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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1926

1, ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΩι ΩΔΕΙΩι ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Αί από 12ετίας άρξάμεναι άνασκαφαί ημών εν τφ Ώδείω τοϋ Περι
κλεούς κατά τό παρελθόν έτος περιωρίσθησαν εις την εν μέρει άποκάλυψιν 
τοϋ τοίχου τής Β. πλευράς τοϋ οικοδομήματος έξικνουμένης μέχρι σχεδόν τοϋ 
βορειανατολικοϋ αναλήμματος τοϋ θεάτρου τοϋ Διονύσου. Εφέτος δε προέ- 
βημεν εις την εντελή τοΰτου άποκάθαρσιν.

Τοϋ θεάτρου χωρίζεται, ως εΐδομεν, διά μικροϋ μόνον κενοΰ διαστή
ματος, ήτοι στενωτάτης διόδου πλάτους 0,50 τοϋ μέτρου, τής λεγομένης 
περ ιστάσεως.

Ή στενωτάτη αυτή δίοδος, ως έδείξαμεν εν δημοσιευθέντι έν τή αρχαιο
λογική Έφημερίδι (ΑΕ 1922 σελ. 25 έ.) άρθρω, έχρησίμευεν οΰχί προς δίοδον 
ακροατών ή θεατών, ως θά ύπέθετέ τις, αλλά προς διέξοδον τών από τής 
Άκροπόλεως κατερχομένων όμβριων ΰδάτων, διά τό επικλινές τοϋ εδάφους.

Ή δίοδος αυτή ήτο υποχρεωτική τοις οίκοδομοΰσιν, αστυνομική μάλιστα 
διατάξει, έπιβληθείση, ως μανθάνομεν εξ επιγραφής διά τά εν Περγάμω τής 
Μ. ’Ασίας οικοδομήματα τής ’Αγοράς (πρβλ. Mittlieilungen 1902 σελ. 47 
καί εφεξής).

Ή αστυνομική αϋτη διάταξις κατά τούς ελληνιστικούς χρόνους ΐσχυε 
καί εν Πριήνη ως καί έν Άθήναις έν τή Στοά τοϋ Εύμένους. Νΰν δε βλέ- 
πομεν τό πρώτον διά τών άνασκαφών ημών, ό'τι καί έν τφ Ώδείω τοϋ Περι
κλεούς από τοϋ Ε' ήδη αΐώνος π. X. φαίνεται ότι ειχεν έπιβληθή διά νόμου 
ή αστυνομική αϋτη διάταξις, ήτις μέχρι τοΰδε ήγνοεΐτο.

Ή άνασκαφή ημών ένταϋθα άπεκάλυψεν έφέτος ολόκληρον τον τοίχον 
μέχρι πέρατος τής Β. πλευράς τοϋ οίκοδομήτατος καί ούτως έμάθομεν νϋν 
μίαν τών διαστάσεων τοϋ ’φδείου, ήτις είχε μήκος 65 μέτρ.

Την άνασκαφήν τοϋ έμβαδοΰ τοϋ κτιρίου λόγφ τής μεγάλης έπιχώσεως 
(ΰπερβαινοΰσης τά 7 μέτρα), αλλά καί τής μεγάλης δαπάνης ενεκα τής ύπερ- 
τιμήσεως τών ημερομισθίων, άναβάλλομεν καί πάλιν εις άλλην περίστασιν, 
περιοριζόμενοι έφέτος είς την άποκάλυψιν τοϋ έξωτερικοϋ τοίχου τής δυτικής
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πλευράς τοΰ οικοδομήματος, ήτις πάντως θά διήρχετο κάτωθεν των μήπω 
άπαλλοτριωθεισών οικιών τών κ. κ. Άντωνακοπούλου, Νάκη και ’Αντωνίου.

Ούτως ένεκα τών υπερβολικών αξιώσεων τών ιδιοκτητών, άλλα καί τών 
έπαγγελλομένων αυστηρών οικονομιών τής παροΰσης Κυβερνήσεως, αναβάλ
λεται προς τό παρόν οιαδήποτε δαπάνη εκ μέρους τοΰ Δημοσίου.

Ούτως άπελπίσαντες δσον αφόρα την άπαλλοτρίωσιν διά τό παρόν έτος, 
συνεννοήθημεν μετά τών ιδιοκτητών τών ανωτέρω οικιών, δπως έπιτρέψωσιν 
ήμΐν, ΐνα διά δοκιμαστικών τάφρων έξερευνήσωμεν τον εντός τών οικιών

Σχέδιον άνασκαφής ’Ωδείου Περικλεούς (άριθ. 5).

τούτων ελεύθερον χώρον, ήτοι τάς αύλάς τούτων, με την ελπίδα εύρέσεως 
ύλικοΰ εξ αύτοϋ τοΰ Ωδείου προερχομένου, δπερ λόγφ τοΰ επικλινοΰς τοΰ 
εδάφους, επόμενον είναι νά έχη καταπέσει.

Εντός τοΰ χώρου τούτου ΰπολογίζομεν δτι θά διήρχετο δ τοίχος τής 
Μ. πλευράς τοΰ Ωδείου ένθα τοποθετοΰμεν και την κυρίαν είσοδον αΰτοΰ. 
Είναι δε γνωστόν δτι καί τοΰ θεάτρου τοΰ Διονύσου ή κυρία είσοδος κείται 
προς μεσημβρίαν.

Και επετράπη ήμΐν προθύμως καί άνευ άξιώσεώς τίνος υπό τών Ιδιο
κτητών ή εξερεύνησις τοΰ ελευθέρου χώρου εν ταΐς αύλαΐς τών οικιών αυτών, 
αλλά φόβω συσχεθέντες μήπως εκ τών εκσκαφήσομένων βαθειών τάφρων
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διετρέχομεν τον κίνδυνον καταπτώσεως των οικιών τούτων, ως πεπαλαιω
μένων και ετοιμόρροπων, έγκατελείψαμεν την εργασίαν ταΰτην διά μέλ
λοντα εύθετώτερον χρόνον, έκτος αν την εργασίαν ταύτην ήθελε περιλάβει 
μεθ’ολοκλήρου τοϋ χώρου ένθα τό ’Ωδεΐον ημών και τής περί αυτό τοπο
γραφικής περιοχής ή εν Άθήναις ’Αμερικανική ’Αρχαιολογική Σχολή, ή 
μέλλουσα νά έκτελέση τάς μεγάλας μερί τήν Άκρόπολιν άνασκαφάς. Τότε 
βεβαίως θέλει γίνει γενναία άνασκαφή άνασκαπτομένου τελείως ολοκλήρου 
τοΰ χώρου από τών υπωρειών τοϋ ΒΑ. άκρου τής Άκροπόλεως, ήτοι από 
τοϋ ήμετέρου ’Ωδείου μέχρι τής σημερινής λεωφόρου καί τοϋ Στρατιωτικοϋ 
Νοσοκομείου οπότε θέλει άπαιτηθή μέγα ποσόν, δπερ αδύνατον είναι νά 
δαπανηθή παρά τοϋ Δημοσίου, ή τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, καθότι εκτός 
τής δαπάνης τής άνασκαφής είναι καί ή δαπάνη τής άπαλλοτριώσεως μεγί
στη λόγφ τής ΰπερτιμήσεως τών αστικών ιδιοκτησιών νΰν.

Ή εξαγορά τών οικιών τούτων υπό τής ’Αμερικανικής Σχολής θά είναι 
νομίζομεν καί μέγα ευεργέτημα διά τούς οίκοΰντας τά οικήματα ταΰτα, ά'τινα 
νϋν περιήλθον εις άξιοθρήνητον κατάστασιν, μη δυναμένων τών ιδιοκτη
τών λόγφ άπαγορεύσεως ουδέ καν νά έπισκευάσωσιν αυτά, πάντα ετοιμόρ
ροπα δ'ντα.

Ή μόνη εκεί προ τριετίας περίπου υπό τοΰ Δημοσίου άπαλλοτριωθεΐσα 
οικία τών κληρονόμων ’Αγαπίου, δυστυχώς κεΐται έκτος τοϋ χώρου τοϋ 
’Ωδείου, σχεδόν συνορεύει μέ τήν λεωφόρον Διονυσίου τοΰ ’Αρεοπαγίτου 
έναντι τοΰ Στρατιωτικοϋ Νοσοκομείου καί διά τοϋτο δεν έπεχειρήσαμεν έκεΐ 
νά σκάψωμεν.

Έκ τής μέχρι τοϋδε άποκαλύψεως τοΰ τοίχου τής βορ.είου πλευράς τοϋ 
οικοδομήματος συνάγομεν τό συμπέρασμα δτι καί κατά τήν άνοικοδόμησιν τοϋ 
’Ωδείου υπό τοϋ βασιλέως Άριοβαρζάνου 54 π.Χ. έτηρήθη τό αρχικόν σχέδιον 
τοϋ Ε'αίώνος, δπερ έφήρμοσεν ό Περικλής, άρχιτεκτονοϋντος πιθανώς αύτοϋ 
τοϋ ’Ικτίνου (πρβλ. Όρλάνδον έν ΑΕ 1922 σελ. 38). Τοϋτο δέ συνάγομεν έκ 
τοΰ κρηπιδώματος τοΰ τοίχου τής βορείου πλευράς, δπερ είναι'έκ λίθου ΰμητ- 
τίου, λατομείου Καρά, ου χρήσις, ως γνωστόν, έγένετο έπί τών χρόνων τοϋ 
Κίμωνος καί Περικλέους, ως παρετηρήσαμεν τοϋτο έν τοις κατωτάτοις δόμοις 
τοϋ τοίχου τής δυτικής πλευράς τού κτιρίου, έφ’ ών άνωκοδόμησεν αυτό ό 
Άριοβαρζάνης. Όμοιους τοιούτους λίθους τοϋ Καρά βλέπομεν καί εις τό κρη
πίδωμα τοϋ αρχαίου ναοΰ τοΰ Διονυσιακού θεάτρου ως καί έν τφ Έκατομ- 
πέδω καί αλλαχού. ’Αλλά καί τό μέγεθος τοϋ οικοδομήματος βλέπομεν δτι 
έτηρήθη τό αυτό.

Ή το δέ, ως βλέπομεν νϋν, τό μήκος τοϋ τοίχου τής βόρειας πλευράς 
65 μέτρ. συνεπώς ήλπίζομεν δτι καί ό τοίχος τής δυτικής πλευράς θά είχε τάς 
αύτάς διαστάσεις, ως τετράγωνον οικοδόμημα καθ’α αναφέρει ήμϊν ό Παυ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:21 EEST - 13.56.182.168



Π. Καστριώτου : Άνασκαφαί έν τφ ’ξίδείφ τοΰ Περικλεούς 101

σανίας, όσης ομίλων περί τοΰ έν Μεγαλοπόλει Θερσιλείου λέγει δη τοΰτο ήν 
τετράγωνον, κτισθέν ακριβώς κατά τά σχέδια τοΰ Περικλείου ’ξίδείου (Παυσ. 
8.32.1—, άνασκαφαί ’Αγγλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής 1890-2—Encava- 
tions at Megalopolis 1908-2-Suppl, Papers of the Journal of Hell. 
Studies— Dorpfeld-Reisch, Das Griecli. Theater σ. 133. εΐκ. 55) δπερ 
ήτο κα'ι τοΰτο μέγιστον οικοδόμημα 66 μ. μηκ. και 52 βάθους.

Ποιον ήτο τό ακριβές μήκος τών ά'λλων πλευρών τοΰ οικοδομήματος 
δεν γνωρίζομεν είσέτι, καθόσον ό μέν καθορισμός τής ανατολικής πλευράς 
προέβη μόνον εις μήκος 30 μέτρων, άνακοπείς περαιτέρω έκ τής ΰπάρξεως 
τοΰ Βαλεριανείου τείχους και τοΰ εκεί διερχομένου την σήμερον ανώνυμου 
δρόμου (πρβλ. σχέδιον άριθ. 5).

Μετά τήν ολοσχερή άποκάλυψιν τοΰ τοίχου τής βορείου πλευράς τοΰ 
οικοδομήματος ήρξάμεθα νΰν άποκαλΰπτοντες τον τής δυτικής και τοΰτου 
άπεκαλύψαμεν αρκετόν μέρος παρ’ δλην τήν τεραστίαν έπίχωσιν τοΰ εδάφους. 
Άπεκαλΰφθη δέ οΰχΐ έν συνεχεία, αλλά κατά διαστήματα καθότι εις πολλά 
μέρη έχει καταστραφή οΰτος άφαιρεθέντων τών λίθων κατά τήν οικοδομήν 
οίκίσκων έπ'ι τών χρόνων τής τουρκοκρατίας, οΰς εΰρομεν έφ’ δλης τής 
μεσημβρινής κλιτΰος τής Άκροπόλεως. Και διήκει μέν δ τοίχος οΰτος κατά 
μήκος τοΰ άνατολικοΰ αναλήμματος τοΰ θεάτρου μέχρι τοΰ Πρόπυλου, ήτοι 
είς μήκος μέτρ. 47,50 οΰχι παραλλήλως τοΰτου, αλλά μέ άπόκλισίν τινα λόγω 
τοΰ λοξώς προσανατολισμοΰ έν σχέσει προς τον ά'ξονα τοΰ κτιρίου. Οΰτω βλέ- 
πομεν δτι τό ανάλημμα τοΰ Θεάτρου έν φ εις τήν βορειοανατολικήν γωνίαν 
απέχει τοΰ τοίχου τοΰ ’ζίδείου μόνον 0,50 τοΰ μέτρου, συμφώνως τή αστυνο
μική διατάξει, έφ’δσον προχωρεί βαθμηδόν ή άπόκλισις είναι μεγαλειτέρα καί 
εις άπόστασιν μετρ 47,50, ήτοι μέχρι τοΰ ΙΤροπΰλου έχει έπίκλισιν 1,50 μετρ-

’Ήδη μετά τήν άποκάλυψιν τοΰ τοίχου τής δυτικής πλευράς τοΰ «οικοδο
μήματος μέχρι τοΰ Πρόπυλου μανθάνομεν δτι είχε μήκος ή πλευρά αυτή 
οΰχί 61 μέτρ. ως άνεμένετο, άλλά 47,50, συνεπώς ένομίσαμεν προς στιγμήν δτι 
δεν ήτο τετράγωνον τό Ώδείον, ως παραδίδει δ Παυσανίας, άλλ’ορθογώνιον.

Φαίνεται λοιπόν, δ καί πιθανώτερον, δτι δ τοίχος οΰτος δεν έτερματίζετο 
μέχρι τοΰ Πρόπυλου, άλλ’έπροχώρει καί πέραν τοΰτου μέχρι 65 μέτρ. δσον 
είναι τό μήκος τής βορείου πλευράς καί δπερ θά άποδείξη μέλλουσα άνα- 
σκαφή. Νΰν δεν διακρίνεται έν τή έπιφανεία δ τοίχος οΰτος καταστραφείς 
ένωρίτερον λόγφ τής μικράς ένταΰθα έπιχώσεως. ’Ίσως βραδΰτερον σκάπτον- 
τες νά εΰρωμεν τά θεμέλια τοΰτου' άλλά περί τοΰτου τό έρχόμενον έτος.

Ημείς σκάπτοντες άναλόγως τών ολίγων χρηματικών μέσων, ά'τινα 
κατ’έτος διαθέτει ή ’Αρχαιολογική ημών Εταιρεία, δεν κάμνομεν συστηματι
κήν άνασκαφήν, άλλά περιοριζόμεθα εις τήν έξωτερικήν άποκάλυψιν τοΰ 
τοίχου λόγφ τής μεγάλης έπιχώσεως, προς έξακρίβωσιν προς τό παρόν τοΰ
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μήκους τοΰ κτιρίου, μέλλουσα δέ συστηματική άνασκαφή θέλει εξακριβώσει 
τό μέχρι τοϋδε αλυτον τοϋτο ζήτημα.

Και ό τοίχος οΰτος δ ενιαχού σφζόμενος διατηρεί επίσης έσωθεν την 
διά μαρμάρινων πλακών έπένδυσιν.

Τό ανατολικόν ανάλημμα τοΰ θεάτρου, δπερ συνορεύει μέ την δυτικήν

Είκ. 2. Επιγραφή.

πλευράν τοΰ τοίχου τοΰ 'Ωδείου και είχε μήκος 18 μέτρ. άνεσκάψαμεν εις βάθος 
8 μ., άποτελεϊται δέ τοϋτο έκ 12 δόμων κροκαλοπαγούς λίθου (conglonierat).

Ενταύθα λοιπόν, ως καί αλλαχού εΐπομεν, κατά τό μέρος τοϋτο είσ- 
εχώρει τό ξίδεΐον εντός τοΰ Θεάτρου. Τοιαυτη τροποποίησις είχε γίνει 
ενταύθα επί τού αρχικού σχεδίου τοΰ Θεάτρου τοΰ Διονύσου άφαιρεθεισών 
τριών ολοκλήρων κερκίδων υπό τοΰ πρώτου σχεδιάσαντος άμφότερα τα οικο
δομήματα Περικλέους, ών τό δεύτερον φαίνεται νϋν δτι άπεπεράτωσε μόνον
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και ούχί ως άρχικώς έσχεδίασεν ό ρήτωρ Λυκούργος (πρβλ. Dorpfeld- Reisch: 
Das Griech Theater pi. I, Lykurgisclier Bau και AE 1922 σελ. 28).

Αυτή και μόνον ή μέχρι τοΰδε εντελώς ακατανόητος και διαφοροτρόπως 
ερμηνευόμενη εντομή αυτή τού ’Ωδείου επί τοϋ Διονυσιακού Θεάτρου δει
κνύει οποίαν ύπερτέραν σπουδαιότητα άπέδιδεν ό Περικλής εις τό ’ζίδεΐον 
αύτοΰ διά την πνευματικήν διαπαιδαγώγησιν των συμπολιτών του.

Έν 'τή τάφρφ τή προ τοϋ ανατολικού αναλήμματος τοϋ Θεάτρου εις 
βάθος 2 μέτρων εϋρομεν τήν κάτωθι αναθηματικήν επιγραφήν: (Είκ. 2).

ΦΙΛΙΟΤΘΙ® Φιλιστίδης)
δηο e\f
ΧΗΝ ΑΝ®
ΘΘΗΚ 6Ν§
ACKAH Γ§
UUCUUTHPf

τών πρώτων Χριστιανικών χρόνων (2 μ. X. αιώνος), ών εχομεν πάνυ δλίγας, 
τούτο επιβεβαιοϋται καί εκ τής λέξεως ευχήν.

Ή άνω επιγραφή είναι κεχαραγμένη επί μικρού άναγλύπτου βωμίσκου 
πλαισιουμένου αριστερά· προέρχεται δέ ασφαλώς εκ τού εγγύς κειμένου 
’Ασκληπιείου.

Έν τέλει είργάσθημεν καί διά τον καθαρισμόν τοϋ ήδη ύφ’ ημών από 
12ετίας ανεσκαμμένου χώρου τοϋ Ωδείου από τούς άναφυέντας θάμνους καί 
τής έκ νέου επιχώσεως έκ τών υπό τής βροχής παρασυρομένων από τών κλι- 
τΰων τής Άκροπόλεως χωμάτων καί λίθων, οΐτινες ειχον καλύψει τά ύφ’ήμών 
εις φώς έλθόντα ερείπια τοϋ οικοδομήματος.

Έν τή παρούση εκθέσει ημών επισυνάπτομεν καί πρόχειρον σχέδιον τής 
γενομένης έφετεινής εργασίας ημών έκπονηθέν υπό τοϋκ.Ε. Gillieron. (Είκ.1).

ΤΤ. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ

2. ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ ΣΚΑΦΑΙ (1926).

Έπί τής δεξιάς τοϋ χειμάρρου όχθης σκαφική εργασία εγένετο εν τή 
τετρακαιδεκαστΰλφ στοά τή έν ΑΕ 1922 κβ είκ. 2 περιγραφομένη. Σύγκειται 
δέ ή στοά, καθ’α εκεί εΐρηται, έκ τεσσαρεσκαίδεκα κιόνων (άρ. 111 ι-η) περι- 
βαλλομένων υπό τοίχων ΕΖΗΘΚνλ, ών σφζονται τά θεμέλια καί (έπί τής 
νοτίας πλευράς ΗΘ) εις ορθοστάτης (ρ)' ό κεντρικός χώρος δ υπό τών κιό
νων περιβαλλόμενος (112) ήν ύπαίτθριος. Βορράθεν τής βορείου κιοστοιχίας 
1-4 έξεκαλΰφθησαν έν 111 έν προτέρας έτείας σκαφεία δύο φρέατα, δυσμικόν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:21 EEST - 13.56.182.168


