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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1911

βυνταχβεΐοα νπο τον γραμματέως τον Συμβουλίου κ. Χρ. 
Τσούντα καί άναγνωσϋ'έϊοα έν τή γενική σννελενσει των 
εταίρων τή 8 ’Ιανουάριου 1912.

Κύριοι,

Πριν έκθέση ύμΐν τ'ο Συμβούλιον τά ύπ’ αύτοΟ πε
πραγμένα κατά τ'ο λήξαν έτος, άνακοινοΐ μετά λύπης, 
οτι άπέθανον κατ’ αύτ'ο έκ τών τακτικών ημών εταίρων 
εξ, έν οίς ό σεβασμιώτατος επίσκοπος τών Δυτικών ’Αν
τώνιος Δελένδας, δ διακεκριμένος γλύπτης Αάζαρος Σώ- 
χος καί δ έπιτίμιος καθηγητής τοΟ Έθν. Πανεπιστημίου 
Κωνσταντίνος Μητσόπουλος. Έκ τών επιτιμίων δ’ εταί
ρων άπεβίωσαν δύο τών έξοχωτέρων άρχαιολόγων τής 
Γερμανίας, δ καθηγητής τοΟ έν Βερολίνψ Πανεπιστημίου 
Reinhard Kekule καί δ γενικός γραμματευς τοΟ γερ
μανικοί» αρχαιολογικού Ινστιτούτου Otto Puchstein. 
Νέοι τακτικοί εταίροι ένεγράφησαν κατά τδ 1911 δεκατρείς.

Έκ τών έργων τής Εταιρείας άναφέρομεν κατά τήν 
συνήθειαν πρώτον τάς άνασκαφάς, έκ τούτων δε πάλιν 
πρώτον τάς εν Άθήναις γενομένας.

Επειδή ή τ'ο προπαρελθδν έτος έν τφ χώρφ τής Πνυ-
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κός ένεργηθεϊσα σκαφή ήγαγεν εις τόσον άπροσδόκητα 
πορίσματα καί έγέννησε νέας άπορίας, άπεφασίσθη ή έξα- 
κολούθησις αυτής καί κατά το λήξαν έτος. Τήν δίεύθυνσιν 
της νέας έρεύνης άνέλαβον οί σύμβουλοί κύριοι Κουρου- 
νιώτης καί Άντωνιάδης, έξ αύτής δε κατέστη πιθανώτα- 
τον, δτι, έν δσω έσώζετο το έσώτερον άνάλημμα, το άνα- 
καλυφθέν το 1910, κατά μεν τ'ο νοτιώτερον ήμισυ τοΟ 
ήμικυκλικοΟ χώρου δ βράχος ήτο ορατός καί ένεκα τού
του είναι ώμαλισμένος, κατά δε τό βορειότερον ήμισυ, τό 
προς τό άνάλημμα, ΰπήρχεν έπίχωσις, και δτι ή έπιφά- 
νεια τοΟ χώρου κατήρχετο ήρέμα άπό νότου προς βορράν, 
ήτοι άπό τοΟ σημερινού βήματος προς τό άνάλημμα. Έκ 
τούτου εύ'λογον είναι νά ύποθέσωμεν, δτι, έάν πραγματι- 
κώς ένταΟθα έγίνοντο αί έκκλησίαι τοΟ δήμου, τό βήμα 
έκειτο τότε παρά τό άνάλημμα, δηλαδή εις τό ταπεινό- 
τερον μέρος τού χώρου, καί δτι επομένως οί ρήτορες όμι— 
λοΟντες έβλεπον πρός μεσημβρίαν. Όταν δε βραδύτερον 
έκτίσΟη τό εξώτερον, έκ μεγάλων όγκολίΟων συγκείμενον 
άνάλημμα, τότε ολόκληρος ό σημαντικώς αύξηθείς χώρος 
έκαλύφθη ύπό τεχνητής έπιχώσεως οΰτω, ώστε ή επι
φάνεια αύτοΟ κατήρχετο, ώς φαίνεται, ούχί πλέον πρός 
βορράν, άλλά πρός τό σημερινόν βήμα, καί οί επ’ αύτοΟ 
δημηγορουντες είχον τά νώτα έστραμμένα πρός τήν Θά
λασσαν. Αί δύο αδται περίοδοι τής ιστορίας τοΰ χώρου 
παραοάξως συμφωνοΟσι πρός μαρτυρίαν τοϋ Πλουτάρχου, 
ήτις μέχρι τοΰδε έθεωρεΐτο άπίθανος καί καθ’ ήν τό βήμα 
τής ΙΙνυκός έν άρχή ήτο έστραμμένον πρός τήν θάλασ
σαν, βραδύτερον δ’ έστράφη πρός τό έσωτερικόν τής χώ
ρας. Ο Πλούταρχος άποδίδει, ώς γνωστόν, τήν μεταβο
λήν εις τούς 30 τυράννους, άλλ’ έκ τών άνασκαφών συνά
γεται, δτι άνήκει εις ύστερωτέρους χρόνους καί αιτία 
αύτής ήτο πιθανώς ή έπιθυμία, δπως προστατεύσωσι κατά
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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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λήμματος ταύτης, δ χώρος ήτο καθ’ δμοιον τρόπον οιε- 
σκευασμένος, εύρέθησαν δε καί σημεία μαρτυροΟντα, ότι 
οί χρόνοι τής κατασκευής τοΟ τελευταίου τούτου αναλήμ
ματος ήδύναντο να ύποβιβασθώσιν ίσως καί ετι κατωτέρω 
τοΟ 30U αίώνος π. X., ετίθετο δέ ούτω έν άμφιβόλω ή 
όρθότης τοΰ χαρακτηρισμού τοΟ χώρου ώς τής άρχαίας 
Πνυκός.

Προς διαλεύκανσήν τοΟ ζητήματος τούτου έγένετο 
κυρίως ή έφετεινή άνασκαφή.

Έπι τοΟ έπιπέδου τής «Πνυκός» άνεσκάφη μεγάλη 
τάφρος παράλληλος προς τάς πέρυσιν άνασκαφείσας και 
χωροΟσα άπό τοΟ κολοσσαίου άναλήμματος προς τό κέν- 
τρον τοΟ χώρου. Και έν ταύτη κατεφάνη σαφώς ό τρόπος 
τής έπιχώσεως διά χωμάτων άλλαχόθεν μετακομισθέντων. 
Ή έπίχωσις χωρεϊ άπό τοΟ έσωτερικοΟ (νοτίου) μέρους τοΟ 
χώρου προς τά εξω, άποτελουμένη έκ κατωφερικών στρω
μάτων. Εντός τής έπιχώσεως ταύτης εύρέθησαν καί εφέ
τος τεμάχια μελαμβαφών άγγείων τοΟ 4ου αίώνος ή καί 
ύστερωτέρων, καί δύο ληκύθια, ών τό σώμα άποτελειται 
έκ πηλίνων μορφών (νεανίσκος παρά στήλην, έφεδρισμός).

Ή συνέχεια τοΟ παλαιοτέρου άναλήμματος ήτο κα
τεστραμμένη έν τή τάφρω ταύτη, εύρέθησαν ό'μως έπι 
τής θέσεως τούτου πολλοί μεγάλοι λίθοι έκ τούτου πιθα- 
νώτατα προερχόμενοι, διεκρίθη δ’ έν τή τάφρω ταύτη καί 
τό στρώμα, δπερ άντιστοιχεΐ προς τό παλαιότερον άνά- 
λημμα, χωριζόμενον σαφώς άπό τής λοιπής έπιχώσεως. 
Έν τούτω δυστυχούς δέν εύρέθησαν καί εφέτος σημεία 
μαρτυροΟντα περί τής χρονολογίας τοΰ παλαιοτέρου άνα
λήμματος.

Έσκάφη προς τούτοις χάνδαξ άρκετά εύρύς παρά τό 
δυσμικόν ήμισυ τής τομής τοΟ βράχου μέχρι τής έπιφα- 
νείας τοΟ βράχου' ό χάνδαξ ούτος έξηκολούθησεν ειτα και
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προς βορράν παραλλήλως προς την ύπάρχουσαν καί κατά 

τήν δυτικήν πλευράν του χώρου τομήν τού βράχου, 
ώρύχθησαν δε καί δύο φρεατοειδεϊς λάκκοι εντός έπιχώ- 
σεως ούχί πολύ μακράν τής κατατομής, επί τού επιπέδου, 
μέχρι τής επιφάνειας τού βράχου.

Έκ των σκαφών τούτων άπεδείχθη, δτι ολη ή έπί- 
χωσις τού επιπέδου εινε τεχνητή καί σύγχρονος πρός τήν 
όπισθεν τοΟ κολοσσαίου άναλήμματος έπίχωσιν. Ή επι

φάνεια τού βράχου, ή κάτωθεν τής έπιχώσεως ταύτης, 
εϊνε κατά τά ύψηλότερα μέρη τά προς τήν κατατομήν 
ώμαλισμένη. 'Ομαλισμένη εινε προς τούτοις κατά τά ύψη
λότερα μέρη καί ή επιφάνεια τού βράχου κατά το άνατο- 
λικον ήμισυ τού χώρου.

Αί ύπάρχουσαι έπί τού δυτικού ήμίσεος τής κατατο
μής τρεις βαθμίδες δεν συνεχίζονται εντός τής έπιχώ- 
σεως, αλλά φθάνουσι μόνον μέχρις αύτής, έξ οδ καθίστα
ται βέβαιον, δτι αδται δεν εινε σύγχρονοι πρός τήν μεγά- 
λην εργασίαν τής τομής τού βράχου, άλλ’ έλαξεύθησαν 
ύστερώτερα, δτε έπεγώσθη το επίπεδον.

Εξητάσθη πρός τούτοις καί ό χώρος άνωθεν τού δυ
τικού ήμίσεος τής κατατομής, δπου μένουσιν εϊσέτι έπί 
τόπου δύο κολοσσαιοι λίθοι, λείψανα τείχους άποκλείοντος 
έκ νότου τήν «Πνύκα», εύρέθησαν δέ καί ίχνη τής γε- 
νομένης κατά μέρη ΐσοπεδώσεως τού βράχου πρός έπίθε- 

σιν τών λίθων τού τείχους τούτου διά τήν πρός Άν. συ
νέχειαν αύτού μέχρι σχεδόν τής θέσεως τού βωμού.

Δυστυχώς καί διά τών έφετεινών άνασκαφών δεν εξά
γονται σαφή συμπεράσματα περί τής διαρρυθμίσεως καί 
προ πάντων τού προορισμού τού χώρου. Κατά τούς χρό
νους τού παλαιοτέρου άναλήμματος φαίνεται, δτι ή επι
φάνεια τού επιπέδου κατά τό νότιον ήμισυ άπετελεϊτο έκ 
τής ώμαλισμένης έπιφανείας τού βράχου, μόνον δέ τό βό-
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ρείον ήμισυ ήτο έπικεχωσμένον καί συνεκρατεΐτο διά τοΟ 
άναλήμματος. Το επίπεδον ήτο καί τότε ήμικυκλικόν, 
είχεν ώς κέντρον τον βωμόν, ή δ’ επιφάνεια αύτοΟ εβαι- 

νεν ελαφρώς κατωφερική προς τό ανάλημμα.
Ότε ώκοδομήθη τό νεώτερον κολοσσαΐον ανάλημμα, 

ό χώρος ύψώΟη δι’ επιχώσεως κατά πολλά μέτρα, τότε 

δε διεσκευάσθη θεατροειδώς, τής έπιφανείας αύτοΟ βαι- 
νούσης άντιστρόφως άνωφερικώς έκ τοΟ κεντρικοί! βωμού 
προς την περιφέρειαν.

Έσκάφη προς τουτοις όλίγος χώρος μέτρα τινα ΒΑ 
τοΟ κολοσσαίου αναλήμματος πλησίον τής λεωφόρου Άκρο- 
πόλεως καί τοΟ Αρείου ΙΙάγου καί ά?ιεκαλύφ6ησαν οική
ματα λελαξευμένα έντώβράχω Ελληνιστικών χρόνων καί 
μία περίεργος δεξαμενή ομοίως έν τω βράχω λελαξευμένη.

Κ. ΚΟΥΡΟΥΝ1ΩΤΗΣ. Δ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΙΙΣ
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