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συνοψίζοντες διά βραχέων τά κατά τάς άνασκαφάς ταύτας 
άνακοινοΟμεν τά έξης:

Έν Άθήναις ένήργησεν ή Εταιρεία μικράν τινα άνα- 
σκαφήν τάφων παρά τον Κοίωνον διά του παρ’ έαυτή εφό
ρου Κ. Κουρουνιώτου συντελέσασαν κυρίως προς έξακρί- 
βωσιν τοΟ κατά τά μέρη έκεϊνα σχήματος των τάφων καί 
τοΟ τρόπου τής ταφής, καί έξηκολούθησε δι’ όλου τοΟ έτους 
τήν ύπο τήν έποπτείαν του παλαιού μέλους τοΟ Συμβου
λίου Κ. Μυλωνά ένεργουμένην άνασκαφήν καί διευθέτησιν 
τού κατά τήν Στοάν τοΟ Άττάλου χώρου. Διά τής έξα- 
κολουθήσεως τής άνασκαφής ταύτης άπεκαλύφθησαν καί 
έκαθαρίσθησαν δέκα όλα δωμάτια τής στοάς καί έξηρευ- 
νήθη ολόκληρον τό πρόστωον, ένθα άπεκαλύφθησαν τά θε
μέλια 16 βάσεων τής έξ 22 κιόνων άποτελουμένης έσωτε- 
ρικής κιονοστοιχίας' προέκυψαν δε έκ τούτου άλλα τε καί 
ότι το πρόστωον είχε δύο μόνον κιονοστοιχίας καί ούχί 
τρεις, ώς έπιστεύετο.

Μικρά τις σκαφική έργασία ένηργήθη καί έν ΠειραιεΧ 
προς έξακρίβωσιν των κατά τούς νεώσοικους καί λύσιν των 
τούτοις συνεχομένων τοπογραφικών ζητημάτων, ιδίως των 
περί των λιμένων Πειραιώς. Τά έκ τής σκαφής δε ταύτης 
πορίσματα έκτίθενται έν δημοσιευομέναις έν τοϊς Πρακτι
κούς τούτοις έκθέσεσι τών διεξαγαγόντων αύτάς’Ιακ. Δρα- 
γάτση, καθηγητοΰ έν Πειραιεΐ, καί Ήλ. Άγγελοπούλου 
ΝομομηχανικοΟ, αιτήσει τοΟ όποιου, άπό έτών φιλοτίμως 
άσχολουμένου περί τά λιμενικά ζητήματα του Πειραιώς, 
προέβη ή Εταιρεία εις τό σκαφικόν τοΟτο έργον.

Αλλη άνασκαφή έγένετο έν Σοννίω, συνέχεια τής άπό 
τοΟ 1898 άρξαμένης, διεξαχθεΐσα καί κατά τό έτος τούτο 
ύπο του έφορου άρχαιοτήτων καί μέλους του Συμβουλίου 
Β. Στάη, όστις συνοψίζει τά περί τών άνασκαφών τού
των ώς έξής: « Ανεσκάφη τό προς άρκτον κρηπίδωμα το Ο 
ναοΟ, ένθα αί έκ μεσαιωνικών χρόνων τρεις δεξαμεναί' ύπο
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τό δάπεδον μιας τούτων εύρέθη, έν αλλοις, και έπιγραφή (τι
μητικόν ψήφισμα) άναγράφουσα το αληθές όνομα τοΟ ναού, 
δν άπ’αιώνων πάντες έθεώρουν ώς άνήκοντα τή Άθηνα. 
Είνε άναμφισβήτητον πλέον δτι δ έπί τής Σουνιάδος άκρας 
γνωστός περίοπτος ναός, εινε του Ποσειδώνος καί ούχί, ώς 
ένομίζετο, τής Αθήνας, δστις άνευρέθη πέρυσι κείμενος 
έπί ταπεινοτέρου έδάφους Τα περί τούτων δημοσιευθήσον- 
ται έν τή Άρχ. Έφημ. τού τρέχοντος έτους, μετά των 
αναγκαίων επεξηγήσεων καί σχολίων. Άνεσκάφη πρός τού- 
τοις μέγα ήμικυκλικόν οικοδόμημα πρός άνατολάς, εύθύς 
μετά τά προπύλαια, έπί τού τείχους τού φρουρίου έρειδό- 
μενον- εινε δέ τοΰτο, κατά τινα άνευρεθεΐσαν πλησίον έπι- 
γραφήν, Σιτοβολεΐον. Άνεσκάφη δέ ολόκληρος ή έπί τοΟ 
περιβόλου στοά, έχουσα σχήμα Γ. Έν αύτή εύρέθησαν 
έπιγραφαί καί λίθινοι σφαϊραι ενΰημοι,. Έπί πλέον άνεσκά- 
φησαν ήμιτελώς πολλά κτίρια κατά το δυτικόν τού φρου
ρίου, έν οίς πάντως καί ιερόν τοΟ ’Ασκληπιού, ώς ονομάζει 
τούτο πλησίον εύρεθεϊσα άλλη έπιγραφή· καί έπιδιωρθώθη 
κατά μέρος ή βάσις τοΟ ναού δΓ ειδικών έργατών, μετά 
την άποπεράτωσιν δέ τής έργασίας ταύτης, δ ναός θ’ άνα- 
κτήση κατά μέγα μέρος, τό άρχαϊον κάλλος αύτοΟ».

Έτέρα άνασκαφή ένηργήθη έν ΠΙαταιαϊς διά τοΟ έφο
ρου άρχαιοτήτων καί μέλους τοΟ Συμβουλίου Α. Σκιά 
σκοπούσα την άποκάλυψιν των έπισήμων τής πόλεως έκεί- 
νης μνημείων, των γνωστών ιδίως έκ τής περιηγήσεως τοΟ 
Παυσανίου. Καί άνεζητήθησαν μέν διά σκαφής τά τε έξω 
τής πόλεως ιδρυμένα τό πάλαι καί πανελλήνια μνημεία 
καί τά έντός τής πόλεως ιερά καί δημόσια κτίρια, οΰδέν 
δ'μως ίχνος τούτων εύρέθη, άλλ’ άπεδείχθη δτι έντελώς 
ειχον ταΟτα καταστραφή άπό τών μεταγενεστέρων ρωμαϊ
κών καί βυζαντινών χρόνων.Μόνον ή θέσις ενός ιερού έφάνη, 
άποκαλυφθέντος μέρους μεγάλου περιβόλου καί δύο άνα- 
θηματικών έπιγραφών παρ’ αύτον εύρεθεισών. Έξ άλλων δέ
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Καί κατά τό έτος τοοτο είργάσθην έν Σουνίφ έπί τετραμη

νίαν, άπό της 19 ’Ιουλίου μέχρι των μέσων τοϋ μηνός Νοεμ

βρίου. Καί έν πρώτοις άπεπεράτωσα την έκκάθαοσιν του ναοϋ, 

ίδίιρ κατά την βορείαν αϋτοΰ πλευράν, δπου μεταξύ του τοί

χου του άνδηρου καί του τοίχου τοϋ ναοϋ ήσαν κατεσκευασμέναι 

έν μεταγενεστέρου χρόνοις δεξαμεναί. 'Υπό τό δάπεδον μιας 

τούτων εύρέθη έπιγραφή σώα, πολλοΰ αξία' είνε αΰτη ψήφισμα 

τιμητικόν των χρόνων τής Δ’ π. X. εκατονταετηρίδας.

Ή έπιγραφη αύτη, έξ είκοσι καί ενός άποτελουμένη στίχων, 

δεν θά είχε πολύ τό ένδιαφέρον έάν μη άπεκάλυπτεν ήμϊν αλή

θειαν, ήν μάτην θά έπεχείρουν οί αρχαιολόγοι δι’ άλλων έπιχει- 

ρημάτων ν’ άποκαταστήσωσι. Πρόκειται περί τής μετωνυμίας 

τοϋ έν Σουνίφ ναοϋ, όν άπό αιώνων πάντες συνείθισαν ν’ άπο- 

καλώσι τής 'Αθήνας καί τόν όποιον ή έπιγραφη αύτη αποκα

λύπτει ώς ναόν τοϋ Ποσειδώνος. Μετά τήν πέρυσι γενομένην, έπί 

ταπεινοτέρου τινός λόφου, άνακάλυψιν καί έτέρου έν Σουνίφ ναοϋ, 

θά ήδύνατό τις αληθώς νά άμφιβάλτ, περί τοϋ αν ό έπί τής 

ΰψηλοτέρας κορυφής γνωστός ναός ήτο ό τής ’Αθήνας ίι ό νεωστί 

άποκαλυφθείς, όστις, ένεκα τοϋ ιδιορρύθμου αύτοΰ σχεδίου, θά 

ήδύνατο μάλλον νά ταύτισθή πρός τόν υπό τοϋ Βιτρουβίου (έν 

άσαφεϊ τινι χωρίφ) μνημονευόμενον.

Ή έπιγραφη ευτυχώς άποκατέστησεν άναμφισβήτητον τήν 

αλήθειαν καί οϋδείς θά άμφιβάλνι εϊς τό εξής, ότι ό έπί τής κο

ρυφής τής Σουνιάδος άκοας ύψούμενος ναός είνε ό τοϋ ΓΙοσει- 

δώνος καί ούχί, ώς ένομίζετο, ό τής ’Αθήνας. Τά περί τούτων 

όμως έν έκτάσει διαπραγμ,ατευόμεθα έν προσεχώς δημοσιευθη- 

σομένγι διατριβή ήμών έν τή Άρχ. Έφημερίδι, όπου έκδοθήσεται 
καί ή σχετική επιγραφή.

Άνεσκάψαμεν άκολούθως βαθύτερον τόν περίβολον κατά τό 

αρκτικόν αύτοϋ, όπου ή πέρυσιν άποκαλυφθεϊσα στοά, ή συνε-
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χομένη τοϊς προπυλαίοις, επίσης δέ καί το δυτικόν αύτοΰ, όπου 

ανεκαλύφθη ή κατά την πλευράν αυτήν συνέχεια τής στοάς, άπο- 

τελούσης ταύτης οΰτω σχήμα κεφαλαίου Γ. Κατά τό {Λερός τοϋτο 

εΰρομεν, έκτος τεμαχίων τινών επιγραφών, πλείστας σφαίρας λιθί- 

νας, διαφόρου μεγέθους, ών τινες φέρουσι γράμματα δηλοϋντα 

πάντως τό βάρος αυτών. Άνεσκάψαμεν άκολούθως έξωθεν τών 

προπυλαίων καί επί του εξωτερικού τείχους του φρουρίου έρειδό- 

μενον (κατά την ανατολικήν αύτοΰ πλευράν) μέγα ήμικυκλικόν 

οικοδόμημα πολύ περίεργον, τοϋ όποιου τήν χρήσιν άνευ επιγρα

φής τίνος εύρεθείσης έκεϊ πλησίον, δεν θά ήτο δυνατόν νά κατα- 

νοήσωμεν. Εχει τούτο μήκος δεκατεσσάρων περίπου μέτρων καί 

πλάτος όμοιον, βάθος δέ σημερινόν πέντε (ή ολική όμως εκσκαφή 

τούτου δεν έγένετο είσέτι). Εϊνε τοπικώς ούτω κατεσκευασμένον 

τούτο, ώστε ό έκ τών προπυλαίων έξερχόμενος καί ιερός τό τεί

χος τοΰ φρουρίου βαίνων νά τό έχη δεξιά αύτοΰ εις ικανόν βά

θος. Είνε έκτισμενον δέ διά διπλού τοίχου, όπως καί τό φρού- 

ριον, έξωτερικώς μέν δι’ ορθογωνίων, καλώς είργασμένων ογκο

λίθων, έσωτερικώς δέ διά πολυγωνικών καλώς όμως ήρμοσμένων. 

Ένιαχοΰ ορατή είνε επιδιόρθωσες τοϋ τείχους έσωτερικώς, κατά 

τήν όποιαν έχρησιμοποιήθησαν λίθοι εις άλλους σκοπούς πρότερον 

χρησιμεύσαντες. "Υπερθεν τοΰ σωζομένου τανΰν διπλού τοίχου 

εΰρομεν ίχνη τής προς τά άνω συνεχείας αύτοΰ δι’ ώμων πλίν 
θων όπως δηλ. καί επί τινων τών πύργων τοΰ φρουρίου παρετη- 

ρήσαμεν τοΰτο. Δάπεδον τοΰ οικοδομήματος τούτου δεν εΰρομεν 

πανταχοΰ' εις τινας γωνίας μόνον εύρέθησαν τεμάχια πλακών 

λευκού μαρμάρου λελειασμένου, τά όποια όμως δεν ήδυνήθημ,εν 

νά έξακριβώσωμ.εν, έάν άπετέλουν στρώσιν ή έχρησίμευον εις άλ

λον σκοπόν. Τό έδαφος όμως τοΰ οικοδομήματος εύρέθη τεχνητώς 

ίσον άνωθεν τών θεμελίων. Εϊπομεν ήδη ότι επιγραφή εύρεθεϊσα 

έκεϊ που πλησίον γνωρίζει ή μεν πιθανώτατα τόν προορισμόν τοΰ 

παραδόξου τούτου κατασκευάσματος· είνε καί αΰτη τιμητικόν 

ψήφισμα, άναγράφουσα έν άλλοις τά περί τής έπισκευής τών 

«σίτοβολείων». Είνε καθ’ ήμάς λίαν πιθανόν ότι περί τής 

έπισκευής τοΰ κτιρίου τούτου πρόκειται, ούτινος οΰτω μανθά- 

νομεν καί τήν χρησιμότητα. Πέρυσιν έν δοκιμαστική τινι έν

Άναόκαφαί έν Σουνίω
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τφ αύτφ κτιρίω (τό όποιον άλλως δεν έφαίνετο τότε παντά- 

πασι) μικριϊί άνασκαφή εΰρέθη χαλκή οδοντωτή τροχαλία, ήτις 

πάντως θά έχρησίμευεν εις άνέλκυσιν των σάκκων τοϋ σίτου έκ 

της βαθείας εκείνης σιταποθήκης.
Έσκάψαμεν έπί τέλους δοκιμαστικώς κατά τό άκρον του 

φρουρίου, πρός τήν'θάλασσαν καί άνωθεν του διά πυργίσκων καί 

τείχους ήσφαλισμένου λιμενίσκου τοϋ πρός δυσμάς κειμένου, εϋ- 

ρομεν δέ έκεϊ πλεϊστα κτίσματα, ών δεν έξηκριβώσαμεν είσέτι 

τήν χρήσιν, διότι μικρόν μόνον με'ρος τούτων άπεκαλύφθη. Εύ- 

ρέθη όμως καί έκεΐ επιγραφή γνωρίζουσα ήμϊν ότι ό Θεόμνηστος 

στρατηγός, (δι’ όν τό τιμητικόν τούτο ψήφισμα) α πρός τοϊς 

ύπάρχουσιν ίεροϊς προσκατεσκεύασε ναόν καί τέμενος ’Ασκλη

πιού». ’Εκτός λοιπόν των δύο άλλων ναών, τοϋ τής Άθηνάς 

καί τοϋ Ποσειδώνος, έχομεν καί τρίτον ναόν έν Σουνίω, τόν τοϋ 

’Ασκληπιού, ον έλπίζομεν οτι ή συνέχεια των άνασκαφών θά 

άποκαλύψγι προσεχώς, μετά τών άλλων έν τή θέσει ταύτιρ οικο

δομημάτων, ών μέρος έφάνη κατά τό λήξαν έτος.

Ευρήματα κινητά, εξαιρέσει τριών έτι άλλων τεμαχίων επι

γραφών καί τεμαχίου αρχαϊκού αναγλύφου είκονίζοντος Έρμήν, 

δεν ήχθησαν εις φώς, άξια τουλάχιστον λόγου. Σπουδαιότατη 

δέ έξετελέσθη έργασία καί όσον άφορα εις τήν επισκευήν τοϋ 

ναοΰ τοϋ Ποσειδώνος, ήν πάνυ προθύμως τό Συμβούλιον τής 

Εταιρείας άνέλαβε νά έκτελέση- ούτω κατά τό παρελθόν έτος 

δΓ ειδικών εργατών, έπεχειρήθη ή άνοικοδομή τής βάσεως τοϋ 

ναού, ήτις, κατά τό δυτικόν καί αρκτικόν αυτής, είχε τελείως 

καταστραφή. Καί δεν άπεπερατώθη μέν αυτή τελείως, έγένετο 

όμ.ως τόση έργασία, ώστε ό ναός ήδη νά διακρίνηται καλώς. 

Κατά τό προσεχές δέ έτος έλπίζομεν ότι θά άποπερατωθή τό 

έργον τής άνοικοδομής τής βάσεως οπότε δέον νά άρχίσγι ή επι

σκευή τών κιόνων καί επιστυλίων, περί ών έπίσης άλλοτε έσκέφθη 

τό Συμβούλιον καί ένέκρινε τά δέοντα γενέσθαι.

Πρακτικά τοϋ 1899

Β. Σταης
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