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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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ων διαστάσεων κεφαλή γυναικός(βψος προτομής μης ήτο έξ άλλης Ολης (Πίν. 63 α-β καί 64 γ). 
0,80 μ.). Αΰτη κατά τήν όπισθίαν πλευράν φέρει Ή είκονιζομένη θεά (Ύγιεία προφανώς) φέ-

Σχεδ. 1.

εύρυτάτην όπήν, δέν είναι δέ όλόγλυφος. Έξ ύπαρ- ρει πλεκτήν ταινίαν έν εϊδει στεφάνου έπί τής κε- 
χουσών μικρότερων οπών κατά τήν αυτήν πλευ- φαλής. Τά χαρακτηριστικά τοΟ προσώπου της
ράν φαίνεται σαφώς δτι τό όπισθεν μέρος τής κό- είναι λίαν αυστηρά καί όλίγον τραχέα λόγω τοΟ
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ύπερφυσικοΰ μεγέθους. ’Αξιοσημείωτος είναι ή 
διατήρησις τών ένθέτων όφθαλμών καί τών χαλ
κών βλεφαρίδων, κατεσκευασμένων κατά τόν γνω
στόν καί έκ τών χαλκών άγαλμάτων τρόπον.

Τά άγάλματα3 ή σαν πιθανώτατα άκρόλιθα, 
ώς συνάγεται έκ τής άνυπαρξίας έτέρων μαρμά
ρινων τεμαχίων ώς καί έκ τής άνευρέσεως περί 
τό βόθρον πλήθους σιδηρών ήλων, τεμαχίων έλε- 
φαντοστού καί Ιχνών άπηνθρακωμένης όργανι- 
κής ύλης (ξύλου), έκαλύπτοντο δέ διά πραγματι
κών ένδυμάτων.

Πρός άνατολάς ύπάρχει θύρα (πλ. 2 μ.) ήτις 
όδηγεΐ είς τήν άνατολικήν αίθουσαν, ή όποια περι- 
γράφεται κατωτέρω. Ή θύρα αϋτη εφερεν έκατέ- 
ρωθεν ξυλίνας παραστάδας καί έκλείετο διά ξύλι
νης διπλής θύρας, τής όποιας άνευρέθησαν ύπερ- 
μεγέθεις σίδηροί ήλοι. Έπί τού κατωφλιού δια- 
κρίνονται όμοίως τά σημεία ένθα έστηρίζοντο αί 
παραστάδες καί έστερεοΰντο οί σύρται.

Τό δάπεδον τού σηκού κατά τά ακρα μέν είναι 
κατεσκευασμένον έξ έρυθρού πηλού, τό δέ κεν
τρικόν αύτού τμήμα (1.12 μ.Χ4,46 μ.) κατά τι τα- 
πεινότερον (12 έκ.), διατηρεί ψηφιδωτόν4 είς κα
λήν κατάστασιν (Πίν. 64 β καί 66).

'Ο διαχωρισμός τών δύο δαπέδων γίνεται διά 
λίθινου κυματίου περιβάλλοντος τό ψηφιδωτόν· 
τούτο είναι κατεσκευασμένον έκ τετραγωνικών 
ψηφίδων συνδεομένων πρός άλλήλας δι’ έρυθρω- 
πού έπιχρίσματος.

Τά περιγράμματα τών διακοσμητικών σχεδίων 
έγένοντο διά λεπτών ταινιών μολύβδου καί έν 
συνεχείμ τά κενά έπληροΰντο διά ψηφίδων. Έ- 
γένετο χρήσις λίθινων ψηφίδων λευκών, φαιών 
καί μελαινών καί πήλινων έρυθρών, κιτρινωπών 
καί πορφυροειδών. Αί διακοσμητικαί ταινίαι χω
ρίζονται άπ’ άλλήλων διά ζωνών λευκών, έρυθρών 
καί μελαινών καί περιλαμβάνουν τρέχουσαν σπεί
ραν (λευκόν—μέλαν), μαίανδρον (λευκόν—φαιόν 
μέλαν—έρυθρόν), έντός τού όποιου καταλείπονται 
μετόπαι περιέχουσαι ποικιλόσχημα άνθέμια, πλο
χμόν περιλαμβάνοντα έντός αύτού έναλλάξ έρυ- 
θρούς καί κιτρινωπούς ρόδακας καί τέλος άπλήν 
διακοσμητικήν ζώνην, κατά τά άκρα τής όποιας 
ύπάρχουν τετράγωνα, έντός τών όποιων παρίσταν-

3. Πιθανώτατα πρόκειται περί συμπλέγματος Άσκληπιοϋ 
καί Ύγιείας, τοϋ μέν καθημένου, τής δέ ίσταμένης. Κατά 
τήν καταστροφήν τοϋ κτηρίου έκ σεισμοϋ καί πλημμυρών, 
τό μέν άγαλμα τής Ύγιείας κατέπεσεν εις τό σημεϊον, εις 
τό όποιον καί άνευρέθη, τό δέ τοϋ Άσκληπιοϋ, παρουσιά- 
ζον συμπαγέστερον όγκον καί στηριζόμενον έπί μεγάλων 
πελεκητών όγκολίθων παρέμεινεν* ούτως ή λιθίνη αύτοϋ κε
φαλή κειμένη είς μικρόν άπό τής έπιφανείας τοϋ έδάφους 
βάθος άνεκαλύφθη Ισως κατά τούς άρχαίους ήδη χρόνους.

4. Βλ. Πίνακα 66.

ται άνθέμιον, ρόδακες καί τροχός πολύχρωμα.
Είς τό κέντρον τού δαπέδου (Πίν. 62 γ καί 

64 δ) κεΐται κατάγειος άβαθής βωμός, παρου- 
σιάζων ίχνη έντονου καύσεως. Παρ’ αύτόν άνευ
ρέθησαν κατά χώραν πήλινα τελετουργικά σκεύη5.

Έπί τού πρός βορράν σκέλους τού περιφερι
κού δαπέδου έξ έρυθρού πηλού άπεκαλύφθησαν 
κυκλικαί όπαί, εξ τόν άριθμόν, δύο τών όποιων έ
καλύπτοντο διά στρογγύλων πλακών σχιστόλι
θου φερουσών όπήν κατά τό κέντρον (Πίν. 62γ 
καί 65α). Αύται, ώς έξηκριβώθη, ήσαν φρέατα ό- 
δηγούντα είς είδος δεξαμενής, ή όποια πιθανώς 
έξυπηρέτει λατρευτικούς καί ιατρικούς σκοπούς. 
Κατά τήν ΒΑ. γωνίαν ύπήρχε καί άβαθές στρογ- 
γύλον φρεάτιον, έντός τού όποιου έτίθετο προ
φανώς ύδωρ έκ τού άντλουμένου έκ τής δεξα
μενής.

Έπί τού δαπέδου, όλίγον πρός άνατολάς τού 
κεντρικού καταγείου βωμού, εύρέθη άνεστραμμέ- 
νον λίθινον ιωνικόν κιονόκρανον δπερ δέν συν
δέεται άρχιτεκτονικώς πρός τό έσωτερικόν τού 
σηκού, ίσως δέ προέρχεται έκ τού πρό αύτού 
χώρου ή τού συμπλέγματος τών άγαλμάτων.

Κατά τήν πρόσοψιν τού σηκού έπί τού άνδή- 
ρου, δεξιά καί άριστερά τής εισόδου, εύρέθησαν 
πρός Ν. μέν τράπεζα προσφορών έκ πωρολίθου 
φέρουσα κατά τό κέντρον άβαθή κυκλικήν όπήν, 
πρός Β. δέ κατά σειράν μικρά τετραγωνικά βάθρα 
έφ’ ών θά εκειντο άφιερώματα.

Βορ. αίθουσα: (Πίν. 65α) (Σχεδ. 1, Β).

Καί τό διαμέρισμα τούτο έκαθαρίσθη έξ όλο- 
κλήρου. Είναι διαστάσεων 6,35X11,05 μ., τής στε
νής πλευράς μειουμένης είς πλάτος όλίγον πρός Α. 
(5,90), έχει δηλαδή τάς αύτάς περίπου διαστάσεις 
πρός τό Ν. διαμέρισμα. Κατά μήκος τής δυτικής 
στενής πλευράς έκειτο καί έν αύτώ λίθινον βό
θρον μικροτέρων άπό τό άποκαλυφθέν εις τό Ν. 
τμήμα διαστάσεων (Πίν. 65γ).

Έπ’ αύτού, ώς άποδεικνύεται έκ τών διακρι- 
νομένων έντομών, ύπήρχον δύο άγάλματα, έκ τών 
όποιων τό έν έστηρίζετο μέ άμφοτέρους τούς 
πόδας, τό δέ έτερον διά μέν τού δεξιού έπί τού βά
θρου, διά τού έτέρου δέ έπί έλλείποντος νΰν ύπο- 
στηρίγματος (όμφαλοΰ;). Λόγω τού μεγάλου ύψους 
τού βάθρου, τά άγάλματα θά έγένοντο άντιληπτά 
κατά τήν καλλιέργειαν ήδη άπό τήν άρχαίαν έπο- 
χήν· πάντως ούδέν ίχνος αύτών άνευρέθη.

Τό περί τό βόθρον δάπεδον ήτο έξ έρυθρού 
σκληρού χώματος, παρουσιάζοντος ένιαχοΰ ση-

5. Θυμιατήρια, πρβλ. Α.Ε. 1955 σ. 47 είκ. 233. Τά έκ Φε- 
νεοϋ παρουσίασαν μετά τόν καθαρισμόν των σαφή τά ίχνη 
καύσεως προφανώς έν αύτοΐς θυμιάματος.
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μεϊα έντονου καύσεως, έχωρίζετο δέ άπό τού άνα- 
τολικοΟ τμήματος τής αιθούσης διά μιας λίθινης 
βαθμίδος. Τό δάπεδον τοϋ άνατολικοϋ τμήμα
τος ήτο ξύλινον, ώς άποδεικνύεται έκ μεγάλου 
άριθμοΰ ήλων εύρεθέντων κατά χώραν. Εύθύς 
πρό τής βαθμίδος καί έν έπαφή πρός αυτήν εκει- 
το μαρμάρινη τράπεζα προσφορών (1,70X0,885, 
ύψ. 0,725) καταλήγουσα είς πόδας λέοντος (Πίν. 
65 β).

Οί τοίχοι ενταύθα έκαλύπτοντο δΓ έπιχρίσμα- 
τος ζωηρού έρυθρού χρώματος. ’Ολίγα έκατοστά 
ύπεράνω τού δαπέδου ύπάρχει πλατεία διακοσμητι- 
κή ταινία πρασίνου χρώματος. Τό έπίχρισμα σώ
ζεται καλώς έφ’ όλοκλήρου τής έπιφανείας τών 
τοίχων, διατηρουμένων ένιαχού μέχρις ύψους
1,50 - 2 μέτρων.

Τό άνοιγμα τής θύρας εκειτο πρός άνατολάς 
καί ήτο άντίστοιχον άσφαλώς πρός τό τής νοτίου 
αιθούσης, διά μεταγενεστέρου όμως όρύγματος 
έχει άφαιρεθή άριθμός τις λίθων, είς τρόπον ώστε 
δέν είναι σαφής πλέον ή άρχική του μορφή.

’Εντός τής αίθούσης ταύτης έγένετο μία τομή, 
ήτις άπεκάλυψεν τήν γωνίαν κτίσματος προγε
νέστερος έποχής" (Σχεδ. 1, Δ) εύθύς ύπό τά θε
μέλια τού άνασκαπτομένου κτηρίου. ’Επίσης κα- 
τέδειξεν ότι τό κενόν μέχρι τού ξυλίνου δαπέδου 
είχε πληρωθή διά λιθαρίων καί «μπάζων», ίνα έπι- 
τευχθή ίσοπέδωσις.

'Ανατολική αίθουσα: (Σχεδ. 1, ΒΑ).

Πρός άνατολάς τών άνωτέρω περιγραφέντων 
διαμερισμάτων έκτείνεται μεγάλη αίθουσα (13,35 
μήκους καί 20 μ. πλάτους), τμήμα τής όποίας 
άνεσκάφη. ’Ενταύθα οί τοίχοι έκαλύπτοντο δΓ 
έπιχρίσματος κυανού χρώματος. Μέγα μέρος 
τής αίθούσης ταύτης έχει διαταραχθή έκ μετα
γενεστέρων ταφών, πιθανώς τών πρώτων χριστια
νικών χρόνων.

Νότων δωμάτων: (Σχεδ. 1, ΝΝ).

Πρός Ν. τής νοτίας αίθούσης έκαθαρίσθη κατά 
τό περιλαμβανόμενον είς τό άνήκον είς τήν ’Αρ
χαιολογικήν Υπηρεσίαν γήπεδον, τμήμα δωμα
τίου, τού όποίου τό δάπεδον έκειτο είς ύψηλό- 
τερον έπίπεδον άπό τού τής παρακείμενης αίθού
σης. Πρός τήν άνατολικήν αίθουσαν τούτο φέρει

6. Ό άνευρεθείς τοίχος άνήκει εις τούς προϊστορικούς 
χρόνους ώς άπέδειξεν ή μελέτη τών συλλεγέντων όστράκων,
έκ τών δποίων, τά πλεϊστα άνήκον είς τήν ΜΕ έποχήν, όλίγα 
δέ είς τούς μυκηναϊκούς χρόνους. Τούτο είναι σημαντικόν 
έν συνδυασμώ πρός τό γεγονός ότι ή Φενεός άναφέρεται ήδη
είς τόν Όμηρον (Β 603 κ.6.) καί ή παράδοσις συνδέει αύτήν
πρός τόν Ήρακλέα.

άνοιγμα, τό όποιον δέν διεπιστώθη είσέτι αν άπε- 
τέλει θύραν ή παράθυρον, δεδομένου ότι εύθύς 
πρός άνατολάς άνευρέθη κτιστός μεταγενέστερος 
τάφος, δστις δέν έπέτρεψε τήν είς βάθος έρευναν.

Περί τό κεντρικόν συγκρότημα έγένοντο το- 
μαί κυρίως διά τήν άποκάλυψιν τής περιβαλλού- 
σης τυχόν αύτό κιονοστοιχίας. Έξ αύτών μία γε- 
νομένη είς άπόστασιν 50 μέτρων περίπου πρός άνα
τολάς, άπεκάλυψε δύο λίθινους πεσσούς, ύπο- 
λείμματα μνημειώδους είσόδου μεγάλης αίθού
σης, σφζομένους είς ύψος 1,85 (μήκ. πλ. 0,70Χ 
0,70). Έτέρα τομή άπεκάλυψεν ότι έκ τού βο
ρείου τοίχου τής άνατολικής αίθούσης άρχεται 
τοίχος μέ κατεύθυνσιν πρός Β. άνήκων προφα
νώς είς έτέραν αίθουσαν. Έτερος πεσσός άπε- 
καλύφθη πρός Ν. τού νοτίου δωματίου.

Μικρά ευρήματα : Έν τή έπιχώσει άμφοτέρων 
τών αιθουσών εύρέθησαν πλεϊστοι λύχνοι έκ πη
λού, πολλά νομίσματα, κυρίως τής Φενεοΰ, τε
μάχια μικρών ύαλίνων άγγείων, πλήθος άγνύθων, 
κλείθρα έκ σιδήρου, χαλκά ίατρικά έργαλεϊα (λα
βίδες, ειδικά κοχλιάρια) κ.ά. Έκ τών εύρημάτων 
ένδιαφέροντα είναι χαλκοΰν όμοίωμα πετάλου 
ίππου, όπερ φέρει έκτύπως τήν παράστασιν τού 
Περσέως έπί τού Πηγάσου (Πίν. 65 δ)· άπαντα 
είναι καλής διατη ρήσεως καί τέχνης. ’Επίσης εύ
ρέθησαν κεφαλή κωμικού είδωλίου γραίας, είς 
εύμεγέθης τρίμυξος λύχνος, τεμάχιον μαρμάρι
νου είδωλίου, τεμάχια πήλινων λεοντοκεφαλών 
σίμης, καί ώόν στρουθοκαμήλου (Πίν. 65 ε).

Τό είδος τών εύρημάτων, έν συνδυασμώ πρός 
τήν έπί τού μεγάλου βάθρου προαναφερθεΐσαν 
έπιγραφήν, άποτελεΐ βάσιμον στοιχεΐον όπως τό 
οίκοδόμημα άποδοθή είς Ιερόν ’Ασκληπιού. Τοι- 
ούτον ιερόν ούδόλως άναφέρεται έν τή γραπτή 
παραδόσει, μόνον δέ στοιχεΐον περί τής όπάρξεως 
λατρείας ’Ασκληπιού έν Φενεφ τυγχάνει μεταγε
νέστερον νόμισμα ιρέρον τήν προτομήν του6 7.

Ύπό τού Παυσανίου εύλόγως δέν άναφέρεται 
τό ίερόν τούτο, έφ’ όσον λόγω τής θέσεώς του κατά 
τάς ύπωρείας τού λόφου θά έδει νά είχεν όπωσδή- 
ποτε καταστραφή πρό τής διελεύσεως τού περιη- 
γητοΰ έκεΐθεν, δεδομένου ότι ό Πλίνιος8 άναφέρει 
πέντε μεταλλαγάς τής λίμνης έπί τής έποχής του, 
ό δέ Πλούταρχος9 ύπαινίσσεται φοβεράν κατα
στροφήν έπί τής ίδικής του. Ή βιαία καταστρο
φή έκ φυσικών φαινομένων διεπιστώθη καί άνα- 
σκαφικώς, έκ τής περαιτέρω δέ μελέτης τών

7. Mionnet: Description des Medailles Antiques 
Grecques et Romaines, Suppl, 4 No 79.

8. Nat. Hist. XXXI, 5A.
9. De Sera Numinis Vindicta 12, 10.
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στρωματογραφικώς συλλεγέντων όστράκων θά 
καταστή δυνατός καί ό καθορισμός τών χρόνων 
καθ’ οθς έπήλθεν αϋτη.

Ε. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ - ΔΕ-ΡΛΑΚΗ

*

CORINTH EXCAVATIONS (1961)

The excavations of the American School of 
Classical Studies at Corinth were resumed on 
April 17 of 1961 and continued until June 10. 
The excavation was in charge of Henry S. Ro
binson, assisted by members of the School : 
William Berg, Steven Lattimore, Robert 
Schmiel, Theodora Stillwell and Ronald Stroud. 
Work was concentrated on the southern edge 
of the ancient Agora, south of the South Stoa 
and westward from the position of the South 
Basilica. Lesser projects were undertaken on 
the slopes of Acrocorinth and to the north of the 
north city wall.

In the major area we concentrated on remo
ving the modern and Turkish fill in an effort 
to expose the level of Byzantine occupation; 
this project is a continuation of that undertaken 
in 1959 and 1960 when we excavated to Byzan
tine levels in the area directly west of the South 
Stoa. In the current campaign we cleared to 
Byzantine levels the eastern half of the area. 
Here we located the extension southward of the 
Kenchreai Road. This road, constructed in Ro
man times, was built directly through the South 
Stoa at the time of the Roman reconstruction 
of that building. The earlier excavations had 
exposed the pavement of the road for only a 
short distance south of the rear wall of the 
South Stoa. It is now apparent that the Roman 
road continued due southward, rising at one 
point in a broad flight of at least four steps as 
the natural ground level also rose. The road 
was originally paved throughout its entire 
length with slabs of hard limestone. Much of 
the paving material had been removed in the 
late Roman or Byzantine period; but the level 
of the roadway changed very slightly—except 
at its northern end—from Roman until Fran
kish times. There is now evidence to suggest 
that the road was first laid out and paved in the 
first half of the first century A.D. : the terminus 
post quern for the construction would appear to 
be approximately 35 A.D., the date at which 
an earlier well lying in the line of the road was

filled in and covered over. In the 12th and 13th 
centuries several large houses were built on 
both sides of the Kenchreai Road behind the 
South Stoa (P1 a t e 67 ). I n one of these we have 
found traces of a well-paved floor of tile; ano
ther is characterized by a large courtyard with 
well and a large storeroom equipped with a 
stairway leading to a roof or to an upper gallery. 
The courtyard of this latter house is entered 
from an alley extending due eastward from the 
Kenchreai Road; the alley, apparently a By
zantine rather than a Roman construction, 
was in part paved with re-used blocks of the 
Kenchreai Road surface. Opposite this alley 
there appears to have been in the 12th and 13th 
centuries another alley extending westward; 
it, however, was not paved and was in use for 
only a short time—not long after its construc
tion it was blocked off and its eastern end was 
incorporated into the common courtyard of 
two houses lining the west side of the Kenchreai 
Road. In the southern portion of this area, 
where the natural ground level rises, we found 
very little difference in level among structures 
of Greek, Roman and Byzantine times. At one 
point a Roman mortared wall with traces of 
painted wall stucco appears to have been re
used in a 12tb century house, the floor level of 
which is barely 2 centimeters higher than that 
of the late Roman structure. Near by, on the 
opposite side of the Kenchreai Road, late Ro
man floor levels lie almost directly upon Hel
lenistic mortared pavements. It is to be expect
ed, therefore, that the plans of the Roman and 
Greek structures in this area will have been 
very seriously disturbed by the later construc
tions; it is not proposed to commence the remo
val of the Byzantine walls and the investiga
tion of the earlier levels until the 1963 cam
paign.

The finds from the excavation south of the 
South Stoa are in general of minor interest; 
no significant fragments of sculpture or of ins
criptions occured and the pottery recovered 
was in general of familiar type. We did, however, 
open an unusually large number of wells, none 
of which are connected with the system of 
Peirene man-holes. At least ten wells were 
located and eight of these were excavated.None 
of those which still contained ancient fill was 
earlier than the first century after Christ. One 
well, of the early 13th century, contained a 
large amount of wood, including one object,
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Φενεός: α-β. ’Απόψεις τής Άκροπόλεως από τοΰ πρός Β. κειμένου ύψώματος 
Καστανοβούνι, γ. Ή νοτ. αίθουσα άπό A 

Ε. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ - ΔΕ Ι ΛΑΚΗ
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Φενεός: α. Τά μαρμαρ. άκρα των αγαλμάτων ώς εύρέθησαν έπί τοϋ βάθρου κατά τήν άνασκαφήν, 
β. Λεπτομέρεια ψηφιδ. δαπέδου νοτ. αιθούσης, γ. Μαρμ. κεφαλή έκ των όπισθεν, δ. Πήλινα πύραυνα

εύρεθέντα in situ εις τήν Ν. αίθουσαν 
Ε. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ - ΔΕ Ι ΛΑΚΗ
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Φενεός: α. Ή βόρεια αίθουσα από ΝΑ, β. Τράπεζα αιθούσης Β, γ. Τό βόθρον έν τή αιθούση Β από ΝΑ., 
δ. Χαλκοϋν ομοίωμα πετάλου ίππου φέρον παράστασιν Περσέως έπί τοΰ Πηγάσου, ε. Ώόν στρουθο

καμήλου εύρεθέν παρά τήν τράπεζαν προσφορών τής Α. αιθούσης

Ε. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ-ΔΕϊ ΛΑΚΗ
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Φενεός: Ψηφιδωτόν δάπεδον

Ε. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ-ΔΕ Ι ΛΑΚΗ
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