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νος έχοντα ιστορικήν σπουδαιότατα, προσέτι δ’ άνεκαλύ- 
φθη κολοβόν, άλλ’ άξιολογώτατον άλλως άνάγλυφον άρ- 
χαϊκής εργασίας φέρον έπ'ι έκατέρας των πλευρών [κορφήν 
Άθηνάς, ών ή έτέρα είναι πτερωτή. Ή εξαγωγή των λί
θων έγένετο Οπό τήν έπίβλεψιν τοΟ τότε εφόρου τής Άκρο- 
πόλεως κ. Σκιά.

Έν ΓΙειρ αιεΐ παρουσιάσθησαν κατά τάς έργασίας τής 
άσφαλτώσεως των οδών έν μέν τή όδώ Φίλωνος λείψανα 
οικοδομής τών έσχάτων ρωμαϊκών χρόνων, έν δέ τή λεω- 
φόρψ Σωκράτους ύπόνομος καί παρ’ αύτήν δεξαμενή ή 
τετράγωνον φρεατοειδές άνοιγμα. Ό κ. Ίάκ. Δραγάτσης, 
έφορος τότε τών έν Πειραιεϊ άρχαιοτήτων, ό'στις έλαβε 
παρά τής Εταιρείας Ιντολήν νά προβή εις περαιτέρω έρευ
νας, εδρεν έντός τής δεξαμενής πλήν άλλων συντριμμά
των μαρμαρίνην κεφαλήν Διονύσου καί άκέφαλον άγαλμά- 
τιον Κυβέλης.

Έν Θήβαις άνέσκαψεν ό έφορος κ. Κεραμόπουλος μυ
κηναϊκούς τινας θαλαμοειδείς τάφους καί εδρεν έντός αυ
τών διάφορα έκ τών συνήθων κτερισμάτων, προσέτι δέ καί 
δύο χαλκάς πάρπας. Ενός έκ τών τάφων αί παραστάδες 
τοΟ στομίου ήσαν κεκονιαμέναι καί έζωγραφημέναι, άλλ’ 
ή παράστασις ήτο δυστυχώς άδιάγνωστος.

Έντός τής πόλεως τών Θηβών άνεκαλύφθησαν, ώς 
γνωστόν, πρό τινων έτών καί λείψανα σημαντικοί! μυ
κηναϊκοί» οικοδομήματος, ίσως ανακτόρου, τοΟ όποιου έλά- 
χιστον μέρος άνεσκάφη μέχρι τοοδε, διότι έπ’ αυτοί» είναι 
έκτισμένα, πλήν άλλων ιδιωτικών έργαστηρίων ή οικημά
των, καί τά κρεοπωλεία τοΟ δήμου. Επειδή δέ πέρυσιν ό 
κύριος Goekoop, έπιτίμιος ημών εταίρος, έδήλωσεν εις 
τήν Εταιρείαν δτι είναι πρόθυμος νά καταβάλη τήν δα
πάνην οίασδήποτε άνασκαφής σχέσιν έχούσης προς τήν 
μυκηναϊκήν έπογήν, το Συμβούλων έσκέφθη νά δια θέση
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Πάσαι αί έν Πειραιει πέρυσιν έκτελεσθεΐσαι άνασκαφι- 
καί έργασίαι δύνανται νά περιληφθώσιν έν τοϊς έξης:

Α') Έ γένετο ερευνά κατά την 6δον Φίλωνος δλίγον προς 

Β της διασταυρώσεως αύτής μετά της όδοΰ Σωτείρας, εις 
τά φανέντα διά την άσφαλτάστρωσιν άρχαΐα λείψανα. Έκ 
τής έρεύνης ταύτης έδείχθη, ό'τι τά λείψανα ταΟτα άνήκον 
εις άρχαίαν μεγάλην οικοδομήν καλών χρόνων, κείμενα 
άκριβώς όπισθεν των έν τψ Τινανείω κήπω προ έτών άπο- 
καλυφθέντων όμοιων, των άνηκόντων εις μίαν των πέντε 

στοών- ίσως δέ άποτελοΟσι καί μέρος ταύτης.
Άπεκαλύφθη δηλ. τοίχος χωρών άπό Β προς Ν μήκους 

5,40, άπέχων δέ τοΟ πεζοδρομίου τού Τινανείου κήπου 
3,15. ’Απ’ άνατολών προς Δ, κατά τό βόρειον άκρον τοΟ 
τοίχου, φέρεται έτερος χωρών προς τον κήπον, δυο δέ 
δμοιοι άπέχοντες άλλήλων καί τού πρώτου 1,05 έ’χουσι 
την αύτήν διεύθυνσιν κατά τό φαινόμενον προς Ν πέρας 
του πρώτου τοίχου. Καί πέραν δέ τούτων φαίνονται ίχνη 
τής συνεχείας τοΟ πρώτου τούτου τοίχου προς την οδόν 
Σωτείρας. Τά τεμάχια τών λίθων, ές ών άπαρτίζονται 

οί τοίχοι ούτοι, εΐνε μέγιστα, φθάνοντα τό μήκος μέχρι 
2,80—2,90. Παρά τον πρώτον τοίχον ύπήρχεν οχετός 
άγων εις τό άνοιγμα ύδραγωγείου, όπερ εκειτο ευθύς ύπό 
τό κράσπεδον του άνατολικοΟ πεζοδρομίου τής όδο0 Φίλω 
νος εις άπόστασιν 1,50 άπό τής άρχής τού δευτέρου έγ- 

καρσίου τοίχου.
Τό άνοιγμα τοΟ ύδραγωγείου τούτου εινε στενώτατον,
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φρεατοειδές, έπικεχρισμένον άμμοκονία, εχεί δέ τάς συνήθεις 

ένθεν καί ένθεν βαθμίδας επί των τοιχωμάτων αύτοΰ διά 
τήν εις αύτό κατάβασιν. ΤοΟτο άγει μετά το στόμιον, 4,50 

ύψους, εις ύδραγωγειον έν τώ βράχω, έχον φοράν το μεν 
προς Β, το δέ προς Ν καί σχετιζόμενον προς τά κατά το 
βόρειον τής όδοΟ παρουσιασθέντα όμοια ανοίγματα. ’Ασφα
λώς δε είμεθα προ μέρους τοΰ ύδρευτικοΟ δικτύου τής πό- 

λεως τοΟ Πειραιώς, δ άπό ετών παρακολουθώ, καί το 
όποιον εΐνε άξιον μελέτης έδώ εις τό χαμηλότερον σημεϊον 
τής πόλεως. Εις το άνοιγμα τοΟτο κατεβίβασα εργάτην, 
αλλά δυστυχώς δεν ήδυνήθη νά προχωρήση. Διότι μετά 
μικράν έργασίαν εφθασεν εις το ύδωρ, υπό τοΟ όποιου κατέ
στη αδύνατος πάσα περαιτέρω πρόοδος, πρόσθες δέ καί ύπό 

τής στενότητος τοΟ χώρου, ύφ’ ής δυσχερής ή διαμονή 
του έκεΐ κάτω καθίστατο.

Ώς καί έν άρχή ειπον, τά λείψανα ταΟτα τοΰ αρχαίου 
κτιρίου βεβαίως σχετίζονται προς τήν γραμμήν τών πέντε 
στοών του λιμένος Πειραιώς, ήν άνεύρομεν προ ετών εντός 
τοΟ τότε άνασκαπτομένου Τινανείου κήπου, άσφαλέστατα 
δέ είμεθα έν τοΐς οίκήμασι τοΐς όπισθεν τής τετάρτης τών 
παμμεγίστων τούτων στοών, τών έν χρήσει διά τήν εμπο

ρικήν κίνησή τοΟ λιμένος, ών ή πρώτη έφάνη κατά τον 

άγ. Νικόλαον καί ής τήν άνασκαφήν είχε προκαλέση ή γει- 
τνίασις άναφανέντων έκεϊ τοίχων προς τον όρον Έμπορίο 
καί όόδ τον έν τή οικία Σαχτούρη άνευρεθέντα.

Ταύτης τής σημασίας εινε τά άνευρεθέντα σημεία, ώς 
καταφαίνεται καί έζ αύτών τούτων καί έκ τής έλαχίστης 
από τής παραλίας άποστάσεως αυτών καί έκ τοΟ σχεδίου 
τοΟ άποσταλέντος τφ Σ. Ύπουργείω.

Ευρήματα δυστυχώς έν τή έρεύνη ταύτη δέν είχομεν- 
θραύσματα μόνον κοινών άγγείων διαφόρων χρόνων, ένα 

πήλινον αμφορέα τεθραυσμένον το στόμιον καί τάς λαβάς
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καί κιονόκρανον αρκετά μέγα λίθου ΙΙειραϊκοί, ^υθμοί 

Δωρικοί. Ή ερευνά έγένετο δι’ εργατών τοί δήμου, εύμε- 
νώς into τοΟ κ. Δημάρχου παραχωρηθέντων.

Β . Όμοια ερευνά έγένετο, διά των επί τή αιτήσει μου 
άποσταλέντων έργατών τής Εταιρείας, κατά την όδ'ον Φί- 

λωνος, άλλ’ εγγύς τής διασταυρώσεως αυτής μετά τής 
λεωφόρου Αΐγέως1, ένεκα καί πάλιν των αρχαίων λειψάνων 
οικοδομής (εϊκ. \. ΓΙρβ. καί τάς τομάς εικ. 2, 3 καί την

λεπτομέρειαν Ε έν είκ. 4) παρουσιασθέντων διά τής έργα- 
γασίας χάριν τής άσφαλτοστρώσεως.

Τά λείψανα ταίτα, άτινα έκαθαρίσθησαν εντελώς άπ'ο των 
περί αυτά νεωτερικών κατασκευασμάτων, έδειξαν μικρόν 
μέρος μεγάλης οικοδομής των τελευταίων 'Ρωμαϊκών χρό
νων, κατασκευασθείσης τό πλειστον δΓ Ολικοί οικοδομής 
παλαιοτέρων χρόνων, τής όποιας τό μόνον άπομένον μέρος 
εινε τό κατά τά σημεία ΖΗΘ τοί συνυποβαλλομένου σχε
δίου. Μεταξύ τών τοίχων τών νεωτέρων άνευρ,έθησαν τε
μάχια πωρίνων κιόνων, Δωρικοί ρυθμοί, μετά πεπληρω- 
μένων τών ραβδώσεων (I, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ.) ένψκοδομη-

1 Έν τω σχεδίω είκ. 1 τό σημεΐον Λ απέχει από του αξονος της λεωφόρου 
Αΐγέως μέτρα 25 περίπου (Σ. Σ.).
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μένα έν τοϊς τοίχοις της οικοδομής ή άπλώς έρριμμένα έν 
τοΐς χωμασι. Τά λείψανα ταΟτα, όπως καί τα προηγού
μενα έπί της αυτής οδοΟ, έκαλύφθησαν κατ’ ανάγκην, γε- 
νομένης ύπέρ ταΟτα της άσφαλτοστρώσεως. Δέν ύπάρχει 

δ άμφιβολία τις, ό'τι καί ταΟτα άνήκον εις μίαν των πέντε 
στοών των περί τον λιμένα, ή είς τον χώρον τον περί τινα 
τούτων, διότι καί επί της αυτής γραμμής προς τά άλλα

ΓΛ

είνε καί δέν άπέχουσι πολύ τής θαλάσσης, εγγύς τής όποιας 
άσφαλώς ήσαν τά οικοδομήματα ταΟτα, τά άμέσως προς 
τον λιμένα τοΟ Πειραιώς σχετιζόμενα.

Γ'. Άλλη ερευνά, δι’ εργατών τής Εταιρείας γενομένη 
καί αύ'τη, ένηργήθη κατά την διασταύρωσιν τής Λεωφό
ρου Σωκράτους καί τής όδοΟ Κανθάρου, άκριβώς επί τής 
γωνίας τής προ του πεζοδρομίου τής οικίας I. Βρυώνη. Εκεί 
παρουσιάσθη εν τών πολλών έν ΠειραιεΤ σωζομένων ύδρευ- 

τικών κατασκευασμάτων. ΤαΟτα εινε πολλά καί ποικίλα 
τό σχήμα, δέν εχουσι δέ μελετηθή δεόντως, άπατελοΟντα 

πλήρες κανονικώτατα καί συμμετρικώτατα διερρυθμισμέ— 
νον πλέγμα, σχετιζόμενον άμέσως προς τά φρεατοειδή
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άνοίγματα καί τάς δεξαμενάς και έκάστης οικίας καί έκά- 

στου διαμερίσματος της παλαιάς πόλεως. Ή ερευνά πάν
των τούτων πολύ θά ήδύνατο να συντέλεση εις κατανόη

σή το0 όλου συστήματος τής ύδρεύσεως έν Πειραιεϊ.
Έν τή θέσει, ήν ώρισα ανωτέρω, παρουσιάσθη φρεατο- 

ειδές όρυγμα, το όποιον είχε πρόσθετον άνω στόμιον στε
νόν, όπερ ήτο κεκαλυμμένον δΓ έπιτυμβίου μαρμάρινης ένε- 

πιγράφου στήλης, δημοσιευθείσης ήδη ύπ’ έμοΟ έν τφ 

τελευταίου έκδοθέντι τεύχει τής αρχαιολογικής Έφημερί- 
δος το0 ετουο τούτου μετά καί άλλων επιγραφών. Μετά 
το πρόσθετον στόμιον εξακολουθεί τούτο τετμημένου έν τή 

πέτρα κατά τον τύπον φρέατος, εις βάθος δέκα που μέτρων, 
εύρυνάμενάν πως πρός τόν πυθμένα καί χρησιμεΟον τό πά
λαι προφανώς εις ύποδοχήν των πλεοναζόντων ύδάτων 
έγγύς κειμένης δεξαμενής, ώς δεϊκνύουσι δύο έν αύτώ 

οχετοί, 6 μέν προς Δ ό δε πρός Α διευθυνόμενοι, εχοντες 
δέ κλίσιν πρός αύτό. Καί τόν μέν πρός Δ δεν ήκολουθή- 
σαμεν, διότι έφθανεν εις τά θεμέλια τής έγγύς οικίας, τόν 
δέ πρός Α έρευνώντες εις μήκος όκτώ μέτρων εύρομεν 
τρεις βαθμίδας, καταβιβαζούσας εϊς έτερον δχετόν κάθετον 
πρός τόν πρώτον καί φερόμενον πρός Β, ένθα βεβαίως θά 

εϊνε ή κεντρική δεξαμενή ύπό τήν Λεωφόρον Σωκράτους.
Πλήν τών οχετών τούτων, ύπό τό στόμιον τού άρχικοΰ 

όρύγματος καί πρός τό ΒΔ αύτοΰ, εις βάθος τεσσάρων μέ

τρων, ύπάρχει τετραγωνικόν άνοιγμα άγον εις ύψος μέχρι 
τής έπιφανείας τού κυρίου στομίου τού φρεατοειδοΰς άνοίγ- 
ματος, ένθα υπάρχει έτερον στόμιον πεφραγμένον άνο) ύπό 
δύο κοινών πλακών καί έπικεχωσμένον ύπό τήν οδόν Καν
θάρου.

Έντό ς τού τελευταίου τούτου τετραγωνικού ανοίγματος, 

τού έν είδει κόγχης τετραγωνικής κατεσκευασμένου άνευ-
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1) Κεφαλή Διονύσου, ύψους 0,20, καλής έργασίας και 

τέχνης, μαρμάρου λευκού, ταινία τήν κόμην άναδεδεμένην 
εχουσα και φύλλοις κισσού κεκοσμημένην τ'ο άκρον τής 

ριν'ος καί τού πώγωνος άποτετριμμένον. Ένθεν καί ένθεν 

τής κεφαλής καταπίπτουσι καλοί βόστρυχοι.
2) Κυβέλης άγαλμάτιον, ύψους 0,40, λευκού μαρμά

ρου, πλάτους 0,22, πάχους 0,12, καθημένης έπί θρόνου 
άνευ παρασπάδων καί άετωματίου, άκεφάλου δυστυχώς 
καί άποκεκομμένης τήν δεξιάν από τού άγκώνος, ώς καί 
τό πλεΐστον τού κυμβάλου, έχούσης δε τον λέοντα έπί των 
γονάτων. Εϊνε καί ή Κυβέλη άρκετά καλά εΐργασμένη καί 

καλών χρόνων.
3) Πήλινου τύπου τ'ο πλεΐστον μέρος εις δύο τεθραυ- 

σμένον, ύψους 0,34, πλάτους 0,22. Έπί τούτου είκονί- 
ζεταί τ'ο πρόσθιον μέρος δύο λεόντων προς τά δεξιά φερο- 

μένων.
Καί ταΰτα μέν εϊνε τά κυριώτερα εύρήματα. Πλήν τού

των άνευρέθησαν εν τοΐς χώμασι πολλά συντρίμματα άγ- 
γείων διαφόρων χρόνων καί πολλά τεμάχια μαρμάρινων 
άγαλματίων καί τινα νομίσματα χαλκά εντελώς κατιωμένα·

Δ’. Έπί τής λεωφόρου Σωκράτους προ τής οικίας Θ. 
Γ. Ρετσίνα, έν ώ οί εργαζόμενοι εις τήν γραμμήν τού 
τροχιοδρόμου εσκαπτον, ύπε/ώρησεν ό μαλακός βράχος 
καί έσχηματίσθη άνοιγμα κυκλικόν έπί τού θόλου παλαιάς 
ύπονόμου έν τώ βράχω λελαξευμένης. Έκεΐ άπησχόλησα 
έπί τινας ημέρας δύο των έργατών εις έρευναν των κατ’ 
αυτήν. Έκ τής έρεύνης ταύτης έφάνη οτι ή ύπόνομος αΰτη, 

μέρος τού μεγάλου ύδρευτικοΰ τού Πειραιώς δικτύου απο
τελούσα, φέρεται άπό Β προς Ν’ έχει ύψος μέτρου έν τισιν, 

αλλαχού 1,60 τ'ο πλεΐστον, πλάτος 1,15. Έπί τού εδά
φους τής ύπονόμου καί δι’ ό'λου τού έρευνηθέντος μήκους
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αυτής ύπάρχει έκτισμένος ένθεν καί ένθεν όχετός, πλάτους 
0,34, βάθους 0,60, έπικεχρισμένος δέ τήν επιφάνειαν μίγ- 

μάτι συμπαγεστάτω. Προς το βόρειον άκρον εις μήκος δέκα 
περίπου μέτρων συναντάται μετ’ άλλου όμοιου όχετοϋ, 
φερομένου προς Δ. Άπ'ο τοΟ ετέρου άκρου χωρεΐ προς Ν 

εις άπόστασιν δώδεκα μέτρων, ένθα έφάνη φρεατοειδες 
άνοιγμα (μπατζάς), όποιον καί προς Β, καί πέραν τούτου 
έξακολουθεΐ προς Α καμπτομένη ή ύπόνομος καί φερομένη 

προς τήν οδόν Μπουμπουλίνας. Ό όχετός ό έν τή ύπονόμω 
παρετηρήθη καί έν τω φρεατοειδεϊ άνοίγματι, πλατύτερος 
κατά τους ένθεν καί ένθεν χαμηλούς τοίχους αύτοΟ, ένεκα 
τοΟ προς τα κάτω πλατυτέρου το0 άνοίγματος του φρεα- 

τοειδοΰς.
Αδται εινε αί άνασκαφικαί έρευναι αί γενόμεναι κατά 

τό παρελθόν. έτος έν Πειραιεΐ.

Έν Άθί|ν«ις τίί 28 Απριλίου 1911.

Ιακ. X. Δραγδτςης
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