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Συνεχίζων τάς άπό τριετίας άρξαμένας σκαφικάς εργασίας 
πρός τελείαν άποκάθχρσιν τοΰ περίφημου ’Ωδείου τών ’Αθη
νών, τοΰ κληθέντος τοΰ Περικλεούς, δαπάναις της Άρχαιολο 
γικης Εταιρείας, περί ου εν τε τη «’Αρχαιολογική ’’Εφημερίδά 
τοΰ 1914 (σελ. 143-166) και τοΰ 1915 (σελ. 145-156) μετ’ει- 
κόνων καί σχεδιογραμμάτων έδημοσίευσα ίκανά, προσέτι δέ καί 
έν τοΐς αΓΙρακτικοΐς» της αυτής Εταιρείας των έτών 1914 καί 
1915, προέβην καί έφέτος, άφ’ ού ήδη τα κατά χώραν εύρή- 
ματα διεπίστωσαν την ταυτότητα τοΰ άνασκαφέντος χώρου ώς 
Ώδείόυ άκραδάντως, είς την συνέχισιν των άνασκαφών πρός 
τελείαν άποπεράτωσιν τοΰ άναληφθέντος έργου μου, άπό της 
10ns Φεβρουάριου 1916 δι’ ικανών έργατών.—Ή εργασία έβαι- 
νεν αισίως, πολλών νέων πειστηρίων άρχαιολογικών ευρισκομέ
νων, οίον σωρών τέφρας καί άπηνθρακωρένων ξύλων καί ήλων 
καί κεράμων στέγης, καί είχον ηδη άποκαλύψει την συνέχειαν 
τοΰ τείχους τοΰ ώς άναλήμματος χρησιμεύοντος, ώς καί της 
Στοάς, δτε σοβαρώς άσθενήσας ήναγκάσθην μετά μεγάλης λύ
πης νάκαταλίπω την άνασκαφήν, η τις συ νεχίσθη έπί δύο περί
που μήνας ήτοι μέχρις ’Απριλίου. Άπό δέ της 4ns ’Απριλίου 
έξηκολούθησεν ή άνασκαφή υπό τήν έποπτείαν του'κ. Ήλιοπού- 
λου δι’δλίγων έργατών καί κάρρων τινών πρός άποκόμισιν καί 
άπόρριψιν τών συσσωρευθέντων χωμάτων τών έκ τών άνασκα
φών προελθόντων. "Ωστε ή έργασία αΰτη ητο μάλλον άποκα- 
θαρτική τοΰ χώρου καί προπαρασκευαστική της μελλούσης νά 
έπαναληφθη εκσκαφής.

Πράγματι δέ, σύν Θεώ, άναρρώσας έκ της μακράς νόσου 
μου μέλλω νά προβώ είς τήν έξακολούθησιν τών άνασκαφών, 
έάν τά πολιτικά πράγματα της παντοιοτρόπως δοκιμαζομένης
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16 Πρακτικά τοϋ 1916

Πατρίδος εύοδοθώσιν, δι’ ών ελπίζω νά παραδώσω είς τόν θαυ
μασμόν τοΰ Πανελληνίου και της διεθνούς αρχαιολογίας αυτό 
τοΰτο τό περίφημον ’Ωδεΐον τό φέρον τό όνομα τοΰ μεγαλοπράγ* 
μονος ’Αθηναίου, 'τοΰ Περικλέους.

Άθην^σι 8 Δεκεμβρίου 1916.

Π. ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΙΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΑI ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΝΥΚΑ

Σκοπός της παρά την «Πυκνά» άνασκαφής ήτοή ερευνά 
τοΟ πρό τοΰ μεγάλου Αναλήμματος χώρου, όπως, εί δυνατόν, 
κατορθωθή νά όρισθή άκριβώς ή χρονολογία αύτοΰ τοΰ ήμικυ- 
κλικοΰ αναλήμματος καί ό Αληθής προορισμός τοΰ μέχρι τοΰδε 
«Πνύξ» δνομαζομένου τόπου, διότι είνε γνωστόν, δτι δ,ιΑ τής 
προτέρας έν τή θέσει Ανασκαφής τής Εταιρείας ήμων (Πρα
κτικά 1910 σελ. 127 έ.) καί τής Αποκαλύψεως ένδοτέρω τοΰ 
μεγάλου Αναλήμματος, ετέρου ήμικυκλικοΰ όμοίως, μικροτέρου, 
παραλλήλως πρός τό μέγα, διεσαλεύθη πως ή βεβαιότης περί 
τοΰ Αληθοΰς τής δνομασίας ταύτης.

Ή Ανασκαφή εφέτος έ'γεινε παρά τό μέσον περίπου τοΰ 
μεγάλου Αναλήμματος επί τοΰ πρός Βορραν αύτοΰ χώρου, τό 
σπουδαιότερου δέ συμπέρασμα ταύτης είνε μετά την έκ νέου 
Αποκάλυψιν κλιμακωτής όδοΰ έσκαμμένης έν τω βράχω Αρχαιο- 
τέρας τοΰ μεγάλου Αναλήμματος, όίτε των βαθμιδών αύτής χω- 
ρουσών καί υπό τό Ανάλημμα, ή έξακρίβωσις τοΰ δτι βλος ό 
πρό τοΰ Αναλήμματος χώρος έπεχώσθη καί ίσοπεδώθη διαρ- 
ρυθμισθείς καταλλήλως πρός την κλίσιν τοΰ βράχου δι’έπιχώ- 
σεως όμοιας πρός εκείνην, δι’ής έπεχώσθη και αύτή ή διά τοΰ 
ήμικυκλικοΰ Αναλήμματος βασταζομένη επιφάνεια, πιθανώτατα, 
δτε συνεπληρώθη ή Ανίδρυσις τοΰ μεγάλου Αναλήμματος.
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