
ΑΡΓΟΛΙΔΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 127

περιοχήν Κρητικών, πλήν τών κτιστών ταφικών 
μνημείων. Τοιαϋτα δμως είχον άνευρεθή είς τήν 
αύτήν περιοχήν παλαιότερον ύπό τοΟ άει- 
μνήστου 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 ένταϋ- 
θα, διέσωζον δέ κατά τό πλεϊστον είς τό έσωτε- 
ρικόν των όλίγα όστά καί ένίοτε καί τό κρανίον

Σχέδ. 5. Κόρινθος. Εθνική όδός. ’Αξονομετρι
κόν τάφου Λ' (Σχέδ. Στρατή Δεϊλάκη)

τοϋ νεκρού άκέραιον. Αί έννέα συνολικώς 
έρευνηθεΐσαι σαρκοφάγοι ήσαν πλουσιώτεραι 
είς περιεχόμενον άπό τάς τής περιοχής Κερα- 
μεικοΰ 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 διετηρή- 
θησαν ύπό τήν νέαν ’Εθνικήν όδόν, καλυφθέντα 
καταλλήλως, τό οικοδόμημα 'Αλφα καί άπαντα

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 ύπερέκει- 
το 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 οίκο- 
δόμησιν 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" ) άπετε- 
λοϋντο 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.

2. Οίκόπεδον Βασ. Κυμπουροπούλου ( όδός Περ- 
ρούκα 33, ΒΔ. πλατείας Άγ. Πέτρου)

Είς τοΰτο, διαστ. 15.50 X 11.50 μ., άπεκαλύ
φθησαν : κεραμοσκεπής τάφος, περιέχων πή- 
λινον λύχνον έλληνιστικόν, κρατηρίσκον, ό- 
κτώ δακρυδόχους (Π ί ν. 70 δ) καί δύο χρυ- 
σάς δανάκας, μετά παραστάσεως πτηνοϋ, πι- 
θανώτατα άπομιμήσεις νομισμάτων τής Σικυώ- 
νος7, 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 ) : Χρονικά, σ. 166.
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γεωμετρικής περιόδου (Π ί ν. 70 β ), ώς καί 
χαλκοΟν δακτύλιον καί τρεις χαλκάς περόνας 
εις τεμάχια.

Περισυνελέγη, έπίσης, εις θραύσματα καί 
συνεκολλήθη ύστερογεωμετρικός κρατήρ, ΰψ. 
0,26 μ., μετά παραστάσεως εις άμφοτέρας τάς 
όψεις μεταξύ τών σχοινοειδών λαβών άνδρός 
έν μέσω δύο ίππων8 ( Π ί ν. 70 α ).

Τό οίκόπεδον τούτο κείται πολύ πλησίον τού 
οικοπέδου Κωνσταντοπούλου, ένθα είχον έπί
σης άνευρεθή γεωμετρικοί τάφοι μέ άξιόλογα 
εύρήματα *.

° ΐρ°

Σχέδ. 1. Άργος. Τάφος εις οικοδομήν Σκιντζή

3. Οικοδομή Σκιντζή (Καποδιστρίου 10 ΝΔ. 
καί πλησίον τής πλατείας 'Αγίου Πέτρου) 
(Σχέδ. 1)

Κατά τήν διάνοιξιν βόθρου, άπεκαλύφθη, εις 
βάθος 2.50 μ. περίπου, τάφος ρωμαϊκών χρό
νων έκ πωρίνων πλακών (διαστ. έσωτ. 0,50 X 
1.91 μ.), ό όποιος περιείχε νεκρόν, έχοντα ώς 
κτερίσματα δύο πήλινα άωτα κύπελλα, προ- 
χοίσκην, σκύφον, ύαλίνην φιάλην (Π ί ν. 
70 γ) καί 8ξ ύαλίνας δακρυδόχους. Έκατέρω-

8. Πλησιέστερον παράδειγμα έξ Άργους (κατωτέρας 
δμως ποιότητος ) είναι τό παρά Courbin, La c6ramique 
g6ometrique de l’Argolide II, pi. 37, c 2362 άπεικονιζόμε- 
vov, χρονολογούμενον ύπ’ αύτοϋ είς τήν όστερογεωμετρι- 
κήν 2c περίοδον ( τέλη 8ου αΐ. π.Χ.). Πρβλ. καί AM 78 
( 1963 ), Beil. 14,3 καί 26,3 ( έκ Τίρυνθος ).

9. Βλ. ΑΔ 21 ( 1966 ) : Χρονικά, σ. 126.

θεν τού σκελετού έσώζοντο ίχνη σιδηρών ήλων, 
οί όποϊοι άνήκον προφανώς είς ξυλίνην σαρ
κοφάγον.

4. Οίκόπεδον Ξηνταροπούλου (όδός Άγ. Κων
σταντίνου, ΝΑ. τής πλατείας Άγ. Πέτρου) 
(Σχέδ. 2,3,4· Π ί ν. 71α)

Είς τούτο, διαστ. 20 X 35 μ., ή άποκάλυψις 
κατά τήν διάρκειαν οικοδομικών έργασιών, 
έκτός άλλων, λειψάνων δαπέδου καί κίονος 
πιθανώς, έδωσεν άφορμήν πρός μερικήν αρ
χαιολογικήν έξερεύνησιν, ή όποια παρουσίασε 
τά άκόλουθα άποτελέσματα.

Τά άνώτερα στρώματα περιελάμβανον λεί
ψανα άπό τής τουρκοκρατίας μέχρι τής βυζαν
τινής έποχής. Έπί τού προαναφερθέντος δαπέ
δου έβαινε τοίχος, πλ. 0,70 μ. (Σχέδ. 2' 
Π ί ν. 71 γ), ό όποιος άνήκεν είς μέγα όστε- 
ρορρωμαϊκόν κτηριακόν συγκρότημα, τού όποίου 
ήρευνήθη προχείρως καί ή κάτωθεν τής όδοΰ 
Άγ. Κωνσταντίνου συνέχεια, άφορμής δοθεί- 
σης έκ τής διανοίξεως κατά μήκος τής όδοΰ 
αύλακος ύπονόμου τού Δήμου. Κάτωθεν τής 
όδοΰ άπεκαλύφθη μέγα μνημειώδες κατώφλιον, 
πλ. 2 μ. καί πλέον, άνήκον είς τό κτήριον 
τούτο (Σχέδ. 2, κ 1· Π ί ν. 71 β). Ό έντός 
τού οικοπέδου τοίχος έβαινεν έν μέρει έπί 
τών λειψάνων παλαιοτέρου ίσοδομικού τοίχου 
έξ άσβεστολίθων, άνήκοντος έπίσης είς μνη
μειώδες κτίσμα τών πρωίμων έλληνιστικών 
πιθανώτατα χρόνων — στοάν ίσως—, είς τό 
όποίον άνήκε καί τό προαναφερθέν δάπεδον 
(Σχέδ. 3, 4· Πίν. 71 γ).

Λείψανα παλαιοτέρων περιόδων άπεκαλύφθη- 
σαν καί είς άλλα σημεία τού οικοπέδου, κυρίως 
δέ είς τό κεντρικόν τμήμά του, όπου άνεφάνη- 
σαν άποσπασματικά λείψανα κτισμάτων. Πρός 
Ν. τών λειψάνων τού τοίχου 11 (Σχέδ. 2) 
εύρέθη στρώμα καταστροφής, έκ τού όποίου 
έξήχθη μεταξύ άλλων υδρία, Οψ. 0,20 μ., σχεδόν 
άκεραία, μελαμβαφής, μέ αύλακωτήν διακόσμη
σαν καί άναγλύφους παραστάσεις, είς μέν τήν 
κυρίαν όψιν γυναικείας μορφής, είς δέ τήν 
όπισθίαν, κάτωθεν τής καθέτου λαβής, κεφαλής 
Μεδούσης (Πίν. 72 ε-<-). Πρός Β. τού τοί
χου άπεκαλύφθη δωρικόν κιονόκρανον καί 
φρέαρ (Σχέδ. 2, φ 1), περιέχον πλήθος άγ- 
γείων καί όστράκων κλασσικών χρόνων, λύ
χνους, τμήματα πηλίνων ειδωλίων (Πίν. 72 α ) 
κ.ά. Παρά τό Β. δριον τού οικοπέδου, άπεκα
λύφθη έτερον φρέαρ, διαμ. 0,63 μ. (Σ χ έ δ. 2, 
φ 2), τό όποίον μέχρι βάθ. 1 μ. άπό τής έπι- 
φανείας του ήτο έπενδεδυμένον δι’ άκανονίστων
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λίθων καλώς συνηρμολογημένων. Τούτο, έρευ- 
νηθέν μέχρι βάθ. 3.70 μ., άπέδωσεν όστρακα 
καί άγγεϊα άπό τής πρωίμου έλληνιστικής μέχρι 
τής γεωμετρικής έποχής, πήλινους λύχνους κ.ά. 
άντικείμενα, έξ ών άναφέρομεν πηλίνην μή
τραν, ΰψ. 0,055 μ. ( Π ί ν. 72 β). Ό χώρος 
φαίνεται, ότι ύπέστη καταστροφήν κατά τούς 
πρωίμους έλληνιστικούς χρόνους, όπότε επαυ- 
σεν ή χρήσις πάντων τών άνωτέρω κτισμάτων.

Τά κατώτερα στρώματα τής άνασκαφής περιεί-

διαφόρους περιόδους διά ταφάς, ώς δεικνύει 
ένεπίγραφος έπιτύμβιος στήλη τού 4ου π.Χ. αί.10 
καί γεωμετρικός ταφικός πίθος, δστις όμως 
έσυλήθη, ότε είς μεταγενεστέρους χρόνους, 
ρωμαϊκούς πιθανώτατα, ήνοίχθη πλησίον του 
κυκλικόν όρυγμα.

5. Κτήμα Σπυρίδωνος Καμπιτοπούλου (ή Σπυ- 
ρομήλιου) Ρεκούμη

Είς τό κτήμα τούτο, διαστ. περ. 110 X 110 μ.,

Α—--------------Λ

ί : ι

Σχέδ. 2. Άργος. Οίκόπεδον Ξηνταροπούλου. Κάτοψις άνασκαφής

χον όστρακα άρχαϊκά καί πλησίον τού στερεού 
έδάφους άφθονα γεωμετρικά. 'Αξιοσημείωτα 
είναι θραύσματα μελανόμορφου κύλικος, τύπου 
Σιάνας, φερούσης έσωτερικώς μέν παράστασιν 
δελφίνος καί όκτάποδος (Π ί ν. 72 γ), έξωτε- 
ρικώς δέ σκηνήν άναχωρήσεως πολεμιστών 
(Π ί ν. 72 δ). Ό χώρος έχρησιμοποιήθη είς

κείμενον πρός Ν. τής έκκλησίας τού Άγ. Κων
σταντίνου, ένθα καί παλαιότερον είχον παρου- 
σιασθή εύρήματα11, ή άρξαμένη οίκοπεδοποίη-

10. Άμυδρώς διακρίνονται τά γράμματα, γυναικείου πι- 
θανώτατα όνόματος Νεαρ[έ]τα[ς] ( ;) ( πρβλ. Bechtel, Die 
historischen Personennamen, 328 ).

11. BCH 83 ( 1959 ), 615.
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σις έπέβαλε χήν διενέργειαν έρευνών δοκιμα
στικοί! χαρακτήρος.

Εις τό Ν. δριον τού κτήματος άπεκαλύφθησαν 
εις μικρόν βάθος τοίχοι οικοδομήματος ύστέ- 
ρων ρωμαϊκών χρόνων, πλ. περί τό 1 μ. Έκ 
τούτων είς ήρευνήθη μέχρις άποστάσεως 17 μ., 
παρετηρήθη δέ ότι είς τούτον, ώς καί είς έτέ- 
ρους έπισημανθέντας τοίχους, έγένετο χρήσις 
όγκολίθων παλαιοτέρου κτίσματος, τείχους πι
θανώς. Είς βαθύτερα στρώματα άπεκαλύφθησαν 
ίχνη έλληνιστικά καί κλασσικά. Μεταξύ τών 
ευρημάτων έλληνιστικής περιόδου περιλαμβά
νονται τεμάχια μεγαρικών άγγείων, έξ ών έν 
φέρει είς τήν βάσιν ίχνη έπιγραφής: .. ΥΚΛΕ... 
προφανώς τήν υπογραφήν τού έργαστηρίου τού 
Κλεαγόρου, τεμάχια πήλινων λύχνων καί δα- 
κρυδόχων, ώς καί λαβή άμφορέως έκ Κνίδου, 
μετά σφραγϊδος φερούσης παράστασιν βουκρά- 
νου (τέλους 2ου-άρχών 1ου αί. π.Χ.)12.

Σχέδ. 3. "Αργος. Οίκόπεδον Ξηνταροπούλου.
"Οψις παλαιοτέρου τμήματος τοίχου 4

Είς τό κέντρον περίπου τού κτήματος είχεν 
άποκαλυφθή πρό έτών δάπεδον13, τό όποιον 
κατά τήν παρούσαν περίοδον έτυχε περαιτέρω 
έρεύνης, έξ ής άπεδείχθη, ότι πρόκειται περί 
δαπέδου δεξαμενής, ρωμαϊκών χρόνων. Οί τοί
χοι οί περιβάλλοντες τό δάπεδον, πλ. περί τά 
0,40 μ., είναι τελείως κατεστραμμένοι, διατη
ρούνται όμως ίχνη τών τριγωνικών κεράμων, έξ 
ών ήσαν κατεσκευασμένοι, ώς έπίσης καί τών 
πήλινων πλακών, διά τών όποιων ήτο έπενδε- 
δυμένον τό δάπεδον. Τό δλον έχει σχήμα 
όρθογώνιον, διαστ. 3.75 X 4.40 μ. Τής Δ. πλευ
ράς τής δεξαμενής έφάπτονται λείψανα φρέα- 
τος μετά πηλίνης έπενδύσεως, είς δέ τό μέσον 
περίπου τής Α. μικρός σωλήν έκροής, διασχί- 
ζων τόν τοίχον, ύπέρκειται κυκλικής κοιλότη- 
τος, διαμ. 0,32 μ., περιλαμβανομένης έντός τε
τραγώνου πλαισίου ( Π ί ν. 73 α). Είς τήν Α. 
πλευράν σώζονται καί τά ίχνη δύο άντηρίδων, 
μιας τρίτης δέ είς τήν Ν. πλευράν ( Π ί ν. 73 β). 
Ή δλη μορφή τού κτίσματος δίδει τήν έντύπω-

12. Πρβλ. BCH 79 ( 1955 ), 499 κ.έ.
13. Βλ. σημ. 7.

σιν δτι πρόκειται περί έγκαταστάσεως ληνού. 
Πρός Α. τούτου έπεσημάνθησαν ίχνη μεταγε
νεστέρου ( βυζαντινού ;) κτηρίου, τού όποιου 
ώρισμένοι τοίχοι έφάπτονται τού πρώτου κτί
σματος.

Άναφέρομεν άκόμη έπιτύμβιον στήλην τού 
4ου αί. π.Χ., μέ άπόληξιν έλαφρώς άετωματι-

Σχέδ. 4. "Αργος. Οίκόπεδον Ξηνταροπούλου. 
Τομή τοίχου 4

κήν, σωζ. ΰψ. 0,30, πλ. 0,20 καί πάχ. 0,11 μ., 
φέρουσαν τήν έπιγραφήν: [ Μ]ένωνος.

6. Οικία Άθαν. Κομνηνού (όδός Τριπόλεως 22,
περιοχή ’Αρχαίου Θεάτρου )

Κατά τήν διάνοιξιν βόθρου είς τήν αυλήν 
τής οικίας, άνευρέθη τοίχος ( Π ί ν. 73 γ) μέ 
κατεύθυνσιν άπό Β. πρός Ν., άποκαλυφθέντος 
μήκ. 2 μ. περίπου, τού όποιου τό ύλικόν, προ
φανώς έκ δευτέρας χρήσεως, άπετέλουν είς μέν 
τό άνώτερον μέρος άσβεστόλιθοι, είς δέ τό 
κατώτερον πωρόλιθοι. Ό τοίχος είς τό Β. 
άκρον του έσχημάτιζε γωνίαν πρός έτερον έκ 
προχείρου ύλικού καί έχοντα κατεύθυνσιν πρός

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:32 EEST - 34.211.113.242



ΑΡΓΟΛΙΔΟΚΟΡΙΝΘΙΑ 131

Α. Πρός Α. τοδ πρώτου τοίχου εύρέθη χαλκοΰν 
έφθαρμένον ρωμαϊκόν άσσάριον τού 4ου αί. 
μ.Χ.14, άνατολικώς δέ καί είς τό κατώτατον 
σημεϊον τοϋ Ν. άκρου του άπεκαλύφθησαν ίχνη 
όρθογωνίου τάφου, έχοντος κατεόθυνσιν έκ Δ. 
πρός Α., τού όποιου τά πώρινα τοιχώματα είχον 
λαξευθη καί χρησιμοποιηθή πιθανώτατα είς 
τήν κατασκευήν τοδ τοίχου. ’Εντός αύτοδ εύρέ- 
θησαν άθικτα πέντε μικρά ύάλινα καί τρία 
πήλινα άγγεία (Π ί ν. 73 δ).

7. Κτήμα Καπετάνιου - Θεοφανοπούλου ( πάρο
δος Θεάτρου - θέσις Κοκκινιο)

Είς τοδτο, εύρισκόμενον έναντι περίπου τοδ 
οικοπέδου Παπαπαρασκευά, ένθα κατά τό 1966 
διεξήχθη έρευνα ύπό τής Γαλλικής ’Αρχαιολο
γικής Σχολής 15, κατά τήν τοποθέτησιν συρμα
τοπλέγματος άπεκαλΰφθη καί ήρευνήθη τάφος 
όρθογώνιος, μέ κατεόθυνσιν Δ.- Α., έσωτ. διαστ. 
0,60 X 2.30 μ., τοδ όποιου, τόσον τά τοιχώματα 
(Π ί ν. 74 α), όσον καί τό κάλυμμα, άπετελούν- 
το κατά μέγα μέρος έξ άρχιτεκτονικών μελών 
(τμήματα κορμών κιόνων άνευ ραβδώσεων, ώς 
καί τμήμα κατωφλιού καί υπερθύρου πιθανώς ), 
τά όποια συνεπληροδντο δι’ όπτοπλίνθων. 
’Εντός τοδ τάφου όπήρχον ίχνη πολλαπλών 
ταφών έν αταξία καί άνευ κτερισμάτων. Τό 
δάπεδον άπετελεϊτο έκ πήλινων πλακών, ώς καί 
έκ τεμαχίων πλακών λευκού καί ΰποκυάνου 
λίθου, άνηκουσών πιθανώς είς όρθομαρμάρωσιν 
τοδ κτηρίου, έκ τού όποιου έλήφθησαν τά 
υλικά κατασκευής τοδ τάφου (Π ί ν. 74 β ).

8. "Εργα άποχετεύσεως Δήμου

Κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών διανοίξεως 
αύλακος υπονόμου, κατά μήκος αγροτικής όδοδ 
άγούσης έκ τής ’Εθνικής οδού "Αργους - Τρί- 
πόλεως — έκ σημείου εύρισκομένου περί τά 
120 μ. πρός Ν. τοδ βυζαντινού ναού τής Πανα
γίας τού νεκροταφείου — πρός τό κτήμα Καμ- 
πιτοπούλου (βλ. άνωτ. σ. 129) καί είς μήκ. 
περίπου 700 μ., έπεσημάνθησαν καί ήρευνήθη- 
σαν προχείρως πολλά λείψανα κτισμάτων, ώς 
καί δεκαεπτά ταφαί, έκ τών όποιων αί πλεΐσται 
είναι κεραμοσκεπεΐς τάφοι υστέρων χρόνων σχε
δόν άνευ κτερισμάτων. Ή έπισήμανσις τών ά- 
νωτέρω λειψάνων προσθέτει νέα στοιχεία περί 
τών νεκροπόλεων τοδ Άργους καί περί τής έ- 
κτάσεως τής άρχαίας πόλεως πρός τήν ΝΔ. 
πλευράν αυτής.

14. Κατά τήν Προϊσταμένην τής Νομισματικής Συλλο
γής κ. Μ. ΟΙκονομίδου.

15. BCH 90 ( 1966), σ. 841 κ.έ. ( Su 80).

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΓΟΥΣ

1. Κουρτάκι (κτήμα Σπυρ. Σαραβάκου )

Ή σύντομος έρευνα τού 196616 συνεχίσθη 
δι’ έξ ίσου σύντομον χρονικόν διάστημα καί 
εφέτος. Ό παρά τήν ΝΑ. γωνίαν τοδ κτήματος 
(τομεύς Β) άποκαλυφθείς ρωμαϊκός τοίχος έξ 
όπτοπλίνθων, πάχ. 0,65 μ., άπεδείχθη, ότι άνή- 
κει είς τετράπλευρον κτίσμα, είδος δεξαμενής, 
μέ δύο χώρους, έκ τών όποιων ό πρός Ν. 
ήρευνήθη μέχρι τοδ δαπέδου, ευρισκομένου είς 
βάθ. 1 μ. περίπου άπό τής έπιφανείας τού έδά- 
φους. Ό χώρος ούτος, διαστ. 1.45 X 2.20 μ., 
φέρει είς τήν ΝΔ. γωνίαν δύο βαθμίδας 
καθόδου, περί δέ τό μέσον τοδ Δ. άκρου τοδ 
δαπέδου στρογγύλον κοίλωμα, διαμ. 0,47 καί 
βάθ. 0,20 μ. (Π ί ν. 75 β). Πρός Δ. καί παραλ- 
λήλως τού ρωμαϊκού κτίσματος άπεκαλύφθησαν 
ίχνη παλαιοτέρου τοίχου έξ άργών λίθων, καί 
όρύγματος, τό όποιον δίδει τήν έντύπωσιν, ότι 
προήλθεν έκ τής συστηματικής άφαιρέσεως τών 
λίθων τοδ παλαιοτέρου τοίχου. Τό όρυγμα, μήκ. 
περ. 5 μ., φαίνεται, ότι είς άμφότερα τά άκρα 
του κάμπτεται κατ’ όρθήν γωνίαν πρός Δ., έχει 
δέ διανοιγή έντός έδάφους παρθένου, έπί τοδ 
όποιου έπικάθηται καί τό πάχ. 0,20 - 0,30 μ. 
πλήρες όστράκων καί πήλινων ειδωλίων στρώμα, 
τό άποκαλυφθέν ήδη κατά τήν έρευναν τοδ 
1966 (Σχέδ. 5).

Είς τό κέντρον περίπου τού κτήματος ήρευ
νήθη ό μεταξύ τών παλαιών τομέων Α καί Ε 
χώρος, διαστ. περίπου 6 X 5 μ. (Π ί ν. 75 α). 
Κατά μήκος τοδ Δ. άκρου τοδ χώρου διέρχεται 
τοίχος έξ άργών λίθων, πάχ. 0,60 - 0,65 μ., ό 
όποιος παρηκολουθήθη πρός Β. καί Ν. έπί 
συνολικού μήκους περ. 14 μ. (Πίν. 75α). 
Κατά μήκος αύτοδ πρός Α. ένεφανίσθησαν 
ίχνη πωρίνων κατασκευών, ή άκριβής σημασία 
τών όποιων δέν κατέστη δυνατόν πρός τό παρόν 
νά διευκρινηθή, περί τά 3.50 μ. δέ άνατολικώ- 
τερον καί παραλλήλως πρός τόν τοίχον παρου- 
σιάσθη όρυγμα τού αύτοδ περίπου πλάτους 
(Πίν. 75 α), καθέτως πρός τό όποιον, περί 
τό μέσον αύτοδ, βαίνει τοίχος (Γ) κάθετος προ
φανώς καί πρός τόν πρώτον τοίχον. Τό όρυγμα 
τούτο, ώς καί τό τοδ τομέως Β, όδηγεϊ είς τό 
συμπέρασμα, ότι πρόκειται περί κτηρίου, οί 
τοίχοι τοδ όποιου ΰπέστησαν κατά μίαν έποχήν 
συστηματικήν άφαίρεσιν τών λίθων.

Ό κεντρικός τομεύς άπέδωσεν έπίσης άφθονα 
άγγεϊα, ειδώλια κ.ά. μικροαντικείμενα, άνή-

16. Βλ. ΑΔ 22 ( 1967 ) : Χρονικά, σ. 178.
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κοντά είς στρώμα Ιδιαιτέρως παχύ κατά τήν 
ΝΑ. γωνίαν (Σ χ έ δ. 6).

Τά άγγεϊα (έκ πηλού έγχωρίου) παρουσιά
ζουν τάς αϋτάς περίπου ποικιλίας πρός τά άνευ- 
ρεθέντα κατά τήν πρώτην άνασκαφικήν περίο
δον καί άνήκουν καί αύτά είς τό τέλος τού 
7ου αί. κατά πρόχειρον χρονολόγησιν (Π ί ν. 
76 α-5"). Μεταξύ τών άγγείων τού τομέως Β 
περιλαμβάνεται καί κορινθιακός άρύβαλλος, 
ΰψ. 0,06 μ.

Έκ τών ειδωλίων, τά πλείστα άνήκουν είς 
διαφόρους γνωστούς τύπους, όπως τής καθημέ- 
νης θεάς ( Π ί ν. 77 δ), — έξ ών έν παρουσιά
ζει καί Ιχνη γραπτής διακοσμήσεως δΓ έρυθροϋ

σύνολον18 (Π ί ν. 77 γ, δεξιά ), κεφαλή μετά 
κωνικού πίλου έχουσα ζωώδη χαρακτηριστι
κά ( Π ί ν. 77 γ, δεξιά ), πήλινος στέφα
νος 19 κ.ά.

2. Χώνικα, θέσις "Ασπρο Λιθάρι (κτήμα ’Ανα
στασίου Πλατή )

’Εντός τούτου, εύρισκομένου δεξιά τής όδού 
τής άγούσης έξ Ήρας (Μπουτίων) είς Χώ
νικα, άπεκαλύφθη τυχαίως καί ήνοίχθη έν μέρει 
ύπό τών χωρικών τάφος όρθογώνιος, διαστ. 
έσωτ. 0,50- 0,55 X 2.55 μ., μέ κατεύθυνσιν έκ 
Δ. πρός Α., έκτισμένος διά πωρολίθων καί έχων 
ώς καλύμματα πωρίνας τετραπλεύρους πλάκας.

Σχέδ. 5. Κουρτάκι Άργολίδος. Τομεύς Β. Στρωματογραφική 
άπεικόνισις δυτικής παρειάς

Σχέδ. 6. Κουρτάκι Άργολίδος. Στρωματογραφική άπεικόνισις Α. παρειάς κεντρικού τομέως

( Π ί ν. 77 ζ) —, τού άσπιδοφόρου ίππέως ( Π ί ν. 
77 s''), τού έφιππου ( ή μή ) πολεμιστοΰ μετά 
κράνους ( Π ί ν. 77 β ) κ.ά. Έκ τής τελευταίας 
κατηγορίας Ιδιαιτέρως άξιοσημείωτος είναι ή 
μορφή τού Π ί ν. 77 α καί β (μέσον ), ΰψ. 
0,10 μ., φέρουσα ίδιότυπον κράνος μέ ύψηλόν 
λόφον καί μίαν κερατοειδή άπόφυσιν έμπροσθεν. 
Εύρέθησαν έπίσης είδώλια ζώων 17 ( Π ί ν.
77 ε), έξ ών μία κεφαλή μετά τού λαιμού κριού, 
ΰψ. 0,08 μ., διατηρεί ίχνη χρώματος. Άξια 
μνείας, τέλος, είναι τό άνω μέρος τού σώμα
τος αόλητού, άνήκοντος ίσως είς εύρύτερον

17. Πρβλ. BSA 48 ( 1953 ), ρΐ. 23.

Περιείχεν ίχνη έννέα νεκρών μέ τά κρανία καί 
τά όστά έν άταξίμ, άνευ ούδενός κτερίσματος.

ΝΑ ΥΠΑΙΑ

1. Άσίνη, θέσις Κουτσουράκι

Είς τά θεμέλια τής οίκοδομής Θεοδ. Παρά
σχου, δεξιά τής άμαξιτής όδού πρός τήν άρχαίαν 
άκρόπολιν καί είς άπόστασιν 1.000 μ. περίπου 
έκ ταύτης, άπεκαλύφθη τάφος όρθογώνιος, κιβω-

18. Πρβλ. Corinth XV, II, σ. 43, πίν. 4 - II, 4 - 7 ( πάν
τως ούχΐ τής αύτής εποχής ).

19. Πρβλ. BSA, έ.ά., 126.
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τιόσχημος, κτιστός διά λίθινων πλακών, έσωτ. 
μήκ. 1.76 μ., περιέχων ίχνη δύο νεκρών καί 
μελαμβαφή κύλικα (Π ί ν. 78 α) τού 5ου αί.π.Χ.

2. Νέα Επίδαυρος

ΕΙς θέσιν Ροδέϊκα, περί τά 20' πρός Α. τής 
κωμοπόλεως, άπεκαλόφθη έκ τών βροχών τα- 
φικός πίθος, περιέχων μόνον όλίγα όστα.

3. Παλαιό ’Επίδαυρος

ΕΙς θέσιν Μίνια, δεξιά τής δημοσίας όδού 
τής άγούσης πρός τήν κωμόπολιν καί περί τό 
1.50 χλμ. πρό αύτής, αί βροχαί άπεκάλυψαν, 
έντός τής κοίτης χειμάρρου, περί τούς δεκατέσ- 
σαρας τάφους, άνήκοντας είς νεκρόπολιν τής 
παρά τήν παραλίαν τού Σαρωνικού καί πλησίον

τής σημερινής κωμοπόλεως άρχαίας πόλεως ’Ε- 
πιδαύρου, έξ ών οί πλεϊστοι είχον διαταραχθή 
ύπό τών ύδάτων, ώρισμένοι δέ είχον διανοιγή 
όπό τών κατοίκων πρό τής ήμετέρας προχείρου 
έρεύνης. Οί τάφοι ήσαν κατά τό πλεΐστον Ορ
θογώνιοι, κιβωτιόσχημοι, κτιστοί διά λιθίνων ή 
πωρίνων πλακών (Π ί ν. 78 β), χρονολογικώς 
δέ έκυμαίνοντο άπό τών γεωμετρικών μέχρι τών 
ρωμαϊκών πιθανώτατα χρόνων. Εύρέθησαν έπί- 
σης έπιτύμβιος λίθος, διαστ. 0,21x0,40 μ., κλασ
σικών χρόνων, φέρων τήν έπιγραφήν: Άριστίο- 
ν[ος] καί άετωματική έπιτύμβιος στήλη ρω
μαϊκών χρόνων, άναγράφουσα : Σωσικράτη χαϊ- 
ρε. Άπαντα τά εύρήματα μετεφέρθησαν είς τό 
Μουσεϊον Έπιδαύρου.

/. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
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"Αργος : α. Οίκόπ. Κυμπουροπούλου. Ύστερογεωμετρικός κρατήρ, β, ε. Οίκόπ. Κυμπουροπούλου. 
Ό δεύτερος ταφικός πίθος καί τά έξ αύτοϋ άγγεΐα, γ. Οίκόπ. Σκιντζή. ’Αγγεία έκ τού τάφου, δ. Οίκόπ. 
Κυμπουροπούλου. Εύρήματα έκ τού κεραμοσκεπσύς τάφου, s'’. Οίκόπ. Παπαδημητρίου. Γωνία τοίχων

I. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
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ϊ
"Αργος. Οίκόπ. Ξηνταροπούλου : α. Τμήματα ειδωλίων, β. Πηλίνη μήτρα καί έκμαγεϊον αυτής, γ-δ. 

Τεμάχια μελανόμορφου κύλικος, ε - ξ". Αΐ δύο όψεις μικρας υδρίας

I. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:32 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968 ) ΠΙΝΑΞ 73

Άρ
γο

ς: α
 - β

. Κ
τή

μα
 Κα

μπ
ιτο

πο
ύλ

ου
. Α

. π
λε

υρ
ά δ

εξ
αμ

εν
ής

, γ
. Ο

ϊκ
όπ

. Κ
ομ

νη
νο

ΰ.
 Λε

ίψ
αν

α τ
οί

χω
ν,

δ.
 Οϊ

κό
π.

 Κο
μν

ην
οΰ

. ’Α
γγ

εία
 έκ

 τά
φο

υ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:32 EEST - 34.211.113.242
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Άργος. Κτήμα Καπετάνιου - Θεοφανοπούλου : α-β. Τοιχώματα καί δάπεδον τάφου

I. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:32 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968 ) ΠΙΝΑΞ 75

Άργολίς. Κουρτάκι: α. Κεντρικός τομεύς άνασκαφής από ΝΑ., β. ’Εσωτερικόν δεξαμενής

I. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:32 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 76 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968)
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Άργολίς. Κουρτάκι: α-s''. Κρατήρες
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Άργολίς. Κουρτάκι: α-ζ. Ειδώλια καί τμήματα είδωλίων
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ΠΙΝΑΞ 78 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968)

Ναυπλία : α. Άσίνη. Οϊκόπ. Παράσχου. Κύλιξ, β. Παλαιό ’Επίδαυρος. Τάφος VI
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