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Περί των άποκαλυφθέντων οΐκόδορ.ηρ.άτων, ώς καί περί άλλων
σχετικών τοπογραφικών ζητηρ,άτων γράψορ,εν έκτενώς ρ,ετά την
άποπεράτωσιν των άνασκαφών καί ΐδίγ την άνασκαφήν τής Κρή
νης οπότε δώσορ,εν καί νεον σχέδιον του όλου ίεροΰ.

Έν Άθη'ναις μηνι Μαρτιω 1887.

Β.

Σταης

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ Ι1ΕΙΡΑΙΕΙ
(Πίναξ 2)

/’Εν τή άνασκαφή τή ένεργηθείση εν τω επί τής διασταυρώσεως τής όδοϋ Νοταρά καί λεωφόρου Άοτε'ρ.ιδος οίκοπέδω του
’Αντωνίου Λουκίσα, παρουσιάσθησαν δύο κτίρια χωριστά άπ ’
άλλήλων ίδρυρ,ένα επί του τετρ.ηρ.ένου βράχ_ου. Τό πρώτον, τό
προς άριστεράν εδειξε δύο πλευράς ΑΒ καί ΑΓ εις γωνίαν ορ
θήν συναντωρ,ένας. Οί τοίχοι τών πλευρών τούτων απαρτίζον
ται άνω κατά ρ.εν τήν ΑΒ έκ δύο δόρ-ων καλώς εΐργασρ.ε'νων
λίθων ρ.ετά τοϋ περιθωρίου πρός τήν κάτω άρρ.ογήν, ενιαχού δε
καί ρ,ετά προεξοχής εις τό κάτω τοϋ άβακας, κάτωθεν δε τού
των έκ τριών άλλων δόρ,ων λίθων, ών ή πρόσοψις ούχί εντελώς
έξειργασρ.ένη· κατά δέ τήν ΑΓ έκ τεσσάρων ρ.έν δόρ,ων άνω,
όρ,οίων τοΐς έτέροις τής πρώτης πλευράς, ενός δέ κάτω, ένεκα
τής κλίσεως τοϋ έδάφους. ’Έσωθεν τών δύο τούτων τοίχων φαί
νεται ισοϋψής ό βράχος τετρ,ηρένος κατά δέ τό Δ άφίνων διά—
στηρ.α, ώσεί προς έκροήν τών ΰδάτων πρός τό κατά τοΰτο τό
ρ.έρος τετραγωνικόν άνοιγρ,α τοϋ τοίχου Ε, όπερ φέρεται πρός
τόν έξωθεν πρός τούτο τετμηρ,ένον έν κλίσει τινί βράχον. Κατά
τό.σηρ,εΐον Γ στρέφει καί πάλιν ό τοίχος πρός τόν βράχον παραλλήλως πρός τήν ΑΒ. Έχει δέ ύψος τό πυργοειδές τοΰτο
ϊδρυριαΐ 2,40.
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ΙΙαραλλήλως τούτου καί εις άπόστασιν 1,10 έφζνη γωνία,
άλλου κτιρίου ΖΗΘ ίδρυρένου καί τούτου επί του βράχου. 'Η
ρεγαλειτέρχ πλευρά συνίσταται εκ τεσσάρων δόρων ισοϋψών πε
ρίπου, ών 6 ρέν κατώτατος, έν θερελίου ρέρει,έ’χει οΰχί εντελώς
έξειργασρ,ένους τούς λίθους, οί δέ τρεις άνωθεν δόροι κατά τον
ίσοδορικόν τρόπον κατεσκευασρένοι φέρουσι πέριξ τάς ταινιά
σεις η περιθώρια. Υπέρ τούς δόρ,ους τούτους σώζεται ριέρος
ρ,όνον ύψηλοτέρας άλλης σειράς λίθων προς τφ τοιχίο του γη
πέδου. Τό κτίριον του κατά τό βορειοδυτικόν έ'ληγεν εις κλίρακα εκ τριών βαθρίδων φαινορ-ένων καί σήρερον.
Έξωθεν δέ τοΰ τοίχου του γηπέδου επί της λεωφόρου Άρτέριδος κατά την προέκτασιν της ΗΖ έξηκολούθησεν ή αύτη
γραρρή καί κατασκευή τοΰ τοίχου ρέχρι τοΰ I, έ'χουσα ουτω
ρήκος έν όλφ άπό τοΰ Η ρέχρι τοΰ I 15,55. ’Από τοΰ σηρείου I ό τΟΐχος στρέφεται πρός δυσρ.άς, εύρορεν δέ τον τοίχον
προς τά έκεΐ χωροΰντα ρέχρι τοΰ Κ, ένθα δεν σταρατφ βεβαίως
η οίκοδορ,ή ώς δεικνόουσιν οί άποτόρως έκεΐ τετρηρ.ένοι λίθοι.
Κατά τό Λ εύρορ.εν διαχώρισρα διευθυνόρενον πρός τό βορειο
δυτικόν, όροιον δέ καί κατά τό Μ, πλήν ότι οί λίθοι του δευ
τέρου τούτου είνε άρ,ελέστερον εΐργασρένοι, ώς θερέλιοι. Καί
κατά τό σηρειον Ν καί Ξ έτερον διαχώρισρα άπό τοΰ βορειοα
νατολικού πρός τό νοτιοδυτικόν, σχηρ-ατίζει ρετά τών δύο προηγουρένων δύο τετραγωνικά οίκήρατα. Κατά τά σηρειον Ο κεΐται κατά χώραν ουδός θύρας τοΰ πρώτου οίκήρατος.
Καί έπί της όδοΰ Νοταρά δέ, έξωθεν τοΰ γηπέδου άνεφάνη
η σειρά τών βαθρίδων κατά τά σηρεΐα ΓΙ καί Ρ.
Ούτως έκ τοΰ όλου τών λειψάνων τοΰ δευτέρου κτιρίου φαί
νεται ότι είνε ρέρος ρόνον στοάς άποβλεπούσης πρός τόν λιρένα
καί έχούσης όπισθεν οίκήρατα τινα η εργαστήρια. Ώς

έκ της

θέσεως καί τής διευθύνσεως τής οίκοδορής καί τής πρός τόν
λιρένα άπόψεως, δύναταίτις νά είπνι, νορίζω, ότι ή στοά αύτη,
ής ρόνον ρέρος εΐδορεν, τοΰ λοιπού δντος ύπό τά χώρατα ή
καί κατά πολύ κατεστραρρένου, ή στοά αύτη είνε ρία τών περί
τόν λιρένα πέντε ρεγάλων τοιούτων

καί άκριβώς ή τελευταία,

συνορεύουσα πρός τό τελευταίου σηρειον τοΰ έρπορείου,τόν ολίγα
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μέτρα προς νότον έν τή αΰλή τής οικίας Σαχσούρη λίθονεέφ’ ου
•ή επιγραφή Ηόροc εμπόριό καί Ηοόό. Ούτως άπεκαλύφθη
διά ταύτης ίκανώς σπουδαΐον σημ.εΐον της τοπογραφίας του Πει
ραιώς. Ό ΐσοδομικός τρόπος της κατασκευής του κτιρίου καί ή
επιμέλεια της εργασίας προδίδουσε τούς καλλίτερους της τέχνης
χρόνους.
Ευρήματα δυστυχώς κατά την άνασκαφήν ταύτην

δεν είχο-

μεν. Συντρίμματα μόνον άγγείων καί λαβάς άμφορέων καί λύ
χνους τινάς, περί ών διελάβομεν έν τή άποσταλείση γενική εκ
θέσει προς τόν κ. Πρόεδρον τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρίας.
Έν Πειραιεΐ τ») 30 Ιουλίου 1886.

I. X. Δραγατςης
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ΠΕΙΡΑ1Ε!

ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Άπογκ, του ούο'ον me frupcic.

Tofin a-6

Tofin. y-ϋ
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