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ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1922 ΚΑΙ 1923

1· ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩΐ ΩιΔΕΙΩι ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ.

Αί εν τφ ’ζΐδείφ τοΰ Περικλεούς άνασκαφικαί ήμών έργασίαι υπήρ
ξαν Kara to 1922 λίαν περιωρισμέναι, καθότι ελάχιστος ελεύθερος χώρος 
ΰπελείπετο προς έξερεύνησιν.

Έν αρχή έκαθαρίσαμεν ολόκληρον τον ανεσκαμμένου χώρον τοΰ ήδη 
άποκαλυφθέντος κτιρίου τοΰ \25είου, οστις έκ τών βροχών καί τών από 
τής Άκροπόλεως κατερχομένων χωμάτων καί λίθων είχε σχεδόν έκ νέου 
καλυφθή. Τα δε εις φως ελθόντα βάθρα τών κιόνων, δΓ ών έστηρίζετο 
ή στέγη τοΰ κτιρίου ουδόλως διεκρίνοντο.

ΕΙτα εξηκολουθήσαμεν άποκαλύψαντες μικρόν ετι μέρος τοΰ τοίχου 
τής ΒΔ πλευράς τοΰ οικοδομήματος, Ό τοίχος οΰτος άποκαλυφθείς μέχρι 
σχεδόν τής ΒΔ γωνίας τοΰ αναλήμματος τοΰ θεάτρου τοΰ Διονύσου έχει 
μήκος 73 περίπου μέτρων, άποτελεΐται δέ εκ μεγάλων πειραϊκών λίθων 
καί είναι έπενδεδυμένος έσωθεν μετ’ έπιμελείας διά μαρμάρινων πλακών, 
σφζεται δέ έν άρίστη διατηρήσει.

Νοτιοδυτικώς τοΰ οικοδομήματος, ένεκα τής μεγάλης εκεί έπιχώσέοος 
τοΰ έδάφους εξηρευνήσαμεν δι’ άνορύξεως τάφρων τό εγγύς εκεί προ 
ετών έν μέρει άποκαλυφθέν μέγα κρηπίδωμα, ελπίζοντες οΰτω νά συναν- 
τήσωμεν τό σκέλος τής έτέρας πλευράς τοΰ ’ίΐδείου, άλλα δυστυχώς ούδέν 
τούτου μέχρι τοΰδε εΰρομεν.

Τό κρηπίδωμα τοΰτο καίτοι πρύ πολλών ετών είχεν άποκαλυφθή, δτε 
άνεσκάπτετο τό Θέατρον τοΰ Διονύσου, ούδείς δμως μέχρι τοΰδε άνε- 
γνώρισε τοΰτο δτι ήν τό υπό τών αρχαίων συγγραφέων άναφερόμενον 
καί άκριβώς απέναντι τής σκηνής τοΰ θεάτρου κείμενον Πρόπυλον, δπερ 
συνεκοινώνει μετά τοΰ 'Ωδείου (πρβ. Άνδοκίδην περί μυστηρίων κ. 38), 
δστις αναφέρει δτι δι’ αΰτοΰ κατήλθον οί Έρμοκοπίδαι από τοΰ ’φδείου 
εις την ορχήστραν τοΰ θεάτρου.
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Τό Πρόπυλον τούτο άποτελεΐται έκ τριών δόμων λίθου κροκκαλοπα- 
γούς, Ικαλΰπτετο, δέ cog εβεβαιώθημεν, διά μαρμάρινων πλακών, ών τινας 
ευρομεν εκεί πλησίον, τών λοιπών μεταποιηθεισών εις άσβεστον, εί και 
εχρησιμοποιήθησαν εις ά'λλα οικοδομήματα. Την αυτήν μεγάλην καταστρε
πτικήν ερήμωσιν ύπέστη καί τούτο, διότι καί εξ αυτού τού κρηπιδώματος 
άφηρέθησαν πολλοί λίθοι Ιδίως εκ τού μέσου.

Εις τα άνω στρώματα εύρομεν κατά τήν άνασκαφήν ημών θεμέλια 
οικιών ως καί τρεις ΰπέρμεγέθεις πήλινους πίθους εκτεθειμένους εν τοΐς 
ύπογείοις τών οικιών τούτων, χρησιμεύοντας δέ εις έναπόθεσιν υγρών, ή καί 
δημητριακών καρπών. “Ομοια οικήματα εύρομεν καί επί τού χώρου τού 
’ί^δείου. Έξηκριβώθη δέ ήδη οτι ολόκληρος δ προς μεσημβρίαν καί άνα- 
τολάς τής Ακροπόλέως χώρος είχε συνοικισθή κατά τούς επί Τουρκοκρα
τίας χρόνους ένεκα τής δεσποζούσης θέσεως χρησιμευούσης καί ώς σκο
πιάς, διότι εντεύθεν ή θάλασσα τού Φαλήρου ήν σύνοπτος, καί ήδύναντο 
νά κατοπτεύσωσι τάς έκεϊθεν έπιδρομάς τών Αλβανών πειρατών (Φου
στών), οΐτινες, ώς γνωστόν, πολλάκις ελεηλάτησαν την ’Αττικήν χώραν. 
Ούτως ή ύπερθεν αυτών κειμένη Άκρόπολις έχρησίμευεν ώς καταφύγιου.

Ταύτα έν συντόμφ εΐχον νά εκθέσω, ευελπιστώ δέ δτι τό προσεχές 
έτος κατεδαφιζομένης καί τής ΒΔ τής άνασκαφής ημών κειμένης οικίας 
τού ’Αγαπίου θά δυνηθώμεν νά προβώμεν εις περαιτέρω εργασίας προς 
άνακάλυψιν ολοκλήρου τού οικοδομήματος τού ’Ωδείου.

Π. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ2

2. ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΙΩΣ·

Κατά δοθεΐσάν μοι ύπό τού Συμβουλίου τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
εντολήν υποβάλλω ενταύθα λεπτομερή, κατά to δυνατόν, έκθεσιν τής κατα- 
στάσεως, εις ήν περιήλθον από μακροΰ ολίγον κατ’ ολίγον πολλαί τών 
αρχαιοτήτων τού Πειραιώς, άτε γνωρίζων εξ ύπερτριακονταετούς εκεί δια
μονής καί επιμελείας αυτών πώς ήσαν αΰται, πώς διετηρήθησαν καί εις 
ποιον «ημεϊον δυστυχώς έφθασαν σήμερον.

Καί έγραψα μέν καί προ διετίας προς τό Σ. 'Υπουργείου καί άπεστά- 
λην ΰπ’ αυτού, ΐνα υποδείξω τάς βλάβας τάς έπενεχθείσας καί τον τρόπον 
τής διορθώσεως, καί μειέβην προς τούτο καί υπόμνημα τό προσήκον
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