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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1928

1. ΤΟ ΤΤΕΡΙΚΛΕΙΟΝ ΩΔΕΙΟΝ

Αί άνασκαφαί τοϋ Ωδείου τοϋ Περικλεούς, ας από δωδεκαετίας άνελά- 
βομεν δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, προσχώρησαν και εφέτος 
έφ’ίκανόν, κατά δέ το έτος 1927, ώς έν ταΐς έκθέσεσί μου προς την Εταιρείαν 
ανέγραψα, υπήρξαν ευτυχείς, καθότι ήγαγον εις φως κατά την Μ. πλευ
ράν τοϋ κτιρίου μικρόν τμήμα τοίχου (είκ. 1) μήκ. 5,10 μέτρ. εις αυτήν 
άνήκον κα'ι διαπιστοϋν τό μήκος τοϋ κτιρίου, ου αί ά'λλαι διαστάσεις ήσαν 
ήμϊν γνωσταί εκ προηγουμένων άνασκαφών μου. Δυστυχώς ως εκ των επι
κειμένων οικιών τών Άντωνακοποϋλου και Νάκη (δρ. σχεδιάγραμμα άριθ. 1 
έκθέσεώς μου έτους 1927), οϋπω άπαλλοτριωθεισών, δεν ήδυνήθημεν νά 
προχωρήσωμεν, ή έλάχιστον μέρος, μέχρι τοΰ τοίχου μόνον τοϋ περιβόλου 
τών είρημένων οικιών.

Τό εύρεθέν μικρόν τμήμα τής μεσημβρινής πλευράς τοΰ κτιρίου, ου τό 
πάχος είναι 2,50 μέτρ. σώζεται εις ϋψος 2,30 μέτρ., τό διάκενον τοϋ οποίου 
πληροϋται διά μικροτέρων λίθων, ευρίσκεται επί τοϋ αϋτοΰ επιπέδου μέ τάς 
παρόδους τοΰ θεάτρου τοΰ Διονύσου, μεθ’ οΰ, ώς γνωστόν, συνεκοινώνει τό 
’φδεΐον κατά τό μέρος τοϋτο.

Και ό τοίχος οΰτος θά ήτο επίσης έσωθεν επενδεδυμένος διά μαρμάρι
νων πλακών, ώς εΐδομεν έν τή ΒΔ γωνίφ τοϋ τοίχου τουτου καθώς κα'ι επί 
τών ά'λλων πλευρών, αλλά δυστυχώς έν τώ τμήματι τοΰτφ τοΰ τοίχου οϋδέν 
διεσώθη.

Έπί τής βορείου πλευράς τοϋ τεμαχίου τουτου εϋρομεν διερχόμενον τό 
υδραγωγείου τής Έννεακρουνου ορατόν εις μήκος 3 μέτρων, οΰ μεγαλείτερον 
μέρος συνηντήσαμεν τό πρώτον έτος τής ένάρξεως τών άνασκαφών ημών 
κατά την ανατολικήν πλευράν τοΰ κτιρίου, κάτωθεν τοΰ έκεΐ Βαλεριανείου 
τείχους διερχόμενον. Είναι δέ τοϋτο, ώς καί άλλαχοϋ άνεφέρομεν, τετρά
γωνος πήλινος οχετός ΰψ. 0,46, πλ. 0,30 καί πάχ. 0,05, διευθυνόμενος από 
βορρά προς νότον, ήτοι προς τό Διονυσιακόν Θέατρον καί είτα προς τήν 
Έννεάκρουνον.
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Ο ανακαλυφθείς οΰτος τοίχος τοΰ μεσημβρινού ήμίσεος τού ’Ωδείου φαί
νεται δτι έπεσκευάσθη εις μεταγενεστέρους χρόνους, χρησιμοποιηθέντος αρχαίου 
υλικού εξ άλλων οικοδομημάτων ληφθέντος, ως καί εξ αυτού τού ’Ωδείου, 
πλήν τών κάτω δόμων, οΐτινες φαίνονται δτι είναι ο! αρχικοί άποτελού- 
μενοι Ικ μεγάλων κατειργασμένων λίθων, άλλ’ ούχί ΰμηττίου λίθου (λατομείου 
Καρά), ως βλέπομεν επί πάντων τών έν τή Άκροπόλει κρηπιδωμάτων τών 
επί Περικλεούς χρόνων. Άλλα καί ούτως έχον τό κρηπίδωμα τού τοίχου τούτου 
φρονοΰμεν δτι δεν είναι τοΰ επί Άριοβαρζάνου άνοικοδομηθέντος ’φδείου.

Εΐκ. 1. Τμήμα τοίχου Μ. πλευράς τοΰ ’Ωδείου.

Τό μέρος τούτο ολοκλήρου τής μεσημβρινής πλευράς τής Άκροπόλεως 
είχε πυκνώς κατοικηθή εις τούς μεταγενεστέρους χρόνους, ως συνάγεται έκ 
τοΰ πλήθους τών θεμελίων οίκίσκων τών μεταγενεστέρων χρόνων, ούς εύρο- 
μεν εκεί, ώς καί έκ πίθων παμμεγέθων εν τοΐς ύπογείοις τούτων, χρησιμευόν- 
των προς έναπόθεσιν δημητριακών καρπών καί υγρών, οίνου, ελαίου κτλ. 
Επίσης εδρομεν εκεί κεραμίδας απείρους έκ τάφων χριστιανικών χρόνων 
περιεχόντων οστά άνευ κτερισμάτων.

“Οθεν έκ τής έξετάσεως ταύτης συνάγομεν τό συμπέρασμα δτι τό άπο- 
καλυφθέν τούτο τμήμα τού τοίχου τής μεσημβρινής πλευράς τού κτιρίου δεν 
είναι, ως εΐπομεν, τού έπί Άριοβαρζάνου άνοικοδομηθέντος Ωδείου. Τούτο
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άλλωστε πιστοΰται και έκ τής μεγάλης άνισότητος καί δυσαναλογίας τοΰ μεγέ
θους των πλευρών τοΰ κτιρίου, ητις παρατηρεΐται, διότι, ως ειδομεν, εν cu 
τό μήκος είναι 63 μέτρων, τό πλάτος αυτού είναι μόλις 26 μέτρων. Δεν είναι 
δέ πιθανόν δτι τό επί Άριοβαρζάνου άνοικοδομηθέν ’φδείον δέν άνηγέρθη 
ακριβώς Ιπί τών υπό Περικλέους θεμελίων. Επίσης γινώσκομεν έκ τών 
γνωσθεισών ήδη διαστάσεων δτι τό κτίριον ήτο τετράγωνον, καί ούχί ορθο
γώνιον. Τά αναγραφόμενα υπό τοΰ Στράβωνος, δστις παραβάλλει τό έν 
Μεγαλοπόλει Θερσίλιον προς τό έν Άθήναις ’φδεΐον, λέγων δτι ήν καί τούτο 
τετράγωνον οικοδόμημα, είναι άξια προσοχής, ή δέ λέξις τετράγωνον πρέπει 
νά έκλαμβάνηται μαθηματικώς ακριβής, οΰχί δέ ως δηλοΰσα ορθογώνιον, 
ως έν προηγουμένη μου έκθέσει άνέφερα, στηριζόμενος εις τον Παυσανίαν, 
δστις όμιλών περί αγαλμάτων Έρμών, ονομάζει ταΰτα τής τετραγώνου εργα
σίας καίτοι πάσαι αί πλευραί τούτων δέν είναι ΐσαι(πρβλ.Άρκαδ.νΐΙΙ,43,6).

"ΟΟεν τό έπί Περικλέους Ώδεϊον, έχομεν την γνώμην δτι ήν βεβαίως 
μεγάλων διαστάσεων, καί δτι έξικνεΐτο πολύ πέραν καί τοΰ Προπύλου 
(πρβλ. έκθεσίν μου έτους 1927), δπερ συνηντήσαμεν κατωτέρω τοΰ άποκαλυ 
φθέντος τεμαχίου τούτου τοΰ τοίχου κατά τό μεσημβρινόν τούτο ήμισυ εις 
άπόστασιν 15 περίπου μέτρων.

Την έξερεύνησιν τοΰ χώρου εκεί δέν έπεχειρήσαμεν είσέτι έ'νεκα πολλών 
δυσχερειών. Θά είχε δέ τό κτίριον τούτο, ως είκάζομεν, αν οΰχί ΐσην έκτασι 
προς τον τοίχον τής βορείου πλευράς, ήτοι 63 μέτρων, πάντως δμως άνάλο- 
γον εκείνου, καθότι άναφέρεται δτι ήν μέγιστον κτίριον. Ό Ψευδό - Ηρά
κλειος τουλάχιστον, ως γνωρίζομεν, ονομάζει αυτό μέγιστον έν τι) ΟΙκουμένΐ].

"Οθεν τό άποκαλυφθέν τούτο τμήμα τοΰ τοίχου τής μεσημβρινής πλευ
ράς τοΰ Τλδείου ημών δέν ανήκει εις τό υπό τοΰ Άριοβαρζάνου άνοικοδο- 
μηθέν Ώδεϊον, δπερ, ως είναι πιθανώτατον, άνηγέρθη καθ’ δλας τάς πλευράς 
αύτοΰ έπί τοΰ αρχικού σχεδίου τοΰ υπό Περικλέους καί κατά την μεσημ
βρινήν πλευράν, ούδ’ ούσιωδώς έτροποποιήθη, σμικρυνθέντος τοΰ πλάτους 
αύτοΰ. Ουτω δεχόμεθα δτι δέν υπήρχε μεγάλη διαφορά μεταξύ πλάτους 
καί μήκους, ούδέ περιωρίσθη ουτω τό κτίριον είς τό ήμισυ σχεδόν καί πλέον.

Τό τμήμα τοΰτο τοΰ τοίχου (μήκ. 5,10 μέτρ.) δλως προχείρως καί έν 
σπουδή έξετάσαντες άλλοτε έξελάβομεν ως τον τοίχον τής μεσημβρινής πλευ
ράς τοΰ οικοδομήματος, πλανηθέντες έκ τοΰ υλικού αύτοΰ άποτελουμένου *έξ 
αρχαίων ειργασμένων λίθων καί καταπληκτικώς δμοιάζοντος μέ τό τών τοίχων 
τών άλλων πλευρών τοΰ κτιρίου, ουτω μη προλαβόντες νά έξετάσωμεν τοΰτο 
καλώς, λόγφ τής διακοπής τών άνασκαφών, ώς έκ τοΰ ένσκήψαντος χειμώνος, 
οτι δεν ηδραζετο επι τοΰ στερεού έδάφους, καί έπλανήθημεν έν τή σπουδή 
ημών εξαγαγοντες άλλοΐα συμπεράσματα περί τών διαστάσεων τοΰ κτιρίου, 
λογω δε τής μεγάλης ανισοτητος τών διαστάσεων παρεδέχθημεν δτι τό οίκοδό-
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μημα δεν ήτο τετράγωνον, ως αναφέρει ό Παυσανίας, άλλα τετράπλευρον και 
επιστεΰσαμεν προς στιγμήν, δτι ό Άριοβαρζάνης κατά τήν ανοικοδόμησήν τοΰ 
ζίδείου δεν ετήρησε τάς αΰτάς διαστάσεις, άς είχε τό επί Περικλεούς Ωδεϊον.

Κατόπιν όμως νεωτέρας άνασκαφής έργασθέντες τον χειμώνα τοΰ 1929 
Ιπι δΰο μήνας, δαπάναις τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας καί έξερευνήσαν- 
τες τό μέρος εκεί επισταμένως, επηνωρθώσαμεν τό πράγμα εκ τών άνασκα- 
φών ημών.

Διά τής έξερευνήσεως τοΰ πέραν τοΰ Πρόπυλου χώρου θέλομεν διευ
κρινίσει τό ζήτημα τοΰτο, όταν ή ’Αρχαιολογική Εταιρία εις εύθετώτερον

Είκ. 2. Τμήματα τοίχου Δ. πλευράς τοΰ Ωδείου.

χρόνον καί διά γενναιοτέρας έπιχορηγήσεως άποφασίση τήν εντελή άνασκα- 
φήν τοΰτου, ΐνα έλθη εις φώς τό άρχικόν σχέδιον καί γνωσθή τό άκριβές 
μέγεθος τοΰ Περικλείου ’Ωδείου.

Ημείς μέχρι τοΰδε περιωρίσθημεν εις τήν άποκάλυψιν τών τοίχων τών 
Ιξωτερικών πλευρών τοΰ κτιρίου καί μικροΰ μέρους τοΰ ελευθέρου χώρου τοΰ 
μή κατεχομένου υπό τών σημερινών οικιών. 'Ολόκληρον τό εμβαδόν τοΰ 
κάτω ήμίσεος χώρου τοΰ ’φδείου μένει ε’ισέτι άσκαφον, μή έπιχειροΰντες νΰν 
ως έκ τής μεγάλης εκεϊ έπιχώσεως τοΰ εδάφους, ΰπερβαινουσης τά 6-7 μέτρα.

Εφέτος άνωρΰξαμεν καί τάφρους τινάς οριζόντιας (είκ. 2) επί τοΰ μή
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ανεσκαμμένου χώρου προς συνάντησιν τοϋ τοίχου τής δυτικής πλευράς τοΰ οικο
δομήματος τοϋ κατερχομένου παραλλήλως τοϋ ανατολικού αναλήμματος τοΰ 
Θεάτρου, άλλ’ ό τοίχος οΰτος τοϋ κτιρίου, ώς παρετηρήσαμεν, δεν διεσοόθη 
δυστυχώς έν συνεχεία, άλλα κατά διαστήματα, καταστραφεϊς έκ θεμελίων 
εις παλαιοτέρους χρόνους, τό δε υλικόν αυτού εΰρίσκομεν έντετοιχισμένον 
εις τον πέριξ εκεί καθ’ δλην την μεσημβρινήν πλευράν τής Άκροπόλεως 
άνεγερθέντα πυκνόν συνοικισμόν. Καί εκεί ευρομεν πλήθος παμμεγιστων 
πίθων καί κεραμίδας εκ τάφων χριστιανικών χρόνων. ’Επίσης εϋρομεν μικρά 
τεμάχια κιόνων τοϋ ’ξίδείου τοϋ επί Άριοβαρζάνου. Έκ τούτου βλέπει τις 
την μεγάλην καταστροφήν καί τήν διασκόρπισιν τοϋ ΰλικοΰ τούτου είς χρη
σιμοποίησή άλλων οικοδομημάτων ή καί προς άσβεστοποίησιν.

Καί έν τή όδώ Κυδαθηναίων παρά τήν ’Αγοράν τής συνοικίας Πλάκας 
έμπροσθεν τοΰ πρώην αστυνομικού καταστήματος εΐδομεν εσχάτως τυχαίως 
εκεί σπονδύλους τοιούτων κιόνων έξ αύτοΰ τοΰ ’Ωδείου προερχομένων.

Προς τούτοις έκαθαρίσαμεν, ως κατ’ έτος πράττομεν, καί τον μέχρι τούδε 
ύφ’ ημών άνασκαφέντα χώρον τοΰ Ωδείου, δστις είχε σχεδόν καλυφθή έκ νέου 
έκ χωμάτων καί λίθων έκ τών από τής Άκροπόλεως κατερχομένων.

Ταϋτα διά τό τρέχον έτος είχον νά αναφέρω.

Δαπάναις τοϋ ’Υπουργείου τής Παιδείας άνεσκάψαμεν έφέτος συμπλη- 
ροϋντες τάς έργασίας τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τό από τοΰ Προπύλον 
καί άνωθεν έμβαδόν τοϋ ’ξίδείου τοϋ Περικλέους άποκομίζοντες καί τά χώματα 
ταϋτα καί άπορρίπτοντες αυτά είς τον μεσημβρινόν δυτικόν χώρον τοΰ περι
βόλου τοΰ Θεάτρου τοϋ Διονύσου, ίσοπεδοΰντες τό έκεΐ κοίλωμα τοϋ έδάφους.

Τά χώματα ταϋτα ειχον ριφθή έν μέρει ΰφ’ ημών κατά τάς προγενεστέρας 
άνασκαφάς, αλλά τά πλεϊστα προέρχονται έκ τών άνασκαφών τοϋ Θεάτρου τοΰ 
Διονύσου, τών από τοΰ 1867 καί έντεϋθεν γενομένων προς άποκάλυψιν αύτοΰ.

Άπεκαλύφθησαν δέ νϋν έν τφ χώρφ τούτφ θεμέλια οικιών πυκνοΰ 
συνοικισμού τών έπί Τουρκοκρατίας χρόνων, ώς καί πλήθος μεγάλων πίθων 
οικιακής χρήσεως, φρέατα κτλ. (είκ. 3).

Ο τής δυτικής πλευράς τοΰ κτιρίου τοίχος, δν έν τή άνω γωνία εϋρομεν, 
διατηρείται καλώς, σφζεται δέ καί ή έκ μαρμάρου έπένδυσις αυτού όμοια 
προς τάς έν τώ τοίχφ τής βορείου πλευράς τοιαύτας. Άλλ’ οΰτος δυστυχώς, 
ώς προειπομεν, δεν σώζεται έν συνεχεία, αλλά κατά διαστήματα, ώς έπείσθη- 
μεν έκ τών διαφόρων τάφρων, ας έκεΐ άνεώξαμεν.

Ο μέχρι τοΰ Προπύλον τής πλευράς ταύτης τοίχος κατερχόμενος προς 
μεσημβρίαν αποτελεΐται μεν έξ αρχαίων λίθων είργασμένων, αλλά φύρδην 
μίγδην τεθειμένων. Φαίνεται λοιπον δτι είναι πολύ μεταγενεστέρων χρόνων,
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θεωροΰμεν δέ αυτόν, ως αμυντικόν τρόπον τινά περίβολον τοΰ μεταγενεστέρου 
τούτου συνοικισμού, ήτοι των επί Τουρκοκρατίας χρόνων.

Τό δέ τμήμα τοΰ τοίχου τοΰ εύρεθέντος εκεί τεμαχίου κατά την μεσημ
βρινήν πλευράν θεωροΰμεν νΰν ώς συνέχειαν τοΰ τείχους τών χρόνων τοΰ 
Βαλεριανοΰ, ως εΐπομεν έν ταΐς προηγουμέναις έκθέσεσιν ημών, δτε άνεσκά- 
πτομεν τό ανατολικόν μέρος τοΰ Ωδείου.

“Ηδη δέ μετά την εντελή άποκάλυψιν τούτου μέχρι και τοΰ στερεοΰ 
εδάφους, συμπεραίνομεν δτι τοΰτο δέν είναι οΰτε Περικλείων χρόνων, ούτε

Είκ. 3. Άνασκαφή ΜΔ πλευράς Ωδείου,

τών επί Άριοβαρζάνου. Τό δέ παραπλεύρως τούτου διερχόμενον ύδρα- 
γωγεΐον είναι τό τής Έννεακρούνου, ως παρετηρήσαμεν εις τό ανατολικόν 
μέρος, έ'νθα εύρομεν τό Βαλεριάνειον τείχος.

Ούτως εικάζω δτι πρέπει νά άναζητήσωμεν τον τοίχον τής μεσημβρινής 
πλευράς κατωτέρω καί πέραν τοΰ Προπύλου εις μήκος 65 περίπου μέτρων> 
δσον είναι καί τό μήκος τής βορείου πλευράς όλοτελώς έκκαθαρισθείσης καί 
ούτω θά εΰρωμεν δτι θά ήτο όντως τετράγωνον, ως λέγει 6 Παυσανίας καί 
κολοσσιαίων, ώς καί 6 Ψευδο-Ήράκλειος, δστις καλεΐ τό ’ξίδεϊον ώς τό μέγι- 
στον έν τη Οικουμένη.

Πιθανόν λοιπόν είναι δτι καί τό υπό τοΰ Άριοβαρζάνου άνοικοδομηθέν
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Ώδεΐον νά άνεκτίσθη επί των Ιδίων θεμελίων τοΰ υπό Περικλεούς ίδρυ- 
θέντος. Είναι αληθές δα εν rfj προγενέστερα εκθέσει ήμών εΐπομεν δτι δεν 
ήτο τετράγωνον, άλλα παραλληλόγραμμον, έκλαβόντες τό τοιχίον τούτο ως 
τής μεσημβρινής πλευράς, δι’ ου ώρίσαμεν καί τάς διαστάσεις τοΰ κτιρίου, 
άλλ! δμολογοΰμεν νϋν δτι έπλανήθημεν τότε, διότι τό τοιχίον τούτο ήτο τού 
αυτού πάχους και τό υλικόν εξ αρχαίων είργασμένων λίθων καί ωμοίαζε 
καταπληκτικώς προς τά ά'λλα σωζόμενα σκέλη, ήτοι τού Β. καί Δ. Άλλ’ ήδη

Είκ. 4. Τό ανατολικόν ανάλημμα τοΰ Διονυσιακού Θεάτρου.

έγνώσθη δτι τούτο είναι συνέχεια τοΰ υπό τάς οικίας κειμένου Βαλεριανείου 
τείχους, περιέθεε δέ αυτό τό άποκαλυφθέν υδραγωγείου. Ούτω δέ έξηγάγο- 
μεν άλλοία συμπεράσματα, έκλαβόντες τό τμήμα τούτο τοΰ τοίχου, δπερ 
δεν κεϊται επί τοΰ στερεού Ιδάφους, τής μεσημβρινής πλευράς ως άνήκον τφ 
’φδείω' διότι ένομίσαμεν την οίκοδομίαν τού έξ αρχαίου είργασμένην υλικού 
καί έχοντος τό πάχος των άλλων πλευρών τοΰ κτιρίου, ως τμήμα άρχαίον, 
άλλα μή προλαβόντες νά έξετάσωμεν, λόγω τής διακοπής των άνασκαφών, 
ως έκ τού χειμώνος, αν εδράζεται επί τού στερεού Ιδάφους, καί ούτω έπλα
νήθημεν έν τή σπουδή ήμών καί Ιξηγάγομεν συμπεράσματα ούχι άληθή, 
ύποθέσαντες δτι τό υπό τοΰ Παυσανίου λεγόμενον τετράγωνον δεν ήτο άκρι- 
βές τοιούτον.
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