
ΤΟ ΩΔΕΙΟΝ TOT ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

’Από τοΰ 1914 Ανασκαπτόμενων των υπό της Αρχαιολογι
κής Εταιρείας άγορασθέντων τριών οίκίσκων, κειμένων κατά 
τήν ΝΑ. άκραν της Άκροπόλεως ώς καί τοΰ μεταξύ χώρου 
τοΰ εις το δημόσιον Ανήκοντος καί περατωθεισών πρό ολίγου 
των εφέτος διενεργηθεισών Ανασκαφών προς άνακάλυψιν τοΰ 
’Ωδείου τοΰ ΙΙερικλέους, συνοψίζομεν δι’ ολίγων ενταύθα τά 
Αποτελέσματα τά μέχρι τοΰδε έπιτευχθέντα, άπερ έδημοσίευσαμεν 
ήδη έν τε τη ’Αρχαιολογική έφημερίδι (1914-1919) καί έν 
τοΐς ΙΙρακτικοΐς της ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.

'Ως γνωστόν τοΐς πάσιν ή τοΰ ’Ωδείου τοΰ Περικλέους θέσις 
δεν ήτο γνωστή, ούδ’ έφαίνοντο που λείψανα αύτοΰ, ώστε νά 
δδηγηθη δ Αρχαιοδίφης προς εύρεσιν της θέσεως, έν ή έξε- 
τείνετο. Πολλά χωρία των Αρχαίων συγγραφέων ποιοΰνται 
μνείαν τοΰ Περικλείου Ιδρύματος, Αλλά μόνον έκ τοΰ Λατίνου 
Βιτρουβίου (V 21) καί τοΰ Άνδοκίδου (περί Μυστηρίων σ. 38), 
οί’τινες καθώριζόν πως ποΰ εδει νά άναζητήσωμεν τό ’Ωοειον.

Καί δ μεν ’Ανδοκίδης λέγει:' «επε'ι δε παρά τό Πρόπυλον τον 

Διονύσου ήν όραν ανθρώπου; πολλούς από τοΰ ’Ωδείου κατα~ 

βαίνοντας εις την ορχήστραν.»
Ό δέ Βιτρούβιος Απαριθμών τά περ'ι τοΰ θεάτρου τοΰ Διο

νύσου λέγει τά έξης: lExeuntibus e theatro sinistra 
parte Odeum quod Themistoeles l) columnis lapi- 
deis dispositis navium malts et antennis e spoliis 
Persicis pertexit».

Ταΐς μαρτυρίαις αυτών στοιχούντες προέβημεν μετά τήν

') Αντί ΙΙερικλέους, βεβαίως U λάθους ανηαη; (lapsus memoriae).
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28 Πρακτικά τοϋ 1919

άπαλλοτρίωσιν τοΰ κατά τά ΝΑ. τής Άκροπόλεως χώρου, εις 
τήν κατεοάφισιν των οικιών και την ενέργειαν άνασκαφών 
προ πενταετίας, έξ ών έβεδαιώθημεν πλέον τελείως εκ των 
σχετικών ευρημάτων, δτι τό ζητούμενον είναι αυτό τοΰτο' 
ώρίσθη άναμφιβόλως ή θέσις τοΰ ’Ωδείου.

Τά είς φως έκ τής πενταετοΟς άνασκαφής προελθόντα 
άπεδείχθησαν, δτι πράγματι άνήκουσιν είς το ίδρυμα τοΰ ΙΙε- 
ρικλέους. Δυστυχώς ούδεμία μέχρι τοΰδε επιγραφή εύρέθη δυ- 
ναμένη νά διαπίστωση τό πράγμα, αλλά τά περισωθέντα έρεί- 
πια τοΰ κτιρίου, δσα κατά χώραν είσέτι κεΐνται, (διότι πλήν 
τών επί τοΰ μαλακοΰ βράχου έγκεκομμένων τοίχων, τών έπεν- 
δεδυμένων διά μαρμάρινων πλακών, ών σειρά δλη άνεκαλυ- 
φθη επ’ εσχάτων μετά τών δρθοστατών κατά χώραν, έφ ών 
έστηρίζοντο, κατά τον Πλούταρχον, οί περιθέοντες τό οικο
δόμημα λίθινοι κίονες, ως καί τινων μαρμάρινων εδωλίων φε- 
ρόντων επί τής προσθίου πλευράς άνάγλυπτον γλαΰκα) διδα- 
σκουσιν ήμάς δτι όντως εύρισκόμεθα πρό τοΰ ’Ωδείου. Ούδέν 
άλλο εύρέθη τών πάντων, κιόνων, βάθρων, έδωλίων καί-λοι
πών άρχιτεκτονικών μελών χρησιμοποιηθέντων εις μεταγενέ
στερα οικοδομήματα διά μέσου τών αιώνων, ώς έν τώ Άσκλη- 
πιείφ καί τώ Διονυσιακή) Θεάτρω καί ώς δλικόν έν τφ διά 
μέσου τοΰ ’Ωδείου διερχομένφ Βαλεριανείφ άκανονίστψ τεί' 
χει, ώς σημειοί ό Judeich (Topographie von A then a. 

113) καί εις άσδεστοποίησιν υπό τών κατά καιρούς^οεσπο- 
σάντων τής πόλεως τής ΙΙαλλάδος.

Τήν γνώμην ημών ταύτην προσεπικυροΰσι καί τά άμα τή 
ένάρξει τών άνασκαφών εύρεθέντα στρώματα τέφρας καί ήμι- 
κεκαυμένων ξύλων, πάχους 0,20, προερχομένων^'βεβαίως έκ 
τής καείσης ξύλινης στέγης τοΰ οικοδομήματος, περί ου βε- 
ςαιοΰσιν ήμάς τά υπό τοΰ έκ Χαιρωνείας φιλοσόφου, τοΰ 
Πλουτάρχου, λεγάμενα.

’Επίσης καί άπειροι κεραμίδες στέγης πήλιναι (στρωτήρες 
καί καλυπτήρες) άνακαλυφθείσαι, διατηροΰσαι έτι ίχνη πυράς, 
εβεδαιωθη δτι άνήκουσιν είς τούς Περικλείους χρόνους. Αϋται
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ούδαμώς άλλοι; δύνανχαι νά έξηγηθώσι καί άποδοθώσιν ή δχι 
άνήκουσιν εις χό ’Ωδειον χοΰ Περικλεούς καί συμμεχέσχον 
τής γενομένης έν αύχώ πυρκαϊάς.

Ώ; καί άλλοχε εΐπομεν, χ.ό οικοδόμημα χοΰχο καέν έπί χής 
υπό Σύλλα καχασχροφής χών ’Αθηνών (86 π. X). άνιδρύθη 
υπό χοΰ βασιλέως χης Καππαδοκίας Άριοβαρζάνου, ώς άνα- 
γράφει ή επί κίονος περισωθεΐσα άναθημαχική επιγραφή (I.g. 
Ill, 541). Πόσον καχά χήν νέαν αύχοΰ μορφήν χρόνον δι«- 
χηρήθη χό ’Ωδειον ακριβώς δεν γινώσκο/εν’ σώζεχαι ίμως υλι
κόν αύχοΰ ένχοιχισθέν εις χήν χοΰ Διονυσίακοΰ θεάχρου σκη
νήν, ήχις έχρησίμευσεν ώς προμάχων καχά χούς έσχάχους ’Ρω
μαϊκούς χρόνους, ήχοι χόν Ε'. ή καί ζ' μ. X. αιώνα.

’Επίσης εις 1 καί 2 μέχρα άνωθεν χών άνακαλυφθένχων θε
μελίων αύχοΰ εΰρομεν πολλούς χρισχιανικούς χάφους χοΰ ζ' 

καί Ζ'. αίώνος, ήχοι χεφροδόχούς λαγύνους καί πίθους φέρον
τας οσχά μικρών παίδων καί έν αύχοΐς πήλινους λύχνους μεχ' 
έκχεχυπωμένου σχαυροΰ έν χώ άνωθι κοίλω- ώσχε άσφαλώς εί" 
κάζομεν έκ χούχων δχι χό ’Ωδειον καχεσχράφη μεχαξύ χών 
χρόνων χοΰ Ε'. καί ζ!'. ή καί χοΰ Ζ'. μ. X. αίώνος.

Έκ χης χοΰ έχουςχούχου άνασκαφής έβεβαιώθημεν πλέον καί 
περί χοΰ σχήμχχος χοΰ ’Ωδείου, δνχος παραλληλογράμμου καί ούχί 
περιφεροΰς, ώς ύπετίθεχο υπό χών κακώς ερμηνευόνχων χά χοΰ 
Πλουχάρχου. Τό οίκοδόμημα χοΰχο, ώς λέγει ό ΙΙλούχαρχος 
καί αί άνασκαφαί απέδειξαν, ήχο παραλληλόγραμμον, διά πολ
λών κεκοσμημένον στύλων, οίχινες ήσαν έσω καί έξω χης σκη
νής σύναμα δέ καί υπέρ χάς σειράς χών εδωλίων καχά ρυθ
μόν σχοάς περιθεούσης χόν περίβολον (πρβ. καί Βιχρούβιον V 
6. 4), μόνον δέ καχά χήν κορυφήν ήχο περικλινές άπολήγον 
εις κωνικόν σχήμα, καχ’ άπομίμησιν χης σκηνής χοΰ Ξέρξου; 
ένχεΰθεν δέ καί οί κωμικοί έν χλεύη παρέβαλον χήν κεφα
λήν χοΰ Περικλέους πρός χοΰχο. Καί εις χό έπί^νομίσμαχος 
είκονιζόμενον ’Ωδειον (δρ. είκ. έν. ΑΕ 1914“σελ. 147) πα- 
ραχηρεΐχαι δχι παρισχα παραλληλόγραμμον"σχοάν" μεχά κιονο- 
σχοιχίας πέριξ, μόνον οέ πρός χά άνω συγκλίνει ή ξυλίνη

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:14:55 EEST - 13.56.182.168
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αύτοΰ στέγη άπολήγουσα εις κώνον, Τοιοΰτον σχήμα άπεκά- 
λυψαν ήμΐν καί αί άνασκαφαί, ήτοι στοάν παραλληλόγραμ
μον περιθεομένην πέριξ διά λίθινων κιόνων, οί όρθοστάτat 
τών όποιων εύρέθησαν κατά χώραν.

'Η άποκάλυψις της στοάς ταύτης καί ή κατά μήκος της 
κορυφής τοΰ κοίλου, ήτοι ή τής γραμμής τής άνωτάτης σει
ράς τοΰ διαζώματος διάταξις, ως βλέπομεν τοΰτο επί τών 
πλευρών τής βόρειας καί δυτικής πλευράς, συμφωνοΰσι πλη
ρέστατα προς τά υπό τοΰ Βιτρουβίου λεγάμενα περί τής εσωτε
ρικής αύτοΰ διατάξεως, Τό κοΐλον δεν ήτο άμφιθεατρικόν, 
αλλά τετράγωνον. Συνεπώς, επειδή μουσικαί παραστάσεις έν 
αύτώ έτελοΰντο, διά τοΰτο φαίνεται δτι δεν ήσαν ως εις τά 
θέατρα αί έδραι ήμικυκλικώς διατεθειμέναι απέναντι τής σκη
νής, άλλά κατελάμβανον πάσαν τήν πέριξ στοάν. Έν δέ 
τή ορχήστρα δπήρχον μόνον εδραι τών μουσικών, ως έν τώ 
μικρώ θεάτρω τής Πομπηίας (πρβ. είκ. 1837 έν Baumeister 
Denkinaeler) δι’ 8 καί ό Πλούταρχος λέγει αυτό «πολύεδρον»

Κατόπιν τούτου δυνάμεθα νά άναπαραστήσωμεν τό σχήμα 
τοΰ ’Ωδείου, ήτοι έπί τοΰ διαζώματος, οπερ διαθέει πέριξ 
τήν στοάν καί δπερ έσχηματίσθη δι’ άποκοπής τοΰ μαλακοΰ 
βράχου όριζοντίως, έκεΐ δπήρχον κίονες, οί'τινες όπεβάσταζον 
τήν στέγην δπισθεν τών όποιων ήσαν αί σειραί τών εδωλίων 
διά τούς θεατάς, ακριβώς ώς έν τφ Βουλευτηρίω τής Πριήνης.

Τήν γνώμην ταύτην παραδέχονται καί οί αρχαιολόγοι κα- 
θηγηταί Καββαδίας, Knackfuss καί Όρλάνόος.

Είς ύψος δέ 3 περίπου μέτρων, εις δ έλειάνθη ό βράχος, 
έξετείνετο δι’ έπενδύσεως τοΰ στηθαίου δι’ ύμηττίων πλακών 
καλύπτον αυτόν, ούχί λεΐον όντα, είτα ήρχετο πλατύ 1 ’/2 
μέτρ. περίπου τό διάζωμα ή ό λεγόμενος «περίπατος» δπισθεν 
δέ δπήρχον τά μαρμάρινα εδώλια, ών εύρομεν περί τά δεκα
πέντε έν δλφ, άλλ’ ούχί κατά χώραν. Ταΰτα δέ, ώς άλλαχοΰ 
είπομεν, φέρουσι κατά τό πρόσθιον μέρος άνάγλυπτον γλαΰκα. 
Τό σύνολον τοΰτο τοΰ κτιρίου έκαλύπτετο ύπό τής ξύλινης 
στέγης έχούσης σχήμα σκηνής, κατ’ άπομίμησιν τής σκηνής
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τοΰ Πέρσου μονάρχου. Καί τά μεν ανώτερα βάθρα τά πρός 
τόν βράχον δεν περιεσώθησαν, ώς μή καλυφθέντα 6πό των από 
τής Άκροπόλεως καταφερομένων χωμάτων, ελπίς δμως υπάρ
χει μεγίστη, δτι τά κατώτερα, τά πρός Α. καί Μ. εδώλια, 0ά 
ευρεθώσι πιθανώς εντός των χωμάτων κάτωθι των προσκειμέ- 
των οικιών, ών άπαλλοτριουμένων και κατεδαφιζομένων θά 
ένεργηθή συστηματικωτέρα άνασκαφή, μέλλουσα νά δικαιώση 
ημάς έν τη προσπάθεια πρός άναπαράστασιν τοΰ ΙΙερικλείου 
’Ωδείου, υπέρ ου τόσα έδαπάνησεν ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία, 

Καί ταΰτα έν συνόλω υπήρξαν τά μέχρι σήμερον ίκανοποι. 
ητικά αποτελέσματα τής πενταετούς άνασκαφής ημών ως πρός 
τό σχήμα καί τήν αναμφισβήτητου πλέον εσωτερικήν όιάταξιν. 
τοΰ ’Ωδείου. Ήδη εναπόκειται πλέον εις τήν ’Αρχαιολογικήν 
Εταιρείαν ή περαιτέρω εργασία, χάριν τής όποιας άπό πεντα
ετίας τοσαΰτα έδαπανήθησαν, ί'να διά τής εξαγοράς τών πα
ρακειμένων οικιών έπεκταθή ή άνασκαφή πρός Μ. καί ούτως 
άποκαλυφθή πρός τιμήν τής Εταιρείας τελείως τό α'. έργον 
τοΰ Περικλέους, έστω καί έν έρειπιακή καταστάσει.

II. ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΙΣ.
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