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ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΤΟΥ 
Ω ΛΕΙΟΥ ΤΟΓ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

ΑΕ έν τώ ’Ωδείω τοΰ Περικλεούς άνασκαφαί ήμών, αΕ άπό 
τοΰ έτους 1914 άρξάμεναι δαπάνη της ’Αρχαιολογικής Έ_ 
ταιρείας, έξηκολούθησαν κα'ι κατά τά επόμενα έτη 1915 καί 
1916 (πρβ. ΑΕ 1914 καί έφεξης) πρδς έντελη άποκάλυψιν 
αυτού. Τό παρελθόν έτος 1918, ένεκα λόγων άνεξαρτήτων της 
θελήσεως ήμών, δεν είργάσθημεν καί κατά τό παρόν έτος 
πολλαΐ καί ποικίλαι δυσχέρειαι ύπηρξαν, ώς ή ελλειψις ερ
γατών καί ή μεγάλη όπερτίμησις των ημερομισθίων. Μικρού 
δεΐν άνεστέλλετο πάσα άνασκαφική εργασία. Παρ’ δλας δμως 
τάς δυσκολίας ταότας ή Εταιρεία ήμών, έν μέτρω, άπεφάσισε 
κατά τό παρόν έτος την έξακολούθησιν δλων έν γένει των 5π’ 
αΰτής άπό έτών ένεργουμένων άνασκαφών, ώς καί νέας τοι- 
αύτας είς πλεΐστα άλλα μέρη της Ελλάδος έπεχείρησε. Καί 
έν τφ ήμετέρφ ’Ωδείω έξηκολουθήσαμεν δι’ όλίγων έργατών 
έπί τρίμηνον περίπου τάς έργασίας καί ούτως ήδυνήθημεν νά 
άνακαλύψωμεν κατά τό διάστημα τούτο της έργασίας όλόκλη- 
ρον τήν βορείαν πλευράν τοΰ οίκοδομήματος, οδτινος τά θε
μέλια ευρέθησαν έν καλή καταστάσει- σφζονται δέ καί δρθο- 
στάται, τινές των όποιων ευρέθησαν κατά χώραν καί έπί των 
όποιων ίσταντο οι λίθινοι τοΰ οίκοδομήματος κίονες, οΕ περι- 
θέοντες κατά τόν Βιτρούβιον τό Ώδεΐον, δπερ ό Παυσανίας 
(Α 26) καλεϊ κατασκεύασμα. ’Όπισθεν δέ καί υψηλότερον ευ- 
ρέθη καθ’ δλην τήν έκτασιν της βορείου ταύτης πλευράς ό 
βράχος κεκομμένος έμπροσθεν καθέτως καί άνωθεν όριζοντίως, 
ώς εΰρομεν αυτόν όμοίως καί κατά τήν ανατολικήν πλευράν 
άποτελεΐ δέ ουτος τό διάζωμα ή τόν λεγόμενρν περίπατον, δστις 
ήτο διά πλακών έστρωμένος. ’Όπισθεν δέ όπήρχον τά μαρμά
ρινα έδώλια, ών περί τά δεκαπέντε έν δλω είς τεμάχια εΰρο
μεν κατά τάς άνασκαφάς ήμών, άλλ’ ούχί κατά χώραν.

'Γαΰτα, ώς καί άλλαχοΰ είπομεν, φέρουσι κατά τό πρό
σθιον μέρος άνάγλυπτον γλαύκα. (Πρβλ. ΑΕ 1914 σελ. 161 
είκ. 18, 19 καί 19*).
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Έν τώ άνω στρώματι καί είς βάθος έλάχιστον (0,60μ.) άπδ 
της έπιφανείας τοΰ σημερινού εδάφους κατά τήν ΒΔ γωνίαν 
τοΰ οικοδομήματος, εδρομεν έπίσης θεμέλια οικιών, μεταγενε
στέρων χρόνων, ών τδ υλικόν άπετελεϊτο έκ μεγάλων είργασμέ- 
νων τροχμαλοπαγών λίθων, ειλημμένων καί τούτων έκ τοΰ εγγύ
τατα κειμένου άναλήμματος τοΰ Διονυσιακού θεάτρου.

Τά θεμέλια τών οικιών τούτων δεν φθάνουσι τδ στερεόν 
έδαφος, άλλ’ έξικνοΰνται είς βάθος μόλις τριών μέτρων, έν φ 
τδ στερεόν έδαφος, ένθα τά θεμέλια τοΰ ’Ωδείου, έχει βάθος 
6 Υ2 - -7 μέτρ. άπό τής σημερινής έπιφανείας τοΰ έδάφους. Έν 
τοΐς ύπογείοις τών οίκιών τούτων εδρομεν πλείστους παμμε- 
γέθεις πίθους έν τή γή κεχωσμένους, χρησιμεύοντας είς ένα- 
πόθεσιν δημητριακών καρπών. Τινές τούτων έπικεχρισμένοι 
έσωθεν δι’ άμμοκονίας θά έχρησιμοποιοΰντο Si’ έναπόθεσιν 
υγρών, οίνου ή έλαίου.

Αί οίκίαι αδται, ώς είκάζομεν, άνηγέρθησαν πάντως, μετά 
τήν άλωσιν τών ’Αθηνών (1455) ήτοι έπΐ τουρκοκρατίας.

Ή έπίχωσις καί ένταΰθα είναι μεγίστη, υπερβαίνουσα τά 6 
μέτρα, προήλθε δέ έν μέρει έκ τών άπό τών κλιτύων τής 
Άκροπόλεως κατερχομένων χωμάτων, κατά τδ πλεΐστον δμως 
έκ τών χωμάτων τών έκ τών άνασκαφών τοΰ Διονυσιακού 
θεάτρου.

Ό πυκνός συνοικισμός τοΰ τμήματος τούτου τής πόλεως, 
8περ σήμερον καλείται /Ζλάκα, άπετελεϊτο έκ τής αριστοκρα
τίας τών ’Αθηναίων, από τής έποχής τής Τουρκοκρατίας καί 
μέχρι προ δλίγων έτών έτι. Κατά περίεργον δέ σύμπτωσή 
καί έν τή άρχαιότητι ένταΰθα έτοποθετεϊτο ό δήμος Κυδα- 
θηναίων, τήν θέσιν τοΰ όποιου έν τή περί δήμων τοΰ ’Άστεως 
πραγματεία ήμών άπεδείξαμεν (πρβλ. Die Demen von At- 
tika. Leipzig 1886).

Εύρήματα κατά τδ παρόν έτος άξια λόγου δεν είχομεν, 
πλήν ένός έδωλίου μαρμάρινου σχεδόν σώου, φέροντος καί τού
του κατά τδ πρόσθιον μέρος άνάγλυπτον γλαΰκα. Ή έργασία 
περιωρίσθη είς έκχωμάτωσιν τοΰ χώρου πρδς έντελή άποκά-
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λυψιν ττίς Δ. πλευράς. Ούτως, άνασκαφέντος όλοκλήρου του 
είς τό Δημόσιον άνήκοντος χώρου, άνάγκη ήδη νά άπαλλο- 
τρκοθώσιν οί πλησίον κείμενοι οίκίσκοι, δπως, καταδαφιζομένων 
τούτων, προχωρήση ή άνασκαφή ήμών επί πλέον καί ούτω φέ- 
ρωμεν είς φως ολόκληρον τό οικοδόμημα.

'ΑΟήνησι 30 Δεκεμβρίου 1918

Π. KAXTPIUTH2

ΑΙ ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΑΕΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ 

ΕΝ ΕΤΕΙ 1918.

Αί έν Νικοπόλει της ’Ηπείρου σκαφικαί Ιρευναι κατά τό 
ληξαν έτος ήρξαντο τήν 20 Αύγούστου, διεκόπησαν δέ περί 
τά μέσα 7|βρίου. Κατά τό βραχύ'τοΟτο χρονικόν διάστημα 
άνέσκαψα έν τη θέσει «Βασιλόσπητο», άκριβως άπέναντι της 
περιφήμου Χριστιαν. Βασιλικής Δουμετίου, δπου πρό τριετίας 
είχον τό πρώτον άποκαλύψει μέγα τετραγωνικόν περιστύλιον 
μετά πολλών πέριξ δωματίων καί άλλων διαμερισμάτων. Τό 
δάπεδον πολλών τούτων είναι ψηφιδωτόν, ως καί τό τοΰ πε
ριστυλίου, ύπό δέ τό δάπεδον μιας των μεγάλων αιθουσών, 
ήτις πιθανόν νά ήτο τρίκλινων, άνεκάλυψα προπέρυσι χθα
μαλόν υπόγειον μετά κιονίσκων έκ δισκοειδών πλίνθων, δπερ 
έχρησίμευεν ώς ύπόκαυστον της είρημένης αιθούσης. "Ομοιον 
κατασκεύασμα άνεΰρον καί κατά τάς άνασκαφάς τοΰ λήξαν- 
τος έτους ύπό έτερον διαμέρισμα τοΰ αότοΰ οίκοδομήματος.

Παραπλεύρως μάλιστα τούτου άπεκαλύφθη μικρόν δωμάτιον 
μετά έστίας, έν η έτίθετο ή πυρά, ής ή θερμότης διωχετεύετο 
διά σωλήνων προς τό είρημένον ύπόγειον.

Έκ πάσης της μέχρι τοϋδε γενομένης έργασίας έπί τριε
τίαν καί πλέον έν τφ τετραγώνψ τούτφ περιστυλίφ, δπερ ήτο, 
ώς καί ή έναντι Χριστιαν. Βασιλική Δουμετίου, τελείως τε-
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