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θήματα άνταποκρίνονται έπίσης πρός τούς χρό
νους τούτους.

Ή θέσις πρέπει νά ταυτισθή πρός τόν άρχαΐον 
Έλαιοϋντα (βλ. Άπολλόδ. 11,5,2 και Στέφ. Βυζ. 
έν λ. Έλαιοϋς. Πρβλ. L. Ross. Reisen und Rei- 
serouten durch Griechenland, Berlin 1841, 155'

4. Άνασκαφή εις Νοσοκομεΐον 'Αργους

Μεγάλος άριθμός τάφων άνευρέθη έν Άργει 
κατ’ άνασκαφήν διεξαχθεϊσαν εϊς τά θεμέλια της 
άνεγερθείσης οικοδομής τού Νοσοκομείου Άρ
γους. Ό μεγαλύτερος άριθμός των τάφων άπεκα-
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Σχέδ. 9. Τό άποκαλυφθέν ιερόν κατά τήν άνασκαφήν είς θέσιν Σπηλιωτάκη 
(άρχαΐον Έλαιοϋντα)

Ernst Curtius, Peloponnes, II, 367- A. Philippson, 
Der Peloponnes, 1892, 81 = 1959, 244), παρουσιά
ζει δέ Ιδιαίτερον ένδιαφέρον λόγο) τής ύπάρξεως 
έκεΐ καί άλλων θεμελίων καί δή καί ένός φυλακείου 
(;) είς όλίγων μέτρων άπόστασιν, χρησιμεύοντος 
ίσως πρός έπιτήρησιν τής διερχομένης έκεϊθεν 
πρός ’Αρκαδίαν όδοΟ, καί χρήζει διά τούτο έντα- 
τικωτέρας έρεύνης.

Ν.Μ. ΒΕΡΔΕΛΗΣ

λύφθη είς τό τμήμα III, ΙΙΙα των θεμελίων ( βλ. 
Σχέδ. 1 ). Τά άποτελέσματα τής άνασκαφής 
υπήρξαν τά άκόλουθα:

Τομεύς III κατέχων τήν Β. πλευράν. Έν αύτφ 
άπεκαλύφθησαν πλεϊστοι τάφοι καί έν μνημειώ
δους κατασκευής λίθινον βάθρον.

Τάφος III10. Πρόκειται περί ταφικοΰ πίθου ΜΕ 
έποχής. Ό πίθος, δστις έξήχθη άκέραιος καί φέ
ρει τήν συνήθη διά καστανομελάνων γραμμών
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διακόσμησιν, περιείχε τά όστα μόνον μικροΟ παι- 
δός, έφερε δέ ώς κάλυμμα ύδρίαν (όψ. 0,45 μ.). 
Διά τό σχήμα τοΟ πίθου, όμοιοι πρός τό όποιον 
έχουν εύρεθή εϊς τόν προϊστορικόν συνοικισμόν 
Λέρνης, βλ. Hesperia, XXIV I. πίν. 12b καί 12c.

Τάφος III 9. Ταφικός πίθος γεωμετρικής έπο- 
χής, μήκ. 1.60, πλ. 0,60 φέρων εις τά χείλη δια- 
κόσμησιν έκ γωνιωδών γραμμών. Έξήχθη πλή
ρης σχεδόν, άλλ’ έν τεμαχίοις, καί ούδέν τι πλήν 
τών όστών περιείχε.

Τάφος III8. Ταφικός πίθος γεωμετρικής έποχής 
περιβαλλόμενος υπό δύο πλακών. Όμοιος ώς ό 
III9, άλλα κάκιστης διατηρήσεως. Περιεΐχεν όλί- 
γα σεσαθρωμένα όστα. Δέν κατέστη δυνατόν νά 
έξαχθή.

Τάφος III3. Κιβωτιόσχημος κτιστός, μήκ. 1.25, 
πλ. 0,67, βάθος 0,47, προσανατολισμός Α. - Δ. Τό 
δάπεδον έκ κιτρινωπής λατύπης. Περιεΐχεν ένα 
συνεσταλμένον νεκρόν, παρά τήν όσφύν τού ο
ποίου εύρέθη όστεΐνη βελόνη. Πιθανώς ΜΕ.

Τάφος III6. Κιβωτιόσχημος· μήκ. 1.80, πλ. 0,46, 
βάθος 0,65. Κατεσκευασμένος έκ πωρίνων κανονι
κών πλακών καί καλυπτόμενος δι’ όμοιων. Αί πώ
ρινοι πλάκες φαίνονται ληφθείσαι εκ τίνος προγε
νεστέρου οίκοδομήματος, πιθανόν δέ αί μακραί 
νά προέρχωνται έξ έπιστυλίου. Περιεΐχεν όστα 
πλειόνων νεκρών έπαλλήλως καί 3 άλάβαστρα. 
'Ελληνιστικός.

Τάφος III16. Κιβωτιόσχημος γεωμετρικός· μήκ. 
1.26, πλ. 0,77, βάθος 0,70, προσανατολισμός Β.- Ν. 
Ή μία τών καλυπτήριων πλακών είχε σπάσει καί 
έβυθίζετο έντός αύτοϋ. Παρουσίασε δύο φάσεις. 
Ή νεωτέρα εις βάθος 0,57 μ. παρουσίασε δύο νε
κρούς μέ τήν κεφαλήν πρός Ν., έξ ών ό μεταγενέ
στερος έκειτο κατά χώραν, καί σχετικόν πρός τού
τους δίωτον γεωμ. σκύφον. Ή παλαιοτέρα φάσις 
παρουσίασε όμοίως δύο νεκρούς, ών αί κεφαλαΐ 
έκειντο παρά τήν Β. πλευράν, συσσωρευθέντας 
προχείρως κατά τάς νεωτέρας ταφάς. Μετ’ αύτών 
εύρέθη γεωμετρικής έποχής βομβυλιός φέρων δια- 
κόσμησιν διά γραμμών, σιδηρά λόγχη καί κεφαλή 
δόρατος, ώς καί χαλκοϋν κομβίον. Τό δάπεδον 
ήτο έκ κιτρινωπής λατύπης.

Τάφος III 20. Κιβωτιόσχημος· μήκ. 1.18, πλ. 
0,060, βάθ. 0,35, προσανατολισμός Β.-Ν. Περιεΐχεν 
ένα νεκρόν μέ τήν κεφαλήν πρός Ν., δστις έκειτο 
είς συμμαζευμένην στάσιν καί είχε τοποθετηθή 
πιθανώς έπΐ τής δεξιάς πλευράς. Ούδέν κτέρισμα 
περιείχε.

Πλησίον τοϋ τμήματος III ήνεφχθη φρέαρ πλά
τους περίπου 4 μέτρων καί βάθους 6, διά τήν με
λέτην τοϋ ύπεδάφους· έντός τοϋ φρέατος τούτου 
άπεκαλύφθησαν 3 ταφαί εις διάφορα βάθη, σχεδόν

δέ έπΐ τοϋ πυθμένος του έφαίνοντο τά ίχνη λιθο
δομής, πιθανώς άπό καταστραφέντα τέταρτον τά
φον, τόν όποιον δέν άντελήφθησαν οί έργασθέν- 
τες έκεΐ έργάται.

Τάφος Φ.Α.1. Κιβωτιόσχημος· μήκ. 1.23, πλ. 
0,74, βάθος 0,45, προσανατολισμός Β. - Ν. Βάθος 
άπό έπιφανείας 1.87" έκαλύπτετο διά πλακών. Πε- 
ριεϊχεν ένα μόνον νεκρόν μέ τήν κεφαλήν πρός Ν. 
συνεσταλμένον. Είς τό έσωτερικόν εύρέθησαν δύο 
μυκηναϊκά άβαθή κύπελλα (YE III) μέ ύπερυψωμέ- 
νας λαβάς. Ή ΝΔ. πλευρά τοϋ τάφου είχεν έν 
μέρει καταστραφή ύπό γεωμετρικοϋ πίθου. Πυ- 
θμήν έκ λατύπης.

Τάφος Φ.Α.2. Κιβωτιόσχημος· μήκ. 1.14, πλ. 
0,60, βάθ. 0,30, προσανατολισμός Β. - Ν. Βάθος 
άπό έπιφανείας 3 μ. Πυθμήν έκ λατύπης. Περιεΐ- 
χεν ένα μόνον νεκρόν συνεσταλμένον μέ τήν κε
φαλήν πρός Β. Ούδέν κτέρισμα άνευρέθη· έντός 
τών περιεχομένων χωμάτων περισυνελέγησαν όλί- 
γα ΜΕ όστρακα.

Τάφος Φ.Α.3. Πίθος γεωμετρικός, ούδέν περιεί
χε πλήν τών όστών, ώς καί οί άνωτέρω περιγρα- 
φέντες.

Βαθροειδές μνημεϊον εις Τμήμα III

Πρόκειται περί βαθροειδοϋς μνημείου μήκ. 3.10, 
πλ. 1, ΰψ. 1.20· άποτελεϊται άπό 3 δόμους λί
θινους καί παρουσιάζει μικρόν έξέχοντα άναβα- 
θμόν. Τό όλον του παρουσιάζει κάτοψιν έν σχή- 
ματι Π. Είς τό έσωτερικόν ούδέν άνευρέθη, πλήν 
τών συλλεγέντων άφθόνως όστράκων καί τινων 
δακρυδόχων. Προφανώς πρόκειται περί κτίσματος 
'Ελληνιστικής έποχής.

’Ολίγον πρός Νότον τοϋ φρέατος, καί έντός 
τοϋ όρύγματος τών θεμελίων τοϋ τμήματος I, ά
νευρέθη ταφικόν οικοδόμημα ρωμαϊκής έποχής 
κτιστόν έκ πωρολίθων. Τοϋτο περιελάμβανε πέν
τε τάφους περιφερικώς, ών ό είς άπετελείτο έκ 
πώρινης σαρκοφάγου, οί δέ λοιποί ήσαν κτιστοί, 
διαμορφωθέντες κατά τήν κατασκευήν τοϋ όλου 
οίκοδομήματος. Τό κέντρον τοϋ κτίσματος, δπερ 
κεΐται είς ύψηλότερον έπίπεδον, καλύπτεται δι’ 
έπιχρίσματος, έπΐ τοϋ όποιου διά διακεκομμέ
νων έρυθρών γραμμών έχει ζωγραφηθή τροχός.

’Εντός τών τάφων δέν εύρέθησαν κανονικώς το
ποθετημένα οστά ούδ’ ένός νεκροϋ. Πρόκειται 
περί άληθοΰς όστεοφυλακείου, όπου είχον μετα- 
φερθή κατά σωρούς τά όστά πολλών νεκρών μετά 
τών συνοδευόντων αύτούς κτερισμάτων. Έκ τών 
όστών τούτων είχον γεμίσει μέχρι στομίου καί 
οί πέντε τάφοι καί είχε καλυφθή καί τό προανα- 
φερθέν κεντρικόν μέρος τοϋ μνημείου, ένθα ό 
έζωγραφημένος τροχός. Τά έκ τοϋ τάφου τούτου
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εύρήματα υπήρξαν πολυάριθμα, πλέον των 250 
δακρυδόχων ποικίλων τύπων, τεμάχια πήλινων 
ειδωλίων καί μικρά ύάλινα δοχεία. Μετά τόν κα
θαρισμόν του τό οίκοδόμημα διετηρήθη άνέπαφον 
είς τήν επιφάνειαν, πλήν μικράς βλάβης, ήν ύπέ- 
στη εις τήν ΒΑ. αύτοϋ γωνίαν, ένθα περατοϋται τό 
κτήριον τοϋ Νοσοκομείου.

Μέγας άριθμός τάφων εΰρέθη είς τούς τομείς 
II, ΙΙΙα καί IV τοΰ Νοσοκομείου, ένθα άφηρέθη ή 
έπίχωσις εις ίκανόν βάθος διά τήν δημιουργίαν 
υπογείου.

Έκ τούτων αί 11 ταφαί ήσαν έντός πίθων, είς τά
φος κεραμοσκεπής, πέντε κτιστοί κιβωτιόσχημοι 
καί δύο κτιστοί ρωμαϊκοί.

Είς μίαν περίπτωσιν πολλοί όγκόλιθοι έκάλυ- 
πτον λάκκον περιέχοντα πλήθος όστών.

III αί. Ταφή έντός πίθου μήκ. 1.90, διαμ. 0,90, 
προσ. Α. - Δ. Έκαλύπτετο διά πλακάς. Ό πίθος 
ήτο έν μέρει τεθραυσμένος κατά τό άνώτερον τμή
μα αύτοϋ καί ήτο διακεκοσμημένος διά τριών 
ζωνών περιεχουσών έγχαράκτους γωνιώδεις γραμ
μής. Περιείχε τά όστά ένός νεκρού έν διαλύσει. 
Γεωμετρικής έποχής.

III α2. Πίθος μήκ. 1.52, διαμ. 0,80, προσ. Α.- Δ. 
Τό στόμιόν του έκλείετο διά λίθου, διακόσμησιν 
έφερε διά ταινιών ώς ό προηγούμενος. Ό νεκρός 
διετηρεΐτο κατά χώραν, κείμενος έκτάδην. Παρά 
τόν άριστερόν πόδα έκειτο μικρόν σφαιρικόν άγ- 
γεϊον τύπου Bucchero. Γεωμετρικής έποχής.

III α.3. Γεωμετρικής έποχής πίθος μήκ. 1.70, 
διαμ. 0,80, προσ. Α. - Δ. Τό στόμιόν του έκαλύ- 
πτετο διά λεπτής πλακάς, έφερε διακόσμησιν ώς 
ό προηγούμενος. Περιεΐχεν ένα νεκρόν, δστις εΰ- 
ρέθη in situ είς θέσιν γονυπετή.

III α4. Γεωμετρικής έποχής πίθος μήκ. 1.30, 
διαμ. 0,80, προσ. Α. - Δ. Έφερε διακόσμησιν ώς 
άνωτέρω έκ μιάς ταινίας. Ούδέν περιείχε.

III α5. Γεωμετρικής έποχής πίθος μήκ. 1.90, 
διαμ. 0,85, προσ. Α. - Δ., τεθραυσμένος κατά τό 
άνω αύτοΟ τμήμα. Περιεΐχεν όλίγα όστά συγκεν
τρωμένα είς τόν πυθμένα.

III αβ. Γεωμετρικής έποχής μήκ. 1.40, διαμ. 
0,80, προσ. Α. - Δ., διακόσμησις ώς τού III α4. 
Περιεΐχεν όλίγα σεσαθρωμένα όστά.

III α7. Μέγας πίθος γεωμετρικής έποχής μήκ. 
2.10, διαμ. 0,95. Έφερε διακόσμησιν έκ ζώνης 
έγχαράκτων γωνιωδώς κεκαμμένων γραμμών έπί 
τών χειλέων καί τοϋ άνω μέρους τής κοιλίας, έν- 
διαμέσως δέ δύο ταινίας. Ό νεκρός διεσφζετο 
καλώς κείμενος έκτάδην.

III α8. ’Αρχαϊκός πίθος μήκ. 2, διαμ. 0,85, 
προσ. Α. - Δ. Τό άνω μέρος αύτοΰ είχεν άποκοπή 
άπό τόν έκσκαφέα. Έκλείετο διά πλακάς. Τά όστά

τοϋ έντός αύτοϋ νεκροϋ έσφζοντο είς κακήν κατά- 
στασιν καί ούχί κατά χφραν. Περιείχε μίαν οίνο- 
χόην, δύο άρυβάλλους καί μίαν φιάλην.

IIIαθ. Πρός δυσμάς τοΰ πίθου III α8 άνευρέθη 
έν σύνολον συνεσωρευμένων μεγάλων πωρολίθων 
άκανονίστου σχήματος. Ύπ’ αυτούς εΰρέθη πλή
θος όστών άναμεμειγμένων καί ικανός άριθμός 
δακρυδόχων.

III αΙΟ. Ταφή παιδός έν λάκκω καλυπτομένφ 
διά κεράμων μήκ. 1.60, πλ. 0,50, προσ. Β.-Ν. 
Ελληνιστικής έποχής. Περιεΐχεν ένα σκελετόν 
παιδός κείμενον έκτάδην. Μία μικρά μελαμβαφής 
οίνοχόη έκειτο έπί τοϋ στήθους του καί παρ’ 
αΰτή σιδηρά βελόνη. Έντός τής κοιλότητος τοϋ 
στόματος άνευρέθη μικρόν νόμισμα τοϋ Άργους.
Ill all. Κτιστός έξ όπτοπλίνθων ρωμαϊκής έπο

χής τάφος- άπετέλει μέρος πλέον έκτεταμένου 
συγκροτήματος, δπερ είχεν ήδη καταστραφή είς 
παλαιούς χρόνους· μήκ. 1.80, πλ. 0,50, βάθ. 0,45 - 
0,60, προσ. Α. - Δ· έκαλύπτετο όμοίως δι’ όπτο
πλίνθων. Κατά τήν άνατολικήν πλευράν παρου- 
σίαζεν είδος προσκεφαλαίου. Ούδέν περιείχε.

III α12. Κιβωτιόσχημος κτιστός τάφος' μήκ. 
1.50, πλ. 0,50, βάθος 0,35· έκαλύπτετο διά πλακών, 
περιείχε πλείονας τοϋ ένός νεκρούς έπαλλήλως, 
ούχί κατά χώραν, καί ούδέν κτέρισμα.

III α13. ’Αρχαϊκός πίθος· ύπέρκειται τοϋ κιβω- 
τιοσχήμου III α14, ώς καί ό πίθος III α15, μήκ. 
1.75. Τά όστά κακής διατηρήσεως· έντός αύτοΰ 
εΰρέθη μία ψήφος, πυξίς μετά καθέτων λαβών καί 
κεχωρισμένως τό πώμα αΰτής.

III α14. Κτιστός κιβωτιόσχημος τάφος έν μέ- 
ρει κατεστραμμένος ύπό τών μεταγενεστέρων 
πίθων, σφζ. μήκ. 1.40, πλάτ. 0,70, βάθ. 0,50, προσ. 
Β. - Ν.' είναι πιθανώτατα μυκηναϊκής έποχής. Ή 
μία αύτοϋ πλευρά έσωτερικώς είχε σκαφή μέχρι 
μεγάλου βάθους, ένώ είς τήν δυτικήν πλευράν δι- 
εσφζετο τό δάπεδον καί όλίγα όστά.

IIIα15. Γεωμετρικός πίθος μήκ. 2' διακόσμη- 
σις έκ γωνιωδώς κεκαμμένων γραμμών. Περιείχε 
κατά χώραν τά όστά ένός νεκροϋ συμμαζευμένου.
III αΐβ. Κιβωτιόσχημος κτιστός' σφζ. μήκ. 1.40, 

πλ. 0,50, βάθος 0,35, προσ. Β. - Ν. Έν μέρει κα- 
τεστράφη κατά τήν έκσκαφήν τών θεμελίων 
περιείχε τά όστά ένός μόνου νεκροϋ συνεσταλ
μένου.

IIIα17. Κιβωτιόσχημος κτιστός, προσ. Α. - Δ., 
μήκ. 1.15 -1.30, πλ. 0,45, βάθ. 0,36' έκαλύπτετο 
διά τριών πλακών, περιεΐχεν όστά δύο νεκρών. 
Τοϋ ένός τά όστά είχον παραμερισθή κατά τήν 
Ν. πλευράν, διά νά ταφή ό έτερος τών νεκρών, 
δστις διατηρείται κατά χώραν.

III α18. Γεωμετρικός πίθος μήκ. 1.85, πλ. 0,90·
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έκλείετο διά λεπτής πλακάς. Περιείχε μόνον όλί- 
γα σεσαθρωμένα όστα.

Εντός τοϋ όρύγματος τοΟ τμήματος IV τοϋ Νο
σοκομείου άνευρέθησαν 3 τάφοι.

ΞΙ. Κιβωτιόσχημος ρωμαϊκών χρόνων έπικε- 
χρισμένος έσωτερικώς· προσ. ΝΔ. - ΒΑ., μήκ. 2, 
πλ. 0,55, βάθ. 0,63. Ή κατασκευή του ώς τοΟ III 
all μετά προσκεφαλαίου. Περιεΐχεν ένα νεκρόν 
έκτάδην, παρά τόν δεξιόν πόδα τοΟ όποιου εύρέ- 
θη κρεμαστός σίδηρους λύχνος καί τεμάχια ύάλου.

Ξ2. Κτιστός κιβωτιόσχημος μυκηναϊκός τάφος, 
μήκ. 1.90, πλ. 0,70 - 0,35, ολίγον βάθος 1 μ. προσ. 
ΒΔ. - ΝΑ. Ό τάφος οδτος παρουσίασεν ιδιορρυ
θμίαν εις τήν κατασκευήν του.
Ή νοτία μικρά πλευρά αυτού ήτο έλευθέρα, 

άνευ τοιχαρίου, έν είδει εισόδου. Ή πρός Β. μι
κρά πλευρά ήτο έντελώς κάθετος, ένφ αί δύο μα- 
κραί πλευραί παρουσίαζον κλίσιν άπό 70 έκ. πλά
τους εις τό δάπεδον μέχρι 35 έκ. είς τό άνώτερον 
σημεΐον, δημιουργηθεϊσαν κατά τόν έκιρορικόν 
τρόπον. Τό άνω μέρος έκαλύπτετο διά δύο μεγά
λων λίθων καί πολλών μικρών συσσωρευμένων. 
Έν τομή δηλαδή ό τάφος ένθυμίζει πως τόν τρό
πον κατασκευής τών συριγγών τών μυκηναϊκών 
τειχών ( Π ί ν. 123α). Ή τοιαύτη κατασκευή 
είναι ή ήθελημένη ή τυχαία, κατά τήν μεταγενε- 
στέραν χρησιμοποίησιν δηλαδή είναι πιθανόν νά 
προσετέθη σειρά λίθων οόχϊ άκριβώς έπΐ τού 
παλαιοτέρου διά νά γίνη ό έτερος τάφος μέ άπο- 
τέλεσμα τό προαναφερθέν. Έν πάση περιπτώσει 
ή άνυπαρξία τής Ν. πλευράς είναι βεβαία καί 
χαρακτηριστική.

Εντός του τάφου τούτου είχον λάβει χώραν άλ- 
λεπάλληλοι ταφαί κατά τόν ίσχύοντα είς τούς θα
λαμοειδείς τάφους τρόπον. Τά όστά καί τά κτερί- 
σματα τών παλαιοτέρων νεκρών συνεκεντροϋντο 
είς τά άκρα, ό δέ τελευταίως ταφείς ( Π ί ν. 123β) 
είχε τοποθετηθή όκλάζων είς βάθος 0,50 άπό τής 
έπιφανείας, ύπερκείμενος 0,50 παλαιοτέρας έπι- 
χώσεως όστών καί κτερισμάτων. Εντός τοϋ τά
φου περισυνελέγησαν πλήν τών όστράκων 7 άγ- 
γεϊα, έξ ών πέντε άρτοειδή καί δύο κύπελλα, χαλ- 
κή βελόνη καί άριθμός λίθινων κομβίων.

Τάφος Ξ3. Κτιστός κιβωτιόσχημος μήκ. 1.04 - 
1.06, πλ. 0,40 - 0,53, βάθος 0,45. Περιεΐχεν έν άβα
φες άγγεϊον έν τεμαχίοις καί τινα λείψανα όστα- 
ρίων. Είναι προφανώς παιδικός τής ΜΕ έποχής.

Έκ τοϋ πλήθους τών ταφών συνάγεται ότι ή πε
ριοχή είχε χρησιμοποιηθή ώς νεκροταφεΐον, ούχί 
συστηματικώς όμως, άπό τής ΜΕ μέχρι καί τής 
Ρωμαϊκής έποχής. Οί ταφέντες πάντως, ώς φαίνε
ται έκ τής πτωχείας τών εόρημάτων, δέν ήσαν έκ 
τών διακεκριμένων.

5. Άνασκαφή είς θέσιν Παληόπυργα Άργους

Ή άνασκαφή διεξήχθη άπό 6-16 Αϋγούστου 
1963 έντός τοϋ κτήματος Σταθοπούλου, είς άπό- 
στασιν περίπου 1.5 χλμ. άπό τοϋ άρχαίου θεάτρου 
τοϋ Άργους. Έκεΐ, πρό τίνος χρόνου, ένφ ήνοί- 
γετο λάκκος πρός δενδροφύτευσιν, είχον άποκα- 
λυφθή τμήματα ψηφιδωτών έκ δαπέδων καί λί
θοι έξ αρχαίων έρειπίων. Δέον νά σημειωθή ότι 
ή όνομασία τής περιοχής «Παληόπυργα» έσήμαι- 
νεν άκριβώς τήν ϋπαρξιν έκεΐ έρειπίων, άτινα έσφ- 
ζοντο είς ίκανόν ϋψος πρό έξήκοντα έτών, κατά 
τάς μαρτυρίας τών γεροντοτέρων. Έκ τών λίθων 
αυτών έκτίσθησαν αί πλεϊσται τών έκτοτε άνεγερ- 
θεισών έκεϊ πλησίον οικοδομών. Τό άποτέλεσμα 
αύτοϋ τοϋ γεγονότος είναι ότι ή παλαιά έπίχω- 
σις έχει σχεδόν έξ όλοκλήρου άφαιρεθή καί ή 
νϋν σφζομένη δέν παρουσιάζει ούδέ κάν όστρακα. 
Διά τήν διερεύνησιν τοϋ χώρου έγένετο άρχικώς 
μία τομή, ήτις ώδήγησεν είς τήν άποκάλυψιν 
τμήματος στυλοβάτου λίθινου ( Π ί ν. 124α ), έπί 
τοϋ όποιου έβαινον κυλινδρικοί κίονες, είς έκ τών 
όποιων άπεκαλύφθη πεπτωκώς κατά χώραν. Είς 
τήν ΝΑ. γωνίαν έγένετο συστηματικός καθαρι
σμός τοϋ έν μέρει άποκαλυφθέντος μωσαϊκοΰ, δ- 
στις ώδήγησεν είς τήν πλέον ένδιαφέρουσαν άνα- 
κάλυψιν.

Άπεκαλύφθη ήμικυκλική άψίς καλυπτομένη ύπό 
ψηφιδωτού διασιρζομένου ούχί άριστα. Επ’ αυτής 
έχει έκ τών ύστέρων προστεθή κτιστόν μετά κο
νίας ήμικυκλικόν τοιχάριον, διά σύνθρονον ( Π ί ν. 
124β). Τό καθαρισθέν μωσαϊκόν παριστα είς 
τό κέντρον μέν κληματίδας φερούσας σταφυ- 
λάς, περί αύτήν δέ τήν παράστασιν κύκλους 
περιλαμβάνοντας κατά σειράν ρόδακα, πτηνόν 
( Π ί ν. 124γ), δύο ίχθΰς, νηκτικόν πτηνόν, ίχθΰν, 
πτηνόν βλέπον κατ’ ένώπιον καί ετερα δύο πτηνά. 
Ακόμη πρός Ν. άπεκαλύφθη τμήμα αιθούσης πρός 
Δ., ένφ πρός Β. μακρά στοά κλιτούς μήκους 22 μ. 
καλυπτομένη ύπό θαυμάσιου ψηφιδωτού δαπέδου 
παριστώντος συρικούς τροχούς καί πλοχμούς είς 
ώραΐον συνδυασμόν (Π ί ν. 124δ ). Αί χρησιμο- 
ποιηθεΐσαι ψηφίδες είναι πλ. 1 έκ. καί μήκους 
έως 2 έκ., είναι δέ ούχί λίαν λεπτής έργασίας. 
Έχει χρησιμοποιηθή τό λευκόν, μέλαν καί έρυ- 
θρόν καί πρέπει νά όμολογηθή ότι τό άποτέλε
σμα, παρά τό άδρομερές τής έργασίας, είναι ικα
νοποιητικόν. Είς τήν Β. πλευράν τοϋ κτήματος 
έγένοντο δύο τομαί. Ή μία άπεκάλυψεν άπλώς 
ήμικατεστραμμένα τμήματα ψηφιδωτού μετά συνα- 
πτομένου πρός αύτάς τοίχου, ή δέ δευτέρα καλώς 
σφζόμενον τοίχον πλ. 0,64 μ. διασταυρούμενον 
μεθ’ έτέρου όμοιου· οί τοίχοι σώζονται είς ίκανόν
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ύψος. Εις τήν γωνίαν διασταυρώσεώς των εύρέθη 
μικρός κιονίσκος έκ παραθύρου. Πρός τήν δυ
τικήν πλευράν τής τομής καί υπό τούς προανα- 
φερθέντας τοίχους υπήρχε κατεστραμμένος πα- 
λαιόθεν ΰστερογεωμετρικός τάφος ( συνελέγησαν 
ώραΐα τεμάχια γεωμετρικών αγγείων ) καί ύπ’ αυ
τόν πλακόστρωτον, ίσως Μυκηναϊκής έποχής, δε
δομένου ότι εύρέθησαν καί μυκηναϊκά όστρακα.

Είναι προφανές ότι πρόκειται περί μιας βασι
λικής παλαιοχριστιανικής έποχής, ήτις ήδη, μετά 
τήν πρό ετών άποκαλυφθεϊσαν εις θέσιν Άλικα 
Άργους τοιαύτην, θέλει διαφωτίσει τάς σχετικάς 
μέ τήν εποχήν ταύτην γνώσεις μας περί Άργους.

Ε. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ-ΔΕ'I'ΛΑΚΗ

*

6. Άλλαι πρόχειροι άνασκαφαί

I. Ή Άλέα, κειμένη κατά τήν όρεινήν Αργο
λίδα εις τό βορειοδυτικόν άκρον αυτής καί έγγύ- 
τατα τών όρίων τής Αρκαδίας καί Κορινθίας, 
μνημονεύεται διά τών έξής όλίγων λέξεων ύπό 
τού Παυσανίου (VIII, 13,1): «Μετά δέ Στύμφαλόν 
έστιν Άλέα, συνεδρίου μέν τοϋ Άργολικοϋ μετέ- 
χουσα καί αύτη, Άλεον δέ τόν Άφείδαντος γε- 
νέσθαι σφίσιν άποφαίνουσιν οικιστήν. Θεών δέ 
ίερά αυτόθι Άρτέμιδός έστιν Έφεσίας καί Αθή
νας Άλέας καί Διονύσου ναός καί άγαλμα. Τούτφ 
παρά έτος Σκιέρεια έορτήν άγουσι, καί έν Διονύ
σου τή έορτή κατά μάντευμα έκ Δελφών μαστι- 
γοϋνται γυναίκες, καθ’ & καί οί Σπαρτιατών έφη
βοι παρά τή Όρθΐμ».

Άπό τήν άρχαίαν πόλιν διατηρούνται καί σή
μερον εις καλήν σχετικώς κατάστασιν τά τείχη 
τής άκροπόλεώς της έπί ίκανώς ΰψηλοϋ πετρώδους 
λόφου, κειμένου περί τά 4 χλμ. νοτίως τοΰ όμω- 
νύμου χωρίου ( Π ί ν. 125α). Ή έπιβλητικότης 
τών τειχών καί αί όργιάζουσαι φήμαι περί τοΰ 
ότι τά έρείπια ταϋτα όπέκρυπτον άμυθήτου αξίας 
θησαυρούς παρεκίνησαν ούχί σπανίως τούς άρ- 
χαιοκαπήλους εις λαθραίας έκεϊ άνασκαφάς, μεθ’ 
έκάστην τών όποιων αί φήμαι καθίσταντο περισ
σότερον έξωφρενικαί.

Μέ τήν έλπίδα ότι ήτο δυνατόν νά έπιτύχω τήν 
έπισήμανσιν ένός έκ τών μνημονευομένων ύπό 
τοϋ Περιηγητοϋ ιερών, άλλά καί διά νά θέσω τέρ
μα εις τάς άνωτέρω φήμας, τάς όποιας, έπειδή έ- 
γνώριζον τήν πενιχρότητα τής θέσεως, οόδέποτε 
έπίστευσα, έζήτησα καί έλαβον παρά τής Υπη
ρεσίας Αρχαιοτήτων μικράν χρηματικήν πίστω- 
σιν πρός διενέργειαν έκεΐ δοκιμαστικής έρεύνης.

Λόγφ τής προηγηθείσης σποράς τών άγρών καί

τών συνεχών βροχών, ή έρευνα υπήρξε λίαν πε- 
ριωρισμένη, απέδωσε δέ μόνον εις εν σημείον, 
κείμενον περί τά 150 μ. ΝΑ. τής παραπλεύρως 
τής δημοσίας όδοΰ κειμένης έκκλησίας τοΰ Άγ. 
Γεωργίου, δεξαμενήν τών ρωμαϊκών χρόνων 
(Πίν. 125β-γ). Άνήκεν αύτη εις σύγχρονον 
οικίαν, ήτις λόγφ τής ελάχιστης έπιχώσεως εΐ- 
χεν έξ όλοκλήρου σχεδόν καταστροφή κατά τήν 
μακραίωνα καί έντατικήν καλλιέργειαν τής θέ
σεως. Άνατολικώς τού σημείου έκείνου καί εις 
άπόστασιν 100 μ. περίπου άπεκαλύφθη μακρός 
τοίχος, μήκους πλέον τών 25 μ., αμελούς κάπως 
κατασκευής (Πίν. 125δ), έχων μίαν μόνον 6- 
ψιν καί άποτελών, όπως έφαίνετο, άνάλημμα μιας 
πλατείας, τήν οποίαν όμως δέν ήδυνήθην νά 
έρευνήσω περισσότερον λόγφ τών έκτεθεισών ά
νωτέρω δυσκολιών.

II. Έν Άργει καί έν τφ οίκοπέδφ Γ. Τσαρταλί- 
δου, εις Νέον Κόσμον, άνευρέθη τυχαίως καί έκα- 
θαρίσθη ύπό τής Έπιμελητρίας κ. Δεϊλάκη κτι
στός τάφος έξ έρυθρωπών άσβεστολίθων, συνή
θους τύπου, περιέχων ενα νεκρόν έντός αύτοϋ εύ
ρέθη κορινθιακός σκύφος. Μήκ. τάφου 1.62 μ., 
πλ. 0,48 μ.

III. 'Ομοίως έν Άργει καί έν τφ οίκοπέδφ Κ. 
Μαρίνου (όδ. Δαναού, 15) έκαθαρίσθη ύπό τής 
αυτής Έπιμελητρίας τάφος Γεωμετρικής έποχής, 
κτιστός διά παχυτάτων πλακών μέ χρήσιν κονίας 
διά τήν κάλυψιν τών κενών, περιέχων όστά πλειό- 
νων νεκρών. Μήκ. τάφου 1.35 μ., πλ. 0,89 μ., 
βάθ. 1,14 μ. Έντός αυτού εύρέθησαν τρεις άβαθεϊς 
οίνοχόαι, τρία ύάλινα αγγεία, μία άγνύς καί μία 
βελόνη.

IV. 'Ομοίως έκαθαρίσθη έντός τού οικοπέδου 
Ίωάν. Γούμιτα ΝΔ. τοΰ νεκροταφείου τής Πανα
γίας τάφος ρωμαϊκής έποχής, περιέχων ύάλινον 
άγγεΐον καί τεμάχια άλλων άγγείων.

V. Ύπό τής Έπιμελητρίας δ. Άλεξανδρή έ
καθαρίσθη τυχαίως άνευρεθείς έντός τοϋ οίκο
πέδου Π. Φωτοπούλου, οδός Φείδωνος 18, ταφι- 
κός πίθος (Πίν. 125ε) περιέχων μόνον μικρόν 
πλαστικόν κορινθιακόν άγγεΐον εις σχήμα λέον- 
τος.

Ν. Μ. ΒΕΡΔΕΛΗΣ

*

Β' ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

α) Κατατεθέντα εις τό Μουσεΐον Ναυπλίου:

1) Χαλκοϋν άγαλμάτιον όρθιου άνδρός είκο- 
νίζοντος ποιμένα ή χωρικόν κατά τόν γνωστόν 
τύπον τών άρκαδικών άγαλματίων (Πίν. 126β ).
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