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συνοψίζοντες διά βραχέων τά κατά τάς άνασκαφάς ταύτας
άνακοινοΟμεν τά έξης:
Έν Άθήναις ένήργησεν ή Εταιρεία μικράν τινα άνασκαφήν τάφων παρά τον Κοίωνον διά του παρ’ έαυτή εφό
ρου Κ. Κουρουνιώτου συντελέσασαν κυρίως προς έξακρίβωσιν 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 έξακολουθήσεως τής άνασκαφής ταύτης άπεκαλύφθησαν καί
έκαθαρίσθησαν δέκα όλα δωμάτια τής στοάς καί έξηρευνήθη ολόκληρον τό πρόστωον, ένθα άπεκαλύφθησαν τά θε
μέλια 16 βάσεων τής έξ 22 κιόνων άποτελουμένης έσωτερικής 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. Δραγάτση, 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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ζετο έν Έρετρί<γ. Άνευρέθησαν προς τούτοις καί τινες γεωμετρι
κοί τάφοι κεκαυμένοι, έν οί; μετά των συνήθων γεωμετρικών άγγείων τής τέχνης των τοΰ Διπύλου άνευρέθησαν καί τρία χρυσά
διαδήματα έχοντα τά μέν δυο παράστασιν γεωμετρικών μόνον
κοσμημάτων, τό δ’ εν παραστάσεις ανθρώπων καί ζώων.
Δεν παρημέλησα προς τούτοις νά έπιστήσω τήν προσοχήν μου
καί εις τήν ζήτησή τοΰ σπουδαιοτάτου Έρετρικοΰ ίεροϋ τής
Άμαρυσίας Άρτε'μιδος , νομίζω δ’ ότι εύρίσκομαι ήδη έπΐ τά
ίχνη του- εις τοΰτο μ’ έβοήθησε καί ή τυχαία άνακάλυψις άναγλύφου μαρμάρινου, ούτινος, καί τοι μη κατά χώραν εΰρεθέντος,
είνε δυνατόν νά γνωσθή τό μέρος έξ ού έλήφθη. Τό άνάγλυφον
τοΰτο είνε άναθηματκόν καί παριστά τόν ’Απόλλωνα, τήν Λητώ
καί τήν Άρτεμιν, καθ’ όν τρόπον αΰται παρίστανται καί έπί
τής κορυφής τής έν τω Έθνικω μουσείω έπιγραφής τών συνθη
κών τών Έρετριέων προς Χαιρεφάνη, καί προέρχεται βεβαίως
εκ τοΰ ίεροΰ τής Άμαρυσίας Άρτε'μιδος. Έχει δ’ όμως καί καθ’
εαυτό σπουδαιότητα τά άνευρεθέν άνάγλυφον, διότι κατά πάσαν
πιθανότητα αί έπ’ αύτοΰ γεγλυμμέναι μορφαί είνε αντίγραφα έ'ργων τοΰ Πραξιτέλους καί δή τών έν Μεγάροις έσταμένων αγαλ
μάτων τών θεών τούτων, άτινα άτελώς μόνον γνωρίζομεν έκ νο
μισμάτων Μεγαρικών , καί προς ά όμοια καί ύπό τοΰ αύτοΰ
τεχνίτου πεποιημένα δυνατόν είνε νά ΰπήρχον καί έν τφ ίερφ
τής Άμαρυσίας Άρτέμιδος.
Κ. ΚΟΤΡΟΤΝΙΩΤΗΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΪ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ
Ή εντολή τής Εταιρείας κατά τό έτος τό ήδη λήγον γενομένη άνασκαφική έργασία περιωρίσθη έντός τοΰ λιμε'νος τήςΜουνιχίας ( Κουμουνδούρου) καί έπί μέρους τινός τοΰ λιμε'νος τής
Ζε'ας (Πασά-λιμάνι). Κατά συνεννόησιν μετά τοΰ αϊτησαμένου
παρά τής Εταιρείας τήν άνασκαφήν ταύτην κ. Ήλ. Άγγελοπούλου προέβημεν πρώτον έν τω πρώτω τών άνωτέρω λιμένων εις

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
05/07/2022 00:46:58 EEST - 3.215.79.68

38

Πρακτικά τσΰ 1899

έξακρίβωσιν της διευθύνσεως τοΰ άπό έτών ύπό των βροχών άναφανέντος τοίχου των νεώσοικων πρός τό ΒΔ. τοΰ λιμένος {Λερός.
Ό τοίχος ούτος, ομοιότατος την κατασκευήν πρός τους προϋπάρ
χοντας έν Ζέρι, άπετέλει τό οπίσθιον {Λερός ενός των τμημάτων
των νεοσοίκων, οίτινες έδείχθη καί έν τή προγενεστέρα άνασκαφή
της Ζέας ότι ήσαν εις τμήματα κεχωρισμε'νοι, τμήματα πλά
τους έβδομήκοντά που μέτρων. Μεταξύ των τμημάτων τούτων
καί πρός την θάλασσαν κατακλινή ήσαν ανοίγματα πρός ευκολον συγκοινωνίαν τών έν τή ξηρρί πρός τούς έν τή θαλάσση.
Τοιοΰτον έν πλακόστρωτον διετηρήθη έκεϊ δυνάμενον νά δείξη
καί την κατά την θέσιν έκείνην έ'κτασιν τής αρχαίας παραλια
κής γραμμής. Εντός τοΰ τμήματος τοΰ άναφανέντος, πλήν τών
ϋπαρχουσών βάσεων τών κιόνων τής στέγης καί άπό καιροΰ μακροΰ φαινομένων, έδείχθησαν καί άλλαι τινές. Καί αόται πάσαι
είνε πληρέστατα όμοιαι πρός τάς έν τώ δυτικώ μέρει τοΰ Πασάλιμανίου άνευρεθείσας άλλοτε. Καί έκεϊ ήσαν τετραγωνικοί κίο
νες έκ δόμων λίθων τεθειμένων έπ’ άλλήλων. Καί έπί τών πρά
καιροΰ φαινομένων λειψάνων, τό μέν ένεκα τών βροχών τό δέ διά
την αποκομιδήν χωμάτων, πρός τό βόρειον τής Μουνιχίας (Κουμ.ουνδούρου), ή αυτή διάθεσις παρετηρήθη, οί αυτοί τοίχοι, οί
αυτοί οικοδομικοί χρόνοι πρός τά έν τή Ζέιγ (Πασά - λιμάνι) λεί
ψανα, αί αΰταί διαστάσεις.
Μετά τήν μικράν ταύτην σκαφικήν έργασίαν , έγένετο δοκιμή
τις, συνεχιστική τής άλλοτε γενομένης άνασκαφής τών νεοσοίκων,
Καί έκεϊ, κατά τά ανατολικόν δηλαδή τής Ζέας, παρά τήν συνοι
κίαν Τσίλλερ, άνευρέθη ό οπίσθιος τών νεώσοικων τοίχος μετά
τών άντηρίδων αύτοΰ κατά τάς γνωστάς αποστάσεις καί τον
αυτόν τρόπον τής οικοδομικής.
Καί έδόθη μέν καί δευτέρα πίστωσις έκ δραχμών πεντακοσίων
άπό χρόνου ικανού, άλλά διά τήν άναβολήν τής σκαφής, τό μέν
ένεκα τής έμής εις ‘Άνδρον άποστολής, τό δέ ένεκα τής μή μέ
χρι τοΰδε καταβάσεως τοΰ κ. Άγγελοπούλου πρός συνεννόησιν,
δέν έγεινεν έτι χρήσις τών χρημάτων τούτων.
Καί ταΰτα μέν τά κατά τήν άνασκαφήν ταύτην τήν μικράν.
Εις δέ τό Μουσεϊον είσήχθησαν ικανά άντικείμενα τινά μέν έκ
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κατασχέσεων προερχόμενα, άλλα δ’ έκ δωρεών, ών κατάλογος
πλήρης ΰποβληθήσεται τη Γενική Έφορείιγ των αρχαιοτήτων.
Τών άνασκαφών ευρήματα δυστυχώς δεν είχομεν,πλήν λειψά
νων τινών ήλων χαλκών καί τινων εντελώς κατιωμένων νομισμά
των καί τεμαχίου μαρμάρινου έξ οφθαλμού πλοίου αρχαίου. Ούδέν ούτε επιγραφικόν, ούτε πλαστικόν κατασκεύασμα παρουσίασεν
ή σκάφη αύτη, διότι τό πλεϊστον τών χωμάτων , ήτο πρό ού
μακροϋ χρόνου έρριμμένον προς κατασκευήν τής άνωθεν διερχομένης λεωφόρου Φαλήρου.
Προήχθη όμως κατ’ εμέ διά τής άνασκαφής ταύτης εις φώς,
πλήν του άλλου ζητήματος τοϋ λιμενικού, έν τώ όποίφ διαλάμ
πει Ιτι φαεινότερον ή μέχρι τοϋδε κρατούσα γνώμη περί τής διαιρέσεως καί τής ονομασίας τών λιμένων, ότι ούχί έν πρόπυλον
ζητητέον έν ΙΊ,ειραιεί, πρό τύλον δημόσιον, άλλα πολλά, εις ά
άνήκουσιν οί μέχρι τοΰδε εύρεθέντες "Οροι τοιούτων πρόπυλων,
ο'ίτινες άπεδίδοντο εις έν καί μόνον πρόπυλον. Τούτο έν έκτάσει
καί έν καιρώ καταλλήλω είμαι έτοιμος νά αναπτύξω.
Ταΰτα είνε τά σχετικά πρός την άνασκαφήν την έν Πειραιεϊ
τού λήγοντος έτους.

Ιακ. X. Δραγατςης

Δι’ άναφοράς μου άπό τού 1898 παρεκάλεσα όπως άναλάβη
ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία τήν δαπάνην μικρών άνασκαφών παρά
τούς αρχαίους πολεμικούς λιμένας τού Πειραιώς, ιδίως έντός τού
λιμενίσκου Φανάρι (Κουμουνδούρου), έλπίζων ότι ό καθορισμός
τών διαστάσεων,τής διευθύνσεως καί τού τρόπου κατασκευής τών
πέριξ τούτων αρχαίων τεχνικών έργων, ών ’ίχνη ειχον ήδη άναφανή, ήθελεν ίσως συντελέσει εις οριστικήν έπίλυσιν τού σπου
δαίου άρχαιολογικοΰ ζητήματος τής τοπογραφίας τών λιμένων
τούτων.
Ευτυχώς ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία πάνυ προθύμως άπεδέξατο τήν πρότασιν καί έψηφίσατο δαπάνην χάριν αυτών, πεντακοσίων δραχμών, ήτις έξηντλήθη εις έργασίας τοιαύτας γενομένας έν συνεννοήσει μετά τού έπιμελητοΰ τών αρχαιοτήτων κ.
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