
ΕΚΘΕΣΙΣ

ΠΕΡΙ

ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

( Πίν. 2 χαι 3)

Προς τον Πρόεδρον της εν Άθηναις Αρχαιολογικής 'Εταιρίας.

Κύριε Πρόεδρε,

Έν ταΐς άνασκαφαΐς, ας ένηργησεν ή εταιρία άπό τοΰ τέλους 
τοΰ παρελθόντος ’Απριλίου καί αΐτινες διάρκεσαν επί δύο περί
που μήνας, έπιστατοΰντος έμοΰ, διακοπεϊσαι δέ συνεπληρώθη- 
σαν προ μικροΰ έν τφ διαστηματι τφ άπό II7)? Νοεμβρίου [κεχρί 
δ7)? Δεκεμ.βρίου έ. I. συμπράξει τοϋ άρχιτέκτονος Wilh.Dorp- 
feld, παρακληθέντος επί τούτφ παρά της εταιρίας, έγνώσθη α
κριβώς τό τί ήσαν οί κατά την ανατολικήν άκτην της Ζέας 
(Πασιά λιμάνι) πρό ίκανοΰ χρόνου φαινόμενοι τοίχοι καί κίονες 
καί άλλα λείψανα οικοδομ.ών. Έβεβαιώθη δηλ. ότι ταϋτα άμέ· 
σως συνείχοντο προς τάς έν τη θαλάσση φαινομένας γραμμάς, 
τάς δεικνυούσας τά χωρίσματα των νεώσοικων τοϋ λιριένος τού
του, έξηκριβώθη δέ τό πλάτος, τό μήκος τό άπό της θαλάσσης 
ύψος των ιδρυμάτων τούτων τοϋ παλαιού των ’Αθηναίων ναυ
στάθμου.

Καί πρότερον μέν ΰπηρχεν η ιδέα, καθ’ όσον γνωρίζω,τοΰ κα
θαρισμού τοΰ μέρους έκείνου, έδόθη δ ’ ηδη άφορμη μείζων προς 
τοΰτο έκ της τομής όδοΰ τίνος άγούσης προς τά ολίγον άνωτέ- 
ρω ΐδρυθέν έαρινόν θέατρον τοΰ κ. Α. Τσόχα. Κατά την τομήν 
της όδοΰ ταύτης εις μικράν άπό της παραλίας άπόστασιν άπε- 
καλύφθη συνέχεια τοΰ πρό ίκανοΰ χρόνου έκει φαινομένου τοίχου 
τοΰ άπό Ν. προς Β. βαίνοντος, ταυτοχρόνως δέ καί τρεις πρό 
τοΰ τοίχου τούτου πρός την θάλασσαν βαίνουσαι βάσεις τετρα- 
γωνικαί κιόνων, έκ λίθου έγχωρίου, έφ’ών καί μέρη κιόνων,
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κατά χώραν, άράβδωτα έκ του αυτού λίθου. ’Εγγύς του πρώτου 
των κιόνων τούτων άνευρέθησαν δύο ριάρριαρα ενεπίγραφα,ών τό 
(Λεν ρ.ετά αναγλύφου είς Δία Φίλιον άναφέρεται, τό δε είς ’Α
σκληπιόν, άτινα έδηριοσιεύθησαν έν τη ’Αρχαιολογική Έφηρ,ε- 
ρίδι ( Περ. γ'. 1885 αεί. 88-90).

’Ήρξατο λοιπόν η σκάφη άπό της άρχής τής προρ.νηρ.ονευθεί- 
σης όδοΰ, εκεί δηλ. όπου αύτη συναντάται ριετά της παραλίας. 
Καί πρώτον ρ.έν άπεκοριίσθησαν τά χώρ.ατα τά πρό του τοίχου 
ΑΒ καί έφάνη ότι έβασίζετο οΰτος επί τού κανονικώς τετρ-ηριέ- 
νου βράχου. ’Επί του τοίχου τούτου έφάνη προεξεχουσα ή έπί 
του βράχου όρ.οίως στηριζορ-ένη άντηρίς Γ. Είς άπόστασιν 1,70 
άπό του τοίχου τούτου έφάνη κτίσρια τετραγωνικόν Δ παρακο
λουθούν τό κατακλινές του έδάφους προς την θάλασσαν, ού ή 
στενωτέρα πλευρά ΕΖ έχει αηκος τριών που ρ.έτρων, αί δέ ρ.α- 
κρότεραι φθάνουσι ριέχρι της θαλάσσης είς ρ,ήκος 37,29.

ΓΙρός τά αριστερά τώ όρώντι άνευρέθησαν κατά χώραν τρεις 
βάσεις κιόνων έν συρ,ρ.έτρω άπ’άλληλων άποστάσει (2,60) ριετά 
ικανού ριέρους τού κίονος, λίθου έγχωρίου, άρραβδώτου. Καί οί 
κίονες οΰτοι άκολουθοΰσι την κλίσιν της θαλάσσης.

ΙΊρός τά δεξιά τώ όρώντι πρό τής άντηρίδος Γ, ήτις προεξέ
χει δύο περίπου ρ.έτρα άνευρέθησαν κατά χώραν τρεις όρ,οιαι 
βάσεις, ών αί δύο πρώται φέρουσιν ίχνη τών κιόνων ριόνον' αί 
βάσεις αύται κεΐνται είς ρ,ικροτέραν άπ ’ άλλήλων άπόστασιν ή 
αί πρώται.

Μετά τούς κίονας τούτους έρχεται όρ,οιον άνοιγρ,α τφ κατα- 
σκευάσρ,ατι Δ, όπερ όρ.ως είνε δυστυχώς έντελώς κατεστραρ,ριέ- 
νον, διασώζεται δέ ριόνον ή βραχώδης βάσις αύτοΰ' διότι ά βρά
χος ύπεβοήθησεν ενταύθα είς την κατασκευήν τού κεκλιρ.ένου ε
πιπέδου Ν, διό καί έλαξεύθη ρ.όνον χωρίς νάποκοπή.

ΙΙέραν τού έπιπέδου τούτου πρός Ν. έφάνησαν κατά χώραν 
δύο βάσεις (Ξ,Ο) ρ.ετά πολλοΰ ριέρους τού άρραβδώτου κίονος 
άναλογούσαι ώς πρός τήν άπόστασιν προς τούς κίονας Η, Θ, I.

Μετά τούς κίονας τούτους έτερον κατακλινές έπίπεδον Γ, έφά
νη έντός τού οικοπέδου τού κ. Γ. Κούπα πληρέστερον σωζόρ.ε- 
νον καί ρ.ετά πλειοτέρων δόρ.ων, πέραν τού όποιου υπάρχει αν-
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τηρίς Ρ όμοια τή Γ, προ της όποιας αί βάσεις κιόνων Σ, Τ, Υ, 
άντιστοιχοΰσαι ώς πρός τάς αποστάσεις προ τους κίονας Κ, Λ, 
Μ τους πρό τής έτέρας παραστάδος. Ή πρώτη βάσις Σ φέρει 
καί μέρος του κίονος.

Έξης καί έτερον όμοιον τοΐς προηγουμένοις επίπεδον Φ άνε- 

φάνη, τετμημένον τοΰτο κανονικώς επί του βράχου πέραν δε 
τούτου δύο βάσεις (X. Ψ,), άντιστοιχοΰσαι ώς πρός τάς απο
στάσεις πρός τάς Ξ. Ο.

Έμποδισθείσης τής περαιτέρω σκαφής έν τφ οϊκοπέδιρ Κούπα, 
μέχρις οϋ δοθή ή κατάλληλος άδεια ύπό του άποδημοΰντος κυ
ρίου τούτου, έγένετο μετάθεσις των εργατών εις τό πρός Β. οί- 
κόπεδον Ά. Μ πόνη,όπερ πάνυ εύγενώς προσήνεγκεν εις άνασκα- 
φήν ό κύρως Ά. Μπόνης.

’Εντός τούτου άνεύρομεν τόν όπισθεν κύριον τοίχον κατά τό 
σημεΐον Ω άκολουθοΰντα έτι πρός Β. καί λήγοντα ίσως ύπό τους 
κατά τό τέλος τοΰ οικοπέδου έκτισμένους οικίσκους. Έκαθαρί- 
σθη ούτος μέχρι τοΰ σημείου α. Καί μέχρι μέν τοΰ 6 άπό τοΰ 
Ω ήτο άνώμαλος όλως καί ώσεί οΰχί έν τή αρχική αύτοΰ θέσει 
έ'χων τούς δόμους- άπό δέ τούτου μέχρι τοΰ α διατηρείται άρι
στα εις τρεις δόμους έπί τοΰ τετμημ-ένου βράχου ιδρυμένος. Πλά
τος αύτοΰ 0,61, ύψος 1,87. Κατά τό σημεΐον γ άνεφάνη ή άν- 
τηρίς όμοια τή Γ καί Ρ πρό ταύτης δέ τρεις βάσεις κιόνων, ών 
ή πρώτη φέρει μέρος τοΰ σώματος κίονος (δ, ε, ζ).

Ευθύς πρός Β. τούτων τό κατακλινές επίπεδον η τοΰ αύτοΰ 
πρός τά λοιπά πλάτους κατεσκευασμένον έκλίθων άποτελούντιυν, 
ώς φαίνεται, άλλοτε μέρος κίονος· Πέραν τούτου τρεις βάσεις 
(θ, ι, κ) εις μείζονα άπόστασιν των προηγουμένων, όπως δηλ. 
και οί έ'ξω τοΰ οικοπέδου. Έπί τής δευτέρας τούτων έφαίνετο 
ζωηρότατα τό ερυθρόν χρώμα τού νήματος όπερ μετεχειρίσθη ό 
άρχαΐος λιθοξόος εις άπεύθυνσιν τών γραμμών. αύτοΰ επί τοΰ 

λίθου.
Δυστυχώς τά πέραν τών βάσεων τούτων λείψανα ετέρου κα- 

τακλινοΰς επιπέδου εινε κατεστραμμένα,φαίνονται δέ μόνον ίχνη 
τής θεμελιώσεως αύτοΰ έπί τοΰ βράχου. Έν τή θέσει τούτου 
εύρέθησαν ιδρυμένα δύο τεμάχια γείσου ’Ιωνικού λίθου εγχωρίου

δ
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λεπτφ στ ρώ μάτι γύψου έπαληλιμμένα καί άλλοι λίθοι έξ άλλης 
χρήσεως έν περιφράγματος μέρει εις νεωτέρους πάντως χρόνους. 
Εις νεωτέρους ομοίως χρόνους ίδρύθη καί ό τοίχος η προ της 
κατά τό 6 άντηρίδος, έν ω καί δύο βάσεις κίονος είνε ίδρυμέ- 
ναι καί σώμα τοιούτου καί θυρίς είνε έσχηματισμένη, εις χρή- 
σιν τις οίδε τίνος ιδιωτικού των νεωτέρων χρόνων ιδρύματος έκεΐ 
κατασκευασθέντος. Είνε δ’ ιδρυμένος ό τοίχος ακριβώς εις την 
θέσιν τών άναλογούντων πρός τό μέρος τούτο τούτο τού κατα- 
κλινούς επιπέδου κιόνων. Πέραν τούτου καί ό τοΐγος μέχρι τού 
Ω είνε τεταραγμένος καί ανώμαλος καί παν ίχνος άλλου κατα
σκευάσματος κατεστραμμένου" έν δέ τη θέσει περίπου τής έτέ- 
ρας σειράς κιόνων άνευρέθησαν δύο διπλαΐ ύψηλαί βάσεις ή μέ
ρη τετραγωνικών κιόνων (μ, ν) καί μία απλή (ξ) ώς αί λοιπαί. 
Κατά δέ τό Ω6 έφάνη οϋχί καλώς έκτισμένος τοίχος, εις ΰπο- 
στήριξιν ίσως τού προ αυτού.

’Αλλά καί μεταξύ τού οικοπέδου Μπόνη καί τήςθέσεως, έν ή 
άρχικώς άνεσκάψαμεν, έφάνη ή συνέχεια τής αυτής οικοδομής καί 
κατά τό υΑ ότε εσκαπτον τό πρώτον οί τέμνοντες την νέαν οδόν, 
άλλά καί νΰν κατά τό ο φαίνεται ή έξακολούθησις έν τοϊς χώ- 
μασι' καί κατά τό π έφάνη μέρος τού κατακλινοΰς έπιπέδου, 
καί κατά τό ρ μέρος τού σώματος κίονος μετά τής βάσεως αυ
τού κατά χώραν καί κατά τό ο βάσις μόνον κίονος. Έκ τούτου 
καταφαίνεται ότι τά έν τφ οίκοπέδω Κούπα τά μεταξύ τούτου 
καί τού οικοπέδου Μπόνη ώς καί τά έν τφ τελευταίω τούτω ά- 
νήκον εις μίαν μεγάλην οικοδομήν, ής ή άρχή καί τέλος δεν έ- 
γνώσθη ετι. Αυτά δέ ταΰτα άπεδείχθη έκ τής περαιτέρω σκαφής 
καί καταμετρήσεως, οχι συνέχονται μετά τών κατά την παρα
λίαν καί έν τή θαλάσση γραμμών ώστε πάντως άνήκουσι τά 
λείψανα εις τά νεώρια τής Ζέας, παρέχοντα τών νεώσοικων τό 
σχήμα, ίσως δέ τών ΟΜΟΤΕΓΩΝ, ώς ονομάζει τούτους ή επι
γραφ-ίο ή άναφερομένη εις την σκευοθήκην τού Φίλωνος.

Οΰτω δ’ έν μέν τοΐς κατακλινέσιν έπιπέδοις έ’χομεν τάς 
έσχάρας έφ ’ ών έσύροντο τά πλοία , έν δέ τοϊς κίοσι τά υπο
στηρίγματα τής ύπερκειμένης στέγης. Νεώσοικοι λοιπόν εφά— 

νησαν έν όλφ δέκα δύο έν τφ οίκοπέδω Κούπα, δύο φαινόμενοι

—ν»._
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έξωθεν τούτου, τρεις ύπό την οδόν και τά εγγύς ταύτης χώμα
τα, είς εντός του οικοπέδου Μπόνη, δύο έτεροι εντός του αύτοΰ 
οικοπέδου πλήν εντελώς κατεστραμμένοι. ’Επί των νεώσοικων 
τούτων παρατηρητέον ώς πρός την κατασκευήν, ότι κεΐνται άνά 
δύο μ.εταξύ δύο αντηρίδων πάντοτε- των δέ κιονοστοιχιών ή ά- 
πόστασις διάφορος" μικρότερα δηλ. ή των κιόνων των πρό των 
αντηρίδων (2,06 άπό κέντρου εις κέντρον κίονος) μεγαλειτέρα 
δέ των λοιπών (3,39 περίπου). Οΐ κίονες άπέχουσιν άπό τοΰ 
τοίχου τής έσχάρας 1,65 ώστε τό άπό κίονος είς κίονα πλάτος 
τοΰ νεώσοικου συμπεριλαμβανομένων καί των τριών περίπου μ.έ 
τρων τοΰ πλάτους τής έσχάρας, είνε 6,30. Ή δέ διάμ.ετρος των 
κιόνων 0,58.

Ό όπισθεν τοίχος των νεώσοικων, όπου βοηθεΐ ό βράχος στη
ρίζεται έπ ’ αύτοΰ, ώς κατά τό σημεΐον Λ ένθα ό μ.έν τετμ.ημ.έ- 
νος βράχος έχει ύψος 0,70 ό δέ άνωθεν τοίχος 0,90, έν όλφ 
1,60.

Έπί τοΰ κυρίου τοίχου τών νεώσοικων τοΰ έν τφ οίκοπέδω 
Α. Μπόνη καί έπί τής άνατολικής προσόψεως αύτοΰ έφάνησαν 
καί γράμματα εδώ καί έκεϊ έπί τών πλίνθων έγκεχαραγμένα καί 
χρώματι έρυθρφ βεβαμμένα ή καί απλώς μόνον διά χρώματος 
έρυθροΰ άπεικονιζόμενα όπως έπί τής δευτέρας πλίνθου τοΰ πρώ
του δόμου έκ δεξιών τοΰ όρώντος τό γράμμα : V , όμ-οίως επί 
τής δευτέρας τοΰ δευτέρου δόμου τό: -φ· άμ.φότερα εγκεχαραγμε- 
να καί χρώματι βεβαμμένα- έπί τής πέμπτης τοΰ δευτέρου δό
μου τά: ΤΙ μόνον διά χρώματος έρυθροΰ δεδηλωμένα καί έπί 
τής τετάρτης πλίνθου άπό τοΰ τοίχου τοΰ οικοπέδου έπί τοΰ 
δευτέρου δόμ.ου τό Α κάλλιστα έγκεχαραγμένον.

Ταΰτα είχον άνευρεθή κατά την πρώτην άνασκαφήν. Επειδή 
δέ ϊνα κατηρτίζετο πλήρες τών νεώσοικων τό σχέδιον έπρεπε νά 
καθαρισθή μέχρι τής θαλάσσης είς τουλάχιστον τούτων, δοθεί- 
σης άδειας πρός τοΰτο ήρξαμεθα τέμνοντες την παραλίαν κατα 
πλάτος καί πρός την θάλασσαν άπό τοΰ κίονος I άνοίξαντες τά
φρον τεσσάρων περίπου μέτρων πλάτους. Έν τή τάφρω ταύτη 
άνευρέθη ή συνέχεια τών βάσεων τών κιόνων μ'έχρε τής θαλάσ
σης είς τάς αύτάς άποστάσεις- άνευρέθησαν δέ εξ τοιαΰται μέχρι
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της θαλάσσης. ΙΙαραπλεύρως τούτων άνευρέθησαν έν τοΐς χώ- 
μασι τρία τεμάχια κιόνων έν γραμμή ευθεία κατακεκλιμ.ένα πα- 
ραλλήλως τη σειρά των βάσεων, άτινα πάντα άφέθησαν κατά 
χώραν όπως άνευρέθησαν, καθώς καί πάντα όσα έφάνησαν έκεϊ, 
επειδή έκαλύφθη καί πάλιν η άνασκαφεϊσα τάφρος, ΐνα μ.ή κω- 
λύηται ή χρήσις τής παραλίας όδοϋ.

Ούτως είχεν ή σειρά των κιόνων έν τή τάφρω ταύτη. Εις 
συμπλήρωσιν δέ του σχήμ.ατος τής σειράς των κιόνων των προ 
των άντηρίδων, άνεσκάψαμεν κατά την πέραν τής όδοΰ προέκ- 
τασιν τής γραμμής τής κατά την αντηρίδα γ. Καί έκεϊ δέ πα- 
ρετηρήθη ή ανάλογος διάθεσις των βάσεων.

Ταΰτα είνε τά κατά τάς άνασκαφάς άνευρεθέντα λείψανα τής 
οικοδομής των νεώσοικων.

Β

Δεν υπήρξαν όμως γόνιμοι αί άνασκαφαί αΰται εις άλλα ευρή
ματα πλήν ολίγων, ών τά κυριώτατα έν τή τομή τής διά των 
νεώσοικων όδοΰ. Άνευρέθη δηλ :

α\) Λίθος ένεπίγραφος ό φέρων έπί των τεσσάρων όψεων I- 
πιγραφάς εις λατρείαν ’Ασκληπιού άναφερομένας καί δημοσιευ- 
Οείς έν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι (περιόδφ τρίτη 1885, τεύ- 
χει β’. σελ. 88 καί 89). Ό λίθος ούτος άνευρέθη κατά τό ση- 
μεϊον Α, κατά την τομήν τής όδοΰ.

β'.) Άνάγλυφον λίθου λευκοΰ μετ’επιγραφής ΔΙΙ ΦΙΛΙΩΙ δη- 
μ-οσιευθέν ομοίως έν τή αυτή Έφημερίδι (σελ. 70). Άνευρέθη 
έγγΰς του προηγουμένου κατά την τομ-ήν τής όδοΰ.

γ'.) Άνάγλυφον λίθου λευκοΰ μετ’ έπιγραφής ΔΙΙ ΜΙΛΙΧΙΩ 
δημοσιευθησόμ-ενον έν τή Αρχαιολογική Έφημερίδι προσεχώς. 
Άνευρέθη κατά τό σημεΐον τ κατά την το μην τής όδοΰ.

δ'.) ’Εντός τοΰ οικοπέδου Α. Μπόνη κατά την άνασκαφήν 
πλάξ φέρουσα όφίν άνάγλυφον έν σπείραις, τεθραυσμένη τά άνω.

ε’.) ’Εντός τοΰ αύτοΰ οικοπέδου τεμάχιον όμ.οίας πλακάς φέ- 
ρον μέρη μικρά σπείρας όφεως.

ς.) Όπισθεν τοΰ κυρίου τοίχου των νεώσοικων έν τφ οίκο-
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πέδιρ, Μπόνη έν τοΐς χώμασι δύο μεγάλα τεμάχια λίθων ειλημ
μένων έκ τής στέγης ίσως των νεώσοικων. Το έτερον τούτων 
μήκους 1,17, πλάτους 0,81 κατά την έτέραν των μακρών πλευ
ρών εϊνε άπεστρογγυλωμ,ένον, τετμημένης ούσης τής έτέρας των 
γωνιών, κατά δέ την έτέραν φέρει τρεις καί ήμίσειαν έντομάς 
άπαρτιζούσας τρεις όδόντας καί μέρος τετάρτου' βάθος εντομών 
0,20, πλάτος 0,18, ομοίως δε καί τών όδόντων. Τό δ’ έτερον 
μήκους 1,00, πλάτους 0,81 φέρει δύο όδόντας καί δύο έντο- 
μάς· όπισθεν δ’ αυτών επί τής άνω επιφάνειας δύο έγκοπάς φέ
ρει εις άνύψωσιν του λίθου κατεσκευασμένας.

ζ\) Τά δύο τεμ,άχια του Ίωνικοΰ γείσου, άτινα έλέχθησαν 
ανωτέρω ότι άνευρεθησαν ώς περίφραγμα νεωτέρου κατασκευά
σματος έν τοΐς νεωσοίκοις.

η'.) Ιίολλά τεμ.άχια αρχιτεκτονικών μελών έντελώς παραμ.ε- 
μορφωμένα.

θ'.) Δύο ήλοι όρειχάλκινοι μ.εγάλοι κατιωμ.ένοι έν τοΐς νεωσοί- 
κοις-τοΐς έν τφ οΐκοπέδφ Κούπα.

ι'·) Το άνω μ.έρος πήλινου τύπου όρθοκεράμου άριστα διατη

ρούμενου, ύψους 0,12, πλάτους 0,19.
ια'.) Τέσσαρα λίαν μικρά πήλινα άγγεΐα έν ε’ιδει ληκυθίων 

ταπεινής λίαν τέχνης, άνευ εικόνων.
ιβ'.) Πολλά τεμάχια πήλινων αγγείων διαφόρων χρόνων, 
ιγ'.) Κέραμος μεγάλη πηλίνη έκ τών τής στέγης τών νεώσοι

κων διατηρουμένη έν τφ μουσείφ, άνευρεθεΐσα δέ έν τφ προς την 
θάλασσαν άκρω τής σκαφείσης διά τής όδοϋ τάφρου.

ιδ'.) Πήλινον ίκανώς μέγα κατασκεύασμα έν εϊδει μ,εγάλης 
λεκάνης, έν τή αυτή τάφρω άνευρεθέν.

Δεν πρέπει νά παραλίπω ένταΰθα καί την σκαφήν, ήτις έγέ- 
νετο προ τοίχου τίνος άναφανέντος ολίγα μέτρα όπισθεν του κυ
ρίου τοίχου τών νεώσοικων, προς ον ομ,ως, ώς έκ τής έρεύνης 
τής γενομένης άπεδείχθη, ούδεμίαν σχέσιν είχεν. Ό τοίχος ού- 
τος χωρεΐ από Ν. πρός Β. έχων αντηρίδας κατά διαστήματα 
ανάλογα,φαίνεται δ’ έκ του τρόπου τής κατασκευής άνήκων εις 
κτίσμα νεωτέρων χρόνων.

Ταΰτα είνε τά άνευρεθέντα κατά τάς άνασκαφάς ταύτοες.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:48 EEST - 18.237.180.167



— 70 -

Ευχής εργον θα ήτο προς συμπλήρωσή της όλης ε’ρεύνης νά έ- 

μελετώντο αί έν τη θαλάσση επί οΰ σμικρόν κατατεινόμεναι γραμ- 
μοεί, άς δύναταί τις τό πρωί μάλιστα να παρατήρηση ήρεμούν- 
των τών ΰδάτων, διότι τότε βοηθεΐ τό της ώρας εκείνης φως' 
ομοίως ευχής εργον θά ήτο νά έζηκολούθει ή ερευνά καί έν τφ 
οίκοπέδω Κούπα, καί νά διέμενον τά αποτελέσματα της έρεύνης 
ταύτης ανέπαφα προς άκριβεστέραν γνώσιν της καταστάσεως μέ
ρους τού παλαιού ναυστάθμου. Τούτο άπόκειται ιδία εις την 
γενναιοδωρίαν τού κ. Γ· Κούπα, όστις ήδύνατο καί τη επιστή
μη οΰ σμικράν την βοήθειαν νά παράσχη καί τη ναυτική κατ’ 
εξοχήν πόλει τού Πειραιώς μνημεΐον καλόν τής παλαιάς εύ
κλειας νά παράσχη, άφ ’ οΰ μάλιστα ή παραχώρησις μικρας 
ταινίας γης προς την παραλίαν οδόν δεν είνε κίνδυνος νά γείνη 
ζημίας πρόξενος τφ άλλως μεγαλοδώρω άνδρί, ’Εάν τούτο γεί
νη, δεν απολείπεται είμή τό έν τφ οίκοπέδω τού κ. Ά. Μπόνη 
μέρος, όπερ διά παντός τρόπου πρέπει ή Εταιρία ή ή Κυβέρ- 
νησις νά συντηρήση. Τά δέ λοιπά, άτε κείμενα έπί τής συμ- 
πτώσεως δύο οδών, ή μάλλον έπί μικρας έκεΐ σχηματισθησομέ- 
νης πλατείας, εΰκολώτατα δύνανται συντηρούμενα νά περιφρα- 
χθώσι μετά τών λοιπών καταλλήλως, καί ούτω νά διασωθή κατά 
τό δυνατόν έν συνόλφ τό κατ’ έκεινο τό μέρος τμήμα τών νεώ
σοικων τής Ζέας.

Έν ΠειραιεΤ τη 25 Δεκεμβρίου 1885.

Ιακ. X. Δραγατςης

Προσθετέον εις τάνω ότι πρό τινων μηνών ό δήμος Πειραιώς 
αποκομ.ίζων τά έ'ξωθεν τού οικοπέδου Μπόνη καί κατά την δυ
τικήν αυτού γωνίαν χώματα, τά έπί τής καμπής τής πρός τό 
θέατρον Τσόχα οδού, άνέδειξε δύο έ'τι κίονας κατά χώραν (τ. υ.) 
καί ικανόν μέρος δύο κεκλιμένων έπιπέδων (φ. χ.) καί τόν κατά 
τό ψ μεταξύ τών σημείων α καί ο κεχωσμένον τοίχον. ’Εν τοΐς 
αποκομισθεΐσι τούτοις χώμασιν άνευρέθησαν τεμάχιά τινα μαρ
μάρινα αρχιτεκτονικών μελών καί στήλη μικρά λίθου Πειραϊκοΰ, 
έφ’ής είνε άναγεγλυμμένος άνευ τέχνης όφις' ή στήλη εχει κάτω
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•προεξοχήν ΐνα έντίθηται εις κοίλωμα επί βάσεώς τίνος εσχημα- 
τισμένον. Εσχάτως δ’ ολίγον άνωθεν τού σημείου τούτου άνευ- 
ρέθη έν τοϊς χώμασι μικρόν τεμάχιον επιγραφής εις ’Ασκληπιόν 
βάσεις καθίσματος κεκοσμημέναι ΰπό ποδών γρυπός καί τό η μι συ 
όμφαλοΰ λίθου λευκού περί όν ελίσσεται δράκων παχύτατος πτε

ρωτός.

Έν Πεφαιεΐ τϊ] 29 Σεπτεμβρίου 1886.

Ιακ. X. Δραγατςης
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