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ΑΝ Α ΣΚΑΦΗ ΙΙΕΡΙ ΤΟ ΑΪΣΙΚΡΑΤΕΙΟΝ

Κατά το παρελθόν έτος έγένετο μικρά τις περί τό Αυ- 
σικράτειον μνημεϊον άνασκαφή, ής άντικειμενικός σκοπός ήν 
ή έξερεύνησις ολοκλήρου τοΟ έλευθέρου πέριξ τοΰ μνημείου 
χώρου καί ή άνεύρεσις της άρχαίας όδοΰ Τριπόδων. Καί έν 
πρώτοις άνέσκαψα περί τό προς Β. τοΰ Αυσικρατείου μέγα έξ. 
δγκολίθων τετράπλευρον κτίσμα, δπερ είνε θεμέλιον όμοίου 
χορηγικοΟ μνημείου ή ίσως καί μικροΰ τίνος ναοΰ, οί'ους άνα- 
φέρει έκεΐ δ Παυσανίας. Διά τής άνασκαφής ταύτης έξηκρι- 
βώθησαν αί διαστάσεις αδτοΰ καί ή καθ’ έ'καστα οίκοδομία 
τοΰ θεμελίου. ΕΙτα άνεσκάψαμεν προς τήν άντίθετον πλευράν, 
την μεσημβρινήν, τοΰ Αυσικρατείου μνημείου, άπεκαλύψαμεν 
δ’ έκεΐ δυο καιά αειράν καί έν εύθυγραμμία πρός τά δύο 
άνωτέρω μνημεία κείμενα ϋε μέλια εξ ογκολίθων, άτινα θ’ 
άνήκον άσφαλώς εις παραπλήσια πρός τό Αυσικράτειον χορη
γικά μνημεία, έξ ών καί ή περιώνυμος όδός Τριπόδων έπω- 
νομάσθη. Έκ τής δλης διατάξεως τών άνωτέρω τεσσάρων 
μνημείων έγένετο φανερόν, δτι ή όδός αΰτη διήρχετο άκριβώς 
πρός άνατολάς αύτών, τοΰτο άλλως τε έδηλοΰτο καί έκ τής 
πρός αύτήν τήν πλευράν έπιμεμελημένης εξεργασίας τών 
ανατολικών προσόψεων τών είρημένων μνημείων.

"Οντως δέ άνασκάψαντες είς βάθος τριών μέτρων περίπου 
άπεκαλύψαμεν λι&όστρωτον οδόν, ήτις δεν δύναται νά ή άλλη 
τις ή ή περιώνυμος καί περικαλλεστάτη τών Τριπόδων λεω
φόρος, δι’ ής κατηυθύνοντο έν τή άρχαιότητι έκ τής ’Αγοράς 
πρός τόν ιερόν τοΰ Διονύσου περίβολον.

"Ινα μάλιστα έξακριβώσωμεν ποΰ άκριβώς έν αύτή άπέ- 
ληγεν ή είρημένη όδός, άνεσκάψαμεν πολλαχοΰ έν τφ ίερφ
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τούτψ περιβόλφ καί δέν άνεύρομεν μέν τοΰτο, άλλ’ ίξ άλλου 
άπεκαλύψαμεν άφ’ ένός μέν τμήμα πολυγωνικόν τείχους, δπερ 
θ’ άπετέλει κατά τήν άρχαιότητα μέρος τοΰ Διονυσιακού ίεροΰ 
περιβόλου, άφ’ έτέρου δέ τήν μεσημβρινό δυτικήν γωνίαν τοΰ 
’Ωδείου τον Περικλεούς, άκριβώς δπισθεν τοΟ ’Ανατολικού 
άναλήμματος τοΰ Θεάτρου τοΰ Διονύσου. Ουτω δέ δλως άπροσ- 
δοκήτως έπιστοποιήθη, καί δή κατά τδν περιφανέστατον τρόπον, 
ή ταύτότης τοΰ περίφημου τούτου ’φδείου, οδ ήμεις πρώτοι 
πρδ πολλών έτών δπεδείξαμεν έν τφ Συμβουλίω της ήμετέρας 
έταιρείας τήν εκεί δπαρξιν, συγχρόνως δέ έξηγήθη καί ή 
ανεξήγητος μέχρι τοΰδε εντομή, ήν σχηματίζει τδ άνάλημμα 
τοΰ Θεάτρου κατά τήν νοτιοανατολικήν γωνίαν

Έν τή άνασκαφή τοΰ Αυσικρατείου άνευρέθησαν αλλεπάλ
ληλοι οχετοί και υδραγωγεία ρωμαϊκών καί μεσαιωνικών χρό
νων, ώς καί τινα τής τουρκοκρατίας, έπίσης δέ καί πολλοί 
χριστιανικοί τάφοι, ών δύο κυλινδροειδείς εύμεγέθεις ώς 
δατεο&ήκαι χρησιμοποιηθέντες.

Αλεξ. Φιλαδελφετς
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