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Τό Πρόπυλον τούτο άποτελεΐται έκ τριών δόμων λίθου κροκκαλοπα- 
γούς, Ικαλΰπτετο, δέ cog εβεβαιώθημεν, διά μαρμάρινων πλακών, ών τινας 
ευρομεν εκεί πλησίον, τών λοιπών μεταποιηθεισών εις άσβεστον, εί και 
εχρησιμοποιήθησαν εις ά'λλα οικοδομήματα. Την αυτήν μεγάλην καταστρε
πτικήν ερήμωσιν ύπέστη καί τούτο, διότι καί εξ αυτού τού κρηπιδώματος 
άφηρέθησαν πολλοί λίθοι Ιδίως εκ τού μέσου.

Εις τα άνω στρώματα εύρομεν κατά τήν άνασκαφήν ημών θεμέλια 
οικιών ως καί τρεις ΰπέρμεγέθεις πήλινους πίθους εκτεθειμένους εν τοΐς 
ύπογείοις τών οικιών τούτων, χρησιμεύοντας δέ εις έναπόθεσιν υγρών, ή καί 
δημητριακών καρπών. “Ομοια οικήματα εύρομεν καί επί τού χώρου τού 
’ί^δείου. Έξηκριβώθη δέ ήδη οτι ολόκληρος δ προς μεσημβρίαν καί άνα- 
τολάς τής Ακροπόλέως χώρος είχε συνοικισθή κατά τούς επί Τουρκοκρα
τίας χρόνους ένεκα τής δεσποζούσης θέσεως χρησιμευούσης καί ώς σκο
πιάς, διότι εντεύθεν ή θάλασσα τού Φαλήρου ήν σύνοπτος, καί ήδύναντο 
νά κατοπτεύσωσι τάς έκεϊθεν έπιδρομάς τών Αλβανών πειρατών (Φου
στών), οΐτινες, ώς γνωστόν, πολλάκις ελεηλάτησαν την ’Αττικήν χώραν. 
Ούτως ή ύπερθεν αυτών κειμένη Άκρόπολις έχρησίμευεν ώς καταφύγιου.

Ταύτα έν συντόμφ εΐχον νά εκθέσω, ευελπιστώ δέ δτι τό προσεχές 
έτος κατεδαφιζομένης καί τής ΒΔ τής άνασκαφής ημών κειμένης οικίας 
τού ’Αγαπίου θά δυνηθώμεν νά προβώμεν εις περαιτέρω εργασίας προς 
άνακάλυψιν ολοκλήρου τού οικοδομήματος τού ’Ωδείου.

Π. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ2

2. ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΙΩΣ·

Κατά δοθεΐσάν μοι ύπό τού Συμβουλίου τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
εντολήν υποβάλλω ενταύθα λεπτομερή, κατά to δυνατόν, έκθεσιν τής κατα- 
στάσεως, εις ήν περιήλθον από μακροΰ ολίγον κατ’ ολίγον πολλαί τών 
αρχαιοτήτων τού Πειραιώς, άτε γνωρίζων εξ ύπερτριακονταετούς εκεί δια
μονής καί επιμελείας αυτών πώς ήσαν αΰται, πώς διετηρήθησαν καί εις 
ποιον «ημεϊον δυστυχώς έφθασαν σήμερον.

Καί έγραψα μέν καί προ διετίας προς τό Σ. 'Υπουργείου καί άπεστά- 
λην ΰπ’ αυτού, ΐνα υποδείξω τάς βλάβας τάς έπενεχθείσας καί τον τρόπον 
τής διορθώσεως, καί μειέβην προς τούτο καί υπόμνημα τό προσήκον
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δπέβαλον, άλλα δυστυχώς ούδεμία τότε φροντίς έλήφθη, μένουσι δέ τά 
πράγματα, είς ήν περιήλθον θέσιν, αν μή χείρονα.

Ευελπιστών δ’ ήδη, δτι θά έπέλθη ή δυνατή βελτίωσις, προβαίνω εις 
κατάδειξιν των σημείων, προς α πρέπει να στραφή rj προσοχή των αρμο
δίων, κατά σειράν έμφανίζων τά οπωσδήποτε φθοράν δποστάντα ή υφι
στάμενα μνημεία τοΰ επινείου ’Αθηνών.

Καί άρχομαι από τών τειχών τοϋ περιβόλου.
Ταΰτα ύπέσιησαν τήν μεγαλειτέραν φθοράν και ύφίστανται έτι ένεκα 

τοΰ άφθονου υλικοί, δπερ έτοιμον παρεΐχον διά τσς νεωιέρας οικοδομάς, 
ιδίως δέ διά τους μεγάλους λίθους αυτών, οΐτινες μετακομιζόμενοι είς τά 
εργοστάσια έχρησίμευον και χρησιμεύουσιν άντί στερεωτάτων κρηπίδων 
διά τήν έπίθεσιν τών μηχανημάτων αυτών.

"Ας άκολουθήσωμεν τήν γραμμήν τοϋ περιβόλου, δπου ένεφανίσθη 
οΰτος, άρχόμενοι από Β., ένθα δπέστησαν τά τείχη μεγάλην βλάβην.

’Επί τής προς Β. όφρΰος τοϋ λόφου τής Μουνιχίας (Καστέλλας) ούδε 
λίϋος αυτόν υπάρχει σήμερον, σφζομένου πρό τίνος εις μεγάλην έ'κτασιν 
προς Α. καί καταβαίνοντος παραλλήλως τής άπο Πειραιώς είς Φάληρον 
παραλιακής όδοϋ.

’Εάν κατέλθωμεν έκεΐθεν προς Δ,, όπισθεν τοΰ Ορφανοτροφείου 
Τζάννη, τον εδρίσκομεν κατακεκαλυμμένον υπό χωμάτων καί ακαθαρ
σιών, έν φ έσφζετο είς ικανόν ϋψος καί έ'κτασιν έ'νθεν και έ'νθεν τής τρο- 
χιοδρομικής γραμμής τής προς τό Φάληρον, ήτις έστρτόθη δπ’ αύτοϋ καταρ- 
ριφθέντος χάριν συγκοινωνίας.

Εκεί πλησίον καί προς Α. τής όδοϋ δπάρχει ή κυρία δίπυλος τετραγω
νική είσοδος τοϋ Πειραιώς, ήτις κινδυνεύει νά καταστροφή καταπατη&έν- 
τος υπό ιδιωτών πολλοΰ χώρου, άγορασθέντος υπό τοϋ δημοσίου χάριν 
τής πύλης ταυ της, καί χαραχθείσης καί ιδιωτικής όδοϋ εκεί που (Λυκούρη).

’Όπισθεν άκριβώς τοϋ ’Ορφανοτροφείου υπάρχει, ή μάλλον υπήρχεν, 
έτέρα πύλη μετά δύο πύργων έξωθεν έν μέρει τετραγωνικών καί έν μέρει 
κυλινδρικών. Αυτή καιεκαλνφ&η μετά τοϋ συνεχομένου τείχους υπό τών 
απορριμμάτων τών άν&ράκων τοΰ εγγύς εργοστασίου τοϋ ’Ορφανοτροφείου, 
ειτα δέ καί δπό παντοίων άκαθαρσιών καί χωμάτων, δεν φαίνεται δέ 
πλέον ή είσοδος, οϋτε 6 τάφος ό έν τφ ετέρω τών πύργων, έν φ άνεϋ- 
ρον πρό ετών οστά πολλών νεκρών όμοϋ ενταφιασθέντων. Άλλ’ ουδέ τά 
ίχνη τών τροχών τών Αμαξών τά μεταξύ καί πρό τής πύλης βαθύτατα επί 
τοϋ εκεί βράχου κεχαραγμένα, καί ταϋτα έν φ εκεί πρό τής πύλης δπάρ-
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Αρχαία Πειραιώς

χει παράπηγμα ξύλινον της ’Αρχαιολογικής Εταιρείας πεπαλαιωμένου, εν 
φ δωρεάν κατοικεί οικογένεια φύλακος, υποχρεωμένου νά έπιτηρή τό μέ
ρος εκείνο.

Τά τείχη από τοΰ σημείου τοΰτου εμφανίζονται πέραν τοΰ μεγάλου 
λιμένος παρά τον σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου Λαρίσης. Εκεί άναρριχών- 
ται επί τοΰ βραχώδους μέρους τής βάσεως τής Ήετιωνείας ά'κρας μέχρι 
τής προς Δ. πύλης επί τής κορυφής τοΰ λόφου τής μεταξύ δυο κυλινδρι
κών πύργων. Προ των τειχών τούτων υπήρχε τάφρος παλαιά έν τώ 
βράχφ τετμημένη προς λατομίαν. Ή τάφρος κατετιατήϋη, ίκτίσϋησαν δε και 
οικιακοί ίν avzfj.

Ου μικράν φ&οράν νπέοτη καί ή πύλη καί τά παρ’ αυτήν μέρη τοΰ 
τείχους. Ταύτης έσωζετο ό ουδός μετά τών τετραγώνων οπών, εις άς 
είσήρχοντο οί κάθετοι μοχλοί τής θήρας, καί ή κατά τό πρός τά δεξιά 
έσόίτερον άκρον όρειχαλκίνη χοινικίς, εν ή περιεστρέφετο δ γίγγλιμος τοΰ 
ετέρου τών θυρωμάτων. Καί ή χοινικίς εκλάπη άποσπασϋεΐοα εκεΐϋεν καί οί 
λίθοι τοΰ ονδοϋ ηρϋησαν, ΐνα άκωλύτως διέρχωνται διά τής πύλης φορ
τηγό! άμαξαι πρός τό λατομεΐον, ύφ’ ου κατεστράφη ή γραμμή τοΰ εκεί 
τείχους.

Πρός Α. τής πύλης ταύτης είχεν ενεργήσει άνασκαφάς δ άλλοτε διευ
θυντής τής Γαλλικής σχολής κ. Foucart, άμα τή άνευρέσει τών εκεί επί 
τοΰ τείχους επιγραφών τών επί Εύβουλίδου καί Διοφάντου άρχοντος, ας 
έδημασίευσα τότε. Έκ τών επιγραφών καί εκ τής έρεύνης τής περί τούς 
πύργους έφάνη, δτι υπήρχε τό παλαιόν ’Αφροδίσιον τοΰ Πειραιώς. ’Τοΰ 
μικροΰ τούτου οίκοδημήματος ηρϋησαν οί περισσότεροι τών λίθων.

Ευθύς μετά τήν είσοδον πάσα ή γραμμή τοΰ τείχους τοΰ Κόνωνος 
μέχρι τής εισόδου τοΰ λιμένος κατερρίφθη υπό τών εκεί λατόμων, κατά τήν 
από Β. πρός Ν. φοράν αύτοΰ.

Άντικρύ τής θέσεως ταύτης πρός Δ., ευθύς μετά τον λιμενίσκον, 
έν φ αί δεξαμεναί ίδρύθησαν, κατερρίφϋη υπό τών λατόμων καί πάλιν 
τό πολυγωνικόν τείχος τοΰ Θεμιστοκλέους τό πέραν τοΰ υπό τοΰ Κόνω- 
νος ΐδρυθέντος τείχους τής Ήετιωνείας. Ταΰτα κατά τήν πλευράν ταύτην 
τοΰ Πειραιώς. Πέραν δέ τοΰ ανοίγματος τής εισόδου τοΰ λιμένος επί τής 
’Ακτής, μέχρι τής εισόδου τοΰ λιμένος τής Ζέας εις όχι ολίγα μέρη έφθάρη 
τό ώραΐον σωζόμενον τείχος τοΰ περιβόλου. Καθ’ ολην τήν εκτασιν τής 
παραλιακής δδοΰ τοΰ Βασιλικοΰ περιπτέρου, οτε κατεσκευάξετο αυτή προ 
μακροΰ χρόνου, ηρ&ηοαν οί λίθοι τής εσωτερικής ό'ψεως τοΰ τείχους καί
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έπετέθησαν επί τής εξωτερικής γραμμής, ΐνα σχιιμαιισθή περίπατος. Διά 
τούτο τά τείχη εκεί παρεμορφώθησαν. ’Ακόμη καί πύργων λίθοι άφηρέ- 
θησαν προς τον αυτόν σκοπόν καί οίίτω μένουσι μόνον αί εν τώ βράχφ 
Ιντετμημέναι θεμελιώσεις των πύργων. Εύκολον είνε νά μετατεθή ή παρα
λιακή οδός ενδότερον καί νά φανώσι πλήρη τά τείχη, συμπληρούμενα διά 
των άφαιρεθέντων λίθων, όπως καί οί πύργοι.

Πέραν τής θέσεως ταότης εις πολλά διεοπάσθη ή γραμμή' κατά δέ 
τον όρμον τής Φρεαττοΰς, ένθα έδεικνύετο τό δικαστήριον το Φρεαττοϊ 
καί ή κλιμακίς καί ό βράχος, έφ’ ου ίστάμενοι οί δικασταί έδίκαζον τόν 
άπό τοΰ πλοίου άπολογούμενον υπόδικον, τά πάντα ν.ατεκαλύφ&ησαν υπό 
χωμάτων ριπτομένων άνωθεν άπό τής παραλιακής όδοΰ.

Καλόν εΐνε νά ληφθή φροντίς, εκτός των άλλων μερών, καί κατ’ εξο
χήν διά τό τμήμα τοΰ τείχους τό εξόχως διασωζόμενον πέραν τοΰ όρμου 
τής Φρεαττοΰς και μεταξύ τούτου καί τής έπαύλεως Στ. Σκουλούδη, προς 
τά δεξιά τής παραλιακής όδοΰ. Έκεΐ είχεν άποφασισθή νά μη έπιτραπή 
νά οίκοδομώσιν επί τοΰ τείχους, άλλ’ εις άπόστασιν απ’ αύτοΰ προς τό 
βάθος τοΰ οικοπέδου, όπως είχε γείνη διά τό πρώτον τών οικοπέδων. 
Καλόν δέ νά προφυλαχθή άπό τής φθοράς καί ό τετραγωνικός σφζόμε- 
νος έκεΐ εις τό άκρον πύργος ό προεξέχων εις την οδόν.

Οί νεώσοικοι. Τούτων μέρος άνεσκάφη καί έν Ζέα καί εν Μουνιχία 
πλήν τών διαμερισμάτων αυτών τών σφζομένων έν τη θαλάσση. Κατά την 
ανατολικήν πλευράν τοΰ λιμένος τής Ζέας ύπεχρεώθη ό κάτοχος τοΰ κατά 
τήν συμβολήν τών οδών Σηραγγείου καί Κάνιγγος οικοπέδου νά κτίση έ; 
μέτρα όπισθεν τοΰ τελευταίου τοίχου τών νεώσοικων. ’Αντί τούτου έκτισεν 
είς άπόστασιν πολύ μικροτέραν. Άφέθη όμως τό προ τής οικίας μέρος 
ελεύθερον, επί τοΰ οποίου έσορζοντο δύο πλήρεις έσχάραι νεωσοίκων, φθά- 
νουσαι υπό τήν οδόν μέχρι τής θαλάσσης ως καί τρεις κιονοστοιχίαι, 
δς άφ’ οΰ έτελείωσα τήν άνασκαφήν, άνεστύλωσα έπί τών θέσεών των, 
ως δεικνύουσι σφζόμεναι φωτογραφίαι (Struck Griechenland, I. σ. 17) 
καί τό σχέδιον τό δημοσιευθέν υπό τοΰ κ. Dorpfeld έν ταΐς Mittei- 
lungen. Σήμερον δεν φαίνεται τι πλέον, διότι ό νέος κύριος τής οικίας 
περιέλαβε τήν Οέσιν είς τήν οικίαν του, μετατρέψας έν κιγκλιδώματι τούς 
νεώσοικους είς κηπάριον.

Τά αυτά συνέβησαν καί έν τώ λιμένι τής Μουνιχίας κατά τό βόρειον 
καί νότιον μέρος αύτοΰ, ως καί τών κατά τό μέσον που καί πέραν τούτου.

Φροντις πρέπει νά ληφθή καί περί τών σφζομένων λειψάνων τοΰ
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ναΐσκου τής Φωσφόρου Άρτέμιδος ή Σωτείρας Έλλιμενίας, τών επί τοΰ 
προ τοΰ λιμένος τής Μουνιχίας κατ’ άριστεράν βραχώδους βραχίονος 
διατηρηθέντων, δπως καί περί τών εκεί καί επί τής αντίκρυ χηλής ληγόν- 
των τειχών. Τα λείψανα τοΰ ναΐσκου τουτου εινε έξωθεν τής εκεί γραμ
μής τοΰ τείχους.

Συμπληρών τά περί νεώσοικων οφείλω νά προσθέσω, δτι πρέπει να 
ληφθή φροντίς, οσάκις ό λιμήν τής Ζέας καθαρίζεται διά τής βορβορο- 
φάγου, νά μή μετακινώνται, δπως έγεινε μέχρι τοΰδε, οί τετραγωνικοί 
λίθοι οί έν τή θαλάσση κατά την παραλίαν χρησιμευοντες ως βάσεις τών 
κιόνων τών νεώσοικων,

Τά Θέατρα. Τών δυο Θεάτρων τοΰ Πειραιώς τό μέν επί τής δυτικής 
κλιτυος τής Μουνιχίας κατά τό τέρμα τής όδοΰ "Αρεως ουδέ φαίνεται 
πλέον δλως, έν ω είχε δειχθή καί μέρος τής ορχήστρας καί ολίγα τών τελευ
ταίων μαρμάρινων καθισμάταιν τοΰ κοίλου,τά δε πέριξ οικόπεδα είχον άπαλ- 
λοτριωθή, είχε δέ αΰστηρώς άπαγορευθή νά μή γείνη επισκευή τις εις μικρόν 
σεσαθρωμένον οίκίσκον έπικαθήμενον επί τής ορχήστρας. Καί δμως Ιρρίφ&η- 
οαν χώματα υπό τοΰ Δήμον εντός τοΰ χώρον εκείνου και κατεσκενάσ&ηοαν 
δύο δδοι καί εκαλνφ&η τό σωζόμενον μέρος τοΰ Θεάτρου, τά δέ πέριξ 
οικόπεδα παρονσιάσϋησαν ώς ιδιωτικά, άνηγέρθησαν δέ μεγάλαι οίκίαι εις 
την θέσιν τοΰ μικροΰ οίκίσκου. Καί ΰπεχρεώθη μέν ό Δήμος Πειραιώς 
νά άρη τά χώματα προ τών άνω μετατροπών, ουδέποτε δμως έξετελέσθη 
τοΰτο καί σήμερον είνε αδύνατος πάσα έπανόρθωσις.

Τό δέ άλλο θέατρον, τό κατά την Ζέαν, παρεχαιρήθη εις τον Πειραϊκόν 
σύνδεσμον, ί'να καταρτίση γυμναστήριον έν τοΐς περιττοΐς χώροις αΰτοΰ, 
άλλ’ ολίγον κατ’ ολίγον έκαλυφθησαν καί μέρη αΰτοΰ, Ιδία τά περί την 
σκηνήν, υπό τοΰ στίβου τοΰ γυμναστηρίου καί κατέστησαν αθέατα. "Επειτα 
αί πέριξ οίκοδομαί κατεσκευασαν πάσαι παράθυρα προς αυτό καί ούτως 
άποκτώσι καί δικαίωμα κυριότητος, έκτος τοΰ δτι άπορρίπτουσιν εις τούς 
χώρους έκείνους καί ακαθαρσίας παντοίας. ‘Έμαθον δ’ έσχάτως, δτι γίνεται 
σκέτβις νά κατασκευασθή τό Μουσεϊον τό αρχαιολογικόν έν τφ χώριο τοΰ 
θεάτρου. Τοΰτο πρέπει νά άποκρουσθή, άφ’ ου υπάρχει άλλαχοΰ χώρος, 
διότι τά περί την οικοδομήν τοΰ θεάτρου σωζόμενα αρχαία ’ίχνη, φαινό
μενα ή κεκαλυμμένα θά καταστραφώσι, δέν υπάρχει δέ τοσαυτη έκτασις 
προς ΐδρυσιν τουτου.

Ή Σπηλιά της Άρετούοας. Έπί τοΰ λόφου τής Μουνιχίας’.καί προς 
τό ΝΔ άκρον αΰτοΰ υπάρχει όρυγμα τετραγωνικόν βαθυτατον καί εΰρυχω-
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ρότατον, εις ο κατήρχετό'ϊτς διά βαθμιδών πολλών. Τοϋτο άνεσκάφη επί 
μέρους τφ 1862 υπό τοΰ κ. Τσίλλερ, πολύ δέ κατόπιν τφ 1897, επειδή είχε 
καλυφθΓ] κατά τό πλεΐστον, διετάχθην νά καθαρίσω καί συνεχίσω την ερευ
νάν εγώ. Τοϋτο εινε κατασκεύασμα πανάρχαιον τών Μινυών, σχετιζόμενον 
προς πάντα τά επί τοΰ λόφου φρέατα καί τά παρ’ αυτό, ως έδειξεν ή σκάφη 

,Μετά την δευτέραν ερευνάν, ΐνα προφυλαχθή τοϋτο καταλλήλως, έτέθη καί 
θύρα ξυλίνη. Ανοτνχώς οήμερον ε'χει πληρωθή κατά το περισσότερον μέρος 
λίθων ογκωδών καί χωμάτων καί πόσης ακαθαρσίας, ριιττομένων άνωθεν υπό 
τών πέριξ οικοΰντων καί υπό τών παίδων, αλλά καί άνδρών πολλάκις, 
κυλιόντων εκεί λίθους μεγάλους παιδιάς χάριν.

Πλήν τοϋ ορύγματος τούτου άνευρέθησαν καί άλλα υπόγεια κατασκευά
σματα, άτινα ή έπληρώθησαν χωμάτων, ή εχρησιμοποιήθησαν ως βόθροι 
τών εκεί οικημάτων. Τοιοϋτον άνευρέθη προς τό βόρειον άκρον τής όδυϋ 
Θεάτρου μετά θόλου κυλινδρικού άνω εκ λίθου Πειραΐκοϋ. Έδείχθη διά 
τής γενομένης ύπ’ έμοϋ άνασκαφής, δτι ήτο λατομείου υπόγειον. Έκεΐ άνευ
ρέθη τό μέγα ψήφισμα τών συγγραφών τοϋ τείχους τής Μουνιχίας, ο έδη- 
μοσίευσα έν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι, εξ 79 σψζομένων στίχων. Τό 
όρυγμα τοϋτο μετετράπη εις βόθρον τής οικίας, ως έμαθον.

Ιό Σηράγγειον. Παρά την ανατολικήν κλιτόν τής μικρά; χερσονήσου 
τής προεχούσης από τοϋ λόφου τής Μουνιχίας προς την θάλασσαν προ ετών 
Λνέσκαψα καί έκαθάρισα τό Σηράγγειον, ένθα ιερόν Σηράγγου ήρωος 
καί βάλανεΐον, σπηλαιώδες μέγα κατασκεύασμα, λελατομημένον έν τφ βράχφ 
καί περιλαμβάνον πολλά διαμερίσματα. Έκεΐ άνευρέθησαν τάφοι πανάρχαιοι 
καί φρέατα καί αίθουσα περιφερική μεγάλη καί δύο τ^ηφιδωτά, τής Σκύλ- 
λης καί τοϋ Σηράγγου ήρωος επί τεθρίππου καί βωμός ’Απόλλωνος ’Απο
τρόπαιου καί δίοδος υπόγεια προς τήν θάλασσαν. Ίον to κατελήφθη παρά 
τά κεκανονισμένα υπό ιδιώτου, έστρώθησαν χώματα επί δύο ογκωδών τεμα
χίων βράχων καιαπεπτωκότων άνωθεν μετά μέρους τοϋ τείχους, εαχημα- 
τίσθη επ' αιπών μικρά αυλή, εκτίσθη πρόχειρον κατασκεύασμα καί έκάλυψε 
τήν πρόσοψιν μετατρέψαν εντελώς αυτήν, έτοποθετμθη βαρελοστοιχία ολό
κληρος έν τή μεγάλη περιφερική αιθούση τοΰ βαλανείου καί μετετράπη 
τό δΧον εις οίνοπωλεΐον καί μαγειρεΐον. Καί δμως τήν θέσιν ταύτην κατέ
κλυζε τό θαλάσσιον κύμα, τό δλον δέ τοΰ κατασκευάσματος είνε έντελώς 
κάτωθεν τής παραλιακής όδοϋ τής άγούσης προς τό Φάληρον.

Τό Άσπληπιεΐον, ’Εγγύς τοϋ χώρου, έ'νθα τό Σηράγγειον, είχον άνα- 
σκάψει τό ’Ασκληπιείου, άκριβώς δπου τό θέατρον Τσόχα νϋν καί δπι-
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σθεν Ιδία αυτού. Άνευρέθησαν τα ίχνη τούτου και διετηροΰντο μέχρι 
τίνος. Έκεΐ άνευρέθη τό άγαλμα τοϋ ’Ασκληπιού, δπερ εντολή τοϋ Ύπογρ- 
γείου άπέστειλα εις τό Εθνικόν Μουσεΐον, εκεί ανάγλυφα ’Ασκληπιού και 
'Υγιείας και αλλα σχετικά προς την λατρείαν τούτων. Καί ταΰτα τά ίχνη 
τοϋ ιερού εξηφανίο&ησαν ολίγον κατ’ ολίγον.

Τό Θεμιστόκλειον. ΙΊρό ετών πολλών είχον καταδείξει τον τόπον, ένθα 
έπρεπε νά τίθηται 6 τάφος τοϋ Θεμιστοκλέους κατά την θέσιν Κάβο Κρά- 
καρη. Ευρών δέ καί τον τάφον αυτόν καί καθαρίσας διά ναυτών, οΰς πα- 
ρέσχε μοι ή διοίκησις τής Ναυτικής Σχολής, έν ή έδίδασκον, άφ’ ού οί τότε 
αρμόδιοι ουδέ κατήλθον εις Πειραιά νά ΐδωσι περί τίνος πρόκειται, έν φ 
πάντες οί διευθυνταί τών ξένων σχολών καί πλεΐστοι καθηγηταί τού Πανε
πιστημίου ήλθον εις την επί τόπου γενομένην διάλεξίν μου, έν οις 6 καθη
γητής τής ’Αρχαιολογίας κ. Χρ. Τσούντας καί οί άποβιώσαντες τοιοϋτοι Σπ· 
Αάμπρος, Σπ. Σακελλαρόπονλος, καί Ν. Πολίτης, εΐργάσθην τό επ’ έμοί είς 
συντήρησιν αυτού. Ό τάφος ουτος έσημειώθη πλέον είς πάντας τούς 
τοπογραφικούς χάρτας τούς από τού 1910 καί εντεύθεν, αντί τού πρό- 
τερον ύπολαμβανομένου ως τοιούτου είς τό αντίθετον μέρος.

Καί δμως ή Εταιρεία τών λιπασμάτων, ή οποία έχει έκει τά εργο
στάσια αυτής, εκτιοεν επ’ αντοϋ τοίχον μικρόν, συνέχειαν τού από 13. ερχο
μένου τοιούτου, ερριψεν επ’ αντοϋ χώματα καί παντοΐα τού εργοστασίου 
απορρίμματα, κατεσκεύασε μικράν σιδηροδρομικήν γραμμήν διά την μεταφο
ράν παντοίων υλών καί κατεκάλνψεν εντελώς αυτόν, άγνώριστον καταοτή- 
σασα τήν ϋέσιν καί είς εμέ τον ίδιον. Καί ένήργησε μεν ή γεωγραφική 
Εταιρεία τη είσηγήσει μου καί έγραψα καί εγώ μεταβάς τή προσκλήσει 
τού Υπουργείου τής Παιδείας καί ύπέσχετο ή Εταιρεία τών λιπασμάτων, 
ότι καί θά έκαθάριζε καί θά περιέβαλλε διά κιγκλίδων τόν τάφον, αλλά 
μέχρι τοϋδε ούδέν έγένετο. Καλόν λοιπόν είνε νά ληφθή φροντίς νά άπο- 
κατασταθή τό μέρος εκείνο, είς ήν ή το θέσιν, νά καθαρισθή καί ό τάφος 
καί τά περί αυτόν εις μεγάλην ακτίνα, περιβληθή δέ διά τού καταλλή
λου περιφράγματος. ΙΙρός άποκατάστασιν τών πραγμάτων, είς ήν ήσαν 
θέσιν, δύνανται νά υποβοηθήσωσιν αί εικόνες, ας έκράτησα καί εδημο- 
σίευσα έν τώ ύπ’ εμού έκδοθέντι βιβλίω περί αυτού: «Θεμιστόκλειον» , 
ασμένως δέ προσφέρομαι νά παράσχω πάσαν πληροφορίαν επί τούτου, 
ώστε νά μή κακιζώμεθα, δτι ουδέ τον τάφον τού Θεμιστοκλέους ήδυνήθη- 
μεν νά συντηρήσωμεν.

Τό Τρόπταον της Σαλαμΐνος. Τελευτάΐον μετά τά Πειραϊκά, έπι-
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βαλλόμενόν μοι υπολαμβάνω νά αναφέρω περί άλλου τίνος σημείου αμέ
σως προς τό Θεμιστόκλειον σχετιζομένου. Τοΰιο είναι τό ευθύς μετά την 
ναυμαχίαν τής Σαλαμΐνος σχημαασθέν προχείρως τρόπαιον εκ λίθων 
ριφθέντων υπό των εκεί παρισταμένων καί θεωμένων μακρόθεν τά τής 
ναυμαχίας. Τούτο έσημείωσα επί τής Τροπαίας άκρας τής Σαλαμΐνος (Βα- 
θειά Πούντα σήμερον) πέραν των Σιληνιών επί τού σχηματιζομένου κω
νικού λόφου άνωθεν τού προ πολλών ετών κατασκευασθέντος οχυρώματος. 
Έκεΐ υπάρχει περίεργος σωρός λίθων μεγάλων επίτηδες συσσωρευθέντων 
καί συμμετρικώς ριφθέντων. Είνε αντίκρυ ακριβώς τής επί τής ΙΙειραϊκής 
ακτής θέσεως τού Θεμιστοκλείου, δυνάμενον νά ληφθή ως τό πάρισον τού
του (pendant), μεταξύ τούτων κειμένης τής Ψιτταλείας, έφ’ ής ύι^ούτο τό 
τού Άριστείδου τρόπαιον εις ΐσην από τών δύο άλλων σημείων άπόστασιν 
καί επί τής αυτής γραμμής (Ίδε Ί. Σβορώνον «Τό εν Σαλαμΐνι τρόπαιον» 
σ. 16(131) κ.έ.). Τό τρόπαιον τούτο πρέπει έξεταζόμενον καλώς νά προφυ- 
λαχ&η κατά πάσης [φθοράς, διότι καί εις τό οχύρωμα τό εγγύς τούτου έχρη- 
σιμοποιήθησαν λίθοι αυτού, εξ ου εμειώθη ό ό'γκος αυτού καί πολλοί 
τούτων εφαίνοντο χαμηλότερον χνλισϋέντες και μετατοπια&έντες εκ τής 
άρχικής αυτών θέσεως.

Ούτε άλλο τρόπαιον Σαλαμΐνος, ούτε δεύτερον Θεμιστοκλέα έχει νά επί
δειξη ό κόσμος ολόκληρος. 5Άς δοθή λοιπόν ή δέουσα φροντίς. άς κατα- 
βληθή ή κατάλληλος μέριμνα προς συντήρησιν καί εύπρεπισμόν άμφοτέρων.

Ταύτα τά κυριώτατα ειχον νά έκθέσω εν σχέσει πρός τάς αρχαιότητας 
τού Πειραιώς, ών επεμελήθην επί τριάκοντα καί εν έτη, εντολή τού Σ. 
Υπουργείου, καί υπέρ ών εΐργάσθην μετ’ άγάπης πάση δυνάμει. Πονών διά 
την κατάστασιν, είς ήν ειδον ταύτα, μετά ένδεκαετή άπομάκρυνσίν μου εκ 
Πειραιώς, ένόμισα δτι δέν έπρεπε νά σιωπήσω, είμαι δέ βέβαιος, οτι πάν- 
τες, λαμβάνοντες υπ’ ό'ψιν τά Ικτεθέντα, θά θελήσωσι νά φροντίσωσιν, δπως 
ή μέν προσγενομένη εις τινα τών μνημείων βλάβη μή συνεχισθή, προλη- 
φθή δέ πάσα φθορά καί καταστροφή τών οπωσδήποτε καλώς διατη- 
ρουμένων, επανορθωθή δμως καί πάσα επενεχθεΐσα ζημία, Ιάν εινε δυνα
τόν τούτο.

Εν Ά&ήναις τη Sll Ιουλίου 11)21
ΙΑΚ. X. ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ
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