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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΚΟΡΙΝΘΙΑΣ*
Βαρύ πλήγμα ύπέστη ή Δ' ’Αρχαιολογική
Περιφέρεια έκ τοϋ έπελθόντος αιφνίδιος τόν
’Οκτώβριον τού 1966 θανάτου τού συναδέλφου
Σεραφείμ Χαριτωνίδη, άνδρός μεγίστης άξίας,
δστις, κατά τό βραχύ χρονικόν διάστημα τής
τελευταίας παραμονής του είς τήν ’Αργολίδα
καί Κορινθίαν, προσέφερε μεγάλος υπηρεσίας.
’Ενθουσιώδης θεράπων τής έπιστήμης καί ακα
ταπόνητος μελετητής κατέλιπεν έν πλήρει τάξει,
μετά μεθοδικότητος καί ευσυνειδησίας συλλεγέν άρχαιολογικόν ύλικόν, ήμερολόγια, φωτο
γραφικόν άρχείον καί σχέδια τών άνασκαφών
του έξ όλοκλήρου τής ύπ’ αύτόν περιφερείας.
Ή Δ' Περιφέρεια, άπό κοινού μετά τών άλλων
συνεργατών τού άειμνήστου Χαριτωνίδη, έλπίζει νά δυνηθή νά προβή είς τήν έκδοσιν τών ά
νασκαφών τής περιοχής είς τόμον άφιερωθησόμενον είς μνήμην τού άποβιώσαντος ’Εφόρου.
Αί άνασκαφαί συνεχίσθησαν κανονικώς καί
είς τήν ’Αργολίδα καί είς τήν Κορινθίαν, κυ
ρίως είς τάς περιοχάς, όπου άνευρέθησαν τυ
χαίος άρχαιότητες, διά τής προϊσταμένης τής
’Εφορείας καί τού Έπιμελητοΰ κ. Ί. Παπαχριστοδούλου.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Άπό τού ’Απριλίου μέχρι σχεδόν τού τέλους
τού έτους συνεχίσθησαν, μέ μικράς διακοπάς,
αί άνασκαφαί πλησίον τής ’Αρχαίας Κορίνθου,
έπί τής νέας ’Εθνικής όδοΰ Κορίνθου - Πατρών,
ύπό τήν έποπτείαν τής ’Εφόρου Εύαγγ. Πρωτο
νοταρίου - Δεϊλάκη. Είς τήν άνασκαφήν έλαβον
μέρος κατά διαστήματα, ώς έπιστημονική βοη
θός ή δ. Γ. Πολλάτου, ώς βοηθός καί σχεδια
στής ό κ. Στρ. Δεϊλάκης, καί έβοήθησαν οί
φύλακες άρχαιοτήτων κκ. Σπυρ. Μαρινός καί
Σπυρ. Γκουριώτης.
Λόγφ τής (ρύσεως τών έργασιών τής όδοΰ,
ή άνασκαφή έλαβεν άρχικώς μορφήν διασώ* Εύχαρίστως πρέπει νά άναγγελθΐ) ή

άνεύρεσις καί

άπόδοσις είς τό Μουσεϊον Άργους τοϋ κλαπέντος κατά
τό παρελθόν μαρμαρίνου

Πανός.

Ή άνεύρεσις έγένετο

κατόπιν ένεργειών τής Ασφαλείας Άργους.

Ωσαύτως,

κατόπιν ένεργειών τής Εφορείας Άρχαιοπωλείων κλπ.,
έπετεύχθη ή παράδοσις είς τό

Μουσεϊον Κορίνθου τής

κλαπείσης κατά τό 1966 λεοντοκεφαλής έκ τής Ίεράς Κρή
νης τής Κορίνθου. Κατά τάς τελευταίας ήμέρας τοϋ έτους
άνευρέθη ώραιότατον ταφικόν άνάγλυφον, άνήκον είς τόν

σεως τών στοιχείων μάλλον ή συστηματικής
έρεύνης. ’Εν τή προόδο) τών έργασιών, όμως,
τά άποτελέσματα τής έρεύνης υπήρξαν ικανο
ποιητικά. Ή άνασκαφή διεξήχθη είς δύο κυ
ρίως σημεία. Πλησίον τής διασταυρώσεως τής
νέας όδοΰ μετά τής παλαιάς άγροτικής όδοΰ
πρός Π. Κόρινθον καί παρά τήν θέσιν Κρη
τικά, έπί τής νέας άγροτικής διακλαδώσεως
πρός Π. Κόρινθον. Πλήν τών οίκοδομικών λει
ψάνων διεπιστώθη,δτι πυκνότατον νεκροταφεϊον
έκάλυπτε τήν ΒΔ. πλευράν τής κάτω πόλεως
καί είς μεγάλην έκτασιν, κατά τούς τελευταίους
π.Χ. χρόνους καί τούς πρώτους μεταχριστιανικούς. Ή νεκρόπολις αΰτη κατέλαβε τόν χώρον
παλαιοτέρων ταφών τών τελευταίων έλληνιστικών χρόνων, ή χρήσίς της δέ ύπήρξε συνεχής
καί πυκνοτάτη.
I. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΛΕΙΨΑΝΑ
α. Περιοχή Κεραμεικοδ Β

Είς τό άνώτατον στρώμα τής περιοχής, ΒΔ.
τοΰ Κεραμεικοΰ ( Π ί ν. 67 α· Σ χ έ δ . 1), ά
νευρέθησαν, σχεδόν Ισοπεδωμένα έκ τοΰ μηχανικοΰ έκσκαφέως, τά λείψανα ρωμαϊκοΰ κτίσματος. Δυστυχώς ή κατάστασις αΰτοΰ ήτο
τοιαύτη, ώστε ούδέ αί θύραι τών διαμερισμάτων
ήτο δυνατόν νά έντοπισθοΰν. Ή νεωτέρα αυτή
καταστροφή συνεπλήρωσε τό έργον, τό όποίον
είχεν άρχίσει άρχαιόθεν διά τής χρήσεως τής
περιοχής ώς νεκροταφείου. Έκ τοΰ κτίσματος τούτου έσώζετο μόνον τό ψηφιδωτόν δάπεδον μικροτάτου δωματίου (Σ χ έ δ. 2)1. Τοΰτο περιελάμβανεν έξωτερικώς γεωμετρικά σχή
ματα καί είς τό κεντρικόν τετράγωνον είς μέν
τάς γωνίας άνά δύο δελφίνος, έντός δέ έπαλλήλως έγγεγραμμένων κύκλων τό κεντρικόν θέμα,
τό όποιον δυστυχώς είχε καταστροφή. Προφα
νώς τό δλον συγκρότημα άνήκεν είς οίκίαν
τών ύστάτων ρωμαϊκών χρόνων.
Μεγαλύτερον ένδιαφέρον παρουσίασεν οικο
δόμημα τών πρωτοκορινθιακών χρόνων, Άλφα
όνομασθέν, τοΰ όποιου έσώζετο μόνον μία
σειρά λίθων, άνευ ούσιαστικής ύποθεμελιώσεως.
Προφανώς τό άνώτερον τμήμα τών τοίχων θά
άπετελείτο έξ ώμών πλίνθων. Άρχικώς ένομίσθη, ότι έπρόκειτο περί άψιδοειδοΰς κτίσματος. Μετά τήν άφαίρεσιν όμως τών ύπερκειμένων τοίχων τής προμνησθείσης ύστερορρωμαϊκής οίκίας, ώς καί τμήματος τοΰ ταφικοΰ μνη
μείου Α, τό όποιον όμοίως είχε καταλάβει

C. Valerium C. Τοϋτο είχεν άπαχθή ύπό άρχαιοκαπήλων
έκ τής περιοχής Παλαιάς Κορίνθου, άνεκαλύφθη δέ κατό
πιν ένεργειών

τής

Ασφαλείας Ναυπλίου. Τοϋτο θά δη-

μοσιευθή συντόμως είς τά ΑΑΑ.

1.

Τό δάπεδον άπεκολλήθη ύπό τοϋ κ. X. Δεϊλάκη καί

μετεφέρθη είς τό Μουσεϊον Παλαιάς Κορίνθου. Διαστά
σεις ψηφιδωτοϋ 1.20x2.20
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μέρος τοΟ οικοδομήματος, άπεδείχθη, ότι τούτο
είχεν άκανόνιστόν πως σχήμα, έν εϊδει άνοικτοΟ κατά τήν μακράν πλευράν τραπεζίου 2. Τήν
γωνίαν τοΟ κτηρίου κατελάμβανε κυκλικόν έξ
άργών λίθων κτίσμα, έσχάρα, έντός τής όποιας
δέν εύρέθησαν σαφή ίχνη πυράς (Σ χ έ δ. 1 )3.
Δυστυχώς άπό τών άρχαιοτάτων ήδη χρόνων
είχεν ύποστή διαταράξεις ή περιοχή έκ τών
έπαλλήλων ταφών, έκ ρωμαϊκών λειψάνων τοί
χων, ώς καί έκ τίνος ύστέρων ρωμαϊκών χρόνων
όδοϋ, διερχομένης άπό Α. πρός Δ. (Σ χ έ δ. Γ
Π ί ν. 67 α ). Ώς έκ τούτου, ούτε τό όλικόν
σχέδιον τού οίκοδομήματος ούτε αί διαστάσεις
αύτοΟ κατέστη δυνατόν νά καθορισθούν. Βέ
βαιον πάντως είναι, ότι ό προσανατολισμός
τούτου ήτο άπό Α. πρός Δ., παρουσιάζων έλαφράν άπόκλισιν πρός Ν. Είναι προφανές, ότι
τό περιλαμβάνον τήν στρογγύλην έσχάραν δω

τήν μελέτην τών όστράκων, τήν άκριβή χρονο
λογίαν οίκοδομήσεως τού κτηρίου.
Εύθύς πρός Β. άπεκαλύφθη μακρός κτιστός
τοίχος θ, έχων κατεύθυνσιν άπό Δ. πρός Α.
Έπ’ αύτού έρείδονται κάθετοι τοίχοι διαχωριστικοί διαμερισμάτων, έν μέρει μόνον έρευνηθέντων. Καί ένταϋθα οί μεταγενέστεροι τάφοι
έχουν έπιφέρει διατάραξιν τών στρωμάτων.
Πρόκειται πάντως περί κτισμάτων ύστάτης ρω
μαϊκής έποχής.
Είς τόν Β. τομέα, πλέον ένδιαφέρουσα ύπήρξεν ή άνεύρεσις μνημειώδους κατασκευής δεξα
μενής, άνηκούσης εις κτήριον, τού όποιου τά
κυρίως διαμερίσματα πρέπει νά έκτείνωνται έτι
βορειότερον έκτος τής περιοχής, τήν όποιαν
ήδη καταλαμβάνει ή νέα έθνική όδός. Ή δεξα
μενή είχεν ορθογώνιον σχήμα, πλήν τής ΝΑ.
γωνίας αύτής, ήτις άπετελεϊτο έξ έλλειψοειδοϋς

Σχέδ. 2. Κόρινθος. Περιοχή Κεραμεικοΰ Β. Ψηφιδωτόν δάπεδον
μάτων ήτο τό τελευταϊον καί ότι πρό αύτοΰ
πρός Α. ύπήρχε καί έτέρα αίθουσα 4. Ή θεμελίωσις τού οίκοδομήματος έχει γίνει άπ’ εύθείας
έπί τού μαλακού βράχου, ή δέ διατηρηθεΐσα
έπίχωσις ήτο μικροτάτη, άλλ’ έπαρκής διά νά
μελετηθή συστηματικώς καί νά άποδώση μετά
2. Βλ. Σ χ έ δ.

1 καί Π ί ν. 67 0 καί 68 α. Τοίχος α,

μήκ. 5, πλ. 0,45 μ., τοίχος

0, μήκ. 4.50, πλ.

0,45

μ.,

τοίχοι γ-η, μήκ. 2.50, πλ. 0,45 μ.
3. Ούδέν άνευρέθη έσωτερικώς. Τό περιχείλωμα ώρίζετο διά μιάς μόνον σειράς λίθων, διαμ. 1 μ.
4. *Η πλήρης συνάρτησις τοϋ τοίχου γ πρός τόν η δέν
κατέστη δυνατόν νά άποδειχθή έκ τής κατασκευής των
καί μόνης, λόγιρ τοϋ μικροϋ άριθμοϋ τών διασωθέντων
λίθων. Πάντως εύρίσκονται έπί τοϋ αύτοϋ έπιπέδου καί ή
μελέτη όλων τών μετά προσοχής συλλεγέντων όστράκων
έκ τών άντιστοίχων
τήν άπάντησιν.

δαπέδων θά δώση μετά 0ε0αιότητος

σχήματος τοίχου (Σ χ έ δ. 1)δ. Οί τοίχοι
ήσαν κατεσκευασμένοι διά μεγάλων κυβολίθων,
έφερον δέ έσωτερικώς καί έξωτερικώς έπίχρισμα. Έπί τών τοίχων είχον προστεθή είς μετα
γενεστέρους χρόνους έτεροι άμελεστέρας κατα
σκευής τοίχοι, σχέσιν, προφανώς, έχοντες πρός
τόν μακρόν τοίχον θ.
β. Περιοχή Κρητικών (Σχέδ. 3· Πίν. 68 β)

Τό κυριώτερον εύρημα τής περιοχής είναι
όδός (Σχέδ. 3· Πίν. 69α) κεχαραγμένη
έπί τού μαλακού βράχου μέ κατεύθυνσιν άπό
ΝΔ. πρός ΒΑ., ήτοι άπό ’Αρχαίας Κορίνθου
πρός Λέχαιον. Ή όδός άκολουθεϊ περίπου τήν
αύτήν κατεύθυνσιν πρός τήν νέαν άγροτικήν
5.

Πλ. δυτικοϋ τοίχου 1, 0ορείου 0,40 - 0,45, άνατολικοϋ

1.10 μ.
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Α\ Περιοχή ΒΔ. τοΰ Κεραμεικοΰ Β
α'. Αί άπλούστεραι ταφαί ήσαν κοινοί λάκκοι
άνευ σημάνσεως. Οί νεκροί έφερον συχνάκις
έντός τοΟ στόματος χαλκοΟν νόμισμα. ’Ενίοτε
οί λάκκοι έκαλύπτοντο διά διπλής σειράς κερά
μων, σχηματιζουσών όξεϊαν γωνίαν. Εις τρεις
περιπτώσεις εύρέθησαν λάκκοι καλυπτόμενοι
ύπό μεγάλων πλακών.
β'. Κεραμοσκεπεϊς τάφοι, φέροντες δάπεδον
καί έπικάλυψιν διά κεράμων. Οί νεκροί έθάπτοντο κατά τό πλεϊστον μεμονωμένως καί
σπανίως έφερον πενιχρά κτερίσματα, μικράς
πρόχους, δακρυδόχους. Εις ένίας περιπτώσεις
έφερον έξωτερικώς καί πρός τήν πλευράν τής
κεφαλής πήλινον άγγεϊον. Αί έντός κεράμων
ταφαί ήσαν πυκνότατοι καί ένίοτε ύπερέκειντο
άλλήλων.
γ'. Σαρκοφάγοι πώριναι κατά τό πλεϊστον
( Π ί ν. 67 β, κατά τό άνώτατον τμήμα). Αί
πλεΐσται είχον παλαιόθεν συληθή. Έκαλύπτοντο
διά δύο ή τριών πλακών έκάστη καί μικροτέρων λιθαρίων, ήσαν δέ τελείως κεναί ή περιείχον ένα μόνον άκτέριστον νεκρόν.
δ'. Ταφαί έντός αγγείων έσημειώθησαν μεμο
νωμένως.
ε'. Οικογενειακοί τάφοι. Ό πλέον άξιόλογος
τύπος τάφων έν τή περιοχή είναι ό τών κτι
στών, έν μέρει έντός τοΟ βράχου λαξευτών τά-
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II. ΤΑΦΑΙ

Σχέδ. 3. Κόρινθος.

όδόν. Έπ’ αυτής διακρίνονται βαθεΐαι αυλακώ
σεις έκ τών τροχών άρμάτων καί άμαξών ή
έπίχωσις ήτο παχύτατη, περιέχουσα πλήθος
όστράκων. Διά τής περαιτέρω έρεύνης θά άποδειχθή, έάν αδτη άπετέλει τμήμα τής όδοϋ
Λεχαίου, ήτις δέν έχει μέχρι σήμερον άνευρεθή. Ή ϋπαρξις πυκνοΟ νεκροταφείου, ώς καί
ή άνεύρεσις άξιολόγων ταφικών μνημείων έκατέρωθεν τής όδού, συνηγορούν ύπέρ τής άπόψεως, ότι, καί έάν άκόμη δέν είναι αύτή ή
κυρία πρός Λέχαιον όδός, θά πρέπει νά είναι
παράλληλος τής κυρίας άρτηρίας καί πλη
σίον αύτής.
Κατά τά λοιπά, τά οίκοδομικά λείψανα τής
περιοχής αυτής δέν άπέδωσαν σπουδαία στοι
χεία, δεδομένου δτι είχον καταστροφή ύπδ τών
ταφών. Διάφοροι τοίχοι άνήκουν πιθανώς εις
ταφικούς περιβόλους.
Άπαντες οί ήμικατεστραμμένοι τοίχοι καί τά
οίκοδομικά λείψανα έχουν χρησιμοποιηθή ώς
έρείσματα τών μεταγενεστέρων τάφων τής
περιοχής.

όδός. Κ ρη τικά . Ά νασκαφή 1967
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φων, οϊτννες φέρουν ένίοτε γραπτήν διακόσμησιν έπΐ τών έπικεχρισμένων τοίχων.
ΕΙς τήν ΒΔ. τοϋ ΚεραμεικοΟ Β περιοχήν άνευρέθησαν εξ τοιοϋτοι τάφοι, ών οί πλεΐστοι
κατεστραμμένοι. Ό πλέον άξιόλογος ήτο ό
Λάμβδα (Σ χ έ δ. 4· Π ί ν. 69 β), δστις διεσώζετο έπαρκώς, ίνα άποδώση πλήρη περί τής
κατασκευής του στοιχεία. 'Ωσαύτως καί ή έν
αύτώ έπίχωσις είχε παραμείνει άθικτος.
Ήτο έκτισμένος δι’ εύμεγέθων άργών λίθων
καί άφθονου κονίας. Έσωτερικώς οί τοίχοι
εφερον έπίχρισμα κατά τό σωζόμενον κατώτε
ρον τμήμα, έρυθρού χρώματος. Ή πρόσβασις
έγίνετο διά στενού διαδρόμου, ευρισκομένου εις

npaaf/f ■

οίς δάκτυλος άγάλματος, πληθύς όστράκων,
πήλινος λύχνος καί δύο μεγάλοι άστράγαλοι.
ΈπΙ τού κατωφλίου άνευρέθησαν έν άφθονίμ
λείψανα άπηνθρακωμένης ούσίας καί σίδηροί
ήλοι, άνήκοντες προφανώς είς μικράν θύραν
τής είσόδου πρός τόν θάλαμον. Τό δάπεδον τού
θαλάμου άπετέλει ή σκληρά κιμιλιά. ’Εντός
τών τοίχων πρός Δ. καί Α. ήνοίγοντο δύο ταφικαί κόγχαι. ’Εντός τής πρός Α., ήτις διετηρεΐτο
σχεδόν άκεραία, άνευρέθησαν όστά έκ ταφής.
Ή έντός τού τάφου έπίχωσις έφθανε τό 1.20,
είς τινα σημεία δέ μέχρι τού 1.40 μ., περιελάμβανε δέ σχεδόν έξ όλοκλήρου όστα, θραύσματα
άγγείων, άκέραια άγγεϊα, πλήθος λύχνων, οί
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Σχέδ. 4. Κόρινθος. ’Εθνική όδός. Τάφος Λ'
τήν Ν. πλευράν καί φέροντος έννέα βαθμίδας
έξ είργασμένων λίθων. Ό τάφος έκαλύπτετο
διά καμαρωτής στέγης. Τά ίχνη τής θόλου διεκρίνοντο έπί τοϋ Ν. τοίχου έπαρκώς, ώστε
νά άποκατασταθή είς τήν άναπαράστασιν
(Σχέδ. 5).
Ό δρόμος καί τό Ν. τμήμα τού τάφου έσώζοντο σχεδόν μέχρι τής όροφής, ένώ τό Β.
τμήμα είχε κατά τό πλεΐστον άποκοπή κατά
τά άνώτερα τμήματα τών τοίχων.
Κατά τόν καθαρισμόν έντός τού δρόμου άνευ
ρέθησαν τεμάχια έκ μαρμάρινων γλυπτών, έν

όποϊοι προφανώς έχρησιμοποιοϋντο διά φωτι
σμόν κατά τάς ταφάς β. Είς τό δάπεδον τοϋ ταφικοϋ μνημείου εύρέθησαν τρεϊς λάρνακες, χρησιμοποιηθείσαι δΓ έπαλλήλους ταφάς καί άκολούθως ώς όστεοθήκαι. Χαρακτηριστικόν τυγχάνει,
ότι καί τά μικρά διάκενα μεταξύ τών λαρνάκων
περιεΐχον έπίχωσιν έξ όστών καί όστράκων.
Βλ Περιοχή Κρητικών (Π ί ν. 68 β)

Τά αύτά είδη ταφών άνευρέθησαν καί είς τήν
6.

Πρβλ. Corinth

IV, II pi. VII, 148, typ. ΧΧ68 καί

pi. VII. 425, typ. XX IX.
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ΑΡΓΟΛΙΔΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

περιοχήν Κρητικών, πλήν τών κτιστών ταφικών
μνημείων. Τοιαϋτα δμως είχον άνευρεθή είς τήν
αύτήν περιοχήν παλαιότερον ύπό τοΟ άειμνήστου συναδέλφου Σ. Χαριτωνίδου (ΑΔ 22
(1967 ): Χρονικά, σ. 166 κ.έ.).
Τοϋ τύπου τών κεραμοσκεπών άνεσκάφησαν
περί τούς πεντήκοντα τάφοι, περιέχοντες άνά
ένα νεκρόν έκαστος καί εύτελή κτερίσματα.
’Ενίοτε οί νεκροί ήσαν άκτέριστοι. Διπλούς
ήτο μόνον ό τάφος 17, δστις περιείχε δύο,
συγχρόνως ταφέντας, νεκρούς. ’Οκτώ άπλοι
λάκκοι άνευρέθησαν καί είς τήν περιοχήν αύ
τήν, καλυπτόμενοι διά κεράμων καί περιέχοντες
άπλας ταφάς. Τά ταφικά άγγεϊα (δέκα τρεις
περιπτώσεις ) ήσαν περισσότερον συχνά ένταϋθα, διέσωζον δέ κατά τό πλεϊστον είς τό έσωτερικόν των όλίγα όστά καί ένίοτε καί τό κρανίον
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τά πρός Β. τούτου οίκοδομικά λείψανα μετά
τής δεξαμενής, ένφ έπετράπη ή διάλυσις τού
ταφικοΰ μνημείου Λάμβδα, τοϋ όποιου δέν ήτο
δυνατή ή διατήρησις, δεδομένου δτι ύπερέκειτο τοϋ επιπέδου τής κατασκευαζομένης όδοΰ.
Είς τήν περιοχήν Κρητικών διετηρήθη είς
τό άκέραιον ή άνασκαφή, τοϋ άξονος τής όδοϋ
μεταφερθέντος όλίγον πρός Β. Είς άμφοτέρας
τάς περιοχάς αί άνασκαφαί θά συνεχισθοϋν.
ΕΥ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ - ΑΕΙΑΑΚΗ
ΑΡΓΟΛΙΣ
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΓΟΥΣ
1. Οίκόπεδον Άποστ. Παπαδημητρίου ( όδός Θ.
Κολοκοτρώνη 17, ΒΔ. πλατείας Άγ. Πέτρου )

Κατά τήν έκσκαφήν όρυγμάτων πρός οίκοδόμησιν άπεκαλύφθησαν, είς μέν τό μέσον
περίπου τοϋ οίκοπέδου ταφικός πίθος άκέραιος,
κενός, διαστ. 0,55 X 0,70 μ., είς δέ τήν ΝΑ.
πλευράν τρεϊς τοίχοι, άνήκοντες είς κτίσμα
έλληνιστικών πιθανώς χρόνων, κατευθύνσεως
έκ Δ. πρός Α., πλ. 3.50 καί άποκαλυφθέντος
μήκ. 3 μ., τό όποιον συνεχίζετο πρός Α. ύπό
τήν όδόν καί τάς πέραν αυτής οίκοδομάς. Έκ
τών τοίχων, οί δύο μέν (Π ί ν. 70 s" ) άπετελοϋντο έκ τριών δόμων κανονικών όρθογωνίων
πωροπλίνθων, ό βόρειος δέ, έξ άργών λίθων,
άνήκε προφανώς είς μεταγενεστέραν έπισκευήν
έξωθεν τούτου περισυνελέγησαν πολλά μυκη
ναϊκά όστρακα καί τμήμα μυκηναϊκού ειδωλίου
τύπου Φ, τά όποια άποδεικνύουν δτι αί μεταγε
νέστεροι κατασκευαί παρεβίασαν ένταϋθα μυ
κηναϊκά λείψανα.
Σχέδ. 5. Κόρινθος. Εθνική όδός. ’Αξονομετρι
κόν τάφου Λ' (Σχέδ. Στρατή Δεϊλάκη)

2. Οίκόπεδον Βασ. Κυμπουροπούλου ( όδός Περρούκα 33, ΒΔ. πλατείας Άγ. Πέτρου)

τοϋ νεκρού άκέραιον. Αί έννέα συνολικώς
έρευνηθεΐσαι σαρκοφάγοι ήσαν πλουσιώτεραι
είς περιεχόμενον άπό τάς τής περιοχής Κεραμεικοΰ Β. Άπασαι διέσωζον τά ύπολείμματα
τών σκελετών καί έφερον τά συνήθη κτερίσματα,
δακρυδόχους, ύάλινα άγγεϊα, νομίσματα καί
δακτυλίους. Αί πλεΐσται έφερον πλείονας τού
ένός νεκρούς. Αί ύπ’ άριθ. 1 καί 2 (Σχέδ. 3·
Π ί ν. 68 β, άνω δεξιά ) έφερον άνά έν χρυσοϋν
ένώτιον, ό δέ 2 καί περίαπτον έκ κορνηλίου
λίθου.
Έκ τών ένευρεθέντων άκινήτων άρχαίων είς
τήν περιοχήν ΒΔ. τοϋ Κεραμεικοΰ Β διετηρήθησαν ύπό τήν νέαν ’Εθνικήν όδόν, καλυφθέντα
καταλλήλως, τό οικοδόμημα 'Αλφα καί άπαντα

Είς τοΰτο, διαστ. 15.50 X 11.50 μ., άπεκαλύ
φθησαν : κεραμοσκεπής τάφος, περιέχων πήλινον λύχνον έλληνιστικόν, κρατηρίσκον, όκτώ δακρυδόχους (Π ί ν. 70 δ) καί δύο χρυσάς δανάκας, μετά παραστάσεως πτηνοϋ, πιθανώτατα άπομιμήσεις νομισμάτων τής Σικυώνος7, ώς καί δύο γεωμετρικοί ταφικοί πίθοι.
Εντός τοϋ πρώτου εύρέθη μόνον χαλκούς δα
κτύλιος. Ό δεύτερος (Π ί ν. 70 ε ), διαστ.
0,65 X 1.30 μ., μέ κατεύθυνσιν περίπου έκ Δ.
πρός Α., περιεΐχεν ένα νεκρόν είς τήν συνήθη
στάσιν, έχοντα ώς κτερίσματα άμφορέα, δίωτον
σκύφον, οίνοχοΐσκην καί μόνωτον κύπελλον,
τά όποια άνήκουν είς τάς άρχάς τής υστέρας
7.

Πρβλ. ΑΔ 22 ( 1967 ) :
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Χρονικά, σ. 166.

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968 )

Π1ΝΑΞ 67

Κόρινθος : α. Άποψις τοϋ Β. τμήματος τής άνασκαφής πρός ΒΔ. τοϋ Κεραμεικοϋ Β, β. Άποψις τοϋ
οικοδομήματος Άλφα άπό Β.

Ε. ΔΕΪΛΑΚΗ
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ΠΙΝΑΞ 68

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968 )

Κόρινθος : α. Άποψις άνασκαφής πρός ΒΔ. τοϋ Κεραμεικοΰ Β, β. Περιοχή Κρητικών. Άποψις άνασκαφής άπό ΒΔ.

Ε. ΔΕΪΛΑΚΗ
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ΠΙΝΑΞ 69

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968 )

Κόρινθος : α. Περιοχή Κρητικών. "Αποψις άρχαίας όδοϋ από Α., β. Ταφικόν οικοδόμημα Λάμβδα έκ
των ανω

Ε. ΔΕΪΛΑΚΗ
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