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ΤΟ ΩΛΕΙΟΝ ΤΟΓ ΠΕΡΙΚΑΕΟΓΣ

Εφέτος δεν έσκόπουν νά συνεχίσω τάς εν τφ ’φδείφ τοΰ 
Περικλεούς άνασκαφάς ήμών, ας από τοΰ 1914 ήρξάμεθα, 
διότι 6 χώρος, δν κατελάμβανον αί 6πό της Άρχαιολ. εται
ρείας έξαγορασθεΐσαι τρεις μικραί οικίαι, &ς κατεδαφίσαντες 
έξηρευνήσαμεν διά σκαφής ολόκληρον μέχρι τοΟ στερεοΟ 
εδάφους, καί ούτω δεν έμεινε πλέον ελεύθερος χώρος πρός 
περαιτέρω άνασκαφήν- άνάγκη οθεν νά άπαλλοτριωθώσι δύο 
ετεραι μικραί οίκίαι πρός πλήρη άποκάλυψιν καί τού ύπο- 
λοίπου ήμίσεως τού άποκαλυφθέντος κτηρίου.

Τά άποτελέσματα τής μέχρι τοΰδε άνασκαφής ήμών υπήρ - 
ξαν, ώς γνωστόν, λίαν ικανοποιητικά. Άπεκαλύφθη τό ήμισυ 
μέρος τοΰ ’^δείου, ήτοι τό ήμιου πελώριας αίθούσης καί 
ούχΐ στοάς, ώς ένομίζετο, οικοδομήματος τετραγώνου μετά 
τής βορειανατολικης, γωνίας καθ’ δλον σχεδόν τό μήκος τοΰ 
κτιρίου, 60 περίπου μέτρ. μήκους καί μέγα μέρος τής Β Δ 
πλευράς. Αί πλευραί τής αίθούσης σώζονται είς ύψος 3 μέτρων, 
έκτισμέναι διά πειραϊκών λίθων ίσοδομικοΰ τρόπου καί ήσαν 
έπενδεδυμέναι έσωθεν διά μαρμάρινων πλακών, ών άρκετό ν 
μέρος διεσώθη. "Άνωθεν τοΰ τοίχου τούτου διήρχετο τό διάζω
μα καί όπισθεν τούτου ήσαν αί σειραί των εδωλίων τών ά- 
κροατών, ώς έν τφ βουλευτηρίψ τής Πριήνης καί τφέν Μεγα- 
λοπόλει θεάτρφ.

Άπεκαλύψαμεν επίσης τά θεμέλια τής άνατολικής είσόδου, 
προφανώς τοΰ Προπύλου, δι’ οΰ συνεκοινώνει μετά τής δρ- 
χήστρας τοΰ Διονυσιακοΰ θεάτρου, ώς αναφέρει ό ’Ανδοκί
δης, ότι διά τοΰ Προπύλου τούτρυ κατήλθον οί συνωμόται είς 
την δρχήστρχν.
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Τό ’φδεΐον συνείχετο μετά τοΰ θεάτρου, είσεχώρει μάλιστα 
ή ΒΔ. πλευρά. Ουτω χάριν αύτοΰ έθυσίασθη κατά τό ΝΆ 
άκρον αύτοΰ σπουδαΐον μέρος αύτοΰ τοΟ θεάτρου, ήτοι τό άνω 
ήμισυ τριών έκ των κερκίδων αύτοΰ.

Οί έπισκεφθέντες τάς άνασκαφάς ήμών έγκριτοι αρχαιολό
γοι κ. κ. Καββαδίας, Όρλάνδος Picard, Karo, Knackfuss, 
Σβορώνος, Wace, Walter, Δραγάτσης, Λεονάρδος καί άλλοι 
συνεφώνησαν μέ τήν γνώμην ήμών δτι τό άνακαλυφθέν οικοδό
μημα είναι δντως τό ’Ωδεΐον τοΰ Περικλεούς. Ύπήρχον δμως 
καί τινες άντιφρονοΟντος ώς προς τό σχήμα, διότι έφαντάζοντο 
αύτό περιφερές καί ούχί τετράγωνον.

Ό Πλούταρχος λέγει δτι ήν «πολύεδρον και πολνστνλον, 
τή δ’ ερέψει περικλινλς κα'ι κάταντζς εκ μιας κορυφής πεποιη- 
μένον, εΙκόνα λέγεσ&αι γενέσ&αι μίμημα τής βασιλικής σκηνής.»

’Άρα μόνον κατά τήν οροφήν λέγει, δτι συνέκλινε κατ’ 
άπομίμησιν τής σκηνής τοΰ Ξέρξου, έν φ τό λοιπόν οίκοδό- 
μήμα ήν τετράγωνον, καί τοιοΰτον άπεκάλυψαν αί άνασκαφαί.

Οδτω διηρημέναι ήσαν αί γνώμαι τών αρχαιολόγων δτε 
τον παρελθόντα ’Ιούνιον ό άλλοτε διευθυντής του Γερμανικοΰ 
’Ινστιτούτου διαπρεπής άρχιτέκτων αρχαιολόγος καθηγητής 
κ. Dorpfeld, διατρίψας επ’ ολίγον ένταΰθα, έπισκεφθείς τάς 
άνασκαφάς ήμών, συνεφώνησε μέ τήν γνώμην ήμών δτι δν
τως τό δφ’ ήμών άνασκαφέν καί άποκαλυφθέν τετράγωνον 
οικοδόμημα είναι αύτό τό ’φδεΐον τοΰ Περικλέους. Mol ύπέβα- 
λε δέ καί έκθεσιν μετά σχεδιαγράμματος, ήν θέλομεν δημο
σιεύσει έν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι.

Ή γνώμη τοΰ Dorpfeld βαρύνει πολύ καί θεωρείται 
αυθεντία εις τά άρχιαεκτονικά καί άρχαιολογικά τής άρμο- 
διότητός του ζητήματα, θέτουσα ουτω τέρμα είς τάς αντιρρή
σεις τών δλίγων έτι άντιφρονούντων.

Τή δποδείξει τοΰ κ. Dorpfeld σκάψαντες βαθύτερον εντός 
τής αιθούσης εύρομεν τάς βάσεις, έφ’ ών ί'σταντο οί δποβα- 
στάζοντες τήν στέγην τοΰ οικοδομήματος κίονες, οί'τινες ήσαν 
μαρμάρινοι. Εδρομεν μέχρι ,τοΰδ? τέσσαρας κατά χώραν,
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άλλων δέ έσημειώσαμεν τάς θέσεις, διότι είχον άφαιρεθή ήδη 
έν παλαιοϊς χρόνοις.

Άπέχουσιν αί βάσεις των κιόνων τούτων 6 μέτρα εις ίσην 
άπόστασιν απ’ άλλήλων καί εις 6 στοίχους, έξ ών ύπολογί- 
ζομεν δτι θά ήσαν 36 εν δλφ.

Τό βραχώδες της αιθούσης έδαφος εδρομεν χαμηλότερον 
καί της εδθυντηρίας τοΰ κτιρίου κατά Ο, 10 καί τοϋτο λόγψ 
άφαιρέσεως των πλακών, δι’ ών τδ πάλαι ή αίθουσα ην έπε- 
στρωμένη, ως ήμεϊς έξ άρχής όπεστηρίξαμεν. Αί άφαιρεθεΐσαι 
πλάκες τίς οίδε άν μετεβλήθησαν είς άσβεστον, διότι ή εδρε- 
σις ένταΟθα τριών άσβεστοκαμίνων έξηγεϊ την έπελθοϋσαν με- 
γάλην καταστροφήν καί έρήμωσιν, ήν ύπέστη τό πολυπαθές οι
κοδόμημα. Αρκετά τεμάχια τών πλακών τούτων ώς καί κιό
νων εδρομεν ήμικεκαυμένα έν μέσφ πυκνοΰ στρώματος έλαιο - 
πυρήνων, οί’τινες ώς καύσιμος δλη έτίθεντο έκεΐ, ή και έχρη- 
σιμοποιήθησαν είς άλλα μεταγενεστέρων χρόνων οικοδομήματα.

Έκτης ευρέσεως τών κιόνων τούτων πιστοδται, δτι καϊό έν 
τφ θεάτρφ τοΰ Διονύσου κατά τάς άνασκαφάς τοΰ 1862 εύρε- 
θείς κίων, ό φέρων αναθηματικήν έπιγραφήν είς τον βασιλέα 
Αριοβαρζάνην διά τάς πρός τήν πόλιν προσφερθείσας μεγάλας 
αότοϋ ευεργεσίας, προέρχεται έκ τών κιόνων αύτοΰ τοΟ Ωδείου, 
ώς ήμεϊς έξ άρχής υπεθέσαμεν. ΈπΙ τοΰ κίονος τούτου ί'στατο 
αύτό τό άγαλμα τοΰ Άριοβαρζάνου, ού ήμεϊς εδρομεν τήν 
δαφνοστεφή αύτοΰ κεφαλήν, ώς δεικνύει ή τελεία όμοιότης αύ- 
τής πρός τήν έπΐ τών νομισμάτων είκόνα τοΰ βασιλέως τούτου.

Ταΰτα έχω νά έκθέσω διά τάς κατά τό παρόν έτος 
έργασίας ήμών έν τφ ’Ωδειφ τοΰ Περικλέους.

Π. ΚΑΣΤΡΙΟΤΗΣ
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