ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΓΥΘΕΙΩΙ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΓ ΠΑΡ’ ΑΤΤΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Τά ερείπια του Θεάτρου ήσαν γνωστά άπό πολλοΰ (1) , τη?
δέ παρούσης καταστάσεως αυτών άποκεκαλυμμένων ήδη εικόνα
παρέχει το έν τώ παρεπομένφ πίνακι σχεδιαγράφημα ΰπ’ έμοΰ
συντεταγμένου. Δυστυχώς τό πρός άνασκαφήν ήγορασμένον γήπεδον δεν ήτο έπαρκώς εΰρύ, ώστε καί της σκηνής τό οπίσθιον
μέρος έμεινε κατ’ ανάγκην κεκαλυμμένον, καί τών κατά τό αρι
στερόν παρασκήνιου οικημάτων δεν εύρέθη πέρας.
Είνε δέ ώκοδομημένον τό θέατρον πρός γήλοφον ύπερκείμενον
του γυθεατικοΰ άλιπέδου εις ικανήν άπόστασιν άπά τής παρα
λίας (2), τό δέ κοϊλον έχει πρός άνατολάς τετραμμένον. Προέρ
χεται δέ, ώς καί πάντα σχεδόν τά έν Γυθείω άρχαϊα έρείπια,
έκ τών χρόνων, καθ’ οΰς ή πόλις άπαλλαγεΐσα τή βοήθείιγ τών
'Ρωμαίων άπό του σπαρτιατικού ζυγοΰ έγένετο τό κέντρον του
Κοινού των ’ΕΛενθτρο.Ιαχώνων ( ί), έπαρθεΐσα δ’ έπί τούτω προ-

έβη εις κατασκευήν πολλών καί μεγάλων οικοδομημάτων ανα
λογών πρός τήν επιφανή Θέσιν, ήν άρτίως είχε καταλάβει. Άλλ’
ή παρά τών εχθρών προσενεχθεϊσα ευεργεσία αΰτη έμελλε τάχι(1) Expdd. Scient. Itl σελ. 52-53. Leake, Travels in the Morea I
σελ. 244. Ross, Wanderungen in Griech. II. σελ. 232 έξ. Curtius, Peloponn. II σελ. 270.
(2) Ό Albert Muller

(K. K. Hermann’s Lehrbuch der gr. Aritiqu.

Ill 2 σελ. 39-40) παρεξηγών τούς λόγους τοΰ Curtius λέγει έσφαλρένως οτι
χεϊται παοά τήν θάλασσαν, ήτις ράλιστα κατά τήν άρχαιοτητα έχειτο πολύ
άπωτέρω.
(3) ΙΙερί τής ιστορίας αΰτοΰ διέλαβε κάλλιστα ό Foucart έν Lebas Voyage
arch. Explicat. II σελ. 110-112.
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στα να άποδειχθή δώρον αδωρον, ή δέ πόλις φαίνεται ταχέως
εις παρακμήν περιπεσοΰσα- έκ τούτου δέ καί τά νΰν έν ήμιχώστοις έρειπίοις σωζομενα πολλά καί μεγάλα δημόσια κτίρια φαί
νονται πάντα ώκοδομημένα έν βραχεί χρόνω καί μετά σπουδής
καί άνευ πολυτελούς διάκοσμ,ήσεως, τό Οέατρον δέ καί ημιτελές
κατελείφθη, ώς έκ των επομένων Θά δηλωθνΐ.

Των άποκεκαλυμμένων τοίχων της σκηνής σώζονται δυστυ
χώς μόνον τά θεμέλια έκ λίθων μικρών μετ’ άμμοκονίας συνδε
μένων; ύψος αυτών 0,70- 1,25 μ. Τά υπέρ τά Θεμέλια μέρη
τών τοίχων της σκηνης ήσαν έξ έπιμήκων πωρίνων λίθων, ών ό
πρώτος δόμος διεσώθη δυστυχώς μόνον έπ’ έλάχιστον μέρος έν
τοϊς μ,εταξύ τών δωματίων Ε, Ε' καί Ε" μεσοτοίχοις' ώστε
Θυρών έκ της σκηνης πρός τό λογεΐον οΰδέν ίχνος υπάρχει. Τό
λογεΐον εισχωρεί πέρα τών αναλημμάτων εντός της ορχήστρας
έχον πλάτος 4,44 μ., μήκος δέ 15,30. Τό τοιχίον του ΰποσκηνίου Τ άποτελειται έξ όρθιων μαρμάρινων πλακών (πάχους
0,20-0,33 μ.) άνευ άναγλύφου διακόσμου, στηριζομ,ένων έπί
ταπεινής μαρμάρινης βάσεως, ής οί λίθοι είνε πολλαχοΰ πολύ
στενότεροι τοΰ ύπ’ αυτούς έκ μικρών λίθων καί άμμοκονίας θε
μελίου. Αϊ δρθιαι μαρμάριναι πλάκες διεσώθησαν μόνον παρά
την κατά την δεξιάν πάροδον βαθμίδα υ, άλλ’ άνευ τίνος έπικοανίτιδος. Έκ τής επιφάνειας τής ορχήστρας αί πλάκες αύται
μετά τής μαρμάρινης βάσεως εχουσιν ύψος 0,88 μ., τά δέ έκ
μικρών λίθων Θεμέλιον χωρεΐ 0,90 περίπου κατωτέρω. 'Ικανόν
μ.έρος τοΰ ύποσκηνίου είνε κατεστραμ.μ.ένον ύπό του πρό ολίγων
ετών άνορυχθέντος φρέατος.
Τό δάπεδον τοΰ λογεέου ήτο ξύλινον, αί δέ δοκοί ίστηρίζοντο
έπί ορθοστατών έκ μεγάλων πωρίνων λίθων δλως άκαταξέστων
διατεταγμένων εις δύο στίχους, τάν οπίσθιον έκ τριών καί τόν
πρόσθιον έκ τεσσάρων. Άντικρύ τών οπισθίων διεσώθη έπί τοΰ
τοίχου Σ

ή οπή, εις ήν εϊσεχώρει τό άκρον τής δοκοΰ. ’Επειδή
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δέ ένεκα του μικρού πάχους τοϋ έκ πλακών τοιχίου του ύποσκηνίου δέν ήδύναντο νά στηριχθώσιν έπ’ αϋτοΰ δοκοί, κατεσκευάσθησαν έν τφ τοίχφ του θεμελίου καί επί της μαρμάρινης
βάσεως τέσσαρες έντομαί, εντός των οποίων ΐσταντο οι ύποστηρίζοντες τάς δοκούς ξύλινοι στύλοι. ’Επί της μαρμάρινης βάσεως
παρατηρεϊται προσέτι άντικρύ σχεδόν της μεσαίας κλίμακος του
κοίλου καί όριζοντία τις άβαθης λάξευσις, ητις άναμφιβόλως
προέρχεται έκ των μετά την καταστροφήν του θεάτρου χρόνων.
Ό υπό τό λογεϊον χώρος συγκοινωνεί μετά τών οπισθίων με
ρών της σκηνης διά τών θυρίδων Τ καί Τ', ών τό εύρος είνε
0,57 μ., τό δέ ύψος του Τ 1,00' του δέ Τ' λείπει τό ύπέρθυρον. Έν τοίς όπισθεν τών θυρίδων τούτων στενοϊς χώροις Ε καί
Εε ύπηρχον, ώς νομ.ίζω, κλίμακες άγουσαι εις τά οπίσθια ευρύ
χωρα δωμάτια Ζ καί ζ'. Καί έκ μέν της έν τώ Ε κλίμακος διεσώθη μ.όνον μία βαθμίς έπϊ του τοίχου Θ, έκτισμένη διά μικρών
λίθων, ώς ό τοίχος, καί έπενδεδυμένη διά λεπτών πωρίνων πλα
κών' έν δέ τώ Ε ε τό φυσικόν έδαφος ύψοΰται κατά την διεύθυνσιν τών έν τφ σχεδιαγραφήματι βελών, ώστε ό χώρος ούτος
φαίνεται προς πάντα άλλον σκοπόν ανεπιτήδειος πλην της κλί
μακος. Ιΐρός φωτισμόν δέ της έν τώ Ε κλίμακος φαίνεται ότι
κατελείφθη έν τώ παχυτάτω τοίχω Θ' στενόν παράθυρον θ

έν

μεταγενεστέροις χρόνοις άποτετοιχισμένον, ου δεν σώζεται τό
ύπέρθυρον. Μικρόν παράθυρον πρός φωτισμόν του ΰπό τό λογεϊον
χώρου φαίνεται ότι υπήρχε καί καθ’ δ μέρος ό τοίχος Σ συναντφ
τον Σ'(ήτοι τό σ'^,καίτοι τά ίχνη αϋτοΰ δ έν είνε δλως άσφαλη.
Οί πλάγιοι τοίχοι του λογείου Σ' καί Σ'' δέν έξετείνοντο τό
πρώτον μ-έχρι του ΰποσκηνίου, άλλ’ άφινον εκατέρωθεν κενόν χώ
ρον σ και σ', ϊνα πιθανώς ύπάρχγι κατάβασις έκ τών παρόδων
εις τόν υπό τό λογεϊον χώρον. Έν μεταγενεστέροις χρόνοις αμφότερα τά κενά ταΰτα έκλείσθησαν διά κακώς έκτισμ-ένο^ τοί
χων, πιθανώς διότι κατέστη άχρηστος ό ΰπό τό λογεϊον χώρος'
συγχρόνως δέ θά άπετοιχίσθη καί τό μέλλον νά φωτίζη την έν
τώ Ε κλίμακα παράθυρον.
Εις τόν ΰπό τό λογεϊον χώρον εκβάλλει καί ή παράδοξος δίο
δος I, ή διερχομένη διά τοϋ μεταξύ τών δωματίων Ε” καί ε
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παχέος [Λεσοτοίχου. Τό πλάτος αύτής είνε μόλις 0,35 μ., ή δέ
διεύθυνσις επί μέν των τοίχων Σ καί Θ είνε κάθετος, έν δέ τφ
παχεϊ μεσοτοίχω εγκάρσιά, προφανώς ίνα μή συναντφ τον με
ταξύ ζ καί Ζ" μεσότοιχον. Ό δέ πυθμήν αύτης έπί [Λεν του

τοίχου Θ κεϊται ίκανώς υπέρ τό έδαφος, άλλ’ ευθύς [Λετ’ αυτόν
έν τφ μεταξύ Ε' καί ε μεσοτοίχω καταπίπτει άποτό[Λως εις ικα
νόν βάθος, αί δ' εκατέρωθεν πλευραί έχουσιν ύψος 0,70 μ." εκ
βάλλει δέ εις τον ΰπό τό λογεΐον χώρον διά ταπεινού στομίου έν
τφ τοίχω Σ ύπάρχοντος.Ό σκοπός της διόδου ταύτης είνε δύσ-

κολον να όρισθή, διότι οχετός ΰδατος βεβαίως δεν δύναται νά
είνε , ίσως δέ δεν θά ήτο ολως απίθανος ή εικασία ότι δι’ αυ
τού διήρχετο μοχλός τις η άξων πρός κίνησιν σκηνικού τίνος μη
χανήματος.
Έν τή πρός τον ύπό τό λογεΐον χώρον πλευρά τού τοίχου Σ
άνεκαλύφθη όλως παρά προσδοκίαν διά τό αφανές τού τόπου
καί λείψανον έντοιχίου γραφής, αλλά ταχέως κατεφάνη ότι τό
μετά της γραφής ταύτης έπίχρισμα άνηκεν εις έ’να μόνον λίθον
έξ άλλου οικοδομήματος εΐλημμένον, όποιοι καί άλλοι εΰρέθησαν
έντετοιχισμένοι έν τοϊς θεμελίοις τής σκηνής. 'Υπό δέ τόν τοί
χον Σ" άνεκαλύφθη καί στενή καί ταπεινή υπόνομος, έσκαμμένη απλώς εντός τού εδάφους άνευ ούδενός προσκτίσματος κατά
τάς πλευράς, άγουσα δέ έξω τού θεάτρου ύπό τήν δεξιάν πάρο
δον. 'Υπέρ τήν υπόνομον ταύτην ούδείς μέγας λίθος υπάρχει έν
τώ τοίχω Σ", άπ’εναντίας δέ φαίνεται ούτος ώκοδομημένος
ώσεί μηδέν κοϊλον ϋπήρχεν ύπό τά θεμ,έλια αυτού" ώστε σύγ
χρονος πρός τό θέατρον δεν δύναται νά είνε ή υπόνομος, άλλ’ ή
προγενεστέρα καί κατά τήν οικοδομήν τού Σ" κατακεχωσμένη,
ή πιθανώτερον μεταγενεστέρα κατασκευασθεϊσα πρός εκροήν τών
ύδάτων τής ορχήστρας, έν ή ούδείς οχετός άνευρέθη. Έν τή
δευτερεκ ταύτν) περιπτώσει τό στόμ.ιον αύτής θά ΰπήρχεν έν τώ
κατεστραμ,μ.ένω μ.έρει τού ΰποσκηνίου (1). Άμφότεροι οι πλάγιοι
τοίχοι τού λογείου Σ’ καί Σ" έχουσι κάτω κρηπίδα 0,50 μ
τό πλάτος, ήτις έν μέν τώ Σ' εκτείνεται μόνον ολίγον πέρα το’
μέρους, ένθα ούτος ένοΰται μετά τού Σ, έν δέ τώ Σ" έξετείνετο
(1)

'Ομοια δπο'νομο; υπάρχει και έν τώ θεάτρω του ΓΙειοαιώς.
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ίσως καθ’ άπαν αύτοΰ το μήκος (σ"), άλλα μέγα μέρος αύτής
άπεκόπη

κατά την κατασκευήν του μεταγενεστέρου όχετοϋ Φ',

δτε καί έξ αύτοΰ του τοίχου Σ" περιεκόπη μέρος τι.
Τό οικοδόμημα της σκηνής στηρίζεται επί δύο παραλλήλων
τοίχων Σ καί 0, άμφοτέρων άποληγόντων εκατέρωθεν εις παχεΐς όρθοστάτας Θ' καί Θ" υποβαστάζοντας την στέγην. Έκ
τούτων ό Θ’ είνε πολύ παχύτερος του ετέρου, διότι έμελλε να
ύποβαστάζν) καί την στέγην των παρακειμένων δωματίων Η καί
Η', ένφ ό μετά τό Θ" ευρύς χώρος μεταξύ του άριστεροΰ ανα
λήμματος καί των τοίχων Β καί θ χώρος ήτο, ώς φαίνεται,
ύπαιθρος. Ό μεταξύ τών τοίχων Σ καί Θ χώρος ήτοι τό προσκήηον διαιρείται εις επτά δωμάτια, στενά πάντα καί μάλι

στα τά μέσα, ένθα ό τοίχος Θ είνε παχύτερος, ταΰτα δέ ήσαν,
ώς φαίνεται, μέχρι του νυν σωζομένου ύψους τών τοίχων κατακεχωσμένα, πλήν τών δύο άκροτάτων Ε καί Εε, έν οις ύπήρχον αί πρός τάν ΰπά τό λογεϊον χώρον άγουσαι κλίμακες, ώς εϊπομεν. “Οτι δέ ό χώρος ούτος ήτο τελείως άπό τοΰ λογείου κεχωρισμένος καταφαίνεται προ πάντων έκ τής ύπάρξεως κλιμά
κων έν τοΐς χώροις Ε καί Ε ε, οΐτινες είχον οροφήν ΰψηλοτέραν
βεβαίως του δαπέδου τοΰ λογείου, ό πρώτος δέ καί έφωτίζετο
όχι έκ του λογείου, άλλά διά τοΰ παραθύρου θ’, καίτοι δέν είνε
φανερόν, αν ό τοίχος Σ ύψοΰτο μέχρι τής οροφής ή ίσταντο επ’
αύτοΰ κίονες διά μαρμάρινων ή ξύλινων πινάκων καθ’ άπαν αυ
τών τό ύψος συνδεδεμένοι.
Προέκτασις τοΰ τοίχου Θ πρός τά δεξιά είνε ό τοίχος θ, έν φ
υπάρχει ή εύρυτάτη θύρα χ, ή έξωτέρα πάροδος τοΰ θεάτρου. Δι’
αυτής διέρχεται ό έν μεταγενεστέροις χρόνοις κατασκευασθείς οχε
τός Φ'. ’Όπισθεν δέ τοΰ τοίχου Θ κεϊνται τά ίκανώς εύρέα δω
μάτια Ζ, Ζ', Ζ”, ζ καί ζ", ών τό πρώτον συγκοινωνεί πρός την
δεξιάν πάροδον διά τής θύρας Χ(1),ήτις πιθανώτατα ήτο είσοδος
τών υποκριτών εις τά όπισθεν τής σκηνής. Έν τω δωματίω Ζ
άνευρέθη καί έπίστρωσις έκ πλίνθων οπτών, ταπεινουμένη ολίγον
πρός την θύραν X, πρό τής όποιας φαίνεται ότι ύπήρχεν έπί τοΰ
έδάφους πλάξ λίθινη. Έν τοΐς έπομένοις τρισί δωματίοις Ζ', Ζ"
(1) Πλάτος αυτής έπί μέυ τοΰ έδάφους 1,30, εις ϋψος δέ ενός μέτρου 1,25
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καί ζ ύπάρχουσι παρά τόν τοίχον Θ μεγάλοι πώρινοι λίθοι έπί των
χωμάτων έπικαθήμενοι, κείμενοι δέ έξ άπαντος προ θυρών άγουσών εις τα οπίσθια ταΰτα δωμάτια έκ των προσθίων Ε', ε καί ε".
’Αντίκρυ δέ των θυρών τούτων πιστεύομεν δτι ύπηρχον ετεραι τρεις
θύραι έν τφ τοίχω Σ, άγουσαι προς τδ λογεϊον ώστε τά δωμά
τια Ε’, ε καί ε''ήσαν διάδρομοι. Έπίστρωσις έν τοϊς τρισί τούτοις δωματίοις δεν υπάρχει, ώς καί έν τοίς προσθίοις, πιθανώς
δέ ήσαν καί ταΰτα καθ’ άπαν τδ νΰν σωζόμενον ύψος αυτών κατακεχωσμένα, ώς καί έκεϊνα. Τδ δέ δωμάτιον ζ' φαίνεται δτι
είχε διάφορον προορισμόν, διότι καί μετά του ύπδ τδ λογεϊον
χώρου συγκοινωνεί, καί οΐ τοίχοι αύτοϋ έ'χουσιν εύτελη τινα έπίχρισιν έξ άμμοκονίας, οϊαν έχουσι καί τά μετά τδν ορθοστάτην
Θ' κείμενα ετερα δύο δωμάτια Η καί Η', ών τδ δάπεδον κεϊται
βαθύτερον, σώζει δέ καί έπίστρωσιν έκ της αύτης άμμοκονίας,
δύ ής είνε καί οι τοίχοι έπικεχρισμένοι. Πάντα ταΰτα τά δω
μάτια δύναταί τις δχι άπιθάνως νά έκλάβν) ώς σκευοθηκας.
Τδ γείσον τοΰ θριγκοΰ της σκηνης ήτο πήλινον, μετά λεοντό
μορφων υδρορροών δχι καλής τέχνης καί όρθοκεράμων. Πολλά
τεμάχια τούτων άνευρέθησαν κάτωθι τοΰ τοίχου Σ, εξ ών είνε
καί τά έν τφ πίνακι άπεικονισμένα (1).
Έν τοϊς δωματίοις

Η καί Η' δέν εκτείνεται ό τοίχος Θ ό

διαιρών την σκηνην εις πρόσθιον καί οπίσθιον μέρος, δυστυχώς
δέ όλως άδηλον είνε καί πόσον ταΰτα έξετείνοντο πρδς τά εμ
πρός, καί αν είχον πρδς την πάροδον θύρας, διότι τδ πρόσθιον
άκρον τών τοίχων κατεστράφη, ΐνα διέλθγι ό μεταγενέστερος οχε
τός Φ, δστις τδ πρώτον μέν διηρχετο διά τοΰ δωματίου Η',
έν ώ Ισώθησαν καί ίχνη τοΰ παλαιού αύτοΰ ρείθρου (δ, δ', δ"),
είτα δέ δύ άγνωστον λόγον ηχθη εις άλλην διεύθυνσιν. Λίαν
παρεμορφώθη προσέτι ό κατά την άριστεράν πάροδον χώρος καί
έκ της κατασκευής τών νΰν έν τοϊς θεμελίοις σωζομένων δχι πολύ
τοΰ οχετού άρχαιοτέρων παχέων τοίχων Δ καί γ, οΐτινες ένούμενοι πρδ τοΰ άκρου τοΰ δεξιοΰ άναλημματος άποτελοΰσι συμ
παγή δγκον περιβάλλοντα κυκλικόν τι κοίλωμα γ'.
Ούχ ηττον ήλλοιωμένος φαίνεται καί ό κατά την δεξιάν πάρο(1) ΆριΟ. 4 ορθοχέραμος, I, 2, 3 τεμάχια γείσου μετά υδρορροών.
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δον χώρος ένεκα της κατασκευής του όχετοΰ Φκαί τοΰ ύφ’ ήρών
καθαιρεθέντος τοίχου Λ. Κατά την κατασκευήν του Λ ίσως άπεσπάσθη δι’ άγνωστον λόγον καί ρέγας λίθος εκ τοΰ άναλήρρατος
υπό τον άνώτατον σωζόρενον δόρον, έξ ού προήλθεν ευρύ χάσρα,
πλατ. 1,70 (α. ΰψ. δέ 1,40. Ένεκα των αλλοιώσεων τούτων δεν
δυνάρεθα νά έννοήσωρεν καί τον προορισράν των προσωκοδορηρένων τώ άριστερφ άναλήρρατι τριών λίθων Λ, ών ό ρεγιστος έ'χει
άνω πλατείαν, άλλ’ άβαθή σκαφοειδή κοιλότητα,ήτις δεν εισχωρεί
εντός του τοίχου του άναλήρρατος. Παρά τούς λίθους τούτους
καί ύπεράνω τοΰ όχετοΰ Φ'. ύπηρχεν επίπεδόν τι όλως αύτοσχεδίως έν [ϋαρβάροις χρόνοις κατεσκευασρένον έκ ραρραρίνων
πλακών, προερχορένων πιθανώς έκ της έπενδύσεως τών άναληρράτων, έξ ού καί κατάβασις υπήρχε πρός την ορχήστραν έκ δύο
ραρρ.αρίνων βαθρίδων, ών ή άνωτε'ρα είχεν επί τής κάτω επι
φάνειας αυτής καραρωτόν τι κοίλωρα, ϊνα χρησιρεύγ] συγχρό
νως καί ώς έπικάλυρρα τοΰ όχετοΰ. Έκ τών πολλών ήδη άναγεγραρρένων τεκρηρίων σαφώς καταφαίνεται ότι οί οχετοί Φ καί
Φ', ών ό ρέν πρώτος άρχεται έξ αυτής τής επιφάνειας τής ορ
χήστρας, ό δέ έτερος ήρισυ περίπου ρέτρον ύψηλότερον διερχόρενος υπέρ την βαθρίδα υ, δέν εΐνε παλαιότεροι τών ρεσαιωνικών
χρόνων κατεσκευάσθησαν δέ πιθανώτατα πρός διοχέτευσή τών
έν τή ώς δεξαρενή χρησιρευούση όρχήστρρ ΰδάτων. Καθ’ άπαν
τό ρήκος αυτών οί οχετοί ούτοι είνε έπικεκαλυρρένοι διά πώρι
νων πλακών. 'Ένεκα δέ τοΰ διαφόρου ύψους, έξ ού άρχονται οί
οχετοί, ή ρέν βαθρίς υ διετηρήθη, άλλ’ ή άντιστοιχοΰσα πρός
αυτήν έν τή έτέρρ παρόδω άπεσπάσθη, κατεστράφη δέ καί ρέρος τοΰ δεξιού άναλήρρατος.

Τά άναλήρρατα Α καί Α'., έξ ών ρόνον τό δεύτερον υπερέ
χει τοΰ έδάφους ρέχρι δύο ρετρών, είνε ώκοδορηρένα έκ πώρι
νων λίθων ρεγάλων, άλλά ρόλις ήρίσεος ρετρού τό πάχος, οϊ-
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— is —
ΐινες έσωθεν ήσαν έπενδεδυμένοι δεα. μαρμάρινων πλακών (1), ών
πλεϊσταε εΰρέθησαν πανταχοΰ διεσπαρμένα!, μετ’ αυτών δέ καί
ταινίαι έκ του αύτοΰ μ,αρμάρου, 0,10 μ. το πλάτος, μετά κυ
ματίου έ'χουσαι άνωθεν γόμφους σίδηρους, αί'τινες έχρησίμευον
προς διακόσμησιν τών γωνιών. Σημειωτέον δέ ότι τό άνάλημμ,α
Α'.

δεν φαίνεται έχον παράλληλον διεύθυνσιν

πρός τον τοί

χον θ , διότι ή μεταξύ αυτών άπόστασις είνε κατά την θύραν X 0,20 μ. περίπου μεγαλητέρα η κατά τό πρός τάν .τοί
χον Β πέρας' αλλά καίτοι ή κατάστασις άμφοτέρων τών άναλημμάτων δεν επιτρέπει ασφαλή παρατηρησιν, ή διαφορά αύτη
φαίνεται ότι προέρχεται ώς έκ της πρός τά έξω κλίσεως τών λί
θων τού ετοιμορρόπου τοίχου Α', τά δέ άναλήμ-μ.ατα φαίνεται
ότι δεν άποτελοΰσιν άμβλεϊαν γωνίαν, άλλά κεϊνται έπί της αυ
τής ευθείας. Έκ μεγάλων πωρινων λίθων, ώς καί τά αναλήμματα,
άλλά πολύ παχύτερος είνε ώκοδομημένος καί ό τοίχος Γ, μήπω
μέχρι του πέρατος ανασκαφείς , έφ’ ού έστηρίζοντο τά εδώλια
κατά τό δεξιόν κέρας.
Ό δέ κατά τό άριστερόν κέρας πρός ΰποστήριξιν τών εδω
λίων χρησιμεύων τοίχος σύγκειται έκ δύο σκελών Β καί β, Ινουμένων πρός άλληλα δι’ εγκαρσίων όιατότωι' (β’) (2) πυκνοτέρων μέν, ώς φαίνεται, κατά τούς άνωτέρους δόμους, μόνον κατά
τό πρός δυσμάς πέρας δυστυχώς σωζομένους, άραιοτέρων δέ κατά
τούς κατωτέρους (3).
Ό τοίχος ούτος καταλήγει εις την κλιτύν τοϋ ύπερκειμένου
λόφου,

καίτοι δε

δέν άνεσκάφη μέχρι του πέρατος,

δέν αμφι

βάλλω ότι δέν εκτείνεται εϊμή μόνον 1-2 μέτρα περαιτέρω. Τό
(1) Παρά τών εγχωρίων εμαθον ότι κατά τινα παλαιοτέραν άνασκαφήν πλά
κες τινές της έπενδύσεως άνευρέΟησαν κατά χώραν.
(2) Όμοιου τοίχου ρωμαϊκής κατασκευής δείγμα Γδε παρά Blumner,

Το-

chnologie, 3 σελ. 145.
(3) Ή μεταξύ τών δύο σκελών άνασκαφή ήτο λίαν δυσχερής, ώστε μόνον μι
κρόν διάστημα παρά τον τοίχον Β'. έξηρευνήθη μέχρι τών θεμελίων, δυστυχώς
δέ εντός του πληρουντος τό μεταξύ τών σκελών χιυματο,ς ούδέν ευρε'Οη τό δυνάμενον νά χρησιμεύση πρός ορισμόν τού χρόνου τής κατασκευής. Έκ δέ τών πε
ραιτέρω πρός τον λόφον διατόνων καταφανείς είνε μόνον οί κατά τό πρός δυ
σμάς άκρον τού τοίχου εν τοΐς άνωτε'ροις δόμοις κείμενοι, οί δέ έν τώ μεταξύ
είνε κεκαλυμμένοι είσέτι, διό καί δέν άνεγράφησαν εν τώ σχ^εδιαγραφήματι
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πλάτος άμφοτέρων των σκελών μετά των εγκαρσίων λίθων ε!νε
2,20μ., έκάτερον δέ σκέλος έχει καί κρηπίδα προεξέχουσαν 0,20μ.
προσέτι. Κατωτέρω ύπάρχουσι δύο εγκάρσιοι βραχίονες Β' καί
Β” διευθυνόμενοι άμφότεροι προς βορράν. Ό δέ καθέτως τούς
βραχίονας τούτους συνδέων τοίχος Β" φαίνεται μέν δτι εινε καί
αυτός σύγχρονος πρός εκείνους, άλλ’ ώς έκ της άποσαθρώσεως
των λίθων καί του μικρού μήκους του ανεσκαμμένου μέρους αυ
τού ή κατασκευή αυτού δεν διακρίνεται καλώς. Μεταξύ των
βραχιόνων Β' καί Β” ό τοίχος Ββ φαίνεται όχι δισκε>ης, άλλ’
απλούς, διότι τό δεύτερον σκέλος άπεκόπη, ΐνα καταστή εϋρυχωρότερον τό δω μ. άτιον Μ τού έν ΰστέροις χρόνοις προσοικοδομ,ηθέντος μεγάλου κτιρίου, ού μέρος μόνον άνεσκάφη ήδη. Τά
ίχνη τής αποκοπής τού δευτέρου σκέλους εινε ευδιάκριτα καί έπί
τού τοίχου Β' καί έπί τού Β". Περαιτέρω δέ πρός άνατολάς
έν τή παρακειμέντ) άμπέλω άνευρέθησαν πάλιν τά δύο σκέλη εις
άπόστασιν 30 μέτρων άπό τού πρός τάν λόφον τέρμ.ατος τής
άνασκαφής

εκτεινόμενα καί έ'τι περαιτέρω. 'Η παρά τό ανά

λημμα Α'θύρα έπί τού σκέλους Β εινε πιθανώς όχι αρχαιότερα
των μεσαιωνικών χρόνων, διότι οί λίθοι τού τοίχου εινε όλως
σκαιώς καί βαρβάρως άποκεκομμένοι ' ώς κατώφλιον δ’ αυτής
έχρησίμευε μαρμάρινη πλάξ μετά δύο κυκλοτερών οπών έξ έπιστομίου υπονόμου τίνος, ώς φαίνεται, ειλημμένη.
Ό δισκελής τοίχος Ββ εινε ώκοδομημένος έκ τετραγώνων πώ
ρινων λίθων, κάλλιστα πρός άλλήλους συνηρμ.οσμένων άνευ συνδέσμ-ων καί κολλητικής τίνος ύλης, καί μετ’ αύλάκων κατά τάς
άρμογάς. Οί λίθοι έχουσι μήκος μέν 1,28 μ.., ύψος δε 0,50,
καί πάχος 0,55 - 0,60. Μόνον δέ ένθα πρός τον δισκελή τοί
χον συνάπτεται ό πλάγιος αυτού βραχίων Β', οι δ’ άρτιοι τόν
άριθμ,όν δόμοι αυτού εΐσχωροΰσιν έντός του σκέλους Β, ώστε
ένω πάντες οί άλλοι λίθοι τού σκέλους Β εινε παρά ρηχός ώκοδομημένοι, μόνον οί έκ τού βραχίονος Β' προερχόμενοι φαίνον
ται ώς ωκοδομημένοι φορρηάύν, εινε τεθειμένοι υπέρ αυτούς μείζονες λίθοι έχοντες μήκος 1,70 μ.
Ή άρίστη κατασκευή τού δισκελοΰς τοίχου, εις άκρον διαφέρουσα τών άναλλημμάτων καί τού τοίχου Γ, τά ύπερβαίνον κατά
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τολύ την έκτασιν τοΰ θεάτρου μέγεθος αύτοΰ καί ή λίαν έπιμεμελημένη κατάξεσις της προς νότον προσόψεως του σκέλους Β
όχι μόνον έξω τοΰ άναλημματος (1), άλλα καί έσω αύτοΰ, ένθα
έκαλύπτετο έντελώς ΰπό του πρανούς των εδωλίων, καταδεικνύουσιν ότι ό τοίχος ούτος είνε πολύ παλαιότερος του θεάτρου,
προερχόμενος έξ άπαντος έκ τοΰ Ε' αίώνος' κατά δέ την οικο
δομήν τοΰ θεάτρου έχρησιμοποιήθη προς έπέρεισιν των εδωλίων
τοΰ άριστεροΰ κέρατος, ύστερον δέ καί των παρακειμένων τεσ
σάρων δωματίων τοΰ πρός βορράν εκτεινόμενου ετέρου οικοδομή
ματος.
Ή κρηπίς τοΰ σκέλους Β έξωθεν τοΰ άναλημματος είνε άκατά
ξεστος καί τεθεμελιωμένη εντός λάκκου έν τφ βράχω έσκαμμένου' υπέρ αύτην δέ σώζονται τρεις δόμοι (2), πέρα δέ τοΰ άναλήμματος πέντε καί κατά τό πέρας τοΰ τοίχου πρός τάν λόφον
καί τινες λίθοι έκ τεσσάρων άνωτέρων δόμων. ’Επειδή δέ τά φυ
σικόν έδαφος άνυψοΰται βαθμηδόν πρός τόν λόφον, ή κρηπίς δεν
εκτείνεται καθ’ άπαν τό μήκος τοΰ τοίχου, άλλ’ εκλείπει ολίγον
υπέρ τά τέσσαρα μέτρα πέρα τοΰ άναλημματος- έκεΐθεν δέ άρχεται προεξέχων ώς κρηπίς ό πρώτος δόμος μέχρες εννέα σχεδόν
μέτρων άπό τοΰ άναλημματος, περαιτέρω δέ επί δύο μέτρα κατα
λαμβάνει θέσιν κρηπϊδος ό δεύτερος δόμος, καί τέλος 10,50 μ.
άπό του άναλημματος μένουσιν άκατάξεστοι καί προέχοντες καί
οι τρεις ύπερκείμενοι δόμοι (3). Άκατάξεστοι ώσαύτως είνε καί οι
κατά τά πρός τόν λόφον πέρας του τοίχου σωζόμενοι λίθοι των
τεσσάρων ύπερκειμένων δόμων. Έν μεταγενεστέροις δέ χρόνοις
ίνα κατασκευασθί) όσον τό δυνατόν επίπεδο; τό δάπεδον τοΰ
πρός βορράν προσοικοδομηθέντος κτιρίου έγένετο χρεία νά εκ
σκαφή τό φυσικόν έδαφος έν μέρει καί υπό τά θεμέλια του δισκελοΰς τοίχου, ένθα οί κατώτατοι δόμοι έπέλειπον. "Ινα μη δέ
μέίνγι ό τοίχος μετέωρος και κατολισθήσ/), κατεσκευάσθη τό μέν
δάπεδον τοΰ δωματίου Μ" κατά ένα άναβαθμόν ύψηλότερον τοΰ
(Ί) Ώς έκ της άποσαθρώοεως των λίθων δύναταί τις ευκόλως νά έκλάβη τό
με'ρος τούτο ώς άκατάξεστον.
|ίί) 'Υπέρ τό δάπεδον τοΰ δωματίου Μ ύπερέχουσι μο'νον δύο.
(3) Πρβλ. τούς άριθμούς 1, 2, 3 έν τώ σχεδιαγραφί[ματι.
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Μ',τό δέ του μ έ'να προσέτι άναβαθμόν ΰψηλότερον τοΰ Μ"· έν
δέ τφ δωμ,ατίω μ, επειδή πλείονες ήσαν οί έχιλείποντες δόυ.οι,
κατεσκευάσθη προσέτι παρά, τό σκέλος β ή βαθμίς ν (ύψος αυ
τής 0,20

[Λ.),

υπεβλήθη σαν δέ ύπο τά θεμέλια τοΰ σκέλους β

και υποστηρίγματα έκ πχντοίων λίθων (1) έχοντα ύψος 0,750,85 μ. υπέρ την βαθμίδα ν. “Ενεκα τής βαθμιαίας άνυψώσεως
τοΰ δαπέδου των δωματίων τούτων, ή κρηπίς τοΰ σκέλους β
είνε ορατή μόνον εν τφ δωματίω Μ' έκτεινομένη καί επί τοΰ
εγκαρσίου βραχίονος Β'- μένει δέ άκατάξεστος ή πρόσοψις τοΰ
σκέλους β έν τφ δωματίω μ πάσα, έν δέ τφ Μ” κατά τό μέγιστον μέρος, καί μόνον έν τφ Μ' είνε πάντες οί υπέρ την κρη
πίδα δόμοι τοΰ τε σκέλους β καί τοΰ βραχίονος Β' κατεξεσμένοι. Ή δέ προς τό δωμάτιον Μ πρόσοψις τοΰ βραχίονος Β' είνε
πάσα άκατάξεστος.
Προς τίνα σκοπόν άνηγέρθη ό μέγας ούτος καί στερεώτατος
δισκελής τοίχος είνε άδΰνατον νά είπν) τις μετά βεβαιότητος,
πριν άνασκαφή καθ’ άπαν αύτοΰ τό μήκος' έκ τοΰ ήδη δ’ άνεσκαμμενου μέρους αύτοΰ μία μόνη εικασία φαίνεται ήμΐν πιθανή,
ήτοι ότι άνήκει εις στάδιόν τι ή γυμνάσιον κείμενον έν τή πράς
βορράν τοΰ θεάτρου κοιλάδι(2). Έν δέ τφ προς νότον τοΰ τοί
χου τούτου χώρα, ένθα έν ύστέροις χρόνοις ώκοδομήθη τό θέατρον, φαίνεται ότι ούδέν κτίριον υπήρχε πρότερον.

Έκ των παρόδων τοΰ θεάτρου μόνον ή δεξιά σώζεται όπωσοΰν καλώς, ήλλοιωμένη καί αυτή ώς έκ τής κατασκευής τοΰ
όχετοΰ Φ\ Τά δεξιόν μέρος τής παρόδου ταύτης είνε ύψηλότερον τοΰ άριστεροΰ, καί άγει εις τό ευθύς όπισθεν των περί τήν
ορχήστραν

άνακλιντηρίων κείμενον Λάζωμα, τήν κυριωτάτην

(1| Εις είνε τμήμα βάσεως ϊωνικοΰ κίονος.
(2)

Πρβλ. οσα λέγει περί τοΰ θεάτρου τής Αΐγίνης ό Παυσανίας Β,ΧΧΙΧ,ΊΙ.

6
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δίοδον διά τούς θεατάς. Προ αυτού έζω του αναλήμματος κείται ό αναβαθμός λ, πρός ον άντιστοιχεϊ μετά τό ανάλημμα
όλως ταπεινή μαρμάρινη βαθμις προ τής κλίμακος Κ. Το αρι
στερόν ταπεινότερον μ-έρος ήγεν εις την ορχήστραν καί τά περί
αυτήν άνακλιντήρια διά τριών, ώς (ραίνεται, βαθμιδών, έξ ών
διεσώθη μόνον ή κατωτάτη υ.
Ή ορχήστρα είνε τμήμα κύκλου μετά άκτϊνος 8,90 μ., οϋ
τό κέντρον κεΐται 0,40 εντεύθεν τής γραμμής του ύποσκηνίου,
παρακολουθοΰσι δέ τήν περιφέρειαν αυτού τά άνακλιντήρια καί
τά εδώλια καθ’ άπασαν αυτών τήν έκτασιν. Πρός τό λογεϊον
φαίνεται ότι δεν συνεκοινώνει, διότι επί τής μαρμάρινης βάσεως
τού ύποσκηνίου, ήτις κατά τό μέγιστον μέρος διεσώθη, ούδέν
’ίχνος κλίμακος φαίνεται. Δεν άνευρέθη ώσαύτως ουδέ έπίστρωσις ούδεμία, ίσως διότι ό χώρος ήτο πολλάκις έ'ν τε άρχαιοτέροις καί νεωτέροις χρόνοις ανεσκαμμένος
Τά εδώλια είνε κατεσκευασμένα έκ λευκού μαλακωτάτου καί
εϋχερώς άποσαθρουμένου μαρμάρου, όποιον καί νΰν άνορύσσεται
έν τή όχι πολύ τού Γυθείου άπεχούσγ Παγατέα, ώς εμαθον παρά
τών εγχωρίων (1). "Ενεκα τής κακής ποιότητος τού μαρμάρου
ήδη έν τή άρχαιότητι άπεκόπη μέρος τού νωτιαίου προσκλίντρου
τού παρά τήν μεσαίαν κλίμακα άνακλιντηρίου, καί προσεδέθη
διά σιδηρών δεσμών, ών τά ίχνη διεσώθησαν μ.έχρι τοΰδε. Διαι
ρείται δέ τό κοϊλον εις τέσσαρας μόνον κερκίδας, ών αί άκραι
είνε ίκανώς μεγαλήτεραι τών μέσων. Έκ δέ τών πέντε κλιμά
κων κάλλιστα διετηρήθη ή δευτέρα μετά τό άριστερόν άνάλημμα
Κ' καί ή μεσαία Κ", κάκιστα δέ αί παρά τά άναλήμ,ματα Κ
καί κ'. Ό άξων τής μεσαίας κλίμακος άκολουθεϊ τήν διεύθυνσιν
τής διά τού κέντρου τής ορχήστρας εις τήν γραμμήν τού ύπο
σκηνίου άγομένης καθέτου, αί δέ δεξιόθεν καί άριστερόθεν τής
μεσαίας κλίμακος ακολουθοΰσι την διεύθυνσιν ετέρων άκτίνων τού
κύκλου τής ορχήστρας, αί δέ ακρόταται δύο τήν διεύθυνσιν τών
(1) Έν τϊ) Expedition scientiflque, Section des Sciences physiques,
I σελ. 444 (Atlas, 2 Sdl’ie, Geologie, PI. X, 1 a καί b) άναφέρονται αυ
τόθι λατομεία έρυθροΰ μαρμάρου. Πρβλ. και Pbilippson, Der Peloponncs I
σελ. 223.
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αναλημμάτων.

Το πλάτος τών κλιμάκων είνε 0,70-0,75 μ.

Την ορχήστραν περιβάλλει σειρά λιτοτάτων άνακλιντηρίων
ούτε εις χωριστάς έδρας διαιρούμενων, ούτε πλάγια αντερεί
σματα έχόντων κατά τά άκρα, συνισταμε'νων δέ έκ λίθων δλως
διαφόρου μεγέθους (0,80-2,00 μ.)(1). ’Επί τοΰ νωτιαίου προσκλίντρου ενός τούτων παρά την μεσαίαν κλίμακα άναγινώσκεται
αμελέστατα κεχαραγμένη ή επιγραφή

Λ Λίτ"ΐΓ GNoy
'Aruyorov, έξ ής άποδεικνύεται οτι αί επί τών άνακλιντηρίων

θέσεις δεν ήσαν προωρισμέναι άποκλειστικώς διά τους άρχοντας
τής πόλεως, αλλά παρεχωροΰντο καί εις ίδιώτας. ’Εκ τών άνακλιντηρίων τούτων έλλείπουσι τά μεταξύ τών κλιμάκων κ καί
Κ", άφαιρεθέντα ήδη πρό μακροΰ χρόνου,ώς έφαίνετο κατά την
άνασκαφήν έκ τοΰ συμπαγούς τών έπικειμένων χωμάτων. Στη
ρίζονται δέ τά άνακλιντήρια επί υποστρώματος έκ χαλίκων καί
άμμοκονίας, όπερ εκτείνεται καί περαιτέρω ύπό τό διάζωμα καί
τά εδώλια.
Τό όπισθεν τών άνακλιντηρίων διάζωμα έχει πλάτος 0,90 μ.
περίπου, καί είνε έπεστρωμένον διά μαρμάρινων πλακών, αϊτινες
έλλείπουσι μόνον έ'νθα καί τά άνακλιντήρια, ήτοι μεταξύ τών
κλιμάκων κ καί Κ''.Άνωτέρου δέ τίνος διαζώματος ,ούδέν ίχνος
διεσώθη. Έκ τών κοινών εδωλίων διετηρήθησαν πλήρεις μόνον
αί τρεις μετά τό διάζωμα σειραί(2), ετεραι δέ πέντε σειρά! υπέρ
τάς πρώτας τρεις διεσώθησαν μόνον έν μέρει. Διακρίνονται δέ
προσέτι ίχνη καί ένάτης σειράς καί δεκάτης, λίθοι δέ τινες έκτετοπισμένοι κεϊνται καί εις μεγαλήτερον ύψος, άλλ’ οΰδείς κατά
(1) Κατατομήν αυτών ίδε !ν τώ πίνακι τοΰ σκιαγραφήματος. Οί πλεΐστοι
τών λίθων έχουσι μέγεθος 1,80 μ.
(2) Λίθοι τινές τής τρίτης σειράς

παρά την κλίμακα Κ'

είνε έκτετοπισμε'-

νοι.
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χώραν (1). Δυστυχώς δέ δεν ήτο δυνατόν να άναζητηθώσι δι’
επιμελούς άνασκαλεύσεως πάντα τά τυχόν σωζόμενα ’ίχνη ,εκ.
των άνωτέρων σειρών, ώστε δεν δυνάμεθα νά όρίσωμεν μέχρι
τίνος ύψους έξετείνοντο τά εδώλια. Μέγα

(Λερός

τών εδωλίων

ιδίως κατά τό μέσον του κοίλου φαίνονται καταστραφέντα η έκτοπισθέντα έκ μ,εγάλων όγκων γης καταπεσόντων έκ τών κλιτύων του ύπερκειμένου λόφου.
Ή άνω έπιφάνεια τών εδωλίων διαιρείται εις δύο ζώνας, ών
ή οπίσθια χαμηλότερα χρησιμεύει ώς ύποπόδιον τών έν τώ ανω
τέρω βάθρω καθημ,ένων, ή δέ πρόσθια ώς έδρανον, δπερ έχει
πάλιν πλατείαν καί άβαθη σκαφοειδη κοιλότητα. Κοίλη ώσαύτως εΐνε καί ή όρθια πλευρά τών εδωλίων (2). Τό ύψος αυτών
είνε μόνον 0,36 μ., ήτοι έχουσι τό κατώτατον όριον τού κατά
Βιτρούβιον κανονικού ύψους (3), τό δέ πλάτος 0,70, έξ ού 0,30
μέν άνήκουσιν εις τό έδρανον, 0,40, δε εις τό ύποπόδιον. Έν
τούτοις πολλαχού τού κοίλου είτε ολόκληρα τμήματα εδωλίων
μεταξύ κλιμάκων, είτε καί μόνον εις η δύο λίθοι εξ αυτών εχουσιν άπασαν την άνω επιφάνειαν επίπεδον, άναμφιβόλως διότι
τό θέατρον κατελείφθη ημιτελές, έξ ού καί ούτε έν γενει τά μ,άρμαρα

τού κοίλου

εΐνε καλώς

κατεξεσμένα ,

ούτε τά εκατέ

ρωθεν τών κλιμάκων άκρα τών εδωλίων είνε κατ’ εύθεϊαν γραμ.μήν κατατετμημένα ,

καί τινες λίθοι

παρά την κλίμακα Κ'

διατηροΰσιν άκόμη προέχοντα τμήματα τού προσέργου (γερμ.

Werkzoll). Εις δύο σημεία της τετάρτης άπό τού διαζώμ,ατος σειράς τών εδωλίων έπί της υπέρ τό κοϊλον μέρος της όρθιας

(Ί) Και εν παλαιοτέροις χρο'νοις δεν φαίνονται δτι διεσιύζοντο περισσότερα.
Πρβλ. Leake, Travels in the Morea I, σελ. 244, Expfid. soient. Ill, σελ.
52, Ross Wanderungen in Griech. II, σελ. 233. CH υπό Lebas (Revue
arch. 1845 σελ. 207: Les Gradins subsislaient en grand nombre lors
de notre passage, mais ne subsistenl probablement ddja plus, car au
moment ou nous visitames ce lieu, le propridtaire dtait occuqd a les
briser,

pour en debarasser sa vigne. Ποβλ. Gurtius Peloponn. II σελ.

270) μνηρ.ονευορ.ένη καταστροφή εδωλίων φαίνεται οτι δεν ήτο σπουδαία.
(2) Κατατορ,ην αυτών ιδε έν τω σ^εδιαγραφήρ,ατι.
(3) Vitruv. V, 6, 3. Albert Muller έν Hermann’s Lehrbuch d. gr.
Antiqu. Ill σελ. 31.
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αυτών πλευράς στενής ταινίας
μ.ε'να γράμμ,ατα,

ώς σημεία

ύπάρχουσιν άμελώς
έξ άπαντος ύπό

κεχαραγ-

των τεκτόνων

τεθειμένα, ήτοι παρά μέν την κλίμακα κ ΜΑ, περαιτέρω δέ
προς την μεσαίαν κλίμακα AM ή ΑΝ. Πολλαχοΰ δέ τα εδώ
λια φέρουσι

προσέτι

κατά τό πρόσθιον χείλος

όπάς

έκ του

εδράνου εις το υποκάτω κοΐλον διηκούσας, έχούσας δέ διάμετρον
ώς επί τό πλεϊστον μέν μικράν, άλλ’ ενίοτε καί μεγάλην (0,10 πε
ρίπου). Πρός έκροήν των ύδάτων άναμφιβόλως δεν έχρησίμευον,
διότι καί όλίγαι είνε άναλόγως τής περιμέτρου των εδωλίων καί
όλως άτάκτως διανενεμημέναι καί ΰπερμέτρως εΰρεϊαι τινές έξ
αυτών- πρός δέ τούτοις καί διότι δύο κατά την μεσαίαν κλίμακα
αΐ εΰρύταται τών άλλων ύπάρχουσιν έπί εδωλίων έχόντων όλως
επίπεδον την άνω επιφάνειαν, μία δέ καί όχι έπί του χείλους,
άλλ’ έπί τής βάσεως τών άνακλιντηρίων. Πιθανώτερον φαίνεται
ότι προέρχονται έξ όλως μεταγενεστέρων χρόνων, χρησιμεύσασαι ϊνα έξ αυτών πρ,οσδένωνται διά σχοινιών κατοικίδια ζώα
βόσκοντα αυτόθι ( ι).
Έκ γλυπτών έργων διακοσμούντων τό θέατρον οΰδέν εύρέθη.
Μνημονεύεται δέ μόνον ύπό τών εγχωρίων ότι έτη τινά πρό τής
έπαναστάσεως τού 1821 άνευρέθη άγαλμά τι πωληθεν εις τινα
"Αγγλον άντί πυρίτιδας(2).

Έκ δέ τοΰ πρός βορράν του δισκελοΰς τοίχου οικοδομήματος
ήτο γνωστή άπό πολλοΰ ή άψίς Ν (3), κατεσκευασμένη έκ με-

(1) ΟύΒ’ αί Ιπί τών εδωλίων καί τοΰ λογείου τοΰ Διονυσιακού θεάτρου εύρεΐαι
όπαί φαίνονται έπιδε)μ!μεναι διάφορον ερμηνείαν.
(2) Τήν παράδοσή ταύτην αναφέρει καί ό Ross, Wanderungen inGriech.
II σελ. 233.
(3) Ross, Wanderungen in Griech. II σελ. 233: Hart an der Riickseite des linken (nordlichen) Fliigels des Theaters ist ein kreisruudes
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γάλων τετραγωνικών πωρίνων λίθων άνίσου μεγέθους, μεταξύ
των όποιων είνε παρεμβεβλημένοι καί μικρότεροι προς ίσοπέδωσιν
των δόμων ή δέ θολωτή στέγη αυτής έξ Οπτόπλινθων. Έκ της
ήδη γενομένης άνασκαφής κατεδείχθη ότι ή άψίς αΰτη εΐνε μέρος
μεταγενεστέρου οικοδομήματος μεγάλου , εντός του παλαιοτέρου
σταδίου η γυμνασίου κτισθέντος καί οικήματα χρήσιμα εις εκείνο
πιθανώς περιέχοντος. Πάντες οί τοίχοι του οικοδομήματος τούτου
εκτός τών έκ τοΰ παλαιοτέρου προερχομένων β, Β' καί Β" εινε
κακής κατασκευής, ό μέν Π έξ οπτών πλίνθων, οί δέ λοιποί έκ
μικρών λίθων καί άμμοκονίας οΰδαμώς διαφέροντες τών κοινοτή
των σημερινών τοίχων. Πάντες δέ είνε καί όλως άσυμμέτρως κατεσκευασμένοι, ώστε ένώ ή θύρα π' είνε 1,19 μ. πλατεία, αί π καί
■π'' είνε μόνον 1,00, ή διεύθυνσις τών τοίχων Ο καί Ρ δεν εΐνε

παράλληλος πρός τον δισκελή τοίχον (όθεν τό πλάτος τοΰ δωμα
τίου μ εΐνε παρά μέν την άψϊδα 5,10 μ., παρά δέ τάς παραστάδας ξ καί ξ' 5,30, τοΰ δέ Μ' τό πλάτος είνε παρά μέν τόν
Π 4,10, παρά δε τόν Β' 4,35), ή δέ άψίς Ν δεν άποτελεϊ κα
νονικόν τόξον κύκλου, άλλ’ είνε ώκοδομημένη παρά μέν τόν δισκελή τοίχον μετά μικροτέρας άκτϊνος, κατά δέ τό άντίθετον
άκρον μετά μεγαλητέρας. Ή πλημμελής αύτη κατασκευή τών
τοίχων καθιστά φανερόν ότι τό οικοδόμημα είνε ικανόν χρόνον
νεώτερον τοΰ θεάτρου, ήτοι ότι προέρχεται έκ τών έσχάτων'Ρωμαϊκών χρόνων.
Έκ τής στέγης τών δωματίων τούτων οΰδέν ί'χνος διεσώθη
πλήν τοΰ καλύπτοντας τήν αψίδα Ν ήμιθολίου. Έν τούτοις έκ
τής κατασκευής τών τοίχων είνε πιθανώτατον οτι τό μέν δωμάτιον μ έστεγάζετο ύπό σταυροειδούς θόλου στηριζομένου έπί τών
παραστάδων ξ καί ζ' καί έπί τών άπέναντι περάτων τής άψΐδος, τό δέ δωμάτιον Μ" διά θόλου ήμικυλινδρικοΰ στηριζομένου

Gebaude aus Quadern, von dreizehn bis vierzehn Fuss im Durchmesser, und bis an die aus Ziegeln gewolbte Decke, von der aber nur ein
Theil erhalten ist, jetzt (bei verschiittetem Boden) etwa zehn Fuss
hoch. Inwendig war es mit Stuck iiberzogen, an welchem man noch
einige Spuren von Farben wahrnimmt. Πρβ. καί Expdd. Scient., Leake·
Curtius ένθα ανωτέρω,
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επί των παραστάδων Ξ' καί Ξ" καί έπί τοϋ δισκελοΰς τοίχου,
καίτοι οπτόπλινθοι δυνάμεναι νά θεωρηθώσιν ώς έκ της στέγης
καταπεσοΰσαι δεν εύρέθησαν είμή όλίγισται καί αΰται έπί των
ανωτέρων στρωμάτων της έπιχώσεως. Περί δέ της στε'γης των
ετέρων δύο δωματίων ούδέν δυνάμεθα νά εί'πωμεν. Τό στεγάζον
την άψίδα Ν ήμιθόλων δεν σώζεται ολόκληρον έν τούτοις τό
ύψος αύτής μέχρι τοΰ ανώτατου σημείου του ήμιθολίου φαίνεται
ότι ήτο 4,50 μ. Ό τοίχος Ξ σώζεται εις ύψος 2,60 μ.
Μεταξύ της παραστάδος ξ καί τοϋ απέναντι αύτης πέρατος
της άψίδος εκτείνεται ή βαθμίς ν κτισθεΐσα, ώς εϊπομεν 7)δη,
προς ύποστήριξιν τοϋ δισκελοΰς τοίχου- άντικρύ παρά τόν τοί
χον Ο ούδεμία βαθμίς υπάρχει. Ωσαύτως καί ΰπά την αψίδα Ν
εκτείνεται καθ’ άπαν τό βάθος αυτής έτέρα βαθμίς ν' ισοϋψής
πρός την πρώτην.
Ό τοίχος Ο είνε λεπτός καί κακώς έκτισμένος ώς μέλλων νά
μή βαστάζγ) βάρος. Έν αύτώ υπάρχει στενόν καί ταπεινόν θυ
ρίδων ο (εύρος αύτοΰ 0,63, ύψος 1,90), δι’ού εξέρχεται τις
εις έτερον δωμάτων, ού μικρότατον μόνον μέρος ήτο δυνατόν νά
άνασκαφή. Τό δάπεδον

αύτοϋ κεϊται

βαθύτερον τοΰ δωμα

τίου μ.
Τό δάπεδον τοΰ δωματίου μ μετ’ άμφοτέρων των βαθμιδών
είνε έπιστρωμένον διά ψηφοθετήματος καλής έργασίας ,

κατε

στραμμένου μεν σχεδόν εντελώς έπί τών βαθμιδών, όχι κακώς δε
διασωζομένου έπί τοΰ λοιποΰ μέρους. Δυστυχώς μεταξύ τών
κατεστραμμένων μερών είνε καί τετράγωνος χώρα έν τφ μέσω,
έν ή έκ τών σωζομένων λειψάνων φαίνεται ότι υπήρχε παράστασις μετά ζωδίων, ένώ τό λοιπόν μέρος άπαν έχει μόνον κοσμή
ματα. 'Ωσαύτως καί τό δάπεδον τοΰ δωματίου Μ" καλύπτε
ται ΰπό ετέρου ψηφοθετήματος έπίσης καλής έργασίας καί έπίσης καλώς διατετηρημένου, έκτεινομένου δέ διά τής μεταξύ τών
παραστάδων Ξ' καί Ξ" πλατείας θύρας πέρα ύπό τά χώματα
τής παρακειμένης άμπέλου. Μόνον έν τώ δωματίω Μ' ούδέν
ίχνος έπιστρώσεως άνευρέθη, φαίνεται δ’ όμως έκ τής θύρας π
ότι τό δάπεδον αύτοΰ ήτο ταπεινότερον τοΰ Μ". ’Εντός τοΰ
δωματίου Μ' παρά τόν δισκελή τοίχον καί εις ικανόν ύψος άπό
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του έδάφους εϋρέθη αυτοσχέδιος τάφος μικρού παιδιού Ισκαμμένος εντός των χωμάτων καί καλυπτόμενος διά μαρμάρινης πλα
κάς, εντός δ’ αύτοΰ τρία ευτελή αγγεία.
Ή Ούρα π είνε' άπωκοδομημένη διά τοίχου κάκιστα έκτισμένου διά μικρών λίθων άναμίκτων μετά χώματος καί άμμονίας(Ι)
ού μέρος κατέπεσεν άμα τη άνασκαφή ένεκα της κακής κατα
σκευής. Ό τοίχος ούτος κάτω μεν είνε ισοπαχής προς τόν τοί
χον Π, άνω δέ γίνεται λεπτότερος σχηματίζων εντός τοΰ δωμα
τίου Μ' άβαθή κόγχην ύψους 1,58. "Ενεκα τοΰ τοίχου τούτου
διετηρήθη καί τό έξ οπτόπλινθων τοξοειδές ύπέρθυρον τής θύρας
ταύτης, ής τό ύψος εκ τοΰ δωματίου Μ" είνε 2,50 μ. Ή άποικοδόμησις δέ έγένετο βεβαίως συγχρόνως ή όχι πολύ μετά την
κατασκευήν του οικοδομήματος, διότι τό επί τής προς τό δωμάτιον Μ” προσόψεως τής άπωκο δομημένης θύρας έπίχρισμα κα
λύπτει έτερον επίχρισμα, οπερ εύρέθη καί έν τω δωματίφ μ επί
του δισκελοΰς τοίχου.
Έν τφ δωματίω Μ” κατεσκευάσθη μετά τήν έγκατάλειψιν
τοΰ κτιρίου κάμινος κεραμευτική καλύπτουσα τό ψηφοθέτημα
’ίσως καθ’ άπασαν τήν έ'κτασιν τοΰ δωματίου τούτου- κατά τήν
άνασκαφήν όμως διεσώζετο μόνον τό μέρος μ". Πάντες οΐ τοί
χοι των τριών τούτων δωματίων είνε επικεχρισμένοι διά μαρμα
ροκονίας μετ’ έντοιχίων γραφών εχουσών κοσμηματικόν

χαρα

κτήρα’ ούδαμοΰ φαίνεται ουδέ ίχνος αγιογραφίας ούδ’ άλλο τ(
λείψανον δηλοΰν ότι 6 χώρος ούτος ύπήρξέ ποτέ εκκλησία, ώς
πιστεύουσιν οί Γάλλοι τής Expedition scientifique (2). Ή κάλλιστα διατετηρημένη γραφή έσώθη επί τής πρός τό δωμάτιον μ
προσόψεως τοΰ τοίχου Ξ συνισταμένη έκ ποικιλοχρώμων τριγώ
νων καί ορθογωνίων κατ’ άπομίμησιν τής διά μικρών πλακών
Ιπιστρώσεως τών δαπέδων καί έπι των δύο πλευρών τής παραστάδος ξ άπομιμουμένη πράσινον μάρμαρον.

(1) ’Εντός αότοΰ εδρέθησαν έντετοιχωρ,ένα καί όστα ανθρώπου, σπόνδυλοι, λε
κάνη, ρ-ηροί, κνήραι.
(2) III σελ. 52: restent quelques traces d’une peinture datant du
moyen age, et faites sans doute a l’dpoque ou le monument aura servi
d’dglise.
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Έν δε τφ ήμιθολίιρ τής άψίδος Ν διεσώθη μέν το 'έπίχρισμα,
άλλ’ at έπ’ αύτοΰ γραφαί έγένοντο ήδη εξίτηλοι' ώς ήδυνήθην
όμως νά μάθω παρά των εγχωρίων, δεν διέφερον των άλλων
κατά τόν χαρακτήρα. Έν δέ τφ ήμικυλινδρικφ τοίχω αύτής
διεσώθησαν κάκιστα διατηρούμενα λείψανα γραφής, έξ ής διακρίνεται τοξοειδής ταινία διγιρημένη διά τεθλασμένης γραμμής
εις ισομεγέθη τρίγωνα τά μεν λευκά, τά δέ βαθέος κυανού χρώ
ματος προσεγγίζοντος πρός τό μέλαν. Εκατέρωθεν αύτης διεκρίνοντο χρώματα ερυθρά καί λευκά. Ό τοίχος Ο φαίνεται ότι
είχεν όλως ιδιαιτέραν γραφήν μετά λευκού καί ροδίνου χρώμα
τος, έξ ής διεσώθησαν άμυδρότατα ίχνη. Άλλ’ έν τη έτέργ
πλευρό: αύτοΰ όπισθεν τού θυριδίου ο διεσώθη κάλλιστα κοσαηματικη ώσαύτως γραφή κατά πομπηϊανον ρυθμόν, της οποίας
όμως μόνον μικρότατον μέρος ήτο δυνατόν νά φανή κατά την
άνασκαφήν.
Έπίχρισιν ώσαύτως διασώζουσι καί οί τοίχοι Ρ καί ΓΙ έν τω
δωματίω Μ', αλλά μόνον έν τφ Π διεσώθησαν μόλις διακρινόμενα ίχνη έντοιχίου γραφής'
Τό δωμάτιον Μ δεν συγκοινωνεί πρός τά λοιπά τρία δι’ ούδεμιάς θύρας, ούδ’ άλλη τις θύρα κατά τά άνεσκαμμένον μέρος
αύτοΰ υπάρχει πλην της έπι τού δισκελοΰς τοίχου ολως σκαιώς
καί βαρβάρως κατεσκευασμένης. Τό δάπεδον τού δωματίου τού“
του είνε έπεστρωμένον παρά μέν τούς τέσσαρας τοίχους καί μέχρις άποστάσεως 1,07- 1,25 μ. απ’ αύτών διά μεγάλων μαρ
μάρων έχόντων κατά τό έσω άκρον αύτών στενόν καί άβαθές
ρεϊθρον, ού άδηλος ή ρύσις. ’Επί των μαρμάρων τούτων παρά
τούς τοίχους Β' καί Β'' είνε έκτισμένοι δύο εις μικρόν ύψος διασωζόμενοι μεταγενέστεροι τοίχοι, άδηλον εις τι χρησιμέυσανtες.
Μετά τά μάρμαρα ταΰτα τό δάπεδον είνε έπεστρωμένον διά
συμπεπατημένων μελανών χαλίκων' έν δέ τφ μέσω υπάρχει βό
θρος άνευ έκροης έχων διάμετρον μέν J ,14, βάθος δέ 0,10 τόν
δέ πυθμένα έπεστρωμένον διά μαρμάρινων πλακών.

Έκ τής

κατασκευής τού δωματίου τεκμαιρόμενός τις δύναται ίσως νά
συμπεράνη ότι τό παλαιόν γυμνάσιον ή στάδιον δεν είχεν άποβάλει καί έν τοίς μεταγενεστέροις χρόνοις τόν πρώτον αύτοΰ χα-
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ρακτήρα, ή δε γενο(λένη διασκευή αύτοΰ συνίστατο εις προσθή
κην παραρτημάτων τινών αύτοΰ, έν οίς καί προχείρου λουτρώνος, εις ον ανήκει καί τό παρόν δωμάτιον.

Ανδρεας Ν. Σκιάς
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