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τοΰ εδάφους τμήμα τής δυτικής αφετηρίας τοΰ

Είκ. 3. Τό ανευ αυλακώσεων τμήμα τοΰ διόλκου, επί 
τοΰ’οποίου έξετείνοντο τά πρόσθετα επί τοΰ πλακό

στρωτου θεμέλια.

Είκ. 4· Τομή επί τής πλευράς τής Πελοπόννησου, δυ 
τικώς τής πρός τό πορθμεΐον άγοΰσης όδοΰ.

διολκου έμπροσθεν τής θέσεως τοΰ σηματωρού 
οί έργάται τής ίδιας ώς άνω Εταιρείας εΐχον

προβή εις τον καθαρισμόν τοΰ έπικαθημένου 
σκληροΰ εξ άμμοχαλίκων στρώματος.

Μετά τον καθαρισμόν τοΰτον διηυκρινήθη- 
σαν ωρισμέναι λεπτομέρειαι, έπ'ι των οποίων ε- 
γένοντο εις τον ημερήσιον Τύπον ενδιαφέρουσαι 
παρατηρήσεις υπό τοΰ Καθηγητοΰ τοΰ Πολυτε
χνείου καί Γεν. Διευθυντοΰ τής Εταιρείας τής 
Διώρυγος κ. Δημοσθ. Πίππα. Τό τμήμα δηλαδή 
τοΰτο, τό όποιον διατηρείται εις άρίστην κατά- 
στασιν επί ίκανοΰ μήκους (είκ. 5), έχει πλάτος 
10 μ., αντί τών 3.50-5.00 μ. κατά τήν λοιπήν 
έκτασιν τοΰ διόλκου, στερείται δε τών δύο συνή-

Είκ. 5. Ή αφετηρία τοΰ διόλκου κατά τό δυτικόν 
στόμιον τής Διώρυγος.

θων αυλακώσεων. Έκ τούτου ό ανωτέρω Κα
θηγητής συνεπέρανεν δτι εις τό σημεΐον τοΰτο 
τά πλοία έσύροντο επί ξύλινων κυλίνδρων, προ- 
τοΰ έπιβιβασθοΰν επί τοΰ τροχοφόρου οχήμα
τος ή μετά τήν άποβίβασίν των έκεΐθεν. Τό 
αυτό δέ πρέπει —κατά τήν γνώμην του —νά επα- 
νελαμβάνετο καί εις τήν άλλην αφετηρίαν τοΰ 
διόλκου πρός τήν πλευράν τοΰ Σαρώνικοΰ.

2· ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 
ΕΝ ΤΙΡΥΝΘΙ

Εντός τής περιοχής τών ’Αγροτικών Φυλα
κών τής Τίρυνθος καί εις άπόστασιν 200 μ. πε
ρίπου νοτίως τής μυκηναϊκής άκροπόλεως ή άπο-
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κάλυψις ενός γεωμετρικού τάφου κατά την θε- 
μελίωσιν περιπτέρου ό'πισθεν τού κεντρικού κτη
ρίου των Φυλακών ωδήγησεν εις την διεξαγω
γήν εύρείας άνασκαφής, καθ’ ήν ήλθον εις φώς 
28 έν συνόλφ ταφαί, χρονολογούμενοι από τής 
ύπομυκηναϊκής εποχής μέχρι των τελευταίων 
γεωμετρικών χρόνων.

Μεταξύ τών τάφων εύρέθησαν προς τό βο- 
ρειότερον τμήμα τού άνασκαφέντος χώρου θε
μέλια μυκηναϊκών οικιών. Ή πρώτη καταστρο
φή τούτων χρονολογείται, επί τή βάσει τών συγ- 
κεντρωθέντων κεραμικών οστράκων, κατά τό τέ-

Είκ. 6. Έν έκ τών πολλών αγγείων, άτινα εύ
ρέθησαν μεταξύ τών άποκαλυφθέντων γεωμε
τρικών τάφων. Τό άπεικονιζόμενον εύρέθη εις 
τόν τάφον XX καί ανήκει ίσως εις παλαιοτέ- 

ρους χρόνους.

λος τού 15ου π. X. αί., συνεπληρώθη δε μετά 
ταύτα έκ τής χρησιμοποιήσεως τού χώρου ώς 
νεκροταφείου κατά τούς γεωμετρικούς χρόνους 
καί έκ τής κατασκευής εις τήν προκειμένην θέ- 
σιν διαφόρων τεχνικών έργων κατά τήν σύγχρο
νον έποχήν.

Οί άποκαλυφθέντες τάφοι διακρίνονται από 
άπόψεως μορφής εις τρεις κατηγορίας: 1) εις 
τούς κτιστούς κιβωτιόσχημους, οιτινες αποτε
λούν καί τόν συνηθέστερον τύπον· 2) εις τούς 
ταφικούς πίθους· 3) εις τούς απλούς λακκοει- 
δεΐς, οιτινες τυγχάνουν καί οί παλαιότεροι. Οί 
τής πρώτης καί τρίτης κατηγορίας έκαλύπτοντο 
άνωθεν διά σειράς μεγάλων πλακών, οί νεκρο- 
δόχοι πίθοι έφερον ομοίως μίαν καλύπτουσαν 
πλάκα ή μίαν χονδροειδή λεκάνην.

"Εκαστος τάφος περιελάμβανεν ένα έως

δύο νεκρούς. Ή θέσις τών τελευταίων ήτο πάν
τοτε ύπτια μέ έλαφράν κλίσιν τού σώματος 
προς τήν μίαν πλευράν καί μέ ελαφρώς κεκαμ- 
μένα τά κάτω άκρα. Ό προσανατολισμός αυ
τών, δπως άλλως τε καί τών ιδίων τών τάφων, 
ούδένα ήκολούθει κανόνα.

Τά κυριώτερα έν τοΐς τάφοις κτερίσματα 
ήσαν αγγεία, τό σύνολον τών όποίανν αποτελεί 
πολύτιμον υλικόν διά τήν σπουδήν τού γεω
μετρικού καθόλου ρυθμού τής Άργολίδος 
(είκ. 6). Πλήν τούτων εύρέθησαν ωσαύτως καί 
πολλαί χαλκαί καί σιδηραΐ μέ χαλκά σφαιρί
δια περόναι, ως καί ικανός αριθμός χαλκών δα
κτυλίων. ’Ολίγα χαλκά ή σιδηρά δπλα καί τινα 
έκλεκτότερα κοσμήματα, μεταξύ τών οποίων 
ψηφίδες δρμου έκ ποικίλης ύλης καί ενώτια έκ 
λεπτού χρυσού σύρματος, συμπληρώνουν τόν 
κατάλογον τών κτερισμάταιν.

’Ιδιαιτέραν σημασίαν διά τήν χρονολογίαν 
καί τό περιεχόμενόν του παρουσιάζει ό τά
φος XXVIII, τής ύπομυκηναϊκής περιόδου. 
’Έκειτο κατά τό ΝΔ. άκρον τού άνασκαφέν
τος χώρου καί ήτο τής κατηγορίας τών α
πλών λακκοειδών. ’Εντός αυτού είχον ταφή 
δύο νεκροί έχοντες άμφότεροι τήν κεφαλήν εις 
τά δυτικά. Ό εύρισκόμενος προς Ν. νεκρός 
είχε ταφή πρώτος, ούδέν δε κτέρισμα έ'κειτο 
παρ’ αυτόν. Ό δεύτερος έφερεν ολόκληρον τόν 
οπλισμόν του: παρά τόν αριστερόν ώμον
έκειντο χαλκή αίχμή δόρατος καί δμφαλός άσπί- 
δος έκ τού αυτού ύλικού, παρά δε τήν όσφύν 
σιδηρούν έγχειρίδιον, επί τού οποίου διετηρή- 
θησαν τεμάχια τού οστέινου κολεού, ένφ επί 
τής κεφαλής τού νεκρού έφέρετο χαλκούν κρά
νος διατηρούμενον εις καλήν σχετικώς κατά- 
στασιν. Τό τελευταΐον αποτελεί μοναδικόν μέχρι 
τούδε παράδειγμα ένεκα τού έντελώς πρωτοτύ
που αυτού σχήματος. ’Όπισθεν τής κεφαλής έ- 
κειτο ψευδόστομος άμφορίσκος, δστις καί προσ
διορίζει έπακριβώς τήν χρονολογίαν τού τάφου.

Ή παρουσία σιδηρού δπλου (έγχειρίδιον ) έν 
Άργολίδι εις τόσον πρώιμον έποχήν (τέλος 12ου 
ή άρχαί 11ου αί.) καί ή πρωτότυπος μορφή 
τού συνευρεθέντος κράνους, τού οποίου τήν συν. 
έχειαν εύρίσκομεν έπειτα εις παραδείγματα από 
τήν Κρήτην καί τήν ’Ανατολήν, τυγχάνουν ι
διαιτέρας σπουδαιότητος, δυνάμενα νά διαφω
τίσουν ουσιώδη προβλήματα τής πρωτοσιδηράς 
εποχής έν Άργολίδι.
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