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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1927

1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΩι ιΩΔΕΙΩι ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Έπανελάβομεν και εφέτος τάς έν τφ ’Ωδείο) τοϋ Περικλεούς άνασκαφάς 
ημών δΤ ολίγων εργατών δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας άναλόγως 
τών ολίγων χρηματικών μέσων, όίτινα κατ’ έτος διαθέτει αυτή.

Μετά την από τοϋ παρελθόντος έτους γενομένην εντελή άποκάλυψιν 
ολοκλήρου τοϋ τοίχου τής βόρειας πλευράς τοϋ οικοδομήματος (πρβ. ’Έκθε- 
σίν μου άνασκαφής έτους 1926), δι’ής έμάθομεν και τό μήκος τοΰτου, δπερ 
ήτο 63,40 μέτρ., προέβημεν εφέτος εις την έξερεΰνησιν τοϋ τοίχου τής δυτι
κής πλευράς αϋτοϋ.

Τό οικοδόμημα, ως γνωστόν, αποκλίνει κατά 28° από τοϋ μαγνητι- 
κοϋ βορρά.

Ό τοίχος οΰτος δεν σφζεται καλώς, τμήματα δ’ αϋτοϋ εϋρομεν κατά 
διαστήματα μόνον καί οϋχί έν συνεχεία, έπεσκευασμένα κατά διαφόρους έπο- 
χάς έκ παντοίου ύλικοϋ. Και ό τοίχος όΰτος, ως έν τή ΒΔ γωνία παρατηρείται, 
ήτο έσωθεν έπενδεδυμένος διά μαρμάρινων πλακών έπιμελώς είργασμένων, 
ως ήτο καί έν τή ΒΑ πλευρά.

Βαίνει δέ κατά μήκος τοϋ άνατολίκοΰ αναλήμματος τοϋ θεάτρου τοϋ 
Διονύσου, οϋχί δμως έντελώς παραλλήλως τοΰτου, αλλά με μικράν, ως ε’ίπο- 
μεν, άπόκλισιν, λόγω τοϋ λοξοϋ προσανατολισμοΰ έν σχέσει προς τον άξονα 
τοϋ κτιρίου.

Δεν έφερε δέ όπισθεν άλλον άναλημματικόν τοίχον, ώς ό τής βόρειας 
πλευράς, προς προστασίαν διά την συγκράτησιν τών από τής Άκροπόλεως 
κατερχομένων χωμάτων, ύδάτων καί λίθων, καθότι ένταΰθα προστατεύεται, 
ώς εΐπομεν, υπό τοϋ ΐσχυροϋ άνατολίκοΰ αναλήμματος τοϋ θεάτρου, δπερ 
διήκει καθ’ δλον σχεδόν τό μήκος τοϋ τοίχου τοΰτου.

Άπεκαλΰψαμεν δέ καί τό ανάλημμα τοϋτο τοϋ θεάτρου μέχρι τοϋ στε- 
ρεοϋ εις βάθος 7 μέτρων, έχον περί τούς δέκα αλλεπαλλήλους δόμους καί εις
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μήκος 25 μέτρων. Έκεΐ, εις βάθος πέντε μέτρων, ευρομεν τάφους χριστιανι
κούς τοΰ ζ" και Ζ' αίώνος, έν οίς ύπήρχον πήλιναι λυχνίαι φέρουσαι άνωθεν 
σταυρόν ως και πίθους περιέχοντας οστά μικρών παίδων.

Δυστυχώς ό δυτικός οΰτος τοίχος τοΰ κτιρίου δεν σώζεται μέχρι τοΰ 
τέρματος, καταστραφείς, ώς φαίνεται, εις μεταγενεστέρους χρόνους, καθότι 
ενταύθα συνφκίσθη τό μέρος κατά τούς επί Τουρκοκρατίας χρόνους, ως εΰρο- 
μεν καί εφ’ δλης τής μεσημβρινής κλιτΰος τής Άκροπόλεως ολόκληρον συνοι
κισμόν έκτισμένον έξ υλικού ειλημμένου εξ αρχαίων οικοδομημάτων καί δή 
εξ αύτοϋ τοΰ ’ξίδείου τοΰ επί Άριοβαρζάνου άνοικοδομηθέντος, ώς π.χ. τεμά
χια μαρμάρινων κιόνων άρραβδώτων καί άλλα αρχιτεκτονικά τεμάχια Ελλη
νικών καί 'Ρωμαϊκών χρόνων.

Επίσης ευρομεν μεσημβρινώς καί εγγύς τοΰ προπΰλου τό εκεί διερχό- 
μενον ύδραγωγεΐον τής Έννεακροΰνου, ήτοι τετράγωνον πήλινον οχετόν, 
καλυπτόμενον άνω δι’ οριζοντίων πλακών ΰψ. 0,46, πλ. 0,30 καί πάχους 0,05. 
Τό ύδραγωγεΐον τοΰτο εΐχομεν συναντήσει καί κατά τό πρώτον έτος τής ένάρ- 
ξεως τών άνασκαφών ημών έν έτει 1914 κατά την ανατολικήν πλευράν τοΰ 
κτιρίου κάτωθεν τοΰ έκεΐ διερχομένου Βαλεριανείου τείχους (Judeich Topo
graphic von Athen σελ. 113' πρβ. ΑΕ 1914 σελ. 153). Τοΰτο διέρχεται 
νοτίως τοΰ πρόπυλου διευθυνόμενον προς τον περίβολον τοΰ Διονυσιακοΰ 
θεάτρου καί προ τοΰ άρχαιοτέρου ναοΰ τοΰ Διονύσου (πρβ. Κουροΰνιώτην 
έν ΑΔ 1914 σελ. 153) καί είτα προς την Έννεάκρουνον προς δυσμάς τής 
Άκροπόλεως, δπου άνεκάλυψεν αυτήν ό καθηγητής Dorpfeld (πρβ. F. 
Graeber: «Die Enneakrunos» έν AM 1905 σ. 23).

Εις μήκος 25 μέτρ. καθέτως από τής βόρειας πλευράς τοΰ ’φδείου ημών, 
δλίγφ κατωτέρω τοΰ προπΰλου καί εις άπόστασιν μέτρ. 9,40 εύρομεν τμήμα 
τοίχου μήκ. 3 μέτρ. (πρβ. σχέδιον έν είκ. 1) τής μεσημβρινής πλευράς αύτοΰ 
τοΰ ’Ωδείου, δπερ διευθύνεται προς τάς οικίας Άντωνακοπούλου καί Νάκη, 
τάς μήπω άπαλλοτριωθείσας καί οΰτω δεν ήδυνήθη ή σκαπάνη νά προχω- 
ρήση περαιτέρω εις τήν έντελή μέχρι τοΰ τέρματος άποκάλυψιν τούτου

Ή εΰρεσις τοΰ τμήματος τούτου τής μεσημβρινής πλευράς τοΰ ’Ωδείου 
είναι πολύ σπουδαία καθότι ορίζει τό τέρμα τής δυτικής πλευράς καί οΰτω 
διεπιστώσαμεν θετικώς πλέον έκ τής μέχρι τοΰδε σκαφικής έργασίας δτι αί 
τέσσαρες πλευραί τοΰ Ωδείου δεν έχουσι τάς αύτάς διαστάσεις, διότι ένώ 
ή βορεία έχει 63,40 μέτρ. ή δυτική έχει 25,10. Καί τοΰτο, κατά τον Fric- 
kenhaus, προέρχεται έκ τοΰ σχήματος τής σκηνής τοΰ Ξέρξου, γνώμη, προς 
ήν συμφωνών καί ό συνάδελφος κ. 'Ρωμαίος, λέγει, δτι ή σκηνή τοΰ Ξέρξου 
πρέπει νά είχε σχήμα ορθογώνιον, ώς συμβαίνει συνήθως προκειμένου περί 
τοΰ μέρους τοΰ θεάτρου, τό όποιον λέγεται σκηνή. Διότι ώς γνωρίζομεν έκ 
τοΰ Παυσανίου (8,32,1), δστις άναφέρων τό Θερσίλιον, ήτοι τό Βουλευτή-
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1. Ώδεϊον Περικλεούς νπο Π. Καστριώτου 25

ριον των ’Αρκάδων, λέγει, δη τοΰτο ή το τετράγωνον οικοδόμημα κτισθέν 
κατά ιό σχέδιον τοΰ Άθήνησιν Ωδείου τοΰ Περικλεούς, εξ ου συνάγομεν 
δτι τοΰτο ήτο τετράγωνον παραλληλόγραμμον (πρβ. Άνασκαφαί ’Αγγλικής 
’Αρχαιολογικής Σχολής εν Μεγαλοπόλει εν έτει 1890—2. Excavations at 
Megalopolis — Suppl. Papers of the Journal of Hell. Studies — Dor- 
pfeld — Das griecli. Theater σελ. 133 είκ. 55). Είχε δηλαδή τό Θερσίλιον 
μήκος μέν 66 μετρ., πλάτος δέ 52 μετρ.

Έν τφ ήμετέρω ’ξίδείω έγνωρίζομεν μέχρι τοΰδε μόνον τό μήκος τής

βόρειας πλευράς, ήδη διά τής εφετεινής άνασκαφής ημών έμάθομεν δτι 
τό μήκος τής δυτικής πλευράς ήτο 25.10 μετρ.

Είναι άρα πιθανώτατον δτι τό ορθογώνιον σχήμα τής σκηνής ε’ισήχθη 
εις την Ελλάδα κατά τά Μηδικά κατά τό σχέδιον τής σκηνής τοΰ Ξέρξου 
490 π. X. καί εντεύθεν άκεκαλΰφθη λοιπόν δτι και τό ί^δεΐον τοΰ Περι- 
κλέους δεν ήτο ακριβές τετράγωνον, ως άναφέρεται, διότι μέ τον χαρακτη
ρισμόν τετράγωνον ό Παυσανίας εννοεί σχήμα έ'χον οΰχί καί τάς τέσσαρας 
πλευράς ΐσας, άλλ’ απλώς παραλληλόγραμον τειράπλευρον, τοΰθ’ δπερ έξά- 
γομεν καί εκ τοΰτου, δτι όμιλών ό Παυσανίας περί τών Ερμαϊκών στη
λών ονομάζει τούς Έρμάς τούτους τετραγώνους (τετραγώνου εργασίας), ενώ
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είναι ό κορμός τούτων απλώς ορθογώνιος μέ μεγαλειτέραν την έμπροσ- 
θίαν πλευράν (πρβ. Παυσανίαν ’Αρκαδικά VIII XLIII, 6 — Ρωμαΐον 
εν ΑΕ 1911 σελ. 157). Ώς απέδειξαν αί άνασκαφαί των ’Άγγλων τό έν 
Μεγαλοπόλει κτίσμα είχε διαστάσεις 66X52, ή δέ σημασία τοΰ τετρα
γώνου, παρά Παυσανία δεν είναι ανάγκη νά έκλαμβάνηται μαθηματικώς 
ακριβής.

Τό έπίμηκες άρα ορθογώνιον σχήμα τοΰ ’Ωδείου δεν άντιτίθεται εις την 
παρά Παυσανία ε’ίδησιν, τουναντίον συμφωνεί έξ άλλου προς την γνώμην 
τοΰ μακαρίτου καθηγητοΰ Frickenliaus περί τοΰ Ωδείου.

Κατά ταΰτην τό ’φδεΐον τοΰ Περικλεούς άφοΰ άναφέρεται ότι εποιήθη 
κατά μίμησιν τής σκηνής τοΰ Ξέρξου ώφειλε νά έχη σχήμα επίμηκες ορθο
γώνιον παρόμοιον προς τό τής σκηνής τοΰ θεάτρου, ως έφηρμόσθη μετα- 
γενεστέρως.

Προς τοΰτοις ή λέξις σκηνή, ανατολικής καταγωγής οΰσα, εισήχθη εις 
την Ελλάδα κατά τους χρόνους των Περσικών πολέμων, ή δέ διά τής λέξεως 
δηλουμένη κατασκευή (κτιρίου) δεν ομοιάζει προς κυκλοτερή κωνικήν σκη
νήν, άλλ’ ήτο έν τή Ανατολή εΰρύχωρον δρτθογώνιον παραλληλόγραμμον 
κτίσμα, ώς βλέπομεν έν τοΐς άναγλΰφοις τών Περσικών και Αιγυπτιακών 
αρχαιοτήτων.

Τό μεταξύ τών δυο αρχαίων οικοδομημάτων, ήτοι τοΰ ’φδείου κα'ι τοΰ 
Θεάτρου, ιδία προς τό μέρος ένθα τό πρόπυλυν (δρ. σχέδιον 1), έχει ΰπο- 
στή μεγάλην άναστάτωσιν και καταστροφήν διά τής οΐκοδομήσεως έν μετα
γενεστέρου χρόνοις, κτισμάτων, ών θεμέλια εΰρομεν ιδίως τών επι Τουρκο
κρατίας χρόνων, ώς εΐπομεν.

Μετά τό πρόπυλον εΰρομεν τό τέρμα τοΰ τοίχου τής δυτικής πλευράς 
συμπιπτον προς τό τής μεσημβρινής τοιαυτης. Ήτο δέ ώς εΐδομεν τό μήκος 
τοΰ τοίχου τής μέν βόρειας πλευράς 63,40 μέτρα, τών δέ τριών άλλων άγνω
στον, καθόσον ό μέν καθορισμός τής ανατολικής πλευράς προέβη μόνον εις 
αρκετόν μήκος άνακοπεις περαιτέρω εκ τής ύπάρξεως εκεί βαλεριανείου τεί
χους και τοΰ εκεί διερχομένου σήμερον ανώνυμου δρόμου (δρ. σχεδ. 1 και 
ΑΕ 1922 σχέδ. άριθ. 1 καί 2).

Ήδη διά τοΰ όρισμοΰ τής δυτικής πλευράς, ώς έκ τής εύρέσεως τμήμα
τος τής μεσημβρινής πλευράς τοΰ κτιρίου, μανθάνομεν τάς διαστάσεις τοΰ 
’Ωδείου ημών, άλλ’ ή εΰρεσις τοΰ τοίχου τής μεσημβρινής ταυτης πλευράς 
μέ ένέβαλεν κατ’ άρχάς εις απορίαν, αν έπρεπε νά ταυτίσω αυτό προς τό 
τής μεσημβρινής πλευράς ή έάν δέν έπεκτείνεται αΰτη περαιτέρω υπό τάς 
άναπαλλοτριώτους οικίας, ώς εΐπομεν ανωτέρω.

Τοιαΰτα τά αποτελέσματα της έφετεινής ημών άνασκαφής. Προς προσα
νατολισμόν παραθέτω και πρόχειρον σχέδιον τοΰ άποκαλυφθέντος τμήματος
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2. Σκαφαί Άμφιαρείου ΰπό Β. Λεονάρδου 27

τοϋ τοίχου της νοτίου πλευράς τοΰ οικοδομήματος ως καί των κατά τό πρό- 
πυλον μερών δσον εξηρευνήσαμεν.

Προς τοΰτοις έκαθαρίσαμεν καί τον ήδη από ετών άνεσκαμμένον χώρον 
τοΰ ’Ωδείου, δστις είχε καλυφθή εκ τών από τής Άκροπόλεως κατερχομένων 
χωμάτων καί λίθων.

Έν ’Αθήναις τη 17 Δεκεμβρίου 1927.

π ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ

2, ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ ΣΚΑφΑΙ (1927)

Έφ5 έτος σκαφικαί έργασίαι έγένοντο έπ’ άμφοτέρων τών οχθών τής 
χαράδρας.

Α') επί της αριστερός όχθης. Τοϋ ναοϋ 6 βόρειος τοίχος σΰγκειται τά 
κάτω εκ πέντε δόμων, ών δυο μέν, οί κατώτατοι (1°« καί 20?), ως ύπευθυν- 
τηρία (πρβ. στερεοβάτης, υποδομή, κρηπίς, στοιβή, στρώμα, στορά), εις δέ 
ώς εΰθυντηρία (30S), εις δέ ό τών ορθοστατών (4°?), εις δέ ό τών κατα- 
ληπτήρων (5ος)' καί οί μέν άλλοι έχουσι τους λίθους παρά μήκος κειμένους, 
ό δέ 3ος έχει τους λίθους φορμηδόν, εξέχων έπικαρσίως ένδον τε καί έξωθεν 
ύψος δ’ έχουσιν ό μέν 10? 047, (=11/2 ποδ.), δ δέ 20? 0 463, ό δέ 3ος 0 465, 
ό δέ 40ς 0 77, (= 2 */2 ποδ.), δ δέ 5ος 0 195, (δεκαδάκτυλος). Καί οί μέν 
δρθοστάται (4°? δόμος), έχουσι πάχος 0 69, ήγουν τό πάχος τοϋ τοίχου, ΐσταν- 
ται δέ δίστοιχοι εναλλάξ καί μονόστοιχοΐ’ τοΰ δέ 3ου δόμου πολλοί λίθοι 
είσίν, ως είκαστόν, άλλοθεν ειλημμένοι ή προπαρασκευασμένοι, ΐνα έν άλλψ 
δόμφ παρά μήκος τεθώσι· διότι φέρουσιν έξωθεν, ήγουν επί τής βορείου 
επιφάνειας, άναθυρωσιν, οϊον δ έξ ανατολών 1ος, ήγουν δ δυσμόθεν τής 
παραστάδος, δ 3°ή δ 10ος, δ 120?, 14ος, 170?, 180?, 210ς, 23°?, 27°5, ίσως δέ 
καί δ 2ος κλπ, άλλοι δέ είσιν έξωθεν άποκεκομμένοί' καί δ μέν 1°5 λίθος εξέ
χει τοΰ 4ου δόμου προς βορράν 051, οί δέ άλλοι ± 0 30 — 0 36, εις δέ τών 
δυσμικωτάτων 0 26, δ δέ δυσμόθεν τοϋτου 013 είρήσθω δέ καί οτι ό δυσμι- 
κώτατος πώρος τοΰ 3ου δόμου εξέχει δυσμόθεν τοΰ νοτίου άκρου τοΰ δυσμι- 
κοΰ τοίχου 012. Ό 2°? λίθος εξέχει προς βορράν 0 30, τοσοΰιον δ’ έξέχουσι 
καί οί εξής (δυσμόθεν) πέντε, ήγουν επί τής αυτής κεΐνται καθέτου’ ό 3°? 
λίθος φέρει, ως εΐρηται, έξωθεν άναθυρωσιν δ 4ος καί οί εξής πέντε είσιν 
άποκεκομμένοί έξωθεν. Καί ταΰτα μέν περί τής εξωτερικής επιφάνειας τοΰ 
βορείου τοίχου τοΰ ναοΰ. Ή δέ εσωτερική επιφάνεια τοΰ βορείου τοίχου εν μεν 
τώ προνάω έχει τό άκρον τών κάτω τριών δόμων επί τής αυτής τφ ά1? δόμω 
καθέτου’ καί ό μέν I0? λίθος τοΰ 3ου δόμου, επειδή εν Άμφιαρείφ οί εϊργα-
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