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τελευταίων μυκηναϊκών χρόνων, και δυο λίθινα 
κωνικά κομβία υπήρξαν τα μόνα εύρεθέντα έν 
τφ τάφω κτερίσματα.

Δυο δμοιοι τάφοι, ευρισκόμενοι εκατέρωθεν 
τοΰ προηγουμένου, ήρευνήθησαν προχείρως μό
νον, καθόσον διεπιστώθη ή ολοσχερής κατα
στροφή και σύλησίς των εις αρχαιότερους χρό
νους.

Προτού κλείσω τήν παρούσαν έ'κθεσιν, πρέ
πει να αναφέρω ότι τά έκ τής άνασκαφής παρά 
τό Γαλατάκι ευρήματα μετέφερα εις τό Μου-

σεΐον τής Παλαιας Κορίνθου, τά δε έκ τού 
τελευταίου θαλαμοειδούς τάφου εις τό Μου- 
σεϊον τού "Αργους. Εις τό Μουσεΐον Ναυ
πλίου μετέφερα τά έκ των άνασκαφών τής 
Τίρυνθος καί τού θαλαμοειδούς τάφου τής 
Προσΰμνης. Εις τό αυτό Μουσεΐον εύρίσκονται 
προσωρινώς καί τά ευρήματα έκ τών τάφων 
τού Δερβενιού, πρόκειται δε νά μεταφερθούν 
ταύτα έντός ολίγου εις τό Μουσεΐον τής Σι- 
κυώνος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΒΕΡΔΕΛΗΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ 
ΕΝ ΑΡΧΑΙΑι ΚΟΡΙΝΘΩι

Ή μικρά άνασκαφική έρευνα, τής οποίας 
τάποτελέσματα καταχωρίζονται κατωτέρω, ένηρ- 
γήθη από τής 79? μέχρι τής 119? ’Ιουνίου 1954 
βορειοανατολικούς τοΰ κεντρικού αρχαιολογικού 
χώρου τής ’Αρχαίας Κορίνθου, εις τήν θέσιν

/
/

/

Είκ. 1. Σχέδιον έπισημανθέντων θεμελίων ( συνεχείς 
γραμμαί) εις τήν θέσιν τής νέας εκκλησίας τής Πα
ναγίας (διακεκομμένοι γραμμαί) έν Παλαια Κορίνθω.

οπού κατόπιν εκτισθη η νεα ένοριακή έκκλησία 
τής σημερινής κώμης τής Παλαιας Κορίνθου.
Η θεσις αυτή, επι εξάρματος τού έδάφους απέ

ναντι έκείνου έπί τού οποίου υψούται ό αρχαϊ
κός δωρικός ναός, δεσπόζει τοΰ αρχαιολογικού

χώρου καί ΰπήρξεν, ως νομίζω, ατύχημα διά τήν 
φυσιογνωμίαν τού χώρου τό ότι έπί τής δεσπο- 
ζούσης ταΰτης θέσεως δεν κατωρθώθη νά απο
τροπή ή έγερσις ενός δυσαρμονικού οικοδομή
ματος παρά τήν καταβληθεΐσαν μεγάλην όντως 
έπιμέλειαν εις τήν έξωτερικήν έπένδυσίν του. 
Επίσης ατύχημα υπήρξε τό ότι δεν έπεχειρήθη 

νά στερεωθή καί διασωθή τό παλαιόν γραφικόν 
κωδωνοστάσιον τής κατεδαφισθείσης τότε έκ- 
κλησίας τής Παναγίας νοτιοανατολικώς τού αρ
χαιολογικού χώρου.

Η προκειμένη άνασκαφική έρευνα διεξήχθη, 
αφού προηγουμένως ειχον διανοιχθή καί έν 
μέρει κτισθή τά θεμέλια τής νέας έκκλησίας, 
εις δύο σημεία: Άφ’ ενός έξωτερικώς τής βορειο
δυτικής γωνίας τής νέας έκκλησίας, όπου έφαί- 
νετο ότι εΐχεν αποκοπή παλαιός τοίχος, ισχυρός, 
έκτισμένος δι ασβέστου καί άφ’ ετέρου έσωτε- 
ρικώς τής βορείου μακρας πλευράς τής νέας έκ
κλησίας, περίπου προς τό μέσον αυτής, όπου 
εΐχεν άναφανή γωνία πολυγωνικού κτηρίου.

1. ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΤΖΑΜΙΟΝ ΜΕΤΑ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΥ

Κατά τήν βορειοδυτικήν γωνίαν τής νέας έκ
κλησίας (εικ. 1) άπεκαλύφθη ή νοτιοανατολική γω
νία καλώς έκτισμένου κτηρίου, άριστερά δέ τής 
γωνίας αυτής, έπί τού τοίχου τοΰ άποτελοΰντος 
τήν άνατολικήν πλευράν τού έν λόγω κτηρίου, 
έσημειώθησαν υπολείμματα δύο καθέτων κυρ
τών κυματίων έξ άμμοκονίας, άνηκόντων προ
φανώς εις πλαίσιον κατασκευής, καταστραφεί- 
σης όμως κατά τήν διάνοιξιν τοΰ θεμελίου τής
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γωνίας τής εκκλησίας. Τό δάπεδον τού κτηρίου 
τούτου εύρέθη εις μικρόν βάθος καί απλώς 
έσιρωμένον δι’ άσβεστου. Πρόκειται περί οικο
δομήματος σχετικώς όψιμων χρόνων.

Έπιμονωτέρα ερευνά έπεχειρήθη έσωτερικώς 
τοΰ βορείου τοίχου τής νέας εκκλησίας, οπού, ως 
εΐπομεν, εΐχεν άναφανή ή γωνία πολυγωνικού 
κτηρίου. Εις τά υψηλά μέρη τής επιχώσεως τοΰ 
τομέως τούτου εύρέθησαν θεμέλια τοίχων, προ-

Είκ. 2. Τεμάχιον μαρμάρινου σήματος 
τουρκικού τάφου ( ;).

ερχομένων εξ οικοδομημάτων βαινόντων επί 
τών τοίχων τοΰ πολυγαμικού κτηρίου καί, συ
νεπώς, εγερθέντων μετά την καταστροφήν του. 
Τοΰ πολυγωνικού κτηρίου άνεσκάφη ολόκληρον 
τό εσωτερικόν. Πρόκειται περί οκταγώνου, δια
μέτρου περίπου 6.50 μ. Κατά την άποχωμάτω- 
σίν του εύρέθησαν άφθονοι πελεκητοί πώροι 
μέ ελαφρώς κοίλην την εσωτερικήν των επι
φάνειαν προερχόμενοι προφανώς έκ τής ήμι- 
σφαιρικής οροφής του. 'Υπό την στάθμην τοΰ 
δαπέδου του, άποτελουμένου μόνον έκ λεπτού

στρώματος χώματος εις βάθος περίπου 0.60 μ. 
από τοΰ σωζομένου ύψους τών τοίχων του, τό 
έδαφος εύρέθη διαταραγμένον—ακόμη καί κατά 
τούς χρόνους τής βασιλείας τοΰ ’Όθωνος. Εν
τός τής επιχώσεως ταύτης εύρέθη μαρμάρινον 
ελλιπές τεμάχιον άποτελούμενον έκ κυλινδροει
δούς μέρους, κοσμουμένου διά ρομβοειδών έγ- 
γλυφών κρυσταλλικής μορφής καί τρόπον τινά 
έπικαθημένου έπί σφαιροειδούς βάσεως(είκ. 2) \

Είκ. 3. Τομή μαρμάρινου διαζώματος.

Κατ’ άρχάς ύπέθεσα δτι τό μάρμαρον τούτο 
προέρχεται έξ ε’ίδους κορωνίδος, έπικαθημένης 
έπί τής κορυφής τής ήμισφαιρικής οροφής τοΰ 
οκταγώνου· αλλά προσεκτικωτέρα παρατήρησις

ο.29 >ι

Είκ. 4. Τομή πώρινου γείσου.

ύποβάλλει τήν ιδέαν δτι πιθανώς πρόκειται 
περί τεμαχίου έκ σήματος τουρκικού τάφου— 
κιονίσκου μέ περιειλιγμένον σαρίκιον.

Μεταξύ τών χαρακτηριστικών αρχιτεκτονικών 
λειψάνων αξιοσημείωτα είναι: Τεμάχιον μαρμά
ρινου διαζώματος κοσμουμένου δι’ έξέχοντος 
κυρτού κυματίου (είκ. 3) 2 (εύρέθη δυτικώς τού 
οκταγώνου) καί τεμάχιον πώρινου γείσου κο-

1 Μουσ. Κόρινθου άριθ. AM 441. Πλατ. 0.15, 
ΰψ. 0.255, πάχ.0.095μ. Φέρει καί σημεία μεταγενεστέ- 
ρας κατεργασίας.

2 Μουσ. Κόρινθου άριθ. AM 442. Μήκ. 0.17, 
ΰψ. 0.105, πλατ. 0.07 μ.
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σμουμένου διά κοίλου κυματίου (είκ. 4) (εύρέθη 
εντός τοϋ οκταγώνου).

Τό οκτάγωνον κεΐται άνατολικώς τοϋ προη
γουμένως περιγραφέντος κτηρίου, είναι έκτισμέ- 
νον επί τοϋ αύτοϋ επιπέδου, φαίνονται δέ άμφό- 
τερα νά είναι περίπου σύγχρονα μεταξύ των.

κών επιταφίων επιγραφών, εύρεθέντα εντός τοϋ 
οκταγώνου, ώς κα'ι τό ανωτέρω περιγραφέν τε- 
μάχιον εΐκ. 2 ενισχύουν την έξήγησιν ταύτην.

Τό τζαμίον τοϋτο ήγέρθη επι εδάφους, δπου 
δεν φαίνεται νά προϋπήρξεν άρχαιότερόν τι ση
μαντικόν κτίσμα. Εντός τοϋ μαυσωλείου, κατά

Είκ. 5. Μερική άποψις τής Παλαιας Κορίνθου έκ των ΝΔ. τοΰ δωρικού ναοΰ Stuart-Revett).

Είς τό πρώτον έκ τούτων νομίζω δτι δυνάμεθα 
ν’ άναγνωρίσωμεν τά λείψανα τουρκικού τζα
μιού, έχοντος εις τό μέσον τής ανατολικής πλευ
ράς του τό μιχράμπ (mihrab), την καταστρα- 
φεΐσαν δηλαδή κατασκευήν, μέρος τοΰ πλαισίου 
τής οποίας, ως πιστεύω, άπετέλουν τ’ ανωτέρω 
σημειωθέντα κατακόρυφα κυμάτια. Εις τό οκτά
γωνον θ’ άναγνωρίσωμεν μαυσωλεΐον, προσηρ- 
τημένον είς τό τζαμίον κατά γνωστήν είς τήν 
ίσλαμικήν αρχιτεκτονικήν διάταξιν — τεμένους 
μετά προσηρτημένου τάφου. Τεμάχια τουρκι-

τό βόρειον μέρος του καί είς βάθος 1.40 μ. από 
τοϋ σωζομένου ύψους τών τοίχων του, τό έδα
φος εύρέθη πατημένον—’ίσως έκ τοΰ μέρους τού
του διήρχετο δρόμος — ή μέχρι δέ τοϋ σημείου 
τούτου έπίχωσις φαίνεται νά χρονολογήται είς 
τούς τελευταίους χρόνους τής τουρκοκρατίας· 
έντός αυτής εύρέθη σαν τέσσαρα μικρά χαλκά 
τουρκικά νομίσματα τού δευτέρου ήμίσεος 
τοΰ 18ου αί. (έν τοΰ έτους 1783 μ. X.) καί είς 
πυριτόλιθος πυροβόλου δπλου (Μουσ. Κορίνθου 
άριθ. MF 9822).
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Τό επισημανθέν τζαμίον πιθανώς είναι τό 
εν εκ τών δυο, περί τών οποίων κατά τό 1676 
ό Wheler μαρτυρεί δτι ύπήρχον πλησίον τής 
τότε αγοράς (bazar) τής Κορίνθου ’Άποψίν 
του δυνάμεθα ν’ άναγνωρίσωμεν εις τό υπό 
τών Stuart καί Revett, περί τα μέσα τοΰ

Είκ. 6. "Άποψις γείσων τουρκικού τεμένους έν Παλαιά 
Κορίνθφ.

18ου αί., είκονιζόμενον, εις τό βάθος, δεξιά τοΰ 
δωρικού ναοΰ τής Κορίνθου (είκ. 5) 1 2 3. Τό τζα
μίον φαίνεται κατά τόν τύπον του νά ώμόίαζε 
(διάταξις τών στεγών) προς τό Φετχιγιέ - τζαμί 
τών ’Αθηνών8· τό μαυσωλεΐον δεν απεικονίζε
ται, διότι φαίνεται δτι έκτίσθη μετά τά μέσα 
τοΰ 18ου αί. Έν τζαμίον καί παρ’ αυτό δυο

1 G. Wheler, A Journey into Greece, London 
1682, 439 κέ. To κείμενον καί παρά R. Scranton έν 
Corinth XVI. Mediaeval Architecture, 1957, 89. 
Πρβλ. J. Spon, Voyage d’ Italie, de Dalmatie, de 
Grece et du Levant, Lyon 1678, II, 302. Ή αγορά 
(τό παζάρι) τών τουρκικών χρόνων εύρίσκετο ε!ς τήν 
θέσιν, τήν οποίαν έν συνεχεία κατέχει ή αγορά τής 
σημερινής κώμης τής Παλαιάς Κορίνθου (Scran
ton 92), εις τήν μικράν πλατείαν περί τά είκοσι μέ
τρα δυτικώς τοΰ έπιση μανθέντος τζαμιού.

2 J. Stuart - Ν. Revett, The Antiquities of 
Athens, III, 1794, κεφ. VI πίν. I. Πρβλ. E. Reisin- 

GER, Griechenland 2, 1923, είκ. 30.
3 Βλ. τήν άπεικόνισιν παρά Τη. Du Moncel,

Vues pittoresques des Monuments d’Athenes,
Paris 1845, πίν. VII. Πρβλ. τοΰ αύτοΰ, De Ve-
nise a Constantinople a travers la Grece, Paris
1846, πίν. 15 (δεν τό είδον. Πρβλ. Εύρετήριον Με
σαίων. Μνημ. Έλλάδ. τεΰχ. Β', 1929, υπό Α. ΞΥΓΓΟ-

ΠΟΥΛΟΥ, 117 είκ. 145).

οκταγωνικά μαυσωλεία απεικονίζονται καί υπό 
τοΰ Du Moncel —εις μεγάλην κλίμακα1 — , άλλ’ 
υπό τοΰτου δεν παρέχονται τοπογραφικαί ενδεί
ξεις άλλαι, διά νά ταυτίσωμεν τ’ άπεικονιζόμενα 
μέ ασφάλειαν. Διά τήν χρονολόγησιν τοΰ μαυσω
λείου χρήσιμον τεκμήριον προσφέρει τό κοιλό- 
τμητον γεΐσον (είκ. 4), άπαντώμενον καί εις 
τό μικρόν τουρκικόν τέμενος (μαυσωλεΐον;) 
(είκ. 6), τό μέχρι σήμερον ιστάμενον 2 * ε’ίς τινα 
άπόστασιν άνατολικώς τοΰ περί ου 6 λόγος 
τζαμιού, χρονολογοΰμενον δ’ επί τή βάσει τής 
μορφής τής επιγραφής του (είκ. 7) περί τά τέλη 
τοΰ 18ου αί. 8· επίσης απαντάται εις εκκλησίας 
τής Κορινθίας, χρονολογουμένας εις τό δεύτερον 
ήμισυ τοΰ 18ου αί *.4. Καί ή παλαιογραφία τών 
εντός τοΰ οκταγώνου εύρεθέντων τεμαχίων τουρ
κικών επιγραφών οδηγεί γενικώς εις τόν 17ον- 
Ι8°ν αιώνα.

Τό μαυσωλεΐον φαίνεται νά κατέρρευσε περί 
τά μέσα τοΰ παρελθόντος αΐώνος δ. Εις τήν 
ύπεράνω τών τοίχων του έπίχωσιν, μεταξύ τών 
θεμελίων τών επί τής θέσεώς του έγερθέντων 
μεταγενεστέρων κτισμάτων καί πέριξ τοΰ μαυ
σωλείου, εύρέθησαν πολλαί ταφαί, έν πολλοΐς 
άτακτοι — ίσιος τών θυμάτων τοΰ καταστρεπτι- 
κοΰ σεισμοΰ τοΰ έτους 1858.

Τονρκικαι έπιγραφαί:

Εντός τοΰ οκταγώνου εύρέθησαν τά εξής τε-

1 Τη. Du Moncel, Excursion d’ Athenes a 
Nauplie, Paris (ά. χρ.) πίν. 7 άνω.

2 Τό πρώτον εκ τών μνημονευομένων υπό τοΰ 
Scranton 96 καί τοποθετούμενου πλησίον τής δια
μονής τοΰ τούρκου διοικητοΰ.

3 Ή έπιγραφή φαίνεται άναχρησιμοποιημένη. Επ’ 
αυτής αναγράφεται ή φράσις:Τβ ob δ ων. Τήν άνά- 
γνωσίν της καί τήν χρονολόγησιν της, ώς καί τάς χρο
νολογήσεις τών κατωτέρω τουρκικών έπιγραφών καί 
τών τουρκικών νομισμάτων οφείλω εις τόν άραβολό- 
γον κ. G. C. Miles.

4 Έγκαταλελειμμένη Μονή τής Θεοτόκου εις τήν 
θέσιν Πράρθι τών Γερανείων μέ τοιχογραφίας τοΰ 
1766, εκκλησία τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου μέ τοι
χογραφίας τοΰ 1784 καί εκκλησία τοΰ 'Αγίου Γεωργίου 
μέ τοιχογραφίας τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 18ου αί.» 
άμφότεραι εις τήν μέσην συνοικίαν τών Τρικάλων 
(έπί τής Κυλλήνης). Αδημοσίευτοι.

6 Έκ τών νομισμάτων τών εύρεθέντων εντός τής 
ύπεράνω τοΰ δαπέδου τοΰ μαυσωλείου έπιχώσεως τά 
νεώτερα είναι δύο πεντάλεπτα τοΰ "Οθωνος: τοΰ 
1848 καί τοΰ 18 [5;] 0.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:19 EEST - 18.237.180.167



AE 1956 17Δοκιμαστική άνασκαφή έν ’Αρχαία Κορϋνθω

μάχια επιγραφών 1 :
1. Μουσ. Κορίνθου άριθ. 2496. Είκ. 8. Μάρ- 

μαρον ύποκΰανον. Ύψ. 0.195, πλατ. 0.17, 
πάχ. 0.093 μ. "Ανω, αριστερά και κάτω ελλιπής· 
Όπίσω δεξιά κοιλότμητος.

ισέ γιαζιν σαγγά [... 
μερχονμ ολά [...

νον. Πλατ. 0.08, ύψ. 0.17, πάχ. 0.11 μ. "Ανω, 
κάτω, δεξιά καί αριστερά ελλιπής. Οπίσω αρι
στερά κοιλότμητος.

έλ]-φάτ ιχα

Ό πρώτος στίχος ά'νευ νοήματος. Περί τής

Εΐκ. 7. ’Επιγραφή άνω τοϋ νοτίου ανοίγματος τουρκικού τεμένους έν Παλαιά Κορίνθφ.

Ό πρώτος στίχος δεν παρέχει νόημα. Ό δεύ
τερος στίχος μεταφράζεται: νά είναι συγχωρψ 
μένος.

2. Μουσ. Κορίνθου άριθ. 2497, Είκ. 9α. 
Μάρμαρον λευκόν. Πλάτ. 0.09, ύψ. 0.21 μ. 
"Ανω, αριστερά και όπίσω ελλιπής. Όπίσω λο- 
ξότμητος.

ετζον [... 
ελ-φάηχα [.. .

Ή λέξις τοϋ πρώτου στίχου δεν παρέχει νό
ημα. Ό δεύτερος στίχος άναφέρεται εις τό 
πρώτον έδάφιον τοϋ Κορανίου· άναγινώσκε- 
ται ώς ευχή επιτάφιος και σημαίνει: νά είναι 
άναπανμένος.

3· Μουσ. Κορίνθου άριθ. 2498. Είκ. 9β. 
Μάρμαρον ύποκΰανον. Πλάτ. 0.09, υψ. 0.08, 
πάχ. 0.045 μ. "Ανω, δεξιά καί κάτω ελλιπής. Ό
πίσω αριστερά κοιλότμητος. Πιθανώς ανήκει εις 
την αυτήν επιγραφήν μετά τοϋ τεμαχίου 2. Λόγω 
τής φθοράς δεν άναγινώσκέται.

4. Άριθ. 2499. Είκ. 9γ. Μάρμαρον ύποκΰα-

1 Ή μεταγραφή καί ή μετάφρασις τούτων, ώς καί 
τής κατωτέρω επιγραφής είκ. 10, οφείλονται εις τόν 
κ. Γ. Μαυροχαλυβίδην, μέσω τοϋ Κέντρου Μικρασια
τικών ’Ερευνών.

λέξεως ελ-φάτιχα τού δευτέρου στίχου πρβλ. τά 
περί τοϋ τεμαχίου 2.

Έπί τή ευκαιρία παραθέτω καί τήν κατω
τέρω τουρκικήν επιγραφήν, προερχομένην εκ 
περισυλλογής:

Μουσ. Κορίνθου άριθ. 2502. Είκ. 10. Πλάξ 
εΰρυνομένη προς τά ά'νω καί άπολήγουσα εις

Είκ. 8. Τουρκική επιγραφή άριθ. 2496.

αέτωμα. Μάρμαρον ύποκΰανον. Πλάτ. 0.29, 
ΰψ· 0.455, πάχ. 0.072 μ. Κάτω ελλιπής.

3
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Δ οϊμαγιονπ

χεντσλιγινε—νεκιάχ ολδον βαμονράτ (;) 
Ραχμετε μουατεγράκ — ραππ ελ απάδ 

Μούρατ τοαβονς ζαδε μερχουμ 

Μεχμετ Άριφ ρονχοννά.

χορτάσγι \ τά νιάτα τον εχάϋη άπδ τά μάτια μας 
χωρίς νά τδ ϋέλμ (η: με την βέληοίν τον). \ 
"Ας βυϋίση εις την μακαριότητα ό Κύριος των 

άν&ρώπων | τδ πνεύμα του Μουράτ -τσαονς, | 

νΐον τον Μεχμετ 'Αρίφ.

α β Υ

Είκ. 9. Τουρκικά! έπιγραφαι άριθ·. 2497(a), 2498(β) καί 2499(γ).

Είκ. 10. Τουρκική επιγραφή άριθ. 2502.

Στίχ. 2. Βαμονράτ (έκουσίως)· δυναται ν’ 
άναγνωσθή και βιλμονράτ (άκουσίως). Χωρίς νά

2. ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΤΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

’Έρευνα επιχειρηθεΐσα βαθύτερου εντός τοΰ 
μαυσωλείου μέχρι τοΰ έκ μάργης (κιμιλιας) φυ
σικού εδάφους απέδωσε τά εξής αποτελέσματα:

Προς τό νοτιοανατολικόν μέρος τοΰ μαυσω
λείου άπεκαλύφθησαν τά ά'κρα δυο τοίχων πά
χους 0.60 καί 0.41 μ. περίπου καθέτων προς άλ- 
λήλους (οί έν εΐκόνι 11 στικτοί. Πρβλ. καί είκ. 13). 
Εις άμφοτέρους έχρησιμοποιήθησαν πώρινοι 
δόμοι, ειλημμένος έξάρχαιοτέρων οικοδομημάτων 
καί ά'σβεστος ως συνδετική ΰλη. Εντός άρμοΰ εις 
τό κάτω μέρος τοΰ τοίχου πάχ. 0.60 μ. εύρέθη 
ό'στρακον αγγείου έφυαλωμένου, μέ πρασίνην 
γάνωσιν, είς τό αυτό δέ περίπου ύψος τής έπι- 
χώσεως πλησίον τοΰ τοίχου τοΰτου εύρέθη χαλ- 
κοΰν νόμισμα τοΰ Μιχαήλ Δ' (1034 -1041 μ.Χ.), 
Άμφότερα χρονολογούν τούς έν λόγφ τοίχους εις 
τον 11ον_ΐ2ον αιώνα.

Ύπό την, ώς ανωτέρω, μεσοβυζαντινήν έπί- 
χωσιν ήλθον εις φώς τετράπλευρος κατασκευή 
(2.20 X 1.75 μ.) έκ ξηρολιθιας (πάχ. 0.25 μ.) καί, 
αμέσως ύπ’ αυτήν, σύστημα τριών τάφων εύτε- 
λώς έκτισμένων καί έν πολλοΐς κατεστραμμένων. 
Μόνον τοΰ προς Ν. τάφου τά τοιχάρια (πάχ. 
0.28 μ.) έσώζοντο υψηλότερου έν μέρει (ΰψ.
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0.65 μ.). Κατά την κατασκευήν τών τάφων 
έσκαψαν μέχρι τοΰ Ικ μάργης φυσικού εδάφους 
(εΐκ. 12). Εντός τού προς Ν. τάφου, εις ύψος 
0.20 μ. από τού πυθμένος του, εύρέθησαν ό 
σκελετός νεκρού έστραμμένου προς Α. και μόλις

χριστιανικών πηγών1, εκ τών οποίων γνωρίζο- 
μεν επίσης δτι διά τούς εύπορωτέρους ό κράβ- 
βατος κατεσκευάζετο έκ ξύλου κέδρου ή κυπαρίσ- 
σου 2, ως ακριβώς ό κράββατος τοΰ εν λόγφ τά
φου. Ή χρονολόγησις τοΰ τάφου τούτου εις τον

Είκ. 11. Σχέδιον ταφικοΰ συμπλέγματος, δεξαμενών καί τοίχων εντός τοΰ οκταγώνου.

διατηρούμενα λείψανα τής νεκρικής του κλίνης 
έκ τετραγωνικής τομής (0-09X0.09 μ.) ξύλων 
κέδρου ή κυπαρίσσου. Άτυχώς δεν κατωρθώθη 
νά διασωθούν τά λείψανα τής κλίνης. Οί τάφοι 
διηνοίχθησαν εντός έπιχώσεως παλαιοχριστιανι
κών χρόνων, σχηματισθείσης προ τού τέλους 
τού 6ου αί. (μεταξύ αυτής καί τής προηγουμέ- 
νης έπιχώσεως εύρέθη νόμισμα έκ τών λεγομέ
νων τών Βανδάλων)· άλλως καί δ προσανατο
λισμός τοΰ νεκρού δεικνύει ότι πρόκειται περί 
ταφής χριστιανικής. Ό ένταφιασμός τού νεκρού 
έπί κλίνης —κραββάτου —είναι γνωστός έκ τών

60ν α!., τό άργότερον, δύναται νά θεωρηθή 
ασφαλής· ή παρουσία του δ’ ένταύθα δέον νά 
έξηγηθή ή διά τής ύποθέσεως δτι εύρίσκεται εις 
την γειτονίαν παλαιοχριστιανικής τίνος έκκλη-

* Πρβλ. Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕ, Βυζαντινών νεκρικά έθιμα, 
Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. 16, 1940, 26 =Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕ, 

Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός Δ', 1951, 173 καί 
Γ. ΣπΥΡΙΔΑΚΗ, Τά κατά τήν τελευτήν έθιμα τών Βυ
ζαντινών, Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. Κ', 1950, 136 Γενικώ- 
τερον RodEnwaldt έν RE II, I 850 κέ. (άρθρ. 
Kline).

* Πρβλ. ΚΟΥΚΟΥΛΕ, έ. ά. 29 = Βυζαντινών βίος 
καί πολιτισμός 175.
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Είκ. 13. "Αποψις δεξαμενής. Παρ’ αυτήν—δεξιά—ό μεσοβυζαντινός τοίχος πάχ. 41 μ.

στροφή τοΰ τάφου επήλθε κατά τήν θεμελίω-

1 Ελάχιστοι όμοιου τύπου τάφοι, εδρεθέντες εις 
τήν περιοχήν τής ’Αγοράς, έχρονολογήθησαν υπό τοΰ 
Scranton, ε. ά. 29-30, εις τόν 7°ν - 8°ν αϊ.

δχετοϋ ευρέθησαν σαθρά τινα ανθρώπινα οστά, 
ανάμικτα μέ υστεροελλαδικά όστρακα εντός χω
μάτων προερχόμενων εξ άπερριμμένων άποσα- 

1 Ο. Broneer, Hesperia XXIV, 1955, 126 κέ.

σιν τών μεσοβυζαντινών τοίχων.
Προς Ν. τοΰ ταφικοΰ συγκροτήματος άπεκα- 

λΰφθησαν δΰο ορθογώνιοι δεξαμεναί, απλώς 
έσκαμμέναι εντός τής μάργης, ή μία παρά τήν 
ά'λλην καί μέ τοιχώματα έπικεχρισμένα έσωτερι- 
κώς διά λευκοΰ ΰδραυλικοΰ κονιάματος (είκ. 13). 
Άμφότεραι είναι μήκους 105 μ., πλάτους δέ ή 
μέν 0.59-0.61 ή δέ 0.75 μ. Τό βάθος των είναι 
0.87 μ. Εις τόν πυθμένα των έχουν άνά μίαν 
χωνοειδή συλλεκτικήν κοιλότητα μέ μικρόν ορ
θογώνιον πυθμένα. Αί δεξαμενα'ι αυται εν
θυμίζουν ανάλογους κατασκευάς εις τήν Ρά
χην τής Ίσθμιας, χρονολογουμένας δ’ εις τόν 
4ον αΐ. π. X. \ Ή βόρειος δεξαμενή κατεστράφη 
έν μέρει κατά τήν σκαφήν τοΰ εδάφους προς 
κατασκευήν τοΰ ταφικοΰ συγκροτήματος.

Τέλος ήλθεν εις φως, κατεσκευασμένος επί τής 
μάργης εντός έπιχώσεως ρωμαϊκών χρόνων (νό
μισμα Κορίνθου 1ου αί. μ. X. έφθαρμένον), κτι
στός κεραμοσκεπής οχετός, ερχόμενος από Β. μέ 
άπόκλισιν προς τά ΝΑ. και παρ αυτόν, κατά 
τήν ΒΑ. πλευράν τοΰ οκταγώνου, επεσημάνθη 
αποχετευτικός βόθρος εκτεινόμενος προς Α. έξω 
τοΰ οκταγώνου. Έπι τής μάργης δυτικώς τοΰ

αίας, προ τής καταστροφής τής Κορίνθου εκ 
τών σεισμών τοΰ έτους 551, ή διά τοΰ λόγου 
δτι προέρχεται έκ τών χρόνων τών αμέσως μετά

Είκ. 12. Τοιχάριον τοΰ πρός Β. τάφου, 

τήν καταστροφήν εκείνην *. Ή μερική κατα-
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θρωμάτων μάργης. Φαίνεται νά προέρχωνται 
εξ υστεροελλαδικού τάφου εΰρεθέντος εκεί που 
κατά την κατασκευήν τοϋ δχετοϋ ή τοΰ βόθρου.

3· ΚΙΝΗΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Κατά την άνασκαφήν περισυνελέγησαν τεμά
χιά τινα μαρμάρινων μελών άνευ ιδιαιτέρας ση
μασίας (εξ αρχαιότερων κτηρίων), μεγάλη πο- 
σότης οστράκων βυζαντινών αγγείων, εκ τών 
οποίων όμως δεν κατέστη δυνατόν νά συνα-

Είκ. 14. Σταθμίον άριθ. MF 9810. 
Όψις α.

χθοϋν χρήσιμα συμπεράσματα, λόγφ τοΰ μη 
άδιαταράκτου τών επιχώσεων, επίσης μετάλλινά 
τινα αντικείμενα και νομίσματα.

Ενδιαφέρον είναι χαλκοΰν σταθμίον, άρχι- 
κώς κυκλικόν άλλ’ ήδη ελλιπές· άποκεκομμένον 
σχεδόν κατά την διάμετρόν του καί κατά τά 
δυο άκρα του: Μουσ. Κορίνθ. άριθ. MF 9810. 
Μήκ. 0.046, πλάτ. 0.31, πάχ. 0.008, βάρος 86.3 
γραμμ. Έπιγραφαί: δαμο [σιον]—ΚΟΡΙΝΘΙΟΝ|τε- 

[ταρταϊον], Εικ. 14 καί 15. 5ου-4ου αι. π.Χ. 
Ή αρχική του διάμετρος ήτο 0.47 μ. Ευρέθη 
εντός μεταγενεστέρας έπιχώσεως, φαίνεται όμως 
ν’ άπεκόπη, ως έχει, εις αρχαίους ήδη χρόνους, 
πιθανώς διά ν’ άποκτηθή σταθμίον βάρους ήμί- 
σεος τοΰ άρχικοΰ. Οΰτω άρχικώς, ως τεταρταίου, 
τό σταθμίον τοΰτο πιθανώς έζΰγιζε 165 γρ., 
ήτοι δέκα στατήρας, περίπου τό τέταρτον τής 
αγοραίας μνας (654.90 γρ.) ι·

Νομίσματα.

—’Αχαϊκής Συμπολιτείας (έφθαρμένον).

1 Παραδείγματα παρά Gladys Davidson έν Co
rinth XII, The Minor Objects, 1952, 203 κ. ε.

— Κορίνθου 1ου αι. μ. X. (έφθαρμένον).
— Κορίνθου (;) αΰτοκρατορικών χρόνων.

— Κωνσταντίνου (;).
—Ίουλιανοΰ (;).
— Βανδάλων.
— Νικηφόρου Φωκά (Sabatier XLVII, 14).
— Κωνσταντίνου Θ' (Β. Μ. C. LIX, 11).
— Κωνσταντίνου Γ (Wroth LXI, 6).
—’Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ (WROTH LXV, 19).

Είκ. 15. Σταθμίον άριθ. ΜΡ 9810. 
’Όψις β.

— Μιχαήλ Δ'Παφλαγόνος^ΡΟΤΗΐΛΊΙΙ, 4).
— Μανουήλ Κομνηνοΰ (;).
—Ίωάννου Β' Κομνηνοΰ (Sabatier LIV, 1).
— Τορνήσιον Βιλλαρδουΐνου (Edwards εν 

Corinth VI πίν. X, 2).
— Τορνήσιον.
—Ένετικόν 17ου at. (Papadopoli, CXLIX, 5).

— Χαλκοΰν Ίωάννου Albrecht ήγεμόνος τοΰ 
Donstadt.

—Άργυροΰν Δυτικής Ευρώπης (έφθαρμένον).
— Τουρκικά: έν έκδ. Κάιρου τοΰ έτους 1783 

μ. X., έν Σελήμ Γ' έκδ. Κάιρου τοΰ έτους 
1788/9 μ. X. καί τέσσαρα τοΰ δευτέρου 
ήμίσεος τοΰ 18ου αΐ (τρία έκδ. Καΐρου).

—’Όθωνος: δίλεπτον (1833), μονόλεπτου (1839), 
πεντάλεπτου (1842), μονόλεπτου (1847), δυο 
πεντάλεπτα (1848), πεντάλεπτον (1850;)1.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΠΑΛΛΑΣ

1 Ή άναγνώρισις τών νομισμάτων οφείλεται είς τήν 
Διευθύντριαν τής Νομισματικής Συλλογής Καν Ειρή
νην Βαρούχα - Χριστοδουλοπούλου' τών τουρκικών ο
φείλεται είς τον κ. G. Miles.
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