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ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1929

1· ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΩ ΩΔΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1929

Έξηκολουθήσαμεν και εφέτος την άνασκαφήν ημών εν τφ ’Ωδείω τοΰ 
Περικλεούς δαπάναις πάντοτε της ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, άλλ’ εκτός τής 
έπιχορηγήσεως ταύτης εΐχομεν έξαιρετικώς εφέτος καί τοΰ Υπουργείου τής 
Παιδείας. Έπί δίμηνον περίπου (κατά Φεβρουάριον και Μάρτιον) σκάψαντες 
έν τφ χώρφ τοΰ έμβαδοϋ και ολίγον άνωθεν τοΰ Πρόπυλου (πρβλ. Σχέ- 
διον 1 καί είκ. 1) καί απέναντι τής ΜΑ γωνίας τοΰ ανατολικού αναλήμματος 
τοΰ Θεάτρου τοΰ Διονύσου, οΰδέν άξιον λόγου εύρημα άνεΰρομεν καί τούτο 
διότι ενταύθα ειχον ριφθή από ετών τά εκ τών άνασκαφών τοΰ Διονυσιακού 
Θεάτρου χώματα τά από τού 1867 καί εντεύθεν προς άποκάλυψιν αυτού.

Αί άνασκαφαί ήρξαντο από τοΰ σημείου τού προ διετίας εκεί άποκαλυ- 
φθέντος τμήματος τοΰ βαλεριανείου τείχους, μηκ. 5.10 (δρα είκ. 1 άριθ. 1 
καί 2) τού άνωθεν τοΰ Πρόπυλου εύρεθέντος καί εις άπόστασιν 27 μετρ, από 
τής βόρειας πλευράς τού κτιρίου.

Τό τμήμα τούτο τοΰ τείχους, δλως προχείρως και εν σπουδή τότε έξετά- 
σαντες, ως έκ τής διακοπής τών άνασκαφών, εκ τού ενσκήψαντος βαρέος χει- 
μώνος, έξελάβομεν τότε ως άνήκον εις τον τοίχον τής Μ. πλευράς τού οικο
δομήματος καί έξέπληξεν ημάς ή μεγάλη δυσαναλογία τών διαστάσεων αυτού’ 
διότι έν φ ή βορεία πλευρά τοΰ κτιρίου εύρέθη έ'χουσα 65 μέτρων μήκος, 
τής Δ. ήτο 27 μέτρ., τού Παυσανίου ΰποδηλούντος δτι ήτο τετράγωνον καί 
έξελάβομεν τό τμήμα τούτο τοΰ τείχους ως άρχαΐον, άτε όμοιάζον κατα
πληκτικούς, ως προς τον τρόπον τής οίκοδομίας (ϊσοδομικής) καί έκ τοΰ είρ- 
γασμένου αρχαίου υλικού αυτού, έξ οΰ άπετελεΐτο, προς τον τοίχον τών άλλων 
πλευρών τοΰ οικοδομήματος. Ούτω δ’ έ'σχομεν τότε, ως έν προηγουμένη έκθέ- 
σει ημών εΐπομεν, έσφαλμένα συμπεράσματα, δσον αφορά τάς διαστάσεις τού 
κτιρίου, καί έπιστεύσαμεν προς στιγμήν, δτι 6 Άριοβαρζάνης κατά την άνοι- 
κοδόμησιν τοΰ ’φδείου, δεν έτήρησε τάς αύτάς διαστάσεις, δσον αφορά τό
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πλάτος αυτού, ή και δτι δεν άνψκοδόμησεν επί τοϋ αυτού σχεδίου τοΰ Περι
κλεούς. Κατ’ ακολουθίαν τής πεπλανημένης γνώμης ήμών ταΰτης έπιστεύσα- 
μεν δτι τό ’Ωδεΐον δεν είχε σχήμα τετράγωνον, ώς αναφέρει 6 Παυσανίας, 
αλλά ορθογώνιον, καίτοι 6 ρηθείς περιηγητής αναφέρει τοΰτο, παραβάλλων 
τό εν Μεγαλοπόλει Θερσίλιον προς τό ’φδεΐον. Εντεύθεν δε παρηρμηνευ-

σαμεν καί τά τοϋ Παυσανίου λεγάμενα, δτι δηλ. διά τής άναγραφής τετράγω
νον δεν ήννόει μαθηματικώς τετράγωνον, αλλά τετράπλευρον οικοδόμημα.

Κατόπιν δμως νεωτέρας άνασκαφής εξηρευνήσαμεν τον τοίχον τούτον 
και εΐδομεν δτι δεν εδράζεται επί στερεού Ιδάφους, καί δεν ήτο αρχαίος, καί 
συνεπώς ούδεμίαν σχέσιν δύναται νά έχη με τό ωδεΐον, έν τέλει άποδειχθείς 
δτι είναι συνέχεια τοΰ βαλεριανείου τείχους, δπερ κατήρχετο από τής Α. 
πλευράς τοϋ κτιρίου ως συνηντήσαμεν αυτό κατά τό πρώτον έτος τών άνα- 
σκαφών ήμών τφ 1914.
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Επίσης εΐδομεν δτι παραπλεύρως τοϋ τείχους τοΰτου παραθέει to υδρα
γωγείου τής Έννεακροΰνου, δπερ ευρομεν επίσης καί εν τή Α. πλευρά τοΰ 
κτιρίου (είκ. 2 παϊ 3) κατευθυνόμενον προς Δ. κάτωθεν ακριβώς των Δ. ακρω- 
ριών τοΰ βράχου τής Άκροπόλεως, δπου άνεκάλυψεν αυτήν ό κ. Dorpfeld 
τώ 1896.

“Ενεκα τοϋ πυκνοΰ συνοικισμού ενταύθα μεταγενεστέρων εποχών καί δή 
κατά τους επί Τουρκοκρατίας χρόνους είχον έπέλθει πολλαί αλλοιώσεις καί

Είκ. 2. Ώδεΐον Περικλεούς. Τοίχος Δ. πλευράς. Τμήμα Βαλεριανείου τείχους.

καταστροφαί καί αυτός δ τοίχος τής δυτικής πλευράς (πρβλ. Σχεδ. 1 καί εϊκ. 1) 
ευρέθη οΰχί εν συνεχεία αλλά κατά διαστήματα σωζόμενος καί επισκευασμέ
νος κατά διαφόρους εποχάς διά παντοίου υλικού διαφόρων οικοδομημάτων. 
Ή μη εϋρεσις ακόμη τοϋ τοίχου τής μεσημβρινής πλευράς τοΰ κτιρίου δυσχε
ραίνει ημάς εις τον ακριβή ορισμόν τών διαστάσεων τοϋ κτιρίου καί κρατεί 
ημάς εν αμηχανία αναμένοντας οϋτω την άπαλλοτρίωσιν τοΰ ανατολικού 
χώρου τοΰ Ωδείου, ένθα οί σημερινοί οίκίσκοι, μετά την κατεδάφισιν τών 
οποίων θέλει Ινεργηθή τακτική πλέον άνασκαφή έφ’ δλου τοΰ χώρου τοΰ 
‘φδείου’ καί υπάρχει ελπίς δτι θά προέλθωσιν εις φώς, αν οΰχί τι άλλο, του
λάχιστον τά θεμέλια αΰτοΰ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:56 EEST - 13.56.182.168



Π. Καστριώτου: ΆνασκαφαΙ έν τφ Ώδείω τού Περικλεούς κατά τό έτος 1929 65

Οΰιω λοιπόν ζητητέον τό τέρμα τοϋ τοίχου τής Δ. πλευράς πέραν και 
τοΰ Πρόπυλου 1 εις μήκος 65 περίπου μέτρων, οσον είναι και τής βορείου 
πλευράς- ημείς δέ άνασκάψαντες μόνον εις μήκος 27 μέτρ. έχομεν ακόμη νά

Είκ. 3. Ώδεΐον Περικλεούς: τμήμα'Βαλεριανείου τείχους καί ΰδραγωγεΐον Έννεακρούνου.

επιτελέσωμεν άνασκαφήν 38 μέτρ. προς συνάντησιν τοΰ τοίχου τής μεσημ
βρινής πλευράς τοΰ ’Ωδείου. Έν προηγουμένη εκθέσει ημών ανέφερον

1 Άναφορικώς μέ τήν θέσιν τοϋ Προπύλου καί ό κ. Welter έν τή έν Mitteilungen 
Band XXXXVII τοϋ έτους 1922 σελ. 76 άρτι έκδοθείσχ) πραγματείφ του, εύφήμως 
κρίνει τήν συνεχιζομένην από τοΰ 1914 καί έντεΰθεν έργασίαν ημών έν τφ Ώδείφ. Ουτω 
τό Πρόπυλον τοποθετεί ό κ. Welter έπίσης πρός Α. τοΰ Θεάτρου, φέρει δέ πρός πίστω- 
σιν ότι ό Διοκλείδης (Άνδοκίδου περί μυστηρίων 1,38) είδε κατά τό Πρόπυλον τοΰ 
Διονυσιακού Θεάτρου, δτι πλήθος ανθρώπων έκ τοΰ ’φδείου εις τήν ’Ορχήστραν κατήρ- 
χετο. Γνωσθείσης όμως ήδη τής θέσεως τοΰ Ωδείου ήμών χωρίς έννοεΐται είσέτι νά 
καθορισθώσι τά δρια αύτοΰ, ως έκ τών πρός Άνατολάς κειμένων οικημάτων καί μόνον 
τής Δ. αύτοΰ πρός τό Θέατρον πλευράς προελθούσης εις φως καί τής Β. τοιαΰτης, τούς 
πρός τούς πρόποδας τής Άκροπόλεως. Καί λέγει έξεταστέον εις τί ύψος άπό τής επιφά
νειας τής θαλάσσης πρέπει νά άναζητήσωμεν αυτό καί νά όρίσωμεν τήν θέσιν του άφ’ου 
τό Ώδεΐον άνφκοδομήθη ύπό τοΰ Άριοβαρζάνου 63 - 51 π.Χ.) έπί τοΰ Περικλείου Ωδείου, 
έν σχέσει πρός τό υπό τοΰ Λυκούργου μεταρρυθμισθέν Διονυσιακόν Θέατρον.

’Επειδή δέ ή έσωιερική έπιφάνεια τοΰ Θεάτρου έχει ύψος 88,60 μ. καί ή έξωτερική
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(Πρακτ. Άρχαιολ. Εταιρείας 1915) δτι ύπελείπετο είσέτι νά άνασκαφή τό 
εμβαδόν τοϋ ΜΔ. μέρους τοΰ ’Ωδείου, άλλ’ δ τεράστιος δ'γκος τοϋ καλύπτον- 
τος αυτό χώματος ήθελεν απαιτήσει καί χρόνον μακρόν καί δαπάνην ού σμι- 
κράν, καί διά τούτο άνεβάλομεν μέχρι τοΰδε την εργασίαν ταΰτην δι’ εύθε- 
τώτερον χρόνον.

’Ήδη, ως ανωτέρω εΐπομεν, εκτός τής παροχής των μέσων υπό τής 
’Αρχαιολογικής εταιρείας καί τό Ύπουργεΐον τής Παιδείας εχορήγησεν ήμϊν 
γενναίαν πίστωσιν, δι’ ής έργασθέντες περαιτέρω επί δυο μήνας άπεκαλύψα- 
μεν αρκετόν χώρον τοΰ έμβαδοΰ, ήτοι από τοϋ Πρόπυλου καί άνωθεν εις 
μήκος 10 καί πλέον μέτρων.

Έν τφ χώρφ τούτφ εσυνεχίσαμεν καί εφέτος καί οϋτω επροχώρησεν ή 
εργασία Ινταϋθα εφ’ικανόν (πρβλ. είκ. 1).

Τή 11 Σεπτεμβρίου 1929 εγένετο ή έναρξις έπαναλήψεως των άνασκα- 
φών εν τφ έμβαδώ τοΰ οικοδομήματος, ήτοι από τοΰ σημείου, ένθα άπεκα- 
λΰφθη τό τμήμα τοΰ βαλεριανείου τείχους (πρβλ. εΐκ, 1) δπερ εΰρομεν κατά 
την Ν. πλευράν καί έκεΐθεν προς τά άνω, ήτοι παραλλήλως προς τον Δ. τοί
χον τής πλευράς τοΰ κτιρίου, δστις ώς έν προηγουμένη μου εκθέσει άνέφερον, 
δεν σώζεται εν συνεχεία, αλλά κατά διαστήματα καί παραλλήλως τοΰ όπισθεν 
κατερχομένου Α. αναλήμματος τοΰ θεάτρου τοΰ Διονύσου (είκ. 1).

Καί τοΰ δυτικού τούτου τοίχου τοΰ κτιρίου δύσκολον είναι νά δρισθή 
ή ακριβής χρονολόγησις έ'νεκα των κατά καιρούς επισκευών άς οΰτος ύπέστη 
εΐς τούς μετέπειτα χρόνους γενομένων.

Τά εξαγόμενα χώματα Ινταΰθα δέν φαίνονται στερεά, καθότι είναι 
απορρίμματα τών παλαιοτέρων άνασκαφών τοΰ θεάτρου γενομένων από τοΰ 
1867 καί έντεΰθεν. Ταΰτα διακρίνονται δμως καί εκ τής συστάσεως αυτών 
καί τών επαλλήλων διαφόρων στρωμάτων αυτών. Οΰτω είς βάθος ενός μέτρου 
από τής σημερινής επιφάνειας τής έπιχώσεως τοΰ εδάφους βλέπομεν στρώμα 
πάχους ενός μέτρου καθ’ δλην την έκτασιν εκ χώματος άργιλλώδους προερ- 
χομένου Ικ τοΰ κάτω στρώματος τοΰ στερεού εδάφους τοΰ θεάτρου τοΰ 
Διονύσου, δπερ βλέπομεν καί σήμερον δτι είναι άργιλλώδες.

Όθεν, ως εΐπομεν ανωτέρω, έπάναγκες έκρίναμεν νά ζητήσωμεν τον 
τοίχον τής Μ. πλευράς τοΰ κτιρίου πολύ πέραν καί τοΰ Προπύλου.

Έκεΐ λοιπόν είς άπόστασιν 65 περίπου μέτρων, δσον είναι δηλαδή τό

82,50 μ. έλαχίστην παρέχει διαφοράν ύψους (από τής Θαλάσσης) όθεν ζητητέον λέγει τό 
Πρόπυλον εγγύς τοΰ αρχαίου ναοΰ, εΐς δν ήγεν ή οδός Τριπόδων, ό κατά τήν Δ' εκατον
ταετηρίδα ίδρυθείς.

Έντεΰθεν λοιπόν συνάγει δτι ή εϊδοδος είς τό Θέατρον ή το εν κεκλιμένον επίπεδον 
(Ratnpenweg) καί έκειτο μεταξύ Ωδείου καί τής βαθέως κειμένης τοΰ Θεάτρου περιο
χής καί ήγεν είς τήν ανατολικήν πάροδον αύτοΰ.
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μήκος τής βορείου πλευράς άνωρΰξαμεν καθέτως τάφρους (δρ. είκ. 1) ένθα 
σημειοϋται διά των άριθ. 3, 4 και 5) επί τή έλπίδι, δπως έπιτΰχωμεν τον τοί
χον τής πλευράς ταΰτης, άλλ’ οΰδέν δυστυχώς εΰρομεν εκεί, καθότι καί ό τοί
χος τής μεσημβρινής πλευράς τοϋ κτιρίου, φαίνεται δτι ΰπέστη μεγάλην κατα
στροφήν έ'νεκα τοϋ εκεί ίδρυθέντος πυκνοϋ συνοικισμοϋ ληφθέντος τοϋ ύλικοϋ 
τοΰτου προς οικοδομήν οικιών, ών πλεΐστα θεμέλια, ως εΐπομεν, ευρομεν καί 
ένταϋθα καθώς καί πλήθος μεταγενεστέρων χρόνων πίθους οικιακής χρήσεως 
τών κατοίκων.

Ίσως άνατολικώτερον εντεϋθεν τών άνορυχθεισών τάφρων καί κυρίως 
εντός τών οικιών τοϋ μή εισέτι άπαλλοτριωθέντος χώρου θέλει εΰρεθή δ τοί
χος τής μεσημβρινής πλευράς ως καί ή κυρία είσοδος τοϋ ’Ωδείου' καθότι 
άλλας εισόδους εϋρομεν μίαν μέν εις τήν ανατολικήν καί έτέραν εις τήν δυτι
κήν πλευράν τοϋ κτιρίου' (πρβλ. είκ. 1).

’Αλλά περί τοΰτου θά εΐμεθα εις θέσιν νά πληροφορήσωμεν κατά τό 
Ιρχόμενον έτος, δταν συν Θεά» συνεχίσωμεν τήν άνασκαφήν ημών, άπαλλο- 
τριωμένου τοϋ χώρου εκεί κατεδαφιζομένων τών μικρών οικιών.

t Π. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ

2. ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ ΣΚΑΦΑΙ (1929)

Τώ 1929 σκαφικαι έργασίαι έγένοντο έπ’ άμφοτέρων τών οχθών τοϋ 
χειμάρρου καί μάλιστα επί τής δεξιάς.

A') ini τής άριατεράς δ'χ&ης. Έπανελήφθη ή βορράθεν τοϋ μουσείου 
σκαφή ή βορράθεν τής εις Σκάλαν Ώρωποϋ μελλοΰσης άγειν άμαξιτοϋ. 
Ένταϋθα προς τή όδώ έν άγρώ Λοΰπη (πρβ. ΠΑΕ 1924 lox 19253s) απο
καλύπτονται λείψανα οικοδομήματος, ήγουν δυο χώροι οριζόμενοι υπό νοτο
βορείου τοίχου, δστις φέρεται από τής άμαξιτοϋ προς βορράν εις μήκος 4 60> 
μεθ’ δ έπικάμπτεται πρός τε άνατολάς καί προς δυσμάς.

Έκ τοϋ άνατολόθεν τής στοάς καί τών θερμών άγροϋ Παπαγγελή εκο- 
μίσθη εις τήν στοάν μέγα μάρμαρον, δπερ τό πάλαι ήν επίθημα (ανατολικόν) 
τοϋ θρονιού τής βορροδυσμικής γωνίας τοϋ άνατολικοΰ δωματίου τής στοάς.

Β') ini τής δεξιάς οχΰ·ης. Έν τώ χειμερινά» καταγώγια» (ΠΑΕ 
1917 239 είκ. ι) άπεκαλΰφθησαν τά τών ανατολικών μετακιονίων τής δισκελοϋς 
στοάς (άρ. 38-41), ένθα ή έπίχωσις πάνυ βαθεϊα.

Έν δέ τοΐς δυσμικοΐς νοτόθεν τής άνατολοδυσμικής πομπικής όδοϋ 
144-138 (JE 1922102) άνεκαθάρθη τό οικοδόμημα 146 A-146 ΑΑ (JE 
1922 ιο2 είκ. 2 1928 43 εΐκ. 3)' εχει δέ τοΰτο εσωτερικόν μήκος 5 22 (βορρονό- 
τιον) X 8 95 (δυσμανατολικόν)' ό βόρειος τοίχος συνέκειτο έκ δυο δόμων,
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