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σειράς (διαστ. 0,38 X 0,195 X 0,04 μ.), β' έκ τών 
άνευρεθέντων στρογγύλων οπτών πλίνθων των 
χρησιμοποιουμένων είς τά ύπόκαυστα τών λου
τρών τής ρωμαϊκής έποχής καί γ' έκ τών πήλινων 
αγωγών ΰδατος, τετραγώνου διατομής πλ. 0,14 μ. 
Μεταξύ τών έκ τής άνασκαφής προελθόντων αν
τικειμένων συγκαταλέγεται καί κυβόσχημον μάρ- 
μαρον μεθ' άπλοΰ κυματίου είς τήν βάσιν, έλ- 
λιπές κατά τό αριστερόν του ήμισυ, προερχό- 
μενον προφανώς έκ βάσεως άγάλματος έπί τής 
πρόσθιας πλευράς τοϋ οποίου σώζεται τό ήμισυ 
τής έπιγραφής (Πίν. 58 γ):

......... ΑΡΙΑΣ

.........ΗΛΙΔΟ Υ

.........ΩΘΕΥΣ

Σ ΑΛΑΜΙΣ

'Υπό τού Έπιμελητοϋ έγένετο άνασκαφική 
έρευνα είς έρείπια έκκλησίας άποκαλυφθέντα 
έντός τοΰ κτήματος τοϋ Νικολάου Μπουρλάκη, 
παρά τό χωρίον Αίάντειον ( Μούλκι). Άπεκαλύ- 
φθησαν τά θεμέλια μικροϋ μονοκλίτου ναΐσκου, 
διαστ. 7,10X4,70 μ., εις τήν νοτίαν πλευράν τοϋ 
όποιου προσεκολλήθη άργότερον έτερος μονό
κλιτος ναΐσκος. Οί δύο ούτοι ναΐσκοι εϊχον κοι
νόν νάρθηκα (Σχεδ. 6). Έκτου τρόπου δομής 
συμπεραίνεται ότι ό άρχικός ναΐσκος κατεσκευά- 
σθη είς τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας. Τό δά- 
πεδόν του έν μέρει ήτο έστρωμένον διά τετραγώνων 
πήλινων πλακών, διαστάσεων 0,325 X 0,325 μ., 
έν μέρει διά πλακών μαρμάρινων ή έκ σχιστό
λιθου καί έν μέρει διά μικρών οστράκων τοποθε
τημένων όμως όρθιων.

Ό χώρος τών ναΐσκων είχε χρησιμοποιηθή καί 
πρό τής κτίσεως τούτων άλλά καί μετά διά ταφήν. 
Άπεκαλύφθησαν 6 τάφοι κτιστοί, στεγαζόμενοι 
διά μεγάλων άκατεργάστων πλακών έκ πώρου 
λίθου (Σχεδ. 6). Έκ τοϋ χώρου τής άνασκαφής 
περισυνελέγησαν.

1) 2 άρράβδωτοι μαρμάρινοι κίονες.
2) Επιγραφή έπί πώρου λίθου διαστ. 0,35 X 

0,23 μ.
ΚΛΕΝ

ΚΟ..Λ

3) ’Ανάγλυφος πλάξ (διαστ. 1,035 X 0,59 μ.) 
μετά τριών άνδρικών μορφών ένδεδυμένων ποδήρη 
ίμάτια ( Πίν. 58 α).

4) Μαρμάρινον παλαιοχριστιανικόν έπίθημα, 
φέρον είς τάς στενάς αύτοϋ πλευράς υδροχαρή 
φύλλα καί τό κυριακόν σημεΐον (διαστ. 0,65 X 
0,44X0,10 μ.) (Πίν. 58ε).

5) Μαρμάρινον έπίθημα μέ ύδροχαρή φύλλα

είς τάς στενάς κοίλας πλευράς του ( διαστ. 0,295Χ 
6,29 X,55 μ.) (Πίν. 58 ε).

6) Άρχαΐον ιωνικόν κιονόκρανον ( διαστ. 0,52 
X0,40X0,16 μ.) (Πίν. 58 δ).

7) ’Ιωνική βάσις κίονος.

ΑΙΓΙΝΑ

Έγένετο έξέτασις ύπό τοϋ Έπιμελητοϋ τών μνη
μείων τής Παλαιοχώρας καί καταρτισμός προ
γράμματος έργασιών έπισκευής καί συντηρήσεως 
αύτών ώς καί τής Όμορφης Εκκλησίας Αίγί- 
νης ( Βλ. Ν. Μουτσοπούλου, Ή Παλαιοχώρα Αί- 
γίνης, 1962).

Επίσης, ύπό τής Έπιμελητρίας Στ. Παπαδάκη 
κατεγράφησαν : 7 εικόνες είς τόν ναόν τής Κοι
μήσεως τής Θεοτόκου τοϋ χωρίου Μεσαγρός, 1 
είκών είς τήν Μονήν τοϋ Άγιου Νεκταρίου, 13 
εικόνες είς τόν ναόν τής Φανερωμένης, 5 εικόνες 
είς τήν Μονήν Χρυσολεοντίσσης καί 3 εικόνες 
είς τόν Μητροπολιτικόν ναόν Αίγίνης.

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΚΟΡΙΝΘ1ΑΣ

’Από τοΰ 1956 μέχρι τοϋ 1959 έγένοντο ύπό 
τής Δ' Εφορείας Κλασ. ’Αρχαιοτήτων αί κάτωθι 
έργασίαι:

I. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

1) Άνασκαφή Διόλκου (βλ. Σχεδιογράφημα) :

Πρό τής άποκαλύψεως τοΰ τεχνικού τούτου 
έργου τής άρχαιότητος έπεκράτουν διάφοροι έ- 
σφαλμέναι γνώμαι περί τοΰ χαρακτήρος αύτοϋ καί 
περί τοΰ μήκους του: έθεωρεϊτο ώς μία άπλή οδός 
κατά μήκος τοϋ Ίσθμοΰ, ύπ’ άλλων δέ ώρίζετο 
ή έκτασις αύτοϋ άπό τοΰ Λεχαίου μέχρι τών Κεγ- 
χρεών. Ή άνασκαφή τούτου, ήτις ήρχισε τό 1956 
καί συνεχίζεται έτι, διελεύκανε καί αύτά καί αλλα 
προβλήματα σχετικά μέ τόν Δίολκον. Άπό τό 
όλον έργον άπεκαλύφθη μέχρι τοΰδε τό 1 /3 περί
που έκ τής πλευράς τοΰ Κορινθιακοΰ, ήτοι τό 
τμήμα αύτοϋ μέχρι τοΰ γνωστοΰ έπί τής άποτομής 
τής διώρυγος άναγλύφουτοϋ Νέρωνος (Πίν. 60 β ) 
( βλ. καί ΑΕ, 1959, Χρονικόν, σ. 1 κ. έ:, AM, 71 
( 1956), 51 κ.έ., 111. London News, October 19, 
(1957) 649 κ.έ. ΑΕ, 1956 ( 1959 ), Χρονικόν, 1 κ.έ. 
AM, 72 (ύπό έκτύπωσιν).

Βλ. Πίν. 59 α, γ καί 60 α - β.
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2. Άνασκαφη γεωμετρικών τάφων εντός τής πε
ριοχής των ’Αγροτικών Φυλακών τής Τίρυν- 
θος ( 1957 ).

Εντός τής περιοχής των ’Αγροτικών Φυλακών 
τής Τίρυνθος καί είς άπόστασιν 100 μ. περίπου 
νοτίως τής μυκηναϊκής άκροπόλεως, ή άποκάλυ- 
ψις ένός γεωμετρικού τάφου κατά τήν θεμελίωσνν 
ένός περιπτέρου όπισθεν του κεντρικού κτηρίου 
των Φυλακών ώδήγησεν είς τήν διενέργειαν άνα- 
σκαφής, ή όποια έφερεν είς φώς 28 έν συνόλφ 
ταφάς χρονολογουμένας άπό τής όπομυκηναϊκής 
έποχής μέχρι τών τελευταίων γεωμετρικών χρό
νων.

’Ιδιαιτέραν σημασίαν παρουσίασε διά τό περιε- 
χόμενόν του ό τάφος XXVIII, τής ύπομυκηναϊκής 
περιόδου. Έκ τών ένταφιασθέντων έν αύτώ δύο 
νεκρών ό είς έφερεν όλόκληρον τόν όπλισμόν 
του: Χαλκήν αιχμήν δόρατος καί χαλκοΰν όμ- 
φαλόν άσπίδος παρά τόν άριστερόν ώμον, σιδη- 
ροΰν έγχειρίδιον παρά τήν όσφύν, έπί τού όποιου 
διετή ρήθη σαν τεμάχια όστείνου κολεού καί χαλ- 
κούν κράνος έπί τής κεφαλής, άποτελοΰν μοναδι
κόν μέχρι τοϋδε παράδειγμα διά τε τήν έποχήν, 
είς τήν όποιαν άνήκει, καί διά τό σχήμα αύτού' 
όπισθεν τής κεφαλής τού νεκρού εκειτο ψευδό- 
στομος άμφορίσκος, όστις καί προσδιορίζει έπα- 
κριβώς τήν χρονολογίαν τού τάφου.

Ή παρουσία τού σιδηρού ξίφους είς τόν τάφον 
άποδεικνύει ότι ή χρήσις τού μετάλλου τούτου 
πρός κατασκευήν όπλων ήρχισεν είς τήν ’Αργο
λίδα καθ’ όν χρόνον καί είς τήν ’Αττικήν, ήτοι 
κατά τά τέλη τού 12. ή τάς άρχάς τού 11. π.Χ. 
αί. Ή πρωτότυπος έξ άλλου μορφή τού συνευρε- 
θέντος κράνους, τού όποιου τό σχήμα άπαντά 
έπειτα είς παραδείγματα άπό τήν Κρήτην καί τήν 
’Ανατολήν, ένώ ή διακόσμησις είναι γνωστή είς 
όμοια άντικείμενα έκ τής Βορ. Εύρώπης, θά ήδύ- 
νατο πολλά νά διδάξη περί τών έμπορικών καί 
λοιπών σχέσεων τής Ελλάδος μέ τήν Εύρώπην 
καί τήν ’Ανατολήν κατά τούς άνησύχους έκείνους 
χρόνους.

3. Άνασκαφη μυκηναϊκής επιχώσεως έν Τίρννθι
( 1957 ).

Βλ. ΑΕ, αύτόθι.

Δευτέρα άνασκαφή έγένετο κατά τό αύτό έτος 
είς τήν Τίρυνθα, κατά τήν δυτικήν κλιτύν τής 
άκροπόλεως καί παραπλεύρως τής άντιστοίχου 
πυλίδος. ’Αφορμή διά τήν προκειμένην άνασκα- 
φήν ύπήρξεν ή έμφάνισις πολλών τεμαχίων τοι
χογραφιών είς τήν θέσιν ταύτην καθ’ όν χρόνον 
ύπό τής 'Υπηρεσίας τής Άναστηλώσεως ένηργεΐ-

το καθαρισμός τής κλιτύος πρός άναστήλωσιν τού 
τείχους τής άκροπόλεως.

Έκ τής άναληφθείσης κατόπιν αυτού συστημα
τικής άνασκαφής εις τό σημεΐον τούτο άπεδείχθη 
ότι έπρόκειτο περί μυκηναϊκής έπιχώσεως, τής 
όποιας τό πάχος άνήρχετο είς 2,50 μ.

Ή έπίχωσις άπετελεϊτο έκ τεσσάρων στρωμά
των, έκ τών όποιων τό ύψηλότερον, πάχους 0,80 μ., 
συνίστατο άπό ίσχυρώς κεκαυμένα χώματα. Με
ταξύ αύτών εύρέθησαν μεγάλα τεμάχια άπην- 
θρακωμένων ξύλινων δοκών. Ή άμεσος έπαφή 
τών τελευταίων μετά τού φυσικού βράχου πρού- 
κάλεσε τήν άσβεστοποίησιν τού βράχου είς τά 
σημεία έπαφής, έξ ού καθίσταται σαφές ότι ή 
κατάπτωσις τών δοκών έγένετο έν φ χρόνφ άκόμη 
έξηκολούθει άνω ή πυρκαϊά. Είς τό στρώμα τού
το εύρέθησαν άφθονα τεμάχια άγγείων τής ΥΕ 
III Β περιόδου καί πολλά τεμάχια τοιχογραφιών.

Είς τό χαμηλότερον μέρος τού στρώματος τού
του εύρέθησαν δύο άνθρώπινοι σκελετοί, ό εις 
τών όποιων εκειτο παραπλεύρως τού τείχους τής 
άκροπόλεως, ό έτερος είς μικράν άπό τούτου 
άπόστασιν. Ή θέσις αύτών έδείκνυεν ότι δέν 
έπρόκειτο περί κανονικών ένταφιασμών. Προήρ- 
χοντο μάλλον άπό φονευθέντας άνδρας κατά τήν 
έχθρικήν προσβολήν, ταφέντας ύπό τά καταπε- 
σόντα έρείπια, χωρίς νά ληφθή μετά ταΰτα φρον- 
τίς διά τόν κανονικόν ένταφιασμόν των.

Τό έπόμενον στρώμα, πάχους 0,40 μ. περίπου, 
συνίστατο έκ κιτρινωπής γής καί περιεΐχεν έπί- 
σης πολλά θραύσματα άγγείων τής YE III Β 
καί τεμάχια τοιχογραφιών. Είναι προφανές ότι 
τό στρώμα τούτο έσχηματίσθη έκ τής άπορρί- 
ψεως άπό τής άκροπόλεως άχρήστων άντικειμέ- 
νων πρό τού χρόνου τής καταστροφής.

Τό τρίτον στρώμα είχε πάχος όσον καί τό 
προηγούμενον, συνίστατο δέ άπό μελανίζουσαν 
γήν. Τό στρώμα τούτο περιελάμβανεν όμοια άν- 
τικείμενα, χρονολογούμενα ώσαύτως είς τήν 
YE III Β περίοδον, έσχηματίσθη δέ πιθανώτατα 
έκ τίνος καταστροφής προηγηθείσης τής τελευ
ταίας όμοιας όριστικής καί όφειλομένης ίσως είς 
τυχαίαν πυρκαϊάν. Πρέπει άλλωστε νά σημειωθή 
ότι τυχαΐαι πυρκαϊαί τών μυκηναϊκών άνακτόρων 
καί λοιπών συγχρόνων οικημάτων θά ήσαν συ
νήθεις λόγω τής άφθονου χρήσεως ξυλείας είς 
τάς οικοδομάς.

Τό χαμηλότερον στρώμα άπετελεϊτο, όπως καί 
τό δεύτερον, έκ κιτρινωπής γής. Τό πάχος αύτού 
έποίκιλλε συμφώνως πρός τήν διαμόρφωσιν τού 
φυσικού βράχου άπό 0,50 έως 1 μ.

Είς τό ύψηλότερον τμήμα τού τελευταίου τούτου 
στρώματος εύρέθησαν όλίγα τεμάχια τοιχογρα-
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Σχεδιογράφημα Διώρυγος Κ ρίνθοο καί τοϋ πέριξ αυτής χώρου. Μέ έντονον μελανήν γραμμήν σημειώνεται τό άποκαλυφθέν τμήμα τοϋ Διόλκου

ΝΙΚ. ΒΕΡΔΕΛΗΣ
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φιών καί τεμάχια άγγείων παλαιότερα τής YE III 
Β περιόδου. Εις τό χαμηλότερον δέ τμήμα αύτοΰ 
εύρέθησαν άφθονα τεμάχια άγγείων τής ΜΕ. έπο- 
χής καί παιδικός κιβωτιόσχημος τάφος, διαστά
σεων 0,40X0,40 μ., έντός τοϋ όποιου διετηρεϊτο 
ό σκελετός μικρού παιδιού άνευ κτερισμάτων.

4. Άνασκαφή Γαλατακίου ( 1957 - 58 ).

Εις άπόστασιν 300 μ. περίπου ΝΔ. τού χωρίου 
Γαλατάκι, κειμένου έπί τής κορυφής μικρού υψώ
ματος περί τά 5 χμ. ΝΔ. τού άρχαίου λιμένος τών 
Κεγχρεών καί εις άπόστασιν 2 χμ. άπό τής πλη- 
σιεστέρας άκτής τού Σαρωνικοΰ, εύρέθησαν τυ
χαίος εις τήν βορείαν πλευράν χθαμαλής βρα
χώδους έξάρσεως πολλά μικρά άγγεΐα λατρευτι
κού χαρακτήρος ΰποδηλοΰντα τήν Οπαρξιν εις τό 
σημεϊον τούτο άποθέτου ιερού.

Κατά τήν άναληφθεϊσαν κατόπιν τούτου άνα- 
σκαφήν έκαθαρίσθη ό έπισημανθείς αποθέτης, 
δστις άπέδωσε περί τά 1000 μικρά άγγεΐα καί πλείο- 
να τών πεντήκοντα πήλινων ειδωλίων, άτινα πο
ριστούν κατά τό πλεΐστον γυναικείας θεότητας 
ή ίερείας αυτών ( Πίν. 59 β ).

Τά άνωτέρω εύρήματα χρονολογούνται άπό τής 
ύπογεωμετρικής ( πρωτοκορινθιακής) εποχής, μέ
χρι τών αρχών τού 5. π.Χ. αί. Άπό τά σχήματα 
τών άγγείων καί άπό άλλα τινά εύρήματα χαρα
κτηριστικά τής λατρείας τής "Ηρας καθίσταται 
λίαν πιθανή ή άποψις ότι πρόκειται καί έδώ 
περί ένός 'Ηραίου.

Περί τά 50 μ. βορείως τού άποθέτου άπεκαλύ- 
φθη καί ό ναός, εις τόν όποιον άνήκεν ούτος. Ό 
ναός είναι άψιδωτόν οικοδόμημα μέ τήν είσοδον 
έκ Δ., διαιρείται δέ εις τόν πρόδομον καί τόν ση
κόν. Εις τόν τελευταΐον καί πρό τής άψΐδος εύ- 
ρέθη έσχάρα. Εις τόν ναόν διεκρίνοντο δύο οικο
δομικοί φάσεις, ή μία τών τελευταίων γεωμετρι
κών χρόνων, ή άλλη τού τέλους τού 6. π.Χ. αί. 
Τά εύρεθέντα έντός τού οικοδομήματος έλάχιστα 
κεραμεικά όστρακα συμπίπτουν πρός τήν χρονο
λογίαν τών ευρημάτων τού άποθέτου καί φαίνεται 
ότι ό ναός έγκατελείφθη δριστικώς κατά τάς άρ- 
χάς τού 5. π.Χ. αί.

Εκτός τών άνωτέρω, εις τάς κλιτΰς τής βραχώ
δους έξάρσεως άπεκαλύφθησαν καί πέντε θαλα
μοειδείς μυκηναϊκοί τάφοι, έξ ών οί δύο, μολονό
τι συλημένοι όπως καί οί ύπόλοιποι, διετήρουν 
όμως μέρος τού περιεχομένου των, έκ τού όποιου 
χρονολογούνται ούτοι άπό τής YE I μέχρι καί 
τής YE III Α περιόδου.

5. Άνασκαφή μυκηναϊκόν τάφου εις Ήραίον
Άργους - Πρόσνμναν.

ΑΕ, 1959, Χρον., σ. 10 (1957).

6. Άνασκαφή μυκηναϊκόν τάφου εις Δερβένι -
Κορινθίας.

ΑΕ, αυτόθι, σ. 10 ( 1957 ).

7. Άνασκαφή μυκηναϊκής οικίας (Δυτικής οικίας)
δυτικώς τής οικίας τοϋ Λαδεμπόρου.

Έργον, 1958 καί 1959 (ή άνασκαφή συνεχί- 
σθη καί τό 1961 ).
8. Άνασκαφή εις τήν άρχαίαν πάλιν Άλιείς „

(Πόρτο-Χέλι) :

Ή άνασκαφή έγένετο εις δύο σημεία δεξιά τής 
όδού, ήτις άγει άπό τό Πόρτο-Χέλι εις Κόστα. 
Εις άμφότερα άπεκαλύφθησαν τάφοι τού 5ου 
καί τού 4ου π.Χ. αί., έκ τών όποιων οί περισσό
τεροι ήσαν συλημένοι. Εις τούς μή συλημένους 
εύρέθησαν ένδιαφέροντα άντικείμενα, Ιδίως άγ
γεΐα, μεταφερθέντα εις τό Μουσεΐον τού Ναυπλίου. 
Εκτός τής άνασκαφής τών τάφων έγένετο έπί- 
σης ή άποτύπωσις τού τείχους τής πόλεως τών 
Άλιέων, κατ’ άρχάς μέν διά τού τοπογράφου ύπο- 
μηχανικού κ. Δ. Μίμη, τό δέ έπόμενον έτος συ- 
στηματικώτερον διά τού ’Αμερικανού άρχιτέκτο- 
νος κ. Charles Williams καί μέ δαπάνην τού Πα
νεπιστημίου τής Pensylvania διά τού Καθηγη- 
τοΰ κ. Jameson ( ή άνασκαφή έγένετο τό 1958 ).

II. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

1. Μυκηνών : Μετά τήν άναστήλωσιν πρό τού 
1956 τού βασιλικού άνακτόρου καί τού τμή
ματος τού τείχους τής άκροπόλεως έκατέρωθεν 
τής Πύλης τών Λεόντων, έπηκολούθησε κατά τά 
έπόμενα έτη ή άναστήλωσις τού λοιπού περιβό
λου τής άκροπόλεως, ήτις έπερατώθη τό 1959.

2. Τίρννθος : ’Ήρχισε τό 1957 καί συνεχίζε
ται. Μέχρι τούδε άνεστηλώθη τό βασιλικόν άνά- 
κτορον καί τά λοιπά κτίσματα έπί τής άκροπό
λεως, τό δυτικόν τείχος τής άκροπόλεως νοτίως 
τού προμαχώνος τής δυτικής πυλίδος, τό έξω- 
τερικόν τείχος τής δυτικής κλίμακος καί ή νοτία 
πλευρά τού τείχους.

3. ’Επίδαυρον : Άπό τού 1956 άνεστηλώθη- 
σαν ή βορεία πλευρά τού άναλήμματος τού θεά
τρου καί τό πρόπυλον τής άντιστοίχου παρόδου, 
τμήματα τών βαθμιδών τού κάτω διαζώματος καί 
τό άνω τμήμα τού νοτίου άναλήμματος, ήρχισε 
δέ καί ή άναστήλωσις καί στερέωσις τού άνω 
διαζώματος.

III. ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

1. Μουσεΐον Σικυώνος : Έγένετο έπανέκθεσις 
ολοκλήρου τού υλικού τού Μουσείου έπιστημο-

11
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νικώτερον καί αίσθητικώτερον, έξετέθη δ’ ώσαύ- 
τως καί τό άποκαλυφθέν εις τήν άρχαιοτέραν πά
λιν της Σικυώνος ψηφιδωτόν τοΟ 4ου π.Χ. αΐ.

4. Μουσείον Ναυπλίου : Έγένετο ή έπανέκθε- 
σις τοϋ μέν προϊστορικού μέχρι καί τοϋ μυκη
ναϊκού ύλικοϋ εις τήν αίθουσαν τοΟ πρώτου 
όρόφου τοϋ κτηρίου, τοΟ δέ ύλικοϋ άπό τής Γεω
μετρικής έποχής καί έξής εις τήν αίθουσαν τοΟ 
δευτέρου όρόφου. Συγχρόνως έτακτοποιήθη προ- 
σωρινώς τό δευτερεΟον ύλικόν εις τήν ισόγειον 
αίθουσαν τοϋ κτηρίου, ή όποια όμως προορίζεται 
νά περιλάβη τελικώς τά πρός έκθεσιν όλίγα 
γλυπτά τοϋ Μουσείου, άφοϋ προηγουμένως τό 
πρός άποθήκευσιν ύλικόν μεταφερθή είς τό έν 
τφ μεταξύ έπισκευαζόμενον κτήριον των πρώην 
Φυλακών Λεονάρδου (Πίν. 61 α).

3. Μουσείον Αργους : Έγένετο τό πρώτον έκ- 
θεσις όλοκλήρου τοϋ ύλικοϋ έκ τών Γαλλικών 
άνασκαφών είς τό Άργος καί τών ’Αμερικανικών 
είς τήν Λέρναν είς τάς αίθούσας τοϋ νεοδμήτου 
κτηρίου τοϋ άνεγερθέντος δαπάναις τής έν Άθή- 
ναις Γαλλικής Άρχαιολ. Σχολής καί τοϋ έπι- 
σκευασθέντος δαπάναις τοϋ Κράτους καί τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρείας Καλλεργείου (οικίας στρα
τηγού Καλλέργη). ’Εντός ιδιαιτέρας στοάς, άνε- 
γερθείσης δαπάναις τής Γαλλικής Σχολής, έξετέ- 
θησαν πάντα τά κατά καιρούς άποκαλυφθέντα είς 
τό Άργος ψηφιδωτά (Πίν. 61 β, γ).

4. Μουσείον Έπιδαύρου : Έγένοντο έπισκευή 
τοϋ κτηρίου, έσωτερικοί χρωματισμοί αύτοΰ καί 
ταξινόμησις τοϋ έπιγραφικοΰ ύλικοϋ είς τήν νεό- 
δμητον άποθήκην ή τελευταία έργασία έγένετο 
ύπό τοϋ Γερμανού Καθηγητοΰ κ. Peek.

5. Μουσείον ’Αρχαίας Κορίνθου : Μερική μό
νον έπανέκθεσις μικρού τμήματος έκ τών έν τφ 
Μουσείφ μικροτεχνημάτων.

IV. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΩΝ

1. Ήραΐον Άργους : Έγένετο συστηματικός 
καθαρισμός όλοκλήρου τοϋ χώρου τοϋ Ίεροϋ 
καί κατεσκευάσθησαν ώρισμέναι προσβάσεις 
μεταξύ τών άνδήρων, ώστε νά είναι εύκολος ή 
κυκλοφορία τών έπισκεπτών μεταξύ τών έρειπίων.

2. Περίφραξις χώρου Μυκηνών.
3. Περίφραξις χώρου Έπιδαύρου.
4. Περίφραξις χώρου Τίρυνθος.

Ν. ΒΕΡΔΕΛΗΣ *

*

INVESTIGATIONS AT CORINTH 

( 1946-1960· Plan 1 )

At the termination of the war it became pos
sible to undertake the expansion of the Corinth 
Museum which had been planned as early as 
1940. The new wing, dedicated in 1950, made 
possible a rearrangement of displays and made 
available more storage and work space. The 
wing was a gift of Mrs. Ada Small Moore, 
who had also provided the funds for the ori
ginal construction, in 1931-32, in memory of 
her father, Edward Alonzo Small.

Excavations at Corinth in 1946-1948 were 
limited to monuments which had already been 
excavated in part in the pre-war years. In 1950, 
1953 and 1954 work was extended to new areas 
within the Agora, on Temple Hill and to the 
northwest of Temple E. The investigations 
of these years led to the publication, between 
1948 and 1960, of nine new volumes in the 
series: « Corinth, Results of Excavations con
ducted by the American School of Classical 
Studies at Athens». These volumes are:

I. 3 Monuments in the Lower Agora and 
North of the Archaic Temple by Ro
bert L. Scranton.

I. 4 The South Stoa and its Roman Suc
cessors by Oscar Broneer.

I. 5 The Southeast Building, The Twin 
Basilicas, The Mosaic House, by Saul 
S. Weinberg.

II. The Theater by Richard Stillwell.
XII The Minor Objects by Gladys R. Da

vidson.
XIV The Asklepieion and Lerna by Carl 

Roebuck.
XV. 1 The Potters’ Quarter by Agnes N. 

Stillwell.
XV. 2 The Potters’ Quarter - The Terracot

tas by Agnes N. Stillwell.
XVI Mediaeval Architecture in the Central 

Area of Corinth by Robert L. Scran
ton.

Three other volumes of the series are now in 
the hands of the editor or printer. Numerous 
articles have also appeared, principally in 
Hesperia dealing with the discoveries at Corinth 
in the years 1946-1954.

The principal accomplishments of the post
war excavations up to 1954 have been the fol
lowing :
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a. The South Stoa has been cleared over its 
entire length and its history in the Greek and 
Roman periods has been worked out by Pro
fessor Broneer. The structure was built during 
the 3rd quarter of the 4th century before Christ, 
when it housed numerous taverns and shops 
in its ground floor and small apartments ( bed
rooms? ) on the first floor. In Roman times 
the Stoa was remodelled extensively at the 
rear, where shops of the Greek period were in 
many instances thrown together or enlarged 
toward the south in order to provide offices of 
a civic nature for the new Roman colony, ca
pital of the Roman province of Greece.

b. Professor Morgan excavated, in the area 
between the western end of the South Stoa and 
the Central Shops, a structure which was pro
bably associated with the cult of Aphrodite. 
The precinct had its origins in the late 6th 
century before Christ and continued in use 
until the 2nd half of the 4th century, when the 
construction of the South Stoa necessitated a 
complete reorganization of the southern part 
of the Agora (see, Investigations at Corinth, 
1953. A Tavern of Aphrodite, XXII ( 1953 ) 
p. 131 - 140, pis. 45 - 46).

c. Professor Dinsmoor, digging west of the 
Museum and north of Temple E, found evi
dence for the existence of a colonnaded court 
enclosing the site of that temple. The location 
of some of the columns of the north side of the 
court was established. It is assumed that the 
columns continued also on the west and south 
sides; the east side of the court was formed by 
the back wall of the West Shops, through the 
center of which a monumental stairway led 
up from the Agora area to the temple court. It 
has been ascertained that this Roman court 
was preceded by a similar construction of Hel
lenistic times; we must assume that a Helle
nistic temple existed on the site of Temple E, 
its remains now completely obscured by the 
massive rubble-concrete podium of the Roman 
building.

d. Mrs. Roebuck, excavating on the north 
side of the hill where stands the archaic temple 
(of Apollo?), discovered evidence to show 
that there had existed an earlier temple of the 
2nd half of the 7th century; this structure had 
a hip-roof at one end. Traces of a road, con
temporary with the earlier temple, appeared 
on a line traversing the north edge of the hill, 
from east to west.

By 1954 all of the Agora, except for a small 
area just west of the South Stoa, had been clear
ed to Roman levels. There remained within 
the archaeological zone, however, the area just 
mentioned and a strip some forty meters wide 
lying south of the South Stoa which had never 
been excavated. In 1959 the American School 
of Classical Studies resumed regular excavation 
at Corinth and undertook, as its primary task, 
to clear these two areas to Roman levels; upon 
the completion of that task it is hoped that a 
systematic investigation of the Greek levels of 
the Agora will become possible.

HENRY ROBINSON

*

EXCAVATIONS AT ANCIENT CORINTH 
( 1960 )

The 1960 campaign of excavations by the 
American School of Classical Studies in Ancient 
Corinth completed the clearance of the south
west corner of the Agora to levels of 12 th cen
tury Byzantine occupation. The 1959 campaign 
had revealed along the western edge of this 
area a gravelled road upon which faced a se
ries of small bronze-working establishments. 
West of these industrial buildings had appear
ed a large communal courtyard. At the southern 
end of the road was found part of a very large 
and well constructed building, the western 
half of which was not cleared in that campaign. 
In 1960 the clearance of the courtyard was com
pleted; it is a large area opening toward the 
north. On the western side of the court appear
ed a complex of small residences, the one at 
the north including a trapezoidal courtyard 
with a small room at its northwestern corner, 
probably a stable. These buildings, like the 
bronze-working establishments, are of the se
cond half of the 12th century after Christ. To 
the south and east the large building, partially 
revealed in the previous year, was uncovered 
to its full extent. The structure is now shown 
to be a rectangle measuring 23.00 m. x 10.00 
m., divided longitudinally by a single wall; 
a crosswall near the western end sets apart by 
two small, almost square rooms. One threshold 
appears in the south wall of the southwestern 
room. The foundations of this building extend 
as much as 3 m. below the original floor level 
and rest in some places upon hardpan. The 
Byzantine builders dug down through Roman 
and Classical fill to find the basis for their con-
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struction. The building style is one commonly 
associated with work of the end of the 11th 
and the first half of the 12th century A.D. and 
is extremely carefully executed. The thickness 
of the walls and the depth of the foundation 
suggest that the structure was at least two sto
ries in height. Its plan indicates that the build
ing was not of a religious nature (see Plan 2, 
p. 83); its actual use has not been determined. 
It was apparently destroyed by the middle of 
the 12th century, perhaps by the sack of the 
Normans in 1147 A.D.

Some traces of earlier structures were re
vealed in the course of the work in the southwest 
corner of the Agora. The 12 th century road 
along the eastern edge of the area follows the 
line of a roadway that had been utilized from 
the 4th century B.C. on; some of the Roman 
paving slabs of the 12th century road are still 
in situ. In the trapezoidal courtyard of the 12th 
century house in the northwest corner of the 
area appeared a large Byzantine pillaging 
trench resulting from the removal of ten cour
ses of well cut masonry blocks from the south 
wall of the older Roman West Shops. It seems 
highly likely that these stones were removed 
( in the early 12 th century ) in order to pro
vide material for the construction of the large 
rectangular Byzantine building mentioned abo
ve. Beneath one of the rooms to the south of 
the trapezoidal courtyard, a deep trial trench 
has revealed the presence of an early Roman 
structure, quite possibly of basilical type, con
structed in the late 1st century B.C., its base
ment ( cryptoporticus ) appears to have been 
filled in some time around the year 40 A.D. So 
far it has been possible to expose only one in
terior corner of this building.

Individual finds of note from the southwest 
area in 1960 include the head of a Caryatid 
fountain-support, carved in the Roman period 
but following a type of the late 5th century B.C.; 
the head is pierced from neck to the top of the 
polos by a hole for a metal pipe ( Plate 62 b). 
Another female head, likewise a Roman copy of 
a Greek type, was found (as the fountain- 
support ) in a deep filling of the second half 
of the 12 th century which was designed to 
raise the ground level of the communal court
yard. In the same filling appeared part of an 
inscribed base which probably carried a bronze 
statue of Caius Julius Laco, son of that Caius 
Julius Eurykles who was a contemporary and

friend of Augustus. Laco is known as a bene
factor of the Roman colony of Corinth.

During the same campaign investigations 
were carried out in a small cemetery of the 
end of the 4th century B.C., located on the 
slopes of Acrocorinth above the settlement of 
Haghioi Anargyroi. The principal interest of 
this cemetery lies in the fact that it is located 
well within the line of the contemporary city 
walls. The graves were in general very simple. 
In addition to the pottery offerings there were 
found a small pair of gold earrings and two 
funeral necklaces made of gilded terracotta 
beads suspended by bronze wire from flexible 
lead bands ( Plate 62 a).

An investigation was also undertaken in the 
area known as the « Baths of Aphrodite », some 
600 m. north of the Propylaea of the Agora. 
The work here was designed to determine the 
course of the Lechaion road, which Pausanias 
says extended in a straight line north of the Pro
pylaea; and to establish, if possible, the period 
at which the natural spring of water at the 
Baths of Aphrodite, below the city walls, was 
first utilized by the Corinthians. The excava
tors were unsuccessful in finding definite traces 
of the course of the Lechaion Road but did 
discover on the promontory above and to the 
east of the Baths of Aphrodite traces of residen
tial occupation in the 4th century before Christ, 
in the early Roman period, and in the 3rd 
century after Christ. The investigations below 
the line of the wall, at the spring, produced 
evidence of exploitation of the water supply 
at least as early as the 4th century B.C.: 
there appeared, below masses of fallen rock, 
an overflow shaft, the bottom of which was fil
led with pottery of the 4th century.

HENRY ROBINSON

*

THE ISTHMIAN SANCTUARY

In 1952 the University of Chicago, under the 
auspices of the American School of Classical 
Studies, began excavations in the Sanctuary of 
Poseidon at the Isthmus. After ten years of exca
vations and research the more important, but 
not all, of the buildings of Isthmia have been 
located and identified (see Plans 1,2).

The earliest temple of Poseidon was construct
ed in the seventh century B.C. and apparently 
remained standing until the time of the Per-
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sian Wars, when it was destroyed by fire. From 
the debris of this building, used as filling in the 
lower areas to the north and east of the temple, 
came most of the portable finds from the ex
cavation. They include a magnificent marble 
perirrhanterion from about 650 B.C.; many 
bronze figurines of deities, men, and animals; 
a golden bull ( Plate 65 a, b, 66 a); a collection 
of early silver coins, mostly of Aegina and Co
rinth; and large quantities of pottery and lamps. 
A circular pit, 5 m. in diameter and ca. 20 m. 
deep, filled up about 570 B.C., also contained 
many objects that must have been dedicated 
in the Archaic Temple ( Plate 66 b, e, f, 67 a-c).

The successor to the Archaic Temple was 
constructed at about the same time as the Tem
ple of Zeus at Olympia and possibly by the 
same architect. It was somewhat smaller than 
the Olympia temple. This was severely damag
ed by fire in 390 B.C. but was repaired and re
mained standing until the sixth century after 
Christ. It was then dismantled by Justinian’s 
engineers, together with other buildings of the 
Isthmia, for use as material in the Isthmia for
tifications. East of the temple are the founda
tions of an altar, 40 m. long, of the Greek pe
riod and of a second altar of Roman times. 
The traces of the temenos wall from the Greek 
period are slight, but from the Roman period 
there are two such enclosures: a smaller one, 
from the first century after Christ, and a larger 
one, with stoas on three sides, probably from 
the second century (Plan 2 ).

In the northeast corner of the Precinct of 
Poseidon was found a cult cave with two cham
bers, each with a separate descent. The in
teriors were provided with couches cut out of 
the native clay. There is a second cave at the 
upper edge of the Theater, some 40 m. to the 
east. This also had two separate chambers with 
couches and with provisions for the prepara
tion of meals. These caves may have been used 
as cult rooms by some semi-religious organi
zation like the Artists of Dionysos.

The Theater seems to have been built ori
ginally in the first half of the fourth century 
B.C. and underwent at least one reconstruc
tion in pre-Roman times. After the Roman 
colony had been established in Corinth by 
Julius Caesar, the Theater, like the other build
ings of the Isthmia, was restored; but the first 
reconstruction was probably made in the time 
of Claudius. A second reconstruction some two

decades later may have been undertaken in 
expectation of the Emperor Nero’s visit in the 
autumn of 66. It was here that he appeared — 
and won—in the musical contests of the Isthmian 
Games, at which occasion he also delivered 
his famous speech bestowing freedom and tax 
exemption upon the Greeks ( Plate 63 a, 66 d).

Two stadia have been discovered, the earlier 
one very close to the Temple of Poseidon, at 
the southeast edge of the sanctuary. In it is 
preserved the sill of a starting line, the balbides, 
which is the only example of its kind found in 
Greece. Probably because it encroached too 
closely upon the sanctuary proper, the stadium 
was moved to another site. For some centuries 
the area that was covered by the Early Stadium 
seems to have been unoccupied. In Roman 
times it became the Sanctuary of Melikertes- 
Palaimon, whose temple, with the necessary 
adjuncts, was constructed above the ruins of 
the stadium. After the earlier stadium had been 
abandoned, probably in the fourth century 
B.C., its successor was constructed in a natural 
hollow some 200 m. to the southeast. The re
mains of the Later Stadium still lie deeply bu
ried under a plowed field and a large grove of 
citrus fruit trees. By means of numerous trenches 
dug in the area we have been able to explore parts 
of the building, so as to make possible a com
plete restoration (see Plates 63 b, 64 a, b, 66 c).

To the south of the Sanctuary of Poseidon, 
on the top of a rocky spur known merely as 
the Rachi, we have uncovered the ruins of an 
extensive industrial area, devoted to dye works 
and weaving. This was in use from about the 
middle of the fourth century to the second half 
of the third century B.C. At the highest point, 
near the west end of the occupied area, there 
was a small shrine of some unknown deity.

Several of the lesser shrines attached to the 
Isthmian Sanctuary are known to have exist
ed in a place called the Sacred Glen (ΙΕΡΑ 

ΝΑΠΗ ). The approximate location has been 
fixed by means of two accidental discoveries, 
both dedications to Demeter, whoce sanctuary 
stood in the Sacred Glen. Excavations in this 
area, some 400 m. west of the Temple of Po
seidon, have revealed insignificant ruins of 
ancient structures from the fourth century B.C. 
but little that can be directly related to the 
known shrines in the glen.

Our explorations of the Isthmia region have 
brought to light what appears to be a trans-
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Isthmian fortification wall going back to the 
thirteenth century before Christ. This is the 
earliest of several known lines of defense built 
to prevent invasions from the north into the 
Peloponnesos. No trace has been found of the 
wall from the time of the Persian Wars which 
Herodotus describes. But at a considerable 
distance to the southwest of the sanctuary there 
is a line of fortification from the third century 
B.C. This is probably the wall drawn up in 
haste at the time of the incursions by the Gauls 
into the Greek peninsula. The best preserved 
of the trans-Isthmia fortifications is the one 
built by the Emperor Justinian to the north 
and east of the sanctuary. That wall, as stated 
above, and a fort constructed at the same time 
caused the destruction of the ancient buildings, 
the material of which was used to build the 
wall. This is the last building activity of im
portance in the area of the sanctuary until 
modern times.

OSCAR BRONEER 
Field Director

*

MYCENAE EXCAVATIONS, 1959

The excavations at Mycenae that Professor 
Wace had been unable to finish owing to his 
lamented death were resumed this year under 
the joint direction of Dr. J. Papadimitriou of 
the Greek Archaeological Service and Lord 
William Taylour. Work was concentrated on 
two areas, the so-called « Citadel House » which 
is the only large undug sector left within the 
citadel, and the « House of Sphinxes » where a 
certain amount of clearing up had still to be 
done. The latter area was controlled by Mrs. 
David French in collaboration with Dr. N. 
Verdelis, the Ephor for Antiquities in the Argo- 
lis.

From the last season conducted in 1955 it 
was known that a tomb existed in the south 
part of the House of Sphinxes. This was in
vestigated and was found to be a comparati
vely rich Geometric tomb, rich certainly in 
pottery. There were 25 vases arranged at the 
head and the feet of the skeleton and a few 
on either side of it. A very poorly preser
ved earring was found in the region of the 
left ear; there were two bronze pins of which 
one lay above the skull and the other on 
the right shoulder, and a bronze ring on a

finger of the left hand. The pottery consisted 
of two amphorai, several jugs, pyxides, skyphoi, 
and a large number of cups. Most of the vases 
were painted in the Geometric style, but a 
few were Pie Ware.

To the north of the House of Sphinxes lies 
the House of the Oil Merchant and to the west 
of the latter was the old tarmac road that led 
to the citadel. It will be recalled that in the 
course of reconstructing and widening this 
road in 1957/8 several tablets were found. 
Consequently the course of the new road was 
changed and diverted very much further to the 
west to allow a complete excavation of the 
newly uncovered area, a task that has been 
very efficiently carried out by Dr. N. Verdelis. 
The moving of the road enabled us to continue 
the clearing ( begun in 1954 ) of the two large 
parallel terrace walls connected by cross walls 
which form the western section of the House 
of the Oil Merchant. The task of clearing part 
of these great walls was carried out by Mrs 
French. Although one cannot be definite on 
the point it would seem that the buildings un
covered by Dr. Verdelis bear no direct relation 
to the houses excavated by Professor Wace 
to the east. The space between the two terrace 
walls had a Mycenaean fill of earth and light 
rubble, which was partly disturbed in the upper 
levels by remains of Hellenistic walls. At the 
base of this fill a strip of a hard plaster floor 
was uncovered, that lay directly on the rock. 
This may have belonged to a house of the early 
part of L.H. IIIB or earlier, to judge by the 
pottery.

The « Citadel House» was last excavated in 
1954. Most of the constructions uncovered 
in that season were of the Hellenistic period. 
The area is of considerable extent and depth. 
It is oblong in shape and extends from the 
Cyclopean fortification walls in the west to a 
terrace wall, largely concealed by earth, which 
is built on the higher slopes of the hill to the 
east. This is the long axis of the area. It is bound
ed by the partly excavated South House and 
the Ramp House on the north and by Tsoun- 
tas’ House on the south. Excavation in 1954 
had been concentrated on the higher ground 
to the east up against the terrace wall and of 
necessity work had to be continued in this se
ctor, for one of the big problems is the dispo
sal of the spoil. This has to be taken in barrows 
down to the fortification walls and emptied

12
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into a chute ( specially constructed for the pur
pose ) which deposits it on the slopes below 
the Cyclopean walls.

This year a small sector has been laid bare 
to the rock on the east flank of the excavation 
and at one point a great terrace wall now 
towers above it. In the course of this ope
ration a great part of the overlying Hellenistic 
constructions has been destroyed, but wide 
balks running from east to west have been left, 
which divide off the area into four sections. 
The northernmost section is of the greatest 
interest. The terrace wall here has been com
pletely laid bare to the rock. It shows three 
periods of construction. The upper part built 
of smaller stones clearly belongs to the la
test period and is probably Hellenistic. The 
middle section, in so far as the building 
technique is concerned, cannot easily be diffe
rentiated from the lowest section which is 
founded on the rock; it is built on the 
destruction debris that marks the end of 
Mycenaean occupation in this quarter. Whe
ther this middle section is L.H. IIIC or per
haps very much later, there is no means of 
telling. All that can be said is that under the 
destruction debris in the « Citadel House» no 
pottery later than L.H. IIIB was recogni
sable. At the base of the wall there was a 
double ramp, or more correctly a causeway, 
that led upwards to the south and made a sud
den hairpin bend towards the north alongside 
the terrace wall; its direction thereafter pas
sed outside the area of the « Citadel House » but 
must ultimately have led to the higher ground 
above. This causeway made use of the natural 
rock where possible, but it was strengthened 
where necessary with ashlar masonry. This 
was particularly noticeable in the lower ramp 
which was paved and thereby widened on its 
outer flank by well-cut poros blocks. In the 
course of clearing the destruction area in front 
of the wall a most important find was made, 
a very small prismatic clay sealing with a Li
near B sign ( at present unidentified ) inscri
bed on it. The seal impression under the sign 
is not at all clear but it seems to be that of a 
wild goat.

The section immediately to the south of the 
one just described contained the Mycenaean 
storeroom that was uncovered by Professor 
Wace in 1954. Here very little excavation was 
undertaken but enough to confirm that it had

been overwhelmed by the same destruction 
which is such a notable feature in all parts of 
this year’s excavation. The section immediately 
to the south revealed yet another room of 
great size which has only partially been exca
vated. It was constructed of mud brick on 
a stone foundation. Its walls were coated 
with a coarse-grained plaster and its floor, 
which was also plastered, was covered with 
a thick layer of black ash. It was separated 
from the storeroom to the north by a west-east 
corridor of similar construction which was pro
vided with alcoves. One of the finds made 
in clearing this section was the head of a male 
figurine, a type that is by no means common.

The room briefly described above continues 
into the southernmost section of the excavations. 
Its eastern wall ends in a large well-cut block of 
masonry, which has been very much damaged 
by fire, and immediately to the south of this 
lies a thin slab, finely cut and polished, which 
appears to be of gypsum. At this stage it 
is not possible to say whether it is in its 
original horizontal position and therefore pos
sibly a threshold or whether it was a vertical 
facing, decorating the end of the wall, which 
has slipped from its original position. A little 
farther to the south are some steps that are at 
right angles to the line of the slab, but at this 
point one is outside the confines of the « Citadel 
House» and within the area of Tsountas’ House.

Although it was not in the original program
me, Dr. Papadimitriou was most anxious that 
this area should be cleaned up and this proved 
a very rewarding operation. It involved the 
clearance of the Tsountas dump in the north
east corner and the uncovering of part of 
the later excavations made by Professor Wace 
in 1950 including the foundations of a myste
rious construction which has been called, for 
want of knowledge as to its purpose, «the 
shrine». A hard plastered ramp leads away 
from this edicule in the direction of the « Citadel 
House» to the north and the stairs, previously 
referred to, lead up to the ramp from the west. 
These steps are five in number and are of 
good ashlar construction, recalling the staircase 
found in the Palace of Pylos. On the way up 
to the «Citadel House» there is a plastered 
bench alongside the ramp for tired climbers 
and immediately beyond this the roadway ma
kes a hairpin bend, turning in the direction 
of the south. It presumably passed in front
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of a terrace wall, now concealed by a mass 
of earth and debris or perhaps collapsed 
within this pile, to the heights above. It cor
responds therefore to the double ramp of si
milar purpose at the northeast corner of the 
«Citadel House» described earlier on. These 
thoroughfares pass behind and to the east of 
the buildings that are now beginning to emerge.

W. TAYLOUR- J. PAPADIMITRIOU

*

MYCENAE, 1960

Excavations at Mycenae last summer under 
the joint direction of Dr. J. Papadimitriou of 
the Greek Archaeological Service and Lord 
William Taylour were confined to the so-called 
«Citadel House», a large undug area just inside 
the Cyclopean defence walls lying between the 
«South House» and the «Ramp House» to the 
north, and the «Tsountas’ House» to the south. 
At its east end this area is bounded by terrace 
walling, above which are a series of other ter
races, covered with the ruins of Hellenistic 
and Classical buildings, which reach up to 
the Palace.

At this east end of the area a corridor-like 
room was cleared measuring about 9.20 metres 
long by 2.30 metres wide, and lying to the east 
of the Mycenaean store-room excavated by Pro
fessor Wace in 1954. From the debris of burnt 
destruction filling this corridor-room were reco
vered fragments (Plate 68 a) of Linear B tablets 
( see Antiquity, 35 ( 1961 ) p. 57-8 pi. VI ( a ) ). 
Nearly all were pieces of fair-sized tablets, 
four of them reasonably well preserved and 
legible. They are of exceptional interest as the 
first tablets ever found inside the Cyclopean 
walls. It seems that they did not come from the 
Citadel House itself but from some building 
that occupied the terrace above to the east 
and collapsed into the Citadel House at the 
time of the general destruction of this part of 
the site by fire at a period which from the pot
tery can be dated to the end of Myc. Ill B.

At each end this corridor-room was closed by 
doorways with stone jambs, encased in wood, and 
with wooden thresholds. The room had a good 
plaster floor which covered a drain running 
along its west flank. The drain had been bro
ken into at its northern end by the weight of 
collapsed debris falling on it, and inside it 
was found a complete but very crumpled leaden

vessel. The west wall of the room was built of 
mud-brick on a stone socle and was covered 
with a mud-plaster that at one time concealed 
vertical wooden beams put in to strengthen 
the framework. The east flank of the room con
sisted of a low wall made up of rough stones mi
xed with mud-brick and in some places the na
tural rock. Nothing was found in the room itself 
to give any clue as to the purpose for which 
it was used. The plaster floor was covered with 
a thick layer of black ash, eloquent evidence of 
the burnt beams that had crashed to the floor.

Beyond the corridor-room to the east was 
the terrace walling, now revealed to be Myce
naean in its lower and Hellenistic in its upper 
courses. The Mycenaean lower part of this 
terrace is built of Cyclopean blocks, but these 
do not lie directly on the rock but on a mixture 
of rubble and earth. Sherds extracted from this 
foundation layer were inconclusive for a close 
dating of the wall, but none of them were later 
than Myc. Ill B. The Hellenistic walling was 
built on top of the destruction layer, consisting 
of a fused mass of calcined stone and brick, 
that covered the Cyclopean blocks.

The corridor-room was approached from the 
north by a monumental causeway coming up 
from the direction of the Grave Circle and the 
Ramp House ( Plate 68 c). The western flank of 
this was paved with two rows of well-cut poros 
blocks (in the right foreground in Plate 68 c ); 
the eastern part of it was plastered. Just in 
front of the north entrance to the corridor-room 
the causeway makes a return to the north and 
leads up to and adjoins the so-called Little 
Ramp. The same kind of monumental approach 
is to be noted at the south end of the corridor- 
room. Here access was by a fine plastered ramp 
leading up from the «shrine» inTsountas’ House. 
In front of the southern entrance to the room 
this makes a hairpin return to the south. The 
existence of this hairpin ramp was known from 
the excavations of 1959, but it was impossible 
to investigate it farther owing to the threaten
ing state of the over-hanging terrace. Last 
year the terrace was cut back at this point to 
a great depth in order to uncover the full width 
of the ascending ramp to the south. To follow 
the course of this ramp it became necessary to 
cut back other parts of the terrace further to 
the south. It was then established that the upper 
ramp ran along the whole eastern flank of 
Tsountas’ House. It is only preserved against
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the terrace wall, the other section of it having 
collapsed with the retaining wall that support
ed it on the west. But part of this retaining wall 
is preserved at one point and on it was found 
a square poros block that appears to have been 
used as a column base (Plate 68b). It is likely that 
this ascending road was a covered way flanked 
by a colonnade. Owing to the ruined state of 
the ramp it was possible to make a section of 
the earth underneath it, and this revealed the 
outline in plaster of two earlier ramps. It is ho
ped to obtain important dating evidence from 
the sherds extracted from this section.

In the Tsountas’ House to the S. of the Cita
del House some further cleaning work was done. 
The last remnants of Tsountas’ dump against 
the south escarpment of the Citadel House 
were removed and some excavation was un
dertaken in this area. A new complex of walls 
was uncovered that showed several building 
phases. One of these walls was very much thi
cker than the others and in its lower courses at 
least appeared to belong to the Middle Hel- 
ladic period.

To the west of the corridor-room in the Ci
tadel House a start was made of removing the 
overlying Hellenistic constructions and part of 
the underlying Mycenaean rooms were cleared. 
The walls of these rooms were amazingly well 
preserved. In all cases they were built of 
mud-brick on stone foundations.

At the north end of the Citadel House, in 
clearing the debris against the north end of 
the Mycenaean store-room, another tablet was 
found high up, so that it had obviously fallen 
from above and, being found in proximity to 
the other tablets, it probably belongs to the 
same group. This was the best preserved of all 
the tablets found (69 c).

It became apparent from the cleaning of 
the north face of this store-room that there 
was an entrance here, previously unsuspected, 
which had become filled with fallen mud-bricks. 
These were removed and the threshold un
covered. Further excavation in front of the 
threshold brought to light a beaten floor that was 
laid over a quantity of broken pottery which 
could be dated to the middle phase of Myc. 
Ill B. In this area therefore we have two dis
tinct periods, the destruction at the end of 
Myc. Ill B and an earlier phase ( PI. 69 a, b).

The whole area to the northwest and west 
of this store-room is extremely complex. Ex

cavations to the northwest uncovered the base 
of a large pithos that at first was thought to be 
Hellenistic as it was found in a sector in which 
Hellenistic pottery predominated. But inside 
this pithos lay the upper part of a trilobate 
jug belonging to the Myc. Ill C phase. The 
pithos therefore must be of similar date. Fur
ther confirmation of this interpretation was 
provided by the clearance of the area immedia
tely to the west of the store-room, where a 
«floor» was uncovered on which lay a quantity 
of Myc. Ill C broken pottery. On this same 
floor was found an almost complete Myc. Ill C 
jar. This year’s excavations therefore have pro
duced evidence of three distinct Mycenaean pe
riods within the Citadel House, the earliest 
period to be dated to the middle of Myc. Ill 
B, the second one to the destruction at the 
end of Myc. Ill B, and the last to a re
occupation period in Myc. Ill C.

W. TAYLOUR- J. PAPADIMITRIOU

NEW LINEAR B TABLETS 
FROM MYCENAE

During excavations undertaken within the 
citadel of Mycenae in August and September, 
1960, under the joint direction of Dr. John 
Papadimitriou of the Greek Archaeological 
Service and Lord William Taylour fragments 
of 8 Linear B tablets were brought to light. 
These are of particular importance as being 
the first ones to be found within the acropolis 
itself. Previous finds of tablets at Mycenae 
have come from houses outside the citadel, 
which were excavated by Prof. Wace and more 
recently by Dr. Verdelis, the Ephor for the 
Argolis.

The area at present being excavated lies 
just beyond the Grave Circle. It is bounded by 
the South House and the Ramp House to the 
north and Tsountas’ House to the south. On 
the east there is some terrace walling and from 
here the ground slopes down to the Cyclopean 
fortification walls, the western limit of the 
excavation. It was in clearing a corridor-room 
inbetween the terrace walling and the store
room excavated by Prof. Wace in 1954 that 
7 of the tablets were discovered; a further tablet 
was found close by just to the north of the 
store-room. All of these fragments, for none of 
the tablets are complete, were embedded in a 
hard concrete-like substance (Plate 68 a), the re
sult of a fire of exceptional intensity that had
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fused stone, mudbrick, and rubble into a solid 
mass. This destruction debris had fallen from 
buildings on the upper terrace and therefore 
the tablets do not belong to the corridor-room, 
which has just been excavated; furthermore 
they were found comparatively high up in the 
debris. Tablets excavated under such condi
tions are not easy to recognize and this may 
account for the failure of earlier excavators on 
the acropolis to find them, particularly if they 
had no occasion to expect them or be on the 
look-out for them.

The fragments are mostly of fair-sized tablets. 
Four of them are quite well preserved and le
gible; one of them is blank except for the lines 
used for dividing off the script. Like so many 
of their predecessors they appear to be invento
ries. They are at present being studied by Mr. 
John Chadwick.

W. TAY LOUR

*

A' ΑΡΓΟΣ

1. Κατά μήνα Σεπτέμβριον του 1959 εντός 
τοΟ προαυλίου τής οικίας Άνθ. Βίγκου, όδός 
Κορίνθου 138, κατά τήν έκσκαφήν βόθρου άπε- 
καλύφθησαν δύο κιβωτιόσχημοι τάφοι, οΐτινες 
άνεσκάφησαν ύπό τής Έπιμελητρίας δ. Όλγας 
Άλεξανδρή. Άμφότεροι ήσαν κτιστοί έκ πω
ρόλιθων ό είς, των έλληνιστικών χρόνων, περι- 
εΐχεν έπτά άγγεϊα καί τμήμα σιδηράς στλεγγίδος· 
ό έτερος, τοΰ 5ου π.Χ. αί., περιεΐχεν εξ άγγεϊα, 
μεταξύ τών όποιων μίαν ώραίαν πυξίδα μετά πλα
στικών γυναικείων προτομών, πήλινον είδώλιον 
πεπλοφόρου, ώς καί σιδηράς τινάς περόνας 
( Πίν. 70 α).

2. Τόν αύτόν μήνα τοΰ ίδιου έτους καί ύπό τής 
αυτής Έπιμελητρίας άνεσκάφη, κατά τούς δυτι
κούς πρόποδας τής Άσπίδος, ό δρόμος άσκά- 
πτου θαλαμοειδούς τάφου τής συστάδος τού 
Vollgraff· άνευρέθη είς ύστερογεωμετρικός κρά
τη ρ περιέχων παιδικήν ταφήν.

3. Κατά μήνα ’Απρίλιον τού 1960, έν τφ οίκο- 
πέδφ Ράπτη, κειμένιρ κατά τήν συμβολήν τών 
οδών Φείδωνος καί Έμμ. Ρούσσου, άνευρέθησαν 
κατά τήν έκσκαφήν θεμελίων έννέα τάφοι χρονο
λογούμενοι άπό τών Γεωμετρικών χρόνων μέχρι 
τών Ελληνιστικών, οΐτινες έκαθαρίσθησαν ύπό 
τής Έπιμελητρίας δ. Άλεξανδρή· έκ τούτων οί 
πέντε ήσαν κτιστοί κιβωτιόσχημοι, οί έτεροι τέσ- 
σαρες κεραμοσκεπεϊς. Ό πρώτος περιείχε περί 
τά 35 άγγεϊα καί ειδώλια, έξ ών έν παριστα πιθα
νώς Απόλλωνα (Πίν. 70 γ). Ό δεύτερος περιείχε

κορινθιακήν πυξίδα, έξωτερικώς δέ παρά τούς 
πόδας εύρέθη ταφικόν άγγεϊον περιέχον τάς κε- 
φαλάς δύο νεκρών. Είς γεωμετρικός άπέδωσε 12 
άγγεϊα, έξ ών τέσσαρες ώραΐοι κρατήρες καί είς 
άμφορεΰς (Πίν. 70 β, δ ). Έκ τών έπτά άγγείων τού 
τάφου 4 άξιοσημείωτος τυγχάνει ώραία μελανό
μορφος κύλιξ μετά παραστάσεως λαγωών καί 
κυνός (Πίν. 71 δ ).

4. Ύπό τής αυτής Έπιμελητρίας διεξήχθη έτέ- 
ρα σκαφική έρευνα, κατά μήνα Σεπτέμβριον 
1960, έντός τού οίκοπέδου Κ. Φλέσσα, όδός Βασ. 
Γεωργίου 10, ένθα κατά τήν άνόρυξιν θεμελίων 
ήλθεν είς φώς αριθμός τάφων. Άνεσκάφησαν έν 
συνόλω 5 τάφοι, έξ ών είς συλημένος, χρονολο
γούμενοι άπό τών τελευταίων χρόνων τού πρωτο
γεωμετρικού ρυθμού μέχρι τού τέλους τοΰ αύ- 
στηροΰ γεωμετρικού. Άπαντες ήσαν κτιστοί κι
βωτιόσχημοι. Συνελέγησαν έν συνόλω 17 άγγεϊα 
(άμφορεύς, οίνοχόη, σκύφος, κύαθος, κύπελλον, 
κρατήρ) (Πίν. 71 α-γ) καθώς καί σιδηραϊ καί 
χαλκαΐ περόναι καί δακτύλιοι, τέσσαρες χρυσοί 
σφηκωτήρες (Πίν. 71ε) καί είς χρυσούς δακτύ
λιος. Έκ τού τάφου 3 προέρχονται τά έν Πίν. 
71 α - γ άγγεϊα, έκ δέ τού πρωτογεωμετρικού τά
φου 5 οί έν Πίν. 71 ε χρυσοί σφηκωτήρες καί 
χρυσούς δακτύλιος.

5. Κατά μήνα Δεκέμβριον 1960 άπεκαλύφθη- 
σαν, έντός τής κοίτης τού χειμάρρου Ξηριά, ίχνη 
μεγάλου ταφικοΰ πίθου. Μικρά έρευνα γενομένη 
ύπό τής Έπιμελητρίας κ. Ε. Πρωτονοταρίου - Δεϊ- 
λάκη άπεκάλυψε 2 μεγάλους πίθους, γεωμετρικής 
έποχής, φέροντας διακόσμησιν δι’ έγχαράκτων 
γραμμών περί τά χείλη, καί παρ’ αύτοϋς μικρόν 
λάκκον - τάφον μικρού παιδός. Είς άπόστασιν 
όλίγων μέτρων άπό τών πρώτων έκαθαρίσθη κε
ραμοσκεπής κλασσικός τάφος. Ούδέν κτέρισμα 
άνευρέθη έντός αυτών.

ΟΛΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 

Β' ΜΙΔΕΑ (ΔΕΝΔΡΑ)

Κατά μήνα Μάιον 1960 έγένετο έν Μιδέμ άνα- 
σκαφή δύο θολωτών Μυκηναϊκών τάφων1 ύπό τήν 
διεύθυνσιν τού Εφόρου Αρχαιοτήτων τής Περι
φέρειας κ. Νικ. Βερδελή, έν συνεργασία μετά τού 
Διευθυντοΰ τοΰ έν Άθήναις Σουηδικού ’Ινστι
τούτου κ. Ρ. Astrom. Ώς βοηθός μετεϊχεν ή Έπι- 
μελήτρια δ. Όλγα Άλεξανδρή.

Ό πρώτος τάφος έκειτο εύθύς πρός βορραν τοΰ 
άνασκαφέντος παλαιότερον ύπ’ άριθ. 10 τάφου

1. Οί άνασκαφέντες ύπό τοϋ Persson θαλαμοειδείς τάφοι 
είχον άριθμηθή άπό τό 1 έως τό 11 ( βλ. New Tombs at Den- 
dra ). Οί προστεθέντες διά τής τελευταίας άνασκαφής ( 1960 ) 
δύο φέρουν τούς άριθμούς 12 καί 13, έξ ών ό τάφος μέ τόν 
θώρακα έχει τόν άριθ. 12.
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( βλ. Ν.Τ. σ. 18 είκ. 17) καί άπετελείτο έκ μι- 
κροϋ όρθογωνίου θαλάμου καί πλατέος δρόμου, 
κειμένου εις ικανόν άπό της έπιφανείας τοΰ έδά- 
φους βάθος καί προσιτού διά βαθμιδών. Ή ξηρο- 
λιθιά τοΰ στομίου είχε καταπέσει πιθανώς έκ σει
σμού, διότι ό τάφος δέν είχε θιγή κατά τήν άρ- 
χαιότητα, άλλα όλίγους μόνον μήνας πρό τής 
άνασκαφής έγένετο μερική σύλησις αύτοΰ έκ τής 
όροφής.

Εντός τοϋ θαλάμου εύρέθη σκελετός άνδρός 
κατεστραμμένος κατά τό άνώτερον αΰτοϋ τμήμα 
υπό των συλησάντων τόν τάφον καί έστερη μένος 
των πολυτίμων κτερισμάτων του, έκ τών όποιων 
ύπελείφθησαν τμήματα χαλκών καρφιών μέ χρυ
σήν έπένδυσιν τής κεφαλής, πιθανώς έκ χρυσο
ποίκιλτου ξίφους, αιχμή χαλκοϋ έγχειριδίου καί 
πήλινον άλάβαστρον τής ΥΕ ΙΙΙΑ περιόδου.

Εις τήν απέναντι πλευράν τοϋ θαλάμου, εύρέθη 
όλόκληρος χαλκούς θώραξ καί παρ’ αυτόν χαλκά 
αγγεία καί χαλκοϋς δίσκος πιθανώς κατόπτρου. 
Δύο πήλινα άλάβαστρα, έκ τών όποιων τό 8ν 
ΥΕ ΙΙΙΑ, τό έτερον τής YE II περιόδου, άνάγουν 
τήν χρονολογίαν τοϋ τάφου εις τούς περί τό 
1400 χρόνους (Πίν. 72 α - γ).

'Ο δεύτερος τάφος έκειτο μεταξύ τών άνασκα- 
φέντων παλαιότερον ύπ’ άριθ. 10 καί 11 καί είχεν 
έπισημανθή ύπό τών Σουηδών. Διετήρει τήν ξη- 
ρολιθιάν, άλλ’ είχεν, ώς ό πρώτος, συληθή άπό 
τής κορυφής τοϋ θαλάμου, εύρέθη δέ κενός πλήν 
τινων όστών έπί τής έπιφανείας. Ή άνασκαφή 
όμως άπεκάλυψεν δέκα μικρούς λάκκους έν τώ 
δαπέδω ( βάθους 0,40 μ.), ένθα εύρέθησαν έν άτα- 
ξίμ όστά καί μικρά άγγεΐα, έκ τών όποιων έξ έν 
συνόλφ άκέραια καί έπτά τεθραυσμένα, χρονο
λογούμενα άπό τοϋ τέλους τής ΥΕ II περιόδου 
μέχρι τής ΥΕ ΙΙΙΑ.

jV. ΒΕΡΔΕΛΗΣ
*

POTTERY FROM DENDRA TOMBS 12 AND 13

Tomb 12 at Dendra which contained the 
bronze cuirass1 yielded four vases, viz.:

Inv. No. 9. Big 3-handled jar. Fragments 
of this jar were found in the looted part of the 
tomb and in the looters’ dump outside the tomb. 
Height 40,6 cms. It is decorated with a palm- 
tree between each handle. Furumark, Myc. 
Pottery, shape 22, cf. motive 14:11 Bf. Date: 
Mycenaean IIB (Plate 73a).

Inv. No. 10. Alabastron, with curved sides, 
of the flat type ( Furumark’s shape 84). D.

1. See N. M. Verdelis’ report above and in AE 1957 
Άρχ. Χρονικά, pp. 15-18, and P. Astrom in Svardfe- 
jare och sjalamord, Malmo 1962, pp. 87 - 96.

20 cms., height 6,1 cms. Decorated with a crest
ed rock pattern (as Furumark, motive 32:19, 
but without the dots); concentric circles on 
the base. See Plate 74b (top, right). Myce
naean IIIA 1.

Inv. No. 16. Alabastron, with curved sides, 
of the flat type ( Furumark’s shape 84). D. 20 
cms., height 6,5 cms. Decorated with a wavy 
rock pattern ( Furumark, motive 13:6); con
centric circles on the base. Dendra Tomb 10.46 
is a good parallel for shape and decoration 
( Persson, New Tombs, p. 93, fig. 104 a-b). 
See Plate 74 b (top, left). Mycenaean III A 1.

Inv. No. 25. Alabastron, with curved sides, 
of the flat type ( Furumark’s shape 82 ). D. 29 
cms., height 9,3 cms. Decorated with crested 
rock pattern as Furumark’s motive 32:19, with 
a fill-ornament on either side of the crests ( mo
tive 41:9). «Wheel»-pattern on the base ( mo
tive 68 : 2 ). See Plate 74 b ( bottom ). Myce
naean IIB.

There was only a single burial which is dated 
by the typologically latest pottery to Myce
naean ΙΙΙΑ 1 ( 1425-1400 B.C. on Furumark’s 
chronology ).

The pottery from tomb 13 included 4 stir
rup vases, 8 jugs, 4 alabastra with curved pro
files, 1 alabastron with cylindrical body, 1 
small 3-handled jar, 3 one-handled stemmed 
cups, 2 two-handled stemmed cups, 4 shallow 
one-handle cups or bowls, 1 bell-shaped cup, 
2 handleless cups, 3 askoid vases and a cooking 
pot.

The bulk of the pottery is Mycenaean IIIA1-2, 
but some pots belong to Mycenaean IIB and 
the latest burial is IIIB. Some interesting as
koid vases were found in the tomb ( See Pla
tes 73 b, c and 74 a, c, d).

PAUL ASTROM

*

ARGOS

Des fouilles ont έίέ reprises sur le site d’Argos, 
a partir de 1952, par l’Ecole frangaise d’Athe- 
nes; elles prolongeaient les recherches menses 
de 1902 a 1930 dans la cite antique par W. Voll- 
graff, membre etrangcr de l’Ecole frangaise. 
Elles ont portf: d’abord sur la region de l’«agora» 
( 1952 et 1953 ): salle hypostyle, region du por- 
tique Sud. A partir de 1953 fut entrepris le 
dcgagement d’un grand batiment romain au 
Sud du theatre (gymnase et thermes), et
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dans les annies qui suivirent, de 1954 a 1956, 
furent fouilles le theatre ( parodos Sud, orche
stra, bailment de scene) et l’Odeon romain, 
au pied de la colline de la Larissa. Des 1953, 
l’attention etait attiree sur la richesse des ηέ- 
cropoles geometriques, qui ont ete ensuite 
systematiquement explorees; dans la region 
de la Deiras ont ete fouillecs de nouvelles tom- 
bes myceniennes ( 1954, 1955 et 1958 ). Des 
sondages stratigraphiques ont ete pratiques 
dans le quartier antique Sud, permettant de 
distinguer la succession des habitats de l’epoque 
proto-historique aux siecles byzantins. Des 
sondages d’exploration topographique ont 6t6 
en outre ouverts assez largement sur tout le 
site; ceux qui ont ete pratiques dans la region 
de l’actuel Musee se sont reviles particuliere- 
ment fructueux. Une decouverte remarquable 
a iti celle d’un ensemble de mosaiques du Ve 
siecle ap. J.C. portant les images alligoriques 
des mois de l’annee (maison Kolivinou). 
Le 25 juin 1961 a eu lieu l’inauguration offici- 
elle du nouveau Musee d’Argos, & la construc
tion et 5 l’aminagement duquel a contribue 
l’Ecole franqaisc (nouveau batiment, porti- 
que aux mosaiques PI. 75 a, b).

Les rbsultats des fouilles d’Argos ont ete si
gnals regulierement dans la chronique annuelle 
du Bulletin de Correspondance hellenique. Parmi 
les articles qui les ont fait connaitre avec plus 
de ditail on citera P. Courbin, Un fragment de 
cratere protoargien, (BCH1955, p. 1 a 49); R. Gi- 
nouves, La mosa'ique des mois a Argos ( BCH 
1957, p. 216 a 268); P. Courbin, Une tombe 
d’Argos, (BCH 1957, p. 322-386); J. Marca- 
di, Sculptures argiennes, (BCH 1957, p. 405- 
474), et les articles de P. Chameux portant sur 
les inscriptions argiennes dans cette meme re
vue. Dans la sirie des Etudes peloponnbsiennes, 
le fascicule 1, par W. Vollgraff, public en 
1956, prisente: Le sactuaire d’Apollon Pythien 
a Argos.

eCOLE FRANCAISE D’ATHENES 

*
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ EE ΑΡΓΟΣ

Κατά Νοέμβριον τοΟ 1960 άνελήφθη συμπλη
ρωματική άνασκαφική έρευνα παλαιοχριστιανι
κής βασιλικής, εύρεθείσης κατά τό 1958 παρά τό 
"Αργος, κατά δοκιμαστικήν άνασκαφήν ένεργη- 
θεΐσαν ύπό τής Έπιμελητρίας Κλασσικών Αρ
χαιοτήτων Κυρίας Εύαγγελίας Πρωτονοταρίου-

Δεϊλάκη1. Ή βασιλική κεΐται είς τήν θέσιν 
Στρογγυλή τής περιοχής Άλίκας, περί τά 800 μ. 
άνατολικώς τοϋ βορείου πέρατος τοϋ λόφου τής 
Άσπίδος, έντεϋθεν τοΰ ’Ινάχου, έπΐ άγρών των 
Γεωργίου Ντούλια καί Δημ. Μπουλούκου, άρι- 
στερά άγροτικής οδού άγούσης έξ Άργους πρός 
τό χωρίον Μπούτια (έπισήμως "Ηρα). Ή όδός 
διέρχεται έν μέρει επί τού μνημείου ( διαγωνίως 
κατά τό νοτιοδυτικόν άκρον).

Κατά τήν έρευναν τοϋ 1958 είχον έπισημανθή 
αί διαστάσεις τού κτηρίου ( βόρειας πλευράς μή
κος ±48.70 μ., πλάτος κατ’ Άνατολάς + 21.70 
μ.), ή διάρθρωσίς του (ήμικυκλική άψίς πρός Α., 
διαίρεσις διά κιονοστοιχιών είς τρία κλίτη, νάρ- 
θηξ πρός Δ.), δύο έκ τών είσόδων του2, τό πά
χος των τοίχων (μακρών τοίχων πάχος 0,65, τοϋ 
άνατολικοϋ καί τοϋ τοίχου τής άψΐδος πάχ. 0.95 
μ.), λεπτομέρειαί τινες τοΰ βήματος (παρουσία 
βάθρων έδρών τών κληρικών), ή έντός αύτοϋ 
παρουσία άψΐδος μεταγενεστέρας έκκλησίας καί 
τέλος ή παρουσία προσκτισμάτων πρός Β. ( άρχή 
τοίχων καθέτων έπΐ τής βόρειας πλευράς τής βα
σιλικής )· είχον δ’ έπίσης έλθει είς φώς διάφορα 
μαρμάρινα μέλη καί άποκαλυφθή άρκετοί τά
φοι βυζαντινών χρόνων.
Ή συμπληρωματική άνασκαφή, διενεργηθεΐσα 

ύπό τοϋ ύπογράφοντος, άπέβλεπεν είς τόν πορι- 
σμόν πληρεστέρων στοιχείων περί τοϋ μνημείου. 
Άνεσκάφησαν συστηματικώς τό άνατολικόν μέ
ρος τοϋ βορείου κλιτούς, όλόκληρον τό ιερόν 
βήμα μετά μέρους τοϋ κεντρικού κλιτούς δυτικώς 
τοϋ βήματος, μέρη τών στυλοβατών, διά συστή
ματος δέ τομών έπεδιώχθη περαιτέρω νά διερευ- 
νηθή ή έκτασις τών πρός βορράν προσκτισμάτων 
καί νά έπισημανθοϋν τά μέρη τής βασιλικής πρός 
τά νοτιοδυτικά.

Διά τομής κατά τό νοτιοδυτικόν πέρας τοϋ κυ
ρίου σώματος τής βασιλικής, εΰρέθη ότι ή νοτία 
πλευρά της, μήκους έξωτερικοΰ + 47.60 μ., είναι 
κατά 1.05 μ. βραχυτέρα τής βόρειας. Φαίνεται 
οΰτω τό μνημεϊον κατά τό δυτικόν μέρος έλαφρώς 
τραπεζιοειδούς σχήματος. Ό λίαν περιορισμέ
νος — ένεκα τών περιορισμένων μέσων — σκο-

1. Πρβλ. τά σύντομα σημειώματα έν Rivista di Archeol. 
Cristiana XXXV (1959) 215-216 καί BCH LXXXIII (1959) 616.
(Λεπτομερέστερον θά δημοσιευθή ή άνασκαφή έν συνεργα
σία μετά τής Κας Εύαγγελίας Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη ).

2. Μία κατά τό βόρειον τμήμα τής δυτικής πλευράς τοΟ 
νάρθηκος καί έτέρα έπι τοϋ νοτίου μακροϋ τοίχου κατά τό 
άνατολικόν τμήμα τοϋ νοτίου κλιτούς* πρό αύτής έσχημα- 
τίζετο είδος προστώου έκ δύο πλαγίων τοίχων. Τρίτη θύρα 
έπι τοϋ βορείου μακροϋ τοίχου σχεδόν άντίστοιχος πρός 
αυτήν, εύρέθη έντετειχισμένη, πιθανώς ευθύς μετά τήν έγερ- 
σιν τής έκκλησίας.
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πός τής άνασκαφής καί τινες δυσκολίαν ένεκα 
τής ύπάρξεως δένδρων, φυτευθέντων είς τήν δυ
τικήν περιοχήν τοΟ μνημείου, δέν έπέτρεψαν νά 
διευκρινηθή ό λόγος τής άνωμαλίας ταύτης, ήτις 
πιθανώτατα περιορίζεται είς μόνον τόν νάρ
θηκα.

Εντός τοϋ κυρίως ναοΰ άπεκαλύφθη έπί τοΟ βο
ρείου στυλοβάτου τμήμα βάσεως κίονος κατά 
χώραν (Πίν. 78 α, γ), κατέστη δέ οδτω δυνα
τόν νά προσδιορισθή τό μεταξόνιον των κιο- 
νοστοιχιών ( + 3.10 μ.) καί νά ύπολογισθή ή σύν- 
θεσίς των, έκατέρας έξ ένδεκα κιόνων, ώς πιστεύω.

Έκ των προσκτισμάτων τό πρός Β. φαίνεται 
ότι άποτελεϊ ένιαΐον συγκρότημα, συνιστάμενον 
άφ' ένός έκ τριών συνεχομένων χώρων ένιαίου 
πλάτους (6.10 μ.), έκτεινομένων έκ Δ. πρός Α. 
καί έν έπαφή πρός τόν νάρθηκα καί τό βόρειον 
κλίτος, καί άφ’ έτέρου έξ ένός τετάρτου, μικρο- 
τέρου, έν έπαφή πρός τόν μεσαΐον έκ τών τριών 
πρώτων χώρων καί έν κατόψει προέχοντος πρός 
Β. Ένεκα τών σημειωθεισών δυσκολιών δέν κα- 
τωρθώθη νά έξακριβωθή αν ύπήρχε καί πέμπτος 
χώρος πρός Α. τοϋ τετάρτου. Τό πρός Β πέρας 
τοϋ άνατολικοΰ τοίχου τοϋ χώρου τούτου εόρέθη 
κατεστραμμένον προσφάτως· έπί τής εύθυντηρίας 
του έπεσημάνθησαν έκτισμένοι δύο μαρμάρινοι 
δόμοι (ό πρός Β. μήκους 1.10, πλάτους 0.63 καί 
πάχους 0.24 μ.) ( Πίν. 76 α), προερχόμενοι έξ 
άρχαίου οίκοδομήματος, άλλά δέν κατωρθώθη νά 
διευκρινηθή άν έχρησιμοποιήθησαν είς τήν θέ- 
σιν αυτήν τυχαίως ή άν έξυπηρέτουν δομικόν 
σκοπόν σχετιζόμενον πρός τήν σύνθεσιν καί τήν 
λειτουργίαν τοϋ όλου προσκτίσματος3.

Έκ τών έν λόγφ χώρων ό πρώτος ( μήκους 9.87 
μ. ) καί ό τρίτος ( μήκους 10 μ.) φαίνονται ώς δύο 
μεγάλαι αίθουσαι, συντεθειμένοι συμμετρικώς έκα- 
τέρωθεν τοϋ μικροτέρου μεσαίου. Ό πρώτος έκ 
τών χώρων τούτων είναι προσιτός έκ τοϋ νάρθη- 
κος διά θύρας, τής όποιας τό κατώφλιον διεσώθη 
έν μέρει κατά χώραν ό δεύτερος ( μήκ. 8.00 ) είναι 
προσιτός έκ τοϋ βορείου κλιτούς διά θύρας, τής 
όποιας τό κατώφλιον διεσώθη ύλόκληρον κατά 
χώραν, παρέχει δέ πρός τούτοις καί είσοδον είς 
τόν τρίτον (Πίν. 76 γ). Ό μεταξύ τοϋ πρώτου 
καί τοϋ δευτέρου χώρου τοίχος είναι λεπτότερος 
τών άλλων (πάχ. 0.50 μ.). Είς άπόστασιν περί
που 1.30 μ. άπό τούτου καί παραλλήλως πρός αυ
τόν βαίνει άπό Β. έντός τοϋ μεσαίου χώρου τοί
χος πάχ. 0.60 μ., δστις δμως δέν προχωρεί μέ
χρι συναντήσεως τής άπέναντι μακράς πλευράς

3. Οί δόμοι δέν μετεκινήθησαν καί δέν ήρευνήθη ή κάτω
όψις των.

τής βασιλικής. Έν σχέσει πρός τόν τοίχον τοϋ- 
τον ή μεσαία αίθουσα άποκτξί τετράγωνον σχήμα 
( 6.10 X 6.10 μ. ), ή δέ θύρα έπικοινωνίας πρός τό 
βόρειον κλίτος φαίνεται τοποθετημένη είς θέσιν 
άξονικής συμμετρίας ώς πρός τόν τετράγωνον 
τούτον χώρον. Ή στενότης—πλάτος 1.30 μ.— 
τοϋ άριστερά άπομεμονωμένου τμήματος υπο
βάλλει τήν ίδέαν δτι ό χώρος ούτος πιθα
νώς έχρησίμευεν ώς κλιμακοστάσιον καί δτι δλος 
ό μεσαίος χώρος έλειτούργει ώς προθάλαμος τοϋ 
πρός Α. χώρου καί τοϋ πρός Β. Ό τελευταίος 
φαίνεται νά ήτο διώροφος, ύφούμενος δίκην πύρ
γου, ώς περίπου είς τήν βασιλικήν τοϋ Λεχαίου 4, 
άλλά χωρίς νά συνδέεται άμέσως — ώς συμβαίνει 
έκεΐ — μετά τοϋ χώρου τής κυρίας λατρείας. 
Ποιος ό λειτουργικός προορισμός τών χώρων τοϋ 
βορείου συγκροτήματος προσκτισμάτων δέν είναι 
δυνατόν νά καθορισθή άπό τοΰδε, πριν άνασκα- 
φοΰν συστηματικώς.

Διά μικρας τομής πρός Ν. έπεσημάνθη είς 
άπόστασιν + 5.20 μ. άπό τής νοτίας μακράς πλευ
ράς τής βασιλικής, τοίχος βαίνων άπό Α. πρός Δ. 
καί προφανώς άνήκων είς πρόσκτισμα έκτεινόμε- 
νον κατά φοράν όμοίαν πρός τήν φοράν τοϋ βο
ρείου. Τό νότιον πρόσκτισμα είναι κατά 0.90 μ. 
στενότερον τών όμορρόπων χώρων τοϋ βορείου, 
φαίνεται δέ προσιτόν έκ τοϋ νάρθηκος δΓ άνοί- 
γματοςάντιστοίχου πρός τήν θύραν τήνόδηγοΰσαν 
είς τήν πρώτην αίθουσαν τοϋ βορείου προσκτί
σματος. Ή έρμηνεία τών δύο τούτων προσκτι- 
σμάτων, τοϋ ένός ώς διάκονικοϋ καί τοϋ έτέρου ώς 
βαπτιστηρίου, συγκειμένου έκατέρου έκ πολλών 
χώρων, εύρίσκεται πλησίον πρός τά πράγματα, 
άλλά είναι πρός τό παρόν αύθαίρετος.

Έντός τοϋ κεντρικοϋ κλιτούς, είς άπόστασιν 
+ 6.45 μ. άπό τοϋ άνατολικοΰ τοίχου, άπεκαλύφθη- 
σαν κατά χώραν μέρη τοϋ στυλοβάτου τοϋ φρά
γματος τοϋ βήματος. Άποτελεΐται έξ απλών πώ
ρινων δόμων πλάτ. + 0.60 μ., έξεχόντων έκ τοϋ 
δαπέδου έξ άμφοτέρων τών πλευρών κατά 0.15 μ. 
καί φερόντων έπί τής άνω έπιφανείας έγκοπάς 
πρός στήριξιν πεσσίσκων καί τών θωρακίων ( Πίν. 
76 β καί 78 β). Αί έκατέρωθεν πλευραί τοϋ βή
ματος άπεκλείοντο διά χαμηλού τοιχαρίου έκ 
μονών πλίνθων έκτισμένου έπί τοϋ στυλοβάτου 
(Πίν. 78γ) καί έκτεινομένου μεταξύ τών δύο 
άνατολικών μετακιονίων, όπισθεν τοϋ χαμη
λού — μονοβάθμου — βάθρου τών έδρών τών 
κληρικών.

Έπί τής αύτής στάθμης κείμενα τό δάπεδον τοϋ 
βήματος καί τό δάπεδον τοϋ μεσαίου κλιτούς, εί-

4. Βλ. σ. 98.
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ναι έστρωμένα διά πλακών τό πρώτον μαρμάρι
νων καί τό δεύτερον πήλινων. 'Ομοίως διά πήλι
νων πλακών (0.535 X 0.535 ή 0.515/0.525X0.525 
μ.) είναι έστρωμένα καί τά δάπεδα τών πλαγίων 
κλιτών ( Πίν. 78 δ ). Τού βορείου κλίτους τό δά- 
πεδον είναι κατά 0.10 μ. χαμηλότερον τοϋ δα
πέδου τοϋ κεντρικού κλίτους.

Έκ τών μαρμάρινων μελών τής βασιλικής ήλθον 
εις φώς τεμάχια κιόνων τών κιονοστοιχιών, βά
σεις, τεμάχια άμφικιονίσκων παραθύρων, άνω άπό- 
τμημα πεσσίσκου τέμπλου (κατά τήν ερευνάν τού 
1958) καί τεμάχια θωρακίων.

Αί βάσεις άνήκουν είς τύπον άπλοϋν, έκ πλίν
θου (0.48 X 0.48 καί 0.49 X 0.495 μ. ), μιας σπεί
ρας καί μιας ταινίας (διαμ. 0.41 καί 0.43 μ. Ύψη 
άντιστοίχως 0.17 καί 0.20 μ. ), μέ δψιν δέ άδρώς 
κατειργασμένην(Πίν.79α).Ό τύπος ούτος βάσεως, 
άπαντώμενος καί έν Κορίνθω 5 6, ήτις τότε συνίστα 
σημαντικόν καλλιτεχνικόν κέντρον, εύρεθείς 
μάλιστα καί κατά χώραν είς άρχιτεκτονικώς 
σημαντικήν θέσιν (τρίβηλον βασιλικής Κρα- 
νείου) ·, είναι ένδιαφέρων κατά τούτο, διότι 
σημαίνει τού τύπου τής ιωνικής βάσεως συ
νειδητήν άπλούστευσιν μέχρι τής έσχάτης συ
νέπειας καί έν συνδυασμώ πρός άδρότητα κατερ
γασίας καθαρώς διά λόγους καλλιτεχνικής έντυ- 
πώσεως. Χρησιμοποιούνται δηλαδή αίσθητικώς 
τό φώς καί ή σκιά κατά τρόπον καταργοΰντα τά 
μεταξύ των όρια, έπιδιωκομένου φωτισμού διαχύ- 
του, μαλακού, ένιαίου, κατ’ άνταπόκρισιν πρός 
τήν ποιότητα τού χώρου τής παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής, κύριον χαρακτηριστικόν τού όποιου ά- 
ποτελεί, ώς γνωστόν, ή «ζωγραφικότης». Καθ’ 6- 
μοιον τρόπον, πρός έπίτευξιν «ζωγραφικής» έντυ- 
πώσεως, άφίνεται τό έδαφος πέριξ τού έπιπε- 
δικοΰ θέματος είς τά παλαιοχριστιανικά έπιπεδό- 
γλυφα. ’Εκπλήσσεται δέ κανείς, όταν διαπιστώνη 
ότι κάποτε ή έκ πρώτης όψεως «βάρβαρος» 
κατεργασία σημαίνει συνειδητόν πλουτισμόν 
τών καλλιτεχνικών έκφραστικών μέσων, ότι 
είναι άποτέλεσμα αισθητικής έπεξεργασίας καί 
ότι μαρτυρεί αισθητικήν έκλέπτυνσιν. Βεβαίως 
δέν πρέπει νά προβαίνωμεν είς γενικεύσεις, 
διότι άπό τών έργων τής ύπ’ όψιν έποχής 
δέν λείπουν χαρακτήρες μαρτυρούντες άδε- 
ξιότητα καί βαρβαρότητα· ή δυσκολία δέ πρός 
κατανόησιν τής ποιότητος τών μορφών των έγκει
ται είς τήν όρθήν έκτίμησιν μεταξύ βουλητοΰ καί 
άβουλήτου καί τών μεταξύ τούτων άμοιβαίων 
σχέσεων. Διά τήν χρονολόγησιν τού τύπου τού

5. R. Scranton, έν Corinth XVI, 108 άριθμ. 47 πίν. 24.
6. J. Shelley, έν Hesperia XII (1943) 170 είκ. 1.

του βάσεων ένδεικτική είναι ή παρουσία των είς 
τόν Ίουστινιάνειον ναόν τού Ίωάννου τού Θεο
λόγου έν Έφέσιρ7.

Έκ τών θωρακίων τής βασιλικής τής Άλίκας 
δύναται ν’ άποκατασταθή εν άμφιπρόσωπον : Έπ’ 
άμφοτέρων τών όψεών του πλαίσιον έξ άπλής 
πλατείας ταινίας μετά στενού πρισματικού κυμα
τίου- είς τό μέσον τής κυρίας όψεως σταυρός έντός 
κύκλου έκ στενής ταινίας καί πλατέος κοιλοκύρ- 
του κυματίου (Πίν. 79 β )· έπί τής δευτερευούσης 
όψεως άπλούς σταυρός· τά θέματα σχετικώς έξερ- 
γα καί μέ παρειάς άποτόμους. Ό σταυρός έντός 
κύκλου συνισταμένου έκ ταινίας καί κοιλοκύρτου 
κυματίου, άποτελεΐ κλασσικίζουσαν μεταλλαγήν 
τού θέματος τού σταυρού έντός κύκλου έκ δύο ή 
τριών ταινιών, προελθόντος έκ μεταλλαγής τού 
θέματος τού σταυρού έντός στεφάνου έκ.φύλλων 
δάφνης. Είς τήν.Κόρινθον πρός τό παρόν είναι 
άγνωστος ό τύπος ούτος θωρακίου, όμοιας τέχνης 
όμως θωράκιον — σταυρός μόνος, έξεργος είς τό 
μέσον έλευθέρου έδάφους περιβαλλομένου ύπό 
έξέργου πλαισίου αλλά κοσμουμένου διά τριών 
ήμικυλινδρικών κυματίων — εύρέθη καί είς τήν 
βασιλικήν τού 'Αγίου Πέτρου τής Κυπαρίσσου 
τής Μάνης8. Φαίνεται νά έξαρτώνται έκ καλλιτε
χνικού κέντρου πιθανώς μή πελοποννησιακοϋ, 
άντιπροσωπεύοντος δέ τάσιν κλασσικίζουσαν, ώς 
συνάγεται έκ τού κοιλοκύρτου κυματίου, καί τής 
έξατομικεύσεως τού θέματος — άλλά καί τού έδά
φους— ώς δύο στοιχείων, έκατέρου διαφόρου λει
τουργίας. Τό θέμα θεωρείται έπιτεθειμένον έπί τού 
έπιπέδου τοϋ έδάφους του συμφώνως πρός τήν 
καλλιτεχνικήν άντίληψιν τής άρχαιότητος. Είς 
τήν παλαιοχριστιανικήν παραστατικήν γλυπτικήν 
άντίστοιχος είναι ή τέχνη τών «νεοαττικών», 
ώς άπεκλήθησαν, κωνσταντινουπολιτικών έργων, 
χρονολογουμένων μεταξύ τού 4ου - 6ου αί., ώς ή 
σαρκοφάγος τού Sarigiizel (Άρχαιολ. Μουσείου 
Κωνσταντινουπόλεως, άριθ. 4508 ) 9. Τό θωράκιον 
τού "Αργους, έργον τεχνίτου είδήμονος, πιθανώς 
ήλθεν έτοιμον. Είς τό θωράκιον τής Μάνης ή 
«νεοαττική » αυτή τέχνη έχει έκπέσει είς έπαρ- 
χιακήν άδεξιότητα. Συνακόλουθος πρός τόν έπαρ- 
χιωτισμόν του είναι είς τό γλυπτόν τούτο καί ό 
φόβος τού κενού ( ταινία πληρουμένη ύπό ρόδά-

7. Forschungen in Ephesos IV, 3 σ. 24 Πίν. VI, 2 και 
σ. 41-42 Πίν. VI3 - 4 ( Hormann ).

8. Ν. Δρανδάκης έν Ά. Όρλάνδου, τό Έργον τής Άρχαιο- 
λογ. Έταιρ. 1958, 161 είκ. 169. Άπεικόνισις καί έν Riv. Arch. 
Crist, έ.ά. 218 είκ. 33 a.

9. Προχείρως βλ. W. Fr. Vollbach, Friihchristliche Kunst, 
Miinchen ( 1958 ) 59 είκ. 75. D. Talbot Rice, The art of 
Byzantium, London ( 1959 ) σ. 288 πίν. 9, όπου καί ή βι
βλιογραφία.
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κων και μικρών σταυρών). Πράγματι ό παρατη- 
ρών τά γλυπτά τής Κυπαρίσσου άποκομίζει σα
φώς τήν έντύπωσιν δτι ταϋτα είναι ποιοτικώς άνι- 
σα μεταξύ των άλλα φαίνονται είργασμένα ύπό 
τεχνίτου είδήμονος ή καί είσηγμένα έτοιμα έκ 
καλλιτεχνικού κέντρου έκτος τής Μάνης — ό πεσ- 
σίσκος δ κοσμούμενος διά ραβδώσεων καί χρί
σματος 10 — καί αλλα φαίνονται είργασμένα ύπδ 
αδαούς, πιθανώτατα επί τόπου.

Τό κατά τ’ άνωτέρω άναζητούμενον καλλιτεχνι
κόν κέντρον φαίνεται — προς τό παρόν — νά είναι 
τόσον ή « νεοαττική » Κωνσταντινούπολή όσον 
καί αί Άθήναι. Εις τάς ’Αθήνας έπεχωρίαζεν ή 
« άρχαία » άντίληψις περί τής καλλιτεχνικής μορ
φής, έπέζων δέ καί τά άρχαία διακοσμητικά θέ
ματα πιστότερον. Χαρακτηριστικά πρός διατύπω- 
σιν κρίσεως είναι θωράκια έκ τής βασιλικής τού 
’Ασκληπιείου ’Αθηνών. Ή σύνθεσίς των είναι 
όμοια πρός έκείνην τού θωρακίου τού Άργους, 
μέ τήν διαφοράν ότι εις αυτά τό μέν κοιλόκυρτον 
κυμάτιον άποτελεϊ στοιχεΐον τού πλαισίου, ό κύ
κλος άποτελεϊται έξ άπλής ταινίας άνευ κυματίου, 
ό δέ σταυρός είναι διηνθισμένος καί συνοδεύεται 
ύπό άνθεμίων διαγωνίως μεταξύ των κεραιών δια
τεταγμένων η. Είς τά θωράκια τό κοιλόκυρτον κυ
μάτιον αποτελεί κανονικόν διακοσμητικόν στοι- 
χείον τού πλαισίου των, ώς γνωρίζομεν καί έξ 
άλλων παραδειγμάτων, μάλιστα εργαστηρίου ατ
τικού, έκ τού όποιου προέρχεται θωράκιον έκ 
Σαλαμίνος έκ των πρωιμωτέρων τού είδους του12. 
Πρός τό θωράκιον τής Σαλαμίνος, μέ άλλους λό
γους πρός αττικόν έργαστήριον, οδηγεί καί ή μορ
φή τού πλαισίου — ταινίας έκ τριών κυρτών κυ
ματίων — τού θωρακίου τής Κυπαρίσσου13- άκό- 
μη καί ό άνωτέρω μνημονευθείς πεσσίσκος τής 
Μάνης — ό κοσμούμενος διά ραβδώσεων καί χρί
σματος — εχει αττικόν ύφος.

’Εκ τών παραδειγμάτων, πρός τά όποια εγινεν ή 
παραβολή τού θωρακίου τού Άργους, τό άρχαιό- 
τερον —τό θωράκιον τής Σαλαμίνος— φαίνεται 
νά άνάγεται είς έποχήν πρό τών μέσων τού 5ου 
αίώνος14· τό θωράκιον τού Ασκληπιείου χρονολο
γείται είς τό τρίτον τέταρτον τού 5ου αίώνος 1δ· 
τό θωράκιον τού Άργους, τού όποιου τό πλαίσιον 
άντί κοιλοκύρτου κυματίου φέρει κυμάτιον πρι-

10. Άπεικόνισις έν Όρλάνδου, Έργον 1960 είκ. 170 (δεύ
τερον έξ άριστερΛν) καί Riv. Archeol. Crist. έ.ά. 218 είκ. 
33c.

11. ΑΕ 1939-1941, 50 είκ. 12 καί 14 ( Ί. Τραυλός ).
12. BCH LXXIV ( 1950 ) 235 είκ. 3 ( Δ. Πάλλας ).
13. Παραδείγματα μή άττικά, άλλ’ ό<|αμώτερα βλ. αύτ. 247.
14. Αύτ. σ. 248 ( πίναξ ).
15. Ύπό τοϋ Τραυλού ε.ά. χρονολογείται είς τάς άρχάς 

τού δευτέρου ήμίσεος τοϋ 5ου αί.

σματικής μορφής (μεταλλαγή κυλινδρικής έπιφα- 
νείας είς πρισματικήν1β), πρέπει νά είναι όψιμώ- 
τερον. Αλλά πρός τό παρόν παραμένει ακαθόρι
στος ή προέλευσίς του : Έκ τών Αθηνών ή έκ 
τής Κωνσταντινουπόλεως ; Τό μάρμαρον φαίνεται 
μή πεντελικόν.

Ή άνασκαφή δέν προσεπόρισεν ένδείξεις πρός 
άκριβή χρονολόγησιν τοϋ μνημείου. Αί άρχιτε- 
κτονικαί άναλογίαι τής καθαυτό βασιλικής καί ή 
γεωμετρική κανονικότης τής συνθέσεως τού όλου 
οικοδομήματος, ή περίκλεισις τών μακρών πλευ
ρών κατά τό δυτικόν μέρος τού σώματος τής βα
σιλικής διά προσκτισμάτων μαρτυρούν έξάρτησιν 
έκ τών βασιλικών τής Κορίνθου (βασιλικοί : 
Σκουτέλας 17 καί τού Λεχαίου 18), χρονολογουμέ
νων άπό τών μέσων τού 5ου αί. καί έξής. Πλησιέ- 
στερον άκόμη πρός τήν Κόρινθον — πρός τήν βα
σιλικήν τού Κρανείου — όδηγοΰν οί τύποι τών βά
σεων τών κιόνων (βλ. άνωτ. σ. 97 καί Πίν. 79α) καί 
χαρακτηριστικά τινα διακοσμητικά μιστρίσματα 
εις τήν τοιχοδομίαν (Πίν. 79γ)19, άπαντώμενα πε
ρίπου όμοια καί είς τήν βασιλικήν τού Κρανείου 
( Πίν. 76 δ )20. Αλλά περί τής βασιλικής τού Κρα
νείου δέν έχομεν είσέτι άποκτήσει άκριβή χρο
νολογικά τεκμήρια 21. Πιθανώς δέν άφίσταται τών 
πραγμάτων ή χρονολόγησις τής βασιλικής τού 
Άργους είς τάς άρχάς τού 6ου αί.
Ή έρειπίωσις τού μνημείου φαίνεται νά οφεί

λεται είς έγκατάλειψιν. Έπί τού δαπέδου τού βο
ρείου κλιτούς είχε σχηματισθή στρώμα έξ εΰθρύ-

16. Πρβλ. τήν διαφοράν μεταξύ τών σπειρών τών βάσεων 
Πίν. 79α. Καί πάλιν πρός έπίτευξιν φωτιστικών έντυπώσεων.

17. ΠΑΕ 1955, 193 κ.έ. είκ. 1.
18. Βλ. άνωτ. σ. 96.
19. Έκφραστικώτερον είναι τό σχέδιον έν BCH LXXXIII 

( 1959) 616 είκ. 27.
20. Είς τήν βασιλικήν τοϋ Άργους τά διακοσμητικά 

μιστρίσματα παρουσιάζονται ώς άκανόνιστοι έπαναλήψεις 
τοϋ θέματος τοϋ ψαροκοκκάλου, τό στέλεχος τοϋ όποιου 
άποτελεϊται έκ δύο παραλλήλων γραμμών. Είς τήν βασιλικήν 
τής Κορίνθου αί παράλληλοι γραμμαί χαράσσονται μέ σχε
τικήν κανονικότητα, ώς διά νά ύπογραμμίσουν τήν φοράν 
τών έπιφανειών τών λίθων* αί μικραί δέ γραμμαί, διά τών 
όποιων είς τό παράδειγμα τοϋ Άργους άποδίδονται αί άκαν- 
θαι τοϋ ψαροκοκκάλου, είς τό παράδειγμα τής Κορίνθου, 
άπλοϋνται πυκναί έφ’ όλης τής έπιφανείας. Τέλος, είς τήν 
βασιλικήν τοϋ Κρανείου αί γραμμαί είναι έλαφραί* είς τήν 
βασιλικήν τής Άλίκας είναι βαρύτεραι.

21. Περί τής βασιλικής τοϋ Κρανείου, Shelley έ.ά. 166 κ.έ. 
Ή φωτογραφία τοϋ Πίν. 76 δ ( λεπτομέρεια έκ τής τοιχοδο- 
μίας τής έξωτερικής νοτίας όψεως τής άψΐδος, άλλά περιόδου 
κατά τι παλαιοτέρας τών ύπερκειμένων μερών ) έλήφθη κατά 
τήν διεξαγωγήν συμπληρωματικών τινών έρευνών έπί τοϋ 
μνημείου ύπό τοϋ γράφοντος (Αδημοσίευτοι. Πρβλ. Riv. 
Arch. Crist, έ.ά. 204-205 καί BCH LXXXII (1958) 697. 
Θά δημοσιευθοϋν μετά τήν συμπλήρωσιν τής άνασκαφικής 
έρεύνης τοϋ μνημείου ).
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π του χώματος ( πάχ. 0.05 μ.), προελθόντος έξ είσ- 
ροής ύδάτωνaa. ’Επί τούτου έπέκειτο στρώμα έκ 
τών κεραμίδων τής στέγης ( Πίν. 78 δ )· κατόπιν 
έσχηματίσθη στρώμα πάχους 0.35 μ. άνευ χαρα
κτηριστικών εύρημάτων καί μετά τοϋτο εν στρώ
μα μεσοβυζαντινόν, χαρακτηριζόμενον διά τής 
παρουσίας όστράκων έφυαλωμένων άγγείων.
Ή μεταγενεστέρα έκκλησία (Πίν.79δ), κατά τήν 

ερευνάν τής όποιας τό 1958, είχεν έπισημανΟή ή 
άψίς, ήτο μικρά τρίκλιτος ξυλόστεγος βασιλική, 
όλικοΰ μήκους 7.85 μ., έκτισμένη έντός τοΰ βή
ματος τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής καί έκ- 
τεινομένη καθ’ όλον τό πλάτος του. Τά κλίτη 
έχωρίζοντο άπ’ άλλήλων διά συμπαγών τοίχων, 
έκατέρου διαπερωμένου υπό δύο ανοιγμάτων. Είχε 
μίαν μόνην είσοδον έπί τής δυτικής πλευράς τού 
μεσαίου κλιτούς, άπέληγε δέ πρός Α. είς δύο ήμι- 
κυκλικάς αψίδας: μίαν κυρίαν — τοΰ ίεροϋ βήμα
τος— καί πρός Β. αυτής έτέραν, δευτερεύουσαν 
— τής προθέσεως. Τό νότιον κλίτος φαίνεται νά 
έπερατοΟτο πρός Α. είς εύθύν τοίχον καί νά έχρη- 
σίμευεν ώς νεκρικόν παρεκκλήσιον ύπό τό δά- 
πεδόν του κατά τό άνατολικόν μέρος περιέκλειε 
πλακοσκεπή τάφον μέ κάθοδον έξ Α. ( Πίν. 79 δ ). 
Ή τοιχοδομία της συνίσταται έξ άργολιθοδομής 
μετά παρενθέτων τεμαχίων πλίνθων χαρακτηρι- 
στικώς κατά όριζοντίους άπλας σειράς καί άτά- 
κτως έκτισμένην· ώς συνεκτική ϋλη έχρησιμο- 
ποιήθη κοινός πηλός (Πίν. 77 α ). Ή δευτέρα έκ
κλησία έθεμελιώθη έντός τής έπιχώσεως τής ύπό 
τήν στάθμην τοΰ έδάφους βυζαντινών χρόνων, 
μέχρι τοϋ άρχικοϋ δαπέδου τής βασιλικής. Νόμι
σμα τοϋ Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ ( 1143 - 1180) 22 23 
εύρεθέν ύπό λίθον έν μέσφ τών χωμάτων τών με
ταξύ τής άψΐδος τής πρώτης έκκλησίας καί τής 
άψΐδος τής δευτέρας, διολισθήσαν δέ προφανώς 
κατά τήν άνοικοδόμησιν, χρονολογεί τήν δευτέ- 
ραν έκκλησίαν πιθανώς είς τό τελευταΐον τέταρ
τον τοΰ 12ου αίώνος.

Κατά τήν ερευνάν τοΰ 1958 είχε καταστή σαφές 
ότι ή περιοχή τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής 
είχε χρησιμοποιηθή μεταγενεστέρως ώς νεκρο- 
ταφεΐον. Πυκναί ταφαί ήλθον είς φώς καί κατά 
τήν προκειμένην συμπληρωματικήν ερευνάν, τό
σον έντός τής μεταγενεστέρας έκκλησίας όσον 
καί έκτός αύτής, ώς καί έξω ( βορειοανατολικώς ) 
τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Βορειοανατο-

22. Πιθανώς έκ τών ύδάτων τοΰ πλησίον διερχομένου ’Ι
νάχου ή καί έξ άλλης αίτιας. Προ τής διευθετήσεως τής κοί
της του κατεπλημμύριζεν ό Ίναχος δλην τήν ένταυθα έκτα- 
σιν.

23. W. Wroth, Catalogue of the Imperial Byzantine coins II,
580 άριθμ. 79 κ.έ. ( τύπος 7 ) πίν. LXX, άριθμ. 18-19.

λικώς τής βασιλικής άνεσκάφησαν είς τάφος κτι
στός πλακοσκεπής καί είς κεραμωτός· ούτοι άνή- 
κον είς τούς χρόνους τής βασιλικής. Οί τάφοι, οί 
άνασκαφέντες έντός τής μεταγενεστέρας έκκλη
σίας καί εξω αύτής έντός τής έπιχώσεως τών με- 
σοβυζαντινών χρόνων, ήσαν άφ’ ένός καί κατά 
κύριον λόγον κεραμωτοί ( Πίν. 77 β, γ) καί κτι
στοί καί άφ’ έτέρου άπλοι λακκοειδεΐς. Οί κτι
στοί τάφοι ήσαν ή έξ άπλής ξηρολιθιας ή κανο- 
νικώς έκτισμένοι κατά τό σύστημα τής τοιχοδο- 
μίας τής έκκλησίας τής δευτέρας περιόδου (μέ 
παρένθετα τεμάχια πλίνθων βλ. Πίν. 77 δ, ε ) καί 
καλυπτόμενοι διά τεμαχίων πλακών ( θραυσμάτων 
θωρακίων κλπ. ). Ούτοι εΐχον χρησιμοποιηθή διά 
έπανειλημμένας ταφάς. Είς τάφος ήτο κεραμωτός 
μόνον άπό τοϋ στήθους τοΰ νεκροΰ μέχρι τής κε
φαλής· κατά τό κάτω ήμισυ τοΰ σώματος ό τάφος 
μετετρέπετο είς άπλοΰν λακκοειδή. Οί λακκοειδεΐς 
τάφοι ήσαν μικρών παιδιών. Είς σκελετός βρέ
φους εύρέθη κεκαλυμμένος ύπό άνεστραμμένου 
τρυβλίου. Τέλος εύρέθη μία έπαναταφή όστών συ- 
νεσωρευμένων είς μικρόν λάκκον μέ τό κρανίον 
τοποθετημένον έπί τούτων καί προστατευόμενον 
δΤ όρθιων τεμαχίων πλίνθων καί ένός όριζοντίου 
ώς καλύμματος.
Ή έρευνα άπέδωσε σπάραγμα παλαιοχριστιανι

κής έπιγραφής24, άρκετά όστρακα άγγείων βυ
ζαντινών χρόνων, βυζαντινών χρόνων μικρόν χαλ- 
κοΰν σταυρόν ( ϋψ. 0.495 μ.) μέ δύο όριζοντίας 
κεραίας, μίαν σιδηράν πόρπην, καί τινα εύτελή 
χαλκά ένώτια.

ΔΗΜ. ΠΑΛΛΛΣ
*

ΛΥΡΚΕΙΑ ΑΡΓΟΥΣ

Είς τήν θέσιν «Πηγαδάκια» περί τά 300 μ. 
πρό τής Λυρκείας (τέως Μπέλεσι), άριστερά 
τής έξ Άργους όδοϋ καί είς τό άκρον άγροϋ έν 
έπαφή πρός τήν όδόν, εύρέθησαν κατά τήν καλ
λιέργειαν τοΰ άγροϋ δύο τεμάχια μαρμάρινου 
άρραβδώτου κίονος καί δύο έπιθήματα κιονοκρά- 
νων έξ έγχωρίου σκληροΰ άσβεστολίθου. Έπί 
τοΰ κίονος παρατηρούνται έγκοπαί πιθανώς πρός 
στήριξιν θωρακίων- τά έπιθήματα έχουν τάς στε
νάς πλευράς των έλαφρώς έν είσοχή καμπύλας, 
τήν έτέραν δ’ έκ τούτων κοσμουμένην διά σταυ
ρού έν μέσφ δύο γωνιαίων λογχοειδών ήμκρύλ- 
λων. Τά έπιθήματα μετεφέρθησαν έντός τοΰ χω
ρίου καί άπόκεινται είς τήν αύλήν ιδιωτικής οί-

24. Τεμόχιον σχιστολιΟικης πλακός (μηκ. 0,275 μ., δψ. 
0,225 μ., πάχ. 0,023 μ.) διασωζοδσης τέσσαρα γράμματα είς 
δνα στίχον. Έν άρχη τοδ στίχου σταυρός. "Υψ. γραμμ. 0,045 
( Η ): « r Η ANY [ ψωσις ; μφευτος ; ]».
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κίας. Προφανώς τά άρχιτεκτοννκά ταϋτα μέλη 
προέρχονται έκ παλαιοχριστιανικής βασιλικής 
ή τις δέον ν’ άναζητηθή είς τήν άνωτέρω θέσιν. 
Ή έκεΐ ΰπαρξις παλαιοΟ κτίσματος πιστοποιείται 
καί έκ τών άφθονων τεμαχίων κεραμίδων, πα- 
ρατηρουμένων έπί τοϋ γύρω έδάφους. Πιθανώς 
τό μνημεΐον τούτο χρονολογείται είς τόν πρώι
μον 5ον αίώνα.

Βορειοδυτικώς τής θέσεως τής ύποτιθεμένης 
βασιλικής—έκεϊθεν τής όδοϋ—παρατηρούνται θε
μέλια κτηρίων, δυναμένων νά χρονολογηθούν 
ομοίως είς παλαιοχριστιανικούς χρόνους, έπλη- 
ροφορήθην δέ ότι πρό έτών εΐχον έκ τής περιοχής 
ταύτης άποσπασθή τεμάχια ψηφιδωτού δαπέδου.

Πιθανώς είς τήν θέσιν « Πηγαδάκια » ύπήρχε 
πόλισμα παλαιοχριστιανικών χρόνων, τό όποιον 
φαίνεται νά είχε διαδεχθή τήν άρχαίαν Λύρκειαν, 
ήδη έρημον, ώς φαίνεται, κατά τούς χρόνους τού 
Παυσανίου ( Κορινθ. XXV 5 ).

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ

Λόγφ άπουσίας τού Εφόρου κ. Δ. Πάλλα είς 
τό έξωτερικόν, ή έκθεσις τής έν λόγφ άνα- 
σκαφής έβράδυνε νά φθάση είς τό Γραφεΐον 
Δημοσιευμάτων. Κατόπιν τούτου, θά δημοσιευ- 
θή είς τά Χρονικά τού ύπό έκτύπωσιν προσε
χούς τόμου τού Α. Δ.

*

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΔΑΜΑΛΑ

Τά έρείπια τής μεγαλοπρεπούς βυζαντινής έκ- 
κλησίας τής γνωστής ώς έπισκοπής τού Δαμαλά, 
έν τώ χώρφ τής άρχαίας Τροιζήνος, έγκαταλει- 
φθέντα μετά τάς άνασκαφάς τού G. Welter, εΐχον 
καλυφθή ύπό άγριας βλαστήσεως και εΐχον κατα- 
στή απροσπέλαστα καί δυσδιάκριτα (G. Welter, 
Troizen und Kalaureia, Berlin 1941, σ. 17 κ. έ., 
Ά. Όρλάνδου, Α.Β.Μ.Ε. τόμ. Ε' (1939-1940), 
τεύχ. I σ. 17-33) (Πίν.45 ).

Όθεν, δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής 'Υπηρε
σίας, έγένετο ύπό τού Έπιμελητοϋ ( 1959) κα
θαρισμός καί τακτοποίησις τού χώρου, ήτοι άπε- 
κόπη καί άπεμακρύνθη ή πυκνή βλάστησις, 
άπηλλάγη ό χώρος άπό τών όγκων τών χωμάτων 
καί άχρήστων λίθων, ήλευθερώθησαν τά σωζό- 
μενα τμήματα τής τοιχοδομής καί έσχηματίσθη 
εις έλεύθερος ισόπεδος χώρος περί τά έρείπια, ό 
όποιος ήσφαλίσθη διά τής κατασκευής μανδροτοί
χου έκ « ξερολιθιάς » κατά μήκος τής νοτίας καί

άνατολικής πλευράς τού κτίσματος, είς άπόστα- 
σιν 10 μέτρων περίπου άπό τούτου ( Πίν. 80 α, β ). 
Άντικατεστάθη ή κατεστραμμένη έπικάλυψις τοϋ 
σωζομένου θολωτού διαμερίσματος τού νάρθηκος, 
έστερεώθη μέγας λίθος, φέρων αύλακα κατά 
μήκος αύτοϋ είς τήν δεξιάν παραστάδα τού 
ιερού καί έπεσκευάσθησαν κατεστραμμένα τμή
ματα τοιχοποιίας τών σωζομένων τοίχων.

Κατά τόν καθαρισμόν τού έδάφους τοϋ ιερού 
παρετηρήθησαν ίχνη τοιχοποιίας ύπ’ αυτό, ή άνα- 
σκαφική έρευνα τών όποιων ώδήγησεν είς τήν 
άποκάλυψιν τών τριών ήμικυκλικών έσωτερικώς, 
ήμιεξαγώνων έξωτερικώς, αψίδων Ιερού Βήματος, 
άνήκοντος είς παλαιοτέραν τής ήδη γνωστής 
έκκλησίαν.

’Εκ τής λεπτομερούς έξετάσεως τών οικοδομι
κών στοιχείων έξάγεται, ότι ή παλαιοτέρα έκκλη- 
σία είναι τού συνθέτου τετρακιονίου σταυροει
δούς μετά τρούλλου καί νάρθηκος τύπου.

Ή διεξαχθεϊσα έρευνα καί τά έξ αυτής προκύ- 
ψαντα άποτελέσματα έδημοσιεύθησαν ήδη υπό 
τού Έπιμελητοϋ έν Δελτίφ Χρ. Άρχ. Έτ., Περίο
δος Δ' Τόμος Β' ( 1960 - 1961 ), σ. 195 - 227, Πίν. 
66 - 73.

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Α' ΛΑΚΩΝΙΑ

ΕΙααγωγικά : Αί σπουδαιότεροι έργασίαι κατά 
τό 1960, ώς ήτο φυσικόν, διεξήχθησαν είς τήν έ
δραν τής Εφορείας, δηλαδή είς τήν Σπάρτην καί 
ήσαν τόσον έρευνητικαί όσον καί τακτοποιήσεως 
τού Μουσείου διά τής συνεχίσεως τής έπανεκθέ- 
σεως.

Αΐ άνασκαφικαί έρευναι ήσαν αί ύπό τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας χρηματοδοτηθεΐσαι, ή
τοι : συνέχισις τής άνασκαφής τού άποθέτου τών 
Άμυκλώνκαΐ έναρξις άνασκαφικής μελέτης είς τόν 
χώρον τής Άκροπόλεως Σπάρτης. Επίσης, έξε- 
τελέσθησαν αί ύπό τού Υπουργείου διαταχθεΐσαι 
τομαί είς οικοδομικά τετράγωνα τής πόλεως Σπάρ
της καί συγκεκριμένως τά ύπ’ άριθμ. 112, 113 καί 
114. Παραλλήλως έγινε προσπάθεια περισυλλο
γής διαφόρων διεσπαρμένων είς τήν περιοχήν 
αρχαίων καί μεταφοράς τών μάλλον σημαντικών 
είς τά πλησιέστερα Μουσεία. Μουσειακοί έργα- 
σίαι διεξήχθησαν καί είς τάς μικράς Συλλογάς 
Δημητσάνης καί Γυθείου ώς καί είς τό Μουσεϊον 
Τεγέας.
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