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μικρά διαστήματα προβολή ήμικυκλικών πύρ
γων, ώστε νά ένισχύεται σημαντικώς ή άμυνα 
(Π ί ν. 52 β) καί ή καθ’ δλον τό ΰψος διάνοιξις 
στενών τυφεκιοθυρίδων είς έπαλλήλους σειράς 
(Πίν. 52 γ).

2. Βυζαντινός ναός Άγια Σωτήρα (Μεταμόρ- 
φωσις τοϋ Σωτήρος) (Πίν. 53 β). Έγένετο με
λέτη καί καταρτισμός προγράμματος έπισκευής 
τοϋ σημαντικωτάτου τούτου βυζαντινοϋ κτίσμα- 
τος, είς τύπον τοϋ σταυροειδοϋς έγγεγραμμέ- 
νου μετά τρούλλου ναοϋ.

Β ι Λ Λ IA

Έγένετο μελέτη καί καταρτισμός προγράμ
ματος έπισκευής καί συντη ρήσεως τών έξής μνη
μείων: τοϋ ναΐσκου τής Παναγίτσας, μονοκλίτου 
καμαροσκεποϋς μέ τοιχογραφίας γενομένας έπϊ 
«Μητροπολίτου ’Αθηνών Γρηγορίου» (1809) καί 
τής μεγάλης βασιλικής τών Ταξιαρχών, ήτις εί
ναι τρίκλιτος μέ τρεις πεσσούς είς έκάστην κιο- 
νοστοιχίαν καί καμάρας καλυπτούσας τά κλιτή. 
Είς τούς τοίχους σφζονται τοιχογραφίαι είς δύο 
στρώματα.

ΑΙΓΟΣΘΕΝΑ ( ΠΟΡΤΟ - ΓΕΡΜΕΝΟ )

Έγένετο μελέτη καί καταρτισμός προγράμ
ματος έπισκευής καί συντηρήσεως τών έντός τοϋ 
τείχους τών Αίγοσθένων μνημείων, ώς π.χ. : 
1) Τής άνεσκαμμένης παλαιοχριστιανικής βασι
λικής μετά τοϋ έπ’ αύτής ναΐσκου τής Παναγίας 
(Πίν. 53 γ ). 2) Τοϋ ναΐσκου τοϋ 'Αγίου Γεωργίου 
(Πίν. 53δ), έν τφ όποίφ ύπάρχουν τοιχογραφίαι 
είς δύο στρώματα, έξ ών τό πρώτον χρονολογείται 
περί τό 1620, τό δέ δεύτερον τό 1833. 3) Τών παρά 
τόν Άγ. Γεώργιον ήμιερειπωμένων κελλίων, άπο- 
τελουμένων έκ δύο όρόφων (Πίν. 53 ε). 4) Τοϋ 
παρά τήν θάλασσαν ναΐσκου τοϋ Αγίου Νικο
λάου (Πίν. 53 ς ) τών έπίσης παρά τήν θάλασ
σαν λειψάνων λουτρικών κτισμάτων.

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΛΗΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Α. ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1. Κατά μήνα Μάϊον τοϋ 1961 προέβην αυτο
προσώπως είς τήν άνασκαφήν όκτώ τάφων, άποκα- 
λυφθέντων περί τά 500 μ. βορείως τοϋ χωρίου κατά 
τήν διάνοιξιν τής νέας όδοϋ Άθηνών-Κορίνθου.

Οί τάφοι άνήκον είς τό β' ήμισυ τοϋ 5ου π.Χ. 
αί., έξ αυτών δέ οι τρεις είχον ήδη έρευνηθή κατά

τήν άποκάλυψίν των, τοϋ περιεχομένου αύτών 
παραδοθέντος είς τόν’Αστυνομικόν Σταθμόν τοϋ 
χωρίου, όπόθεν μετεφέρθη έπειτα μετά τών τελευ
ταίων εύρημάτων είς τό Μουσεΐον τής ’Αρχαίας 
Κορίνθου.

Έκ τών ύπολοίπων πέντε οί δύο ήσαν λακκοει- 
δεϊς, έξ αύτών δέ ό είς ήτο άκτέριστος, ένώ ό έτερος 
περιελάμβανε μελαμβαφή σκύφον. ‘Ο τρίτος άπε- 
τελεΐτο έκ πώρινης σαρκοφάγου καί έκαλύπτετο 
διά πώρινης πλακάς· έντός αύτοϋ έκειντο δύο νε
κροί έχοντες άνά μίαν στλεγγίδα παρά τήν δεξιάν 
χεΐρα καί παρά τούς πόδας κελύφη ώών όρνιθος1, 
δύο οίνοχόας, κύλικα, λήκυθον καί μικρόν άγγεϊον 
«τάσι». Ό τέταρτος έκαλύπτετο διά στρωτήρος 
κεράμου κορινθιακού τύπου καί περιείχε δύο 
σκύφους, οίνοχόην, λύχνον καί «τάσι», κείμενα 
παρά τούς πόδας τοϋ νεκροϋ. Ό πέμπτος, τέλος, 
ήτο κτιστός όρθογώνιος καί έκαλύπτετο διά κερά
μων, περιελάμβανε δέ μίαν μόνον μικράν πυξίδα.

*

2. Μεγαλυτέρας έκτάσεως άνασκαφή έγένετο 
είς τό αύτό χωρίον κατά τό φθινόπωρον τοϋ ίδιου 
έτους καί είς θέσιν Μοϋλκι, περί τά 350 μ. δυτι- 
κώς τής θέσεως ένθα άνεσκάφησαν οί προηγού
μενοι τάφοι. Είς τήν τελευταίαν άνασκαφήν ώδή- 
γησεν ή έμφάνισις οικοδομικού ύλικοΰ έξ άρ- 
χαίου κτίσματος κατά τήν συνέχειαν τών έρ- 
γασιών τής διανοίξεως τής όδοϋ ’Αθηνών - Κο
ρίνθου, ή δέ διεξαγωγή ταύτης άνετέθη είς τήν 
Έπιμελήτριαν δ. Όλγαν Άλεξανδρή.

Ή πρώτη χρήσις τοϋ χώρου άνάγεται είς τούς 
γεωμετρικούς χρόνους, καθ’ οδς έχρησιμοποιήθη 
ούτος ώς νεκροταφεϊον. Είς τό βορειοανατολικόν 
τμήμα αύτοϋ καί έπί έκτάσεως 24 X 8 μ. άνεσκάφη
σαν 15 έν συνόλφ τάφοι, χρονολογούμενοι άπό 
τής πρωίμου μέχρι τής ύστέρας φάσεως τοϋ γεω
μετρικού ρυθμοϋ. Τό «στερεόν» είς τήν προκειμέ- 
νην έκτασιν έσχημάτιζε μαλακός βράχος, ό γνω
στός ύπό τό όνομα κιμηλιά. Οί τάφοι ήσαν γενι
κώς άνωρυγμένοι έντός τής κιμηλιάς. Έκ τούτων 
13 ήσαν λακκοειδεΐς καλυπτόμενοι διά πλακών, 
είς άπετελεΐτο έκ πωρίνης σαρκοφάγου καί ό τε
λευταίος ήτο ταφή έντός άμφορέως.

Οί λακκοειδεΐς τάφοι είχον άπαντες τήν αύτήν 
κατεύθυνσιν, έκ ΒΑ. πρός ΝΑ. Οί έν αύτοΐς νεκροί

1. Περί τής παρουσίας ώών, πραγματικών f| έν απεικο
νίσει, καί είς άλλας όμοίας περιπτώσεις, ώς καί περί τής ση
μασίας αύτών είς τήν λατρείαν τών νεκρών βλ. Μ. Nils
son, Opuscula Splecta, I 3 κέ. ( = Arch. f. Religions- 
wissenschaft, 11 (1908) 530 κέ.)· πρβλ. R· Lullies, Anti- 
ke Kleinkunst in KOnigsberg, σ. 82 άριθ.84.
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έκειντο είς στάσιν συνεσταλμένην. Έν συνόλω 
οί τάφοι οδτοι άπέδωσαν 53 άγγεϊα μικρά καί μεγά
λα, έξ ών 50 ακέραια καί 3 έλλιπή. Πλήν τούτων, 
είς ένα τάφον εύρέθη καί ξίφος σιδηροϋν κείμε
νον παρά τήν άριστεράν πλευράν τού νεκρού, ένφ 
είς τρεις άλλους ύπήρχον άνά μία σιδηρά πε
ρόνη.

Οί τάφοι έπί μέρους έχουν ώς έξης :
Τάφος 1 : Κατεστραμμένος κατά τό μεγαλύ- 

τερον μέρος ύπό τοϋ μηχανικού έκσκαφέως. 
Συνελέγησαν έξ αυτού τρία μόνον άγγεϊα ύστερο- 
γεωμετρικού ρυθμού.

Τάφος 2: Λακκοειδής, με κατεύθυνσιν έκ 
ΒΑ. πρός ΝΔ., διαστάσεων 1,50X0,60 μ. Έκαλύ- 
πτετο ύπό δύο πλακών. Ό νεκρός έκειτο μέ τά 
σκέλη συνεσταλμένα, φέρων παρά τό άριστερόν 
πλευρόν ξίφος σιδηροϋν. Έξωθεν τού τάφου καί 
κατά τήν ΒΑ. γωνίαν εδρέθησαν δύο άγγεϊα 
(ύδρία καί σκύφος), κείμενα τό έν έπί τοϋ άλλου. 
Είς άπόστασιν 0,30 μ. άπό τής ΝΔ. πλευράς του 
ύπήρχε κόγχη καλυπτομένη ΒΑ. διά μιάς όρθιας 
πλακάς, περιέχουσα 8 άγγεϊα. Πρός Β. τής κόγχης 
έκειτο άμφορεύς μετά πώματος ( Π ί ν. 56 β ). Πάντα 
τά έκ τού τάφου άγγεϊα άνήκουν είς τόν ώριμον 
γεωμετρικόν ρυθμόν.

Τάφος 3 : Λακκοειδής, κτιστός. Προσανα
τολισμός έκ ΒΑ. πρός ΝΔ. Διαστάσεων 1,40Χ 
0,45 μ. Δεξιά τής κεφαλής τού νεκρού έκειτο 
μικρά κωνική οίνοχόη. Είς άπόστασιν 0,35 μ. 
άπό τής ΝΔ. πλευράς τοϋ τάφου εύρίσκετο κόγχη 
(Πίν. 54β) καλυπτομένη ΝΔ. διόρθιας πλακός, 
περιέχουσα ένδεκα άγγεϊα ύστερογεωμετρικού 
ρυθμού (Πίν. 55 β, 56α). Πρός Δ. τής κόγχης έ- 
κειντο έντός θραύσματος ύδρίας πέντε μικραί 
κωνικαί οίνοχόαι (Πίν. 54α) καί σκύφος, καλυ
πτόμενα ύπό τεμαχίου χειροποιήτου πυξίδος.

Τάφος 4 : Λακκοειδής, μέ κατεύθυνσιν έκ 
ΒΑ. πρός ΝΔ., διαστάσεων 1,00X0,30 μ. Έκαλύ- 
πτετο ύπό δύο πλακών. Έπί τού θόλου τοϋ κρα' 
νίου τού νεκρού έκειτο καρφίς σιδηρά. Είς άπό- 
στασιν 0,35 μ. ΝΔ. τού τάφου εύρίσκετο κόγχη 
καλυπτομένη ΒΔ. δι’ όρθιας πλακός, περιέχουσα 
τρία άγγεϊα (Πίν. 55α) τοϋ πρωίμου γεωμετρι
κού ρυθμού. ΝΑ. τής κόγχης έκειτο ύδρία εχου- 
σα άντί πώματος σκύφον.

Τάφος 5 : Λακκοειδής μέ κατεύθυνσιν έκ 
ΝΔ. πρός ΒΑ., διαστάσεων 1,20X0,38 μ. Έκαλύ- 
πτετο ύπό δύο πλακών. Παρά τόν άριστερόν ώμον 
τού νεκρού έκειτο καρφίς σιδηρά. Εκτός τού 
τάφου, κατά τήν ΒΑ. γωνίαν, έκειτο άμφορεύς 
κλειόμενος διά σκύφου. Κατά τήν ΝΔ. γωνίαν 
εύρίσκετο έτερος άμφορεύς κλειόμενος διά δύο 
σκύφων. Είς άπόστασιν 0,20 μ. άπό τής ΝΔ.

πλευράς υπήρχε κόγχη κλεισμένη ΒΑ. δι’ όρθιας 
πλακός, περιέχουσα 4 οίνοχόας. Πρωίμου γεω
μετρικού ρυθμού.

Τάφος 6 : Λακκοειδής, κατευθύνσεως ΝΔ.— 
ΒΑ., διαστάσεων 1,85 μ.Χ0,40 μ. Έπί τού θόλου 
τοϋ κρανίου σιδηρά καρφίς. Έξωθεν τού τάφου 
είς άπόστασιν 0,60 μ. άπό τής ΝΔ. πλευράς εύρέθη 
ύδρία χειροποίητος, όλίγον δέ άνατολικώτερον 
προχοΐδιον χειροποίητον.

Τάφοι 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 : λακκοειδεΐς, 
καλυπτόμενοι διά μιάς πλακός (έξαιρέσει τοϋ 14 
καλυπτομένου διά δύο) κατευθύνσεως ΝΔ.—ΒΑ. 
πλήν τού 11 κατευθύνσεως ΝΔ.—ΒΑ. Άκτέριστοι.

Ή σαρκοφάγος, διαστάσεων 1,10 X 0,55 μ., πε- 
ριελάμβανε παιδικόν σκελετόν είς στάσιν συνε
σταλμένην, άνευ κτερισμάτων.

Ό ταφικός, τέλος, άμφορεύς εύρέθη τεμαχι
σμένος· τό εύρύ στόμιόν του, έστραμμένον πρός 
τά ΝΔ., έκλείετο διά λίθινης πλακός· έντός τού 
νεκροδόχου τούτου άγγείου διετηροϋντο τμήμα 
άνθρωπίνου κρανίου καί μηριαία όστά τοποθετη
μένα χιαστί κάτωθεν τής κεφαλής· καί ό παρών 
τάφος ήτο έπίσης άκτέριστος.

Όστρακα χρονολογούμενα μεταξύ τού 7ου 
καί τού 3ου π.Χ. αί. άνευρέθησαν έντός τής έπι- 
χώσεως τού χώρου, μαρτυροΰντα περί τής χρη- 
σιμοποιήσεως αύτοΰ καί κατά τούς έπακολουθή- 
σαντας χρόνους μέχρι τής έλληνιστικής έποχής.

Είς τό νοτιοδυτικόν τμήμα τοϋ χώρου ή άνασκα- 
φή άχθεΐσα έπί έκτάσεως 50 X 6 μ. έφερεν είς 
φώς τά έρείπια οίκιών έλληνιστικών χρόνων. Οί 
τοίχοι αύτών διετηροϋντο ένιαχοΰ μέχρις ύψους 
0,60 μ., συχνά όμως ήσαν κατεστραμμένοι τελείως 
λόγφ τού άβαθοϋς τής έπιχώσεως, έξ ού καί τό 
διάγραμμα τών οίκημάτων παραμένει κατά τό 
πλεΐστον άσαφές. Περαιτέρω άνασκαφή πρός Α. 
είναι άπαραίτητος διά τήν συμπλήρωσιν τού δια
γράμματος τών έν μέρει μόνον άποκαλυφθέντων 
οίκημάτων, άλλά καί διά τήν άρτιωτέραν μελέτην 
τοϋ συνοικισμού.

Κατά τήν διεξαχθεΐσαν μέχρι τοΰδε άνασκαφήν 
ήρευνήθησαν τμήματα τριών οίκημάτων.

Τής οΙκίας Α άπεκαλύφθη τετράγωνον δωμά- 
τιον, πλευράς 2,50 μ., έστρωμένον δι’ άσβεστοκο- 
νιάματος· είς τό μέσον σχηματίζεται μικρότερος 
τετράγωνος χώρος έστρωμένος διά χαλίκων. Ό 
άνατολικός τοίχος, είς τόν όποιον φαίνεται ότι εύ
ρίσκετο ή είσοδος τού δωματίου, ήτο κατεστραμ
μένος.

Πρός βορράν τού δωματίου τούτου άνεσκάφη 
χώρος, διαστάσεων 3,40 μ. X 6μ., άκαθορίστου 
προορισμού, δστις διασχίζεται ύπό άγωγοΰ κτι
στού διά λίθων, έσκαμμένου έντός τού στερεού.
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Πρός νότον άπεκαλύφθη δωμάτιον, διαστάσεων 
3,10 χ 4,60 μ., τού όποιου ό νότιος τοίχος καμπυ- 
λοΰται πρός δυσμάς, ό δέ δυτικός είναι τελείως σχε
δόν κατεστραμμένος. Ή είσοδος ήτο κατά τήν βο
ρειοανατολικήν γωνίαν. Έκ τών έπιχώσεων συνε- 
λέγη νόμισμα τοϋ Κασσάνδρου (316-297) παριστών 
έμπροσθεν νεανικήν κεφαλήν Ήρακλέους έν λεον- 
τή, όπισθεν γυμνόν Ιππέα πρός τά δεξιά, φέροντα 
τήν δεξιάν χείρα έπί τής κεφαλής τοΟ ίππου. Πρός 
νότον άπεκαλύφθη έτερον τμήμα τοίχου καμπυλου- 
μένου, άποτελοΰντος μεταγενεστέραν προσθήκην.

’Ακόμη νοτιώτερον άνεσκάφη τμήμα τοίχου
σχήματος |------ 1 μή συνδεομένου πρός τά άνωτέ-
ρω περιγραφέντα έρείπια.

Τής οΙκίας Β άνεσκάφη αύλή τετράγωνος, 
πλευράς 4.90 μ., μετά δαπέδου έκ σκληρού άσβε- 
στοκονιάματος, καταστραφείσα κατά τήν δυτικήν 
πλευράν καί κατά τό ήμισυ τής βορείας ύπό τοϋ 
μηχανικού έκσκαφέως. ’Εντός τής αύλής άνευρέθη- 
σαν ίχνη κεκαυμένου ξύλου καί ικανός άριθμός 
χαλκών έφηλίδων, έξ ών βεβαιοΰται ή αύτόθι 
ΰπαρξις ξύλινων θυρών, καθώς καί θραύσματα 
άγγείων καθημερινής χρήσεως καί τεμάχια όπτο- 
πλίνθων, ύποδηλοΰντα πλινθίνην άνωδομίαν. Ή 
τελική καταστροφή, ήτις έσφράγισε τήν οικίαν, 
προφανώς όφείλεται εις πυρκαϊάν, σαφή δείγμα
τα τής όποιας, έκτός τών άνωτέρω άναφερθέν- 
των, διατηρούνται άκόμη έπί τού δαπέδου.

Πρός νότον έκειτο στενόμηκες δωμάτιον, δια
στάσεων 5,50χ 2,20 μ., ού έλλείπει ό νότιος τοίχος 
καί μέρος τού δυτικού, σώζον εις πολλά σημεία 
δάπεδον έξ άσβεστοκονιάματος· έπί τού δαπέδου 
εύρέθη στρώμα άγγείων καθημερινής χρήσεως. 
Πιθανώς ό χώρος ούτος έχρησίμευεν ώς άποθήκη 
τής οίκίας.Ύπάρχουν δύο είσοδοι, μία περί τό μέ
σον τής δυτικής πλευράς καί έτέρα καταλαμβά- 
νουσα δλον τό πλάτος τής βορείας.

Πρός άνατολάς τής αύλής άνεκαλύφθη φρέαρ 
μετά λίθινου στομίου, διαστάσεων 1,10 x 1 μ.· τό 
πρός βορράν τοϋ φρέατος δάπεδον είναι έστρωμέ- 
νον διά κονιάματος καί έπί τμήματος αύτοΰ ύπάρ- 
χει άψιδοειδής κατασκευή άποτελοΰσα μεταγενε
στέραν προσθήκην. Πρός βορράν τής αύλής μετα
γενέστεροι προσθήκαι έχουν άλλοιώσει τό Αρχι
κόν διάγραμμα τής οίκίας.

Τής οίκίας Γ μικρόν μόνον μέρος άνεσκάφη· 
άπεκαλύφθη μικρά δεξαμενή συνδεομένη πρός 
άποχετευτικόν σύστημα λίθινου άγωγοΰ, έσκαμ- 
μένου έντός τής κιμηλιάς, καί άπιοειδής δεξαμενή 
συνδεομένη πρός τοίχον τής αύτής οίκίας.

Κατά τό Α. άκρον τής άνασκαφής άπεκαλύφθη 
τμήμα άγωγοΰ, μήκ. 16μ., συνδεομένου μεθ’ ένός 
φρεατίου πιέσεως.

Ή εις τήν περιοχήν τού σημερινού χωρίου "Αγ. 
Θεόδωροι ΰπαρξις τής πόλεως τού Κρομμυώνος 
ήτο γνωστή παλαιόθεν ( βλ. Roux : Pausanias en 
Corinthie, σ. 86-7)· ό έντοπισμός όμως τής θέ- 
σεως τής άρχαίας πόλεως παρέμενεν άσαφής, ώς 
πιθανωτέρα δέ έφέρετο ή περιοχή τής έκκλησίας 
τών Άγ. Θεοδώρων, ένθα είχον άνευρεθή τά περισ
σότερα άρχαία.

Κατόπιν τών άποτελεσμάτων τής ώς άνω άνα
σκαφής ό έντοπισμός τής πόλεως τοϋ Κρομμυώ
νος είς τήν τοποθεσίαν Μούλκι καθίσταται βέ
βαιος. ΕΙς τήν περιοχήν άλλως τε ταύτην εύρί- 
σκονται πολλαί άπιοειδεϊς δεξαμεναί, όμοιάζου- 
σαι πρός τήν άνωτέρω περιγραφεΐσαν, αίτινες άνή- 
κουν προφανώς είς τάς οίκίας τού ώς άνω συνοι
κισμού.

Ν. Μ. ΒΕΡΑΕΛΗΣ - ΟΛΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

*

Β. ΣΚΑΦΙΔΑΚΙ 
(πλησίον Λέρνης)

Κατά μήνα Φεβρουάριον 1961 άνεσκάφησαν 
υπό τής Έπιμελητρίας κ. Πρωτονοταρίου τρεις τά
φοι άποκαλυφθέντες κατά τήν διάνοιξιν άρδευτι- 
κής αΰλακος. Εύρέθη άριθμός μικκύλων άγγείων, 
(σκυφίσκων, καλαθίσκων κ.ά.) μελανόμορφος λή
κυθος, φέρουσα διακόσμησιν κισσού καί περιδέ- 
ραιον έξ άργυρών κρίκων (Πίν. 59γ, 60 β, γ).

Γ. ΚΕΦΑΛΑΡΙ

Είς Κεφαλάρι "Αργους, είς θέσιν Κοκκινιά, 
είς άπόστασιν 1150 μ. άπό τοϋ ΰδατοφράγματος 
τού κειμένου πλησίον τής έκκλησίας τής Ζωοδό- 
χου Πηγής, κατά τήν διάνοιξιν άρδευτικής αϋ- 
λακος, εύρέθησαν είς βάθος 1,25 μ. τρεις τάφοι 
κεραμοσκεπεΐς, βυζαντινών χρόνων, συλημένοι· 
370 μ. βορειότερον, έντός τής συνεχείας τής αύ- 
λακος εύρέθησαν έτεροι έπτά συλημένοι, έξ ών 
έξ κεραμοσκεπεΐς, ένφ ή έβδόμη ταφή ήτο έντός 
λάρνακος. Ό καθαρισμός τών τάφων έγένετο 
ύπό τής Έπιμελητρίας δ. Ό. Άλεξανδρή.

Δ. ΚΥΒΕΡΙΟΝ

Είς θέσιν «Ποταμιά», έντός τού κτήματος Γα
ληνού Κοτσώνη, άνευρέθη κιονόκρανον βυζαν
τινών χρόνων.

Ε. ΤΙΡΥΝΣ

Κατά μήνα ’Απρίλιον τού 1961, είς τήν αύλήν 
τοϋ διοικητηρίου τών άγροτικών φυλακών Τί- 
ρυνθος καί έγγύς τής θέσεως, είς τήν όποιαν κατά 
τό 1957 άνεσκάφη όμάς γεωμετρικών τάφων.
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«ύρέθη κατά τήν άνόρυξιν χάνδακος είς βάθος 
0,45 μ. ταφικός πίθος, γεωμετρικών χρόνων, ΰψ. 
0,78 μ., συλημένος.

Ν. Μ. ΒΕΡΔΕΛΗΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΑΡΓΕΙ

1. Κατά τάς πρώτας ήμέρας τού Ίανουαρίου 
1961 έξετελέσθη δπό τής Έπιμελητρίας κ. Εύαγγ. 
Πρωτονοταρίου - Δείλάκη άνασκαφή έντός τοϋ

Γεωμετρικοί τάφοι
Τάφος Α!: Προσανατολισμός ΒΑ—ΝΔ. Μήκ. 

1,62 μ. Πλάτος 0,60 μ. Βάθος 0,37 μ. Κάθετος λακ- 
κοειδής. Τά τοιχώματά του είναι κατεσκευασμέ- 
να κατά τό κατώτερον αυτών μέρος διά μονολιθι
κών πλακών, συμπληροΟνται δέ άνωτέρω διά πλα
κοειδών λίθων. Τό δάπεδον άπετελείτο έκ χαλίκων 
καί κιτρινωπού πηλού. ’Εντός αύτοΰ είχε ταφή είς 
στάσιν συνεσταλμένη ν είς μόνος νεκρός, φέρωντάς 
χείρας έπί τής όσφύος. Είς τό ύψος τού ώμου είχε 
τοποθετηθή άμφορεύς μετά στρεπτών λαβών

Σχεδ. 1. Άνασκαφή οίκοπέδου Άλεξοπούλου είς Άργος

οίκοπέδου Ε. Άλεξοπούλου, έπί τής πλατείας 
Αγίου Πέτρου. Είς τήν διεξαγωγήν τής άνασκα- 
φής ώδήγησεν ή κατά τήν άνόρυξιν θεμελίων 
άποκάλυψις τών κατωτέρω περιγραφομένων Β 
καί Δ τάφων.

Ή άνασκαφή άπεκάλυψε συνολικώς εξ τά
φους, ών οί τέσσαρες άνήκον είς τούς πρωίμους 
γεωμετρικούς χρόνους, οί δέ ύπόλοιποι δύο είς 
τούς ρωμαϊκούς (Πίν. 58 β, 59 α, β, 61 β, γ).

’Επίσης κατά τόν καθαρισμόν άπεκαλύφθη 
τμήμα τών θεμελίων κτηρίου, ρωμαϊκών πιθανώ- 
τατα χρόνων.

(Πίν. 57α) καί παρ’ αύτόν μόνωτον κύπελλον. 
Έτερον κύπελλον εύρέθη παρά τάς κνήμας καί 
παρ’ αυτό άβαφής τριφυλλόστομος οίνοχόη. Έκα- 
λύπτετο διά μιάς μεγάλης πλακός (1,50X0,80), τά 
κενά δέ συνεπληρούντο διά μικροτέρων λίθων.

Τάφος Β': Προσανατολισμός ΒΑ.—ΝΔ. Μήκ. 
1,12 πλ. 0,60, βάθ. 0,50. Κάθετος λακκοειδής, ώς 
ό προηγούμενος, καλυπτόμενος διά τεσσάρων 
μικρού μεγέθους πλακών καί έτέρων μικροτέρων, 
κατά τούς άρμούς. Τά τοιχώματα ήσαν κατεσκευ- 
ασμένα έκ καθέτων μονολιθικών πλακών. Τό δά
πεδον διά χαλίκων καί κιτρινωπού πηλού. Είς
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"Αγιοι Θεόδωροι: Μούλκι, α. Κωνικοί οίνοχόαι εύρεθεΐσαι έντός μεγάλου αγγείου τοΰ τάφου 3.
β. Ή κόγχη τοΰ αύτοϋ τάφου 3

Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
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