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Δ' ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

(Άργολιδοκορινθίας)

"Ενεκα τής έπικειμένης μεταθέσεως τοΟ ύπο- 
γράφοντος εις ’Αθήνας, ήτις καί έπραγματοποι- 
ήθη περί τό τέλος ’Ιουλίου ( 1964 ), ό ρυθμός τής 
όλης δράστη ριότητος τής ’Εφορείας έσημείω- 
σεν, ώς ήτο φυσικόν, μικράν τινα άνακοπήν. Οϋ- 
τω, δέν κατέστη δυνατόν νά συνεχισθή καμμία 
άπό τάς έν έξελίξει άνασκαφάς τής Τίρυνθος, τοϋ 
Έλαιοΰντος είς θέσιν Σπηλιωτάκη ή των Μυκη
νών, τής άνασκαφικής έρεύνης περιορισθείσης 
άποκλειστικώς είς τήν διευκρίνισιν καί τόν καθα
ρισμόν άναφανέντων κατά τήν κατασκευήν οι
κοδομών άρχαίων θεμελίων καί τάφων, περί ών 
έκθέτει συντόμως κατωτέρω ή άσχοληθεϊσα μέ 
τήν έργασίαν ταύτην ’Επιμελήτρια τότε καί ήδη 
Έφορος ’Αρχαιοτήτων κ. Ευαγγελία Πρωτονο
ταρίου - Δεϊλάκη. Ή Ιδία έπίσης συνέχισε καί 
κατά τό παρελθόν έτος τήν άπό μακροϋ άρξαμένην 
ύπ’ αΰτής άνασκαφήν είς Φενεόν, περί ής έκθέ- 
τέι όμοιος κατωτέρω.

Καί είς τόν τομέα τής έκθέσεως καί άρτιωτέρας 
έμφανίσεως τών Μουσείων τής περιοχής έγένον- 
το ωσαύτως περιορισμένης μόνον φύσεως έργα- 
σίαι. Είς ταύτας περιλαμβάνονται κυρίως ή πλή
ρης έπιδιόρθωσις τοδ κτηρίου τοϋ Μουσείου 
Ναυπλίου έκ τών έπενεχθεισών είς αύτό ζημιών 
κατά τόν σεισμόν τοϋ θέρους τοϋ 1962 καί ή έκ- 
θεσις είς τό αυτό Μουσεϊον τής χαλκής πανο
πλίας έκ τοϋ ύπ’ άριθ. 12 μυκηναϊκοΰ τάφου τών 
Δενδρών κατόπιν τής πλήρους άποκαταστάσεως 
τών συναπαρτιζόντων αυτήν τεμαχίων ύπό τοϋ 
Άνδρ. Μαυραγάνη κατ’ άρχάς είς τό ’Εθνικόν 
Μουσεϊον ’Αθηνών καί τοϋ Χαραλ. Δεϊλάκη, κα
τόπιν, είς τό Μουσεϊον Ναυπλίου, ών άμφοτέρων 
ή καθ’ δλα έπιτυχής καί εύσυνείδητος εργασία 
πρέπει καί άπό τής θέσεως ταύτης νά έξαρθή.

Μετά μεγίστης μου όμως λύπης πρέπει νά ανα
φέρω τάς γενομένας κλοπάς είς δύο έκ τών Μου
σείων τής περιοχής, ήτοι τήν γενομένην κατά 
τό θέρος τοϋ 1963 κλοπήν έκ τοϋ Μουσείου τής 
Σικυώνος ένός χαλκού κατόπτρου τοϋ τύπου τών 
λεγομένων ορθών ή μετά βάσεως ( Standspiegel) 
τών περί τό 460 π.Χ. χρόνων, προερχομένου έκ 
τών άνασκαφών τοϋ Καθηγητοΰ Ά. Όρλάνδου 
( βλ. ΠΑΕ 1936, σ. 91 κ. έ., είκ. 5 ), καί τήν κλοπήν 
έκ τοϋ Μουσείου τοϋ "Αργους ένός μαρμάρινου 
άγάλματος τοϋ Διονύσου, τών ρωμαϊκών χρό
νων ( βλ. Marcade, Sculptures Argiennes έν BCH 
81 ( 1957 ), σ. 451, άριθ. 18, είκ. 29 ).Ή τόσον πολύ 
έξαρθεϊσα προσφάτως δραστηριότης τών άρχαι-

οκαπήλων δέν ήτο δυστυχώς δυνατόν νά άφήση 
έξω καί τήν περιοχήν τής Άργολιδοκορινθίας.

Ν. Μ. ΒΕΡΔΕΛΗΣ
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ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΑΡΓΟΣ

Τυχαϊαι άνασκαφαί διενηργήθησαν έντός τοϋ 
Άργους, οπού εύρέθησαν είς διάφορα σημεία 
τής πόλεως (είς όδ. Δαναοΰ 15, είς Νέον Κό
σμον, πλησίον τοϋ σιδηροδρομικού σταθμού, καί 
παρά τήν οδόν Κορίνθου ) κιβωτιόσχημοι τάφοι 
άκτέριστοι ή έλάχιστα άγγεΐα εχοντες. Δύο τά
φοι - πίθοι γεωμετρικής έποχής, περιέχοντες μι
κρά κύπελλα έκαθαρίσθησαν έντός τοϋ περιβόλου 
τών Φυλακών Τίρυνθος. Είς Λυγουριό παρά τήν 
δημοσίαν όδόν πρός τό Άσκληπιεΐον άνευρέ- 
θησαν τρεις κιβωτιόσχημοι ρωμαϊκών χρόνων 
τάφοι. Τέλος έπί τής Άκροπόλεως τής Κάνδιας1, 
ένθα είχεν έπιχειρηθή ή διάνοιξις δεξαμενής ύπό 
τής Κοινότητος καί αί έργασίαι διεκόπησαν ύπό 
τής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, συνελέγησαν 
άγγεΐα καί όστρακα ΠΕ, ΜΕ καί ΥΕ χρόνων. 'Ω
ραιότατα έπίσης άγγεΐα Πρωτοελλαδικής έποχής 
παρεδόθησαν παρά τής γειτονικής Κοινότητος 
Ίρίων, εύρεθέντα τυχαίως έπί τοϋ λόφου τών Ί- 
ρίων.

Συστηματικώς έξηρευνήθησαν δύο οικόπεδα 
έν Άργει ύφ’ ήμών καί τρίτον ύπό τοϋ συναδέλ
φου κ. Π. Λαζαρίδη.

1. Άνασκαφή Οικοπέδου Παπαδριανού (όδ. Γοό-
ναρη άριθ. 248).

Ή άνεύρεσις έντός τών άνοιγομένων διά τήν 
άνέγερσιν οίκίας θεμελίων Ιχνών άρχαίων τοί
χων, προεκάλεσε τήν διενέργειαν άνασκαφής διά 
δώδεκα μεγάλων τομών καλυπτουσών τόν πρός 
οίκοδόμησιν χώρον2.

Είς τάς πλείστας τών τομών άπεκαλύφθησαν 
τοίχοι άνήκοντες είς μεταγενέστερα ρωμαϊκά καί 
βυζαντινά κτίσματα. Ταϋτα ήσαν κατεσκευασμέ- 
να δι’ απλής τοιχοποιίας μετ’ άφθονου χρήσεως 
άσβέστου, ήσαν δέ συνδεδεμένα διά πήλινων σω
λήνων μετά τοϋ συστήματος ύδρεύσεως ρωμαϊκής

1. Διά τήν Κάνδιαν και Ίρια βλ. Κ. Συριοπούλου, Προϊ
στορία τής Πελοπόννησου, σ. 56 - 57, όπου καί βιβλιογρα
φία.

2. Τών δύο έν Άργει άνασκαφών τά άποτελέσματα άνα- 
φέρονται έν όλίγοις ένταϋθα, διότι ή τελική αύτών δημοσί- 
ευσις δέν θά βραδύνη.
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