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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. Καέν ύπό τοΟ 
Άοιστίωνος καί άνοικοδομηθέν ύπό του Άριοβαρζάνου, 
κατεστράφη πάλιν έκ βάθρων καί τό ύλικόν αΰτοΟ έχρη- 
σίμευσεν 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 ει- 
πομεν, 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 άνα- 
σκαφήν 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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τμηματάρχου τού ’Αρχαιολογικού τμήματος, καί Α. Κε- 
ραμοπούλου, έφορου των αρχαιοτήτων ’Αττικής, δστις 
οι έ'κθέσεώς του άνακοινοί περί των άνασκαφών τα εξής:

« Γό παλαιόν Τουρκικόν κτίριοντοΟ Μενδρεσέ, οπερ μέ- 
χρις εσχάτων έχρησιμοποιεΐτο ώς φυλακή, κατηοαφίσθη, το 
δ’ έδαφος αυτού άνεσκάφη το πλεΐστον μέχρι τής στάθμης 
τής όδου Αιόλου. Εντός τωνκατεδαφισθέντων τοίχων και έν 
τοίς χώμασιν εύρέθησαν άτάκτως έρριμμένα ή ένεκτισμένα 
διάφορα άρχιτεκτονικά γλυπτά καί ενεπίγραφα μνημεία, 
περί ών γενήσεται λόγος άλλαχοΰ. Έν τώ παρόντι δύνα- 
ται νά ρηθή συντόμως, οτι πλήν τοίχων τινών νεωτέοων 
αρχιτεκτονικά λείψανα εύρέθησαν ποικίλα, οίον σπόνδυλοι 
κιόνων, πολλαί σιμαι μετά λεοντοκεφαλών μαρμάριναι έκ 
μικρού νεωτέρου κτιρίου, δύο έδώλια θεάτρου, βάθρων ενε
πίγραφα μέλη κ.τ.λ. Γλυπτά μνημεία εύρέθησαν θραύ- 
σματά τινα επιτύμβιων αναγλύφων, καί δύο ή τρία τεμά
χια κορμών άνήκοντα εις άξιόλογον άνάγλυπτον μνημεΐον, 
ίσως γνωστόν έκ τής βιβλιογραφικής παραδόσεως. Ενεπί
γραφα μνημεία εύρέθησαν πλήν λίθου τινός των καλών 
χρόνων, τεμάχιον αύτοκρατορικής ρωμαϊκής έπιστολής 
προς την πόλιν τών ’Αθηναίων, άλλα τινά λείψανα έπι- 
γραφών ρωμαϊκών καί πολλά τεμάχια δύο ή ίσως μιας καί 
τής αυτής μακράς αγωνιστικής έπιγραφής διατηρούσης 
πολλαχοΟ ζωηρά λείψανα ερυθρού χρώματος έντός τών 
γραμμάτων. »

Τρίτην άνασκαφήν, συνέχειαν εργασιών άπό το0 1913, 
έςετέλεσεν ή Εταιρεία έν Νικοπόλει τής Ηπείρου διά τού 
έφορου τονν αρχαιοτήτων καί μέλους τού Συμβουλίου τής 
Εταιρείας ’Αλεξάνδρου Φιλαδελφέως, δ'στις καθ’ ήν ύπέ- 
βαλεν έκθεσιν άνεκάλυψε τά έξής:

α’) Μέγα κτίριον ορθογωνίου τετραπλεύρου σχήμα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:31 EEST - 18.237.180.167



ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟ ΩΡΟΑΟΓΙΟΝ 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΡΗΣΤΟΥ

Κύριε Αντιπρόεδρε.

Λαμβάνω την τιμήν νά ύποβάλω σύντομον Ικθεσιν τών 
γενομένων έν Άθήναις παρά τό ώρολόγιον τοΟ Κυρρήστου 
’Ανδρονίκου άνασκαφικών εργασιών δαπάνη τής Εταιρείας καί 
ύπό τήν διεύθυνσιν κατ’ άρχάς μεν των κ. κ. Β. Λεονάρδου, 
Κ. Κουρουνιώτου καί εμού, είτα δέ, παραιτηθέντος τοΟ κ. 
Λεονάρδου, δπό τήν διεύθυνσιν τοΟ κ. Κουρουνιώτου καί ε
μού μόνων.

Τό παλαιόν τουρκικόν κτίριον τού Μενδρεσέ, δπερ μέχρις 
έσχάτων έχρησιμοποιεΐτο ώς φυλακή, κατηδαφίσθη, πλήν τής 
κυρίας πύλης μετά τού έν δεξιά θολωτού θυρωρείου, τό δέ έ
δαφος αύτοΰ, ύψηλότερον των περιθεουσών αύτό όδών δν, ά- 
άνεσκάφη τό πλεϊστον μέχρι τής στάθμης τής δδοΰ Αίόλου. 
’Εντός των κατεδαφισθέντων τοίχων καί έν τοΐς χώμασιν εύ- 
ρέθησαν άτάκτως έρριμμένα ή ένεκτισμένα διάφορα άρχιτεκτο- 
νικά, γλυπτά καί ένεπίγραφα μνημεία, άτινα θά πραγματευθώ 
διεξοδικώτερον έν Εδία μελέτη. Έν τφ παρόντι δύναται νά βηθη 
συντόμως, δτι πλήν τοίχων τινών νεωτέρων, έκτισμένων έκ 
παντοδαπών λίθων, είς τά βαθύτατα άνασκαφέντα στρώματα 
άποκαλυφθέντων έν μέρει καί έχόντων διεύθυνσιν από βορρά 
πρός νότον ή άπ’ άνατολών πρός δυσμάς μή έρμηνευομένων 
δμως ακόμη δεόντως, άρχιτεκτονικά λείψανα εύρέθησαν ποι
κίλα, οιον σπόνδυλοι κιόνων διαφόρων (είς δωρικός, δ κατώτα- 
τος τού κίονος, διατηρών υποκάτω τό ίχνος συνδέσμου ι—<), 
πολλαί σΐμαι μετά λεοντοκεφαλών μαρμάριναι έκ μικρού νεωτέ- 
ρου κτιρίου, δύο έδώλια θεάτρου, βάθρων ανεπίγραφα μέλη κ. τ. 
λ. Γλυπτά μνημεία εύρέθησαν θραύσματά τινα έπιτυμβίων
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αναγλύφων, πολλά ελλιπή μικρά μαρμάρινα ειδώλια μεταγε
νέστερα, είς άσκός μαρμάρινος (έκ διονυσιακής παραστάσε. 
ως βεβαίως) και δύο η τρία τεμάχια κορμών άνήκοντα είς 
άξιόλογον έν μέρει έκτύπως άνάγλυπτον μνημεΐον, ίσως γνωστόν 
έκ τής βιβλιογραφικής παραδόσεως. Ενεπίγραφα μνημεία εύ- 
ρέθησαν πλήν λίθου τινός τών καλών χρόνων^ τεμάχιον αύτο- 
κρατορικής βωμαϊκής έπιστολής πρός την πόλιν τών ’Αθηναίων, 
άλλα τινά νεώτερα τό πλεΐστον δέ αδιανόητα οίκτρά λείψανα 
νεωτέρων επιγραφών βωμαϊκών καί πολλά τεμάχια δύο η ίσως 
μιας καί τής αύτής μακράς αγωνιστικής έπιγραφής έπίσης βω- 
μα'ικών αύτοκρατορικών χρόνων, διατηρούσης πολλαχοΰ ζωηρά 
λείψανα ερυθρού χρώματος έντός τών γραμμάτων.

Ό έφορος τών αρχαιοτήτων 'Αττικής καί Άκοοπόλεως

Α. Δ. ΚΕΡΑΜΟΙΙΟΪΑΑΟΣ
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