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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

I. ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

’Αγρός Σοφίας Τσιμπούρη

Δοκιμαστική άνασκαφή διενηργήθη είς τόν 
έν έπικεφαλίδι άγρόν, όπου άνεφάνησαν άρ- 
χαιότητες κατά τήν διάνοιξιν θεμελίων. Πρό άκό- 
μη τής διανοίξεως τών θεμελίων εΐχον έλθει είς 
τήν έπιφάνειαν τού έδάφους, άναμοχλευθέντα 
κατά τήν άροσιν, τά κάτωθι άρχιτεκτονικά μέλη :

1) Πώρινον δωρικόν κιονόκρανον, διαστ. 
0,37 X 0,37 X 0,20, ΰψ. άβακος 0,06, ϋψ. έχίνου 
0,08, διαμ. κίονος 0,28 μ. 2) Έτερον πώρι
νον δωρικόν κιονόκρανον, διαστ. 0,45 X 0,45 X 
0,25, ύψ. άβακος 0,09, ΰψ. έχίνου 0,09, διαμ. 
κίονος 0,30 μ. 3) Τεμάχιον βάσεως Ιωνικής μαρ
μάρινης. 4) Τεμάχια άρραβδώτων κιόνων. 5) Ά- 
πότμημα μαρμάρινου θωρακίου. 6) Μέγας άρι- 
θμός κατειργασμένων τετραγωνικών πωρολίθων.

Ή έρευνα άπέδωκεν ένδιαφέροντα κινητά ευ
ρήματα, άλλά δέν κατέληξεν είς συμπεράσματα 
ώς πρός τά άρχιτεκτονήματα. Είς τά άνώτερα 
στρώματα τής έπιχώσεως εόρέθησαν :

1. Άφθονώτατα όστρακα ύστερορρωμαϊκής 
κεραμεικής. 2. Σπαράγματα τοιχογραφιών. Τά 
τεμάχια είναι πολύ μικρά, ώστε νά σχηματισθή 
γνώμη περί τής διακοσμήσεως. 'Αλλα είναι κί
τρινα μονόχρωμα καί άλλα έρυθρά με λεύκάς 
γραμμάς a secco. Επίσης εύρέθησαν τεμάχια 
πράσινα καί τεμάχια σιτόχροα. 3. Σπαράγματα 
ψηφιδωτών δαπέδων μέ κόσμημα πλοχμού, ώς 
καί μεμονωμένοι ψηφίδες έκ τών ψηφιδωτών 
τούτων. Τά χρώματα είναι λευκόν, μέλαν, έρυ- 
θρόν καί κίτρινον. 4. Κατειργασμένα κυκλικά 
τεμάχια μαρμάρινα καί πήλινα, προερχόμενα 
πιθανώς έκ μαρμαροθετημάτων. Αί διαστάσεις 
των κυμαίνονται (διάμ. 0,05 - 0,03 καί πάχ. 
0,018 - 0,005 μ.). 5. Άφθονα θραύσματα ύαλίνων 
άγγείων. 6. Άσσάριον Θεοδοσίου Α' (379 - 
395 μ.Χ.)1. 7. Άπότμημα παλαιοχριστιανικού 
λύχνου, διαστ. 0,045 X 0,05 μ., φέρον άνάγλυ- 
φον σταυρόν τού τύπου τού είκονιζομένου έν 
Ο. Broneer, Corinth, Terracotta Lamps, Cam
bridge, Mass., 1930, είκ. 52, άριθ. 10. 8. Δύο 
όστρακα μεταβυζαντινών άγγείων μέ έγχάρα- 
κτον διακόσμησιν καί κίτρινον γάνωμα. 9. Μι-

1. Ή ταύτισις τοΟ έν λόγ<ρ νομίσματος ώς καί δλων 
τών νομισμάτων τής παρούσης άνασκαφής έγένετο όπό τής 
Έπιμελητρίας τής Νομισματικής Συλλογής κ. Άδ. Καρα- 
μεσίνη-ΟΙκονομίδου.

κρόν τεμάχιον μαργάρου (σεντέφι). 10. 20λε- 
πτον Γεωργίου Α', 19ου αίώνος.

Είς τό Ν. έκ τών ώς άνω δύο σκαμμάτων εύρέ
θησαν είς βάθος 0,20 μ. τοίχος έξ άργολιθοδο- 
μής καί είς βάθος 0,70 μ. πηλίνη αύλαξ τετρα
γωνικής τομής καί παρ’ αύτήν ταφή μέ τήν κεφα
λήν πρός Δ. Παρά τήν αύλακα όστρακον σκύφου 
κλασσικών χρόνων, διαστ. 0,025x0,025x0,003 μ.

Μέχρι τού ύψους τής ταφής ταύτης έφθανεν 
ή ΒΔ. γωνία μεγάλου κτηρίου έκτεινομένου πρός 
τά ΝΑ. τού σκάμματος. Οί τοίχοι τού έν λόγφ 
κτηρίου, μέσου σωζ. ύψ. 1 μ. καί θεμελιωμένοι 
είς βάθ. 2.20 μ. άπό τής έπκρανείας τού έδάφους, 
είναι κατεσκευασμένοι άπό μεγάλους τετραγω
νικούς όγκολίθους είς δευτέραν χρήσιν καί άπό 
μικροτέρους λίθους άργούς άναμίξ. Ό άκρογω- 
νιαΐος λίθος, ύψ. 1.50, μήκ. 0,67, πλ. 0,48 μ., 
φέρει είς τήν μίαν πλευράν άναθύρωσιν καί είς 
τήν έτέραν τόρμον, διαστ. 0,08 X 0,08 x 0,12 μ., 
έκ τής πρώτης χρήσεως. Τό δάπεδον τού κτη
ρίου καλύπτεται άπό στρώμα μικρών λίθων, οί 
όποιοι φαίνονται προερχόμενοι έκ καταρρεύ- 
σεως τοίχων.

Πρό τής προσόψεως τού έν λόγφ κτηρίου ή 
άνασκαφή έπροχώρησεν είς βάθος 2.50 μ. άπό 
τής έπιφανείας τού έδάφους, δπου άνεκαλύφθη 
τοίχος, βαίνων άπό Α. πρός Δ., πλ. 0,55 μ. 
περίπου, έκ λίθων άκανονίστου σχήματος 
προσαρμοζομένων καλώς μεταξύ των. Ή άνα
σκαφή έσταμάτησεν έκεΐ, έπί τής άνω έπιφα
νείας τού τοίχου, χωρίς νά άποκαλύψη τάς πα
ρειάς τούτου. Πριν ή όμως φθάση είς τόν έν 
λόγφ τοίχον, καί είς βάθος 2 μέχρι 2.50 μ. άπό 
τής έπιφανείας τού έδάφους, άπεκάλυψεν ίχνη 
πυράς καί διάφορα κινητά ευρήματα, τά κυριώ- 
τερα τών όποιων είναι τά κάτωθι:

1. Λύχνος (Π ί ν. 149 α - β, τό α ), ύψ. 0,05 
(μετά τής λαβής), μήκ. 0,11, πλ. 0,08 μ., έξ 
ύποκιτρίνου πηλού, τού τύπου XXVII, 22. Έπί 
τής βάσεως, έντός έγχαράκτου κύκλου, έγχάρα- 
κτος έπιγραφή Πρείμου, σχεδιασμένη άμελώς έπί 
τού πηλού καί μή παρουσιάζουσα μεγάλην ό- 
μοιότητα πρός τάς πολυπληθείς γνωστάς έπι- 
γραφάς, άναγλύφους καί έγχαράκτους, τού Πρεί
μου τάς τε έν Άθήναις καί τάς έν Κορίνθφ3.

2. Oscar Broneer, Corinth, Terracotta Lamps, Cambridge, 
Mass., 1930 (είς τό έξής Broneer), σ. 90 κ.έ.

3. Πρβλ. προχείρως Broneer, είκ. 144, άριθ. 757, πίν. 
XXXII, άριθ. 755, 756, Perlzweig, πίν. 23, άριθ. β, πίν. 36.. 
άριθ. 1472, 2266, 2186,970 καί 1512 καί G. Siebert, Lampes 
corinthiennes et imitations au Mus6e National d’Ath£nes, 
BCH 90 ( 1966) ( είς τό έξής Siebert ), είκ. 12, άριθ. 16 
καί 19. Φαίνεται δτι ό έν λόγφ λύχνος πρέπει νά άποδοθή 
είς μίαν άναβίωσιν τού έργαστηρίου του Πρείμου ή είς 
άπομίμησιν τούτου.
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Ό λύχνος είχεν ασφαλώς χρησιμοποιηθώ, διότι 
περί τήν όπήν της θρυαλλίδος φαίνεται κεκαυ- 
μένος. Ή διακόσμησις τοδ χείλους, καθ’ ήν 
φυτικόν σχήμα έκλαμβανόμενον ώς φυλλοφό
ρος κλαδίσκος έναλλάσσεται μέ τούς βότρυς 
άντί τού κανονικού φύλλου άμπέλου δέν είναι 
σπανία 4. Παρατηρεί ταύτην ή κ. Perlzweig ώς 
χαρακτηριστικούς κορινθιακήν καί άποδίδει κυ- 
ρίιος είς τά έργαστήρια Λουκίου, Όκταβίου, 
Σπωσιανοΰ καί Βαλέριου Είναι πάντως μάλ
λον δυσερμήνευτος 6.

2. Λύχνος ( Π ί ν. 149 α - β, τό γ ), σωζ. 
Οψ. 0,035, σωζ. μήκ. 0,095, πλ. 0,075 μ., έξ έρυ- 
θροκιτρίνου πηλού, τού τύπου XXVII, 37. Έπί 
τού δίσκου, περιβαλλομένου άπό δύο δακτυλίους, 
άνάγλυφος προτομή Έρμοΰ φέροντος πέτασον 
καί κηρύκειον. Ή μορφή τού Έρμοΰ ένθυμίζει 
μορφήν αύτοκράτορος τών ύστέρων ρωμαϊκών 
χρόνων, ό δέ σχηματισμός τού λαιμού καί ή

4. Ανάλογα παραδείγματα : 1) Broneer, άριθ. 570, μέ 
τήν υπογραφήν τοϋ Κορινθίου Καλλίστου, καί άριθ. 571 
έκ τοϋ Ιδίου έργαστηρίου, ώς έπίσης οΐ λύχνοι ύπ’ άριθ. 
572-579, 2) Perlzweig, άριθ. 272 μέ όπογραφήν τοϋ αύτοϋ 
Καλλίστου, προελεύσεως κορινθιακής, χρονολογούμενος 
είς τάς άρχάς τοϋ 3ου αίώνος, ώς έπίσης οί λύχνοι ύπ’ άριθ. 
273-274, 3) Β. Καλλιπολίτη, Άνασκαφή έν Σάμη τής Κε
φαλληνίας, ΠΑΕ 1959, σ. 125, πίν. 106 α, 4) Θ. Καράγεωργα, 
Δοκιμαστική άνασκαφή οίκοπέδου Ό. Παρασκευοπούλου 
έν Σπάρτη, ΑΔ 19 (1964): Χρονικά, σ. 145, Πίν. 145 γ καί 
146 α, 5) Λύχνος τοϋ Έθνικοϋ ’Αρχαιολογικού Μουσείου 
Αθηνών ύπ’ άριθ. εισαγωγής 3170 μέ ύπογραφήν Βαλερίου 
( Broneer, σ. 307 ).

5. Perlzweig, σ. 94, άριθ. 274 καί Siebert, σ. 510.
6. Πιθανόν φαίνεται δτι ό διακοσμητικός αυτός τύπος 

προήλθεν έκ βαθμιαίας παρανοήσεως τής κληματίδος καί 
μάλιστα τοϋ τύπου έκείνου, είς τόν όποίον έκαστον φύλλον 
συνοδεύεται υπό έλίκων ( πρβλ. προχείρως Broneer, είκ. 38, 
άριθ. 22, Perlzweig, πίν. 51, άριθ. 2, πίν. 8, άριθ. 271 καί 
πίν. 28, άριθ. 1474-1544, Ά. Φιλαδελφέως, ΑΕ 1922, σ. 70 
είκ. 9, άριθ. 2, Ό. ’Αλεξανδρή, ΑΔ 22 ( 1967 ): Χρονικά j 
σ. 59, Πίν. 76 α, άνεξαρτήτως τής χρονολογήσεως ένός 
έκάστου τών λύχνων ). Έκ τής παρανοήσεως ταύτης καί 
τοϋ συμφυρμού τής έλικος μετά τοϋ φύλλου τής άμπέλου 
προέκυψεν ό φυλλοφόρος κλαδίσκος. Λύχνοι τινές δύνανται 
νά θεωρηθούν ώς άνήκοντες είς μεταβατικόν μεταξύ τών 
δύο τύπον ( πρβλ. Ν. Firatli - L. Robert, Les stales fun6- 
raires de Byzance Greco-Romaine, Paris 1964, πίν. LXJX, 
άριθ. 6254, Perlzweig, πίν. 23, άριθ. η καί λύχνους τοϋ 
Μουσείου Κορίνθου ύπ’ άριθ. είσαγωγής Τ1914 τοϋ Σπω- 
σιανοϋ, L3490 τοϋ Όκταβίου καί L4255 ). Περαιτέρω ό 
φυλλοφόρος κλαδίσκος κατέληξεν είς άπλοϋν φύλλον 
(πρβλ. Broneer, άριθ. 578 καί 579). Τέλος τό έν λόγφ 
σχέδιον έκφυλίζεται είς φύλλα πίτυος έναλλασσόμενα πρός 
τούς βότρυς (πρβλ. Siebert, άριθ. 20, Broneer, άριθ. 925 
καί 569, Anne Bovon, Lampes d’Argos, Paris 1966, άριθ. 
336 καί 338 καί λύχνους Μουσείου Κορίνθου ύπ’ άριθ. 
είσαγωγής L3491 τοϋ Όκταβίου καί L4195 ).

7. Broneer, σ. 90 κ.έ. Ό λύχνος είναι μάλλον έκφυλι- 
σμένον δείγμα τοϋ τύπου, δεδομένου ότι έχει πολύ στενόν 
τό ρύγχος τής θρυαλλίδος καί δύο πολύ ταπεινούς δακτυ
λίους περί τόν δίσκον.

διάταξις τής πτυχολογίας έπί τοϋ στήθους μέ 
τήν φίβλαν πρό τού ώμου δίδει τήν έντύπωσιν 
δτι άντιγράφεται έργον τής μνημειώδους πλα
στικής. Ή άντιγραφή έργων τής μνημειώδους 
πλαστικής είναι άλλωστε συνήθης είς τούς λύ
χνους τού τύπου XXVII, 3 8. Τό έν λόγφ θέμα τής 
προτομής τού Έρμοΰ δέν είναι πολύ σύνηθες 
ώς διακόσμησις λύχνου9.

3. Λύχνος (Πίν. 149 α-β, τό β), σωζ. 
ΰψ. 0,04, μήκ. 0,10, πλ. 0,075 μ., έκ κορινθιακού 
πηλού, έκ μήτρας συγγενούς πρός τόν προη- 
γούμενον. Είς τήν βάσιν, έντός έγχαράκτου κύ
κλου, άνάγλυφον κισσόφυλλον. Ή παράστασις 
λίαν ασαφής.

4. Τεμάχιον λύχνου (Πίν. 150α-β τό β), 
σωζ. διαστ. 0,04 x 0,05 χ 0,04 μ., έκ κορινθια
κού πηλού μέ άνάγλυφον προτομήν Άθηνάς 
Προμάχου πρός αριστερά. Ό τύπος είναι τής 
όμάδος 1 10. Ή θεά φέρει περικεφαλαίαν μέ λο- 
φίον. Τό δόρυ διακρίνεται μεταξύ περικεφαλαίας 
καί λοφίου, ή δέ αιχμή έξέχει υπέρ τό λοφίον. 
Ή έργασία είναι άρίστης ποιότητος. Έκ τής 
αύτής ή έκ στενότατα συγγενών μητρών προέρ
χονται : α) Τεμάχιον λύχνου ύπ’ άριθ. είσαγω- 
γής 2555 τού Μουσείου τού Κεραμεικοΰ τών 
’Αθηνών (Πίν. 150α, τόα)11. β) Τεμάχιον 
λύχνου ύπ’ άριθ. είσαγωγής L3979 τού Μου
σείου Κορίνθου (Πίν. 150 β, τόα).

Μικρόν μειονέκτημα έντός τής άνω αύλακος 
τής περικεφαλαίας άριστερά, παρουσιαζόμενον 
καί έπί τών τριών λύχνων, προδίδει πέραν τής 
όμοιότητος καί τήν ταυτότητα τής προελεύσεως. 
Είναι άξιον παρατηρήσεως ότι δύο λύχνοι τής 
Κορίνθου, έξ ών ό είς, μάλιστα, έκ κορινθιακού 
πηλού, προέρχονται έκ τής αύτής μήτρας ή 
τοΰλάχιστον έκ στενότατα συγγενών μητρών μέ 
λύχνον τού Κεραμεικοΰ τών ’Αθηνών. Ή όμάς

8. Broneer, σ. 98-101.
9. ’Ομοιότατοι είναι οί λύχνοι ύπ’άριθ. L4373 καί L2646 

τοϋ Μουσείου Κορίνθου έκ κορινθιακού πηλοϋ καί φέ- 
ροντες άμφότεροι άνάγλυφον κισσόφυλλον κατά τήν βάσιν. 
Ό ύπ’ άριθ. L2646 άναφέρεται ύπό Perlzweig έν σ. 58. 
Πρβλ. καί τούς λύχνους ύπ’ άριθ. 171 τοϋ Μουσείου Μπε- 
νάκη, Reg. Η. 1154 τής Bibliothfeque Nationale, άναφερο- 
μένους ύπό Perlzweig έν σ. 58, τόν λύχνον τής ’Αγοράς 
τών ’Αθηνών ύπ’άριθ. εύρετηρίου L2911, χρονολογούμενον 
είς τό τέλος τοϋ 3ου αίώνος ( Perlzweig, άριθ. 778 ) καί τά 
δύο τεμάχια λύχνων έκ τοϋ Κεραμεικοΰ τών ’Αθηνών 
( άριθ. φωτ. Γερμανικού ’Ινστιτούτου ΚΕΡ 988 ). Πρβλ. ώσ- 
αύτως τό έμβλημα τής ’Αγοράς τών ’Αθηνών ύπ’ άριθ. εύ
ρετηρίου Ρ 18269 ( Perlzweig, σ. 60 ).

10. Perlzweig, σ. 111.
11. ’Επιθυμώ νά έκφράσω τάς εύχαριστίας μου είς τόν 

κ. Franz Willemsen, Διευθυντήν τών άνασκαφών τοϋ 
Κεραμεικοΰ, ό όποιος μοϋ παρεχώρησεν εύγενώς τόν έν 
λόγφ λύχνον πρός φωτογράφησιν καί σύγκρισιν.
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των τριών αύτών λύχνων εύρίσκεται πολύ πλη
σίον πρός τόν λύχνον έν Perlzweig όπ’ άριθ. 653, 
χρονολογούμενον είς τά μέσα τού 3ου αΐώνος καί 
τόν λύχνον έν Broneer 6π’ άριθ. 582. Είναι όμως 
άρτιωτέρας κατασκευής. Τό θέμα δέν περιλαμ
βάνεται είς τό θεματολόγιον των αττικών έργα- 
στηρίων Πρείμου καί κισσοφύλλου. Είς τό θεμα
τολόγιον τοΰ αττικού Πρείμου περιλαμβάνεται 
ό έτερος τύπος ’Αθήνας, ήτοι ό τής όμάδος 212.

5. Τεμάχιον λύχνου (Πίν. 151α, τό α), 
σωζ. διαστ. 0,04 X 0,03 X 0,005 μ., έκ κιτρινε- 
ρύθρου πηλού μέ παράστασιν αθλητικού ανδρι
κού κορμού. "Ισως τό θέμα είναι άθλός τις τοΰ 
Ήρακλέους13. ‘Ο λύχνος φαίνεται καλής κατα
σκευής μέ έπιτυχή άπόδοσιν των μυών.

6. Λύχνος (Πίν. 151α, τό γ), ΰψ. 0,045 
(μετά τής λαβής), μήκ. 0,105, πλ. 0,08 μ., έξ 
έρυθροϋ πηλού. ’Επί τού δίσκου τό θέμα τού 
Έρωτος μέ θύρσον καί δάδα. Ό δίσκος περι
βάλλεται άπό δακτύλιον. Έπϊ τού χείλους κό
σμημα έλίκων. Έκ τής χονδροειδούς κατα
σκευής του ό λύχνος κατατάσσεται εις τόν τύ
πον XXVIII14, άν καί τό ρύγχος τής θρυαλλίδος 
παρουσιάζεται είσέτι έλαφρώς ύπερυψωμένον.

7. Τεμάχιον λύχνου (Πίν. 151α, τό β), 
σωζ. διαστ. 0,045 X 0,03 X 0,005 μ., έξ υποκί
τρινου πηλού. Σώζεται τμήμα μόνον τού δίσκου 
καί έπ’ αύτοΰ τό θέμα τού Έρωτος μέ θύρσον 
καί δςίδα. Ό λύχνος είναι πολύ λεπτοτέρας 
κατασκευής άπό τόν προηγούμενον καί φαίνε
ται άνήκων είς τόν τύπον XXVII.

8. Τεμάχιον λύχνου (Πίν. 150γ, τό γ), 
σωζ. διαστ. 0,055 X 0,05 χ 0,004 μ., έξ ύποφαίου 
πηλού. Σώζεται τμήμα μόνον τοΰ δίσκου καί 
μικρόν τμήμα τού χείλους. ’Επί τοΰ δίσκου 
κριός, σύμβολον τοΰ Έρμου ( ή ζφδιακόν σύμ- 
βολον)15. Ή άπόδοσις είναι κάπως άσαφής. Ό 
δίσκος περιβάλλεται άπό τριπλοΰν δακτύλιον. 
Έπί τού χείλους ίχνος κοσμήματος τοΰ σπει- 
ροειδοΰς τύπου1δ. Τό έν λόγφ διακοσμητικόν 
σχέδιον συχνά συνδυάζεται μέ παραστάσεις 
ζώων17. Τό θέμα είναι λίαν σύνηθες 18.

12. Perlzweig, σ. 111.
13. Πρβλ. Η. Β. Walters, Catalogue of the Greek and 

Roman Lamps in the British Museum, London, 1914, άριθ. 
655 καί 1221 καί The Swedish Cyprus Expedition, vol. IV, 
part 3, σ. 127, άριθ. 16, είκ. 39:15.

14. Broneer, σ. 102 κ.έ.
15. Broneer, σ. 109, σημ. 1.
16. Broneer, είκ. 48, άριθ. 18.
17. Πρβλ. προχείρως Broneer, είκ. 187, πίν. XXIX, άριθ. 

1241, 1257, Perlzweig, πίν. 20, άριθ. 904, 908, 919, 924, 
945, πίν. 21, άριθ. 1007, Κ. Kiibler, Zum Formwandel 
in der spatantiken attischen Tonplastik, Jdl 67 ( 1952), 
είκ. 21, 41, 43, 44.

18. Πρβλ. καί Π. Λαζαρίδη, ΠΑΕ 1965, σ. 18, πίν. 16 α.

9. Δύο τεμάχια λύχνου (Πίν. 150γ, τόε), 
σωζ. διαστ. 0,065 X 0,05 χ 0,005 μ., έκ κοριν
θιακού πηλού μέ παράστασιν Έρωτος παίζον- 
τος τήν σύριγγα. Ή παράστασις λίαν άσαφής.

10. Τεμάχιον μήτρας (Πίν. 150γ, τόδ), 
διαστ. 0,07 X 0,045 X 0,02 μ., έξ έρυθροΰ πηλού.

11. Είδώλιον (Πίν. 150γ, τό β), διαστ. 
0,055 X 0,06 X 0,005 μ., έκ κιτρινερύθρου πη
λού. Παριστάνεται νεγροειδής τύπος. Αί λεπτο- 
μέρειαι των όφθαλμών έχουν άποδοθή δι’ έγχα- 
ράξεως έπί τού πηλού. Ίσως προέρχεται έκ 
λύχνου. 'Ομοιάζει πρός είδώλιον ύπ’ άριθ. είσα- 
γωγής L4244 τοΰ Μουσείου Κορίνθου.

12. Έτερον τεμάχιον ειδωλίου (Πίν. 150γ, 
τό α ), διαστ. 0,045 X 0,05 X 0,02 μ., έξ έρυ- 
θρού πηλού. Σώζεται τό κάτω δεξιά τμήμα άν- 
δρικού προσώπου, μέ τό ήμισυ τού στόματος, 
τόν δεξιόν ρώθωνα καί ύποδήλωσιν τού γενείου 
καί τοΰ μύστακος. Τό γένειον σχηματίζεται διά 
προσθέτου έπιτεθειμένου πηλού, ό δέ μύσταξ 
δι’ απλών νυγμάτων έπί τού άρχικού πηλού.

13. Κεφαλή ειδωλίου μίμου ή γελοιογραφι- 
κού ειδωλίου (Πίν. 151 α, τό δ), σωζ. 
διαστ. 0,045 X 0,035x0,025 μ., έξ υποκίτρινου 
πηλού1β. Ή κεφαλή είναι άποτυχημένη ύπο- 
στάσα ζημίαν κατά τήν όπτησιν.

14. Τό όπίσθιον μέρος τής κεφαλής τοΰ 
αύτοΰ ή άναλόγου ειδωλίου, σωζ. διαστ. 0,04 X 
0,03 X 0,02 μ. Δέν συναρμολογεϊται μέ τό προ
ηγούμενον τεμάχιον.

15. "Οστρακον μελανόμορφου άγγείου, διαστ. 
0,03 x 0,025 x 0,005 μ.

16. ΧαλκοΟν άγκιστρον τετραγωνικής τομής 
(Πίν. 152 β, τό δ), μήκ. 0,015 μ.

17. Μικρότατα τεμάχια έκ λεπτοτάτης χαλ- 
κής έπενδύσεως άντικειμένου έχοντος κυματοει
δή έπιφάνειαν, ίσως δοχείου κοσμούμενου δι’ 
άναγλύφων ραβδώσεων. Έπί τεσσάρων έκ τών 
έν λόγφ τεμαχίων σώζεται άνά είς ήλος. Μετ’ 
αυτών εύρέθη κοιλόκυρτον τεμάχιον έλεφαν- 
τοστοΰ μέ χρώμα έντόνως πράσινον ώς έκ τής 
γειτνιάσεως μετά τού χαλκού.

18. Θραύσματα αγγείων έξ άχρου ύάλου, ών 
ή έξωτερική έπιφάνεια κοσμείται δι’ άναγλύ
φων ραβδώσεων.

19. Πρβλ. μέ κεφαλήν μίμου έν Margarete Bieber, The 
History of the Greek and Roman Theater, 2a έκδοσις, 1961, 
είκ. 826. Βιβλιογραφία έπί τοϋ θέματος έν Τ. Β. L. Webster, 
Monuments Illustrating Old and Middle Comedy, London 
1960. — Simone Mollard-Besques, Catalogue raisonn6 de 
figurines et reliefs en terre-cuite grecs et romains, II, Myrina, 
Paris 1963, Texte, Acteurs et personnages comiques, σ. 141. 
— H. Bartels, Grylloi, Bericht iiber die Ausgrabungen in 
Olympia ΥΠΙ, Berlin 1967, σ. 251-262.
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19. Μικρότατον θραΟσμα ύαλίνου άγγείου, 
διαστ. 0,01 χ 0,007 X 0,002 μ., μέ έγχρωμον 
διακόσμησιν είς σχήμα ρόδακος χρώματος πρα
σίνου καί κίτρινου. Τό πράσινον χρώμα είναι 
ύαλος, τό δέ κίτρινον « πάστα » περικλειομένη 
έντός στρώματος έφυαλώσεως.

20. Τεμάχια όστεΐνων περονών.
21. Τέσσαρα χαλκά νομίσματα, έξ ών δύο 

έφθαρμένα ρωμαϊκά, είς άντωνιανός Γαλλιηνοϋ 
(260 - 268 μ.Χ.) καί είς άντωνιανός Τακίτου 
(275-276 μ.Χ.).

22. Περί τούς είκοσι πυρήνες έλαιών.
Ή όμάς τών έν λόγιρ άντικειμένων, ώς εύρέ- 

θησαν κατεστραμμένα καί άπερριμμένα, παρου
σιάζει μέγα ένδιαφέρον. Τρεις μόνον λύχνοι 
εύρέθησαν ακέραιοι. Όλα τά άλλα εύρήματα 
ήσαν είς κακήν κατάστασιν, τεθραυσμένα είς 
μικρά τεμάχια καί μέ άφθονα ίχνη πυράς. Έκ 
τών θραυσμάτων, έξ ών άνασυνετέθη ό λύχνος 
ύπ’ άριθ. 2, μερικά διετή ρουν τό άρχικόν χρώ
μα τού πηλού, ένφ είς άλλα είχε τούτο μετα- 
βληθή, είτε έξ έπιδράσεως τού πυρός, είτε έξ 
έπιδράσεως άλλων άντικειμένων, μεθ’ ών είχον 
έλθει είς έπαφήν. Πέραν πάσης άμφιβολίας τά 
έν λόγω άντικείμενα προέρχονται έκ καταστρο
φής τινός. Λόγοι τού έντελώς περιωρισμένου 
τής έρεύνης δέν διεπιστώθη μετά πλήρους βε- 
βαιότητος άν τά εύρήματα άνήκουν είς συνεχές 
στρώμα καταστροφής ή είς άποθέτην. Πιθα- 
νώτερον είναι ότι πρόκειται περί άποθέτου, 
διότι δέν φαίνεται νά ύπάρχουν πλησίον άλ
λα εύρήματα.

'Ως πρός τήν χρονολόγησιν, έάν ή μαρτυρία 
ένός μόνον νομίσματος δύναται νά θεωρηθή 
ώς έπαρκής, τότε τό άνακαλυφθέν νόμισμα Τα
κίτου ( 275 - 276 μ.Χ.) χρονολογεί τά εύρήματα 
είς τούς χρόνους μετά τήν έπιδρομήν τών Έρού- 
λων, γενομένην τφ 267 μ.Χ., καί άποκλείει τήν 
άπόδοσιν τής καταστροφής είς τήν έπιδρομήν 
ταύτην, ένισχύουσα τήν άποψιν ότι πρόκειται 
περί άποθέτου. ’Εκτός άν ό άποθέτης έδημιουρ- 
γήθη έκ καθαρισμού τών έρειπίων όκτώ όλα 
έτη μετά τήν καταστροφήν. Προσέτι κατά τήν 
γνώμην τής κ. Perlzweig ή άτελής άπόδοσις 
τών παραστάσεων έπί τών λύχνων ύπ’ άριθ. 
3, 8 καί 9 πρέπει μάλλον νά όφείλεται είς τήν 
σπουδήν καί τήν προχειρότητα, μέ τήν όποιαν 
είργάσθησαν τά έργαστήρια μετά τήν τρομερόν 
ύπό τών Έρούλων καταστροφήν, διά νά άντι- 
μετωπίσουν τάς δημιουργηθείσας έπιτακτικάς 
καί έπειγούσας άνάγκας, χρησιμοποιούντο πα
λαιός καί έφθαρμένας μήτρας καί μή φροντί-

ζοντα ούδέ κάν νά προβαίνουν είς άνασκευήν 
τού σχεδίου έπί τού λύχνου20.

Ή έν λόγω χρονολόγησις, άν άποδειχθή 
τελικώς όρθή, άποτελεί έπιβεβαίωσιν τής γνώ
μης τής κ. Perlzweig ότι οί λύχνοι τού τύπου 
XXVII ήσαν έν χρήσει έν Κορίνθφ μέχρι τού 
προκεχωρημένου 3ου αίώνος 21.

’Ενδιαφέρον είναι έπίσης ότι άνεκαλύφθησαν 
ήδη έν Κορίνθφ τέσσαρες λύχνοι μέ τό σχε- 
τικώς σπάνιον μέχρι τοΰδε θέμα προτομής τού 
Έρμοΰ καί μέ ύπογραφήν άνάγλυφον κισσό- 
φυλλον, ήτοι οί δύο λύχνοι τής παρούσης άνα- 
σκαφής ύπ’ άριθ. 2 καί 3 καί οί δύο λύχνοι 
τού Μουσείου Κορίνθου ύπ’ άριθ. εισαγωγής 
L2646 καί L4373. Προσέτι οί τρεις τών έν λόγφ 
λύχνων είναι έκ κορινθιακού πηλού, ένφ ό 
τέταρτος είναι έξ έρυθροΰ πηλού, πιθανώς εισ
ηγμένος άττικός. Ούτως αυξάνεται σημαντικώς 
ό άριθμός τών έν Κορίνθφ λύχνων τών φερόν- 
των άνάγλυφον κισσόφυλλον22. Είναι δέ άξιον 
παρατηρήσεως ότι τρεις έξ αύτών είναι έκ 
κορινθιακού πηλού.

’Εξ άλλου, έπειδή μεταξύ τών εύρημάτων 
ύπάρχει άφ’ ένός μέν είς κορινθιακός λύχνος 
(ύπ’ άριθ. 3), άδελφός άττικοΰ λύχνου (ύπ’ 
άριθ. 2), άφ’ έτέρου δέ άλλος κορινθιακός λύ
χνος (ύπ’ άριθ. 4) άδελφός δύο άττικών λύχνων, 
ίσως εύρισκόμεθα πρό ένός κεραμεικοΰ έργα- 
στηρίου, τό όποιον έχρησιμοποίει άττικούς 
λύχνους ώς πρότυπα, λαμβάνον έξ αυτών μή
τρας διά τήν κατασκευήν λύχνων έκ κορινθιακού 
πηλού. Ίσως δέ νά έχρησιμοποίει καί εισηγμέ
νος άττικάς μήτρας.

Προβληματικός είναι ό λύχνος ύπ’ άριθ. 1 
έξ ύποκιτρίνου πηλού μέ υπογραφήν ΠΡΕΙΜΟ Υ. 
Ούτος φέρει σαφή ίχνη χρήσεως. Επομένως 
δέν είναι προϊόν πρός πώλησιν. Ή ήτο έν 
χρήσει είς τό έργαστήριον ή ήτο είλημμένος 
ώς πρότυπον, άφοΰ όμως είχε χρησιμοποιηθή. 
Τό σχέδιον πάντως τής κληματίδος είναι τό 
χαρακτηριστικώς κορινθιακόν σχέδιον, μέ φυλ
λοφόρους κλαδίσκους έναντι τού χαρακτηριστι- 
κώς άττικού μέ φύλλα άμπέλου.

Οΰδέν σαφές συμπέρασμα δύναται νά έξαχθή 
έκ τής μέχρι τοΰδε γενομένης έρεύνης. Τά εύ-

20. Επιθυμώ νά έκφράσω τάς ευχαριστίας μου είς τήν 
κ. Perlzweig - Binder διά τήν ένδιαφέρουσαν καί έποικο- 
δομητικήν συζήτησιν, τήν όποιαν είχον μετ’ αυτής περί 
τών έν λόγφ λύχνων καί διά τάς χρησίμους πληροφορίας, 
τάς όποίας μοϋ έδωκεν έν σχέσει πρός τούς λύχνους τής 
έποχής ταύτης.

21. Perlzweig, σ. 8.
22. Perlzweig, σ. 57, The Leaf Shop, παράγρ. 2.
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ρήματα όμως παρέχουν ώρισμένας ένδιαφερού- 
σας ένδείξεις καί δημιουργούν προβλήματα, τά 
όποια δύναται νά λύση μόνον ή περαιτέρω ερευ
νά τού αγρού. ’Εάν πράγματι εύρισκώμεθα πρό 
ένός κεραμεικοΰ έργαστηρίου, ή έρευνα τούτου 
έπκρυλάσσει ίσως πολλάς έκπλήξεις καϊ πιθα
νόν νά δώση άπάντησιν εις πολλά άνοικτά 
έρωτήματα.

Είς άπόστασιν 0,35 πρός Β. τού κτηρίου, τού 
όποιου άπεκαλύφθη ή ΒΔ. γωνία, καί είς βά
θος 2 μ. άπό τής έπιφανείας τού έδάφους ύπήρχε 
ήμικατεστραμμένος τάφος μέ διατεταραγμένα 
χώματα. ’Εντός αυτού εύρέθη είδώλιον περι
στεράς χειροποίητον (Πίν. 151 β), σωζ. μήκ. 
0,065, πάχ. 0,015, ΰψ. 0,035 μ., έκ κιτρινερύ- 
θρου πηλού. Τό σώμα είναι κατεστραμμένον 
κατά τάς πλευράς. ’Εκ τούτου καί έκ τού γεγο
νότος ότι είναι πολύ λεπτόν συνάγεται ότι εί- 
χεν άνοικτάς τάς πτέρυγας. Ή ούρά είναι ριπι- 
διόσχημος, κεκαμμένη πρός τά κάτω καί κλί
νει άσυμμέτρως πρός τά δεξιά. Έπ’ αύτής σώ
ζονται ίχνη λευκού έπιχρίσματος καί έρυθροΰ 
χρώματος. Ή χρονολογία φαίνεται πολύ πα- 
λαιοτέρα τών ύπολοίπων εύρημάτων καί ούχί 
μεταγενεστέρα τού 4ου π.Χ. αί.23.

Είς τήν έπίχωσιν μεταξύ τού ήμικατεστραμ- 
μένου τάφου καί τού ώς άνω κτηρίου εύρέθησαν 
τά κάτωθι:

1. Τεμάχιον ύαλίνου άγγείου σκυφοειδοΰς με
τά τμήματος τού χείλους, διαστ. 0,05 X 0,04 X
0. 004 μ. Τό άγγεΐον έκ μελιχρού ήμιδιαφανούς 
ύάλου μέ άναγλύφους ραβδώσεις φέρει έπί τής 
έσωτερικής έπιφανείας κάτωθεν τού χείλους 
μικράν όριζοντίαν άβαθή αύλακα24. 2. Δύο 
άσσάρια ύστερορρωμαϊκά έφθαρμένα. 3. Τεμά
χια όστεΐνων περονών.

Είς τό δεύτερον, ήτοι τό βόρειον σκάμμα, 
εύρέθησαν, είς βάθος 2.30 μ. άπό τής έπιφανείας 
τού έδάφους, πήλινος άγωγός κυκλικής τομής

23. Πρβλ. A. Ν. Stillwell, Corinth, τόμ. XV, μέρος Π, 
The Potters’ Quarter, The Terracottas, Princeton, N.J., 1952 
άριθ. KT 42-16 ·ή XXVII, 10, σ. 186, πίν. 42, κατατασσόμε- 
vov είς όμάδα χρονολογουμένην τό άργότερον είς τόν 4ον 
π.Χ. αΙώνα.

24. 'Ομοιότητα μεγάλην παρουσιάζει πρός τό έν G. Da
vidson, Corinth, The Minor Objects, Princeton, N.J., 1952 
(είς τό έξης Davidson) ύπ’ dptO. 602, σ. 96, είκ. 7, χρονο
λογούμενου είς τόν Ιον η τάς άρχάς τοΟ 2ου μ.Χ. αΐώνος. 
Πρβλ. καί Harvard, Excavations at Samaria, 1908-1910, τόμ.
1, Text, 1924, άριθ. 48E, σ. 27, είκ. έν σ. 15, άριθ. 19 
σ. 329, 330, πίν. 203, άριθ. Η 1 β καί II 2. Πρβλ. όμως καί 
τό όάλινον άγγεΐον έν The Swedish Cyprus Expedition, 
Vol. U, Text, σ. 209, άριθ. 33, Plates, pi. XXXVIII: 5 καί 
The Swedish Cyprus Expedition, vol. IV, part 3, σ. 128, 
άριθ. 1, είκ. 41 :5 καί 52 : 3, χρονολογούμενον όμως μεταξύ 
ι<δν έτών 325 καί 150 π.Χ.

καί άμέσως κάτωθεν τούτου όχετός τετραγω
νικής τομής, πλ. 0,45 μ., καλυπτόμενος ύπό 
τετραγωνικών πλακών είς δευτέραν χρήσιν. Ό 
άγωγός άπεκαλύφθη έπί μήκους 4.50 μ. Είς τήν 
έπίχωσιν ύπεράνω τών πλακών τού άγωγού εύ
ρέθησαν τά κάτωθι:

1. Άπότμημα μαρμάρινης τραπέζης προσφο
ρών, διαστ. 0,10x0,10 X 0,25 μ. 2. Χαλκούν 
κοχλιάριον άλοιφής (Πίν. 152 β, τόβ) μήκ. 
0,13 μ., μέ άναγλύφους δακτυλίους έπί τής λα
βής 2δ. 3. Έτερον χαλκούν κοχλιάριον άλοιφής 
(Πίν. 152 β, τόα), μήκ. 0,11 μ., μέ έγχά- 
ρακτον σπείραν έπί τής λαβής 26. 4. Χαλκούς 
ήλος, μήκ. 0,023 μ. 5. Σιδηροΰν άγκιστρον 
(Πίν. 152α, τό ε), διαστ. 0,048 X 0,009X 
0,005 μ. 6. Τεμάχιον βάσεως άγγείου άνοικτού 
σχήματος, έξ άχρου ύάλου (Πίν. 152α, τόα), 
ΰψ. 0,02, πάχ. 0,005 καί σωζ. μήκ. 0,06 μ. 7. 
Τεμάχιον τετραγώνου ύαλίνου άγγείου, ίσως 
πυξίδος, έξ έλαιοπρασίνηςύάλου (Πίν. 152α, 
τό β), σωζ. ΰψ. 0,035 καί σωζ. μεγ. διαστ. 
0,07 μ. Έσωτερικώς φέρει προεξοχήν πιθανώς 
πρός ύποδοχήν πώματος27. 8. Τεμάχιον ύαλί
νου άγγείου, σωζ. μήκ. 0,03 καί σωζ. ΰψ. 0,015 
μ., έκ διαφανούς ύποπρασίνης ύάλου μέ άναδι- 
πλούμενον χείλος. Εντός τής άναδιπλώσεως 
φέρει χρώμα βαθύ κυανούν. 9. Άσσάριον Όνω- 
ρίου (395-423 μ.Χ.), άσσάριον Γρατιανού 
(375 - 383 μ.Χ. ), άσσάριον Κωνσταντίνου Β' 
( 337 - 340 μ.Χ.), τέσσαρα χαλκά νομίσματα ύ- 
στερορρωμαϊκά έφθαρμένα καί είς άντωνιανός 
Πρόβου ( 276 - 282 μ.Χ.). 10. Πήλινον έπιχρυ- 
σωμένον φακοειδές άντικείμενον είς σχήμα 
σκυφωτού νομίσματος. Φαίνεται τεθραυσμένον 
κατά τήν περιφέρειαν, ήτις δέν αποτελεί όμα- 
λήν άπόληξιν.

Τέλος, κατά τήν άνασκαφήν τού άγρού Σ. 
Τσιμπούρη άνευρέθησαν, χωρίς νά σημειωθή 
ή άκριβής θέσις εύρέσεως, τά κάτωθι:

1. Όστρακον έκ κορινθιακού πηλού, διαστ. 
0,035x0,025x0,005 μ. Έπί τής μελαμβαφούς 
έπιφανείας φέρει κόσμημα έξ φοϋ καί λόγχης, 
σχηματίζομενον διά λίαν άμελοϋς έγχαράξεως 
έπί τού μέλανος χρώματος καί διά τής έπιθέ- 
σεως προσθέτων κοκκίδων έκ τού αύτοΰ πη
λού. 2. "Οστρακον φαγεντιανής χρώματος κυα-

25. Πρβλ. Davidson, άριθ. 1322, σ. 184, πίν. 82. Ανά
λογα είναι τά κοχλιάρια τής ’Αγοράς τών ’Αθηνών ύπ’ άριθ. 
εισαγωγής Β 94, Β 122, Β 130, Β 136, Β 397, τά χαρακτη
ριζόμενα ώς κοχλιάρια δι’ άρωματικάς άλοιφάς ή ώς ώτο- 
καθαριστήρες.

26. Πρβλ. Davidson, άριθ. 1323, σ. 184, πίν. 82.
27. Πρβλ. ύάλινα άγγεία τετραγώνου σχήματος έν 

Davidson, σ. 81-82.
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νοπρασίνου, σωζ. διαστ. 0,02 x 0,02 x 0,004 μ., 
φέρον άνάγλυφον διακόσμησιν. 3. Χαλκοϋν κομ- 
βίον (Πίν. 152α, τά γ καί δ ), διαμ. 0,04 μ. 
Φέρει έπΐ τής άνω έπιιρανείας κατά μέν τήν περι
φέρειαν γλυφήν κατά δέ τό μέσον έξαρμα. Έπΐ 
τής κάτω έπιφανείας φέρει τέσσαρας προεξοχάς 
διά τήν προσήλωσίν του. Φαίνεται μάλλον δια- 
κοσμητικόν στοιχεΐον προσηλούμενον έπΐ δερ
μάτινου ίμάντος ή ζώνης. 4. Σιδηροϋν άγκιστρον 
(Πίν. 152α, τό ζ), διαστ. 0,085 X 0,02X 
0,005 μ. 5. Σίδηρους δίσκος (Πίν. 152α, τό 
η), διαμ. 0,035, φέρων είς τό μέσον όπήν.
6. Δύο θραύσματα ύαλίνου άγγείου έξ έλαιο- 
κιτρίνου ύάλου φέροντος έξωτερικώς άναγλύ- 
φους αυλακώσεις. Τοδ ένός ή μεγ. σωζ. διά- 
στασις είναι 0,035 καί τό πάχ. 0,01 μ., τοϋ δέ 
έτέρου ή μεγ. σωζ. διάστασις 0,035 καί τό πάχ. 
0,01 μ. Κατά τό χρώμα καί τό πάχος τών τοι
χωμάτων τό άγγεΐον διαφέρει τοδ έκ μελιχρού 
ύάλου άγγείου (βλ. άνω σ. 199, ύπ’ άριθ. 1).

’Αγρός Ά. Τίντηρη - Π. Γεωργίου έν άρχαίω
Λεχαίω
Δοκιμαστική σκαφική έρευνα διενηργήθη 

ώσαύτως είς άγρόν ιδιοκτησίας ’Αναστασίας 
Τίντηρη καί Παρασκευής Γεωργίου είς τήν 
περιοχήν τοϋ άρχαίου λιμένος τοϋ Λεχαίου καί 
σχετικώς πλησίον τοϋ έκεΐ ρωμαϊκού νυμ
φαίου 2S.

Είς βάθος 0,30 μ. άπό τής έπιφανείας τοϋ 
έδάφους εύρέθη λίαν κατεστραμμένον ψηφι
δωτόν δάπεδον. ’Επί τής έπιφανείας τοϋ ψη
φιδωτού φαίνονται υπό μορφήν παραλλήλων 
αύλακώσεων αί ζημίαι αί γενόμεναι ύπό τοϋ 
άροτρου κατά τήν άροσιν τοϋ άγροϋ. Τό ψηφι
δωτόν άνήκει είς τήν ΒΔ. γωνίαν μεγάλου τε
τραγώνου χώρου. Τό κόσμημα άποτελεΐται άπό 
τεμνομένους κύκλους φέροντας είς τό μέσον 
τετράφυλλον σχήμα, τό όποιον δύναται νά έκλη- 
φθή ώς σταυρός. Τό πλαίσιον τοϋ δαπέδου άπο- 
τελεΐται άπό διπλοϋν μαίανδρον περιβαλλό- 
μενον έκατέρωθεν ύπό σπειρομαιάνδρων. Πλά
γιά θύρα φαίνεται ότι έσχηματίζετο έπί τοϋ 
Δ. πέρατος τοϋ ψηφιδωτού παρά τήν γωνίαν. Είς 
τήν θέσιν, τήν συνήθως καταλαμβανομένην ύπό 
κατωφλιού τό ψηφιδωτόν σχηματίζει τετράγω
νον πλαίσιον μέ έγγεγ ραμμένον κύκλον, ό ό
ποιος κατά τά σημεία έπαφής πρός τό τετρά-

28. *Α. Φιλαδελφέως, ’Αρχαία Έπαυλις μετά Νυμφαίου 
έν Λεχαίω Κορινθίας, ΑΔ 1918, σ. 125-135, Δ. Πάλλα, 
‘Ανασκαφή Ρωμαϊκής Έπαύλεως παρά τήν Κόρινθον, ΠΑΕ 
1955, σ. 216, Ε. Στίκα, ’Ανασκαφή Ρωμαϊκοϋ Νυμφαίου 
καί Παλαιοχριστιανικής Κρήνης παρά τό Λέχαιον Κο
ρινθίας, ΠΑΕ 1957, σ. 89-94.

γωνον διαμορφοϋται κατά τόν τρόπον τών ση
ρικών τροχών. Τό τετράγωνον περιβάλλεται 
έξωτερικώς ύπό άστραγάλου καί πλοχμού. Τά 
χρώματα είναι λευκόν, μέλαν, έρυθρόν καί κί- 
τρινον.

Εύθύς έπί τοϋ ψηφιδωτού άνευρέθησαν έν 
έφθαρμένον χαλκοϋν νόμισμα Κομνηνών καί 
έν άργυροΰν τουρκικόν. Έπί τής έπιχώσεως, 
κατά τι ύψηλότερον, εύρέθη έτερον χαλκοϋν 
νόμισμα Κομνηνών καί άνώνυμον βυζαντινόν 
μεταξύ τών έτών 969 - 989 μ.Χ. Τά νομίσματα 
ταϋτα δέν έχουν σημασίαν διά τήν χρονολόγη- 
γησιν, δεδομένου ότι εύρέθησαν είς έλάχιστον 
βάθος άπό τής έπιφανείας τοϋ έδάφους καί ότι 
ή έπίχωσις συνεχώς άνεμοχλεύετο κατά τήν ά- 
ροσιν.

Τό ψηφιδωτόν κατά τό Β. πέρας αύτοϋ περι
βάλλεται ύπό τοίχου. Τό μικρόν βάθος τοϋ θε
μελίου τοϋ τοίχου τούτου αποτελεί ένδειξιν ότι 
τό ψηφιδωτόν άνήκει, ίσως, είς χώρον άστέ- 
γαστον ή αίθριον. Τό θεμέλιον συνεχίζεται πρός 
Α. δι’ όλου τοϋ πλάτους τοϋ άγροϋ. Δοκιμαστι
κή τομή άπεκάλυψε τμήμα αύτοϋ είς άπόστασιν 
25 μ. πρός Α.

Πρός τήν έξωτερικήν πλευράν τοϋ θεμελίου 
ήνοίχθη μικρόν σκάμμα, τό όποιον έφθασεν 
είς βάθος 2 μ. Μέχρι βάθους 1.60 μ. τά χώματα 
ήσαν σχετικώς μαλακά. Εύρέθη δέ έντός αύτών 
πούς ποτηριού έκ διαφανούς ύάλου χρώματος 
άνοικτοϋ έλαιοπρασίνου, χονδροειδούς μάλλον 
κατασκευής, διάμ. 0,05 καί σωζ. ύψ. 0,03 μ 29.

’Από τοϋ βάθους όμως τών 1.60 μ. τά χώματα 
ήσαν πολύ σκληρά καί είς βάθος 2 μ. εύρέθη 
τοίχος έκ τετραγωνικών μεγάλων λίθων βαίνων 
παραλλήλως πρός τό θεμέλιον τό περιβάλλον 
τό ψηφιδωτόν. Δέν κατέστη δυνατόν νά έρευ- 
νηθή λόγο) έλλείψεως πιστώσεων. Άνήκει πάν
τως είς κτήριον κατά πολύ παλαιότερον τοϋ 
ψηφιδωτού, δοθείσης καί τής παρεμβαλλομένης 
μεγάλης έπιχώσεως, ής τό κατώτατον στρώμα, 
πάχους 0,40 μ., ήτο άδιατάρακτον. Είς τό σκλη
ρόν τοϋτο στρώμα εύρέθησαν τά κάτωθι:

1. Πούς ποτηριού έκ διαφανοϋς ύάλου μέ πολ- 
λάς φυσαλλίδας, χρώματος έλαιώδους, διαμ. 
0,045 καί σωζ. ύψ. 0,022 μ. Ανάλογος πρός τόν

29. Πρβλ. προχείρως Η. S. Robinson, The Athenian 
Agora, Pottery of the Roman Period, Princeton, N.J. 1959 
(είς τό έξής Robinson) άριθ. Μ 342-M 346, σ. 116, πίν. 
54, χρονολογούμενα είς τόν 6ον μ.Χ. αίώνα, Davidson, 
άριθ. 720, σ. 111, είκ. 12, χρονολογούμενον είς τόν 11ον 
ή 12ον μ.Χ. αίώνα καί άνάλογον ύαλίνην βάσιν έκ Με
λισσιού Κορινθίας έν ΑΔ 22 ( 1967 ): Χρονικά, σ. 220, 
Πίν. 157 β, 3, μέ πιθανήν χρονολόγησιν είς τόν 6ον μ.Χ. 
αίώνα.
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προηγούμενον, μικρότερος όμως, σκοτεινότε
ρου χρώματος καί κατά τι καλύτερος ώς πρός την 
κατασκευήν. 2. Τεμάχιον όαλίνου άγγείου μετά 
τμήματος τού χείλους, σωζ. ϋψ. 0,045, σωζ. 
πλ. 0,04 καί πάχ. 0,004 μ. Έκ διαφανούς ύπο- 
πρασίνου ύαλου μέ ίχνη γραπτής διακοσμήσεως 
λευκού χρώματος. Τό άγγεΐον φαίνεται δτι είχε 
σώμα σφαιρικόν καί λαιμόν ύψηλόν, διευρυνό- 
μενον πρός τό χείλος. Τό χείλος φέρει άναδί- 
πλωσιν συμπαγή 30.

Είς άπόστασιν 10 περίπου μέτρων πρός Β. 
τού πρώτου σκάμματος ήνοίχθη δεύτερον, τό 
όποίον άπεκάλυψεν άμέσως κάτωθεν τής έπι- 
φανείας τού έδάφους τοίχον, πλ. 0,40 μ., άμελώς 
κατεσκευασμένον έξ άργολιθοδομής. Ό τοίχος 
οδτος είναι όμόρροπος πρός τό θεμέλιον τό 
περιβάλλον τό ψηφιδωτόν, ούχί όμως καί παράλ
ληλος. Συγκλίνει έλαφρώς πρός Α. Τμήματα 
αυτού εύρέθησαν καθ’ όλον τό πλάτος τού 
αγρού, δπερ άνέρχεται είς 27 μ., χωρίς νά ά- 
ποκαλυφθή τέρμα τού τοίχου. Κινητά ευρή
ματα έγένοντο τά κάτωθι:

1) Χαλκούς δακτύλιος (Πίν. 152 β, τόγ) 
μέ σφενδόνην τετράπλευρον, διαστ. 0,008 X 
0,007 μ., φέρουσαν άβακωτόν κόσμημα έκ χια- 
στί τεμνομένων έγχαράξεων. Ό δακτύλιος δέν 
έκλειεν, άλλ’ έφερε σχισμήν31. Χρονολογείται 
μετά πιθανότητος είς μέσο βυζαντινούς χρόνους. 
2) Ύάλινον σωληνάριου, σωζ. ύψ. 0,055 μ.

Είς άπόστασιν 100 μ. πρός Ν. τού ψηφιδω
τού καί έντός τού άγροΰ τών άδελφών Γ. Θ. 
Δημογέροντα υπάρχει πηγή Οδατος καί παρ’ 
αύτήν μεγάλη κινστέρνα καμαροσκεπής, μήκ. 
10.50, πλ. 6.70 καί ΰψ. 3 μ. Ή καμάρα έχει κα- 
ταρρεύσει. Ή κινστέρνα είναι κατεσκευασμένη 
έξ όπτοπλίνθων, τό δέ δάπεδον αύτής είναι έπε- 
στρωμένον διά μεγάλων πήλινων πλακών.

Ή περιοχή τού Λεχαίου φαίνεται πλουσία είς 
άρχαιότητας. Πλήν τού άνωτέρω άναφερθέν- 
τος νυμφαίου έχει άνακαλυφθή πλησίον τού έν 
λόγφ λιμένος ή μεγαλυτέρα έν 'Ελλάδι πα
λαιοχριστιανική βασιλική 32. ’Εξ άλλου είς τήν

30. Ai άναλογίαι τοϋ λαιμοϋ όμοιάζουν πρός τάς Αναλο
γίας τών ύπ’ άριθ. Μ 107 καί Μ 247 έν Robinson, σ. 94 
καί 107, πίν. 55, χρονολογουμένων είς τόν 2ον καί 4ον 
μ.Χ. αίώνα.

31. Κόσμημα έκ τεμνομένων έγχαράξεων έν Davidson 
άριθ. 1969 ( χρονολογία 10ος-12ος αί. ) καί είς δακτύλιον 
ύπ’ άριθ. MF 4854 τοΰ Μουσείου Κορίνθου, μή δημιουρ- 
γουμένου όμως άβακωτοϋ σχεδίου. ’Επίσης είς δακτυλίους 
τής ’Αγοράς τών ’Αθηνών ύπ’ άριθ. είσαγωγής Β 151, 
Β 812, Β 1231 καί Β 1252.

32. Δ. Ί. Πάλλα, Άνασκαφή Βασιλικής Λεχαίου, ΠΑΕ 
1956 σ. 164-178, πίν. 64-73, ΠΑΕ 1957, σ. 89-94, πίν. 38-45, 
ΠΑΕ 1958, σ. 119-134, πίν. 90-107, ΠΑΕ 1959, σ. 126-140,

περιοχήν σώζεται τό κάτω τμήμα μεσαιωνικού 
πύργου, ένώ είς τήν έπιφάνειαν τοΰ έδάφους 
συχνά άναφαίνονται θεμέλια άρχαίων οικοδο
μημάτων.

Άξιολογώτατος είναι αυτός ό λιμήν, ό όποιος 
άποτελεί θαυμαστόν τεχνικόν έργον τής άρ- 
χαιότητος (Πίν. 153 α-γ, 154 α ) 33. Έχει κατα- 
σκευασθή διά συστηματικής έκβαθύνσεως καί 
διευρύνσεως έλους, γειτονεύοντος πρός τήν θά
λασσαν. Έκ τών χωμάτων τής έκβαθύνσεως, 
συσσωρευθέντων έκατέρωθεν τοΰ στομίου τοΰ 
λιμένος, έδημιουργήθησαν δύο άμμόλοφοι, ΰψ. 
17.50 καί 16.50 μ. έκαστος (Πίν. 153α). Ώς 
πρός τό μέγεθος ό λιμήν είναι λίαν έντυπωσια- 
κός. Τό άνάπτυγμα τής δχθης άνέρχεται είς 
4,5 χιλιόμετρα καί είς ώρισμένα τμήματα τού
της σώζεται κρηπίδωμα πλάτους 4 μ. κα
τεσκευασμένον ώς έπί τό πολύ άπό μεγάλους 
τετραγωνικούς όγκολίθους 34. Παρά τό στόμιον 
τού λιμένος, τό όποίον σήμερον έχει άπο- 
φραχθή διά συσσωρεύσεως άμμου, τό κρηπί
δωμα παρουσιάζει έγκοπήν, ήτις πιθανώς άπε- 
τέλει υποδοχήν κινητής γεφύρας, άγνωστον 
δμως είς ποιαν έποχήν (Πίν. 153 γ). Έξ άλ
λου ισχυρός άναλημματικός τοίχος περιβάλλει 
τούς δύο άμμολόφους κατά τήν βάσιν αύτών. 
Είς τήν κορυφήν τού ένός ύπάρχουν θεμέλια 
πύργου, ίσως μεσαιωνικού.

Αί διάφοροι κατασκευαί τοΰ λιμένος είναι 
ήμικεχωσμέναι ύπό χωμάτων καί άμμου καί 
είς πολλά σημεία καλύπτονται ύπό υδροχαρούς 
βλαστήσεως. Ή έρευνα τών έν λόγφ κατα
σκευών θά έπιλύση πολλά προβλήματα έν σχέ- 
σει πρός τήν διαμόρφωσιν καί τήν λειτουργίαν 
τού λιμένος καί θά άναδείξη έν μοναδικόν είς 
τό είδος του τεχνικόν έργον τής άρχαιότητος.

πίν. 108-120, ΠΑΕ 1960, σ. 144-170, πίν. 117-135, ΠΑΕ 
1961, σ. 137-154, πίν. 92-102 καί Δ. Ί. Πάλλα, Μεσαιωνικά 
Άργολιδοκορινθίας, ΆνασκαφαΙ Λεχαίου, ΑΔ 17 (1961- 
62): Χρονικά, σ. 69, 78, Πίν. 80-90.

33. J. Paris, Contribution ά l’6tude des ports antiques du 
monde grec, Note sur Lechaion, BCH 39 (1915), σ. 5-16, 
ένθα καί ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία, Georges Roux, Pausa- 
nias en Corinthie, Paris 1958, είκ. 25, K. Lehmann-Hartle- 
ben. Die antiken Hafenanlagen des Mittelmeeres, Leipzig 
1923, 53-54, Zschietzschmann, Pauly-Wissowa Suppl. V 
( 1931 ) 542-545, Δ. Ί. Πάλλα, ΠΑΕ 1956, πίν. 64 α, Δ. Ί. 
Πάλλα, ΑΔ 17 ( 1961-62), Χρονικά: σ. 75-78, Harold Ν. 
Fowler, Corinth and the Corinthia, Corinth, τόμ. I, Intro
duction, Topography, Architecture, Cambridge, Mass., 1932, 
σ. 95-96, είκ. 46, A. W. Parsons, The Long Walls to the 
Gulf, Corinth, τόμ. ΠΙ, μέρος II, είκ. 55, A. Bon, The 
Mediaeval Fortifications of Acrocorinth and Vicinity, Co
rinth, τόμ. ΠΙ, μέρος II, είκ. 96 καί 97.

34. Περί τών λεπτομερειών τής κατασκευής βλ. J. Pa
ris, BCH 39 ( 1915 ), σ. 12-13.
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ΖΑΧΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Είς τό χωρίον Ζάχολη Κορινθίας έγένετο 
μερική άνακεράμωσις τοΟ Ιερού ναοΟ 'Αγίου 
Γεωργίου (Πίν. 154 β), χρονολογουμένου είς 
τό Ετος 1811. Οί κάτοικοι τής Ζάχολης είναι 
πολύ ύπερήφανοι διά τούς πολλούς τρούλλους 
τού ναού καί τήν παράδοσιν, καθ’ ήν άνηγέρθη 
ούτος Εντός 40 ήμερδν, προθεσμίας, ήν είχε 
τάξει διά τήν άποπεράτωσιν τού κτηρίου ό 
Τούρκος πασσας ό χορηγήσας τήν άδειαν οι
κοδομής. Ή ποιότης τής κατασκευής έπιβε- 
βαιοϊ τήν παράδοσιν.

Τό χωρίον Ζάχολη είναι ή μητρόπολις τού 
Δερβενίου, συνοικισθέντος μόλις μετά τήν

Έπανάστασιν. Αναφέρεται άπό πολλούς περι- 
ηγητάς 35.

ΦΑΝ Η Α. ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ
35. Pier* Antonio Pacifico, Descritione delle otto pro- 

vincie che formano la tanto decantata penisola della Morea, 
Parte seconda, Milano (1686), σ. 233, F.C.H.L. Pouqueville, 
Voyage de la Gr0ce, Paris 1826, σ. 425, W. M. Leake, 
Travels in the Morea, τόμ. Ill, London 1830, σ. 386, W. M. 
Leake, Peloponnesiaca, A Supplement to Travels in the 
Morea, London 1846, σ. 405. ‘Επίσης άναφέρεται ύπό τών 
κάτωθι : A. Philippson, Der Peloponnes, Berlin 1892, 
σ. 115, 124, 148, 153, Ί. Δ. Σταματάκη, Πίναξ Χωρογραφι- 
κός τής Ελλάδος, ’Αθήναι 1863, σ. 80, Ά. Μηλιαράκη, 
Γεωγραφία Πολιτική Νέα καί ’Αρχαία τοϋ Νομοϋ Άργο- 
λίδος καί Κορινθίας, Άθήναι 1886, σ. 126-131. Περί τής 
Τέρας Μονής Προφήτου Ήλία Ζάχολης βλ. Μεθοδίου 
Γ. Φούγια, ‘Ιστορία τής Άποστολικής ’Εκκλησίας Κό
ρινθου, Άθήναι 1968, σ. 339.
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Κόρινθος : α - β. Λύχνοι έκ τού άγρού Σ. Τσιμπούρη
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Κόρινθος : α. Θραύσμα λύχνου έκ τού Κεραμεικού των ’Αθηνών (α ) καί έτερον έκ τού άγροΰ Σ. Τσιμ- 
πούρη έν ’Αρχαία Κορίνθφ ( β), β. Θραύσμα λύχνου έκ τού Μουσείου Κορίνθου ( α) καί έτερον έκ 

τού άγροϋ Σ. Τσιμπούρη ( β), γ. Ευρήματα έκ τού άγροϋ Σ. Τσιμπούρη

Φ. ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ
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Κόρινθος : α - β. Ευρήματα έκ τοϋ άγροΰ Σ. Τσιμπούρη
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α

Ρ

Κόρινθος : α. Εύρήματα έκ τοΰ άγροΰ Σ. Τσιμπούρη, β. Ευρήματα έκ των άγρών Σ. Τσιμπούρη έν Άρ· 
χαίμ Κορίνθω καί Τίντηρη - Γεωργίου παρά τόν λιμένα Λεχαίου
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Λέχαιον : α - γ. Ό αρχαίος τεχνητός λιμήν, ό μυχός καί τό άποφραχθέν στόμιον αύτοϋ
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Κορινθία : α. Λέχαιον. Τό κρηπίδωμα τοΟ λιμένος παρά τό άποφραχθέν στόμιον, β. Ζάχολη. Ό ναός
τοϋ 'Αγίου Γεωργίου
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