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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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μόνος συνεσταλμένος νεκρός έκειτο έν αύτφ, 
άκτέριστος, φέρων μόνον κατά χώραν τάς δύο 
μακράς χαλκοσιδηράς περόνας, αΐτινες συνεκρά- 
τουν τό ένδυμα (Π ί ν. 60 α).

Τάφος Γ': Προσανατολισμός ΒΑ.—·ΝΔ. Μήκ. 
1,51—1,57, πλ. 0,55—61, βάθ. 0,53. Ό τάφος ούτος, 
δστις είχε δϊς τούλάχιστον χρησιμοποιηθή, πα- 
ρουσίασεν ιδιαίτερον ένδιαφέρον. Είναι καί αύ- 
τός κάθετος λακκοειδής, έχων τάς πλευράς κατε- 
σκευασμένας διά πλακών, αΐτινες δέν καλύπτουν 
όλόκληρον τό μήκος τών πλευρών, άλλά συμ- 
πληρούνται διά πλακωτών λίθων. Τό δάπεδον 
ήτο όμοίως έκ χαλίκων καί κιτρινωπού πηλού. 
Έκαλύπτετο διά τριών πλακών, είς τά σημεία 
έπαφής τών όποιων είχον τοποθετηθή μικρότε
ροι λίθοι. Άξιοσημείωτον τυγχάνει ότι οί τε
λευταίοι ούτοι λίθοι ήσαν διατεταγμένοι έν εΐ- 
δει κύκλου. Μεταξύ αύτών εύρέθησαν τεμάχια 
μιας οίνοχόης, ής τό άνώτερον μέρος είχε κατα
στροφή ύπό διερχομένου άνωθεν τού τάφου, πιθα
νώς ρωμαϊκών χρόνων, δρόμου κατεσκευασμένου 
έκ χονδρών χαλίκων.

Είς τήν ΝΑ. γωνίαν τού τάφου τούτου, άνω καί 
έξωτερικώς, εύρέθησαν τά λείψανα ένός άνθρωπί- 
νου κρανίου.

Έσωτερικώς παρετηρήθησαν δύο φάσεις: ή 
νεωτέρα φάσις περιελάμβανεν ένα μόνον νεκρόν, 
τού όποιου τό άνω ήμισυ τού σώματος ήτο ύπτιον, 
οί δέ πόδες συνεσταλμένοι. Πρός τόν νεκρόν αύ- 
τόν πιθανώτατα συνάπτονται τά άγγεϊα 1 καί 2, 
τά όποία εύρέθησαν πλησίον τού δεξιού του ώμου. 
Είς τήν παλαιοτέραν φάσιν άνήκουν δύο νεκροί, ών 
ό είς είχε ταφή έχων ύπτιον τό άνω μέρος τού σώ
ματος, συνεσταλμένους δέ καί άνυψωμένους τούς 
πόδας. Ό έτερος έκειτο κάτωθεν τούτου καί ήτο 
τοποθετημένος έπί τού άριστεροϋ πλευρού μέ συν
εσταλμένα τά σκέλη καί φέρων πιθανώς τάς χεΐ- 
ρας πρό τού στήθους ύπό τήν σιαγόνα. Άναμε- 
μειγμένα μετά τών όστών τών δύο αύτών νεκρών 
εύρέθησαν τά τεμάχια τού άγγείου 6, ό άμφορί- 
σκος 4, τά κύπελλα 3, 5, 7, 6ξ χαλκοί δακτύλιοι, 
μικρόν χαλκοΰν έλασμα καί αίχμή χαλκού μαχαι
ριδίου. Ή έπίχωσις παρουσίασεν όστρακα, άλλ’ 
ούδείς τών νεκρών είχε μετακινηθή έκ τής άρχι- 
κής του θέσεως. Ό νεκρός I παρουσίαζεν ίκανήν 
διαφοράν βάθους άπό τούς δύο άλλους, ένφ ό II 
έκειτο μόλις 2 - 3 έκ. ύπεράνω τού III.

Τάφος Δ': Προσανατολισμός έκ Β. πρός Ν. Μήκ. 
1,58, πλ. 0,84, βάθ. 0,54. Ήτο καί αύτός άρίστης 
κατασκευής έξ έρυθρωπού γρανίτου καί έκαλύπτετο 
διά δύο κυρίως πλακών, ών ή έτέρα είχε μετακινηθή 
ύπό τού μηχανικού έκσκαφέως. Τά κάθετα τοι
χώματα άπετελοΰντο έκ μεγάλων καθέτων πλακών,

αΐτινες συνεπληροΰντο διά πλακοειδών λίθων. Ή 
ΒΑ. γωνία τού τάφου έκαλύπτετο ύπό τού μεταγε
νεστέρου μεγάλου θεμελίου. Φαίνεται δέ ότι κατά 
τήν διάνοιξιν τού θεμελίου τούτου ή παρουσία 
τού τάφου κατέστη γνωστή. Άξιοσημείωτον μά
λιστα τυγχάνει ότι ή έπίχωσις έσωτερικώς τού 
τάφου εύρέθη περιέχουσα πλήθος όστράκων έκ 
χονδροειδών άγγείων τών ύστέρων ρωμαϊκών χρό
νων, πράγμα τό όποιον άποδεικνύει ότι ό τάφος 
ήνοίχθη ύπό τών άνευρόντων αύτόν, χωρίς όμως 
νά θιγή τι έκ τών κτερισμάτων.

Κατά τούς γεωμετρικούς χρόνους ό τάφος εί
χε χρησιμοποιηθή δίς. Έξωτερικώς δέ κατά τήν 
ΝΑ. γωνίαν ήσαν τοποθετημένοι δύο άμφορεΐς 
προερχόμενοι πιθανώς έκ τού παλαιοτέρου περι
εχομένου τού τάφου. Νεκροί εύρέθησαν δύο, ών 
ό παλαιότερος μέ τήν κεφαλήν πρός Ν. είχε με- 
τακινηθή έκ τής άρχικής του θέσεως. Δύο μακρά 
όστά είχον τοποθετηθή πρό τού κρανίου χιαστί. 
Ό έτερος έκειτο πρός Β. κατά χώραν είς στάσιν 
συνεσταλμένη ν, άλλά δέν διετή ρεΐτο καλώς. Περί 
τόν σκελετόν αύτόν καί είς σημειουμένας έν τφ 
Σ χ ε δ ί φ θέσεις εύρέθησαν ένδεκα άγγεία ( Π ί ν. 
57 γ, 58 γ) (πέντε οίνοχόαι, είς άμφορίσκος - ή- 
θμός, τέσσαρα κύπελλα καί είς σκύφος) καί είς 
δακτύλιος χαλκούς.

Γενικοί παρατηρήσεις επί τών τάφων
Είς τούς τάφους A, Β, Γ κοινόν χαρακτηρι

στικόν τυγχάνει ότι έκειντο κατά τόν αύτόν προ
σανατολισμόν, ώς καί είς είσέτι τάφος, δστις κα- 
τεστράφη ύπό τών έργατών τής οίκοδομής. Τά 
τοιχώματα είς άπαντας ήσαν κατά τόν αύτόν τρό
πον έκτισμένα καί τά δάπεδα ήσαν έστρωμένα έκ 
χαλίκων καί κίτρινου πηλού. Οί νεκροί άνευ ού- 
δεμιδς έξαιρέσεως ήσαν τοποθετημένοι είς συνε- 
σταλμένην στάσιν, είς δύο δέ περιπτώσεις, ένθα 
εύρέθησαν άγγεία έξωτερικώς, ταΰτα ήσαν πα- 
λαιότερα τών έντός τού τάφου εύρεθέντων (Τά
φοι Γ καί Δ). Είς τάς περιπτώσεις άναχρησιμο- 
ποιήσεως τού τάφου έσέβοντο τά όστά τών προη
γουμένως ταφέντων.

2. Κατά μήνα Μάϊον τού 1961, διά τής έπιμε- 
λητρίας δ. Άλεξανδρή, άνεσκάφη τάφος γεωμετρι
κών χρόνων έντός τού οίκοπέδου Μ. Κατσαρού, 
όδός Δαναού 4. Ούτος ήτο κτιστός κιβωτιόσχημος 
καί περιείχεν έν κύπελλον μελαμβαφές, ένα άμ- 
φορέα χειροποίητον, δύο χρυσούς σφηκωτήρας, 
ένα δακτύλιον χαλκοΰν καί σιδηράν περόνην είς 
τεμάχια.

3. Κατά μήνα ’Ιούνιον τού 1961, κατά τήν 
έκσκαφήν θεμελίων έντός τού οικοπέδου Βυζαν
τίου, Παυλίδου όδός Φείδωνος 20, άνευρέθη είς
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βάθος 2,60 μ. κατά τήν βορειοδυτικήν γωνίαν, 
έντός στρώματος χαλίκων, άμφορεύς τού ώρίμου 
γεωμετρικού ρυθμού παρασυρθείς προφανώς έως 
έκεΐ όπό τών ύδάτων τού ποταμού. Ή ερευνά είς 
τό σημεΐον τούτο άνετέθη είς τήν αύτήν ώς άνω 
Έπιμελήτριαν.

4. Θεμέλια οικίας Μπακαλόγιαννη. Έγένετο 
σχέδιον τών άποκαλυφθέντων ύπό τά θεμέλια τοί
χων καί έκαθαρίσθη είς τάφος, πιθανώς βυζαντι
νών χρόνων, άκτέριστος. Έξήχθη καί μετεφέρθη 
είς τό Μουσεϊον Άργους μαρμάρινη λυχνία έπΐ 
όψηλοΰ ποδός έν είδει κιονίσκου.

Ν. Μ. ΒΕΡΑΕΛΗΣ

*

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΦΕΝΕΟΥ 1958, 1959, 1961

Ή τυχαία άνεύρεσις κανονικώς έξειργασμέ- 
νων πωρολίθων έντός τού κτήματός του, ύπό τού 
Ιδιώτου Π. Τσιάνου, ώδήγησεν είς τήν διεξαγωγήν 
δοκιμαστικής άρχικώς καί συστηματικής ακολού
θως άνασκαφής είς τήν περιοχήν Καλυβιών Κο
ρινθίας, ήτις έταυτίσθη πρός τήν άρχαίαν ’Αρκα
δικήν πόλιν Φενεόν.

Ή Άκρόπολις τής Φενεοΰ κεϊται έπί κωνικού 
λόφου (Πίν. 62α-β) όψουμένου κατά τήν βο
ρειοδυτικήν πλευράν τής μεγάλης πεδιάδος, ή 
όποια έκτείνεται νύν είς τήν περιοχήν, τήν όποιαν 
κατά καιρούς κατελάμβανεν ή όμώνυμος λίμνη1. 
Ό λόφος ούτος καταλήγει πρός Β. καί πρός Ν. είς 
δύο ταπεινοτέρους όμαλούς λοφίσκους. Περί 
τήν άκρόπολιν καί πρό τής άνασκαφής διεκρί- 
νοντο τά ίχνη πολυγωνικών τειχών, άτινα έκα- 
θαρίσθησαν είς ένια σημεία καί άπεδείχθησαν 
σωζόμενα μέχρις ύψους 2—2,50 μ.

Ή κυρίως άνασκαφή διεξήχθη έπί τής άνατο- 
λικής πλευράς τού νοτίου λοφίσκου έντός τού 
άγορασθέντος όπό τής ’Αρχαιολογικής 'Υπηρε
σίας κτήματος Τσιάνου, άπεκάλυψε δέ κτηριακόν 
συγκρότημα άνήκον πιθανώτατα είς Άσκλη- 
πιεΐον, τού όποίου έκαθαρίσθησαν πλήρως μέν 
δύο αίθουσαι, τών αύτών άκριβώς διαστάσεων καί 
προσανατολισμού, χωριζόμεναι διά κοινού μεσο- 
τοίχου, έν μέρει δέ συνεχόμενον τή νοτίμ αι
θούση δωμάτιον.

Νοτιά αίθουσα : (Πίν. 62γ) (Σχεδ. 1, Ν).

Πρόκειται περί όρθογωνίου έπιμήκους σηκού,

1. Διάγραμμα τής περιοχής Φενεοϋ βλ. έν JHS XXII 
(1902) 228 κ. έ. είκ. 1. Διά βιβλιογραφίαν κλπ. Pauly -Wis- 
sowa R. E. XIX 1963—1980.

Pheneos. Frazer, Pausanias V, XIV, I καί I. G. 
V, 581.

διαστ. 10 μ.Χό,ΙΟ μ. έσωτερικώς. Κατά μήκος τής 
δυτικής στενής πλευράς τού σηκού άνευρέθη 
βάθρον όρθογώνιον (μήκους 4,81 μ. πλάτους 2,95 
μ. ύψους 1 μ.), είς τό όποιον άνήκουν οί καταστρα- 
φέντες ύπό τού Ιδιοκτήτου κυβόλιθοι. Είναι κατε- 
σκευασμένον έκ καλώς πελεκημένων κυβολίθων 
φαιού χρώματος καί φέρει είς τό κατώτερον τμήμα 
τής δυτικής αυτού πλευράς έξέχουσαν βαθμίδα. 
Έπί τοϋ άνωτέρου δόμου, κατά τήν αύτήν πλευ
ράν, φέρει άριστα σωζομένην έπιγραφήν άναφε- 
ρομένην είς σύμπλεγμα άγαλμάτων, τών όποίων 
όνομάζει καί τον τεχνίτην.

ΕΠΙ ΙΕΡΕΩΣ ΤΟΥ ΑΣΚΛΑΠΙΟΥ ΘΗΡΙΛΑΟΥ ΤΟΥ 
ΗΡΩΙΔΑ ΚΑΤΕΣΚΕΥΩΘΗ ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ (6ψος γραμ- 
μάτων 0,027).

ΑΤΤΑΛΟΣ ΛΑΧΑΡΟΥ2 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕΝ (ύψος 
γραμμάτων 0,020).

Είς τό άναφερόμενον έν τή έπιγραφή σύμπλε
γμα άνήκουν τά έπί καί παρά τό βάθρον άνευρε- 
θέντα τμήματα μαρμαρίνων γλυπτών. (Πίν. 64 α ).

Έπί τού βάθρου άνευρέθησαν δύο πέλματα, έξ 
ών τό δεξιόν διετή ρεϊτο άκέραιον, τό δέάριστερόν 
είς τρία τεμάχια, φέροντα κρηπίδα. Ταϋτα έχουν 
μήκος έκαστον 0,80 καί ύψος μέχρι τών σφυρών 
0,45 μ., άνήκον δέ είς άγαλμα μεγέθους τριπλα
σίου τοϋ φυσικού. Έτερα δύο πέλματα γυμνών πο- 
δών θά άνήκον είς άγαλμα διπλάσιου τού φυσικού 
μεγέθους. Πλήν αυτών, έπί τού βάθρου όμοίως, εό- 
ρέθη τμήμα άγαλματίου παιδός κρατοΰντος μή- 
λον (σφζεται τό ήμισυ περίπου τού στήθους μετά 
τής κρατούσης τό μήλον άριστεράς χειρός) καί τό 
κάτω ήμισυ άγαλματίου άνδρός (σφζ. ύψος 0,14) 
φέροντος τό ίμάτιον κάτωθεν τής κοιλίας καί στη- 
ριζομένου διά τού δεξιού ποδός έπί όμφαλοϋ. 
Έπί καί παρά τό βάθρον περισυνελέγησαν μεγά
λοι δάκτυλοι (μήκους 0,17-0,24)άνήκοντες προ
φανώς είς τό αύτό μέ τούς τεραστίους πόδας άγαλ
μα.

Εύθύς πρός δυσμάς τού βάθρου, κειμένη μέ τήν 
δψιν πρός τήν γήν έπί τεμαχίων κεράμων καί «γκρε
μισμάτων» τού οικοδομήματος, άμέσως κάτωθεν 
διαλυθέντων βυζαντινών τάφων άνευρέθη τεραστί-

2. Πιθανώτατα πρόκειται περί τοϋ αύτοϋ τεχνίτου, ό όποι
ος άναφέρεται ύπό τοϋ Παυσανίου (2, 19, 3) ώς ό κατασκευα
στής τοϋ άγάλματος τοϋ Λυκίου ’Απόλλωνος έν Άργει 
Πρβλ. Thieme-Becker, Algemeines Lexikon der Bilden- 
den Kiinstler τομ. II, Attalos καί Brunn, Gesch. d. 
Griech. Kiinstler I 558. Φαίνεται πιθανόν ότι ό έν τή έπι
γραφή άναφερόμενος "Ατταλος, άνήκων είς τήν κλασσικί- 
ζουσαν σχολήν τών ’Αθηνών είργάσθη έν Φενεώ μετά τοϋ 
άναφερομένου ύπό τοϋ Παυσανίου (8, 14, 10) ώς κατασκευα- 
στοϋ τοϋ άγάλματος τοϋ 'Ερμοϋ έν Φενεώ Εύχειρος, υίοϋ 
τοϋ Εύβουλίδου περί τά μέσα τοϋ 2ου π.Χ. αί.
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Άργος. Άνασκαφή Άλεξοπούλου: α. Σκύφος έκ τοϋ τάφου Δ, β. Πτηνόσχημον 
ύάλινον άγγεΐον έκ τοϋ τάφου ζ

Ν. ΒΕΡΔΕΛΗΣ
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Άργος. Άνασκαφή Άλεξοπούλου: α. Χαλκοσιδηραΐ περόναι έκ τοϋ τάφου Β, β-γ. Σκαφιδάκι-Λέρνης. 
Μικροί άργυροι κρίκοι έκ περιδέραιου τοϋ τάφου Δ, καί σκυφίδια έκ τοϋ τάφου Α

Ν. ΒΕΡΔΕΛΗΣ
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