
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΚΟΡΙΝΘΩΙ 

(Πίν. Β)

Τής άνατεθείσης μ,οι άνασκαφής έν Κορίνθω σκοπός ήτο ή 
άνεύρεσις τής αγοράς τής αρχαίας πόλεως, έν ή καί τα πλεϊστα 
των ιερών αυτής ήταν ιδρυμένα (1). Τα ευρήματα προσεδοκώντο 
πλούσια διά τε τήν μεγίστην τής πόλεως επισημότητα, την έπί 
ολόκληρον αιώνα διαρκέσασαν ερημιάν αυτής μετά τήν κατα
στροφήν τοΰ Μομμίου, τήν ταχεΐαν καί βαθεϊαν έπίχωσιν τών 
ερειπίων ώς' εκ τών άπό τών ύπερκειμένων λόφων καταφερομε'νων 
χωμάτων καί τήν έξαίρετον διατήρησιν τοΰ τε αρχαίου ναοΰ καί 
άναριθμήτων τάφων όχι μ.όνον έν τοις πέριξ, άλλα καί έν αυτή 
τή περιοχή τής παλαιάς πόλεως έγγύτατα τής θέσεως, έν ή 
έπεχείρησα τήν άνασκαφήν (2).

(1) Παυσαν II, 2, 5.
(2) Έκ τών άναριθμήτων ύπό τυμβωρύχων άνασκαφέντων τάφων πλεϊστοι έκ 

τών καλλίστων τής Ελλάδος χρο'νων εύρέθησαν εντεύθεν τοΰ παρά τήν όχθην 
τοΰ χειμάρρου τών Λεύκων τείχους τής αρχαίας πόλεως, πρό πάντων παρά το 
ρωμαϊκόν αμφιθέατρου (τινές 6π’ αυτά τά εδώλια) και κατά τήν. διά τής πύλης 
τών Κεγχρεών διερχομε'νην όδόν. Τό με'ρος τοΰτο άπό τοΰ μνημονευθέντος άρ- 
χαίου τείχους μέχρι τοΰ ένδοτέρω έν τω μέσω περίπου τής άποστάσεως μεταξύ 
τοΰ έν τω ήμετέρω χάρτη κοιλάσματος β' καί τοΰ ρωμαϊκού αμφιθεάτρου κειμέ
νου καί τήν κυρίως πόλιν περιβάλλοντος τουρκικού (έξ απαντος 8έ και βυζαντι
νού) τείχους πιστεύομεν οτι ήτο τά άρχαΐον Κράνειον. Ή έξω τών τειχών τού
των χαράδρα τοΰ χειμάρρου τών Λεύκων καίπερ ίκανώς εΰρεϊα είνε λίαν άνώ- 
μαλος, ήκιστα ευάερος καί έστερημένη θέας, ώστε δέν δύναται νά θεωρηθή ώς 
θέσις τής τερπνότατης καί άριστοκρατικωτάτης τοποθεσίας τής αρχαίας Κορίνθου, 
φημιζόμενης μάλιστα ώς έξαιρετικώς εύαέρου (Θεο'φρ. περί φυτ. αίτ. V, 14, 2.
IΙλείονα περί τοΰ Κρανείου παρά Becker Charikles I σελ. 57, 6 καί Curlius 
Peloponnesos II 529 καί,592, 80). ’Επίσης νομίζομεν OTt δέν δύναται νά 
τοποθετηθή τό Κράνειον ουδέ έν τή δεξιά όχθη τής χαράδρας, καίτοι καί επίπε
δος εις εύρείαν έκτασιν εινε καί αρχαία λείψανα σώζει, διότι μεταξύ αυτής καί τής 
πο'λεως ύπάρχει τό μέγα τής χαράδρας ταύτης χάσμα, οπερ αν δχι άλλο, του
λάχιστον δι' αγοράν τροφίμων, οΐαν ειδεν έν αΰτω ό Άλκίφρων ( Έπιστ. III,
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Άρχαΐον τι λείψανου όπωσοΰν όίξιον λόγου οΰδέν υπήρχε κα
ταφανές αυτόθι ’ άλλ’ όμως ικανόν τεκμήριου έυομίζομευ την 
έξαιρέτως σαφή περιγραφήν του Παυσανίου, καθ’ ήυ ούτος έκ 

Κεγχρεών ερχόμενος συναντα μετά τό Κράνειον την άγοράν(Ι), 
άμ,έσως δ’ έξ αυτής ευρίσκει δύο οδούς πρός τό Λέχαιον(2), ώστε 
επειδή όχι μόνον ή οδός των Κεγχ'ρεών είνε ασφαλώς γνωστή, 
άλλα καί ή πύλη του τείχους, δι’ ής αύτη διήρχετο, καί πρός 
τούτοις σειρά τάφων δεικνύει εις ικανόν διάστημα την διεύθυνσιν 
τής όδοΰ ταύτης καί έντευθεν τής πύλης, γνωστή δ’ είνε καί του 
Λεχαίου ή θέσις, επιστεύσαμεν ότι άνασκαφή γινοριένη κατά την 
διασταύρωσιν γραμμής άγομένης άπό τοΰ Αεχαίου καθέτου έπί 
τής έκ Κεγχρεών όδοΰ έ'μελλεν έξ άπαντος νά άποκαλύψη τι ση

μείου τής άγορας. ’Ολίγον μετά ταΰτα μ,άλιστα άνεϋρον καί αύτάς 
τάς ΰπό Παυσανίου μνημονευομένας οδούς επί Αεχαίον άμφοτέ- 
ρας εις καλλίστην κατάστασιν καί έπί μακρότατον διάστημα 
διατηρουΐΛε'νας.

Άμ,φότεραι αί οδοί αύται χωροΰσιν έκ Ν. πρός Β. παραλ- 
λήλως άλλήλαις. Ή μέν πρός άριστεράν τώ κατερχομένω είνε 
εις ριήκος υπέρ τά εκατόν μέτρα έσκαμμένη έν τφ βράχω του

60), θά καθίστα ακατάλληλον τόν το'πον, ώς λίαν άπό τής πόλεως άπομεμα- 
κρυσμένον. ’Άλλως δέ καί ό Παυσανίας (II, 2,4) πρώτον μνημονεύει την πόλην 
τοΰ τείχους καί τόν παρ’ αύτή τάφον τοΰ Διογε'νοος καί έπειτα τό Κράνειον. 
Προσέτι οέ καί τό πλήθος των μεταξύ τοΰ αρχαίου τείχους καί τοΰ τουρκικού 
τάφων είνε τοσοΰτον μέγα, (ύπέρ τούς 100 σώζονται ακόμη ανοικτοί, έν οΐς καί 
μέγας θολωτός υπόγειος ΝΔ τοΰ αμφιθεάτρου 20 μόλις βήματα απ’ αύτοΰ), 
ώστε αδύνατον είνε νά θεωρηθή τό μέρος τοΰτο πυκνώς κατωκημένον κατά την 
αρχαιότητα.

Άρχαϊα λείψανα έν τή δεξιά όχθη τής χαράδρας εντεύθεν τοΰ Έξαμιλίου ει- 
δον τά έξης' α') παρ’ αυτό τό χείλος τής χαράδρας παχύ τείχος έκ μικρών λί
θων Ιργον βυζαντινών χρόνων πιθανώς' β') τάφος θολωτός κατά την άριστεράν 
πλευράν τής σημερινής αμαξιτής όδοΰ έκ Ναυπλίου εις Νέαν Κόρινθον, έπισκευα- 
σθείς πρό έτοίν Οπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας καί σώζων τοιχογραφίας, 
ών άντίγραφον άπόκειται έν τώ Κεντρικώ Μουσείω' γ') δεξιόθεν τής εις Έξα- 
μίλιον όδοΰ μέγα έρείπιον ρωμαϊκού κτιρίου (opus reiiculatum)' δ’) ολίγον 
απωτέρω τούτου αριστερόθεν τής αυτής όδοΰ μικρόν ύψωμα γης, οπερ ’ίσως είνε 
παλαιός τύμβος.

(1) ΓΙαυσ. II, 2, 5.
(2) Παυσ. II, 3, 2 καί 4. Κακώς ό Curtius (Peloponn. II σελ. 530) 

καί άλλοι όπέλαβον ότι περί μιας όδοΰ γίνεται λόγος παρά Παυσανία.
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πλησίίστάτου προς την θάλασσαν έκ των ύδατογενών βραχωδών 
στρωμάτων, St’ ών τό έδαφος κατέρχεται κλίμακηδόν έκ του 
Άκροκορίνθου μέχρι της παραλίας λήγουσα πλησίον τής παρα
λίας ολίγον δυτικώτερον τοΰ δυτικωτάτου άκρου του όρυκτοΰ 
λεμένος ’ ώστε επειδή ή παρά τον λιμένα αρχαία κώμη εκειτο 
άνατολικώτερον,άναμφιβόλως έν τή χερσονήσφ, ήν σχηματίζουσιν 
επί τής νοτιάς όχθης αί δύο πρώται μετά τό στόμιον δεξαμεναί 
πρός δεξιάν τφ είσερχομένφ (1), ή οδός αύτη πρέπει νά ύποτεθή 
κάμπτουσα κατ’ ορθήν γωνίαν πρός άνατολάς άπό τοΰ τέρματος 
του έν τφ βράχω έσκαμμένου μέρους αυτής μέχρι τής είρημένης 
χερσονήσου. Ή δ’ άνατολικώτερον τής πρώτης κείμενη δευτέρα 
οδός έπί Λεχαίου δεν είνε έσκαμμένη έν τω βράχιρ, ώς έκείνη, 
καί καταλήγει εις αυτό τό μέσον τοΰ όρυκτοΰ λιμένος άνευ οΰ- 
δεμιάς καμπής, άρα αύτη είνε άναμφιβόλως ή δευτέρα των ύπό 
Παυσανίου μνημονευόμενων οδών ή ευθεία^2).

Άμφότεραι δέ αί οδοί αύται. αίτινες σχεδόν καθ’άπασαν αυ
τών τήν έ'κτασιν είνε καί νΰν έ'τι έν χρήσει καί πλεισταχοΰ σώ- 
ζουσι λείψανα τής αρχαίας έκ μεγάλων τετραγώνων λίθων έπι- 
στρώσεως, περιβάλλονται έκατέροθεν ύπό άναριθμήτων τάφων 
αρχαιοτέρων και θολωτών έκ ρωμαϊκών χρόνων (3), καί είνε

(1) Τοϋτο πιστεύομεν, διότι καίτοι αυτόθι έγένετο ή μεγίστη σκαφή ύπό των 
αρχαίων, έν τούτοις τά χώματα άπεκομίσθησαν πολύ περαιτέρω καί συνεσωρεύ- 
0ησαν εκατέροθεν τοΰ στομίου καί κατά μήκος της πρός άριστεράν αότοΰ δεξα
μενής- προσέτι δέ η χερσόνησος αύτη αποτελεί τό κεντρικώτερον σημείον τοΰ 
ορυκτοί; λιμένος καί τό τήν μεγίστην εκτασιν άποβαθρών έχον.

Ή διατήρησις τοΰ όρυκτοΰ λιμένος μετά τών πρό του στομίου δύο μικρών 
κυματοθραυστών, τών δεξαμενών καί τών πολλαχοΰ περί αύτάς σωζομένων προ
κυμαιών είνε εΐσέτι άρίστη- έπίκειται όμως δυστυχώς τελεία καταστροφή αότοδ, 
διότι αί δεξαμεναί ή'ρξαντο καλλιεργούμεναι ώς λαχανόκηποι, έξ ού μετά τινα 
χρόνον επέρχεται κατάπτωσις τών οχθών καί ίσοπέδωσις. Ευχής έ'ργον θά ήτο 
νά σχεδιαγραφηθή πρό τής καταστροφής τό σπουδαιότατον καί μοναδικόν έν Έλ- 
λάδι τούτο λείψανον τής άρχαιότητος ύπό έμπειρου χαρτογράφου, νά έξετασθή 
δέ δΓ άνασκαφών ή διατρήσεων καί τό βάθος αότοΰ, διότι πλεΐστα ζητήματα 
περί τοΰ έμπορίου καί τοΰ ναυτικοΰ τών αρχαίων ήδύναντο νά διαφωτισθώσιν έκ 
τούτου.

(2) Παυσαν. II, 3, 4.
(3) Καί μεγάλης τινός θολοδομίας ερείπια σώζονται έντός αμπέλου κατά τήν 

θέσιν Κρητικά, παρά τήν πρώτην έπί Λεχαίου οδόν άριστερόθεν τω κατερχο- 
μένω.
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κάλλιστα καταφανείς μέχρι εγγύς της πρώτης των ΰπό των βρα
χωδών ύδατογενών στρωμ.άτων σχηματιζομ-ένων δύο αποτόμων 
στεφάνών Α καί Β(1). Έν έκατέρα τών στεφάνών τούτων ύπάρ- 
χουσι δύο κοιλάσματα (α - α' καί β - β') άντιστοιχοΰντα πρός 
τάς δύο οδούς, άτινα καίπερ μη σώζοντα καταφανή σημεία άν- 
θρωπίνης εργασίας (2), δύνανται όμως ασφαλώς να θεωρηθώσιν 
ώς χειροποίητα χάριν ομαλής καταβάσεως τών οδών έκ τών 
στεφάνών κατασκευασθέντα, διότι καί συμμετρικώς προς άλ- 
ληλα καί καταντικρύ τών οδών κεινται, καί δεν ύπάρχουσιν 
έν ταϊς στεφάναις τοσοΰτον ευμεγέθη κοιλάσματα, είμη όπου δι- 
ήρχετο οδός κατα την αρχαιότητα. Τό μικρόν κοίλασμα α" έπί 
της στεφάνης Α προήλθεν ώς έκ της κατασκευής μεγάλου θολω- 
λωτοΰ τάφου, οΰ μέρος διετηρήθη πρός άριστεράν τώ έξερ— 
χομένω (3).

Τό δέ ΰπερμέγεθες κοίλασμα Γ τό μεταξύ του α" καί τών 
ερειπίων τού μεγάρου του Κιαμηλ-μπέη κείμενον έχει πανταχό- 
θεν λίαν υψηλήν καί σχεδόν κάθετον κλιτύν, ώστε ούδεμία οδός 
ήδύνατο νά διέρχηται δι’ αύτοΰ. Τό όλως έκτακτον αύτοΰ μέ
γεθος αποκλείει πάσαν υπόνοιαν ότι δεν είνε τεχνητώς κατε- 
σκευασμένον, αί δ’απότομοι αύτοΰ πλευραί, δυνάμεναι κάλλιστα 
νά χρτσιμεύσωσιν ώς αναλήμματα, καί δύο μεγάλαι άρχαΐαι 
υπόνομοι τής πόλεως έκβάλλουσαι έν αύτφ πείθουσιν ημάς ότι 
αυτόθι ήτο τό παλαιόν ατάόωτ, περί ού ό Δίων ό Χρυσόστομος (4) 
μ.αρτυρεΐ τά έξης’ «ώστε οί Ινορίνθιοι μέν έξω τής πόλεως θεω- 
ροΰσιν έν χαράδρα τινί, πλήθος μέν δυναμένω δέξασθαι τόπω, 
ρνπαρω δε άΛΛως, χα'ι δπον ρηδείς αν ρηδέ θάψειε ρηδένα τών

(1) Τδε τόν χάρτην. Ό χάρτης ούτος κατεσκευάσθη τη βοηθέ ία πυξίδος· 
χαίτοι δέ κ.ατεβλήθη πάσα προσπάθεια νά όρισθή οσον ήτο δυνατόν ακριβέστε
ρου ή θε’σις τών τάφρων τής άνασκαφής καί πολλά άλλα σημεία, δεν δύναταί 
νά άξιοι απόλυτον ακρίβειαν.

(2) Μόνον Ιν τω 6' υπάρχουσιν ίχνη τινά τροχιών αριστερόθεν τώ έξερχο- 
μένω.

(3) Έτερος μικρός τάφος εινε έσκαμ,μένος έπί τοΰ οπισθίου χείλους εν τώ 
βράχω.

(4) Λόγ. XXXI σελ. 347 Morel.
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είευθέρωγ» (1). Τεχνητόν άνάλημμα προς έπέκτασιν του στα
δίου φαίνεται ότι είνε καί τό μικρόν ύψωρια γ.

Τουναντίον δε κατά τό μέγιστον μέρος φυσικόν φαίνεται ότι 
είνε τό δυτικώτερον του Γ καί τοϋ μεγάρου του Κιαμήλ-μπέη 
κείμενον ίκανώς μέγα κοίλασμα, όπερ παρήγαγον τα ίσως 
έκ τύχης δι’ αρχαίας υπονόμου εΰρόντα διέξοδον ύδατα κατα- 
στραφέντος αρχαίου υδραγωγείου, ύποσκάψαντα την ύπό τό 
βραχώδες στρώμα γην καί έπενεγκόντα την κατάπτωσιν αύτοΰ, 
συνεργασΟείσης εις τοΰτο καί της άνθρωπίνης χειρός κατά τούς 
τουρκικούς, ίσως δέ καί τούς βυζαντινούς χρόνους, πρός κατα
σκευήν εύδρόσου ένηβητηρίου, του νυν ύπό τό όνομα Λουτρογ 
τής ’Αφροδίτης γνωστού. Όλως έσφαλμένη είνε ή τό πρώτον, 
καθ’ όσον γνωρίζομεν, ύπό Prokesch von Osten (2) καί G. 
Gottling (3) διαδοθεϊσα καί ήδη γενικώς επικρατούσα γνώμη ότι 
αυτόθι είνε ή έν τη κάτω πόλει πηγή Πειρήγη καί τά ύπό Παυ- 
σανίου (4) μνημονευόμενα περί αυτήν οικήματα πεποιημεγα σπη- 

Ιαίοις κατά ταύτά, διότι τό μ.έρος τούτο καί πολύ τής έκ Κεγ- 
χρεών οδού απέχει, καί έ'ξω τών τειχών τής πόλεως κεϊται. 
Καθ’ ημάς ή ΓΙειριόνη πρέπει νά άναζητηθή εντός τού ση
μερινού χωρίου δυτικώτερον τού κοιλάσματος β (5), έφ’ ού πι- 
στεύομεν ότι ί'σταντο τά προπύ-Ιαια■ τά δέ σπηλαίοις κατά 
ταύτά πεποιημένα οικήμ,ατα ήσαν έξ άπαντος ύπό τό βραχώδες 
στρώμα τής στεφάνης Β κατεσκευασμένα (6). 1 2 3 4 5 6

(1) Ό Leake (Peloponnesiaca σελ. 393) χαΐ ό Ourtius (Peloponn. II 
σελ. 591,78) άναφέρουσι τό χωρίον τοΰτο εις τό σωζο'μενον ρωμαϊκόν αμφιθέατρου. 
Άλλ’ουτε χαράδρα είνε τοΰτο, ούτε ήνπαρός τόπος· άλλως δέ καί δέν κεϊται 
ϊζοί τής πόάειος, άλλ’ εντός τών τειχών αυτής έν τω Κρανείω, ’Ίσως ή ρυπα- 
ρότης τοΰ σταδίου κατε'στησεν άναγχαίαν τήν κατασκευήν τοΰ αμφιθεάτρου έν 
χρο'νοις νεωτε'ροις τοΰ Δίωνος.

(2) Denkwiirdigkeiten u. Er. a. d. Or. II σελ. 317 καί 319.
(3) Die Quelle Peirene κτλ. (Arch. Zeit. 1844 σελ. 328).
(4) II, 3, 3.
(5) Παυσαν. II, 3, 2: ολίγον δέ άπωτέρω τών προπυλαίων έσιοΰσιν έν δεξιά 

έστιν 'Ηρακλής χαλκοΰς· μετά δ’ αυτόν εσοδο'ς έστι τής Πειρήνης 1ς τό ΰδωρ.
(6) Όμοιον οίκημα υπό τόν βράχον τής ΓΙνυκός έκαθάρισε πρό ολίγων ήμε- 

Ρών ό Dorpfold. ’Ίσως δέ αί πρός δεξιάν τής εις τήν πλατείαν τοΰ σημερινού 
χωρίου άγούσης όδοΰ κείμεναι δύο κρήναι, ών ή μέν καλείται τοΰ Μονρατ-άγα,
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"Ιχνη των έπί Λεχαίου οδών δεν είνε καταφανή μεταξύ της 
στεφάνης Α καί της στεφάνης Β ■ σειρά τάφων όμως ανε
σκαμμένων ΰπό τυμβωρύχων δεικνύει της δευτέρας των οδών 
τούτων την διεύθυνσιν επί τι διάστημα (1). Έκ δέ τών μακρών 

τειχών του μέν δυτικού την θέσιν νομίζομεν δτι δεικνύει ή ση
μερινή ευθεία οδός εκ του μεγάρου του Κιαμήλ-μπέη πρός την 
θάλασσαν, καθ’ άπαν τό μήκος τής όποιας διακρίνονται πλει- 
σταχοΰ μεγάλοι πώρινοι λίθοι' τρία δέ μικρά κτίσματα έν τή 
αριστερόθεν τής όδοΰ ταύτης σταφιδαμπέλω του Διονυσίου Νο- 
ταρά πιθανώς είνε πύργοι (2). Τοΰ δ’ ανατολικού σκέλους την 
θέσιν δεικνύει πιθανώς μακρά σειρά λίθων ολίγον άνατολικώτερον 
τής δευτέρας επί Λεχαίου όδοΰ έν τοϊς άγροις φαινομένη, ήτις 
προεκτεινομένη θά συνήντα τό περί την στεφάνην Β τείχος τής 
πόλεως ένθα περίπου καταλήγει καί τό τουρκικόν τείχος. Άνα
τολικώτερον λοιπόν τοΰ σκέλους τούτου τό μεταξύ τών στεφά
νών Α καί Β επίπεδον ήτο άναμ,φιβόλως άκατοίκητον, πιθανώς 
δέ καί τό μεταξύ τών δύο σκελών ένεκα τών πολλών αυτόθι ευ
ρισκομένων τάφων, καί μόλις έτι δυτικώτερον είνε φανερόν ότι 
ή πόλις έκειτο έπ’ άμφοτέρων τών βαθμιδών τοΰ κλιμακηδόν 
κατερχομένου εδάφους (3).

ή δέ του Τεκέ, λαμβάνουσι τό ύδωρ εκ της Πεψίνης, ακολουθών δε' τις δι1 άνα- 
σκαφής τους υδροφόρους αυτών οχετούς θά άνεύρισκε πιθανώς καί τά σπηλαιο- 
ειδη οικήματα.

(1) Έπί του χάρτου έσημειώθησαν μόνον εκείνοι οί τάφοι, ους ήμεΐς ειδομεν 
ανοικτούς* οί δέ μετά την άνασκαφήν έπιχωσθέντες ήσαν πολύ περισσότεροι καί 
κατ άμφοτέρας zclq oSovq, ώς έμάθομεν. Τάφοι τινές εν τώ βράχο) εσκαμμενοι 
εν ειδει οικημάτων υπάρχουσι και ευθύς κάτωθι τής στεφάνης Α παρά τό α αρι
στερόθεν τώ κατερχομένω.

(2) Τάφοι καθ’ όσον εμάθομεν δεν εδρέθησαν ενταύθα πλήν μαρμάρινης σαρ
κοφάγου μετ’ αναγλύφων έρωτιδέων και στεμμάτων ευρεθείσης πλησίον τής πα
ραλίας καί συντριβείσης 6πό τών άνευρόντων, ής μικρόν τεμάχιον ειδομεν υπό 
τό έρμα τής σιδηροδρομικής γραμμής.

(3) Κατά τούτο τό μέρος ή στεφάνη Β καθίσταται έπί μάλλον ταπεινοτε'ρα, 
μεγάλα δ’ερείπια εξ οπτόπλινθων κεΐνται καί έπί τής κατωτέοας βαθμΐδος. Πρός 
Β δέ τού αρχαίου ναού υπό την άνωτέραν στεφάνην (δυτικώτερον τής εκκλησίας 
τού 'Αγίου ’Αθανασίου) υπάρχει κοίλος τις χώρος, έν ω ίσως δύνανται νά εύρε- 
Οώσι τά έρείπια τού θεάτρου, δι’ ών θά έβεβαιούτο ασφαλώς ότι ό ναός ουτος 
ήτο ό τής Χαλινίτιδος ’Αθήνας (ΙΙρβλ. Παυσ. II, 4, 5).
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Έκ των είρημένων οΰδεμία άμφιβολία δύναται νά ΰπολειφθή 
δη τδ μέρος, έν ω έγένετο ή άνκσκαφή, κεϊται κατά την δια
σταύρωσή των επί Λεχαίου οδών μετά της έκ Κεγχρεών- ώστε 
επειδή καί σαφέστατη είνε ή περιγραφή του Παυσανίου καί ού- 
δείς λόγος υπάρχει νά αμφισβητηθώ το κύρος αυτής, εις ημάς 
τουλάχιστον καί κατά τήν άνασκαφην καί μετ’ αυτήν ούδεμία 
ύπελείφθη αμφιβολία ότι αυτόθι έ'πρεπε νά ζητηθή ή αγορά καί 
πράγματι κεϊται. Αυτόθι ίκβάλλουσι προς τούτοις καί ετεραι 
δύο μεγάλαι οδοί, ήτοι ή έκ Κλεωνών καί ή έκ του Ίσθμοΰ, ών 
ή διεύθυνσις είνε καταφανής ώς έκ της ασφαλώς βεβαίας θέσεως 
των πυλών της πόλεως δι ών διήρχοντο.

Ή θέσις δ’ αύτη τής αγοράς λίαν άπό τής εισόδου του Άκρο- 
κορίνθου άπομεμακρυσμένη, ώς καί ή του καταντικρύ ταύτης 
κατεσκευασμένου όρυκτοΰ λιμένος του Λεχαίου (1), προσέτι δέ 
καί το ύπερμέτρως μέγα ύψος του Άκροκορίνθου ένέβαλεν ήμϊν 
κατ’ άρχάς τήν υποψίαν ότι ή πρώτη άκρόπολις κατά τούς προ
ϊστορικούς χρόνους δεν ήτο ό Άκροκόρινθος, αλλά τις τών μι
κρότερων πρός άνατολάς αύτοΰ γηλόφων. Έν τούτοις όμως άφοΰ 
έπί ματαίω άνεζητήσαμεν αυτόθι λείψανα προϊστορικών κτιρίων 
ή μυκηναϊκών αγγείων όστρακα, δεν ήδυνήθημεν δέ ούτε τοιαΰτα 
ουδέ θέσιν κατάλληλον πρός οικοδομήν άκροπόλεως νά άνακαλύ- 
ψωμεν,τέλος άνεύρομεν έπ’ αΰτοϋ τοΰ Άκροκορίνθου πλεϊστα καί 
μέγιστα λείψανα κυκλώπειων τειχών,άτινα παραμορφωθέντα ώς

(1) Άξιον σημειώσεως είνε ότι τό άγκυροβόλιον τών Βενετών κειται πολύ 
δυτικώτερον τού άοχαίου λιμένος αντίκρυ της εισόδου τού Άκροκορίνθου· (ή θέ
σις ονομάζεται καί σήμερον Καραβοστάσι). Πρός ύπεράσπισιν αυτού είνε κατε- 
σκευασμένον μέγα οχύρωμα έκ χώματος μετά εύουτάτων τάφρων, άπό δέ τού 
οχυρώματος άγει έτέρα τάφρος πρός πύλην τής αρχαίας πόλεως εντός τού βρά
χου τής κατωτέρας στεφάνης, εσκαμμένην, πρός δεξιάν τής όποιας υπάρχει καί 
έτερον όμοιον οχύρωμα. Διά τής πύλης ταύτης διέρχεται σήμερον ή έκ τών παρά 
τήν άρχαι'αν Σικυώνα χωρίων οδός εις Παλαιάν Κόρινθον, διά τής αυτής δέ νο- 
μίζομεν ότι διήρχετο καί ή άρχαία οδός επί Σικυώνα (ΓΙαυσ. II, 3, 6). Τό δέ 
όνομα ΙΙα2αιόπο2ΐ(;, όπερ άποδίδεται σήμερον εις τήν παρά τό βενετικόν οχύ
ρωμα καί τήν πύλην θέσιν, πιστεύομεν ότι ούδεμίαν έχει διά τήν τοπογραφίαν 
τής άρχαίας Κορίνθου σημασίαν δηλούν πιθανώς μόνον τήν θέσιν τού κατά τούς 
βενετικούς χρόνους συνοικισμού. Επειδή δέ άπεκόπησαν τμήματά τινα τού βρά
χου τής στεφάνης διακρίνεται κάτωθι τού οχυρώματος τούτου μέγα ψηφιδωτόν 
έδαφος.
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Ικ της έπιβύσεως των αρμογών δι’ άμμοκονίας κατά τους νεωτέ- 
ρους χρόνους εμειναν μέχρι τοΰδε ύπό πάντων των περιηγητών 
απαρατήρητα'ό τρόπος της οικονομίας όμως φαίνεται έκ πρώτης 
όψεως ομοιότατος προς τά άλλαχοΰ γνωστά κυκλώπεια τείχη, 
καί ή πολλαχοΰ καταπεσοΰσα πρόσθετος άμμοκονία δεικνύει ότι 
ούδέν ίχνος αυτής εύρίσκεται εις τό εσωτερικόν μέρος τών τει
χών (1).Το παράδοξον λοιπόν της θέσεως της άγοράς καί του Λε- 
χαίου ίσως δικαιολογεί την υποψίαν ότι κατά τούς προϊστορικούς 
χρόνους ή είσοδος τοΰ Άκροκορίνθου δέν ήτο έκ δυσμών,ώς έπειτα, 
άλλά προς τά ΒΑ παρά την τουρκικήν πυλίδα. Ή άνάβασις 
είνε σήμερον λίαν δυσχερής, διότι τά καταρρέοντα ΰδατα παρέ
συραν τά χώματα καί κατέστησαν την κλιτύν άπόκρημνον, κατ’ 
εκείνους όμως τούς χρόνους ήτο εξ άπαντος όμαλωτέρα ύποστη- 
ριζομένη καί διά κτιστών άναλημμάτων.

Ή άνασκαφή λοιπόν έπεχειρήθη ύπό άρίστας προσδοκίας άρ- 
ξαμένη τή 23 ’Ιουλίου καί περατωθεΐσα κατά τό πρώτον δεκα
ήμερον του Σεπτεμβρίου, ότε ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία ήναγ- 
κάσθη ίξ άλλων λόγων νά διατάξη τήν παΰσιν τής άνασκαφής. 

Αί άνορυχθεϊσαι τάφροι έπεχώσθησαν πάσαι, διότι τά γήπεδα ή- 
σαν ιδιωτικά καί δέν ήτο δυνατόν νά έξαγορασθώσιν. Πρώτη ή· 
νοίχθη ή τάφρος Δ μήκους μέτρων 15 καί πλάτους 6,50, ή δέ 
σκαφή προέβη μέχρι τοΰ φυσικοΟ εδάφους εις όχι μέγα βάθος. 
Εύρέθησαν έξ έν όλω παράλληλοι τοίχοι όχι πάντες έν τφ αύτώ 
δαπέδω τεθεμελιωμένοι καί συναντώντες πρός Ν κάθετον τοίχον 1

(1) Τό κάλλιστα διατηρούμενον και εύδιαγνωστότατον μέρος τών κυκλώπειων 
τειχών κειται επί της απροσίτου άκρας της άποτομωτάτης κλιτύος του βράχου 
ύπεράνω της προ της πρώτης πύλης γέφυρας δεξιόθεν τώ προσερχομένω. Μέγι
στα τμήματα αυτών κεΐνται καθ' άπασαν τήν πρός νότον πλευράν αντίκρυ τών 
Πεγτεσκονφίων, άλλά δυστυχώς είνε όλως άπρόσιτα. Μόνον μικρόν τμήμα εκ 
μεγίστων λίθων είνε εύπρόσιτον αυτόθι κείμενον ενδοτέρω τοΰ μεταγενεστέρου 
τείχους όπισθεν τοΰ μεγάλου τουρκικοΰ πύργου. "Ετερον επίσης εύπρόσιτον καί 
μέγα τμήμα κειται Ικατέροθεν τής ΒΑ πυλίδος. Καί ενδοτέρω τής βόρειας πλευ
ράς τών μεσαιωνικών τείχων μεταξύ τών δύο κορυφών τοΰ Άκροκορίνθου ύπάρ- 
χουσι λίθοι τινές. Τά επί τών κυκλώπειων τούτων τειχών ώκοδομημένα νεώτερα 
τείχη είνε άείποτε τουρκικά, ουδέποτε δέ αρχαία ελληνικά, καθόσον παρετηρή- 
σαμεν.
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καθ’ «παν το μήκος της τάφρου έκτεινόμενον,καλύπτοντά δε καί 
τι αρχαιότερου φρέαρ. Πάντες ήσαν εκ μικρών λίθων καί άμμο
κονίας κατά τό μάλλον η ήττον κακώς έκτισμένοι. Χώρος τις 
μεταξύ δύο παραλλήλων τοίχων καί τοΰ νοτίου έχων μήκος 5 μ. 
ήτο έπεστρωμι'νος δι’ ευτελούς ψηφιδωτού. Έν τούτω υπήρχε 
τετράγωνος στήλη εις μικρόν ύψος διασωζομένη ώκοδομημένη δέ 
διά μικρών λίθων καί πηλού άνευ άσβεστου, ήτις ήτο ίσως βω
μός τις ιδιωτικής οικίας. Δύο έκ τών πλευρών αυτής έσωζον πο
λυτελές επίχρισμα έκ στενών ταινιών πολύχρωμων λίθων προσκε- 
κολλημένων διά μαρμαροκονίας επί όρθιας πλακός καί εις ποικί
λα γεωμετρικά σχήματα διατεταγμένων, έν οίς ύπήρχον καί ται· 
νίαι έν μέν τή μια πλευρά έξ απλής μαρμαροκονίας παχύ ερυ
θρόν χρώμα φερούσης, έν δέ τή έτέρα έκ ψηφιδώματος έκ πε- 
τραδίων εις ποικίλα σχήματα, άμυγδαλοειδή,άστεροειδή καί άν- 
θεμιοειδή κεκομμένων. Τό έπίχρισμα τούτο έκαλύπτετο ύπό ετέ
ρου εύτελεστέρου ές οπτόπλινθων. Έκ τών αυτόθι εύρεθέντων 
ολίγων άρχαίων άξιου μνείας είνε τεμάχιον μικρού μαρμάρινου 
άγαλματίου τής ΙΙραξιτελείου Κνιδίας ’Αφροδίτης, έξ ού σώζε

ται ή πλίνθος μετά τών ιχνών τών ποδών καί τό έπί τής πλίν
θου άγγεϊον μετά τοΰ έπ’ αυτού έπερριμένου ίματίου.

Μη θέλοντες νά έπεκτείνωμεν περαιτέρω την άνασκαφήν παρά 
τά άσημα ταΰτα τών χρόνων τής παρακμής λείψανα έγκαταλεί? 
ψαμεν την τάφρον ταύτην, καί έπεχειρήσαμεν την άνόρυξιν τής 
τάφρου Ζ. Έν ταύτγι άνεφάνησαν ευθύς πλεΐστοι τοίχοι έκ τών 
έσχατων χρόνων τής άρχαιότητος, άλλ’ ευτυχώς μετ’ αυτούς καί 
στυλοβάτης άρχαϊος, ον'έφεξής παρακολουθοΰντες άπεκαλύψαμεν 
την αυλήν ελληνικού οικοδομήματος άξιολογωτάτου, όπερ θά πε- 
ριγράψωμεν ιδιαιτέρως κατωτέρω.

Ή φθορά όμως, ήν ύπέστη τό οικοδόμημα τούτο κατά τε 
τούς ρωμαϊκούς καί βυζαντινούς χρόνους άπεδεικνύετο σπουδαιο- 
τάτη, τά έ'δαφος έφαίνετο πανταχού εις μέγιστον βάθος πολλά- 
κις άνεσκαμμένον καί διά τούτο όλίγας άρχαιότητας σώζον, πλεϊ- 
στοι δέ έκ τών άθλιων μεταγενεστέρων τοίχων εύρίσκοντο οχι μό
νον μέχρι τοΰ άρχαίου έδάφους φθάνοντες, άλλά πολλάκις έ'τι 
βαθύτερου, πλατεία δ’ υπόνομος καί άναρίθμητοι μικρότεροι ό-
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χετο! είχον αναστατώσει το ρέγιστον [Λερός του εδάφους. Τού
των ένεκα ρή έχοντες πολλάς ελπίδας νά άνεύρωριεν ασφαλές τι 
σηρ.εΐον της αρχαίας αγοράς καί ρικρά τά εύρεθέντα απέναντι 
των προσδοκωρένων νορίζοντες παρελείψαρεν δυστυχώς την ολο
σχερή άποκάλυψιν του καλλίστου τούτου κτιρίου, καί ήρχίσαρεν 
την άνόρυξιν της τάφρου Η, άφοΰ ό ιδιοκτήτης τού άγροΰ έβε— 
βαίου ότι έκ παραδόσεως γνωρίζει την ύπαρζιν ρεγάλων ερει
πίων αυτόθι. Τοίχοι άθλιώτεροι άλλήλων άνεφαίνοντο άναρίθ- 
ρητοι καί αλλεπάλληλος καί ρεταξύ αυτών οχετοί παντοϊοι 
καί φρέατα, δυστυχώς δέ καί ρικρά τινα λείψανα ελληνικών 
κτιρίων δωρικού ρυθρ-οΰ καί πληθύς αρχαίων κεράρων(Ι), άτινα 
σπουδαίων εύρηράτων προρηνύρατα ύπολαρβάνοντες έζετείνορεν 
υπέρ την άρχικήν πρόθεσιν την τάφρον εις ρ,ήκος καί βάθος. 
’Αφού όρως καί ρέχρι τού εις βάθος 5,50 ρ. κειρ.ένου φυσικού 
εδάφους ούδέν εύρορεν πλήν άθλιων τοίχων, πολλών διά τού 
υλικού άρχαιοτέρων κτιρίων έκτισρένων, άνωρύξαρεν καί πλα- 
γίως έτέραν ρικράν τάφρον η ρετά τού αυτού άποτελέσρατος. 
Τά ρ.όνον άξιον λόγου τινός εύρηρ.α εΐνε ρικράν άνάγλυφον ρορ- 
φής καθηρένης επί θρόνου, φορούσης ίράτιον καί κρατούσης έγ
χορδον ρουσικον όργανον. Το έ'ργον είνε τέχνης καλής τού Ε’ 
αΐώνος, άλλα δυστυχώς ελλείπει ολόκληρον τά άνώτερον ρέρος 
τού σώρατος(2).

’Ακολούθως προέβηρεν εις άνόρυξιν τής τάφρου Θ καί τριών 
ρικροτέρων πλησίον (θ) έν άγρώ, έν ώ ήσαν καταφανείς ρεγάλοι 
τινές λίθοι και έξεϊχε ρικράν υπέρ τά έδαφος τρήρα εύρεγέθους 
κίονος άρραβδώτου, ών ή σύρρετρος άλλήλοις θέσις έφαίνετο δη- 
λοΰσα την ύπαρζιν ρεγάλου κτιρίου κατακεχωσρένου. Μετά ρι- 
κρον όρ.ως έφάνη ότι πάντα ταΰτα κατά τύχην ρ.όνον ήσαν εκεί 
έρριρένα, άνεφάνησαν δέ υποκάτω έτεροι πλεϊστοι τοίχοι, ών τι- 
νες ρετά ρεγάλων καί κάλλιστα κατειργασρένων λίθων έζ αρ
χαίου οίκοδορ.ήρατος κατεσκευασρένοι, άλλ’ έξ άπαντος πάντες 
δχι αρχαιότεροι τών βυζαντινών χρόνων. Στρώρ.α λατύπης έκ

(1) Μεταξύ τούτων ύπήρχε καί εις πρωτοφανούς είδους, έν ώ στρωτήρ καί 
καλυπτήρ ήσαν έν τω αύτφ τεμαχίψ συνηνωμένοι.

(2) Μετεκομίσθη εις τό έν Άθήναις μουσεΐον.
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πωρίνων λίθων προς άνατολάς ύπό τινα τοίχον χωρούν ήνάγκα- 
σεν ήμάς νά έκτείνωμεν την σκαφήν πρός το μέρος θ', άλλ’ εύ- 
θύς άπωλέσαμεν τά ίχνη αύτοΰ άνευρόντες ολόκληρον σύμπλεγμα 
έκ μεταγενεστέρων τοιχίων.

Μετά ταΰτα προέβημεν εις άνόρυξιν τριών τάφρων Λ, Κ καί 
Μ συγχρόνως. Καί έν μέν τή Μ ούδεν εΰρομεν πλήν τινων με- 
ταγενεστε'ρων τοίχων. Έν δέ τή Λ οί μεταγενέστεροι τοίχοι 
ήσαν πυκνότεροι' εις ένα δ’ έξ αυτών ΔΑ χωροΰντα καί έκ με
γάλων λίθων καί κεράμων ώκοδομημένον ανήκει ψηφιδωτόν έδα
φος καλής εργασίας κείμενον εις βάθος 3 μέτρων. “Εν περίπου 
μέτρον βορειότερου έτερος παράλληλος τοίχος νεώτερος του πρώ
του είνε τεθεμελιωμένος έ'τι βαθύτερου διαρρήξας τό ψηφιδωτόν 
επειδή δ’ ό πρώτος σώζεται σχεδόν μέχρι τής έπιφανείας, ό δέ 
νεώτερος δεν ήδύνατο νά ύπάρξ·/), άν μή εκείνος ήτο εντός του 
έδάφους κατακεχωσμένος, εξάγεται ασφαλώς ότι όλόκληοον τό 
έκ τριών σχεδόν μέτρων ύψος του νεωτέρου τοίχου είνε θεμέλιον, 
τό δέ δάπεδον του κτιρίου, εις ο άνήκεν, έ'κειτο δχι πολύ κατω
τέρω τής σημερινής έπιφανείας. Τό αυτό δηλουσι καί δύο κάμι- 
νοι κεραμ.ευτικαί εις όλιγώτερον του ενός μέτρου βάθος εύρε— 
θεΐσαι.

Ευτυχέστερα ύπήρξεν ή άνασκαφή έν τή τάφρω Κ, έ'νθα 
άνευρέθη ή ΒΑ γωνία τοΰ κρηπιδώματος αρχαίου οικοδομήμα
τος καλλίστης κατασκευής. Σώζονται δύο μ,όνοι δόμοι έκ λίθου 
πώρινου, ών ό κατώτερος άκατάξεστος καί άκανονίστως προέ- 
χων του άνωτέρου κατά 0,15 — 0,40 μ. Αί δύο εύρεθεΐσαι 
πλευραί είνε τεθεμελιωμέναι εις βάθος 2,90 μ., καί διευθύ
νονται κατ’ ευθείαν πρός Β καί Α, ώς είνε καί ή διεύθυνσης άμ- 
φοτέρων τών έπί Λεχαίου οδών καί πάντων σχεδόν τών ρω
μαϊκών καί βυζαντινών τοίχων, ένφ τό έν τή τάφρω Ζ άπο- 
καλυφθέν άρχαΐον οικοδόμημα καί ό αρχαίος ναός ε'χουσι διεύ— 
θυνσιν έγκαρσίαν. Τό άνισον πάχος τών δύο πλευρών (1,20-)-58 
μ.) δεικνύει πιθανώτατα ότι έπί μέν τοΰ Α ΐσταντο κίονες, έπί 
δέ του Α' τοίχος. Πρός άνατολάς εις μικράν άπόστασιν κεϊται 
έτερος αρχαίος τοίχος ΒΒ', ον ήδύνατό τις κάλλιστα νά έκλάβη 
ώς τον στυλοβάτην κιονοστοιχίας (περιστάσεως) περιβαλλούσης

9
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τό κεντρικόν οικοδόμημα, όπερ θα. ήτο ναός, καίτοι δεν σώζεται 
πλευρά παράλληλος πρός το Α'. Τό τοιοΰτον όμως καθίσταται 
όπωσοΰν αμφίβολον έκ τούτου, ότι οί δύο τοίχοι δεν φαίνονται 
παράλληλοι, διότι ή άπόστασις άπό του άνωτάτου δόριου του A 
μέχρι μέν του Β είνε 0,95 μ., ριέχρι δε τοΰ Β' 0,85' προσέτι 
δέ καί διαφορά τις περί την κατασκευήν ήδύνατο νά παρατη- 
ρηθή. Έν τούτοις επειδή τό άνασκαφέν μέρος είνε μικρότατον, 
δεν θά ήτο άσφαλής οιαδήποτε κρισις.

Υπέρ τούς τοίχους τούτους είχε κατασκευασθή έν μεταγενε- 
στέροις χρόνοις κάμινος πρός κατασκευήν οπτόπλινθων, έχρησι- 
ρ-οποιήθη δέ ό μεταξύ των δύο τοίχων στενός χώρος ώς στοά 
πρός καυσιν τοΰ καυσίμου ΰλικοΰ, έξ ού καί άπαν μέν τό (χέρος 
τοΰτο εύρέθη πλήρες τέφρας, οί δ’ αρχαίοι τοίχοι ήσαν ίκανώς 
υπό τοΰ πυρός βεβλαμμένοι. Κατά τόν χρόνον τής κατασκευής 
τής καμίνου ταύτης άφηρέθη καί εις έκ των λίθων μεταξύ Β 
καί Β', έκτίσθησαν δέ καί τά [χικρά τοιχία δ καί δ', μεταξύ 
των όποιων καί του Α' υπήρχε πιθανώς τό στόμιον τής καμί
νου. Έν έ'τι νεωτέροις χρόνοις ή κάμινος κατεστράφη, καί έπ’ 
αυτής έν μέρει δέ καί διά του ύλικου αυτής ώκοδομήθη ίκανώς 
εύρεϊα θολωτή υπόνομος Δ, ής τό στόμιον είνε τεθεμελιωμένον 
εις βάθος 2,80 άπό τοΰ σημερινού έδάφους. Τό πλάτος αυτής 
κατά τό στόμιον είνε υπέρ τό 1 μέτρον, τουλάχιστον δ’ ίσον 
ήτο καί τό ύψος αυτής. Έτι μεταγενέστερος φαίνεται ότι είνε 
ό τοίχος ΓΓ', διότι δέν ήδύνατο βεβαίως ούτε νά διατηρηθή 
προ τοΰ στομίου τής υπονόμου, αν ήτο προγενέστερος αυτής, 
ούτε νά κτισθή εις τοιαύτην θέσιν, έν όσω αύτη ήτο έν ένεργείε>ε. 
Έν τούτοις ό τοιοϋτος τοίχος είνε τεθεμελιωμένος 4,30 μ. άπό 
τής σημερινής έπιφανείας, έτι δέ βαθύτερον ό άθλιος τοίχος γ, 
ήτοι πολύ βαθύτερον τοΰ άρχαίου ελληνικού κτιρίου.

Δυστυχώς λαβών τήν έντολήν νά διακόψω τήν άνασκαφήν δέν 
ήδυνάμην νά προχωρήσω περαιτέρω. Έν τούτοις μαθών ότι πρό 
ετών τινων άνευρέθη πλησίον τοΰ τόπου τούτου καί έντός τοΰ 
σημερινού χωρίου υπερμεγέθης κίων κατά χώραν κείμενος άπε- 
φάσισα καί άνευ έντολής νά άπασχολήσω έργάτας τινάς έπί μίαν 
ημέραν. Ό είς σωζόμενος σπόνδυλος του κίονος τούτου εύρέθη
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μετ’ ολίγον κατά την ύποδειχθεϊσαν θέσιν, ήτοι σχεδόν έν τώ 
με'σω του μέρους, ένθα έπεχειρήθη ή άνασκαφή, καί του αρ
χαίου ναού επί τής όδοΰ τής άγούσης έκ τής πλατείας του 
σημερινού χωρίου πρός τό προαύλιον τής εκκλησίας τής Πα
ναγίας παρά την νοτίαν γωνίαν τής αυλής του Κωνσταν
τίνου Τσέλιου. *0 σπόνδυλος ούτος στηρίζεται έπί ενός μόνου 
λίθου ύψους μόνον 0,29 μ., κάτωθι του όποιου εις μόνον δό
μος μικρότερων λίθων ύψους 0,37. Κατά τάς τρεις πλευράς, 
ας ήδυνήθην νά εξετάσω, ό λίθος τής βάσεως δεν έχει πρόσοψιν- 
οί περί αυτόν δέ λίθοι έχουσιν άφαιρεθή έν μεταγενεστέροις χρό- 
νοις, καί άντ’ αυτών ύπάρχουσι προσωκοδομημένα άθλιά τινα 
τοιχία. Κατά τούς αυτούς χρόνους άνωρύχθη καί φρεάτιόν τι 
ευθύς παρά την βάσιν του κίονος, έξ ού καί μέρος του ενός των 
προσωκοδομημένων τοιχίων άπεκόπη. Αΐ πλευραί τής βάσεως 
δέν διευθύνονται κατ’ εύθεϊαν προς τά σημεία του όρίζοντος, 
άλλ’ έγκαρσίως, άντιθέτως όμως πρός τε τάν άρχαΐον ναόν καί 
τά έν τή τάφρω Ζ οικοδόμημα, ήτοι πρός ΒΑ (20°)(1).Ό έπί 
τής βάσεως ταύτης στηριζόμενος υπερμεγέθης σπόνδυλος έχει 
ύψος 1,34 καί διάμετρον 2,10' είνε δέ όλως άκατάξεστος, ημι
τελούς ίσως καταλειφθέντος τού κτιρίου ώς έκ τής έπί Μομμίου 
καταστροφής, διότι έκ τής κατασκευής δέν φαίνεται πολύ πα
λαιόν. Πρός ποιον δέ μέρος έξετείνετο τό οικοδόμημα, εις ό άνή- 
κεν ό κίων ούτος, δεν ήδύνατο νά διακριθή.

Έν γένει λοιπόν έκ τής άνασκαφής έξάγεται τό συμπέρασμα 
ότι παρά τό κατά μάλλον ή ήττον μέγα βάθος τής έπιχώσεως 
οΐ πλεΐστοι έκ των μεταγενεστέρων τοίχων είνε βαθύτατα τεθε- 
μελιωμένοι φθάνοντες μέχρι τού άρχαίου εδάφους ή καί έτι βα
θύτερου, καί μόνον όλίγιστοι έπί τής έπιχώσεως όπερ άλλως, 
νομίζομεν, δέν δύναται νά έξηγηθή ή ώς συνέπεια των συ
χνών έν τή χώριγ ταύτν) σεισμών, δι’ οΰς καθίστατο άπα- 
ραίτητος ή έπί στερεού εδάφους θεμελίωσις. Ώς έκ τούτου 
έπειδή ή Κόρινθος κατά τε τούς ρωμαϊκούς χρόνους καί άλό- 1

(1) Έκ των διαφορών τούτων της διευθύνσεως των οικοδομημάτων δύναται 
τις νά συμπεράνη ότι ή ρνμοτομία της άρ^αίας Κορίνθοιι δέν ήτο πολύ κανο
νική.
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κληρον τον Μεσαίωνα ήτο πυκνώς κατφκηριένη (1), πλείστα. 
δέ κτίρια κατά τό ρ,ακρότατον τοΰτο χρονικόν διάστηρ.α άνη- 
γέρθησα,ν αλλεπάλληλα έπί του αυτού γηπέδου,ή βαθεϊα έπίχω- 
σις ούδαρ-ώς ί'σγυσε νά προφύλαξη τα κάτωθι κείριενα λείψανα 
των χρόνων της άκριης της πόλεως έκ της καταστροφής, απαν

ταχού δε τό Ι'δαφος έ'χει ΰποστή πλείστας άναστατώσεις. Έξ 
έκτενεστέρων λοιπόν έν ριέλλοντι χρόνω άνασκαφών δύναται ριέν 
τις εύλόγως νά προσδοκρί την άνεύρεσιν λειψάνων τινών 
άρχαίων κτιρίων διαφυγόντων έξ οίασδήποτε τύχης τόν όλε
θρον ή και ριικρών τινων άλλων άρχαιοτήτων διασωθεισών 
που καί που εντός των χωριάτων, άλλ’ έδαφος πλούσιον εις άρ- 
χαιότητας, ώς έν ΆΟήναις, Έπιδαύρω ή Έλευσΐνι, άναριφιβό- 
λως δεν θά εΰρεθή έντός τής περιοχής τής άρχαίας Κορίνθου. 
Ευεξήγητος έκ τούτου είνε καί ή ριεγίστη σπάνις άρχαίων άντι- 
κειριένων έν ταϊς οίκίαις των νυν κατοίκων (2).

(1) Πρβλ. καί Ίεροκλ. Συνέκδ. 646, 7 εκδ. Parthey: Κόρινθος, η ποτέ 
Έφύρα, μητρόποΛις πάοης ΈΛΧάδος. — ΙΙροκοπ. Άνέκδ. 85 Α: Λνχνιδόν τε 
την έν Ήπειρύταις και Κόρινθον,α'ι δη πο.Ινανθρωπόταται έκπαΛαιονησαν

(2) Πρό πολλών δεκαετηρίδων παρετήρησε τοΰτο ό Prokesch VOH Osten 
’ε'νθ. άνωτ. σελ. 343. Auffallend wenige antike Triimmer findet man in 
den neueren Gebauden verwendet. Παραδο'ξως ρεγίστη εΐνε καί των έπι- 
τυρβίων επιγραφών ή απανωτής, καίτοι άναρίθρητοι εΐνε 5) ρέχρι των καθ' ήρας 
χρο'νων εις καλλίσαην κατάστασιν διατηρηθέντες αρχαίοι τάφοι. Καί εν τοΐς πο- 
λυαοίθροις ρεταγενεστέροις τοίχοις, οΒς ήρεΐς καθηρέσαρεν, απανιώτατα ρέν ή- 
σαν νά αρχιτεκτονικά τεράχια, επιγραφή δέ οΰδερία.

Κατά τούς ρεσαιωνικούς χρο'νους χάριν των λίθων φαίνεται δτι έπήλθεν ή κα
ταστροφή καί τών περιωνύρων τειχών τής Κορίνθου, ών τό πρός άνατολάς ρέ- 
ρος τουλάχιστον ’έρενεν ά'χρηστον ρετά τήν κατασκευήν του Ινδοτέρου τείχους. 
Καταφανή λείψανα τών άρχαίων τειχών σώζονται επί τής όφρύος τών πρός A 
τοΰ ΆκροκορίνΟου γηλο'φων καί κατά τήν πρός τήν πόλην τών Κλεωνών κλιτόν. 
Τεράχιά τινα κάλλιστα διατετηρηρε'να σώζονται καί ρεταξύ τής πόλης ταύτης 
καί τής τών Κεγχρεών, άτινα άπεικο'νισε διά φωτογραφίας κατ’ έρήν παράκλη- 
σιν ό διευθυντής τής ένταΰθα Γερρανικής σχολής κ. Dorpfeld- (τό πλάτος αυ
τών εΐνε 5,60-5,90 ρ. ΙΙρβ. καί Ross έν Zeitschr. fiir Alterth. 1852 σελ. 
415). Έλάχιστά τινα λείψανα διεσώθησαν καί ρεταξύ τής πόλης τών Κεγχρεών 
καί τής του Ίσθροΰ καί έτι περαιτέρω καθ’ άπαν τό χείλος τής χαράδρας τοΰ 
χειράρρου. Λείψανα αυτών πρός Δ κατά τήν πρός τήν είσοδον τοΰ Άκροκο- 
ρίνθου χαράδραν,οια ρνηρονεόειδ Vischer (Erinnerungen und Eindr. a. Gr. 
σελ. 258), ήρεΐς δέν ε’ίδορεν, ώς οΰδ’ άλλαχοΰ που πλήν τής πρός Α πλευράς 
τής πο'λεως.
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Τούτων ένεκα καί οΰδαμώς άπορον πρέπει νά φανή ότι ή 
άνασκαφή οΰδέν παρέσχε τεκμήριου ότι αυτόθι εκειτο ή άρχαία 
αγορά, ένθα καί έπεχειρήθη ή άνασκαφη. Άλλ’ δρκως τα καί 
προ τής άνασκαφής υπάρχοντα τεκμήρια φαίνονται τοσοΰτον 
ασφαλή, ώστε ήμεϊς τουλάχιστον οΰδαμώς άμφιβάλλομεν περί 
του όρθοΰ τής πρώτης ημών γνώμης.

Περί τοΰ έν τη τάφρω Ζ δρχαιου οικοδομήματος.

Τό έν τή τάφρω Ζ εύρεθέν άρχαϊον οικοδόμημα σύγκειται εκ 
τετραγώνου αυλής περιβαλλόμενης πανταχόθεν ύπο υπόστεγων 
μερών. Τό μέχρι τοΰδε σωθέν καί διά τής άνασκαφής άποκαλυ- 
φθέν μέρος είνε μ.όνη ή αυλή μετά τοΰ περιβάλλοντος αυτήν 
στυλοβάτου A A' A'" Α'”' καί Ικ του εξωτερικού τοίχου τών 
υπόστεγων μερών μικρόν λείψανον (Β), θαυμαστώς πως διαφυ- 
γόν τον όλεθρον έκ τής έποικοδομήσεως μεταγενεστέρων τοί
χων. Έκ του τρόπου τής οίκοδομίας είνε ευθύς φανερόν ότι προ
έρχεται έκ τών καλλίστων τής Ελλάδος χρόνων, άνήκον τουλά
χιστον εις τον Ε', ίσως δέ καί τάν ζ" αιώνα π. X. Κατά τό 
πρώτον ήμισυ του Δ' αίώνος ήτο ήδη κατεστραμμένου, ώς έγέ- 
νετο φανερόν έκ τής άνευρέσεως δύο τάφων κατά τήν μεταξύ A 
καί Α "γωνίαν, ών ό εις έκ Β προς· Ν διευθυνόμενος έγένετο 
αιτία νά άποκοπή μέρος του Α, ώς φαίνεται έν τώ σχεδιαγρα- 
φήματι.Ό δ’ έτερος τάφος διηυθύνετο έξ Α πρός Δ, καί είχε τάς 
μέν πλευράς περιβεβλημένας ,διά ξηρολιθίας, τόν δέ πυθμένα διά 
μιας κεράμ.ου, ένώ ά πρώτος είχε κατά τε τάς πλευράς καί τόν 
πυθμένα πολλάς μικροτέρου μ,εγέθους κεράμους. Άμφότεροι εύ- 
ρέθησαν κενοί καταστραφέντες κατά τήν κατασκευήν τών μετα
γενεστέρων οχετών ζ" καί ζ'", άλλ’ ευθύς παρ’ αυτούς εκειτο 
πληθύς συντετριμμένων πήλινων κορών άναμφιβόλως έκ τών τά
φων τούτων έξηγμένων, έξ ών τά όπωσοΰν άκέραια διασωζόμενα 
τεμάχια δεικνύουσι τέχνην καλλίστην άναμφιβόλως όχι νεωτέραν
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των μέσων του Δ' αίώνος (1).Έτερος δε τάφος κατεστραμμένος 
και όλως κενός εΰρεθείς όπισθεν του κατεδαφισθέντος μεταγενε
στέρου τοίχου Κ, κείμενος δ’ έπί επιπέδου άνωτέρου τοΰ στυλο- 
βάτου άνηκεν ίσως εις τους πρώτους μετά την έπί Μομμίου κα
ταστροφήν χρόνους, καθ’ οΰς καί λίθος τις έκ τοΰ θριγκοΰ τοΰ 
οικοδομήματος Ιχρησιμοποιήθη ώς νεκρική στήλη, ώς θά ίδωμεν 
έν τοϊς εξής.

Ή υπό τοΰ στυλοβάτου περικλειομένη τετράγωνος αυλή κεΐ- 
ται εις βάθος 3 μ. άπό τής σημερινής επιφάνειας τοΰ εδάφους' 
έχει δέ μήκος καί πλάτος 6,20 μ., καί εινε έπεστρωμένη διά 
στερεωτάτου καί καλλίστης κατασκευής κονιάματος διασωθέντος 
μέν καθ’ άπασαν τήν έκτασιν αυτής, αλλά πολλαχοΰ βεβλαμ- 
μένου. Φαίνεται δ’ ότι καί πάντα τά υπόστεγα μέρη είχον όμοίαν 
στρώσιν, ής μέρος μόνον διεσώθη έξω τοΰ Α’" μέχρι τοΰ μετα
γενεστέρου τοίχου Η' κεΐται δέ τοΰτο ολίγον ύψηλότερον τοΰ 
δαπέδου τής αυλής έπί του έπιπέδου τοΰ στυλοβάτου.

'Ο στυλοβάτης είνε άπας κατεσκευασμένος έκ πωρίνων λίθων 
κάλλιστα πρός άλλήλους συνηρμοσμένων δι' άναθυρώσεως. Ό 
άνώτατος δόμος αύτοΰ αποτελεί ταπεινήν υπέρ τήν στρώσιν τής 
αυλής βαθμίδα, ήτις κάτωθεν καθ’ άπαν τό μήκος είνε παρεξε- 
σμένη εις κυμάτιον είσέχον ό δέ μετ’ αυτόν κατώτερος δόμος 
ολίγα μόνον εκατοστόμετρα προέχων δέν υπερέχει ή έλάχιστον 
τής στρώσεως. Ή όρθια πλευρά τοΰ άνωτέρου δόμου καί άπαν 
τό ύπερέχον τής στρώσεως μέρος τοΰ δευτέρου φέρουσι λεπτόν 1

(1) Σχεδόν όλος ακέραιος διεσώθη μικρός έρωτιδεϋς γυμνός ίίψους 0.09 μ. 
Κάλλιστα διατετηρημέναι εινε χαί δυο κεφαλαί γυναικεΐαι. Έτέρα γυναικεία κε
φαλή εόρέΟη άκεραία μέν, άλλ’ ή'δη έν διαλύσει διατελοΰσα' έξ έτέρας 8έ όμοιας 
διεσώζετο μόνον τό κατώτερον με’ρος τοΰ προσώπου. Τά έκ των βάσεων καί τοΰ 
ιματισμού των κορών τεμάχια ήσαν πλεϊστα καί άπαντα μετά καλώς διατετη- 
ρημένου χρωματισμού. Μικρά όστείνη βελόνη μετά χειρομόρφου λαβής εντός 
τοΰ δευτέρου των τάφων εόρεθεΐσα φαίνεται έκ νεωτέρων χρόνων προερχομένη 
καί έξ άνωτέρων στρωμάτων τής έπιχώσεως καταπεσοϋσα, ώς καί τεμάχιά τινα 
μελανοβαφών αγγείων άνευ γραφών έξω των τάφων ευρεΟέντα.

"Ετερον πήλινον είδώλιον άνδρικής μορφής άνευ χρωμάτων, γυμνόν τά άνω
θεν τής όσφύος καί έστερημένον κεφαλής, χειρών καί ποδών, τέχνης δέ καλλί
στης ευρέΟη έν τή τάφρω Η.
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έπίχρισμα έκ μαρμαροκονίας. Οί δύο ούτοι άνώτεροι δόμοι (1) 
κατά τάς άκρας της πλευράς Α"" δεν έπιβαίνουσι των παρα
κειμένων πλευρών άμοιβαδόν, άλλ’ εΐνε τετμημένοι διαγωνίως, 
ώς έν τή έν ’Ολυμπία Bvfrrurfj εκκλησία, ένώ έν τή πλευρά Α' 
ό μόνος σωζόμενος κατώτερος, δόμος δεν έχει τομήν κατά την 
μετά του Α γωνίαν, άλλ’ επιβαίνει του τοίχου Α." διά του αΰ- 
τοϋ λίθου. Έν δέ τη μεταξύ Α' καί Α''" γωνίιγ απάντων των 
δόμων οί λίθοι έχουσιν άφαιρεθή, ώστε ή συναρμογή δεν είνε δυ
νατόν νά γνωσθή' τοσοΰτον τουλάχιστον όμως είνε βέβαιον ότι 
οϋδεμία προέκτασις του Α' άντίστοιχος τω Α" υπήρχε, διότι 
έξωθι της γωνίας διεσώθη ή παλαιά στρώσις. Τίνα δέ σκοπόν 
εϊχεν ή προέκτασις Α" καί έως ποΰ έξετείνετο, άδηλον.

Καί ό μέν ύπό τον ΰπέρτατον κατώτερος δόμος διεσώθη απαν
ταχού πλήν της μνημονευθείσης γωνίας. Ό δ’ άνώτατος κατά μέν 
την πλευράν Α'"' καί την προέκτασιν Α" λείπει έξ ολοκλήρου, 
κατά δέ την Α'" έσώθησαν έξ αύτοΰ δύο μικρά τεμάχια, τό μέν 
προφυλαχθέν υπό του έπωκοδομημένου μεταγενεστέρου τοίχου Γ, 
τό δ’ έτερον άντικρύ της θύρας Δ'· έν τη πλευρά Α' έσώθη σχε
δόν ολόκληρος ένεκα των έπωκοδομημένων μεταγενεστέρων τοί
χων, καί τέλος έν τη πλευρά Α περισσότερον του ήμίσεος, ώς 
φαίνεται καί έν τφ σχεδιαγραφήματι. Έκ της επ’ αύτοΰ κιονο- 
στοιχίας εύρέθη μόνον εις πώρινος λίθος ύψους 0,62 μ., άποτε- 
λών σπόνδυλον δύο κατά τινα των γωνιών παρακειμένων ήμι- 
κιονίων, έντετειχισμένος έν τω παρά τόν Γ' μεταγενεστέρω τοί- 
χω(2), καί προσέτι τεμάχιον κίονος η λίαν περίοπτου ήμικιονίου 
μήκους 1,25 μ. μεταβεβλημένον δι’ ένσκαλεύσεως εις υδρορ
ροήν κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους, όπερ εύρέθη άπωτέρω 
κατά τό ΒΑ πέρας τής τάφρου Ζ έν ίκανώς ΰψηλψ στρώματι

— 127 —

(1) ’Όχι όμως καί οί ΰπ’ αυτούς.
(2) Όριζοντίαν τομήν αύτοΰ ΐδε έν τω σχεδιαγραφήματι. Αί ραβδώσεις xατά 

τήν γραμμήν τής συναντήσειος των δύο ήμικιονίων είνε κατεστραμμε'ναι, διότι ό 
λίθος έπελεκήΟη, ?να άρμο'ζτ] εις τήν γωνίαν του μεταγενεστέρου τοίχου.

’Επειδή δέ δ λί3ος έχει βαθύ βήγμα δυνάμενον νά έπενε'γκί) τήν διάλυσιν αύ
τοΰ, έάν Ιξαχθή άπροσε'κτως έν μελλούσν] άνασκαφή, σημειοΰμεν δτι εινε νυν 
κατακεχωσμένος παρά τήν γωνίαν ΑΑ’.
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της έπιχώσεως(Ι). Ή επιφάνεια αυτών εΐνε διγρημένη εις ρα

βδώσεις δωρικάς πλάτους 0,07 καί βάθους 0,012(2) καί έπι- 
κεχρισμένη διά λεπτότατου επιχρίσματος μαρμαροκονίας. *Η 
άκτίς των ήμικιονίων καταμετρηθεϊσα κατά την βάσιν του λί
θου εύρεθη 0,27 μ.' του δε τεμ,αχίου του κίονος ή διάμετρος 
κάτω μεν είνε 0,53, άνω δε 0,48 */,.

Έπισκοποΰντες έν τή πλευρά A7 του στυλοβάτου την επιφά
νειαν της άνωτάτης βαθμϊδος, ητις είνε ίκανώς καταφανής έκα- 
τέροθεν του έπωκοδομημένου μεταγενεστε'ρου τοίχου (3), εύρί- 
σκομεν αυτήν δχι ομαλήν καθ’ άπαν τά πλάτος. ’Αλλά τό μέν 
προς τά όπίσω με'ρος αυτής είνε άκατάξεστον καί διατηρεί ίκα
νώς προέχον πρόσεργον (γερμ· Werkzoll) μεχρις άποστάσεως 
1,65 μ. άπό της γωνίας ΑΑ', είτα δέ επεται τελείως κατεξε- 
σμένον μέρος μήκους 2,26, μεθ’ ο τό υπόλοιπον είνε ομοίως 
έξειργασμένον, ώς τό πρώτον. Έκ του όλοσχερώς δέ κατεξε- 
σμένου μέρους πάλιν τό τμήμα α" μήκους 1,65 καί πλάτους 
0,19 είνε βαθύτερου του λοιπού κατά 0,02, έχρησίμευε δέ, ώς 
πιστεύομεν, προς υποδοχήν τοϋ άκρου μαρμάρινης πλακός κει- 
μένης όπισθεν τής αυτόθι ύπαρχούσης θύρας, ένεκα τής όποιας 
καί ή προς την αυλήν πλευρά τής άνωτάτης βαθμϊδος φαίνεται 
ίκανώς άποτετριμμένη. Ώς φαίνεται δέ, έπι μέν του μή όλο
σχερώς κατεξεσμένου μέρους ΐσταντο λεπτά τοιχία ή θωράκια 
εξ όρθιων πλακών δι’ άναθυρώσεως συνδεδεμένων πρός τον στυ- 
λοβάτην, επί δέ του όλοσχερώς κατεξεσμένου μέρους λίαν περίο
πτα ήμικιόνια προσερειδόμενα πρός τά άκρα τών θωρακίων, κα- 
ταλείποντα δέ έν τω μέσω θύραν 1,00 μ. περίπου πλάτους. 
Έκ τών ήμικιονίων τούτων είνε καί τό ανωτέρω μνημονευθέν 
τεμάχιον. ’Επί δέ τών γωνιών ΑΑ' καί A'A"” ΐσταντο τά 
δύο έκ του αύτοΰ λίθου κατεσκευασμένα ήμικιόνια, έξ ών είνε

(1) "Ενεκα τής φοβέρας βλάβης, ήν έχει υποστή, άδύνατον εΐνε νά διακριΟή 
άν εΐνε κίων ή ήμικιόνιον μετ’ επιμελή έξέτασιν έφάνη εις ήμας δτι καί ήμικιό- 
νιον εάν ήτο, προεϊχε με'ρος αύτου μεγαλήτερον του ήμϊσεος. Αί σωζόμεναι ρα
βδώσεις εινε 12.

(2) Μο’νη ή πρός τόν τοίχον ράβδωσις τοϋ δεξιού ήμικιονίου έχει πλάτος 
0,06, διο'τι δέν είνε κεχαραγμένη άκεραία.

(3) Τήν καθαίρεσιν αύτου δέν ένομισαμεν ορθήν δι’ άλλους λόγους.
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καί ό μόνος εύρεθείς σπόνδυλος. Όμοίαν δέ πρέπει νά ΰποθέσω- 
μεν καί την διάταξιν της πλευράς Α'"', έν ή οΰδέν λείψανον 

τής άνωτάτης βαθμϊδος διεσώθη.
'Η πλευρά Α όμως δεν φαίνεται ότι ήτο ομοίως κατεσκευα- 

σμένη- διότι υπάρχει μέν καί έν αυτή παρά την γωνίαν ΑΑ"" 

άκατάξεστον τμήμα ίσομέγεθες προς τό έν τή πλευρά Α'(1), 
άλλα τα ύπερβάλλοντα το τμήμα τοΰτο ίχνη τα διά στικτής 
γραμμής έν τφ σχεδιαγραφήματι δεδηλωμένα δύναν.ται να άπο- 
δοθώσι μάλλον εις παραστάδα ή εις θωράκιον, καίτοι άληθώς 
ή ύπαρξις παραστάδος ένταΰθα θά ήτο όλως ασυνήθης προς τον 
τρόπον τής ελληνικής άρχιτεκτονικής. Ήμικιονίου ίχνος οΰδ’ 
έλάχιστον φαίνεται, καίτοι τά διά στικτής γραμμής δεδηλωμένα 
ίχνη εΐνε σαφέστατα διατηροΰντα καί άπολείμματά τινα μαρ
μαροκονίας έκ τοϋ έπιχρίσματος του όρθιου ισταμένου λίθου προ
ερχόμενα. Προς ταΰτα δ’ άντιστοιχοΰσιν έ'τερα έπίσης ευδιάκριτα 
ίχνη α', άτινα όμως οΰδέν άπόλειμμα μαρμαροκονίας εχουσιν, 
οΰδ’ άκατάξεστον μέρος υπάρχει έν αύτοϊς, άλλ’ άντ’ αύτοΰ 
τρεις όπαί, οίαι πρός έμβολήν τινων γόμφων τό όπισθεν τούτων 
μέρος είνε κατά τι βαθύτερον καί άμελώς άπεξεσμένον. Ή άπό- 
στασις των ιχνών α καί α' άπ’ άλλήλων είνε 0,88, ή δ’ έπιφά- 
νεια τής βαθμ-ϊδος ούδαμώς είνε άποτετριμμένη, ένφ κατωτέρω 
του α' παρατηρεΐται άποτριβή τις έκατέροθεν. ’Εφεξής δέ πρός 
την γωνίαν ΑΑ’ ύπήρχεν άναμφιβόλως έτερον άκατάξεστον μέ
ρος, οίον τό α, ώς δύναταί τις νά συμπεράνη καί έκ του μικρού 
διασωθέντος τεμαχίου τής άνωτάτης βαθμϊδος έν τφ άντιστοίχω 
μέρει τής πλευράς Α"' (άντικρΰ τής θύρας Δ'), ου τό οπίσθιον 
μέρος έχει καταλειφθή άκατάξεστον μετά του προσέργου. 'Ομοίως 
έχει καταλειφθή καί τό πρός τό Α’"’ άκρον του Α’", τό δέ 
λοιπόν μέρος τής άνωτάτης βαθμϊδος διασωζόμενον ακέραιον μέ
χρι τής διαγώνιου τομής είνε όλως άτριπτον, καίπερ όμαλώς 
κατεξεσμένον.

(1) Λι1 άγνωστον ήμιν τουλάχιστον λόγον τό πρός την γωνίαν πέρας αυτου 
δεν είνε εύΟύγραμμον, άλλα κλιμακωτόν, καί έχει μικράν οδοντοειδή προεξοχήν 
ταπεινοτέραν κατά τι του λοιπού μέρους. Έν τω άντιστοίχω μέρει τής πλευρά? 
Α’" ούδέν τοιουτον υπάρχει.
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Έν τφ έπί τής πλευράς A' ίσταμένω μεταγενεστέρφ τοίχω 
είνε ένφκοδομημένα τρία, τεμάχια έξ άρχαίων θριγκωμάτων πώ
ρινου λίθου. Το εν έ'χει μήκος 1,50 καί ύψος 0,62, έξ ού 0,25 
μέν εϊνε έξειργασμένον ώς έπιστύλιον, τό δε λοιπόν μέρος ώς 
ζώνη τριγλύφων καί μετοπών, ήτις περιλαμβάνει έκτος μικρών 
τμημάτων τριγλύφων κατά τά άκρα δύο τριγλύφους άκεραίας 
καί τρεις μετόπας έν έκατέρα τών προσόψεων του λίθου. “Υψος 
καί πλάτος τών μετοπών 0,29 t/2, τών δέ τριγλύφων ύψος μέν 
τό αυτό, πλάτος δέ 0,21 ι/2' έκάστης έγγλυφής πλάτος 0,03. 
Ή ΰπό τάς τριγλύφους καί μετόπας ταινία έ'χει πλάτος 0,03 1/2 
ή δέ ύπεράνω αυτών 0,05. Αί λεγόμεναι σταγόνες είνε λίαν 
έφθαρμέναι. Τό πάχος τοϋ λίθου κατά τό έπιστύλιον είνε 0,38, 
άρα δέν δύναται νά ΐστατο έπί της πολύ μεγαλητέρας διαμέ
τρου κιονοστοιχίας του στυλοβάτου.

Οί δύο έτεροι λίθοι προέρχονται έκ του αύτοΰ θριγκού καί 
έχουσι τάς αΰτάς διαστάσεις. Ό εις τούτων προφανώς άνήκει εις 
γωνιώδες μέρος, διό άπασα ή καθ’ ύψος κόψις αύτοΰ είνε άποτε- 
τμημένη κατά πρίσμα,ΐνα προσαρμόζηται προς τον κατά την έτέ- 
ραν πλευράν της γωνίας λίθον. Τό ύψος αυτών είνε 0,83, έξ ών 
0,34 είνε τό έπιστύλιον. Τό δέ πάχος τών λίθων τούτων είνε 
0,32, ώστε δύο λίθοι ήσαν οί έπί της κιονοστοιχίας έπικαθή- 
μενοΓ διά τούτο ΐνα κάλλιον προσαρμ.όζωνται προς τόν παρα
κείμενον λίθον, έχουσιν άμφότεροι τό κάτω μέρος της οπίσθιας 
πλευράς κατεξεσμένον άμελώς 0,01 περίπου βαθύτερον τού λοι
πού, έν τώ μέσω δέ της οΰτω σχημ.ατιζομένης ταινίας (πλάτους 
0,23) μίαν οπήν έκάτερος μήκους 0,10, ύψους 0,04 καί βά
θους 0,08, έν ή ήτο τεθειμένος γόμφος τις. Ό εις τών λίθων 
τούτων κατά τό προς άριστεράν άκρον,καθ’ ό είνε ή κόψις αύτοΰ 
άποτετμημένη, έχει δύο ράβδους καί μίαν καί ήμίσειαν γλυφάς 
τριγλύφου άκεραίας,εΐτα μετόπην καί τρίγλυφον άκεραίας καί έτέ- 
ραν τρίγλυφον οίκτρώς κεκολοβωμένην έν βαρβάροις χρόνοις- ό δ’ 
έτερος μετόπην καί τρίγλυφον άκεραίας καί είτα ομοίως κεκολοβω
μένην μετόπην. 'Ο πρώτος τών δύο τούτων λίθων έχρησίμευσεν έν 
τοΐς πρώτοις ρωμαϊκοΐς χρόνοις δίς ώς έπιτυμ.βία στήλη,καί φέρει 
έπί τού οπισθίου μέρους δύο λατινικάς έπιγραφάς προσεχώς έκδο-
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θησομένας(Ι). Πλάτος των μετοπών 0,40, των τριγλύφων 0,28' 
ύψος των μετοπών 0,38, των τριγλύφων 0,36' ή κάτωθι των 
τριγλύφων κα.ί μετοπών ταινία έ'χει πλάτος 0,04, τό υπέρ τάς 
σταγόνας άβάκιον 0,02. Πλάτος έκάστης έγγλυφης 0,0ο

Ούδεμία άριφιβολία ότι οί δύο οϋτοι λίθοι άνήκουσιν εις τόν 
θριγκόν της περί την αύλην κιονοστοιχίας. Έχουσι δέ καί ούτοι 
άμφότεροι καί ό κατά πρώτον περιγράφεις τρίτος τάς μέν μετό- 
πας καί τά επιστύλια έπικεχρισμένα διά μαρμαροκονίας λεπτής, 
τάς δέ τριγλύφους άνευ επιχρίσματος.Έκ τίνος τριγλύφου όμοιας 
ταϊς των δύο τελευταίων λίθων εύρέθη καί μικρότατον τεμάχιον 
φέρον ίχνη χρώματος λευκού καί κυανού έπ’ αυτού τού λίθου 
επιβεβλημένου. Έκ τού θριγκού ωσαύτως εύρέθησαν καί έτερά 
τινα μικρά συντρίμματα, έν οΐς καί τεμάχιον κυματίου μετά 
κάλλιστα σωζομένων φύλλων γραπτών διά λευκού, ερυθρού καί 
κυανού χρώματος. Ή στέγη ήτο κεκαλυμμένη διά κεράμων με
γάλων τού συνήθους σχήματος, ών πολλά εύρέθησαν τεμάχια.

Έκ τού περιβ άλλοντος τά υπόστεγα μέρη τού οικοδομήματος 
εξωτερικού τοίχου έσώθη μόνον τό μικρότατον τεμάχιον ΒΒ', 
όπερ μετά δυσκολίας ήδυνήθημεν νά άναγνωρίσωμεν ώς άρχαϊον, 
διαρρηξαντες δέ τούς έπωκοδομημένους μεταγενεστέρους τοίχους 
Π καί Π' κατεστήσαμεν αυτό καταφανές. Τό θεμέλιον αυτού 
είνε κατεσκευασμένον έξ άπελεκητων λίθων προεχόντων έκατέ- 
ροθεν, καί έ'χει βάθος μόλις 0,30. Τά δέ ύπερθεν τού θεμελίου 
μέρος σωζόμενον μέχρις ύψους 0,46 υπέρ τό θεμέλιον, συνίστα- 
ται έκ διπλής σειράς λίθων πολυγωνικών κάλλιστα καί στερεώ- 
τατα πράς άλληλους προσηρμοσμένων, καί έχει την εσωτερικήν 
πρόσοψιν έπικεχρισμένην διά παχέος στρώματος άμμοκονίας, έφ’ 
οΰ έπικάθηται άλλο λεπτότερον εντός τού τοίχου όμως δέν 
υπάρχει άμμοκονία, άλλ’ απλούς πηλός. Πάχος Β 0, i2. "Η τε 
οίκοδομία καί ή διεύθυνσις αυτού άκριβώς παράλληλος ούσα 
πρός την πλευράν Α"", ώς έδείκνυεν ή μαγνητικη βελόνη, ού- 
δεμίαν καταλείπουσιν άμφιβολίαν ότι άνηκει εις τό άρχαϊον οι
κοδόμημα. Τά δέ Β' είνε μέγας λίθος άνευ θεμελίου χρησιμεύων 
πιθανώς ώς κατώλφιον θύρας' έν περίπου μέτρον πρός άνατολάς 

(1) ΈξεδοΌη ή'δη έν Έφηρ.. Άρχ. 1893 σελ. 113 ίζ.
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έφαίνετο μικρόν μέρος καί ετέρου λίθου, όστις ίσως αποτελεί συνέ
χειαν του τοίχου τούτου, άλλα δεν ήδυνήθημεν να άποκαλύψω- 
μεν αυτόν όλοσχερώς. Κατ’ άμφότερα τά άκρα αύτοΰ ό τοίχος Β 
έχει δύο μέρη β καί β' επίτηδες άφεθέντα κενά, έξ άπαντος πρός 
ένθηκευσιν των δοκών ξυλοδεσιάς. Τό β’ εΐνε παρεσκευασμένον 
πλατύτερον του πάχους του Β, καί κλείεται πρός τό έσωτερικόν 
μέρος υπό του μικρού λίθου β", διότι έν αύτφ ύπηρχεν ή παρα- 
στάς της θύρας.

Τό σχέδιον λοιπόν τού οικοδομήματος τούτου εΐνε ώς των 
πρός ένοίκησιν άνθρώπων προωρισμένων αρχαίων κτιρίων τό μέ
γεθος αυτού όμως καί ή πολυτελής κατασκευή πείθει ημάς ότι 
δεν ήτο ιδιωτική οικία, άλλά τι δημόσιον οίκημα, οίος ό έν 
’Ολυμπία ΘεηχοΛεώγ.

Καί τό μέν άρχαϊον οικοδόμημα τοιοΰτον ή δέ έπελθοΰσα 
αύτω κατά διαφόρους χρόνους φθορά εΐνε μεγίστη. Κατεστραμ- 
μένον ήτο, ώς είπομ.εν, ήδη έν ταϊς άρχαϊς τού Δ' π. X. αίώ- 
νος, βραδύτερον δέ έν τοϊς παλαιοτέροις ρωμαϊκοΐς χρόνοις εις 
λίθος έκ τού θριγκού είτε έκ τής γης εκσκαφείς είτε αυτού που 
κατακείμενος έχρησιμοποιήθη δίς ώς επιτύμβια στήλη. Άλλα τά 
μέγιστον μέρος τής φθοράς συνετελέσθη έν έτι νεωτέροις χρόνοις 
ένεκα των πολλών πρός θεμελίωσιν τών μεταγενεστέρων τοίχων 
άνασκαφών και τής επ’ αυτού κατασκευής τού φρεατίου ό καί 
τών οχετών ζ" καί ξ'", οΐτινες έκβάλλουσι μετά τών ξ καί ξ' 
εις την μεγάλην υπόνομον Ξ(1). Παλαιότερος κατά τι τού τοί
χου Ν εΐνε ό οχετός ό κατά τά ίχνη α διαρρήξας τον στυλοβά- 
την, ώς κατεστραμμένος έκ τής κατασκευής τού Ν.

Οί δ’ έπωκοδομημένοι μεταγενέστεροι τοίχοι εχουσιν ύποστή 
καί αυτοί πολλάς καταστροφάς είτε οίκοδομουμένων τών νεωτέ- 
ρων οί παλαιότεροι, είτε καί έξ άνασκαφών πρός εΰρεσιν λίθων 1

(1) Ταύτης ιδίως ή κατασκευή ύπήρξεν όλεθριωτάτη διά τε τό με'γα αυτής 
πλάτος καί διο'τι κεΐται 1 (J.. περίπου βαθύτερου τών θεμελίων του ελληνικού 
κτιρίου.
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κατά τούς τουρκικούς χρόνους’ τούς εν τφ σχεδιαγραφήματι διά 
στικτών γραμμών σημειουμένους κατεστρέψαμεν ήμεϊς. Ή ΰφ’ ή- 
μών προξενηθεΐσα αύτη καταστροφή έπερχομενη έξ ανάγκης πρό 
της άποκαλύψεως πολλών έκ τών άλλων τοίχων και επομένως κα- 
θιστώσα αδύνατον όχι ριόνον την έπισκόπησιν του συνόλου, αλλά 
αύτήν την ακριβή τών καταστραφέντων καταριε'τρησιν, καθιστά 
λίαν δυσχερή την εύρεσιν τής σχέσεως αυτών πρός άλλήλους, 
και μ-άλιστα άφοΰ έν τοιούτοις κτιρίοις δεν δύναταί τις νά άξιοι 
συμμετρίαν. Έν τούτοις νομίζομεν ότι δυνάμεθα ασφαλώς νά 
ίσχυρισθώμεν ότι τρία ήσαν τά έπΐ τοΰ αύτοΰ χώρου κτισθέντα 
οΐκοδομ.ήματα, εις ά οί τοίχοι ούτοι άνήκουσι, καίτοι δύο μόνον 
είνε τά άλλήλων ύπερκείμενα δάπεδα, έν οίς είνε τεθεμελιωμένοι.

Έκ τών μέχρις αύτοΰ τοΰ έλληνικοΰ δαπέδου φθανόντων κάλ- 
λιον έκτισμένοι καί πιθανώς παλαιότεροι τών άλλων είνε οί τοί
χοι Ο, Ν, Ν', Μ', Μ", Γ' καί Δ. Ό ΰφ’ ημών καταστραφείς 
παχύς τοίχος Ζ καίπερ ολίγον ύψηλότερον τών μνημονευθέντων 
τεθεμελιωμένος καί επί τής ελληνικής στρώσεως τής αυλής καί 
τοΰ στυλοβάτου έπικαθήμενος φαίνεται ούδέν ήττον σύγχρονος 
αυτών καί άντίστοιχος τφ Γ' έκτισμένος, εκτεινόμενος δέ πιθα
νώς το πρώτον ολίγον δυτικώτερον μέχρις άντικρύ που τοΰ Ν. 
Τουναντίον νεώτερος αυτών άναμφιβόλως είνε ό έπί τοΰ αύτοΰ 
δαπέδου τεθεμελιωμένος Μ, ώς γενόμενος αίτιος τής καταστρο
φής τοΰ Γ' καί διαρρήξας τόν τό πρώτον μετά τοΰ Κ συνεχό
μενον Μ". ’Αντίστοιχος τοΰ Μ φαίνεται ότι είνε ό Θ. Ό δέ 
έπί τοΰ Α' έπικαθήμενος καί ό Ε έξ άπαντος δεν είνε σύγχρονοι 
τοΰ Δ, καίτοι φαίνονται εις τό αυτό δωμάτιον άνήκοντες, διότι 
ένφ ή οπωσδήποτε έπιμεμελημένη κατασκευή τοΰ Δ καί τά εις 

ύψος μόλις 0,65 μ. υπέρ την ελληνικήν στρώσιν τής αυλής κεί
μενα κατώφλια τών θυρών Δ' καί Δ" δεικνύουσιν ότι ούτος ήτο 
κατά τό πλεϊστον τοΰ νΰν σωζομένου ύψους αύτοΰ ορατός, ό έπί 
τοΰ Α' έπικαθήμενος ώς έκ τών έπωκοδομημένων αρχαίων θριγ- 
κωμάτων δεν έχει πρόσοψιν εις πολύ μεγαλήτερον ύψος, ό δέ Ε 
καί πρόσοψιν δέν έχει έξ ούδετέρας τών πλευρών, καί προσέτι 
καταλείπει κατά τήν μετά τοΰ προμνημονευθέντος γωνίαν μέρος 
τοΰ Ζ προέχον ώς παρασπάδα αΐσχίστης θέας, ήτις δέν ήτο δυ«
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νατόν να ύπαρχη εντός δωματίου. Τό αυτό άποδεικνύει καί ό 
βόθρος ε μή προσερειδόμενος έπί τού Ε, οπερ άναμφιβόλως θα 
έγίνετο, άν ό Ε προϋπήρχεν η κατεσκευάζετο συγχρόνως μετ’ 
αύτοΰ.Φθάνει δ’ό βόθρος ε μέχρι τής ελληνικής στρώσεως καί του 
έν αυτή Ισκαμμένου οχετού ξ'" σωζόμενος νυν εις ύψος 1,20. 
Ό δε τοίχος Δ ήτο πιθανώς ό ανατολικός τοίχος δωματίου πρός 
δυσμάς αυτού έκτεινομένου, ού την στέγην άνεΐχεν ό άρράβδω- 
τος κίων δ', έχων ύψος 2,95 μ. και διάμετρον κατά μέν την 
βάσιν μετά της περιβαλλούσης αυτήν στεφάνης 0,43, άνω δέ 
0,36, καί στηριζόμενος έπί τετραγώνου βάθρου. Τό πλησίον 
εύρεθέν κιονόκρανον αυτού είνε ιωνικού ρυθμού, καί πιθανώς έχει 
ληφθή έκ παλαιοτέρου ρωμαϊκού οικοδομήματος, διότι ό λαιμός 
αυτού έχει περιφέρειαν ολίγον εύρυτέραν τού κορμού.

Οΐ δέ τοίχοι Η καί Η' φθάνουσι καί αυτοί μέχρι τού ελλη
νικού έδάφους, περικλείουσι δέ χώρον τινα, έν ω υπάρχει έσχάρα 
τις η', εις ολίγων έκατοστομέτρων ύψος διασωθείσα" πρός νότον 
δέ κλείεται ό χώρος ούτος ύπό ετέρου τοίχου έκτεινομένου καί 
δυτικώτερον έςω αυτού. 'Η δ’ άκρα η τού τοίχου Δ δεν είνε 
επίτηδες κατεσκευασμένη ώς παραστάς τής θύρας, άλλ’ απλώς 
κατελείφθη έξέχουσα κατά την οικοδομήν τού έπί τού Α' έπι- 
καθημένου τοίχου.

Καί οί τοίχοι II καί Π' φθάνουσιν εις τό βάθος τών θεμε
λίων τού Β, έφ’ ού καί έπικάθηνται έν μέρει- ό εις έξ αυτών 
είνε διπλούς πλατυνθείς διά τής προσθήκης τού μέρους π, ίζ ού 
κατελείφθη κενή κόγχη τις σ πρός ένθεσιν πίθου τινός, ώς φαί
νεται. Έκ δέ τού τοίχου ΤΙ'" μικρότατου μόνον μέρος είνε φα
νερόν. Ό άρράβδωτος καί σχεδόν άκατάξεστος κίων Σ άνεϊχε 
πιθανώς τήν στέγην. Έκ τών έν ίκανώς ύψηλοΐς στρώμασι τής 
έπιχώσεως εύρεθέντων πολυαριθμοτάτων πήλινων καί χαλκών 
αγγείων (1) φαίνεται ότι έν τοϊς έσχάτοις ρωμαϊκοΐς ή βυζαντι
νούς χρόνοις ύπήρχεν αυτόθι έργαστήριόν τι, πιθανώς μ,αγειρεΐον 
ή θερμοπώλιον. 1

(1) Έκ τούτων δύο πίθοι κατά χώραν κείρενοι εΰρε'θησαν εις βάθος 2,60 μ. 
£ιπό τήν σημερινήν επιφάνειαν εις ί'σον δέ βάθος εύρέθη καί εντελής τις στρώσις 

"ίκ κροκαλών,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:44 EEST - 18.237.180.167



135 —

Παρά το έργαστήριον τούτο φαίνεται ότι διήρχετο οδός έκ Β 
προς Ν μεταξύ των τοίχων Π', Μ" καί Λ, ύπό την όποιαν 
διέρχεται ή ύπόνοριος Ξ' αν όμως μεταξύ τού Π' καί του Ο 
υπήρχε θύρα, δεν εϊνε φανερόν. Εις ολίγον παλαιοτέρους χρόνους 
ανήκει τό ολίγον βαθύτερου εύρεθέν παρά τον κίονα Σ ψηφιδω
τόν έδαφος, έν έλαχίστοις λειψάνοις σωζόριενον. Δύο μεταγενέ- 
στεραι στρώσεις εύρέθησαν καί έν τω δωματίιρ ΝΓΟΝ' κείμεναι 
ή μέν 0,20, ή δέ 0,30 ύπεράνω τής ελληνικής.

Έκ των δύο θυρών του ήδη μνημονευθέντος δωματίου ν καί 
γ, ή δεύτερα άπετειχίσθη τό πρώτον μέν κατά τό [Λερός γ', 
έπειτα δέ ολόκληρος. Έκ των μεταγενεστέρων κτιρίων τά πα- 
λαιότερα ταϋτα είχον τούς τοίχους ενιαχού μεν έπενδεδυμένους 
διά πλακών πολύχρωμου μαρμάρου, έξ ών εύρέθησαν τεμάχιά 
τινα, άλλαχοϋ δ’ έπικεχρισμένους δι’ άμμοκονίας μετά βαθέος 
ερυθρού χρωματισμού, έτερον δ' επίχρισμα μελανοβαφές μετά 
λευκών ταινιών λεπτών φαίνεται ότι είνε μεταγενέστερον, διότι 
μόνον έν τοϊς άνωτέροις στρώμασιν εύρίσκετο (1).

Εις τρίτην οικοδομικήν περίοδον άνήκουσιν ό τοίχος λ, ά κίων 
Ρ' καί ά βόθρος Ξ', άπαντες πλέον τού 1 μ. ΰψηλότερον τεθε- 
μελιωμένοι' ωσαύτως καί τά μικρά τοιχία Τ καί τ. Ό ορθο
στάτης Ρ φαίνεται ότι εϊνε παλαιότερος, τό δέ τοιχίον ρ είνε 
χάριν τού οχετού ξ έκτισμένον. Οί δέ ορθοστάται Λ’, Λ.' καί 
Λ'" είνε τεθεμελιωμένοι έπί τού ελληνικού έδάφους, άλλ’ ά συν· 
δέων αυτούς τοίχος Λ είνε πολύ ύψηλότερον τεθεμελιωμένος 
καί έκτισμένος έκ διαφόρου υλικού. Έν τοϊς άνωτάτοις στρώ- 
μασιν εΰρίσκοντο καί πλεϊστοι πήλινοι υδραγωγοί σωλήνες έκ Ν 

προς Β διευθυνόμενοι.
Τοιαΰτα καί τά μεταγενέστερα ταύτα κτίρια. Έκτος δ’ αυ

τών άπεκαλύφθησαν κατά την άνασκαφήν καί πολλά άθλίως 
έκτισμένα θεμέλια προς άνατολάς τού Λ, άτινα κρίνομεν ανάξια 
περιγραφής.

(1) Οί τοίχοι Ο, Ν, Ν', Γ, Γ'σώζονται εις άνδρομιηκες ύψος, ολίγον χα
μηλότεροι εϊνε οί Δ, Ε, Η, Η' καί ό επί του Α' ΙπικαΟη'μενος· οί δε Μ' Μ" 
II, Π' II" έλάχιστον μο'νον ϊχουσιν ίίψος. Έν τη πρός Δ πλευρά τοΰ Δ σώ
ζεται επίχρισμα έξ άμμοκονίας φΟάνον σχεδόν μέχρις αΰτοϋ του ελληνικού δα
πέδου,
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Έκ των έντός των χωμάτων εύρεθέντων μικρών αρχαίων 
άξιον ιδιαιτέρας μνείας είνε τεμάχιον πήλινου πίνακος μετά με

λανών ανθεμίων καί τινων ερυθρών ποικιλμάτων επί κιτρινωπού 
έδάφους, πραερχόμενον πιθανώτατα έκ της έπενδύσεως του ξύ

λινου επιστυλίου αρχαίου οικοδομήματος πλησίον ευρισκομένου, 
οΐα πολλά τών έν Όλυμπάρ κτιρίων.

Τά έκ τής άνασκαφής προερχόμενα αρχιτεκτονικά τεμάχια 
καί τά άσημαντότερα τών λοιπών ευρημάτων άπετέθησαν έν τώ 

δημαρχείω τής Νέας Κορίνθου, τά δ’ άξιολογώτερα μετεκομί- 

σθησαν ένταΰθα.

Έν ’ΑΟήναις τή 48 Φεβρουάριου 1893.

Ανδρεας Ν. Σκιάς
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