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μιμητόν Οπό πάντων, μάλιστα δέ ύφ’ήμών των Ελλήνων,
και έπλούτισε τήν Φλώρε ντίαν δι

Αρχαιολογικού Μου

σείου, έφ ώ ή πόλις αυτή των Μεδικων δυναται νά σεμνυνηται.
Μετά λύπης δ’ άναφέρει το Συμβουλίον καί τον έπισυμβάντα θάνατον εγχωρίου επιτιμίου εταίρου, τοΟ Κων

σταντίνον Καραπάνον, άνδρός διακριθέντος έν τη πολιτεία,
έν τοϊς γράμμασι και έν τή άρχαιολογία, δωρητ^Ο δέ εις
το Εθνικόν ημών Μουσεϊον τής πολυτίμου Συλλογής των
Δωδωναίων άρχαιοτήτων. Καί άλλος δέ έπιτίμιος εταίρος
έξεμέτρησε το ζήν ο Ολλανδός A. Goekoop, φιλέλλην,
λόγιος καί φιλάρχαιος άνήρ, ζηλωτής δέ καί θερμός ΰποστηρικτήςτών έν Ελλάδι αρχαιολογικών άνατκαφών, έφ’ώ
ή ήμετέρα εταιρεία έχει άναγράψει το όνομα αΰτοΟ έν τή
στήλη των έαυτής ευεργετών.
Τρέπομεν νυν τον λόγον εις τα άνασκαφικά καί επιστη
μονικά έργα τής Εταιρείας.

3Αναβχαφάς έξετέλεσεν ή

Εταιρεία κατά το λήςαν

έτος έν Άθήναις, έν Πέλλη τής Μακεδονίας καί έν Νικοπόλει Ηπείρου *).
’Από του έτους 1913 ειχεν άποφασίσει το Συμβουλίον
προτάσει τοΟ ’Αντιπροέδρου νά ένεργήση άνασκαφάς κατά

την νοτιοανατολικήν κλιτίν τής Άκροπόλεως πλησίον του
Διονυσιακοί! θεάτρου, προς τον σκοπόν έςερευνήσεως τοΟ
χώρου ένθα ύπετίθετο, δ'τι έκειτο τό ΏδεΤον τοΟ Περικλεούς.
Τήν άνασκαφήν δέ ταύτην έξετέλεσεν ή Εταιρεία κατά τό
λήξαν έτος διά του έφορου τοΟ ’Εθνικοί! Μουσείου καί μέ
λους τοΟ Συμβουλίου Π. Καστριώτου.

’Απόσπασμα τής

προς το Συμβουλίον έκθέσεως αύτοΟ περί των άποτελεσμάτων τής άνασκαφής έχει ώς εξής:
*) Εκθέσεις ιών διευθυνάντων τάς άνασκαφάς ταύτας δημοσιεύονται έν τελεί
τού τεύνους τούτου των Πρακτικών.
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Πρακτικά τον 1914.

y> Έν πρώτοις ή άνασκαφή ήνεγκεν εις φως λείψανα τοΟ
Βάλε ρίανείου τείχους, έργου των φραγκικών γρόνων, έκτι
σμένου εξ άρχαίων λίθων, ειλημμένων έξ αυτού τού ’Ωδείου
καί τοΟ παρακειμένου θεάτρου τού Διονύσου.

Βαθύτερου

σκάψαντες εύρομεν ύδραγωγεϊον ρωμ. χρόνων, όπερ είναι
συνέχεια τού της Έννεακρούνου, καί πλεϊστατεμάχια σπον
δύλων τοΟ Παρθενώνος, έκσφενδονισθέντα έκεϊ κατά την
φοβέραν αυτού καταστροφήν ύπό του Μοροζίνη, διεκρίναμεν
δε ότι το άρχαϊον έδαφος ήν τεχνητώς ισοπεδωμένου καί
κανονικώς έξωμαλισμένον, εις δέ την ΒΔ

πλευράν αυτού

άπέληγεν εις βράχον, όστις εξακολουθεί ούχί κατ’ ευθείαν
γραμμήν, αλλά κυκλικώς, σχηματίζων οΰτω κανονικόν
κύκλον, ώς ήτο τό σχήμα τού Ωδείου περιφερές. Έπί δέ
τοΟ εδάφους εύρομεν παχύ στρώμα τέφρας έκ ξύλων άπηνθρακωμένων,

τεμάχια μαρμάρου

κεκαυμένα καί σγεδον

άσβεστοποιηθέντα έκ μεγάλης πυράς.
» Ούδεμία άμφιβολία ύπάρχει, ότι ταΟτα προέρχονται
έκ τού Ωδείου τού Περικλέους τού ύπό του Άριστίωνος
έμπρησθέντος κατά τήν ύπό τού Σύλλα πολιορκίαν τών
’Αθηνών έν έτει 80 π. X.
» Ώς γνωστόν τό Ώδεΐον τού Περικλέους ήν ξύλινου,
κατασκευασθέν έκ τών λαφύρων τού Περσικού στόλου,
μόνον δέ οί εσωτερικοί κίονες καί τά εδώλια ήσαν λίθινα,
καί ών πλεϊστα εύρομεν ημείς φέροντα έπί τής πρόσθιας
όψεως άναγλύπτους γλαύκας.
θεάτρου τού

Διονύσου εύρομεν

Έν δέ τφ περιβόλω τού
πολλά τεμάχια κιόνων,

έφ’ ένος δέ σπονδύλου τούτων σώζεται έπιγραφή τιμητική
ΐδρυθεΐσα

έκ

μέρους τής πόλεως τών ’Αθηνών εις τον

Βασιλέα τής Καππαδοκίας Άριοβαρζάνην άποκαλοΰσα αυ
τόν μέγαν εύεργέτην αυτής. Ώς γνωρίζομεν ο Άριοβαρζάνης ούτος ήτο ό άνιδρυτής τού ύπό τού Άριστίωνος έμ
πρησθέντος Ωδείου.
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» Καϊτοί τά της άνασκαφής ημών εύρήματα δεν ήσαν
τοιαύτα, οια άνεμένομεν και συν ήμϊν άπας ό επιστημονι
κός κόσμος, ώστε νά πείσωμεν ημάς, ότι ευρομεν αυτό τούτο
το Ώδεΐον, οΰχ ήττον ΘεωροΟμεν ώς πληρωθεΐσαν διακαή
έπιθυμίαν ημών καί την εύρεσιν τών όλίγων τούτων, δι ών
εςηνεγκομεν θετικόν συμπέρασμα εις ορισμόν τής θέσεως
αύτοΟ. Άπεδείχθη, ότι το ’ΩδεΤον διά τών αιώνων ύπέστη
πλείστας μεταβολάς και

καί

οηώσεις.

Άοιστίωνος καί άνοικοδομηθέν

Καέν ύπό

τοΟ

ύπό του Άριοβαρζάνου,

κατεστράφη πάλιν έκ βάθρων καί τό ύλικόν αΰτοΟ έχρησίμευσεν εις οικοδομήν άλλων κτιρίων.

Έν αύτώ εύρέθη

νεκροταφείου, δι’ αύτοΟ διήλθεν ύόραγωγειον καί εΐτα τό
Βαλεριάνειον τείχος. Τό ύλικόν δέ τό έκ πασών τούτων τών
έπιγενομένων εν τώ

’Ωδείω

μεταβολών διά μέσου τών

αιώνων έλεηλατήθη καί διεσπάρη.

“Ωστε μεθ’ όλα αυτά

τι έδυνάμεθα νά προσδοκώμεν; Έν τούτοις πολλαί, ώς ειπομεν, ενδείξεις ύπάρχουσιν, ώς π. χ. τό τής πυράς παχύ
έκ τέφρας καί κεκαυμένων ξύλων καθ’ όλην την έκτασιν
εύρεθέν στρώμα, αί ήμίκαυστοι κεραμίδες έκ τής στέγης,
καί τό έξωμαλισμένον έδαφος, άτινα πείθουσιν ότι ο χώ
ρος ούτος ήν έν χρήσει έν τή άρχαιότητι καί άνήκε βεβαίως
ούχί εϊς ιδιωτικήν οικίαν, άλλ’ εις δημόσιον οικοδόμημα... »
Δευτέρα άνασκαφή έν Ά’&ψ’αίς έξετελέσθη παρά το
Ώρολόγιον ’Ανδρονίκου τού Κυ ρρήστου, έν τώ χώρω ένθα
ίστατο ό «Μενδρεσές». Έγκρίσει καί άδεια τού Υπουργείου
προέβη ή Εταιρεία εις τήν κατεδάφισιν του τουρκικού τού
του κτιρίου, συνεργούντος εις τούτο μάλιστα τού μέλους
του Συμβουλίου καί άλλοτε νομομηχανικοΰ έπί τού σχε
δίου τής πόλεως ’Αθανασίου Γεωργιάδου, καί εις τήν άνασκαφήν τού ύπ’ αυτόν χώρου γενομένην ύπό τήν διεύθυνσιν
έπιτροπής άποτελουμένης έκ τών Β. Αεονάρδου, εφόρου
διευθυντού τού ’Επιγραφικού Μουσείου, Κ· Κουρουνκότου,
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ΤΟ ΩΔΕΙΟΝ TOY ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΑ

ΓΩΝΙΑΝ

ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

At άνασκαφαί πρός άνεύρεσιν του ’Ωδείου τοΰ Περικλέους
άς άνέλαβον κατά τήν ΜΑ γωνίαν της Άκροπόλεως καί άριστερά τοΰ Θεάτρου τοΰ Διονύσου παρέσχον ήμΐν πράγματα έκ
των επί της θέσεως αύτοΰ άνοικοδομήσεως μικρών καί πτωχι
κών οικιών αϊτινες λάθρα κατά τό πλεΐστον κτισθεισαι, παρουσιάσθησαν σήμερον ώς ίδιοκτησίαι, έν ω τά οικόπεδα έφ’ ών έκτίσθησαν άνήκον τώ Δημοσίω. Τό δέ στενόν καί σκολιόν τών
όδών ένταΰθα παρεκώλυον τά μέγιστα τήν μεταφοράν τών χω
μάτων καί τών άλλων υλικών έκ τής δυσκολίας τοΰ νά πλησιάζωσι τά κάρρα, έντεΰθεν δέ πλεΐσται δυσχέρειαι παρουσιάζοντο
ήμΐν καθ’ έκάστην καί έτι μείζονες προέκυπτον έφ’ δσον προεβαίνομεν πρός τήν ΜΑ γωνίαν τής Άκροπόλεως, έ'νθα ήλπίζομεν νά εΰρωμεν τό άναζητούμενον ’Ωδεΐον τοΰ Περικλέους.
Σφάλμα μέγιστον όπήρξεν έκ μέρους τών Βαυαρών αρχιτε
κτόνων καί δή τοΰ Schubert έπιτρεψάντων τήν έπέκτασιν τής
πόλεως μετά τόν ώς πρωτευούσης τοΰ νέου βασιλείου καθορισμόν
τών ’Αθηνών έν έτει 1835 πριν ή δΓ άνασκαφής έξετασθή τό
έδαφος" άλλ’ ή πολιτική καί οικονομική κατάστασις τοΰ νεό
τευκτου Κράτους ήτο τότε τοιαύτη, ώστε όπωσδήποτε δικαιο
λογεί τήν ελλειψιν τής διορατικότητος ταύτης. Έντεΰθεν πολλαί ζημίαι έπήλθον διά τήν αποζημίωσή οικοδομημάτων κει
μένων έπί άρχαίων ιδρυμάτων, ών έκσκαφή διενηργήθη ύπό τοΰ
δημοσίου ή υπό τής Εταιρείας, ή υπό τών ένταΰθα έγκαθιδρυμένων άπό τοΰ 1845 καί έντεΰθεν ξένων άρχαιολογικών Σχολών.
Έκ τής δυσκολίας ταύτης δεν καθωρίσθη τελείως ό τοπο
γραφικός χάρτης τών άρχαίων ’Αθηνών σπουδαία δέ οικοδομή
ματα μένουσιν είσέτι τεθαμμένα, άγνοουμένης τής θέσεως αυτών,
πολλών δέ άλλων αμφισβητείται καί αυτά τό όνομα.
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Ιΐρακτικά του 1914

Ή θέσις τοΰ ’Ωδείου τοΰ ΙΙερικλέους δεν ήτο άκριβώς γνω
στή, καθότι λείψανα τούτου δεν διεσώθησαν, οόδ’ έγένοντό ποτέ
κατά τα μέρη ταΰτα άνασκαφαί, ένεκα των συνοικισμών τής πόλεως, ως εΐπομεν ανωτέρω.
Αί περ'ι ’Ωδείου τοΰ ΙΙερικλέους μαρτυρίκι των αρχαίων συγ
γραφέων είναι δλίγισται, τούτων τρεις μόνον είναι αί σπουδαιόταται:

,

Έν πρώτοις ό Βιτρούβιος (V 21) άπαριθμών τα περί τδ
θέατρον τοΰ Διονύσου λέγει τα έξης :

Exeuntibus e theatro simistra parte Odeum, quod
Themistocles *) columnis lapideis dispositis navium
malis et antennis e spoliis persicis pertexit.
To τοΰ 'Ρωμαίου άρχιτέκτονος άριστερά (sinistra) τοίς
έξιοϋσι τοΰ θεάτρου, δηλοΐ, καθ’ ήμάς, βορειοανατολικώς αύτοΰ,
διότι βεβαίως ή είσοδος καί έξοδος ήν κατά τήν προς την πόλιν
καί ούχί προς τήν από τής πόλεως έστραμμένην πλευράν, νοητέον δέ ώς πρδς τον έν τω κοίλω θεατήν καί ουχί ως πρός τον
έν τή σκηνή υποκριτήν, ούτως ώστε άριστερά μέν θεωρεί τήν
Α πλευράν τής Άκροπόλεως καί δή τήν ΜΑ, δεξιά δ’ επομέ
νως τήν Στοάν τοΰ Εδμένους Δ τοΰ θεάτρου, τό δ’ ιερόν τοΰ
Διονύσου περί ου λαλεΐ ό Βιτρούβιος πρός Μ.
Είτα ώς δευτέραν μαρτυρίαν άξίαν λόγου εχομεν τό χωρίον
τοΰ ρήτορος Άνδοκίδου *2) έχον ώδε:
«

ΕπεΙ δε παρά τδ ΓΙρόπνλον τον Διονύσου ήν δράν ανθρώ

πους πολλούς από τον ’Ωδείου καταβαίνοντας πρδς την 'Ορχή
στραν».

Ή μαρτυρία αΰτη συμπίπτει πρός τήν θέσιν ένθα ήμείς άνεσκάψαμεν, πρός τό ’Ωδεΐον δηλαδή τοΰ Περικλέους· διότι ό δοΰλος, δστις κατά τήν νύκτα των Έρμοκοπιδών, είδε τά γενόμενα
διηγείται, δτι έκ τοΰ Περιβόλου τοΰ Διονύσου είδε τούς συνωμότας άπό τοΰ ’Ωδείου είς τήν ’Ορχήστραν τοΰ θεάτρου (τοΰ
') ’Αντί ΙΙερικλέους, βεβαίως έκ λάθους [υνη'μης

(lapsus memoriae).

2) Άνδοκίδου, περί μυστηρίων σελ. 38.
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Διονύσου) ηαταβαίνοντας') καί εκεί χορεύοντας καί μυκτηρίζον
τας καί χλευάζοντας τά μυστήρια.
Καί έκ τοΰ Παυσανίου έπίσης πιστοΰται, διότι ούτος έν τή
περιγραφή των μνημείων, άφ’ οδ περιέγραψε τον περίβολον Διο
νύσου Έλευθερέως, κατά πρώτον Ανέφερε τό ’Ωδεΐον καλών αύτό
κατασκεύασμα είτα δέ μετέβη εις τό θέατρον δπερ έχωρίζετο

εκείνου διά σκηνικού τίνος οίκοδομήματος, δτι δέ ή πύλη, δι’ ής
ή συγκοινωνία ’Ωδείου καί θεάτρου τού Διονύσου έγένετο, έκειτο
πρός άνατολάς τού Περιβόλου, διαπιστοΐ την περιγραφήν τοΰ
Βιτρουβίου, δτι τό ’Ωδεΐον εκειτο πρός Α. τοΰ Θεάτρου
Έπί τή εύκαιρία τής έξαγορας κατά τά μέρη ταΰτα δύο
μικρών οίκιών υπό τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, κατά πρότα
σιν τοΰ άντιπροέδρου αυτής κ. Μιστριώτου άπεφάσισε τό Συμβούλιον τήν ένέργειαν άνασκαφών έπί τή έλπίδι δτι θέλει εύρεθή
ένταΰθα τό άναζητούμενον ’Ωδεΐον. Ή διεύθυνσις τής Ανασκαφής
ταύτης άνετέθη εις εμέ, ή δέ έποπτεία καί ή έν γένει διαχείρισις
εις τόν κ. X. Ήλιόπουλον.
Κατεδαφίσαντες πρώτον τάς δύο άγορασθείσας οίκίας Ανεσκάψαμεν ολόκληρον τόν υπό τούτων κατεχόμενον χώρον.
'Ως γνωστόν, τό ’Ωδεΐον τοΰτο φκοδομήσατο ό Περικλής έν έτει
456/5 π.Χ. καί ήν καθ’ ά Αναφέρει ό Πλούταρχος τη μεν εντός
διαϋέσει πολύεδρον καί πολύοτυλον τη δ' ερέψει περικλινες καί
κάταντεςεκ μιας κορυφήςπεποιημένον,εικόνα λέγεσύλαι γενέαϋαι καί
μίμημα τής βασιλικής σκηνής επιστατοϋντος καί τούτω Περικλεούς.

Έκ δέ τοΰ Βιτρουβίου μανθάνομεν πρός τούτοις, δτι τό
’Ωδεΐον Ιμεινεν έν Αχρηστία, μετά τόν έμπρησμόν, έπί τρεις
περίπου δεκαετηρίδας, ήτοι μέχρι τοΰ 52 π. X. δτε ό βασιλεύς
τής Καππαδοκίας Άριοβαρζάνης Β' ό ΦΛοπάτωρ (63/2-52/1
π. X.) Ανωκοδόμησεν αύτό καί ούτω έτέθη αδθις είς χρήσιν.

«Idem (Odeum) etiam incensum Mithridatico bello
rex Ariovarzanes restituit».
’) Ή πρόθεσις κατά του καταβαίνοντας σημαίνει ότι τό ’Ωδεΐον εκειτο ακρι
βώς ύψηλότερον της ’Ορχήστρας, άλλη δε θεσις δεν υπάρχει, διότι πρός τά ΒΔ
τοΰ θεάτρου κείται τό ’Ασκληπιεϊον καί πρός Μ τούτου ή Στοά τοΰ Ρόύμένους.
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Πρακτικά τοϋ 1914

'Ως δέ μανθάνομεν έξ αύτοΰ τού Πλουτάρχου, λίθινα ήσαν
τά έδώλια ώς καί οι εσωτερικοί κίονες αΰτοΰ οί ύποβαστάζοντες
τήν δροφήν καί ητις έκ των ξύλων των Περσικών νηών (κατά

Εϊκ. 1: Ή ΒΑ γωνία τής Άκροπόλεως.

Βιτρούβιον) καί άλλων λαφύρων τοΰ Περσικού στόλου είχε κατασκευασθη τοΰθ’ δπερ δεικνύει δτι καί παρά τοϊς άρχαίοις Έλλησιν ως καί παρ’ ήμϊν νυν δτε κατασκευάζομε'/ άνδριάντας έκ
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τηλεβόλων ειλημμένων παρά των εχθρών εις άνάμνησιν, οΰτω
καί εκείνοι έποίουν ομοίως.
ϊό ’Ωδεΐον τούτο κατά τήν μαρτυρίαν άλλου συγγραφέως
τοΰ ΆππιανοΟ '), εκαυσεν ό στρατηγός τοϋ Μιθριδάτου Άριστίων,
ότε έπολιόρκει τάς ’Αθήνας ό Σύλλας τφ 86 π. X. ΐνα μη έτοίμοις ξνλοις αντίκα ό Σύλλας εχει την άκρόπολιν ενοχλεΐν, δπερ

άποδεικνύει καί τήν γειτνίασιν τούτου είς τήν Άκρόπολιν. Τούτο
άνωκοδομήσατο, ως προείπομεν, ό Άριοβαρζάνης, ίσως κατά τό
άρχαΐον σχέδιον, διά των άρχιτεκτόνων Γα'ί'ου Μάρκου Σταλλίωνος και Μεναλίππου, οίς οί Αθηναίοι ί'δρυααν και άναθηματικήν στήλην (πρ. IG. III, 541). Έν τω ’Ωδείω τούτφ έγυμνάζοντο οι διά τήν εορτήν των Παναθηναίων μουσικοί χοροί, καί
έν γένει έν αύτφ άνεπτύχθη ή πρώτη έν Άθήναις μουσική κίνησις. Έν αύτω ό κιθαρφδός Φρύνις κιθαρφδήσας δημοσία κατά
τά Παναθήναία ένίκησε, λαβών τό
πρώτον μουσικόν βραβεΐον (Σχολ.
Άριστ.

971.

Wachsmuth

Die

Stadt Athen σ. 554). Τό ’Ωδεΐον
έχρησίμευσε καί ως τόπος μουσικών
συμφωνιών (conserts), έν αύτω οΕ
’Αθηναίοι ήκουον δημοσία απαγγε
λίας ποιημάτων τραγψοιών καί κωμφδιών καί διαλέξεων πολλφ πρότε-

ΕΙκ. 2. Τό *Ωδεΐον τοϋ Περι
κλεούς έπι νομίσματος.

ρον τής τών θεάτρων κατασκευής.
Έχομεν δ’ ώρισμένας μαρτυρίας συγγραφέων, οι’τινες έκτός τών
μουσικών άγώνων, άναφέρουσιν 8τι καί εις άλλας άνάγκας τής
πόλεως έχρησίμευεν, ιδία όμως ως χώρος ένθα έφυλάττετο και
έμετρεΐτο ό έν τή πολιτεία άνήκων σίτος, όσης καί έπωλεΐτο
έν καιρφ σιτοδείας. ’Επίσης καί ως σκοπιά διά τούς Εππεΐς.
’Εκτάκτως δέ καί ως δικαστήριον καί είς φιλοσόφων συνεντεύ
ξεις καί συζητήσεις έχρησίμευεν. Και ταϋτα μέν δσα ύπό τών
άρχαίων συγγραφέων άναφέρονται. Νύν εΐπωμεν τί έκ τής σκα-*)
*) Μιθριδατικδς κ. 38 προ. καί Herzberg-Καρολίδου, 'Ιστορία της Ελ
λάδος (Βιβλιοθήκη Μαρασλη) τδμ. Α' σελ. 471 κατά {χετάφρασιν II. Καρολίδου.
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Ε ίκ . 8 . Το Β α λ ε ρ ιά η ιο ν τείχ ο ς.

πάνης ημών εϊς φώς προήχθη κατά τάς έπΐ οκτάμηνον άοιαλεί-

πτως διενεργηθείσας άνασκαφάς.
At άνασκαφαί ημών ηρξαντο την 3 Φεβρουάριου και έληξαν
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E ly . .

κατά τά μέσα ’Οκτωβρίου. Άπβ των πρώτων ήμερων ήλθον είς

φως λείψανα οχυρωματικού τείχους τοΟ κοινώς Βαλεριανείου
λεγομένου (είκ. 3), δπερ σημείο ι καΐό Judeich (Topographie
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Ε ικ .

ν. Athen σ. 103. Τοΰτο άποτελεΐται έκ μεγάλων ειργασμένων

τροχμαλοπαγών λίθων (Breccia) παχ. 2

μέτρων ώς καί άλλου

άρχαίου ύλικοΰ. Τό τείχος τοΰτο αρχίζει από της ΒΔ της Άκρο-
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Ε ίκ . 5

α. Τ ε μ ά χ ια σπ ονδύλω ν εκ το ν Π α ρ ΰ εν ώ ν ο ς.

πόλεως ακρας έκτινόμενον πρός Β ένθα καί ίχνη αύτοΰ άνεφάνησαν

(1ΙΑΕ) 1901 σ. 12) προχωρεί μέχρι του Βορείου τοίχου της
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Στοάς τοΰ Άττάλου Ινθα σώζονται άκόμη λείψανα αύτοΰ' έκείδέ κατά γωνίαν δξείαν έστρέφετο προς άνατολάς μέχρι τοΰ Άγ.
Δημητρίου Κατηφόρη (Διογένειον Γυμνάσιον) και έκεΐθεν κατά
κλίσιν σχεδόν ορθογώνιον προς την ΜΑ τής Άκροπόλεως άκραν
έ'νθα αί ήμέτεραι άνασκαφαί. Έν τφ τείχει τούτφ ευρέθησαν προ
ετών, ως γνωστόν, πλεΐσται πολύτιμοι άρχαιότητες, ιδίως έπιγραφαί καί άλλα γλυπτά. Καί έν τφ όφ’ υμών ενταύθα άποκαλυφθέντι τεμαχίω ευρέθησαν έντετειχισμένα πολλά τεμάχια εδω
λίων αύτοΰ τοΰ Ωδείου τοΰ Περικλέους ώς και τρίγλυφον άνή-

Είκ. 6. Τεμάχιον γείοον εκ τον ’Ωδείου.

κον εις τό γωνία Ιον αριστερόν μέρος της σκηνης του θεάτρου
τοΰ Διονύσου ήτοι ώς παραστάς αύτοΰ.
Έν δέ τοϊς θεμελίοις τών καταδαφισθεισών δύο οικιών εΰρομεν πλεΐστα τεμάχια άρχαίου ύλικοΰ ώς καί περί τά πεντήκοντα τοιαΰτα έκ σπονδύλων τοΰ Παρθενώνας (είκ. 5 α), έκσφενδονισθέντα έκ τής Άκροπόλεως κατά την υπό τοΰ Μοροζίνη έν
έτει 1687 συμβάσαν φοβεράν έκρηξιν τής έν τφ Παρθενώνι πυ
ριτιδαποθήκης κατά τον βομβαρδισμόν αύτοΰ. Πολλά τών τεμα
χίων τούτων φέρουσιν είσέτι ζωηρά τά ίχνη τής πυρκαϊάς.
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ill

Ε Ικ .

Το ’Ωδεΐον τοΰτο μετά την καταστροφήν ύπό τοϋ Άριστίω-

νος καί κατόπιν σύν τή παρόδω των αΕώνων. έρείπιον γενόμενον
θά έχρησίμευσεν ώς λατομεΐον των περίοικων.
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Τοιαύτην δυστυχώς τύχηνυπέστησαν τά άρχαΐα μνημεία πλεϊστα δέ καί ενταύθα έδώλια έκ τοΰ ’Ωδείου παρατηρούνται νΰν έντετοιχισμένα έν ταΐς πέριξ οίκίαις. "Αλλα δέ στρογγυλά μεγάλα
τεμάχια γείσου (είκ. 6), έκ περιφερούς οίκοδομήματος κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ καθηγητοΰ κ. DOrpfeld έναποκείμενα νΰν έν τω
περιβόλφ τοΰ θεάτρου τοΰ Διονύσου, άτινα κατ’ αύτδν είς ούδέν
άλλο των πέριξ άρχαίων οικοδομημάτων προσαρμόζονται,έκφράζει
την γνώμην δτι ταΰτα ασφαλώς προέρχονται έκ τοΰ ’Ωδείου τοΰ
Περικλέους. Καί ό έφορος Βερσάκης (Πρβ. ΑΕ 1913 σ. 70
είκ. 26, 27) άνεΰρεν άπέναντι της μεγάλης Στοάς τοΰ ’Ασκλη
πιείου καί άνατολικώς αυτής θεμέλια περιφεροΰς οίκοδομήματος,
δποθέτει δέ δτι καί ταΰτα προέρχονται έκ τοΰ καταστραφέντος
’Ωδείου τοΰ Περικλέους.
Προχωρούσης της άνασκαφης εΰρομεν είς βάθος 3 μέτρων καί
παραλλήλως τοΰ φραγκικοΰ τείχους δδραγωγεΐον πήλινον (είκ. 8),

Είκ. 8. Πήλινον νδραγωγεΐον Έννεακρούνον.

ρωμαϊκών χρόνων. Είναι δέ τοΰτο τετράγωνος οχετός καλυπτό
μενος άνωθεν οι’ οριζοντίων πλακών Οψ. 0,46 πλ. 0,30 παχ.0,05.
Το ύδραγωγεϊον τοΰτο άνεγνωρίσαμεν εύθύς δτι είναι συνέχεια
τοΰ της Έννεακρούνου τοΰ ύπό τοΰ Γερμανικοΰ ’Ινστιτούτου διά
τοΰ Καθηγητοΰ Dorpfeld γενομένας άνασκαφάς έν ετει 1902,
δπερ τότε άνεΰρον δτι κατήρχετο από της ΜΑ γωνίας της’Ακροπόλεως διά τοΰ Διονυσιακού θεάτρου. Την συνέχειαν τοΰ όδραγωγείου τούτου εδρεν κατά τό παρελθόν έτος καί ό έφορος Κουρουνιώτης έν τφ περιβόλφ τοΰ Διονυσιακού θεάτρου πρός ΝΔ
άκραν τοΰ άρχαιοτέρου ναοΰ τοΰ Διονύσου έκ τυχαίας έκεΐ καθι -
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ζήσεως τοΰ εδάφους. Τδ έν ταΐς άνασκαφαϊς ημών άνακαλυφθέν
δδραγωγεΐον, είναι συνέχεια εκείνου, κατήρχετο δέ βορειόθεν
της πόλεως έκ τοΰ Αυκαβητοΰ, άλλ’ έκ του Τμηττοΰ έχον τάς

πηγάς αύτοΰ. Καί άλλοτε . προ ετών είχεν ευρεθή τδ ύδραγωγεϊον τοΰτο κατά τήν διασταύρωσιν των όδών ΆδριανοΟ και
Κυδαθηναίων, ένθα νϋν ή ’Αγορά της συνοικίας Πλάκας.
Προχωροόσης της σκαφικης εργασίας άνεσκάφη όλόκληρος
δ χώρος δ ύπό τών κατεδαφισθεισών οικιών κατεχόμενος μέχρι

τοΰ φυσικοΰ έδάφους, βάθος 5-7 μ. διότι ποικίλει τδ έδαφος ένεκα
τοΰ έπικλινοΰς της θέσεως. Εύρέθη δέ τδ άρχαΐον έδαφος τεχνητώς έξωμαλυσμένον, κανονικώς επίπεδον ώς λαξευτή πλατεία (είκ·
4), δπερ άποδεικνύει, δτι ενταύθα ύπήρξε μέγα δημόσιον κατά
στημα, καί ουχΐ ίδιωτική οίκία επομένως ό χώρος ούτος είχε χρησιμοποιηθή κατά τήν άρχαιότητα. Έκεΐ παρετηρήσαμεν έσκαμμένα έπΐ τοΰ έδάφους τρία λεκανοειδή κυλώματα βάθους 0,20
σχήματος κύκλου κα'ι διαμ. τά μέν δύο 1 '/2 μ. τδ δέ τρίτον 0,80.
Κατ’ άρχάς ύπεθέσαμεν δτι ταΰτα κατεσκευάσθησαν ίνα δέχονται
τά δμβρια ΰδατα άν παραδεχθώμεν δτι τδ έδαφος ήν πλακόστρωτον διότι καί άριστερά τούτων εύρέθή φρεατοειδές δρυγμα
βάθους 3 μετρ, δπερ καί τοΰτο θά είχε σχέσιν προς τδ ύδραγωγεΤον, ή ώς καταβόθρα τών όμβριων υδάτων' διά τά λεκανοειδή
κυλώματα δμως πιστεύω δτι έχρησίμευον μάλλον πρός ένθεσιν
πίθων έν οΤς άπεταμιεύοντο δημητριακοι καρποί.
Πήλινα εύρήματα.

Παρά τάς κοιλότητας ταύτας εδρομεν φύρδην μίγδην έν τοις
χώμασι πλειστα τεμάχια πήλινων είδωλίων καί άγγείων. Τού
των άξια μνείας είναι τά έξης :
1. Προτομή Διδς “Αμμωνος (είκ. 9, 1).
2. Σύμπλεγμα ίδύο μορφών, ών σώζονται μόνον αί κεφαλαί
μετά τοΰ στήθους (είκ. 9, 2).
3. Δύο τραγικά προσωπεία (είκ. 9, 5).
4. Κεφαλή πλαγγόνος (είκ. 9, 4).
5. Τδ άριστερδν μέρος κεφαλής ζώου (κριός;) (είκ. 9, 6).
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6. Θραύσμα μουσικοΟ οργάνου (λύρα) (είκ. 9, 3).
7. Άγγεΐον φιαλοειδές (πινάκιον) μετάπροχύτου και λαβής

Είκ. 9. Πήλινα ευρήματα 1-5.

Είκ. 10. Πήλινα ευρήματα 1-5.

σωληνοειδοΰς άποληγούσης είς κεφαλήν κριοΰ. ΙΙηλδς έρυθρός
άνευ άλοιφής. Έσωθεν φέρει διά λευκής γραφής έλικοειδές κό
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σμημα (είκ. 11). 'Όμοιαι λαβαί τοιούτων άγγείων ευρέθησαν
και άλλαι άπολήγουσαι άλλαι μέν είς κεφαλήν κυνός ετεραι δέ
εις κεφαλήν ίππου (είκ. 10).
Τά άνωτέρω

άγγεϊα καί

τεμάχια

τούτων άναγράφομεν

καίτοι ούδεμίαν αξίαν έχοντα, ή πρδς ορισμόν μόνον τής χρο
νολογίας αυτών, διότι ομοια εντελώς τούτοις, μετά μεμαρτυρημένης χρονολογίας, ώς συνάγεται έκ των συνευρεθεισών επιγρα
φών ήτοι τοΰ Β'. ή·Γ'. μ.Χ. αίώνος, ευρέθησαν υπό τοΰ καθηγητοΰ Bruckner έν ταΐς ύπ’ αύτοΰ έν Κεραμεικώ ένεργηθείσαις

Είκ. 11. Πήλινα ευρήματα 1-2,

άνασκαφαΐς' επομένως καί τά ήμέτερα είναι τών αύτών περίπου
χρόνων. Επίσης ευρομεν καί τεμάχιον χείλους άγγείου (λοπάδος)
φέρον άνάγλυπτον λαγωόν, πηλός ερυθρός, ελληνιστικών χρό
νων (είκ. 10), εχον όμοιότητα πρός τά λεγάμενα άρρητινά αγ
γεία (terra sigillata).
Έτερα μικρά εύρήματα έ’χομεν τά εξής :
Σφραγίδα στεατίτου λίθου, χρώματος ύποπρασίνου, φέρουσαν γλυφήν γεωμετρικού £υθμού διαμ. 0,03 (είκ. 12, 1).
Έργαλεΐον λίθινον (πέλεκυς λελεασμένος), νεολιθικής εποχής.
Κλείδα χαλκήν (είκ. 12).
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Δακτύλιον χαλκοΰν, άνευ γλυφής έπΐ τής σφενδόνης (είκ. 12).
Μικράν ψήφον φακοειδή φέρουσαν οίονεί γεγλυμμένον κο
χλίαν. Τούτο είναι τό γνωστόν κάλυμμα (operculum) κοχλίου
τής θαλάσσης, φυσικόν (είκ. 12, 3).
Τό άκρον εργαλείου έτημήκους, λευκού μαρμάρου άπολήγοντος είς κεφαλήν άετοΰ (είκ. 12, 5).

’Ακροκέραμος μαρμάρινος μικρού οικοδομήματος υψ. 0,54
ου δμοια τεμάχια ευρέθησαν καί άλλα. Να προέρχεται άράγε
έκ τού ’Ωδείου; (είκ. 13).
Ευρέθησαν επίσης έν τοϊς χώμασι καί 20 νομίσματα χαλκά
κατιωμένα διαφόρων εποχών' άναγόμενα, έν μέν είς τούς (5ωμ. χρό
νους, τής πόλεως ’Αθηνών, δύο Βυζαντιακά, τών χρόνων Νικη
φόρου Φωκά, τα δέ λοιπά ώς εντελώς κατεστραμμένα, άχρηστα.
"Αξιόν μνείας θεωρώ τό επί τού στερεού έόάφους εδρεθεν
παχύ στρώμα παχ. 0,20 καθαρώς τέφρας και ξύλων άπηνθρακωμένων έκ μιάς καί

τής αύτής πυράς προερχόμενα ώς καί

σωρείαν πήλινων κεράμων στέγης, εδρεθέντων είς μεγάλην έκ-
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τασιν καί καθ’ δλην σχεδόν τήν έπιφάνειαν τοΰ έδάφους ιδίως
πρός τό ΜΔ τοΰ άνασκαφέντος χώρου μέρος.
Των άπηνθρακωμένων τούτων ξύλων εΰρομεν μεγάλα τε
μάχια. Κατά πρόχειρον δέ έξέτασιν αυτών υπό τοΰ καθηγητοΰ
κ. Μηλιαράκη, ταϋτα

είναι Ρητινώδους ύλης, κατάλληλα διά

ναυπηγίαν. Εύρομεν επίσης πολλά τεμάχια μαρμάρου κεκαυμένα
καί σχεδόν είς άσβεστον μεταβεβλημένα έκ μεγάλης πυρκαϊάς.

0 .1 4 5

Ούδεμία άμφιβολία δτι ταΰτα προέρχονται έκ της πυρκαϊάς τοΰ

ΕΙκ. 13. Μαρμάρινος ακροκέραμος.

ύπό τοΰ Άριστίωνος πυρποληθέντος Ωδείου, και ούτω πιστοΰται
τό υπό των συγγραφέων άναφερόμενον, ώς καί ό καθηγητής κ.
Μιστριώτης έν τη διαλέξει αύτοΰ τη γενομένη έν τη άρχαιολογικη
Εταιρεία άνέφερε. Άξια λόγου ευρήματα είχομεν έν τη βορειο
δυτική γωνία καί κάτωθεν των θεμελίων των κατεδαφισθεισών
οίκιών τά έξης:

7
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'Ωραίαν κεφαλήν μαρμαρίνην νεανίου (είκ. 14), εικονιστι
κήν, φυσικοΰ μεγέθους, βωμ. χρόνων ϋψ. 0,33* έχοντος ζωηράν
εκφρασιν καί έπιμελώς έξειργασμένην. Τήν κόμην κατερχομένην
είς βραχέα έλικοειδή βοστρύχια διαθέει στέφανος περιβάλλων
αυτήν' πρό τοϋ μετώπου τέσσαρα σφαιρία θυσανοειδή έξαρτώμενα οίονεί έκ τοΟ στεφάνου δίκην κοσμήματος. Παρίστησι πι
θανώς βωμ. αύτοκράτορα.
Έτερον άξιον λόγου εύρημα εΐχομεν τό άνωτέρω είκονιζόμενον άναθηματικόν άνάγλυφον (είκ. 14 α) έκτων σπανίων διλ
τήν έν αύτφ παράστασιν, είναι άποκεκρουμένον άριστερά, άνω
θεν καί κάτωθεν, περισφζον μέρος τής δεξιάς παραστάδος. Σφζόμενον ϋψ. 0,20, πλ. 0,20, πάχ. 0,65, μαρμάρου πεντελησίου.
Τό δνομα τοΟ άναθέτου, ως έκ τής κακής καταστάσεως τοϋ άναγλύφου, δεν σφζεται.
Παρίσταται ’Ασκληπιός ίστάμενος (λείπει ή κεφαλή καί οί
άκροι πόδες ώς καί τά άκρα των χειρών), έν χιτώνι καί ίματίψ
πτυσσομένφ 6πο τήν άριστεράν μασχάλην καί καταλίποντι γυ
μνόν τό δεξιόν τοϋ στήθους καί εχων τήν δεξιάν τεταμένην καί
έρειδομένην άνωθεν κλίνης άσθενοϋς. Πρό των ποδών τοϋ θεοΰ
γυναικεία μορφή, ή μήτηρ ή ή άδελφή, ή ή σύζυγος ίσως τοϋ
άσθενοϋς γονυπετής, έν ικεσία, άπτομένη, διά τής υψωμένης δε
ξιάς, τοϋ ίματίου τοϋ θεοϋ.
Τό άνάγλυφον τοΰτο νομίζομεν δτι άσφαλώς προέρχεται έκ
τοϋ έγγύς των άνασκαφών ήμών κειμένου ’Ασκληπιείου, έν φ ένεκάθευδον οί άσθενείς καί ό ’Ασκληπιός έπεσκέπτετο αύτούς, ώς
περιγράφει ό ’Αριστοφάνης έν τφ Πλούτω (στ. 630 κέ.) καί δστις
πολλάκις κατ’ οίκον μετέβαινε πρός ίασιν. Τοιαύτας έπισκέψεις
τοϋ Άσκληπιοΰ εχομεν έπί άναγλύφων1).Καί ήμεΐς άνεγράψαμεν

') Ποβ. 77. Κααζριώτον, Κατάλογος των Γλυπτών του Έθνιχοϋ αρχαιο
λογικού Μουσείου 6π’ άριθ. 1397 —V.

see National

Sta'is, Marbres et bronzes du Mu-

σ. 234. — Άραβαντινός «’Ασκληπιός» Άθην. 1907 σ. 204. —

Σβορώνος, «Τό Έθν. Μουσεϊον» πίν. LVIII.
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παραδείγματα έν τοΐς περί τού ’Ασκληπιείου (πρβ. τά

ήμέτερα «Μνημεία των Άϋηνων» Ικδ. β'σ. 143 κέ., καί Π.
Καββαδία έν τοΐς περί τοΟ ’Ασκληπιείου της Έπιδαύρου, Άθην.
1891 καί 1900.

ΕΙκ. 14 α, Άνάγλυφον αναθηματικόν εις "Ασκληπιόν.

Ή παράστασις τοΰ αναγλύφου τούτου ') είναι, ώς ειπομεν,
*) Φέρει άριθ. Συλλογής Γλυπτών Άρχαιολ. Μουσείου 3325.
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τών σπανίων. 'Ως γνωστόν οί Έλληνες συνήθιζον Εστάμενοι νά
ίκετεύωσι τό θειον έξαιτούμενοι παρ’ αύτοΰ τήνπλήρωσιν πόθου,
ή εύχαριστοΰντες τφ θεφ οι οΕονδήποτε λόγον' έλάχιστα δέ πα
ραδείγματα είναι ήμίν γνωστά φέροντα Εκέτας γονυπετείς, άλλα
πάντοτε γυναίκας, ώς βλέπει ό άναγνώστης καί έν τη δημοσιευ
μένη είκόνι.
Φαίνεται δτι ή συνήθεια τοΰ γονυπετώς ίκετεύειν ή προσκυνεΐν έχει άσιατικήν καταγωγήν,

των Περσών,

’Ασσυριών

κα-

Αίγυπτίων έγγιζόντων διά τοΰ προσώπου τό έδαφος οσάκις προύκειτο νά έμφανισθώσι πρδ των άγαλμάτων των θεών, των ήγεμόνων ή άλλων άρχόντων (Curt.

VIII, 5 22).

Τοϋτο

δμως

έθεωρεϊτο άνάξιον δπό των 'Ελλήνων καί δουλοπρεπές (Vale
rius Maximus VI, 3, ext. 2.—Αίλιανός Ποικίλη Ιστορία 1,
21. — Πολύβιος 30, 19, 5. — 'Ηρόδοτος Ζ' 136). ’Αλέξανδρος
ό Μέγας κατά μίμησιν των Περσών έπεζήτησε νά είσαγάγη εις
Βαβυλώνα έν τη ίδια αόλη τον τρόπον τούτον της προσκυνήσεως,
άλλ’ άντέστησαν γενναίως οί Μακεδόνες, ώς αναγράφει ό Άρριανός έν τη Άναβάσει ’Αλεξάνδρου (IV, 10, 5 κέ,).
’Ήδη έπΐ τών ομηρικών χρόνων
τοΰ Εκετευομένου γονάτων
σε καί λίσσομαί σε»

υπό τοΰ

άναφέρεται ή ψαΰσις τών
ικετεύοντος.

«γουνοΰμαί

λέγει ή θέτις (Όμ. Ίλ. A 427 κτλ.)

καί ή ’Αλθαία Εκετεύουσα την Περσεφόνην διά τόν τοΰ υΕοδ τοΰ
Μενελάου

θάνατον γονυπετεΐ

(πρόχνυ καθεζομένη δεύατο δέ

δάκρυσιν κόλποις Ίλ. I 568). Τοΰτ’ αύτό πράττει καί ή Ήρα
(έν 'Ύμνφ ’Απόλλωνος, Πυθιονίκης 158 κέ.) έπικαλουμένη χθονίους θεούς" καί έν μεταγενεστέροις χρόνοις ό Σοφοκλής καί ό
Εύριπίδης παριστώσι γονυπετοΰσαν την Ήλέκτραν καί Ελένην,
δτε αύται έπικαλοΰνται τόν θάνατον, τοΰτ’ αύτό ίσως επραξαν
καί αί Θηβαίαι γυναίκες έν τοΐς Επτά έπί Θήβας στ. 95 καί
215 καί αί Περσίδες γραΐαι έν τφ χορφ τών Περσών

έπικα-

λούμεναι τόν Δαρεΐον. Ταΰτα πάντα τά παραδείγματα πείθουσιν
ημάς δτι παρά μέν τοΐς άσιατικοΐς λαοίς οΕ άνδρες Εκετεύοντες
έγονυπέτουν, παρά τοΐς Έλλησι δέν άναφέρονται άνδρες, εί μη
μόνον γυναίκες ώς εΐδομεν έν τοΐς μνημονευθείσι χωρίοις, άπερ
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ένισχύουσι καί χωρία άρχαίων συγγραφέων,

ως τοΰ

Θεοφρά-

στου (Χαρακτήρων 16), τοΰ Πολυβίου 15, 29, 9 καί 32, 15, 7),
τοΰ Πλουτάρχου (περί δεισιδαιμονιών 3 σ.

166 Χ), τοΰ Διογέ

νους Ααερτίου (VI 37), δι’ ών πληροφορούμεθα δτι οί αρχαίοι
"Ελληνες προσηύχοντο δρθιοι καί δτι τό γονυπετειν έν τή προ
σευχή και ικεσία έθεωρειτο γυναικοπρεπές, δεισιδαιμονιώδες καί
θρησκοληπτικόν.
Έντέΰθεν βλέπομεν δτι καί έκ των χωρίων των συγγραφέων
και έκ των

επί μνημείων παραστάσεων μόνον

γυναίκες πα-

ρίστανται γονυπετείς ίκετεύουσαι.
Αί έπΐ των μνημείων παραστάσεις σπανίζουσιν.
Τά παριστώντα γονυπετείς ίκέτιόας άνάγλυφα τά μέχρι τοΰδε
γνωστά περιέγραψεν ό Otto Walter Χ). Τδ σήμερον 6φ’ ήμών
ένταΰθα δημοσιευόμενον άνάγλυφον έκ των όμοιων αττικών είναι
τό εκτον τών μέχρι τοΰδε γνωστών, εύρεθέν ε!ς τάς πρός εΰρεσιν
τοΰ ’Ωδείου τοΰ Περικλέους άνασκαφάς ήμών.
Φαίνεται δ’ δτι τήν τοιαΰτην συνήθειαν τής άρχαιότητος διε
τή ρησεν ό Ελληνικός όρθόδοξος λαός μέχρι σήμερον, διότι προ
σευχόμενος δεν γονυπετεΐ,

ώς πράττωσιν

οί καθολικοί καί οί

διαμαρτυρόμενοι, άλλ’ δρθοστατεϊ καί μόνον κατ’ έξαίρεσιν, κατά
τήν Κυριακήν τής Πεντηκοστής, άπαξ τοΰ ένιαυτοΰ, γονυπετώς
άκροάται τών τοΰ ίερέως εύχών.

Τό τοιοΰτον βεβαίως έχει με-

γίστην σημασίαν ως πρός τήν διά τών αιώνων τήρησιν τής παλαιάς ταύτης τών προγόνων ήμών συνήθειας. Μόνον δ’
ρετικαΐς περιστάσεσι καί δη έν ταϊς

ίεραϊς νηστείαις

έν έξαιέπιτρέπει

ή μάλλον έπιβάλλει κανονίζουσα ή όρθόδοξος έκκλησία τάς λέγομένας «μετάνοιας» αίτινες είναι είδος γονυπετώς ίκετεύοντος

') Τήν βιβλιογραφίαν ΐδέ παρά Stengel. Die griechische Kultusalterthiimer 73
Sittl, Gebarden der Griechen und Romer 177 xl.—
Otto Walter, «Knienden Adoranten auf Attischen reliefs ev Jah.
resheften des Osterreichischen arch. Instit. Band XXII 1910 σ.
230-243.—Καί Άρβανιτόπονλλον ev AE 1910 σ. 380.
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καί τό πρόσωπον επί τοΰ έδάφους έχοντος, της

Περσικής, Άσ-

συριακής και Αιγυπτιακής συνήθειας Η.
’Άλλο εΰρημα άξιον λόγου εΐχομεν παρά τα θεμέλια των
οικιών μεγάλην μαρμαρίνην στήλην ερμαϊκήν (είκ. 15)' άποκεκρουμένην άνωθεν. Ταύτης σώζεται τό ήμισυ μέρος τό προς τά
κάτω άριστα, ΰψ. σφζομένου 1,09 πλ. 0,61' παχ. 0,25.
Επ’ αυτής ύπάρχουσιν άναγεγλυμμέναι παραστάσεις άνω
μέν τά άνδρικά σύμβολα, κάτω δέ προς μέν τά δεξιά κηρύκειον,
σύμβολον τοΰ Έρμοΰ' και άριστερά άγγεΐον, στάμνος, σύμβολον
τοΰ Διονύσου. Ή δλη παράστασις χωρίζεται είς τό μέσον διά
βαθείας εγχαράκτου γραμμής καθέτως. "Ανωθεν δέ άπέληγεν
είς κεφαλάς Έρμων.
Ή στήλη αΰτη είναι άξια λόγου ένεκα τής διπλής παραστάσεως Έρμοΰ καί μοναδική διά τό σχήμα αύτής, τό πρώ
τον ευρεθεΐσα έν Άθήναις, διότι έν Άθήναις, ως γνωστόν, ήτο
έν χρήσει τό σχήμα τής τετραγώνου έργασίας.
Τοιοΰτοι Έρμαϊ ίδρύοντο έν τοϊς προθύροις των έν Άθήναις οικιών, έν τοΐς όρίοις αγρών, κτημάτων καί έν ταΐς πύλαις

!) Ό τύπος τής προ θεού έν γόναοι γυναικός,

ό γνωστός ήμΐν ex

σειράς

αττικών αναγλύφων τοΰ Ε' και Δ' αΐώνος π. X. φαίνεται ότι αντιγράφει διάση
μων τι άττιχόν πρωτότυπόν παρεμφερές, οϋ άντίγραφον ίσιος είναι τό βραδύτερον
έν τή Πανεάδι (Καισαρεία Φιλίππου) τής Περαίας τής Παλαιστίνης άναφερόμενον σύμπλεγμα, όπερ οί χριστιανοί μετεβάπτισαν εις άγαλμα Χρίστου

χαί Βε

ρονίκης. Τό άγαλμα αποδίδει ό Ευσέβιος κατ’ έπιχρατοϋσαν μέχρι των ήμερων
αυτού παράδοσιν εϊς τήν αίμορροοΰσαν Βερονίχην, ήτις ίδρυσε τούτο είς τήν πα
τρίδα αύτής έξ ευγνωμοσύνης διά τήν θεραπείαν (πρβ. Λουχ. η' 43-49.
Ό Ευσέβιος περιγράφει αύιό ώς έξης; ( Εκκλ.

Ιστορ.

Βιβλ. VII, κεφ.

17 σελ. 287) έκδ. Schwarz.
'Εστάναι, έφ’ ύψηλοϋ λίθου ποάς μέν ταΐς πύλαις τοΰ αύτής οίκου γυναί
κας εκτνπωμα χάΐκεον επ'ι γόνυ κεκλιμένον και τεταμέναις

επ'ι τό

πράοι)εν

ταΐς χερσ'ιν ίκετευούατ) εοικάς, τούτον δε αντικρυς άλλο τής αύτής νλης. ανδρός όρΟιον
γυναικϊ

οχήμα, διπίοΐδα

κοομίως περιβεβλημένον

κτλ.

Σωτηρίου

προτεϊνον

"Ιδ. Γ. Α.

και

τήν

χεϊρα τή

«Ό Χριστός εν τή τέχνχιτ

Αθήναι 1914 σ. 22 κέ..
Καθ’ ήμας τούτο ούδέν άλλο ήτο ή άντίγραφον

’Ασκληπιού

καί ίκετιδος

γυναικός γονυπετούς, ώς τό ύφ* ημών ενταύθα δημοσιευομενον.
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τών πόλεων. Επίσης πρό των !ναών, παρά τοΐς τάφοις, έν τοΐς

Είκ. 15, Ερμαϊκή στήλη.

Γυμνασίοις, ταΐς Παλαίστραις, Βιβλωθήκαις, Στοαΐς. Άγοραΐς,
γωνίαις όόών, ταΐς λεωφόροις ώς σταθμούς καί οδόμετρα έπι-
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γραφόμενων εν αύτοΐς τών άποστάσεων (σταδιασμοΐ) ένίοτε δέ
καί των δνομάτων των είς τούς άγώνας νικητών.
Οί έν τοίς τριόδοις ίστάμενοι Έρμαΐ είχον ένίοτε τρεις ή
τέσσαρας κεφαλάς (πρβ. 'Αρποκρατίονα

καί

Ησύχιον

έν

λ.

'Ερμαΐ), ώσπερ διδάσκοντες τάς δδούς καί Ιχοντες διά τούτο
ύπογραφήν πού μέν άγει αδτη ή όδός, πού δέ έκείνη, έκάστης
κεφαλής πρδς δδόν τινα νεούσης' δθεν αί δνομασίαι τρικέφαλος
καί τετρακέφαλος Έρμης. Ή ήμετέρα Ερμαϊκή στήλη έχουσα
ασφαλώς τοιαύτην σημασίαν ίδρυθεΐσα θά ήτο τδ μεθόριον των
δύο ίερών, ή πρδς δεξιά ή έχουσα καί τδ διακριτικόν σύμβολον τδ κηρύκειον πρδς τδ ιερόν τού Έρμου, ή δέ πρδς άριστερά έχουσα τδ διακριτικόν σύμβολον τήν στάμνον, πρδς τδ
ιερόν τού Διονύσου, διότι, ώς γνωστόν, ή στάμνος ίδιάζει τω
Διονύσιρ, ώς γινώσκομεν τούτο έκ πολλών παραστάσεων έπι
άγγειογραφειών, ένθα παρίσταται ό Διόνυσος καί παρ’ αύτώ
τράπεζα έφ’ ής στάμνος. (Πρβ. Frickenhaus Lenaeenvasen
έν Zweiundsiebzigstes Programm zum Winkelman’s
Feste 1912). Έξ άλλων γινώσκομεν δτι καί ό ’Αριστοφάνης
(Βατραχ. 22 καί Σχολ. σ. 545 καλεΐ τδν Διόνυσον υιόν στα
μνιού).
Κατά τήν ΜΑ πλευράν καί άνωθεν τού Υδραγωγείου, δπερ
άνωτέρω άνεφέρομεν, εδρομεν δύο κτίσματα, ώσεί δωμάτια χρι
στιανικών χρόνων (είκ. 16) έκ μικρών λιθαρίων και κεράμων έκτισμένα. Οί τοίχοι τούτων συγκλείοντες πρδς τά άνω έσχημάτιζον τήν θόλον, ήτις νΰν δεν σφζεται. Εντός τών δωματίων
τούτων εδρομεν σωρείαν όστών άνθρωπίνων ώς καί τινας έπιγραφάς έπιτυμβίους χριστιανικών χρόνων, περί ών κατωτέρω ό
λόγος. Έκ τούτων συνάγομεν δτι τά κτίσματα

ταΰτα ήσαν

όστοθήκη νεκροταφείου άνήκοντος τή περιοχή έκκλησίας τινός,
ώς συνηθίζεται καί μέχρι σήμερον νά γίνηται. Καί τοιαύτη
έκκλησία ήτο ή τού 'Αγ. Γεωργίου, ήτις έξέλιπε νΰν. Ταΰτα
μοί άνεκοίνωσαν οί περίοικοι, έκ παραδόσεως γινώσκοντες, δτι
έγγύτατα τής θέσεως ταύτης υπήρξέ ποτέ μεγάλη έκκλησία,
Μονή καλουμένη, έχουσα πολλά

κελλία, ήν κατέστρεψαν οί
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Ε ικ . 1 6 .

Τούρκοι κατά τήν Ελληνικήν επανάστασή, πολιορκοΰντες τήν

Άκρόπολιν τφ 1827 μετά των έκεΐ καταφυγόντων προς διάσωσιν χριστιανών. Τήν πληροφορίαν ταότην έπιβεβαιοι καί ό
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id Άτιικά ή περί δήμων τής ’Αττικής συγγράψας Δ. Σουρμελής
(Άθήναι 1862 σ. 134) λέγων τάδε: δη την εκεί χριστιανικήν
εκκλησίαν τον 'Αγ. Γεωργίου

προ

ανάτρεψαν οι Τούρκοι δι υπονό

1827. ΈπΙ τής θέσεως ταύτης

μου πνρίτιδος τφ

άνήγειραν

20ετίας περίπου τδ νΰν σφζόμενον μικρόν έκκλησίδιον,

επ’ όνόματι τοΰ 'Αγ. Γεωργίου έπίσης τιμώμενον, είς άνάμνησιν
τής καείσης παλαιάς έκκλησίας. Προχωρούσης τής άνασκαφής
είς τάς συνεχομένας πρδς Μ οικίας Τρακάδα, αϊτινες είσίν έξ
άρχαίου ύλικοΰ έκτισμέναι, θέλουσιν έλθη εις φως σημαντικά
ευρήματα μέλλοντα νά διαφωτϊσωσιν πληρέστερον τά κατά τό
’Ωδεΐον τοΰ Περικλέους.
Ή άνασκαφή έξηκολούθησε καί περαιτέρω δυτικώς προς
τδν βράχον τής Άκροπόλεως επί οικοπέδου άνήκοντος τιΐ> Δημοσίφ. Πρός
εΰρομεν

τούτο

άνωρύξαμεν πλατείαν τάφρον 7 μέτρων,

δέ καί εκεί θεμέλια οίκιών μεταγενεστέρων χρόνων

έκτισμένα διά μεγάλων είργασμένων λίθων,

είλημμένων έκ τοΰ

καταστραφέντος ’Ωδείου. Εΰρομεν έπίσης ύπερμεγέθεις πίθους
έκτισμένους

διά

λίθων καί άσβέστου έσωθεν έπικεχρισμένους

δι’ άμμοκονίας καί πρός χρήσιν υγρών, ΰδατος, οίνου καί ελαίου
καί ετέρους όμοιους, άλλ’ άνευ τής έπιχρίσεως- οΰτοι βεβαίως
θά έχρησίμευον ως άποθήκαι δημητριακών καρπών.
Διά τής άποκαλύψεως καί τοΰ βορείου μέρους τοΰ άνασκαφέντος χώρου παρετηρήθη δτι ούτος κατά την ΒΔ γωνίαν έτερματίζετο είς βράχον, δστις ήτο καθέτως κεκομμένος, άποτελών
οΰτω οίονεί τοίχον μικ. 3 μετρ, δεξιά δέ έφαίνοντο κατά χώ
ραν δύο δόμοι τοίχου, έκ μεγάλων είργασμένων λίθων ένθα κατά
τήν γνώμην τοΰ άρχιτέκτονος Όρλάνδου, τοΰ καί τό σχέδιον
τών άνασκαφών έκπονήσαντος, ίσως ένταΰθα νά ήτο ή είσοδος
τοΰ ’Ωδείου.

'

Μετά τήν άποπεράτωσιν τών άνασκαφών συνεχόμενοι ύπό
άπορίας διά τήν μή εΰρεσιν κίονός τίνος έκ τών έσωτερικών τοΰ
Ωδείου, οί'τινες παρεδίδοντο ήμΐν δντες μαρμάρινοι, ήρευνήσαμεν τάς πέριξ οικίας καί τούς περί τό θέατρον τοΰ Διονύσου τό"
πους μήπως τυχόν εΰρωμεν έστω καί τεμάχια έξ αύτών' άλλά
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καί έν τή έρεύνη ήμών ταύτη δέν έπετυχομεν, ήλπιζον δμως
καί ήμην βέβαιός δτι έν ταίς μελλούσαις άνασκαφαΐς των συνε
χομένων

οικιών

θά εδρεθώσιν εκτός

άν

ήσβεστοποιήθησαν,

ή άπεκομίσθησαν διά δευτέραν χρήσιν. ’Αλλά ’Αγαθή Τύχη!
ημέραν τινά διερχόμενος διά τοΰ

περιβόλου τοΰ θεάτρου τοΰ

Διονύσου καί περί τά 30 μέτρα μακράν

της άνασκαφής ημών

παρετήρησα εδμεγέθη σπόνδυλον κίονας άρραβδώτου *) δψ. 1,60
διαμ. 0,75 έφ’οδ φέρεται ή έξης επιγραφή (είκ. 17):
Ό δήμος
βασιλέα Άριοβαρζάνην
φιλοπάτορα τόν έκ βασιλέως Άριοβαρζάνου φιλορωμαΐον καί βασιλίσσης Άθηναΐοος φιλιστόργου τόν έαυτοΰ εύεργέτην άνέθηκεν
'Ότι ό τιμώμενος βασιλεύς τής Καππαδοκίας Άριοβαρζάνης
ό Β'. είναι ό άνεγείρας τό καέν Ώδεϊον τό ύπό τοΰ Βιτρουβίου
άναφερόμενον, προσεπιμαρτυρεί ήδη καί ή άνω επιγραφή εόρεθεΐσα κατά τάς τώ 1862 άνασκαφάς τοΰ Διονυσιακού θεάτρου.
Ό κίων έφ’ οΰ ή επιγραφή ευρέθη έντετοιχισμένος έν τφ έν τή
’Ορχήστρα τοΰ θεάτρου κατά τούς έσχάτους βωμ. χρόνους κατασκευασθέντι προμαχώνι. Βεβαίως δέν ένδείκνυται διά ποιαν εύεργεσίαν άνετέθη αδτφ ό τιμητικός οδτος κίων δπό τοΰ δήμου,
πάντως δμως άναγράφει εύεργεσίας μεταξύ τών όποιων ήτο καί
ή άνοικοδόμησις τοΰ ’Ωδείου τοΰ Περικλέους καί δι’ άλλας ίσως
μείζονας, αί'τινες δέν ήδύναντο νά συμπεριληφθώσι έν τώ ανα
θηματική κιόνι, δστις άνετίθετο τφ Άριοβαρζάνη συλλήβδην έπί
ταΐς πρός τόν Δήμον εύεργεσίαις αδτοΰ. ’Άλλως τοΰτο ούτε έν
τή άρχαιότη« έγένετο, ούτε νΰν γίνεται προκειμένου περί έκθ Έν τω [Ιεριβο'λω του θεάτρου ευροαεν τρία ετερα τερ-ά'/ια όμοιων σπον
δύλων χιονων, άλλ’ άνευ επιγραφή;.
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φράσεως έθνικής εύγνωμοσύνης πρός τινα. Άλλα γενναται νΟν
τό ζήτημα ποΰ ό: Δήμος τόν αναθηματικόν τοΟτον κίονα έφ’ οδ

Εικ. 17. Σπόνδυλος κίονος εκ τον ’Ωδείου του Περικλεούς
εφ} ου αναθηματική επιγραφή εις 1 Αριοβαρζάνην.
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ή επιγραφή ί'δρυσεν; έν τφ άνοικοδομηθέντι δπό τοΰ Άριοβαρζάνου ’Ωδείω έν ή νά έπιδεικνύηται ώς εύεργέτης ό φιλαθήναιος
βασιλεύς, ή άλλαχοΰ; λ. χ. έν τή ’Αγορά ή έν τφ παρακειμένφ
θεάτρφ τοΰ Διονύσου, ένθα έπίσης ήδύνατο, ώς γινώσκομεν έκ
τών συγγραφέων νά έπιδεικνύηται ή πρδς τόν ευεργέτην εύγνωμοσύνη τοΰ δήμου ; Φρονοΰμεν δτι ή άναθηματική έπιγραφή εύρίσκετο άρχικώς έν τω ’Ωδείφ καί δτι μετηνέχθη έκεΐθεν εις τδ
Διονυσιακόν θέατρον δπως έντοιχισθή έν τφ βηθέντι προμαχώνι.
"Οτι ό σπόνδυλος, έφ’ οδ ή έπιγραφή, άνήκεν είς ί'δρυμά τι και
δή εις τό Ώδεΐον δυνάμεθα νά θεωρήσαμεν ώς βέβαιον, διότι
οί έσωτερικοΐ κίονες αύτοΰ ήσαν λίθινοι ώς καί τά έδώλια, καί
δτι έφ’ ένός των κιόνων τούτων είς μνήμην άΐδιον τοΰ ευεργέτου
και άνιδρυτοΰ τοΰ καέντος ’Ωδείου, ανέγραψαν ώς ήτο επόμενον
οί ’Αθηναίοι τό δνομα τοΰ Άριοβαρζάνου. Άλλως δέ καί ό
σπόνδυλος οδτος φέρει άναθυρώσεις και τόρμους άνωθεν καί
κάτωθεν, δι’ ών συνάγεται δτι οδτος συνείχετο έκατέρωθεν προς
άλλους σπονδύλους όμοιου άρραβδώτου κίονος, πάντως έκ πα
ρακειμένου οικοδομήματος προερχομένου. Έπίσης δέ έν τφ περιβόλω τοΰ θεάτρου εδρομεν τρία έτερα τεμάχια όμοίων σπονδύ
λων, μή άνήκοντα είς ούδέν έτερον οικοδόμημα, ή είς τό ’φδεΐον
τοΰ Περικλέους. Είναι δέ γνωστόν έκ τής ίστορίας τής' τέχνης,
δτι ώς έπΐ τό πολύ τών βωμ. χρόνων Ιδιον είναι οί άρράβδωτοι
κίονες.
’Εκτός τών κιόνων, οιτινες άναφέρεται δτι ήσαν λίθινοι, καί
τά έδώλια έπίσης ήσαν λίθινα, ώς μανθάνομεν τοΰτο καί έξ αύτοΰ
τοΰ Πλουτάρχου λέγοντος, δτι ήτο πολύεδρον και πολύστυλοι'.
Άπό τών πρώτων ήμερών τών άνασκαφών ήμών εδρομεν
πολλά λίθινα τεμάχια έδωλίων, άτινα έξελάβομεν, δτι δυνατόν
νά άνήκωσι καί τφ παρακειμένφ θεάτρω τοΰ Διονύσου- πάμπολλα
τοιούτων εδρίσκονται έντετοιχισμένα έν ταΐς παρακειμέναις οίκίαις, άλλ’ ή εδρεσις μαρμαρίνου έδωλίου (είκ. 18), έπίτής δεξιάς
προσόψεως τοΰ όποιου σώζεται άνάγλυπτος γλαΰξ βίπτει ένδοιασμόν τινα ώς προς τό οίκοδόμημα, είς δ άνήκε τοΰτο. 'Ως γνω
στόν, ή γλαΰξ ήτο σύμβολον τών ’Αθηνών καί φέρεται έπί τών
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τετράδραχμων νομισμάτων αδτών, άτινα διά τοΟτο καί γλαΰκις

Ε ικ . 1 8 . Ε δ ώ λ ιο ν εκ το ν ’ Ω δ είο υ του Π ε ρ ικ λ ε ο ύ ς .

έκαλοΟντο. Άλλ’ έκ της έπισταμένης έπισκοπήσεως έν τφ Διο-

νυσιακω θεάτριο παρετήρησα δτι ούδείς θρόνος φέρει τό σύμβολον τοΟτο. Δέν δυνάμεθα νά εΐπωμεν ασφαλώς είς ποιον οικοδό
μημα άνηκεν ό θρόνος οδτος, άλλ’ έπειδή, ώς γνωστόν, τό έπί
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Λυκούργου κτισθέν θέατρον άφιερώθη τφ Διονύσφ Έλευθερεϊ,
οό' ό θρόνος τού ίερέως τού Διονύσου φέρει έν άναγλύφω τά

Εικ. 19. 'Εδώλιον εκ τον 1 Ωδείου τον Περικλεούς.

σχετικά σύμβολα, ήτοι δύο Σατύρους εκατέρωθεν σταφυλών, εχομεν τήν γνώμην, δτι ό ήμέτερος θρόνος μέ τό σχετικόν σύμβολον
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της γλαυκός άνήκεν εις ιέρειαν της ’Αθήνας, εις τιμήν τής
όποιας ήτο άφιερωμένον τό ’Ωδεϊον τοϋ Περικλέους. Ουτω

δε

εξηγείται εύκόλως δ τύπος τής γλαυκός έπΐ τής προσόψεως του

Εί*. 19 α. ' Εδώλιον εκ τοϋ Ωδείου τοϋ ΙΙερικλέονς.

θρόνου τής ίερείας τεθείς καί δτι ούτος δεν είνε άπίθανον να
προέρχηται έξ αυτού τού ’Ωδείου τού Περικλέους.
Ή δπαρξις τής γλαυκός ταύτης επί τού εδωλίου καθ’ ήμας

8
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δύνατοα νά ϊχη καί έτέραν συμβολικήν ύποτύπωσιν τοΰ έπΐ Περικλέους ίδρυθέντος ’Ωδείου, δστις ’Αθηναίος ών, καί Ιδρυτής

Είκ. 20. Κεφαλή Άριοβαρζάνου (;)

συγχρόνως ήθέλησε νά διαιώνιση τό σύμβολον τής|Πατρίδος του
επί τοΟ μαρμάρου, κατά τοσοΰτον μάλλον, καθ’δσον καί τά’Αθη-
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ναϊκά νομίσματα, ώς ε!πομεν άνωτέρω, εφερον τον τύπον τούτον.

ΕΙκ. 20. Κεφαλή Άριοβαρζάνον (;)
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Τεμάχια όμοιων έδωλίων μετά γλαυκός έπί της προσόψεως
(είκ. 19 καί 19 α) ευρομεν έν τη ’Αποθήκη τοΟ Έθνικοΰ Αρ
χαιολογικού Μουσείου έκ των Προπυλαίων τής- Άκροπόλεως
μετακομισθέντων. Ταΰτα είχον κατατεθή εκεί προσωρινώς περισυλλεγέντα μετ’ άλλων γλυπτών έκ των κάτωθι της Άκροπόλεως
μερών ήδη άπό τοΰ 1837 ό Sybel Χ) άναφέρων ταΰτα προστίθησι δτι ταΰτα προέρχονται έξ ένός καί τοΰ αδτοϋ θεατροειδοΰς
οικοδομήματος. Καθ’ ήμάς τά έδώλια ταΰτα έξ ούδενός άλλου
οικοδομήματος δύνανται νά προέρχωνται ή έκ τοΰ ’Ωδείου τοΰ
Περικλέους, είς δ ανήκει καί τό άνωτέρω (είκ. 18) περιγραφέν.
’Επίσης εδρέθη έν τοϊς κάτω στρώμασιν άνδρική μαρμάρινη
εικονική κεφαλή, φυσικοΰ μεγέθους,

άγένειος καί άμύσταξ,

στεφανηφόρος έκ φύλλων δάφνης. Έάν κρίνωμεν έκ των ούσιωδών τοΰ προσώπου χαρακτηριστικών, δτι τά μήλα τών πα
ρειών είναι έξωδηκότα, τά χείλη προτεταμένα, ή ρίς σιμή καί
πλατεία,

άγόμεθα νά πιστεύσωμεν,

δτι αυτή δεν παρίστησιν

έλληνα άνδρα, άλλά βάρβαρον, καί ούχί κοινόν, άλλ’ ήγεμόνα
τινα. Έκ τών μέχρι τοΰδε έν τοίς ήμετέροις καί ξένοις Μουσείοις
γνωστών κεφαλών,
παραβολής δμως

πρός οδδεμίαν ήδυνήθην νά ταότίσω. Έκ

πρός περισωθέντα νομίσματα τοΰ

βασιλέως

της Καππαδοκίας Άριοβαρζάνου, τοΰ άνιορυτοΰ τοΰ πυρποληθέντος ’Ωδείου, καί τοΰ τρόπου της παραστάσεως τών δφθαλμών, έχόντων τι τό ήγεμονικόν καί πρός τά άνω άτενίζον, δέν
διστάζομεν νά άποδώσωμεν

αότήν είς τόν βασιλέα Άριοβαρ-

ζάνην, οδτινος άναμφιβόλως, ώς εΰεργέτου, ή πόλις πλήν της
γνωστής άναθηματικης έπιγραφης είχε καί δαφνοστεφή εικόνα
αότοΰ στήσει (είκ. 20).

Καίτοι τά τής άνασκαφής ήμών εδρήματα δέν ήσαν τοιαΰτα,
οία άνεμένομεν καί σύν ήμϊν άπας δ έπιστημονικός κόσμος,
ώστε νά πείσωμεν ήμάς δτι

εΰρομεν αδτό τούτο

τό Ώδεΐον,

ούχ’ ήττον θεωροΰμεν ώς πληρωθεΐσαν διακαή έπιθυμίαν ήμών*)
*) Katalog der Sculpturen zu Athen 1881, σελ. 188.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 10:22:56 EET - 54.162.218.162

117

Το ’Ωδεϊον τον Περικλέους.

και τήν εδρεσιν των ολίγων τούτων, δι’ ών έξηνέγκομεν Θετικά
συμπεράσματα είς όρισμόν της θέσεως αύτοΰ. Άπεδείχθη διά
των άνασκαφών ημών, δτι διά των αίώνων ύπέστη πλείστας μεταβολάς καί δηώσεις.

Οΰτω ως ε’ίδομεν, καέν ύπδ τοΰ Άρι-

στίωνος καί άνοικοδομηθέν υπό τοΰ Άριοβαρζάνου κατεστράφη
πάλιν έκ βάθρων καί τό ύλικόν αύτοΰ έχρησίμευσεν είς οίκοδομήν άλλων κτιρίων. Έν αυτφ εόρέθη νεκροταφεϊον, δι’ αύτοΰ
διήλθεν ύδραγωγεΐον καί είτα τό 'βαλεριάνειον τείχος. Πασών
δέ τούτων των έπιγενομένων έν τφ ’Ωδείο) μεταβολών διά μέσου
τών αίώνων έλεηλατήθη και τό ύλικόν αύτοΰ διεσπάρη. "Ωστε
μεθ’ δλα ταΰτα τΐ έδυνάμεθα νά προσδοκώμεν; Έν τούτοις πρλλαΐ
ενδείξεις ύπάρχουσιν ώς π. χ. τό έκτης πυράς παχύ έκ τέφρας
και άπηνθρακωμένων τμημάτων ξύλων καθ’ δλην

σχεδόν τήν

εκτασιν τοΰ άνασκαφέντος χώρου ευρεθεν στρώμα καί αύταΐ αί
ήμίκαυστοι κεραμίδες έκ τής

στέγης, αί έκ τών χρόνων τοΰ

Σύλλα άσφαλώς προερχόμεναι, ώς καί τό έξωμαλισμένον καί
τεχνητώς ίσοπεδωμένον έδαφος, τοΰθ’ δπερ δεικνύει δτι ήν έν
χρήσει έν τή άρχαιότητι και ανήκε βεβαίως ούχΐ είς ίδιωτικήν
οίκίαν, άλλ’ είς δημόσιον οίκοδόμημα.
Βεβαίως έπιγραφάς δεν εδρομεν, αί'τινες ίητώς καί κατηγο
ρηματικούς νά άποδείξωσι τό πράγμα, άλλά τά εόρεθέντα όλίγα
μαρμάρινα έδώλια καί ό ένεπίγραφος σπόνδυλος κίονος, καίτοι
δέν εύρέθησαν μέν κατά χώραν, έν τούτοις είσι ταΰτα λείψανα
ικανά, έμφαίνοντα δτι εύρισκόμεθα έπΐ τά ίχνη αύτοΰ τοΰ ’Ωδείου
τοΰ Περικλέους !
Έλπίσωμεν, δτι ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία, ήτις αφειδώς
μέχρι τοΰδε άνέλαβε τήν δαπάνην τής άπαλλοτριώσεως κατά
τά μέρη

ταΰτα, ώς

καί τήν έκσκαφήν καί

έξερεύνησιν τοΰ

χώρου τούτου, θέλει συνεχίσει εδελπι τό έργον πρός έντελή καθο
ρισμόν τής τοπογραφίας τής πόλεως κατά τά μέρη ταΰτα.
Καί ταΰτα μέν είσΙ τά πορίσματα τά έκ τής άνασκαφής έπΐ
τοΰ χώρου ένθα αί άγορασθεΐσαι δύο μικραί οϊκίαι τοΰ Μουστοπούλου.
Κατά τάς τελευταίας ημέρας τοΰ Αύγούστου ήγοράσθη υπό
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τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας έτέρα μικρά οικία ΒΑ της άνασκαφής ήμών κείμενη άνήκουσα τώ Β. Δημητρίου άντί δρ. 1800.
Καί ταότην κατηδαφίσαμεν καί άνεσκάψαμεν, διότι 6πό τά θεμέ
λια αύτής έξακολουθεΐ τδ περιζωννύον την Άκρόπολιν βαλεριάνειον λεγόμενον τείχος. Έν τω διακένιρ αύτοΰ μεταξύ πολλών
αρχιτεκτονικών λίθων εδρομεν καί άλλα τμήματα μαρμάρινων
εδωλίων τοϋ ’Ωδείου. Καί υπό τό τείχος- ενταύθα παρετηρήσαμεν είς πλεΐστα μέρη κεκαυμένα χώματα μετ’ ανθράκων. Κάτω
θεν της οικίας ταύτης ευρομεν τον βράχον καθέτως κεκομμένον,
χρησιμεύοντα οδτω ως τέρμα τοϋ πρός βορράν Χ) μέρους, ή συ
νέχεια τοϋ πρός Α μέρους τούτου άπετελεΐτο διά μεγάλων, είργασμένων κροκκαλοπαγών λίθων οικοδομήματος τίνος.
Τον -χώρον τούτον θεωροϋμεν ώς άποτελοΰντα τήν σκηνήν
τοϋ Ωδείου καί έξ άλλων μέν λόγων, ιδία δμως ώς έκ της συ
νεχείας τών λίθων υπό τό βαλεριάνειον τείχος καί τό υδραγωγεϊον, άποτελούντων ίδιον έπίμηκες οικοδόμημα καί έκ τοϋ
λίθινου δαπέδου αύτοΰ (πρβ. Σχεδ).
Οί κατά χώραν εδρεθέντες κατ’ άρχάς δύο δόμοι λίθων,
προχωρούσης της άνασκαφής, άπεδείχθη δτι δεν άπετέλουν
άπλοΰν τείχος, άλλ’ δτι άνηκον είς οικοδόμημα τοϋ ’Ωδείου καί
δη είς αύτήν σκηνήν.
Ή καταστροφή καί έν τω οίκοδομήματι τούτφ υπήρξε τόσον
μεγάλη άφ’ ού καί έξ αύτών τών άποκαλυφθέντων θεμελίων
άφηρέθησαν πολλοί λίθοι, πλεϊστοι δέ άνετράπησαν καί μετεκινήθησαν. "Οτι τό οικοδόμημα ήτο ή σκηνή τοϋ ’φδείου, πιστοΰται ώς είπομεν ανωτέρω, εκ τε τοϋ σχήματος πρός δέ έκ τής
έκει ευρέσεως δύο μαρμάρινων προσωπείων, όπερφυσικοΰ μεγέ
θους (είκ. 21 καί 21 α), χρησιμευόντων ώς αρχιτεκτονικός διά
κοσμος τοϋ Προσκηνίου. Άμφοτέρων τών προσωπείων τούτων
έλλείπουσι δυστυχώς τά από

τών οφθαλμών κάτω μέρη τοϋ*)

*) Τό πρός δυσμκς άκρον τοϋ κεκομμένου τούτου βράχου εξακολουθεί οΰχί
κατ’ ευθείαν γραμμήν, αλλά κυκλικως, σχηαατίζον οΰτω κανονικόν κύκλον, ώς
παραδίδεται ήμϊν, οτι περιφερές ήτο τό σχήμα του Ωδείου.
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προσώπου, διατηροΟσιν δμως την πλουσίαν αύτών κόμην έμπρο
σθεν μέν και εκατέρωθεν των ώτων κυματοειδώς κατερχομένην,

Ε ικ . 2 1 . Μ α ρ μ ά ρ ιν ο υ π ροσ ω π είου δ ψ ις π ροσ & ία.

δπισθεν δέ εις δφιοειδεΐς βοστρύχους κατά συνθήκην, προς τά

άνω διατυπωμένους, διατηροΰντας δ’ ετι ζωηρώς τδν ερυθρόν
αυτών χρωματισμόν.
"Οτι πάντα τά ’Οδεϊα καί τά θέατρα είχον θυμέλην καί
σκηνήν, κατά τήν άρχαιότητα, τοΰτο είνε ήμϊν γνωστόν, ου
μόνον έκ των συγγραφέων, άλλά καί έξ αύτών τών διασωθέντων
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μνημείων’ ίδια δμως διά τό ’Ωδεΐον τοΰ Περικλεούς άναφέρουσιν
οί συγγραφείς, οΰς καί έν αρχή έμνημονεύσαμεν. ΙΙρός τούτοις
γνωρίζομεν έκ του Σχολιαστοΰ τοΰ Άριστοφάνους δτι δ έκ Λέ
σβου περίφημος διθυραμβοποιός καί κιθαρφδδς Φρύνις, κιθαρφδήσας έν τφ ’Ωδείφ τοΰ Περικλέους κατά την εορτήν των Παν

Ε'ικ. 21 α. Μαρμάρινου προσωπείου οψις προσί)!α.

αθηναίων έν ετει 456 π. X. ένίκησε, λαβών τό πρώτον βραβεΐον.
Ή κατά χώραν εδρεσις τής σκηνής τοΰ ’Ωδείου (έ'στω καί
των θεμελίων) είναι σπουδαιότατη άνακάλυψις καί θεωρώ έμαυτδν ευτυχή δτι κατόπιν πολύμηνου άνασκαφικής έρεύνης καθ’ ήν
ή ’Αρχαιολογική ήμών Εταιρεία οόδεμιας έφείσθη δαπάνης,
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Τό ’Ωδεΐον τον Περικλέονς

ήδυνήθημεν νά δρίσωμεν άναμφισβητήτως τήν ακριβή θέσιν του
πολυθρύλητου ’Ωδείου τοϋ Περικλεούς!
Ό χώρος ούτος θέλει καταστή μετ’ ολίγον παγκόσμιον προ
σκύνημα, διότι έν τφ ’Ωδείφ τούτφ αντήχησαν τά μέλη καί ή
φωνή των άριστων της άρχαιότητος μουσουργών !
’ΕτιιγραφαΙ

Έπιγραφάς έλαχίστας εδρομεν κα'ι ταύτας κολοβάς (είκ. 22).
1)

’Άρχων............
............ Ήρωδου Μ[αραθώνιος]
.............Βασιλεύς
............ Πρωτογένου. . .
............ Πολέμαρχος
.......... ς Άλεξάνδρο[υ]
.......... ς Θεσμοθέτα[ι].............
............ Συμμάχου Παμ[βωτάδης]
.......... ς Μιλτιάδου
............ Εύμένους Αζ[ ηνιεύς ]
............ νωνος. . .
Ή άνωθι έπΐ στήλης λευκού μαρμάρου έπιγραφή, άποκε-

κρουμένη δεξ. άριστ. καί κάτω, φέρει άνάγλυπτον άετωμάτιον
καί έν τφ μέσφ άσπίδιον δψ. α)- 0.27 πλ. 0,19' (δωμ. χρόνων
έν ή άναγράφεται κατάλογος όνομάτων αρχών,

τήν σχέσιν τών

οποίων δέν δυνάμεθα νά καθορίσωμεν ώς πρός τό ήμέτερον
’Ωδεΐον.

Πάντως δμως ή έπιγραφή, καίπερ έλλιπής, παρέχει

ήμΐν τό ένδόσιμον

νά θεωρήσωμεν αύτήν άναγομένην είς τόν

δημόσιον βίον τής πόλεως ’Αθηνών, δμοιαι τή όποια εύρέθησαν
ήδη αί έν CIA III. Ν° 1005-1013 δημοσιευθεΐσαι,
τελευταίως ή δπό τού κ. Στ.

ώς καί

Δραγούμη έν ΑΕ 1905 σ. 81

δημοσιευθεΐσα.
Ή χρονολογία αύτής δέν δύναται νά όρισθή άσφαλώς, άτε
έλλείποντος τού ονόματος τού άρχοντος, οδ μόνον ό τίτλος καί
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το πατρωνυμικόν Ήρώδον σώζεται, εκτός άν δεχθώμεν ότι δ

άνήρ οδτος άνήκει εις τό διάσημον τότε γένος της ’Αττικής καί

ΕΙκ. 22. 'Επιγραφή εκ τον 'Ωδείου τοΰ Περικλεούς.

τότε ώρισμένως ή επιγραφή άνήκει είς τόν Β'. μ. X. αιώνα.
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Τό ’Ωδεΐον τοϋ Περικλέους.

Επίσης σώζεται τοϋ

Βασιλέως καθώς καί τοϋ

Πολεμάρχου

μόνον τό πατρωνυμικόν. Επίσης καί τών Θεσμο'&ετων σώζονται
τα πατρωνυμικά τεσσάρων μόνον
στόν, έξ άλλων

όνομάτων, αντί έξ, ώς γνω

επιγραφών. Επομένως αν λάβωμεν

τούς τύπους τών τοιούτων επιγραφών βλέπομεν δτι

δπ’ δψιν
ή πλάξ

ημών είναι κολοβή καί κάτωθεν καί έντεΰθεν γνωρίζομεν δτι
λείπουσιν ό Κήρυξ τής έξ Άρείου Πάγου Βουλής, ό Αυλητής,
Κήρυξ Άρχοντος καί Δημόσιος.

2.

Τεμάχιον έπιγραφής ΰψ. 0,20 πλ. 0,15 λευκοϋ μαρμάρου
άποκεκρουμένον πανταχόθεν (είκ. 23).
[ καθ υ[ πομνηματισμον ]
[τής έξ Αρει]ου Π[αγου βουλής]
Πρβ. IG. 696 712* 751 894* κτλ.

3.

Έπί τεμαχίου κιονίσκου έπιτυμβίου
Κλέους Ατηρ. . .
Ριζονις Κουτά. .
Τό δνομα Ριζονις είναι έθνικόν πόλεως Δαλματικής (Πρβ.

Πολύβιον-Στράβωνα).
4.

Κιονίσκος έπιτύμβιος χριστ. χρόνων άποκεκρ. άνω. Φέρει
άνάγλυπτον σταυρόν καί εκατέρωθεν δύο πτηνά. Κάτωθεν
έπιγραφήν.
[κατ]οικητηριον
COCTA
Πρβ. IG. III, 2158. Κουμανούοη Έπιγρ. 'Επιτύμβιοι άρ.

3568.
5.

[οικητη]ριον
Οτεφα
νου καί Σολομωνιδος

Τό

δνομα Σολομωνις είναι Εβραϊκόν πρβ. Σουΐδα έν λ.

Άντίοχος. Αί χριστιανικαί αδται έπιγραφαί τών πρώτων χρι

στιανικών χρόνων προέρχονται πιθανώς έκ τοϋ
πιείου. ’Εν μεταγενεστέροις χρόνοις έγένετο,

εγγύς ’Ασκλη

φαίνεται δευτέρα

χρήσις αύτών.
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Ε ικ . 2 3 . Τ ε μ ά χ ια επ ιγρ α φ ώ ν.
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6.

ΈπΙ τεμαχίου μαρμάρου σώζονται τά γράμματα.

[ΜΙΛΗΣ]ΕΙΟ
Άϋήνηοί zrj 10 Νοεμβρίου 1914.
Π. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ
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