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τοΟ σφοδροΟ βορρά τους έκκλησιάζοντας. Δυσεξήγητου 
όμως μένει, Sri τόσον μεγάλη καί τόσον δαπανηρά μετα- 
σκευή έθεωρήθη άναγκαία εις έποχήν, καθ’ ήν ή Πνύξ 
δεν ήτο πλέον ο συνήθης τόπος των εκκλησιών τοΟ λαοΟ.

Πλήν ταύτης τής άνασκαφής ό κ. Κουρουνιώτης ένήρ- 
γησε μόνος δυο άλλας έν Άθήναις, την μέν έν τή οδώ 
Θερμοπυλών, την δέ κατά τό ΒΑ τών προπόδων τής 
Άκ[$οπόλεως. Έν τή πρώτη άνεκαλύφθησαν 10 τάφοι 
περιέχοντες δλίγα πενιχρά κτερίσματα, προ πάντων αγ
γεία τοΟ 5ου καί τοΟ 4ου αΐώνος, τής δέ δευτέρας σκοπός 
ήτο νά έξακριβωθή, έάν έν τφ οικοπέδω, τό όποιον προ 
έτών ήγοράσθη υπό τοΰ Δημοσίου παρά τοΟ ΓΙαπαδοπού- 
λου, έσώζοντο λείψανα αρχαίων οικοδομημάτων- τό απο
τέλεσμα ύπήρξεν αρνητικόν.

Ούχί μακράν τής τελευαίας σκαφής έγένετο τετάρτη 
διά τοΟ εφόρου κ. Κεραμοπούλλου. Έξ άφορμής διαρρυθμί- 
σεως τοΟ προ τής έκκλησίας τής Αγίας Αικατερίνης χώ
ρου, ήν διαρρύθμισίν έπεχείρησαν οι επίτροποι τής έκκλη
σίας, εσκαψεν ό κ. Κεραμόπουλλος περί τους δύο έκεΐ όρ- 
θίους ίσταμένους ιωνικούς κίονας, έφάνη θ' έκ τής σκαφής, 
ότι οί κίονες άνήκον άληθώς, ώς ύπετίθετο, εις στοάν 
υστάτων ρωμαϊκών χρόνων εχουσαν το μέτωπον έστραμ- 
μένον προς άνατολάς- μεταξύ τής στοάς καί τής έκκλη
σίας άπεκαλύφθησαν δεξαμενή καί δύο φρέατα, ίσως δέ 
πρόκειται περί λειψάνων μεγάλης τινός οικίας.

"Αλλη δοκιμαστική σκαφή έν Άθήναις έγινε διά τοΟ 
συμβούλου κ. Καστριώτου εις τό βορειοδυτικόν άκρον τής 
πόλεως, παρά τον Άγιον Δανιήλ. Έκεΐ προ έτών πολ
λών ειχεν αγοράσει ή Εταιρεία ήμών γήπεδον, έν τώ 
όποίφ ύπέθετεν ότι ύπήρχον τάφοι, καί ειχεν άνασκάψει 
αύτόένμέρει" τήν έρευναν δ’εκείνην συνεπλήρωσε νΟν ό κ. 
Καστριώτης, δέν εύρεν όμως ειμή μόνον δύο συντετριμ
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μέχρι τοΟ στερεού, ούδέν ίχνος αρχαίου οικοδομήματος 
εύρέθη, μόνον δέ κατά το βόρειον άκρον τοΟ οικοπέδου 

φαίνεται, ότι ήτο ό βράχος (εύρισκόμενος εις βάθος 4 μ. 
περίπου ύπ'ο την σημερινήν επιφάνειαν) τετμημένος έπ'ι 

αρκετής έκτάσεως εξ ’Ανατολών προς Δυσμάς. Ή έπίχω- 
σις ήτο όλη νεωτέρα, έν αύτή δ’ εύρέθησαν έξ αρχαίων 
λειψάνων μόνον εν μικρόν τεμάχιον μαρμάρινου τρίγλυ
φου έκ μικρού οικοδομήματος και άσήμαντον τεμάχιον 
αναγλύφου-

Κ. ΚΟΥΡΟΤΝΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟΑΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Πρό τού ναοΟ τής 'Αγίας Αικατερίνης κατά την συμ
βολήν τής όδοΰ Λυσικράτους καί τής όδοΟ Άδριανοΰ 
άνεσκάφη δλίγον ή ιωνική στοά, ής μνημονεύει δι’ όλίγων 

ό Judeich έν Topogr. von Athen σ. 339. Επειδή 

τά πορίσματα τής άνασκαφής ταύτης δημοσιεύονται νΰν 

έν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι τού 1911 εινε περιττός 
ένταΰθα πας περί τής έργασίας ταύτης περαιτέρω λόγος.

Α. Δ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ «ΠΝΤΚΟΣ»

Διά τής περισυνής άνασκαφής έπ'ι τής «Πνυκός» άνε- 
καλύφθη τό άρχαιότερον άνάλημμα, δι’ ού άπεδεικνύετο, 

ότι πολύ πρό τής οικοδομής τοΟ έκ κολοσσαίων λίθων άνα-
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