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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 ).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:18 EEST - 3.236.241.27



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964) ΠΙΝΑ- 125

Άλ
έα

: α
. Ό

 λό
φο

ς τή
ς άκ

ρο
πό

λε
ω

ς μέ
 τήν

 δια
κρ

ιν
ομ

έν
ην

 εις
 τήν

 όφ
ρύ

ν γρ
αμ

μή
ν το

ϋ τε
ίχ

ου
ς,

 β. 
Δε

ξα
με

νή
 ρω

μα
ϊκ

ώ
ν χρ

όν
ω

ν,
 

γ.
 Ή

 αυ
τή

 δεξ
αμ

εν
ή έ

ξ ίί
λλ

ης
 πλ

ευ
ρά

ς,
 δ. 

Άν
αλ

ημ
μα

τικ
ός

 το
ίχ

ος
, ε.

 "Α
ργ

ος
: Τα

φι
κό

ς π
ίθ

ος

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:18 EEST - 3.236.241.27


