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nische Vasen, τον πολύκλαυστον Άδόλφον Furtwangler.

'Η οικονομική κατάστασις τής Εταιρείας εκτίθεται έν 
τώ ύπ’ οψιν 'Υμών έντύπω λογιστικώ πίνακι, έξ οδ φαί
νεται οτι τά μέν έσοδα κατά το λήξαν έτος άνήλθον είς
δρ. 49,046 τά δε έξοδα εις δρ. 47,220.

Τά κύρια έργα τής Εταιρείας κατά το λήξαν έτος 
εΐνε, ώς είκός, άνασκαφικά, περί τούτων δέ άνακοινοΰμεν 
τά έξής:

Πρώτην καί σημαντικωτάτην άνασκαφήν έξετέλεσεν ή 
Εταιρεία κατά την νοτιοανατολικήν κλιτόν τής Άκροπό- 
λεως, παρά τδ Διονυσιακόν θέατρον, συνεχίζουσα ένταΟθα 
το εργον, οπερ έπεχείρησεν άπό τοΟ 1914 προς άνακάλυ- 
ψιν τοΟ ’Ωδείου τον Περικλεούς. At έργασίαι έξετελέσθη- 
σαν και κατά το λήξαν έτος ύπό τήν αυτήν διεύθυνσιν του 
εφόρου τοΟ ΈθνικοΟ Μουσείου καί μέλους τοΟ Συμβουλίου 
Π. Καστριώτου έχοντος ώς βοηθόν τον X. Ήλιόπουλον, 
έσχον δέ τοιοΟτον αποτέλεσμα, ώστε σήμερον δύναται 
πλέον μετ’ ασφαλείας νά βεβαιωθή, δτι άπεκαλυφθη οχι 
μόνον ή θέσις ένθα έκειτο το Ώδεΐον, άλλά και τμήμα τι 
αύτοΟ. Έν τή προς το Συμβούλιον εκθέσει του ό κ. Κα- 
στριώτης άνακοινοϊ τά έξής. «Έν τω χώρω, έν ώ έγέ- 
νοντο αί έργασίαι, προύχώρησεν ή σκαφή μέχρι τοΟ βρά
χου. Άνεκαλυφθησαν δέ πρώτον κτίσματά τινα μεταγενέ
στερα και ΰπ’ αότά τείχος ίσοδομικόν, ό'περ εϊνε σπου- 
δαϊον ώς καθορίζον τον χώρον τοΟ θεάτρου τοΟ Διονύσου 
από τοΟ χώρου του Ωδείου τοΟ ΙΙερικλεους. Βαθυτερον 
επί τοΟ στερεοΟ εδάφους άπεκαλύφθησαν θεμέλια στοάς, 
ώς καί οί όρθοστάται γωνιαίου τοίχου κατά χώραν κείμε
νοι. Τούτων άποκαλυπτομένων καί κατά τήν έτέραν πλευ
ράν, θά άποτελεσθή τετράγωνος ίσως αίθουσα μήκους 25 
περίπου μέτρων, ή ορθογώνιος. ΒνταΟθα εΰρέθη έπίσης
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παχύτατον στρώμα τέφρας καί ξύλων άπηνθρακωμένων, 
απειρία δέ κεραμίδων στέγης ήμικεκαυμένων καί πλεϊστοι 
σίδηροι ήλοι, ώς καί έλάσματα σιδηρά χρησιμεύοντα προς 
σύνδεσιν των δοκών της στέγης. Ύψηλότερον τών θεμε
λίων τούτων ο βράχος προς βορράν καί προς δυσμάς είνε 
κεκομμένος καθέτως, επί δέ του άνω μέρους δριζοντίως εις 
πλάτος δύο σχεδόν μέτρων, καί αποτελεί οίονεί διάζωμα, 
οΐον ύπάρχει έν τοϊς θεάτροις. Περιέθεε δέ τοΟτο κύκλω 
κιονοστοιχία. Την εσωτερικήν δέ διάταξιν του Ωδείου 
γνωρίζομεν έκ τοΟ Βιτρουβίου λέγοντος, δτι ήτο κεκοσμη- 
μένον διά στύλων λίθινων έσω τε καί έξω του οικοδομή
ματος, άμα όέ καί ύπέρ τάς τών εδωλίων σειράς κατά 
διάταξιν Στοάς κύκλω περιθεούσης τον περίβολον. Κατ 
ακολουθίαν τούτων δυνάμεθα ήδη να άναπαραστήσωμεν 
το σχήμα του ’Ωδείου ώς έξης: Έπ'ι τοΟ διαζώματος, δπερ 
διαθέει γύρωθεν την Στοάν, ύπήρχε κιονοστοιχία ύποβα- 
στάζουσα την στέγην, όπισθεν δέ τών κιόνων ήσαν τά 
καθίσματα τών θεατών, ώς έν τώ Βουλευτηρίω τής Πρι- 
ίνης, έν δέ τή ’Ορχήστρα ήσαν μόναι αί έδραι τών μου
σικών, ώς έν τφ μικρώ θεάτρω τής Πομπηίας. Γών γενο- 
μένων δ’ έν τή άνασκαφή εύρημάτων άξιον λόγου είνε 
όστέϊνον θεατρικόν είσιτήριον, δπερ έν τή μια όψει φέρει το 
όνομα τοΟ Αισχύλου, έν δέ τή δπισθία όψει είκονίζεται έν 
κατόψει οικοδόμημα περίεργον, ίσως αύτό τό Ωδεΐον».

Καί ταΰτα μέν περί τών μέχρι λήξεως του έτους ερ
γασιών. Επαναλαμβανομένων δ’ αύτών όσονούπω, έλπί- 
ζει τό Συμβούλιον, δτι θέλει κατορθωθή κατά τό άρξάμενον 
έτος νά άποκαλυφθή ολόκληρος δ χώρος του Ωδείου καί 
ούτω καταστή ίσως δυνατή ή έξακρίβωσις του τε σχήμα
τος καί τής διατάξεως αύτοΟ. Το οικοδόμημα έκτείνεται 
προς τό μέρος τοΟ Διονυσιακοί) θεάτρου, έκεϊ δέ είνε με- 
γαλητέρα ή έπίχωσις, ώστε έλπίς ύπάρχει δτι καλλιτέρα
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εϊνε ή διατήρησις αύτοΟ. Ούτω δέ μόνον είνε δυνατ'ον νά 
λυθώσι τά σχετικώς προς το άποκαλυπτόμενον μνημεϊον 
οικοδομικά καί αρχιτεκτονικά προβλήματα, διότι πρωτο
φανές έν ΆΟήναις καί ιδιόρρυθμον ήτο τό προκείμενον 
Ώδ εϊον, έφ’ ώ καί οί αρχαίοι ύπελάμβανον, δτι είχε 
ποιηθή κατ’ άπομίμησίν τής σκηνής τοΟ βασιλέως των 
Ιίερσών. Ισως είχε σχήμα σύνηθες έν τή Μικρασιατική 
καί νησιωτική ’Ιωνία άπό τής Β*)5 έκατονταετηρίδος, οίον 
είχε πιθανώς καί ή έν Σπάρτη Σκιάς, ήν ωκοδόμησε Θεό
δωρος ό έκ Σάμου. Άλλ’ οίονδήποτε καί αν άποβή το 
τελικόν άποτέλεσμα των άνασκαφών, το μέχρι τοοδε είνε 
λίαν εύχάριστον διότι ή παλαιά τοπογραφία των ’Αθηνών 
πλουτίζεται διά τής άποκαλύψεως έπισήμου μνημείου, 
λαμπρώς δέ πιστοΟνται αί σαφείς καί κατηγορηματικαί 
μαρτυρίκι τών αρχαίων περί τής πλησίον τοΟ ίεροΰ τοΟ 
Διονύσου καί τοΟ θεάτρου, καί οή άριστερά τώ έξερχο- 
μένω έκ τοΟ θεάτρου, ύπάρξεως το0 Ωδείου. Διά τής γε- 
νομένης δ’ άνασκαφής έκλείπει προς τούτοις έκείνη ή ύπό 
τον βράχον τής Άκροπόλεως καί παρά τό Διονυσιακόν 
θέατρον ακοσμία έκ τών σεσωρευμένων χωμάτων καί λί
θων καί έξ ήρειπωμένων κοινών κτισμάτων, έκκαθαρίζεται, 
ΐσοπεδοΟται καί εξωραΐζεται ό χώρος ό συνδέων δυο ση
μαντικά μνημεία του ελληνικού πολιτισμοί), τό ’Ωδεΐον 
καί το θέατρον».

Δευτέραν άνασκαφήν έξετέλεσεν ή Εταιρεία έν Νικο- 
πόλεί τής Ηπείρου διά τοΟ έφορου αρχαιοτήτων καί μέ
λους τοΟ Συμβουλίου ’Αλεξάνδρου Φιλαδελφέως, συνεχί- 
ζουσα τάς έν τή πόλει ταύτη του Αύγουστου άνασκαφάς, 
άς διά τοΟ αύτοΟ έφάρου έκτελεΤ άπό τοΟ 1913. Έστέ- 
φθησαν δέ κατά τό λήξαν έτος αί άνασκαφαί ύπό μεγάλης 
επιτυχίας, διότι άπεκάλυψαν μεγάλην καί σημαντικωτά- 
την Βασιλικήν τών παλαιών χριστιανικών χρόνων, ής τό
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Έπανελήφθησαν εφέτος at δαπάνη τής ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας υπό τήν έμήν διεύθυνσιν άνασκαφαί πρός τελικήν άποκά- 
λυψιν τοΰ χώρου τοΰ ’Ωδείου τοΰ Περικλέους, οστις καθωρίσθη 
δια των μέχρι τοΰδε άποκαλυφθέντων λειψάνων και άλλων σχε
τικών εόρημάτων, περί ών διελάβομεν ήδη έν τή ΑΕ 1914 σελ. 
143-166.

Εφέτος ήσχολήθημεν εις τήν έκχωμάτωσιν τοΰ ανατολικής 
τής Άκροπόλεως και μέχρι σχεδόν αύτοΰ τοΰ βράχου χώρου, 
οστις άποκαλυφθεΐς άπετέλεσε μετά τοΰ ήδη από τοΰ παρελθόν
τος έτους άνεσκαμμένου ολόκληρον τετράγωνον χώρον 25 πε
ρίπου μέτρων. Έκεΐ ήλθον εις φώς μεταγενέστερα οικοδομήματα 
έξ αρχαίων λίθων έκτισμένα, ώς καί πίθοι τινές έκ κεράμου χρη
σιμοποιούμενοι πρός έναπόθεσιν υγρών (υδατος, ελαίου, οίνου) 
ή άλλων τροφίμων, αρχιτεκτονικά τεμάχια ώς καί τινα ενεπί
γραφα, αγαλμάτων γυμνόν Διονύσου και μικράν κεφαλήν γυ
ναικεία'/, ίσως Άρτέμιδος.

Μετά τήν συντελεσθεΐσαν κατεδάφισιν τών κτισμάτων τού
των εις βαθύτερα στρώματα άπεκαλύφθη αυτός ούτος ό βράχος 
λελαξευμένος, ού ή διεύθυνσις καί τό σχήμα προσαρμόζονται ώς 
συνέχεια τοΰ ήδη έκ τής προγενεστέρας εργασίας άποκαλυφθέν- 
τος, άποτελών, ώς φαίνεται, τό κοιλον (δπερ πιθανόν νά ήτο τε
τράγωνον), τοΰ ’Ωδείου.

Ύπό τά μεταγενέστερα ταΰτα κτίσματα ευρέθη καί εύρυτάτη 
ασβεστοκάμινος κατασκευασθεΐσα επί τοΰ βράχου, δν καί κατέ
στρεψαν πρός τό μέρος τοΰτο. Ή εύρεσις ταύτης εξηγεί τήν γε- 
νομένην μεγάλην καταστροφήν τοΰ ’Ωδείου καί τών υλικών άτινα 
έχρησιμοποιοΰντο διά ταύτην, ών ούκ ολίγα μαρμάρινα θραύ
σματα ευρέθησαν έν αυτή ήμικεκαυμένα έν μέσψ πυκνού στρώ
ματος ελαιοπυρήνων, οϊτινες ώς καύσιμος ύλη έτίθεντο έκεΐ.
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Προχωρούσης τής άνασκαφής εΰρομεν εις βάθος 3 μέτρων 
τείχος ίσοδομικόν, άπό βορρά πρός νότον διήκον, ου τό σήμερον 
άποκαλυφθέν μήκος είναι 10 μέτρων. Τούτου σφζεται μόνον ό 
κάτω δόμος, ενιαχού δέ καί δύο δόμοι. Είναι ελληνικών χρόνων 
έκ λίθου πειραϊκοϋ (άητίτου) καί δύναται ασφαλώς να θεωρηθή 
ως καθορίζον τόν χώρον του ’Ωδείου τοΰ Περικλέους άπό τοΰ 
Διονυσιακού θεάτρου. Επομένως τό ύπά τών συγγραφέων τοπο- 
θετούμενον ένταύθά που Ώδείον άναζητητέον έσωθεν τού τεί
χους δηλ. έν η θέσει ημείς έξ άρχής είργάσθημεν καί εύρομεν 
έκτος τών άλλων ένδείξεων καί τεκμηρίων καί κρηπιδώματα 
κατά χώραν, άτινα συνεπλήρουν τήν ΒΑ πλευράν τού λελαξευ- 
μένου τοίχου.

Κατά τάς τελευταίας ημέρας τοϋ Νοεμβρίου καί όλίγον πρό 
τής διακοπής τών άνασκαφών, ένεκα τοΰ έπελθόντος χειμώνος 
κάτωθεν τοΰ ίσοδομικοΰ τείχους εύρέθη εις βάθος 3 μέτρων γω
νία Στοάς (ή Αιθούσης) σχήματος ΤΤ. Ταύτης σφζεται τό κρη
πίδωμα έκ δύο βαθμίδων, τοΰ μέν πρός βορράν σκέλους σφζε- 
ται μέχρι τριών μέτρων μήκους, τοΰ δέ πρός δυσμάς μέχρι δέκα 
μέτρων (δσον ήδη άπεκαλύφθη). Τό τεχνικώς έξωμαλυσμένον 
έδαφος, δπερ άπό τοΰ παρελθόντος έτους άπεκαλύψαμεν, εύρί- 
σκεται είς τό αύτό έπίπεδον, μετά τοΰ ήδη άποκαλυφθέντος, ού
τως όλόκληρος ή έκτασις τής Στοάς έχει μήκος περί τά 20 μέ
τρα, ίσως δέ καί τά πλάτος αυτής νά ήτο ίσον περίπου. Είς τήν 
γωνίαν ταύτην τής Στοάς εΰρομεν παχύτατον στρώμα τέφρας 
καί ξύλων άπηνθρακωμένων, δπερ έπεκτείνεται έπί δλης τής 
άνασκαφείσης έκτάσεως, καθώς καί σωρείαν πηλίνων κεραμίδων 
στέγης στρωτήρων καί καλυπτήρων ήμικεκαυμένων καί ούκ ολί
γους σιδηροΰς ήλους μετά σιδηρών έλασμάτων, άτινα έχρησί- 
μευον διά τήν σύνδεσιν τών δοκών τής στέγης.

Καί τά δλίγα ταΰτα εύρήματα θεωροΰμεν ούχί πλέον άπλάς 
ένδείξεις, άλλά σπουδαία τεκμήρια άνήκοντα άναμφιβόλως είς 
αύτό τό ’φδείον.

Έν τή γωνία τής Στοάς εύρέθη κατά χώραν ορθοστάτης τοί
χου έκ πώρινου σκληροΰ λίθου πειρα'ίκοΰ, ιδρυμένος έπί τής ύψη- 
λοτέρας βαθμίδος τοΰ κρηπιδώματος. Τό σχήμα τής Στοάς ταύ-

Πρακτικά τοϋ 1915
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της άποκαλυπτομένης καί της νοτίου πλευράς (άτε μη άνασκα
φείσης είσέτι) θά άποτελέση μεγάλην τετράγωνον Στοάν.

'Γψηλότερον των θεμελίων τούτων καί τ<5ΰ ορθοστάτου της 
Στοάς ό βράχος πρός βορράν καί πρός δυσμάς είναι κατά μήκος 
όριζοντίως κεκομμένος είς πλάτος 180, άποτελών οίονεί τό διά
ζωμα, άκριβώς ώς παρατηρεϊται εν τοΐς θεάτροις- διότι θέατρον 
καί ’Ωδεΐον ήτο ταυτόσημον, ώς τό του Ήρώδου έν Άθήναις 
καί θέατρον έλέγετο καί ’ί,έδεΐον.

Τήν εσωτερικήν διάταξιν τοϋ ήμετέρου ’Ωδείου γνωρίζομεν 
έκ τοϋ Βιτρουβίου δτι ήν μεν μικρόν, αλλά πολυτελές διά στύ
λων κεκοσμημένον, οί’τινες ήσαν έσω τε καί έξω τοΰ τής σκη
νής οικοδομήματος, άμα δέ καί όπέρ τάς των έδωλίων σειράς 
κατά ρυθμόν Στοάς κύκλω περι&εούσης τον περίβολον.

Ή άποκάλυψις τής Στοάς ταύτης καί ή κατά μήκος τής 
κορυφής τοΰ κοίλου, ήτοι τής γραμμής τής άνωτάτης σειράς τοΰ 
διαζώματος διάταξις, ώς βλέπομεν τοΰτο έπί των ήδη άποκαλυ- 
φθέντων δύο πλευρών, τής βορείου καί δυτικής, συμφωνοϋσι 
πληρέστατα περί τής έσωτερικής αδτοΟ διατάξεως.

Ώς καί άνωτέρω εΐπομεν, τό κοΐλον δεν ήτο άμφιθεατρικόν, 
άλλά τετράγωνον, συνεπώς επειδή μόνον μουσικαί παραστάσεις 
έν αύτφ έτελοΰντο, διά τοΰτο φαίνεται δτι δεν ήσαν ώς είς τά 
θέατρα αί έδραι ήμικυκλικώς διατεθειμέναι άπέναντι τής σκηνής, 
άλλά κατελάμβανον πάσαι τήν γύρωθεν Στοάν- δι’ δ καί ό Πλού
ταρχος λέγει δτι ήν Πολύεδρον. Έν δέ τή όρχήστρα ύπήρχον 
μόνον αί έδραι τών μουσικών ώς έν τφ μικρφ θεάτρφ τής Πομ
πηίας.

Κατόπιν τούτων δυνάμεθα ήδη νά φαντασθώμεν καί άνα- 
παραστήσωμεν τό σχήμα τοΰ ’Ωδείου. ’Ήτοι έπί τοΰ διαζώμα
τος δπερ διαθέει γύρωθεν τήν τετράγωνον Στοάν, δπήρχε κιονο- 
στοιχία υποβαστάζουσα τήν στέγην, όπισθεν δέ τών κιόνων ήσαν 
αί σειραί τών καθισμάτων τών θεατών, άκριβώς έν τφ Βουλευ- 
τηρίφ τής Πριήνης. Καί ό Σουΐόας έν λέξει «'Ωδεΐον » λέγει- 
Τόπος έστί ΰεατροειδής, έν φ είώθασι τά ποιήματα άπαγγέλλειν 
πριν τής είς τό θέατρον άπαγγελίας (Σχολ. Άριστ. Σφηκ. 1109).

Μεταξύ τών άλλων άντικειμένων εΰρομεν όστέϊνον σύμβο·

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:38 EEST - 18.237.180.167



58 Πρακτικά τοϋ 1915

λον Θεατρικόν, στρογγυλόν, ήτοι είσιτήριον, φέρον επί τής μιας 
όψεως τό όνομα AI C X Υ Λ Ο Υ καί οίνωθεν μέν τοϋ όνόματος 
XIII, κάτωθεν όέ. I Γ. Έκ του σχήματος των γραμμάτων άπο- 
όίόομεν είς τούς ρωμαϊκούς αύτοκρατορικούς χρόνους. Προφα
νώς πρόκειται περί θεατρικού εισιτηρίου άναφερομένου εις τήν 
παράστασιν έργου τινός τοΰ μεγάλου τραγικού. Τό δέ επί τού 
όπισθεν είκονιζόμενον έν κατόψει οικοδόμημα ίσως άναφέρεται 
εις αύτό τούτο τό ’Ωδεΐον διότι τού Θεάτρου τού Διονύσου έχο- 
μεν ήδη επί νομίσματος τήν εικόνα αυτού δλως διάφορον, επο
μένως δέν δύναται νά είναι τού Διονυσιακού θεάτρου.

Καί ταΰτα έν συνόλφ υπήρξαν τά μέχρι σήμερον ικανοποιη
τικά αποτελέσματα τής έφετεινής ημών άνασκαφής.

'Ως προς ήμάς λογιζόμεθα εύτυχεϊς, διότι κατωρθώθη τε
λείως νά όρισθή ή Θέσις τού ’Ωδείου μεθ’ όλας τάς δυσχερείς 
περιστάσεις, άφ’ οΰ, ώς γνωστόν, τά μεν ’Ωδεΐον έκάη, τό δέ 
ύλικον αύτοΰ διεσπάρη άκολουθήσαν τήν στυγνήν εκείνου τύχην.

Έν τούτοις τά περισωθέντα χύτου ελάχιστα λείψανα είσί 
μάρτυρες, αψευδείς πλέον τοΰ καταστραφέντος περικλεούς μνη
μείου.

Έν 3Αθηναις zrj 16 Δεκεμβρίου 1915.

II. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ
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