
30. ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣ ΚΩ

Καί κατά το 1959 θέμα της εντός της πόλεως τής Κώ έρεύνης άπετέλεσεν 
ή έξέτασις ιδιωτικών έκτάσεων ευρισκομένων ύπό δέσμευσιν άπό άπόψεως 

άρχαιολογικοϋ νόμου.
Κυρίως συνεχίσθη ή προκαταρκτικώς κατά τό παρελθόν έτος άρξαμένη 

έξερεύνησις του χώρου, τον όποιον κατελάμβανεν ή άρχαία άγορά κατά τό μή 
άνασκαφέν νότιον αυτής μέρος, άπό τής πλατείας Κονίτσης μέχρι τοϋ νοτίου 

τέρματός της παρά τον βωμόν τοϋ Διονύσου.
Κατά τό έτος τοϋτο άνεσκάφησαν αί κατά μήκος τής πλατείας Κονίτσης 

πόλεως Κώ 1293 και 1293 Α, ώς καί ή νοτιώτερον αύτών κειμένη κτηματολο- 
γική μερίς 1293 C, έντός τής οποίας άπεκαλύφθησαν σημαντικώτατα λείψανα 
τών κτισμάτων, τά όποια έπλαισίουν την δυτικήν πλευράν τής αγοράς. ’Άλλα 
λείψανα τών κτισμάτων τής άγοράς καί τής πλακοστρώσεως τής αύλής της 
άπεκαλύφθησαν καθ’ όλην την λοιπήν άνασκαφεΐσαν έκτασιν, πλησίον δέ 
τής άνωνύμου όδοϋ τής άγούσης άπό τής πλατείας Κονίτσης προς τον βωμόν 
τοϋ Διονύσου άπεκαλύφθη καί μικρόν κλασσικόν κτίσμα παλαιότερον τής 

οίκοδομήσεως τής άγοράς.
Καθ’ όλην τήν άνασκαφεΐσαν έκτασιν έξητάσθησαν στρωματολογικώς αί 

μεταβολαί, τάς οποίας ύπέστη ή πόλις άπό τής κλασσικής μέχρι τής συγχρό

νου εποχής.
Έντός τής πόλεως επίσης είς τήν περιοχήν τοϋ μυκηναϊκού οΐκισμοΰ καί 

τής ύπερκειμένης γεωμετρικής νεκροπόλεως τών Σεραγίων έξετελέσθη δοκι
μαστική σκαφή έντός τών κτηματολογικών μερίδων 1296 καί 1296 Γ. Εις τά 
έξερευνηθέντα μικρά τμήματα τάφοι γεωμετρικοί δεν άπεκαλύφθησαν, άνευ- 
ρέθησαν δέ μόνον έντός τής έπιχώσεως μεμονωμένα άγγεΐα τής έν λόγω πε

ριόδου (πίν. 166α.β) καί άφθονα όστρακα.
Έκ τοϋ μυκηναϊκού συνοικισμοΰ άνεφάνησαν έν μέρει σημαντικά λείψανα 

οικήσεων, μεταξύ τών οποίων καί τό έν πίνακι 166γ αψιδωτόν οΐκημα. 'Η 
πλήρης συστηματική έξερεύνησις καί μελέτη τοϋ τομέως τούτου άφέθη διά 

τήν έπομένην περίοδον.
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ΙΙΐΝΑΞ 166 ΓΙΑΕ 1959.—SO. ερετνα εις κω

α. Έκ της γεωμετρικής νεκροπόλεως Κώ. β. Άγγεϊον έκ τοϋ μυκηναϊκού συνοικι
σμού Σεραγίων.

γ. 'Αψιδωτύν οίκημα έκ τού μυκηναϊκού συνοικισμού Σεραγίων.
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