
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1924

1. ΤΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΝ ΩιΔΕΙΟΝ

Ή εφετεινή έπανάληψις τών εν τώ ’Ωδείφ τοΰ Περικλεούς άνασκα- 
φικών ημών εργασιών άφεώρα κυρίως την κατεδάφισιν τών εσχάτως 
άπαλλοτριωθέντων δυο μικρών οίκίσκων, οΐτινες καταλαμβάνουσιν ακόμη

Είκ. 1. ‘φδείου βόρειος τοίχος (ορθογραφία καί τομή).
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Το Περίκλειον ’Ωδεΐον 83

τον ήμισυν περίπου χώρον τής νοτίας πλευράς τοΰ οικοδομήματος, προς 
εντελή άποκάλυψιν τοΰ δλου κτιρίου, άλλ’ ανεβάλομεν επί τοΰ παρόντος 
την εργασίαν ταύτην διά λόγους, οΰς κατωτέρω θέλομεν εκθέσει.

Επίσης ανεβάλομεν καί την συνέχισιν τής άνασκαφής προς άπο
κάλυψιν τού ύπολειφθέντος μικρού ετι τμήματος τοΰ τοίχου τής ΒΑ 
πλευράς τοΰ οικοδομήματος, δι* ευθετώτερον χρόνον, εργασθέντες εκεί

Είκ. Ια

εφέτος επ' όλίγας μόνον ημέρας, καί τούτο ενεκα τής άπαιτηθησομέ- 
νης μεγάλης δαπάνης, καθότι ή επίχωσις τοΰ μέρους εκεί υπερβαίνει τά 
7 μέτρα.

"Αλλωστε δεν επρόκειτο διά τής άποκαλύψεως τοΰ ύπολειφθέντος 
μικρού τούτου τμήματος νά έλθη εις φώς σπουδαΐόν τι, άφ’ ου ικανόν 
μέρος τής έτέρας πλευράς, τής ανατολικής, εχει ήδη άποκαλυφθή καί κα
τέστη πλέον γνωστόν εις ημάς τό τε σχήμα καί ή εσωτερική διάταξις τοΰ 
δλου οικοδομήματος.

Καί ή εργασία αύτη όλοκλήρου τής βορειοδυτικής πλευράς τοΰ σκέλους
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τούτου θέλει γίνει βραδύτερον, τής ’Αρχαιολογικής ημών Εταιρείας προ- 
θύμως χορηγούσης την δαπάνην τής άνασκαφής, ως έπραξε διά τάς μέχρι 
τοΰδε εργασίας ημών έν τώ ’ί^δείφ, ας από 8ετίας έκεϊ ένεργοΰμεν, καθώς 
και διά την άπαλλοτρίωσιν τών οικιών, αΐτινες κατελάμβανον τον μέχρι 
τοΰδε άνασκαφέντα χώρον τοΰ οικοδομήματος.

Ή επανάληψης τής άνασκαφής ημών εφέτος εν τώ ’ίίδείφ τοΰ Περι- 
κλέους έβράδυνε δυστυχώς πολΰ έ'νεκα τοΰ έξαιρετικοΰ καύσωνος, αλλά 
και άλλων λόγων ανεξαρτήτων τής θελήσεως ημών. 'Ως εκ τούτου δέ δεν 
ήδυνήθημεν νά έπωφεληθώμεν και τής συνεργασίας τοΰ καθηγητοΰ κ. Dorp
feld, δστις έπείγετο νά μεταβή εϊς Τρφάδα, προς συνέχισιν τών εκεί υπό 
τοΰ Σχλήμαν προ ετών γενομένων μεγάλων καί επιτυχών άνασκαφών, 
αλλά κυρίως, ως ειπεν ήμΐν, ΐνα αποπεράτωση τούς ήμιτελώς έκτοτε άνα- 
σκαφέντας τάφους τοΰ τε Άχιλλέως και τοΰ Πατρόκλου.

'Ως γνωστόν, ό κ. Dorpfeld μετά πολλοΰ ενδιαφέροντος παρηκολου- 
θησε τάς μέχρι τοΰδε εν τώ Ώδείφ γενομένας εργασίας ημών καί διά 
τών σοφών αύτοΰ υποδείξεων πολλαχώς ήμΐν έβοήθησε (πρβλ. ΑΕ 1922 
σελ. 29 είκ. 4).

Ούτως έπισκεψάμενοι τό Ώδεΐον μετά του κ. Dorpfeld, δτε εσχάτως 
επ’ ολίγον διέτριψεν ενταύθα, εΐχομεν από κοινοΰ έκτοτε συνεννοηθή, δπως 
έξερευνηθή εφέτος ό μεταξύ τοΰ δυτικοΰ τοίχου τοΰ ’Ωδείου καί κυρίως 
ό προ τής ανατολικής παρόδου τής σκηνής τοΰ θεάτρου τοΰ Διονύσου 
ελεύθερος χώρος, ΐνα γνωρίσωμεν τά κατά τό μέρος εκείνο έν σχέσει προς 
τό εκεί υπό τών συγγραφέων άναφερόμενον καί ύφ' ημών άναζητούμενον 
Πρόπνλον τον Διονύσου (πρβλ. Άνδοκίδην περί μυστηρίων 38), δι’ ου 
τό πάλαι συνεκοινώνουν τά δύο ταΰτα Περίκλεια οικοδομήματα, έξ ών, 
ως γνωστόν, τό μεν ήτο ύπαιθρον (ανοικτόν), τό δέ έστεγασμένον. Τό δέ 
Ικεΐ που, δτε προ Ιτών άνεσκάπτετο τό θέατρον, εύρεθέν καί έν μέρει άποκα· 
λυφθέν τετράγωνον οικοδόμημα (πρβλ. ΑΕ 1922 σελ. 29 είκ 4), ούτινος 
μόνον τό κρηπίδωμα διεσώθη, παρ’ ούδενός τών αρχαιολόγων είχεν άνα- 
γνωρισθή δτι τοΰτο ήν τό υπό τα>ν συγγραφέων άναφερόμενον Πρόπνλον 

τοΰ Διονύσου. Καί έν τώ περί Ελληνικού θεάτρου συγγράμματι τών D5rp- 
feld—Reiseh: Das Grieehische Theater Tafel I, σημειούμενον προ 
τής άνατολικής παρόδου τοΰ θεάτρου καί εις ύψος 90,28 μέτρ. υπέρ την 
έπιφάνειαν τής θαλάσσης κείμενον, άναφέρεται απλώς θεμέλιον αγνώστου 
οικοδομήματος, καί ούδέν πλέον.
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Πρώτοι ημείς, από τοΰ πρώτου έτους τής ενάρξεως των ανασκαφούν 
ημών κατενοήσαμεν τοΰτο, ότι ανήκει είς την προς τό θέατρον μεγαλο
πρεπή εξοδον αΰτοΰ τοΰ ’Ωδείου εκ τής δυτικής αΰιοϋ πλευράς (πρβλ. 
ΑΕ 1914 σελ. 144 — 1. Σβορώνου «Εστία», 19 Σεπτεμβρίου 1921)' Τοΰτο

Εΐκ. 2. Πρόπυλον Διονύσου.

σκάψαντες ημείς έν μερει τό παρελθόν έτος άπεκαλΰτ^αμεν αυτό τελείως 
μέχρι τών βαθύτερων θεμελίων (πρβλ ΑΕ. 1922 σελ. 29 είκ. 4). Έχει 
μήκος 11 μέτρων, πλατ. 4.50 και ΰψ. σφζόμενον 2.20. Άποτελεΐται 
νΰν εκ πέντε μόνον σειρών αλλεπαλλήλων δόμων ορθογωνίου σχήματος 
λίθων, εξ ών αί κάτω σειραί τών δόμων τοΰ κρηπιδώματος είναι μαλακοΰ 
λίθου πώριναι, εν φ αί λοιπαί αί άνωθεν τούτων είναι λίθου πειραϊκοΰ 
(τκτίτου). Έχομεν την γνώμην δτι ό τρόπος οΰτος τής διά πωρίνων λίθων 
κατασκευής τών θεμελίων είναι ίδιον τών επί Περικλεούς χρόνων, (είκ. 2). 
Την παρατήρησιν ταυτην εκαμεν ό κ. Dorpfeld καί επί τών προ τοΰ δυτικοΰ 
αναλήμματος τοΰ θεάτρου τοΰ Διονύσου εκ πώρου λίθου θεμελίων τών 
προ τής εκεί παρόδου κειμένων. Διά δέ τών εσχάτως εν συνεργασία μετά 
τοΰ κ. Dorpfeld γενομένων έκεϊ σκαφικών εργασιών ημών έβεβαιώθη ovt 
όντως τά άποκαλυφθέντα έκ πώρου λίθου θεμέλια είναι τοΰ αρχαίου 
θεάτρου, ήτοι τών επί Περικλεούς χρόνων, καί ολίγον περαιτέρω άνεκαλύ-
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ψαμεν έ'τι αρχαιότερα έκ πώρου λίθου επίσης θεμέλια (6. αιώνος) τοΰ επί 
Πρατίνα θεάτρου, δτε, ώς γνωρίζομεν, τοΰτο ήτο τότε εν τή γενέσει του 
καί μόνον ξύλινα παραπήγματα ΰπήρχον, αλλ’ δτε οΰτος εν τή 70 Όλυμπιάδι 
διηγωνίζετο προς τον Αισχύλον καί Χοιρίλον περί τοΰ βραβείου, κατάπε- 
σόντων τών ίκρίων τούτων, (πρβλ. Σουΐδαν εν λεξ. Πρατίνας) ήτοι τής 
ξύλινης σκηνής, ήν δ Θέσπις πρώτος εΐχεν ιδρύσει, έδωκεν άλλοις αφορμήν 
εις οικοδομήν τοΰ πρώτου λίθινου θεάτρου. "Ομοια θεμέλια έκ πώρου λί
θου τών αυτών χρόνων παρετηρήθησαν καί έν Άκροπόλει, εν τώ άρχαίφ 
Έκατομπέδψ, ως καί αλλαχού τού θεάτρου τοΰ Διονύσου. ΓΙαρετηρήθη δηλ. 
εκεί δτι έν ω τα θεμέλια, περί ών άναφέρομεν, είναι έκ πώρου λίθου, οί 
ύψηλότερον τούιων δόμοι είναι λίθου πειραϊκοΰ. Έκ τοΰ λόγου τούτου και 
τού διαφόρου τής οίκοδομίας τρόπου συμπεραίνει δ. κ. Dorpfeld δτι τα 
θεμέλια ταϋια είναι τών χρόνων τοΰ Περικλέους, τα δε ολίγον περαιτέρω 
άποκαλυφθέντα έπίσης θεμέλια ώς άνήκοντα εις τό έιι άρχαιότερον θεάτρον- 
ήτοι τοΰ 6 αιώνος τοΰ επί Πεισιστράτου, έν φ άλλοι τοίχοι εκεί που ευρισκό
μενοι καθώς καί τό ανάλημμα τοΰ θεάτρου, έξ δλοκλήρου έκ πειραϊκών 
λίθων άποτελούμενα, είναι τών χρόνων τοΰ Λυκούργου δτε, ώς γνωστοί·, 
άπετελέσθη τό θέατρον τοΰ Διονύσου. Έκ τής παρατηρήσεως ταύτης τοΰ κ. 
Dorpfeld συνάγομεν καί ημείς ένσχέσει προς τό Πρόπυλον ημών δτι καί τούτο 
ανήκει εις τούς χρόνους τοΰ Περικλέους, ώς εχον τήν κάτω σειράν ιών δόμων 
έκ λίθων πωρίνων, οικοδομηθέν καί τούτο συγχρόνως μετά τοΰ ’ξΠείου.

Άρχικώς οί δόμοι θά ήσαν πλείονες. Έκαλύπτετο δέ άνωθεν τό οίκο 
δόμημα τούτο, ώς έβεβαιώθημεν, διά μαρμάρινων πλακών, ών ούδεμία 
δυστυχώς έσώθη νύν κατά χώραν, εΰρομεν δμως τινάς εκεί πλησίον, τών 
λοιπών μεταποιηθεισών εις άσβεστον, ή καί χρησιμοποιηθεισών εις άλλα 
ύστερώτερα κτίσματα. ’Αλλά καί έκ τοΰ μέσου τοΰ οικοδομήματος τούτου 
έξήχθησαν, ώς παρετηρήσαμεν, πολλοί τών κροκαλοπαγών τούτων λίθων 
εκ τοΰ κρηπιδώματος τούτου, διότι κατά τήν άνασκαφήν ημών εΰρομεν 
pv τώ άνω στρώματι τούτου θεμέλια οικιών έκ μεγάλων ειργασμένων λίθων, 
έξ αύτοΰ τοΰ ’φδείου καί τοΰ έγγύς άναλημματικοΰ τοίχου τοΰ θεάτρου 
ειλημμένων.

"Ομοια θεμέλια οικιών παρετηρήσαμεν καί έφ’ ολοκλήρου τοΰ χώρου 
τοΰ ’φδείου. Έν δέ τοΐς ύπογείοις τών οικιών τούτων εΰρομεν πίθους 
παμμεγίστους διά τάς οϊκιακάς άνάγκας, ήτοι προς έναπόθεσιν δημητρια
κών καρπών, ή καί ΰδατος, οίνου ή έλαίου.
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Αί οίκίαι αΰται, ως είκάζομεν εκ τε τοΰ τρόπου τής οικοδομής κα'ι τοΰ 
χρησιμοποιηθέντος υλικού, άνηγέρθησαν πάσαι μετά την αλωσιν των ’Αθη
νών (1455). Ώς έξηκριβώθη δε ολόκληρος ό προς μεσημβρίαν και άνα- 
τολάς χώρος από τών κλιτύων τής Άκροπόλεως είχε συνοικισθή εκ φό
βου τής λυμαινομένης τότε τά μέρη ταΰτα πειρατείας, κατά τούς τής Τουρ
κοκρατίας χρόνους, έ'νεκα τοΰ οχυρού καί τής δεσποζούσης ά'μα θέσεως 
χρησιμευούσης κα'ι ως σκοπιάς· διότι εντεύθεν ή θάλασσα τού Φαλήρου, 
εξ ου οί πειραταί ώρμώντο, ήν σύνοπτος, ήδυναντο δέ από τής θέσεως 
ταυτης νά κατοπτευωσι τάς έκεΐθεν επιδρομάς τών άλβανών πειρατών, 
«Φουσιών» καλουμένων, οϊτινες, ως γνωστόν, πολλάκις ειχον λεηλατήσει 
την αττικήν χώραν, ή δέ ύπερθεν αυτών κειμένη Άκρόπολις εχρησίμευεν 
έν καιρώ επιδρομών, ως ασφαλές αυτών καταφύγιον.

Τό οικοδόμημα τούτο έπιμένομεν νά θεωρώμεν ως τό υπό τών συγ
γραφέων άναφερόμενον «Πρόπνλον τοΰ Διονύσου», κείμενον ακριβώς προ 
τής ανατολικής παρόδου τής σκηνής τού θεα'τρου, συμφώνως τή μαρτυ
ρία τού Άνδοκίδου (περί μυστηρίων 38), δι* ου συνεκοινώνουν τά δύο 
ΙΙερίκλεια οικοδομήματα, ώς εΐπομεν ανωτέρω. Τό χωρίον τοΰ Άνδοκί 
δου έχει ούτω:

«Έπει δε παρά τδ Πρόπυλα ον τον Διονύσου ήν όραν άνύρώπονς 
πολλούς άπδ τοΰ ’Ωδείου καταβαίνοντας εις την ■ Ορχήστραν» έ'νθα ανα
φέρει δτι δ Διοκλείδης έξερχόμενος, ϊνα μεταβή εις Λαύρειον και 
ευρισκόμενος παρά τό Πρόπυλον τοΰ Διονύσου παρετήρησε πολλούς ά'ν- 
δρας (τούς Έρμοκοπίδας), κατερχομένους από τού φδείου προς την ’Ορχή
στραν τού θεάτρου' και περαιτέρω λέγει ό ’Ανδοκίδης (14) «δείαας δε αύτονς 
(δ Διοκλείδης) κα'ι εϊσελϋων ύπδ την σκιάν (τής πανσελήνου) καθέζεσϋαι 
μεταξύ τοΰ κίονος καί τής στήλης, εψ' ήζ δ στρατηγός εστιν ό χαλκούς» 
ήτοι τό ά'γαλμα τοΰ στρατηγού Μιλτιάδου. Ή θέσις τού αγάλματος τούτου 
καθώς κα'ι πάντων τών ανδριάντων τών Ιπισήμων άνδρών, ποιητών, μου
σικών, στρατηγών, ρητόρων και ευεργετών, είναι ήμΐν γνωστή εκ τών 
κατά χώραν διασωθέντων τινών μέχρι σήμερον ενεπιγράφων βάθρων 
διαφόρων ανδριάντων καί δή όπισθεν τής σκηνής τού θεάτρου καί 
προ τής Ανατολικής παρόδου κειμένων (πρβλ. Σχολ. Άριστείδου III, 
σελ. 534 καί II σελ. 216 έκδ. Dindorf): Δύο είσ'ιν ανδριάντες έν τφ 
Άθήνησι θεάτρφ, δ μέν έκ δεξιών Θεμιστοκλέους, δ δ’ εξ εύωνύμων 
Μιλτιάδου.
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Οΰτω βλέπομεν δη πάσαι αί μαρτυρίαι πληρέστατα συμφωνοϋσι προς 
την ύφ’ ημών δριζομένην θέσιν τοΰ Πρόπυλου.

Ή κάθοδος είς την ορχήστραν θά έγίνετο διά κλίμακος έκ μιας τών 
προς δυσμάς εξόδων τοΰ ’Ωδείου, κατ’ ανάγκην δε πρέπει νά φαντασθώμεν 
δτι ενταύθα έμεσολάβουν βαθμίδες, δι’ ων κατήρχοντο έκ τοΰ ’φδείου είς τό 
θέατρον και ενδεχόμενον είναι νά εΰρεθώσι τοιαΰται, αν μή εντελώς 
έξηφανίσθησαν.

'Ως παρατηροΰμεν καί έν τώ ’ξίδείφ τής Εφέσου, ή κατάβασις από 
τοΰ δρόμου εις την ’Ορχήστραν έγίνετο έπίσης διά μικρών κλιμάκων, 
εκατέρωθεν τών άκρων ταυτης (πρβλ. J. Keil, Epliesos. ein Fiihrei- 
durch die Ruinenstiitte und ihre Geschichte - Wien, 1915 σελ. 75 
εικ. 37.— K. Κουρουνιώτου, «’Ανασν.αφαΙ εν Νύαη τη εα'ι Μαιάνδρων 

έν Άρχαιολ. Δελτίω 1921-22 τεΰχ. 1 3 σελ. 65).
'Οπωσδήποτε τό βέβαιον είναι δτι ή Θέσις αυτή τοΰ ΙΤροπυλου 

ημών άνταποκρίνεται ακριβώς προς την υπό τών συγγραφέων όριζο- 
μένην θέσιν καί δεν δόναται νά ύπάρξη πλέον οΰδεμία άμφισβήτησις 
περί τούτου.

Παραδόξως όμως ό καθηγητής κ. Reisch, ώς προφορικώς άνεκοίναισεν 
ήμΐν ό κ. Dorpfeld, θεωρεί τό οικοδόμημα τοΰτο μάλλον ώς βάθρον 
μεγάλου χορηγικού μνημείου, ναοειδοΰς, ώς τό τής Άπτέρου Νίκης, τό 
τοΰ Νικίου καί άλλων τινών. Τοΰτο συνάγει έκ τινων ένεπιγράφων πλα
κών, φερουσών ονόματα χορηγών, έκεΐ πλησίον ευρεθεισών, άλλ’ ουχί κατά 
χώραν, ώς έν τινι διαλέξει του γενομένη έν τώ ένταΰθα αύστριακώ αρχαίο 
λογικώ ’Ινστιτούτα) άνέφερεν δτι αί ένεπίγραφοι έκεϊναι πλάκες άνήκουσιν 
είς τό έν λόγοι οικοδόμημα, έκ μόνου τοΰ λόγου δτι ευρέθησαν πλησίον 
έκεΐ. Έχομεν καί ημείς την γνώμην, δτι όντως αί ένεπίγραφοι έκεϊναι 
πλάκες προέρχονται έκ χορηγικών μνημείων καί δη έκ τών τής οδού 
Τριπόδων, καί ήτις οδός διήρχετο έκεΐ πλησίον καί τό υλικόν τούτων 
διαρπαγέν, ώς φαίνεται, κατά καιρούς από τής άρχαιότητος καί μέχρι 
σήμερον σχεδόν έχρησιμοποιήθη είς μεταγενέστερα κτίρια, ουχί δέ δτι 
άρχικώς άνήκον έκεΐ. Οΰτω δυστυχώς βεβαιοΰται καί ή όσημέραι 
καταστροφή καί έρήμωσις μέχρι καί τών θεμελίων σχεδόν τών αρχαίων 
κτιρίων.

’Άλλωστε ή γνώμη αυτή τοΰ κ. Reisch είναι παλαιά καί πολύ προ 
τών άνασκαφών ημών έξενεχθεΐσα, δτε ή θέσις τοΰ Ωδείου ημών έντελώς
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ήγνοεΐτο καί άλλαχόσε δπ’ άλλων έτοποθετεΐτο, παρανοούντων τό χωρίον 
τοΰ Βιτρουβίου (V. 21) λέγοττος δα τό ’Ωδεΐον τοϋ Περικλεούς έκειτο 
αριστερά τοΰ θεάτρου τοΰ Διονύσου, καίτοι δ Ρωμαίος άρχιτέκτων σαφώς 
ορίζει εκεί λέγων αριστερά τφ έξερχομένφ καί ουχί τφ είσερχομένω εις τό 
θέατρον ώς π. χ. οί Spoil καί Wheeler παρανοήσαντες τό ανωτέρω 
χωρίον καί μή εδρίσκοντες καταλληλοτέραν άλλην θέσιν έτοποθέτησαν αυτό 
δυτικώς τοΰ θεάτρου, εν η θέσει κατέχει νΰν τό επί Ρηγίλλη ’ξίδεΐον, τό 
υπό τοΰ 'Ηρώδου τοΰ Άττικοΰ κτισθέν. Ύπ’ άλλων δε καί ώς εντελώς 
έξαφανισθέν έθεωρεΐτο.

Γνωρίζομεν δε πάντες δτι καί αύτοΰ τοΰ θεάτρου τοΰ Διονύσου κατα- 
χωσθέντος ύπό τοΰ χρόνου, ήγνοεΐτο εντελώς ή ακριβής τούτου θέσις, δ δε 
A. Ρ. Ραγκαβής (εν τοΐς Πρακτικοϊς τής Αρχαιολογικής Εταιρείας τοΰ 
έτους 1841 σελ. 120), δτε τό πρώτον ήρξαντο αί άνασκαφαί τοΰ Διο
νυσιακού θεάτρου δπό τής Εταιρείας, υπήρξαν τόσον άκαρποι, ώστε 
νάε’ιπη: «τό άρχαϊον ΰέατρον δεν υπάρχει πλέον» (πρβλ. καί Dorpfeld- 
Reisch, Das griechische Theater σελ. 1). Έδέησε δε κατά τά έτη 
1858 καί 1859, τη έπιμόνω αιτήσει τοΰ καθηγητοΰ Ά9. Ρονσοπούλου, 
δπως έπαναληφθώσιν αί άνασκαφαί καί είτα τφ 1862 διά τοΰ Γερμανού 
άρχιτέκτονος Ζ. Η. Strack γίνωσι συστηματικοί άνασκαφαί, δτε καί άπεκα- 
λύφθΐ| τό πλεϊστον τοΰ θεάτρου, έως ου τφ 1876 καί 187 7 ή ’Αρχαιο
λογική ημών Εταιρεία άνέσκαψεν αυτό καί παρέδωκεν ήμΐν ώς έχει σή
μερον. (Πρβλ κ. Π. Καστριώτου Μνημεία των Άΰηνών, έκδ. Δ λ Άθήνησι 
1902 σελ. 142).

Καί δ καθηγητής κ. Όρλάνδος δσον άφορά τάς εισόδους, δι’ ών είσήρ- 
χετό τις εις τό ’ξΗεϊον, παραδέχεται ώ; εισόδους τοΰ Ωδείου τά ύφ’ ημών 
εκ κροκαλοπαγών λίθων, ορθογωνίου σχήματος εδρεθέντα δύο θεμέλια, τό 
μέν κατά τήν άνατολικήν πλευράν καί εις άπόστασιν 15 μ. από τής ΒΑ 
γωνίας, καθώς, καί τό κατά τήν δυτικήν πλευράν εις άπόστασιν 37. μ. άπό τής 
Β Α γωνίας τοΰ κτιρίου κείμενα, ένθα ημείς δρίζομεν ώς τό ΙΊρόπυλον (πρβλ· 
ΑΕ 1922 σελ. 38). ’Αλλά διά τό δεύτερον έχει ενδοιασμούς τινας θεωρών 
τό οικοδόμημα τούτο μάλλον ώς βάθρον μεγάλου χορηγικοΰ μημείου, λόγφ 
τοΰ λοξού προσανατολισμού έν σχέσει προς τον άξονα τοΰ κτιρίου, άλλά 
τοΰτο δύναται καθ’ ημάς νά έξηγηθή, άν παραδεχθώμεν δτι τό Πρόπυλον 
ήμών, ένεκα τών άνωτέρω λόγων, έκειτο εις άπόστασιν τινα τοΰ οικοδομή
ματος, εΐς δε τό μεταξύ κενόν διάστημα θά δπήρχον βαθμίδες, ώς εΐπομεν
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άναηέρω, λόγφ τοΰ επικλινούς τοΰ εδάφους, δι’ <δν συνεκοινώνουν μετά τοΰ 
’ξίδείου (πρβλ. είκ. 3 και 4).

Ουτω δε εξηγείται και ή μαρτυρία τοϋ ρήτορος Άνδοκίδου 
καί διά (περί μυστηρίων 38) δτι κατηλύον οι συνωμόται από τοΰ 
’ξίδείου τοΰ Προπΰλου είσήλθον εις την ’Ορχήστραν τοΰ θεάτρου τοΰ 
Διονύσου.

Είκ. 3. ΜΔ πλευρά ’Ωδείου.

’Ήδη ευχαρίστως εμαθον δτι κ. Ορλάνδος δεν επιμένει εις την αρχι
κούς εκορρασθεΐσαν τότε περί τοΰ Πρόπυλου ημών γνώμην του, οος δ ίδιος 
προφορικούς μοι άνεκοίνοοσεν |έσχάτως, άλλ’ αναγνωρίζει δτι δυνατόν νά 
είναι τοΰτο τό άναφερόμενον εκεί που Πρόπυλον. ’Ελπίζω επίσης δτι καί 
δ καθηγητής κ. Reisch θά μετέβαλε ήδη γνώμην. Ουτω βλέποο νΰν δτι 
πάντες άνενδοιάστως παρεδέχθησαν την γνώμην ημών καί δ κ. Dorpfeld 
επίσης άνεγνώρισεν αυτό ως τό Πρόπυλον, ώς σημείο! τοΰτο εν τώ πρός 
με σταλέντι προχείρφ σχεδιαγράμματι τοΰ Ωδείου (πρβλ. είκ. 2), ένθα 
δρίζει καί είσοδον (Εingang) (πρβλ. καί ΑΕ 1922 σελ. 29, είκ. 4), δι’ ής 
συνεκοινώνουν τό πάλαι τά δυο οικοδομήματα. Ή δέ κυρία είσοδος τοΰ
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’£4δείου, έχομεν την γνώμην, ως αλλαχού εΐπομεν, orι θά ήτο εξάπαντος από 
τής μεσημβρινής πλευράς, ώς είναι ή τοϋ θεάτρου τοΰ Διονύσου, προφυλατ- 
τομένη από τοΰ βορρά καί έχουσα θέαν προς την θάλασσαν.

Άμφότεραι αί πάροδοι τοϋ Διονυσιακού θεάτρου θά είχον βεβαίως 
Ουράς, ως παρετηρήθη τούτο διά τών τελευταίων άνασκαφών εις πολλά 
Ελληνικά θέατρα, ών τινες διεσώθησαν, ως λ. χ. τής ’Επίδαυρου, τής 
Δήλου (πρβλ. Dorpfeld-Reisch, Das griechische Theater σελ. 70)·

Εικ. 4. ΜΔ πλευρά ’Ωδείου ένθα ή πάροδος τοϋ Θεάτρου.

Καί ή ανατολική πάροδος τοϋ θεάτρου τοΰ Διονύσου θά έφερε, κατά τό 
Πρόπυλον, μεγαλοπρεπή κιονοστοιχίαν, ως βλέπομεν έν τφ Έλευσινιακω 
Τελεστηρίω, πιθανώτατα δέ καί ή κυρία είσοδος τοϋ ’ξίδείου νά έφερε 
τοιαύτην κιονοστοιχίαν, ως έχει την γνώμην καί ό κ. Όρλάνδος (πρβλ. 
ΑΕ 1922, σελ. 38).

Τό δέ έτερον Πρόπυλον τοϋ ίεροΰ Περιβόλου τοΰ Διονύσου κεΐται 
70 μέτρ. περίπου κατωτέρω εντεύθεν, ως ώρισεν ό άνασκάψας τά κατά 
την οδόν Τριπόδων χορηγικά μνημεία ήμέτερος συνάδελφος κ. 3Αλεξ.
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Φιλαδελφεύς, εν συνεργασία μετά τοΰ Γερμανού ’Αρχαιολόγου κ. Gabriel 
Welter εταίρου τού Γερμανικού ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου (πρβλ. ΑΕ 
1921 σελ. 95 — Gabriel Welter, Die Tripodenstrasse in Athen έν 
Mittheilumgen XXXXVII, 1922 σελ. 76 Taf. 11.

Άμφότερα τα οικοδομήματα ταύτα, τό τε θέατρον και τό ’Ωδεΐον, ήσαν 
σύγχρονα και άνηγέρθησαν κατά τό σχέδιον τού Ε' αίώνος, δπερ έφήρ- 
μοσεν 6 Περικλής, άρχιτεκτονοΰντος πιθανώς αυτού τού ’Ικτίνου, αλλά 
περί τοΰ θεάτρου γνωρίζομεν δτι δεν επερατώθη συγχρόνως αλλά πολύ βρα- 
δύτερον υπό τοΰ ρήτορος Λυκούργου (πρβ. Πλουτ. 'Ηθ. 814“, ένθα λέγε
ται δτι 6 Λυκούργος «ιό εν Διονύσου θέατρον επιστατών άπετέλεσε» και 
852 «πρός τε τούτοις ήμίεργα παραλαβών τούς τε νεώσοικους και την σκευο
θήκην και το θέατρον το Διονυσιακόν έξειργάσατο» και τού Παυσανίου A 29 
16 «Δυκούργω δε έπορίσθη μεν τάλαντα — οικοδομήματα δε άπετέλεσε μεν 
θέατρον ετέρων ύπαρξαμένων»).

’Αλλά τό σπουδαΐον τούτο αρχαιολογικόν ζήτημα διά τής εφετινής ημών 
άνασκαφής έπρόκειτο νά έξακριβώσωμεν,

Ό κ. Dorpfeld προτιθέμενος νά συγγράι|ιη ειδικώς περί τοΰ θεάτρου 
τοΰ Διονύσου, ένδιεφέρετο σπουδαίως νά καθορισθή επακριβώς οποία τις» 
ήτο ή σχέσις και επικοινωνία τών παρά τό Πρόπυλον κειμένων οικοδομη
μάτων. Και διά τούτο εις τό σημεΐον τούτο έπεστήσαμεν την προσοχήν 
ημών θέλοντές νά συμβάλωμεν, τό καθ’ ημάς, εις την έντελεστέραν τοΰ 
έργου τοΰ σοφού αρχαιολόγου ύποτύπωσιν.

Ούτως ήρξάμεθα τής άνασκαφής ημών κατά τό μέρος εκείνο, άποκα- 
λύψαντες γύρωθεν διά σκαφής εξ ολοκλήρου τό οικοδόμημα τούτο καί 
είτα άνορύξαντες βαθεϊαν τάφρον εις έκτασιν μήκους 3γ2 μέτρων μέχρι 
περίπου τού μανδροτοίχου τών οικιών Ν. Παπαδημητρακοπούλου και 
Άγαθ. Νάκη και πλάτ. 2*/2 μέτρ. έξιχθεΐσαν μέχρι τοΰ στερεού εδάφους 
(πρβ. εικ. 3).

Δυστυχώς δμως ή σκαφική αδτη έρευνα ούδέν άξιον λόγον εύρημα άπέ- 
δωκε πρός διευκρίνισιν τού ζητήματος ημών, άπεδείχθη δμως δτι τά 
χώματα τής έπιχώσεως ενταύθα ήσαν τής παλαιάς άνασκαφής τού θεάτρου 
τής έν έτει 1862 γενομένης και ειχον ριφθή εκεί, άφ’ ου, ως πιστεύω, 
είχε προηγουμένως Ιξερευνηθή ό χώρος ούτος και έγνώσθη δτι ούδέν ά'ξιον 
λόγου άρχαΐον ύπεκρύπτετο εκεί. Έσχηματίσαμεν επίσης την γνώμην δτι 
ό χώρος ούτος, ό μεταξύ τής ανατολικής παρόδου τοΰ θεάτρου, ένθα ωρί-
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σαμεν τό Ποόπυλον, και 6 μέχρι τών οικιών Παπαδημητρακοπούλου καί 
Νάκη κείμενος, ήτοι τό μεταξύ τών δυο οικοδομημάτων διάστημα, ήτο έν τή 
άρχαιόιητι πε,τατημένη οδός και δίοδος τών θεατριζομέντον' (πρβλ. και 
Dorpfeld-Reisch: Das griechische Theater σελ. 11). Ή δέ μεσημ- 
βρινί) πλευρά τοϋ ’φδείου, ένθα ή κυρία είσοδος αυτού, ζητητέα ολίγον 
ύψηλότερον εντός τής περιοχής τών δύο ανωτέρω μνημονευθεισών οικιών, 
και προς τούτο δέον να κατεδαφισθώσιν αί οικίαι αύται προς περαιτέρω 
άνασκαφήν. Ώς έπληροφορήθην άρμοδίως αί οικίαι αύται, ευτυχώς έ'χουσι 
μέν ήδη άπαλλοτριωθή, λόγφ δμως τού ένοικιοστασίου, καίτοι διά τό Δη
μόσιον, ούδεμία απαγορευτική διάιαξις ισχύει, αλλά φιλανθρωπίας χάριν, 
δεν έθεωρήσαμεν εύλογον, δπως γίνη βιαία έξωσις τών ένοικων, διά τούτο 
άνεβάλομεν επί τού παρόντος την κατεδάψισιν τούτων μέχρι διευθετήσεως 
τής παρούσης καταστάσεως.

Ούτως ή εφετινή εργασία ημών, ώς εΐπομεν, περιωρίσθη εις την έξερεύ- 
νησιν τού χώρου τού από τού Προπύλου μέχρι τών ανωτέρω οικιών κει
μένου. Άπεδείχθη δέ ωσαύτως έκ τής σκαφικής ταύτης εργασίας κατά τό 
μέρος εκείνο, δτι ή δυτική γωνία τού ’Ωδείου δεν έγειτνίαζε πολύ προς 
τό θέατρον, καί τούτο λόγω τού λοξού προσανατολισμού έν σχέσει προς 
τον άξονα τού κτιρίου. Ή δέ πλευρά τούτου διήρχετο 10 περίπου μέτρα 
ύψηλότερον τού Προπύλου, ήτοι έντός τού χώρου τών ά'νω οικιών, ώς 
τούτο πιστούται καί έκ τών συγγραφέων Βιτρουβίου καί Άνδοκίδου, 
οΐτινες άναφέρουσιν δτι τό ’Ωόειον έκειτο αριστερά καί ύψηλότερον 
τού Διονυσιακού θεάτρου καί δή τής ανατολικής τούτου παρόδου, ένθα 
κεΐται νύν τό Πρόπυλον, δι’ ου, ώς καί ανωτέρω εΐπομεν, κατήλθον 
οί συνωμόται από τού ’Ωδείου εις την ’Ορχήστραν τής σκηνής τού 
θεάτρου.

Ή ακριβής διεύθυνσις τής νοτίας πλευράς καθώς καί ή έπί ταύτης 
τοποθετουμένη κυρία είσοδος τού Ωδείου θέλει όρισθή δταν άνασκαφή 
ολόκληρος ό ύπό τών ανωτέρω οικιών κατεχόμενος χώρος, μετά τήν κατε- 
δάφισιν τών οποίων θέλει καταστή δυνατή ή διευκρίνισις τού δλου σχε
δίου τού Ωδείου.

Επίσης είργάσθημεν εφέτος εις περαιτέρω άποκάλυψιν τού τέρματος 
τής δυτικής πλευρά; τού οικοδομήματος, ούτινος ό τοίχος διατηρείται έν 
καλή καταστάσει, διασώζων έσωτερικώς καί τήν έκ μαρμάρου έπένδυσιν 
(πρβλ. είκ. G). Καί τού τοίχου τούτου άπεκαλύψαμεν ικανόν έτι μέρος,
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χωρίς δμως νά φθάσωμεν εις τό τέρμα τής πλευράς ταΰτης. Πάντως δμως 
προς ολοσχερή τούτου άποκάλυψιν δεν απολείπεται ή έλάχιστον ε'τι τεμά- 
χιον μέχρι δυο μέτρων, ως ύπελογίσαμεν, καθότι πέραν τουτου εύρίσκεται 
τό ανάλημμα τοϋ θεάτρου.

Ή πρόοδος τής εργασίας ενταύθα βαίνει λίαν βραδέως λόγω τής 
βαθείας τού μέρους έπιχώσεως, ύπερβαινούσης τα 7 μέτρα.

Τό άκρον τής δυτικής ταύτης πλευράς τού ’Ωδείου διήρχετο εγγύτατα 
τοϋ ανατολικού αναλήμματος τοϋ θεάτρου, άφ’ ού μάλιστα, ως γνωστόν, 
κατά τό μέρος τούτο και εισεχώρει εντός τοϋ θεάτρου, ούτως ώστε χάριν 
αυτού έθυσιάσθη κατά τό ΝΔ άκρον αυτού σπουδαϊον μέρος τού Διονυ
σιακού θεάτρου (τό άνω ήμισυ τριών έκ τών δεκατριών κερκίδων αυτού) 
υπό τού τό πρτότον, ως φαίνεται νϋν, σχεδιάσαντος άμφότερα τά οικοδο
μήματα Περικλέους, ών τό δεύτερον φαίνεται νϋν δτι άπεπεράτωσε μόνον 
και ούχί άρχικώς Ισχεδίασεν, ως ένομίζετο, ό ρήτωρ Λυκούργος. Αυτή και 
μόνη, ή μέχρι τοΰδε εντελώς ακατανόητος και διαφοροτρόπως ερμηνευο- 
μένη εντομή αυτή τοϋ ’ί^δείου έπί τού Διονυσιακού θεάτρου, δεικνύει 
οποίαν ύπερτέραν σπουδαιότητα άπέδιδεν 6 Περικλής εις τό ’ίίδεΐον αυτού 
διά τήν πνευματικήν διαπαιδαγώγησιν τών συμπολιτών του. Ουτω δεν δπε· 
λείπετο εκεί ή στενή δίοδος (2 περίπου μέτρων πλάτους) μεταξύ τών δύο 
οικοδομημάτων, εν φ κατωτέρω τό μεσημβρινόν σκέλος τού ’Ωδείου 
άπεμακρύνετο πολύ άφΐνον εύρειαν δίοδον, ως απέδειξαν αί άνασκαφαί 
ημών.

Τό άνατολικώς τοϋ θεάτρου καί προ τοϋ αναλήμματος τούτου μέχρι 
και τού Προπύλου ημών καταφορικώς διήκον τείχος ως έκ τού επικλινούς 
εδάφους μήκ. 20 μετρ., ύψους 1ι/2 και πάχους 2 ι/2 μέτρ. έκ μεγάλων είρ- 
γασμένων λίθων πολλαχώς χρημοποιηθέντων, κυρίως έξ αυτού τού θεάτρου 
καί τού ’φδείου ειλημμένων, θεωροΰμεν ούχί άναλημματικόν, ήτοι προς 
συγκράτησιν τών υπό τής βροχής από τών κλιτύων τής Άκροπόλεως κατερ- 
χομένων χωμάτων καί λίθων, άλλ’ οχυρωματικόν αυτού τού θεάτρου, 
άνεγερθέν εν ύστέροις χρόνοις· Ιάν δέ κρίνωμεν έκ τού τρόπου τής οΐκο· 
δομίας καί τής αμελούς έργασίας τούτου, δυνάμεθα νά άποδώσωμεν αυτό 
είς τούς τελευταίους ρωμαϊκούς χρόνους. Έν αύτφ εύρέθησαν έντετειχισμένα 
πολλά αρχιτεκτονικά μέλη καί άλλα γλυπτά έξ άλλων οικοδομητάτων ειλημ
μένα.

Τό τείχος τούτο ήτο, ως εΐπομεν οχυρωματικόν αυτού τοϋ θεάτρου,
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μεταβληθέντος εις φρούριον και εν σπουδή γενόμενον κατά τούς χρόνους 
των επιδρομών βαρβάρων λαών, οΐτινες διήλθον καί διέσεισαν τό έδαφος 
τής Ελλάδος, οτε οί κάτοικοι περίτρομοι κατέφευγον εις τά υψηλότερα 
και μάλλον οχυρά μέρη τής πόλεως. Τό τείχος τούτο προήσπιζε τό θέατρον, 
διήκον άπ’ ανατολών μέχρι καί τού Προπΰλου, εκ δε τών ά'λλων πλευρών 
περιεκλείετο έν μέρει καί υπό τών οχυρών αναλημμάτων, από δε τής 
μεσημβρινής πλευράς καί αυτή ή σκηνή τού θεάτρου κατά τούς τελευ
ταίους ρωμαϊκούς χρόνους είχεν επίσης μεταβληθή εις προμαχώνα 
(bastion) δστις κατηδαφίσθη κατά τάς έν ετει 1862 άνασκαφάς τού 
θεάτρου.

Μνείας άξιον άναφέρομεν ενταύθα, δτι έν τώ Προμαχώνι τούτφ εύ- 
ρέθη έντετοιχισμένος δ ενεπίγραφος σπόνδυλος ενός τών κιόνων τού ’φδείου 
ημών, έκ τής έπιγραφής τού οποίου μανθάνομεν ότι άνεκηρύσσετο υπό 
τού δήμου μέγας ευεργέτης δ βασιλεύς τής Καππαδοκίας Άριοβαρζάνης 
Β'. δ Φιλοπάτωρ 63/2 π. X. διά τήν ύπ’ αυτού άνοικοδόμησιν τού έπί 
Σύλλα καέντος ’Ωδείου τού Περικλέους, καί δστις σπόνδυλος εχρησι- 
μοποιήθη ως βάσις τού ίδρυθέντος αγάλματος τού βασιλέως τούτου, ού 
ημείς εύρομεν μόνον τήν δαφνοστεφή αυτού κεφαλήν, (πρβλ./gr. III, 
541 -Pittakis l’Ancienne Athenes p. 209 —ΑΕ 1914 σελ. 159. 163 καί 
1922 σελ. 34).

Τον ένεπίγραφον τούτον κίονα πρώτοι ημείς άνεγνωρίσαμεν δτι είναι 
σπόνδυλος κίονος, ως φέρων άναθυρώσεις καί τόρμους ά'νωθεν και κάτω
θεν, εξ ών συνάγομεν δη ούτος συνείχετο εκατέρωθεν προς ά'λλους σπον
δύλους δμοίου άρραβδώτου κίονος, ληφθείς έξ αυτού τού ’φδείου, 
πεισθέντες περί τούτου έκ παραβολής όμοιων κιόνων τού αυτού πεντε- 
λησίου μαρμάρου καί τής αυτής διαμέτρου μέ τούς κατά χώραν κατά 
τάς άνασκαφάς ημών εύρεθέντας όμοιους κίονας (πρβλ. ΑΕ 1922 
σελ. 34).

"Αλλη εργασία έγένετο έν τώ ήδη ανεσκαμμένα) ύφ’ ημών χώρω τού 
’Ωδείου προς καθαρισμόν ολοκλήρου τού χώρου τούτου από τούς εσχά
τως άναφυέντας θάμνους καί τής νέας έπιχώσεως έκ τών υπό τής βροχής 
παρασυρομένων από τών κλιτύων τής Άκροπόλεως χωμάτων καί λίθων, 
οΐτινες είχον έκ νέου καλύψει τά ύφ’ ημών από 8 ετίας εις φώς έλθόντα 
ερείπια τού οικοδομήματος.

Μεγάλας δυσχερείας εΐχομεν διά τήν μεταφοράν τών χωμάτων τής

Τό Περίκλειον ’Ωδεΐον
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ανασκαφής ημών, δνιες υποχρεωμένοι, ϊνα άποκομίζωμεν ταΰτα δια κάρρων 
μακράν τής ανασκαφής, άλλ’ ή εργασία αυτή ήθελεν απαιτήσει πολύν 
χρόνον και δαπάνην μεγάληV διά τοΰιο έζητήσαμεν την άδειαν τοΰ 
Υπουργείου, όπως, ελλείψει κάρρων, έπιτρέψη ήμΐν, ϊνα προσωρινώς άπο- 
θέσωμεν ταΰτα εις άκραν τινά εντός τοΰ περιβόλου τοΰ Διονυσιακού θεά
τρου, επιφυλασσόμενοι βραδύτερον και εις εΰθετώτερον χρόνον νά ρίψω- 
ΐιεν ταΰτα μακράν εντός τής κοίτης τοΰ Ίλισσοΰ. Καί την αϊτησιν ημών 
ταυτην ηΰδόκησε νά έπιτρέψη τό Σον Ύπουργεΐον.

Τοιαΰται υπήρξαν κατά τό παρόν έτος αί έν τω ’ζίδείφ τοΰ Περι
κλεούς έργασίαι ημών, διεκόψαμεν δέ μέ την ελπίδα, όπως προσεχώς έρ- 
γασθώμεν συστηματικώτερον προς ολοσχερή άποκάλυψιν τοΰ περίφημου 
τούτου οικοδομήματος, όπερ ό αρχαίος συγγραφεύς Ψευδό - Ήρακλείδης 
άναφέρων αυτό καλεΐ ώς «ιών έν zfj οίκονμένη μέγιοτον».

Πρακτικά της .'Αρχαιολογικής Έταιρχίας 1924.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤ11Σ

2. ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΝ

Τφ 1924 σκαφικα'ι έργασίαι διεξήχθησαν κυρίως επί τής δεξιάς τής 
χαράδρας όχθης, έγένετο δέ καϊ σκαφική διάπειρα επί τής αριστερός 
όχθης.

A ’) ijcl της δεξιάς όχθης.

61 (ΑΕ 1919 100 είκ. 2 2α' περί τών αριθμών 61 69 κλπ. πρβ ΑΕ 
1923 166κέ)· Ή νοτία πλευρά τοΰ οικοδομήματος 61, έκ πωρίνων ογκο
λίθων πεποιημένη, φέρει άνω μοχλοβόθρια.

Δυσμόθεν τοΰ 61 έν προτέρφ σκαφεία ηύρέθη μολυβδοΰν εϊσιτητή- 
ριον (τό αριστερόν άκρον προς τά όπίσω συγκεκαμμένον), είκ. 1γ (νΰν 
ΑΑΜ 15084), πρβ άλλα δύο: ΑΕ 1916 H9 εϊκ. ΐ(=ΠΑΕ 191666)

9· 10· 29
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