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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1925

U ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΩΔΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Κατά τό έτος 1925 αί έν τφ Ίΐδείω τοΰ Περικλεούς σκαφικαί ημών 
έργασίαι περιωρίσθησαν είς την άποκάλυψιν μικρού έ'τι τεμαχίου (πέντε 
μέτρων), δπερ ύπελείπετο εκ τοΰ τοίχου τής βορειοδυτικής πλευράς τοΰ οικο
δομήματος τοΰ "Ωδείου προς ολοσχερή άποκα'λυψιν τής πλευράς ταύ- 
της. Οΰτω διά" τής άποκαλύψεως τοΰ τεμαχίου τούτου φθάσαντες εις τό τέρμα, 
γνωρίζομεν νΰν ακριβώς τό μήκος τής πλευράς ταύτης, δπερ μετρηθέν έχει 
μήκος 67 μέτρων.

Κατά την γνώμην τοΰ κ. Dorpfeld καί τό πλάτος τοΰ κτιρίου θά ί:χη 
τάς αύτάς διαστάσεις, επομένως θεωρεί αυτό τετράγωνον, ως ήν τό Θερσίλειον 
τής Μεγαλοπόλεως κτισθέν, ως γνωστόν, καί τούτο κατά τό σχέδιον τοΰ 
Περικλείου ’Ωδείου.

Έτερματίζετο δέ, ως βλέπομεν νΰν, ό τοίχος οΰτος μέχρι σχεδόν τοΰ 
ανατολικού αναλήμματος τοΰ θεάτρου, άφιεμένης όπισθεν στενοπάτης διόδου, 
πλάτους 0,50 τοΰ μέτρου, μεταξύ τών δύο οικοδομήμάτοον.

Ή στενωτάτη αυτή δίοδος ήτο ούχί διά τούς ανθρώπους, αλλά διά την 
ροήν τών ύδάτων τών από τής Άκροπόλεως κατερχομένιον, ώς τούτο παρε- 
τηρήθη καί είς τά έν Περγάμω οικοδομήματα τής ’Αγοράς.

Τον προορισμόν τής στενωτάτης ταύτης διόδου έμάθομεν έξ επιγραφής 
αστυνομικής εύρεθείσης έν Περγάμφ καί δημοσιευθείσης έν Mittlieilungen 
τοΰ 1902 σελ. 47 καί έφ’ εξής υπό ν. Prott καί W. Kolbe. Καλείται δέ έν 
τή επιγραφή ή στενή αύτη δίοδος περίστασις έχουσα πλάτοςθ.50 τοΰ μέτρου, 
ως δ νόμος ώριζε. Τήν πληροφορίαν ταύιην οφείλω είς τον καθηγητήν κ. 
Dorpfeld, δστις μετά πολλοΰ διαφέροντος παρηκολούθησε καί έφέτος τάς 
έν τώ Ωδείφ άνασκαφικάς ημών έργασίας.

Οί δημοσιεύσαντες καί σχολιάσαντες τήν αστυνομικήν ταύτην έπιγραφήν 
σοφοί αρχαιολόγοι άναφέρουσιν δτι κατά τούς ελληνιστικούς μόλις χρόνους 
έγένετο χρήσις τοιαύτης στενής διόδου μεταξύ τών οικοδομημάτων τής Περ
γάμου άναφέρουσι δέ δτι καί είς ά'λλας πόλεις τής Μ. ’Ασίας εύρέθησαν 
τοιαΰται στεναί οδοί ως λ. χ. έν ΙΊριήνη, άλλ’ εκεί επειδή ή πόλις έκτίσθη 
είς τάς υπώρειας τοΰ βραχώδους λόφου τής πόλεως καί δέν υπήρχε φόβος
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πλημμύρας, ή στενωτάτη αυτή δίοδος έγένετο ούχί χάριν εκροής των ύδά- 
των, άλλα χάριν προφυλάξεως από τής υγρασίας.

Έν Άθήναις άναφέρουσιν δτι παρετηρήθη ωσαύτως εις την Στοάν τοΰ 
Εύμένους κατά τούς ελληνιστικούς χρόνους. Ή εΰρεσις νΰν ύφ5ημών τής στε
νής ταύτης διόδου έν τφ Ώδείφ τοΰ Περικλεούς έχει μεγάλην σημασίαν, διότι 
τό πρώτον νΰν μανθάνομεν δτι κατά τον δον αιώνα ήτο έν χρήσει ή αστυνο
μική αΰτη διάταξις και ή χρήσις τής στενής ταυτης διόδου προς διέξοδον τών 
ύετείων ΰδάτων. Περίστασις έγνωρίζομεν μέχρι τοΰδε δτι έλέγετο τό από τοΰ 
τοίχου τοΰ σηκοΰ μέχρι τής εξωτερικής κιονοστοιχίας τοΰ ναοΰ διάστημα' ήδη 
διά τής μνημονευθείσης επιγραφής μανθάνομεν δτι έλέγετο και ή μεταξύ δυο

οικοδομημάτων στενή δίοδος πλάτους 0.50 τοΰ μέτρου, ώς ό νόμος αύσιηρώς 
ώριζε, προς διέξοδον τών ύετείων ύδάτων χρησιμεΰουσα.

Και τοΰ άποκαλυφθέντος έφέτος μικροΰ τεμαχίου τοΰ τοίχου τούτου 
διατηρείται έν καλή καταστάσει ή διά μαρμάρινων πλακών έπένδυσις (είκ, 1).

Κατά τήν άνασκαφήν τοΰ μέρους έκεΐ εΰρομεν θεμέλιον οικιών τών 
έπι Τουρκοκρατίας χρόνων, ως και μεγάλους πίθους δΤ οικογενειακός άνά- 
γκας. Εΰρομεν έπίσης τέσσαρας τάφους μικρών παίδων κεραμοστεγεΐς, οΐτινες 
περιεΐχον μόνον τούς σκελετούς άνευ κτερισμάτων.

Ή έπίχωσις ένταΰθα ήν, ως και αλλαχού εΐπομεν, μεγάλη, υπέρ τά 7 μέτρα.
’Ήδη υπολείπεται νά άνασκαφή τό έμβαδόν τοΰ μεσημβρινοανατολικοΰ 

μέρους τοΰ Τ,ίδείου, άλλ’ ό τεράστιος δγκος τοΰ καλΰπτοντος αυτό χώματος, 
ένεκα τής μεγάλης έπιχώσεως, θέλει απαιτήσει και χρόνον μακρόν και δαπά
νην ου σμικράν, λόγφ τής μεγάλης ύψώσεως τών ημερομισθίων τών έργα-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:07 EEST - 13.56.182.168



1. Π. Καστριώτου : Άνασκαφαί τού έν Άϋήναις φδείου Περικλεούς
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των, διά τοϋτο άνεβάλομεν την εργασίαν ταύτην δι’ εύθετώτερον χρόνον 
οπότε και ή Αρχαιολογική Εταιρεία διά γενναιοτέρας έπιχορηγήσεως θέλει 
βοηθήσει ήμΐν εις την άποπεράτωσιν τής άνασκαφής τοϋ Τΐδείου ήμών.

Ημείς έπειγόμεθα νΰν νά άνακαλύψωμεν τάς εξωτερικός πλευράς τοϋ 
οικοδομήματος, ΐνα γνωρίσωμεν τό ταχύτερον την έκτασιν τούτου.

Περαιτέρω έξηρευνήσαμεν τον μεταξύ τοϋ πρόπυλου (πρβ. σχέδιον 
είκ. 2) και των οικιών Άντωνακοπούλου καί Νάκου χώρον (ΑΕ 1922 
σελ. 26 είκ. 1.) άνορύξαντες τάφρους όριζοντίως καί καθέτως μήκ. 6 μέτρων 
καί πλάτους 2 μέτρων, φθάσαντες δε μέχρι τοϋ στερεοΰ εδάφους. Έν τοις άνω 
στρώμασι τούτιον εϋρομεν επίσης θεμέλια τών επί τουρκοκρατίας χρόνων» 
ένθα, ως γνωστόν, ήσαν κατφκημένα τά μέρη ταϋτα, λόγω τής λυμαινομένης 
την χώραν πειρατείας, βαθύτερον δέ άλλα κτίσματα τών τελευταίων ρωμαϊ
κών χρόνων, ως καί τείχος κροκαλοπαγών εϊργασμένων ογκολίθων ϊσοδο- 
μικοϋ συστήματος (Breccia) πάχους 1 1/2 μετρ., οΰ τό διάκενον ήν πεπληρωμέ- 
νονδιά μικροτέρων λίθων. Επίσης εϋρομεν θεμέλιον άλλου κτίσματος εκ μικρών 
λίθων μετ’ασβέστου ήμικυκλικοΰ σχήματος, ώσεί εξέδρας (;) (είκ. 2).

Τό στερεόν έδαφος, ως εΐδομεν, είναι κατωφερές, οϋτω δέ συμφωνεί μέ 
την μαρτυρίαν τοϋ Άνδοκίδου (περί μυστηρίων 38) λέγοντος: δτι ό δοΰλος» 
δστις κατά την νύκτα τών Έρμοκοπιδών ίδών τά γενόμενα διηγείται δτι εκ 
τοϋ περιβόλου τοϋ Διονύσου είδε τούς συνωμότας από τοϋ ’ίίδείου εις την 
ορχήστραν τοϋ θεάτρου (τοϋ Διονύσου) καταβαίνοντας.

Εγγύς εκεί νοτιοανατολικώς τοϋ προπύλου εις βάθος 2 μέτρων συνην- 
τήσαμεν έκ νέου τό υδραγωγείου τής Έννεακρούνου (είκ. 1) ήτοι τετρά
γωνον οχετόν πήλινον, καλυπτόμενου άνω δι’ όριζοντίων πλακών ϋψ. 0.46 
πλάτ. 0.30 πάχ. Ο.Οδ. Είναι τοϋτο συνέχεια τοϋ εύρεδέντος κατά τάς ύπό τοϋ 
Γερμανικού ’Ινστιτούτου διά τοϋ καδηγητοΰ κ. Dorpfeld γενομένας άνα- 
σκαφάς έν έτει 1902 (πρβλ. F. Graeber «Die Enneakrunos» AM 1905 
σελ. 23) δπερ τότε άνεϋρον δτι κατήρχετο από τής Μ.Α. γωνίας τής Άκρο- 
πόλεως διά τοϋ Διονυσιακού θεάτρου· πρβλ. καί Κουρουνιώτην ΑΕ 1903 
σελ. 107, δστις αναφέρει τοϋτο εν τώ περιβόλφ τοϋ Διονυσιακού θεάτρου 
προς την ΝΔ άκραν αύτοΰ, ού μακράν τής σφζομένης γωνίας τοϋ αρχαίο- 
τέρου ναού τοϋ Διονύσου, έκ τυχαίας έκεΐ καθιζήσεως τοϋ έδάφους, ώς συνέ 
χεια τοϋ υπονόμου, δστις φέρει εις την έννεάκρουστον προς Δ τής Άκροπόλεως-

Τό αυτό υδραγωγείου εϋρομεν καί ημείς κατά τό πρώτον έτος τής ένάρ- 
ξεως τών άνασκαφών ήμών έν έτει 1914 κατά τό ανατολικόν μέρος τοϋ 
’ξίδείου διερχόμενον κάτωθεν τοϋ βαλεριανείου τείχους (ΑΕ 1914, σ.153 είκ. 8).

Τά ανωτέρω δημοσιευόμενα δύο σχέδια έξεπονήΟησαν ύπό τοϋ κ. 
Ε. Gillieron.

Π. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ
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