηνας εστημένης επι κάλυ
κος αν{}ους, ΚαΙ ό παρ' αύτην Σάτυρος (ανευ κεφαλης, αρι-θ-,38) 
είνε καλον εργον Ρωμα'ίκών χρόνων' ουτος κινείται προφανώς 
δρχηστικώς ιστάμενος επι τών ακρων ποδών καΙ Εκτείνων ύψηλα 
τον δεξιον βραχίονα' της φύσεως τού Σατύρου χαρακτηριστικη 
είνε προ πάντων ή μικρα ούρα επι τού νώτου' καΙ το δέρμα πάν
{}ηρος, καΙ το λαγώβολον (ή καμπύλη ράβδος Εν τΌ ιIQLatEQq:) εΙνε 
συνή{}η φορήματα του Σατύρου, ΈπΙ τού κορμού, επι τού όποίου 
στηρίζεται ό Σάτυρος κρέμαται νεκρος οφις φονευ{}εις ύπο τού 
Σατύρου δια toii λαγωβόλου 

<ο μικρος κορμος Νίκης {αρι{}, 42) εΙνε μέτρων εργον κατ 
ελευ8έραν μίμησιν της Εν Όλυμπί~ Νίκης τού Παιωνίου κατα
σκευασ-8έν, 'Αξιόλογον, αλλι1: πολυ εφ-θ-αρμένον, εΙνε το ανάγλυ
(αρι-8, 43), Κατεσκευάσ{}η είς ανάμνησιν νίκης τινος Ά{}ηναίων 
ιππέων κατα πεζών στρατιωτών περΙ τό 421 π, Χ, Ό τρόπος της 
συν{}έσεως καΙ ή τέχνη αύτού Εν γένει εΙνε συμφωνότερα προς 
εργα ζωγραφικά, 

ΤΟ εν τfI δεξιq: γωνί~ της αί-θ-ούσης ακέραιον αγαλμα είκονίζει 
τον ωραίον φίλον τού Άδριανου νεανίαν Άντίνοον, Δια τού 
παρα τον αριστερον πόδα δμφαλου ύποδεικνύεται ή είς {}εον ανα
κήρυξις τού 'Αντινόου , Έν τfI έτέρ~ γωνί~ αγαλμα Ρωμαίου 
(αρ ι{), 46) με το βαρυ ενδυμα τών εύγενών Ρωμαίων την τήβενον, 

Παρα τον 'Αντινοον αριστερα εΙνε ιδρυμένος κορμος αγάλμα
τος γυναικος (αρι{), 39) πι{}ανώς της Δήμητρος, παρα δε τον τηβε
νοφόρον κορμο; αρχα'ίκού αγάλματος τών όνομαζομένων Κούρων 
(δηλαδη νεαρών ανδρών), τα όποία συνη{}ίζοντο να κατασκευά-
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ζονται κα&' Όμοιον τύπον εις σλην την <Ελλάδα προ πάντων τας 

άρχας τού 50'\) π. Χ. αιώνος . 

Πλησίον τού Άσκληπιού εΙνε γύψινον εκμαγείον ενος εξαι

ρέτου αγάλματος νεανίου dποξvομέ"οv πι{}ανως, δηλαδη νεαρού 

ά&λητού αφαιρούντος δια της στλεγγίδος (ητις λείπει Όπως καΙ ό 

κρατων ταύτην δεξιος βραχίων) την κόνιν και τον ίδρωτα απο τού 

μετώπου μετ α τα γυμνάσια. ΤΟ μαρ μάρινον πρωτότυπον, εργον 

τού 40υ π. Χ. αιωνος, εύρε{}εν εν Έλευσίνι ύπάρχει εν τφ Έ-8νικφ 

αρχαιολογικφ Μουσείφ των Ά-&ηνων. Παραπλεύρως τού αγάλ

ματος τούτου μία προτομη rnnov (αρι{}μ. 52) επι μικρας μαρμα
ρίνης βάσεως, σπο\! και οί πόδες άγάλματος. ΕΙνε το λείψανον 

αγάλματος τοϋ Ποσειδωνος, διότι ό ~ππoς τούτου τού Θεού η το 

ίερός εΙνε δε εργον των Ρωμα'ίκων χρόνων. 

Έν τφ κέντρφ της αι&ούσης εΙνε ιδρυμένον το μέγα κιο,,6-

κρα"ον της βoρ~ίας προστάσεως των Μικρών Προπvλα[αιν τού 

Άππ. Κλαvδlοv Ποvλχροv, περΙ των όποίων ωμιλήσαμεν 

άνωτέρω. ΤΟ κιονόκρανον δύνατα ι να χαρακτηρισ{ηj ως Κοριν

{}ιακον δια το γενικον σχήμα του και δια τα περιβάλλοντα το 

κάτω ημισυ αυτού φύλλα άκάν-8ης, άλλα αι,επι των ανω ακρων 

των γωνιων αυτού άνάγλυπτοι προτομαl φανταστικών ζώων (εΙδος 
κερασφόρων λεόντων) καΙ η λοιπη διακόσμησ ις δ ι' ωραιοτάτων 

άναγλύπτων κλάδων και άν{}έων εΙνε μοναδικά, κάπως ξενότροπα, 

και προσδίδουσι πολλην χάριν καΙ έξαιρετικην αξίαν εις τα εν 

Έλευσίνι κιονόκρανα τού ε'ίδους τούτου. 

Έν τΌ τελευταί~ αί.&ούση των γλυπτων (δεν ετακτοποιή&ησαν 

είσέτι Εν αυτΌ αί αρχαιότητες) αξιόλογος εΙνε η φέρουσα το μέγα 

κάνιστρον επι κεφαλης κολοσσαΙα γvναικel/1 προτομη (εί.κ. 14, 
αρι{). 54). Άρχη-8εν δεν ητο μόνον προτομή, αλλ' όλόκληρον το 

σωμα εχρησίμευεν ως Καρυατις, εις την νοτίαν πρόσοψιν των 

Μ ικρων Προπυλαίων τού Πούλχρου. ΤΟ επι κεφαλης μέγα κάνι

στρον εΙνε η ίερα Κίστη, έντος της όποίας εφυλάσσοντο τα ίερα 

ΚΕ1 μήλια της Έλευσινιακης λατρείας, κοσμείται δε αποκλειστικως 

ύπο 'ιερων συμβόλων' και ανω μεν εχει πλατείαν ταινίαν κοσμου

μένην ύπο πλέγματος εκ φύλλων μυρσίνης και μυρτοκόκκων, κάτω-

5 
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l'1-εν δε ταύτης εν τφ μέσφ το Ιερον αγγείον, τον κέρνον με μήκω-

ΕΙκ. 14. Kaevίi''''~ τών Μικρών Προπνλαίων. 

νας, Ιερον και' τούτο ~ν{}oς των Έλευσινιακων {}εων, και' εις τ<χς 

δύο πλευρας τον βάκχον, δηλαδη την ίεραν ράβδον τών μυστών, 
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και τους στάχυς. Δια. των ύψωμένων χειρων της ύπεστηρίζετο ή 

κίστη επι ηϊς κεφαλης. 

Ή γυνη παριστq: ίέρειάν τινα τής Έλευσίνος. Συμφώνως με 

η1ν χρονολογίαν της κατασκευης των Μικρων Προπυλαίων, είνε 

και ή προτομη εργον των τελευταίων ετων του 1°'11 π. Χ. αιωνος, 

αν και ή καλλιτεχνικη αντίληψις, του προσώπου ιδίως, εν{}υμίζει 

εργα πολυ παλαιοτέρων <Ελληνικων χρόνων. 

ΤΟ μέγα βά-&ρον (αρι,<t. 55' είνε κολοβον ανω και δραυσμένον 
εις δύο μεγάλα τεμάχια), παρα. την κολοσσαίαν προτομήν, εΙνε 

αξιόλογον δια. το ανάγλυφον πέριξ του χαμηλοτέρου μέρους του. 

Εικονίζεται πομπη μυ στων κατα. την τελετην των Έλευσινίων' 
ανδρες και γυναίκες κρατουντες την ιεραν ράβδον άδεύουσιν εν 

παρατάξει. Είνε σχεδόν μοναδικι) 11 τοιαύη1 παράστασις πομπης 
των Έλευσινίων και εΙνε πολυ λυπηρόν, στι μόνον τόσον δλίγον 

μέρος ταύτης σώζεται. COμοία παcιάστασις ύπηρχε και επι αναγλύ

πτου βά-&ρου (αριδμ. 56) εύρισκομένου εν ήΊ αυτή αΙ-&Oύστlι αλλ' 
επl. τούτου μόνον τα. ακρα των ποδων των μετεχόντων εις την 

πομπην προσώπων δ ιετηρή-&η σαν. 

'Άξιον προσοχης εΙνε ακόμη εν τη αυτή αΗj'ούση το υπ' αρι-&. 

57 γυναικείον αγαλμα (ανευ κεφαλης) επι της αριστεράς γωνίας, 

παρα. τΊ1ν προς τΊ1ν α'ωουσαν του Άσκληπιοίl f}ύραν . Παριστάνει 

'ίσως ίέρειάν τινα της Έλευσίνος, 11 α.ιιτην την Περσεφόνην. 

Περίεργος είν ε η τέχνη του αγάλματος τούτου . Ή mινολικτι εντύ

πωσις εκ της κινήσεως, της διαπλάσεως του σώματος και εκ τής 

φορήσεως και του σχηματισμού των πτυχων τού ιματίου δει

κνύει τελείως προηγμένην και εξαίρετον τέχνην, ενφ αφ' ετέρου 

η κατασκευη και πτύχωσις του χιτωνος, ή -&έσις των ποδων και 

ποιά τ ις προσποιητη δυσκαμψία εις τα. σκέλη ιδιάζουσιν εις εργα 

αρχαικων <Ελληνικων χρονων. Είνε δηλαδη το αγαλμα εργον 

άρχαϊστικόν, ως χαρακτηρίζονται καλλιτεχνή ματα γενόμενα προ 

πάντων απο του 4°'11 π. Χ . αιωνος και μέχρι των Ρωμα'ίκων χρό

νων κατα μίμησιν άλικην η μερικην της προ των μέσων του 5 ο" 
αιωνος αρχα'ίκης τέχνης. ΤΟ αγαλμα εΙνε ακόμη Ιδρυμένον επl 
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της αρχα(ας αυτού βάσεως στερεωμένον επ' αυτης δια μολύβδου, 

ως δε αναφέρει ή επι ταύτης επιγραφη 'Α-ο.ηvjαΙωv δ δήμος τοίν 

Θ[εοίν εΙ"ε αφιέρωμα τού Δήμου των Ά{)ηναίων εις το Έλευ

σινιακον Ίερόν. Ή αφιέρωσις εγινεν, ως δεικνύει το σχημα των 
γραμμάτων της επιγραφης, τον 30ν η τον 20ν π. Χ. αιωνα. 

Παραπλεύρως τού αγάλματος τούτου εΙνε άλλο παρομοίας 

περίπου, αλλα δλιγώτερον αρχα·ίζούσης τεχνοτροπίας ανδρικον 

άγαλμα. Παριστ~ άνδρα φέροντα περικόμψως μακρον Ιμάτιον 
αφίνον γυμνον μόνον μέρος τού δεξιού στήf}ους μετ α τού ωμου. 

Κατ' αρχα·ίκΟν τρόπον εΙνε μόνον αί πολλαι πτυχαι των άκρων 

τού ιματίου επι τού στή30υς καΙ οί επι των ωμων κατερχόμενοι 

πλόκαμοι. ΤΟ άγαλμα δύναται να παριστ~ τον f}Eov Λ,6νυσον, 
αλλα καΙ lεροφάντ;ης τις δύναται να εΙκονίζεται δι' αύτού. Έπι 

της αντιστοίχου γωνίας παρα την {}ύραν εΙνε ασήμαντον άγαλμα 

κα{}ημένης Δήμητρος (αριθ . 59). 
Έν τΌ alf}ova1J τών ~πιγραφών εΙναι εκτεf}ειμέναι αί είιρε

f}είσαι εν τφ ίερφ της Έλευσίνος επιγραφαί. <Η ανάγνωσις τού

των δεν εΙνε ΕUκoλoς εις πάντα επισκέπτην τού μουσείου, εν πάση 

δε περιπτώσει απαιτεί πολ\'ν χρόνον. ΑΙ. επιγραφαι της Έλευσίνος 

εχουσι μεγίστην σπουδαιότητα ως προς την ίστορίαν της Έλευ

σινιακης λατρείας και τού Έλευσινιακού ίερού. Πολλαι εξ αύτων 

αναφέρονται εις την οικοδομην και επισκευην διαφόρων κτιρίων 

τού ίερού, αναγράφουσαι πολλας λεπτομερείας τού τρόπου της 

οικοδομης των, και προ πάντων την γενομένην εις αύτα δαπάνην· 

άλλα ι περιέχουσι λογοδοσίας των ταμιων της Έλευσίνος αναφε

ρομένας εις τα γενόμενα -υπ' αύτων ε'ξοδα και εις την παράδοσιν 

των f}ησαυρων και τού ταμείου του ιερού εις τους διαδόχους των, 

απαρι3μουνται δ' επι τούτων και αναγράφονται επιμελως κατ' 

ε'ίδη πλην της χρηματικης περιουσίας καΙ πάντα τα αποτελούντα 

τους f}ησαυρoυς τού Ίερού κειμήλια. Έπιγραφαί τινες περιέχουσιν 

όδηγίας περι τού τρόπου της τελέσεως των f}υσιων, αλλα το μέγα 

πλη30ς εΙνε αναγραφη ψηφισμάτων τιμητικων εις διάφορα πρό

σωπα εύεργετήσαντα τον δημον των Έλευσινίων η το <lερον κατα 

διαφόρους εποχάς, καΙ έκ τούτων δε διδασκόμεf}α πολλα. ίστορικα 
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γεγονότα ενδιαφέροντα την Έλευσίνα καΙ την Έλληνικην ίστο

ρίαν εν γένει. 

Ίστορία τής άνασκαφής. 

Πρώτη απόπειρα προς ανασκαφην της Έλευσίνος εγινε περι 

τας αρχας του παρελ{}όντος αιώνος, τφ 1811, δια της επιστημο

νικης εταιρείας τών λεγομένων Dilettanti, ή οποία άποτελου 

μένη εξ επιστημόνων διαφόρων ε{}νών σκοπον εΙχε την ερευναν 

τών άρχαίων <Ελληνικών πόλεων. Έφωδιασμένοι με αδειαν της 

Τουρκικης κυβερνήσεως εσκαψαν είς διάφορα σημεία του Ίερου, 

καΙ άνεκάλυψαν τα μεγάλα και τα Μικρα Προπύλαια. Κατα την 

άνασκαφην αύτην εύρέ{}η και ή εν τφ Βρεττανικφ Μουσείφ ύπάρ

χουσα σή μερον δευτέρα Καρυατις τών Μικρών Προπυλαίων του 

Άππίου Πούλχρου ομοία προς την ύπ' άρι{}μ. 54 του Μουσείου 
της Έλευσίνος . τφ 1860. ή <Ελληνικη κυβέρνησις ελαβε την άπό
φασιν της τελείας ανασκαφης της Έλευσίνος και εκτοτε ;Ίρχισε να 

άγοράζη τας οικίας τών χωρικών, οσαι εΙχον κτισ{}εί επι. του kρου 

χώρου. Μικραν άνασκαφην διηύ{}υνε τότι, εν Έλευσίνι ο Γάλλος 

άρχαιολόγος Φρανσουα Λενορμάν. Άλλ' Τι τακτικη άνασκαφη 

της Έλευσίνος ηρχισεν άπο του 1882 δαπάνη της <Ελληνικής 

άρχαιολογικής <Εταιρείας και' του Δημοσίου άγοράζοντος (α ιδιω

τικα κτήματα και οικίας. την ανασκαφην διηύ{}υνεν συνεχώς μέχρι 

του 1 94 ο απΟ'&ανων εφορος τών αρχαιοτήτων Δημήτριος Φί
λιος. <Υπ' αύτου εγινεν ή τελικη άποκάλυψις του Τελεστηρίου 

και ολου σχεδΟν του χώρου του αρχαίου <Ιερου. ' Απο του 1 94 
επι μακραν σειραν ετών διηύ{}υνε την άνασκαφην της Έλευσίνος 

ο άπο{}ανων επίσης εφορος τών άρχαιοτήτων 'Ανδρέας Σκιας. 

Άμφότεροι συνετέλεσαν και είς την οlκοδομην και τον καταρτι

σμον του Έλευσινιακου Μουσείου. Προς συμπλήρωσιν της άνα

O"ιtαφης τών ίερών κτισμάτων και προς άποκάλυψιν του χώρου 

εκτος και πλησίον του <Ιερου της Έλευσίνος συνεχίζετα ι από τ ινων 

ετών ή άνασκαφη δια του συγγραφέως του παρόντος ·Οδηγου. 
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