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9. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΕΙΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΝ

Σκοπός τής άνά την Κυνουρίαν ερευνητικής περιοδείας μου ήτο νά έπα- 
νίδω ώρισμένους τόπους, δπου τό πρώτον είργάσθην κατά τάς άρχάς τοΰ 
αίώνος, και αναζητήσω νεωτέρας ειδήσεις διαφωτιστικάς είς τά τότε εξετα- 
σθέντα τοπογραφικά ζητήματα.

Οί τόποι οΰτοι ή σαν κυρίως τέσσαρες 1) τά πέριξ τοΰ γενεθλίου 
χωρίου Βούρβουρα 2) ή Όέσις Φονεμένοι παρά τον "Αγιον Πέτρον 3) ή μονή 
τής Λουκοϋς κατά τό ’Άστρος καί 4) τό Λεωνίδιον, δπου υπάρχει ή συλλογή 
των ευρημάτων μου έκ τοΰ ιερού τοΰ Τυρίτα ’Απόλλωνος. Είς τον τελευταΐον 
τόπον ασθενή σας δεν ήδυνήθην νά μεταβώ.

Βούρβουρα
Κατά τά έτη 1899 καί 1900, δτε ήμην σχολάρχης είς τό Ελληνικόν 

Σχολεϊον τοΰ γειτονικοΰ 'Αγίου Πέτρου, ήδυνήθην πολλάκις νά περιοδεύσω 
τους πέριξ τοΰ Βούρβουρα τόπους, όπως καί τήν Αράχοβαν τής Λακεδαί- 
μονος, ακόμη δέ καί νά επιτύχω μέ τήν βοήθειαν τών μικρών μου μαθητών 
αξιόλογα κεραμικά ευρήματα, μεταξύ τών οποίων 3 συνανήκοντα συντρίμ
ματα μεγάλου άττικοΰ κρατήρος παριστώντα κρίσιν Πάριδος είσήχθησαν 
έκτοτε είς τό Εθνικόν Μουσεΐον. Τά ευρήματα, ως καί άλλαι παρα
τηρήσεις έδωσαν τότε τό υλικόν, ώστε νά δημοσιευθή εις τήν ΑθΒΝΑΝ τ. 14 
(1902) σ. 3-36, διατριβή μέ τον τίτλον: Μικρά συμβολή είς τήν άρχαίαν 
τοπογραφίαν. Πόρισμα τής τότε ερεύνης ήτο, δτι ό ήμίσειαν ώραν δυτικώς 
τοΰ Βούρβουρα βραχώδης υψηλός λόφος, ό Τοΰρνος, ή Κακαβουλέρι, 
παρουσιάζων ίχνη αρχαίου συνοικισμού καί τείχος, πρέπει νά άνήκεν εις 
τον τεγεατικόν δήμον τών Φυλακέων — πράγμα γενόμενον δεκτόν καί παρά 
Kiepert, Karten, Peloponnesus σ. 4— 2) οί κατά τήν ’Αράχοβαν τόποι 
θά άνήκον ωρισμένως είς τούς Καρυάτας καί 3) δτι ό σπουδαιότερος έξ όλων 
τόπος, ή Άνάληψις, μεταξύ Βούρβουρα καί ’Αράχοβας, δθεν προήλθον τά 
πλεΐστα ευρήματα, αμφίβολον είναι αν άνήκεν ωρισμένως είς τάς Καρύας 
ή τήν Φυλάκην. Τό ζήτημα ενέχει ενδιαφέρον, διότι σπουδαΐον είναι νά καθο- 
ρισθή, που υπήρχε τό περίψημον καί άρχαΐον Ιερόν της ’Αρτέμιδος Καρνά- 
τιδος, δθεν έξεπήγασε τό παγκοσμίους γνωστόν δνομα τών Καρυατιδών. Πρός 
τούτο μειά 50 δλα έτη εστράφην τον παρελθόντα Σεπτέμβριον είς τον αυτόν 
κατάσπαρτον από όστρακα λόφον τής Άναλήψεως καί έζήτησα δι’ άνασκαφής 
νά επιτύχω τήν λύσιν τοΰ προβλήματος. Μέ 6-7 εργάτας επί εξ ή μέρας 
ήρευνήθησαν εδώ καί εκεί διάφοροι θέσεις επί τοΰ λόφου. Τό αποτέλεσμα 
ήτο νά συλλεχθοΰν καί πάλιν αρκετά συντρίμματα έρυθρογράφων αττικών 
άγγείων, κρατήρων, υδριών, μονόχρωμων κυλικών, βεβαιώνοντα δτι σημαντι
κόν ιερόν πρέπει νά ύπήρχεν είς τον τόπον, ώστε νά άφιερώνωνται είς αυτό
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πολυτελή αναθήματα, ώς είναι οι κρατήρες. Άλλα διστάζω να δεχθώ, δτι εδώ 
θά υπήρχε τό ιερόν τής Καρυάτιδος, επειδή ουδέ εν εδρέθη δστρακον παλαιό- 
τερον τοΰ 5ου αίώνος, λείπουν δέ εντελώς τα χαρακτηριστικά λακωνικά ανα
θήματα, (μολΰβδινα άγαλμάτια, μικροί στέφανοι) ώς ταϋτα είς μέγα πλήθος 
άνευρέθησαν εις τό ιερόν τής Όρθείας Άρτέμιδος κα'ι άλλου. Άλλο βέβαιον 
συμπέρασμα προκϋπτον έκ τής σκαφής, είναι δτι ό συνοικισμός, αρκετά εκτε
ταμένο:, περιεβάλλετο καί υπό τείχους, ώς φαίνεται, τρόπου πολυγωνικού, 
διατηρουμένου εδώ κα'ι εκεί. Παρόμοιον τείχος δεν υπάρχει εις την Αράχο
βαν, ουδέ πολλά ίχνη άρχαιότητος εκεί παρετηρήθησαν. Διά ταΰτα κατέληξα 
νά πιστεύω, δτι οι περί την Αράχοβαν τόποι ανήκουν μέν εις τούς Καρυά- 
τας και ακόμη είναι δυνατόν εκεί νά υπήρχε τό όνομαστόν ιερόν, άλλ’ δτι 
ό ώχυρωμένος συνοικισμός τής Άναλήψεως είναι ό σημαντικότερος εκ τών 
άιηκόντων είς τάς Καρύας.

Τά μικρά ευρήματα κατέθεσα είς τό κατάστημα τοΰ ’Αθλητικού Συλ
λόγου Βουρβοΰρτον, δπου ήσαν και τά παλαιότερον εύρεθέντα. Προς έξασφά- 
λισίν των κατεσκευάσθη μικρά προθήκη καί έπεσκευάσθη ή παλαιοτέρα, 
κατέγραφα δέ είς εδρετήριον τά πράγματα τής Συλλογής, άντίγραψον τού 
όποιου συνάπτω ενταύθα.

Φονεμένοι ή στους Φονεμένους είναι τοπωνυμία μεταξύ Άγ. Πέτρου 
καί Αράχοβας, έχουσα την καταγωγήν εκ τής λαϊκής ιδέας, δτι οί παρά τήν 
οδόν παρατηρούμενοι τρεις μεγάλοι σοοροί λίθων, από τώ>ν χρόνων τοΰ 
Boblaye (1829) γνωστοί είς τούς νεωτέρους περιηγητάς, έσκέπαζαν γιγαντό
σωμους «'Έλληνες» φονευθέντας εκεί δολίως. Ή άνασκαφή μου τοΰ 1905 
έδειξεν δτι οί σωροί (ά'λλως άρμακάδες) δέν ήσαν τάφοι, άλλ3 ήσαν αρχαία 
ιερά, αφού μεταξύ τών πετρών ευρέθησαν συντρίμματα πήλινων ειδωλίων, 
τοΰ είδους τών ερμαίων και κατέστησε πολύ πιθανήν τήν ιδέαν, δτι οί έ'ρμα- 
κες ούτοι μετά ερμαϊκών στηλών ή καί ά'νευ αυτών άπετέλουν τούς 'Ερμας 
τοΰ ΓΙαυσανίου (II, 38,7), δηλώνοντας τά όρια τών Λακεδαιμονίων προς 
τούς Άργείους καί τούς Τεγεάτας. Πρβ. σχετικήν πραγματείαν είς ΑΘΗΝΑΣ 
20όν χόμ. σ. 383-403: Οί μεθόριοι Λακωνικοί Έρμαΐ.

"Ινα επιτύχω μεγαλυτέραν βεβαιότητα περί τοΰ σημαντικού τούτου τοπο- 
γραφικοΰ καί μνημειακού ζητήματος προέβην είς ριζικωτέραν έξερεύνησιν 
τών άρμακάδων καί μάλιστα επειδή τον ένα εκ τών σωρών τό 1905 μερικώς 
μόνον είχα άνασκαλεύσει. Μέ 8 έργάτας επί 6 ημέρας έγινε δυνατόν τό υπό 
τούς λίθους έδαφος νά έξετασθή μέ πάσαν ακρίβειαν. Τό κυριώτερυν εύρημα 
τής εργασίας ύπήρξεν, δτι άπεκαλύφθη επί τοΰ σωροΰ Β καί κατά τό κράσ
πεδου αύτοΰ μοναδικός τοίχος, μήκους 6.50 μ. καί πάχους 0.90, παρόμοιος 
προς τον παλαιότερον άποκαλυφθέντα επί τοΰ σωροΰ Γ. Καί οί δύο τοίχοι 
δέν παρουσιάζουν κατά τά ά'κρα των συνάφειαν προς εγκάρσιον άλλον τοίχον,
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άλλ’ ήσαν αυτοτελείς και άναλημματικοί, χρήσιμοι εις τό νά άνέχουν όπισθεν 
τούς σωρευομένους λίθους εις τιμήν τοΰ Έρμου. Ούδαμοΰ άλλως παρετη- 
ρήθη υπό τούς τυχαίως, σωρευμένους λίθους ουδέ υποψία άλλου τοιχαρίου, 
ώστε νά ύποθέσωμεν, δτι οί λίθοι προέρχονται εξ αγροτικών και ευτελών 
ιερών κτισμάτων. Είναι άλλως βέβαιον, δτι οί μνημονευθέντες τοίχοι ήσαν 
παρόδιοι, επειδή γνωρίζομεν καλώς, δτι ή σημερινή οδός συμπίπτει ακριβώς 
μέ τήν άρχαίαν. Καί εύκαιρον είναι νά ύπενθυμίσωμεν τό τοΰ ΗϊΓΧΙΟΓ 
έν λ. έρμαΐος λόφος \ τους σωρούς των λίθων 'Ερμάς, τους εν ταϊς όδοΐς γινο
μένους εις τιμήν τοΰ θεοΰν ένόδιος γάρ.

Έξ άλλων ευρημάτων σημειώνω συντρίμματα πήλινων είδωλίων ύστερω-
τέρων καί λακωνικών αγγείων ως άρυβάλλων καί πινακίων, εύρεθέντα και
κατά τούς 3 σωρούς. Έπί τοΰ Α δεν έβεβαιώθη ό άναλημματικύς τοίχος,
πιθανώς διότι τό έρμαΐον τοΰτο ήτο άπώτερον τής όδοΰ καί δεν έχρειάζετο.
Έκ τοΰ αύτοΰ σωροΰ εύρομεν έπί θραύσματος σχιστόλιθου τήν επιγραφήν
μέ χαρακτήρας τοΰ 4ου αιώνος. ναυρ

EVITA
Έπί τοΰ παρόντος άναγινώσκω: Ναύπ[λιος] Εύΐτα[ς. Εύΐτας ϊσως δ έξ 

Εΰας, Θυρεατικής κώμης.

ΜΟΝΗ ΛΟΥΚΟΥΣ

Ό περί τήν μονήν τόπος είναι δ σημαντικώτερος καθ’ δλην τήν Κυνου- 
ρίαν αρχαιολογικός χώρος. Τό 1909 έδημοσίευσα δύο έπιγραφάς εΰρεθείσας 
παρά τήν μονήν έξ ών πιστώνεται, δτι δ περίφημος σοφιστής Ηρώδης 
δ ’Αττικός είχε διατρίψει εις τον τόπον, δπου κατά τήν συνήθειάν του είχε 
κάμει ευεργεσίας καί επίσης εδώ, δπως εις τήν Κηφισιάν καί τον Μαρα
θώνα, είχε τιμήσει τούς προώρως άποθανόντας μαθητάς του καί άλλους 
οικείους. Προσέτι έθεώρουν έκτοτε πολύ πιθανόν, δτι εις τον αυτόν τόπον 
θά υπήρχε τό ιερόν τοΰ ΙΙολεμοκοάτους, ήρωος θεραπευτικού), τιμωμένου εις 
τήν Εύαν, τήν μεγίστην τών Θυρεατικών κωμών κατά τον Παυσανίαν (II, 
38,6). Τό ενδιαφέρον, διά τάς αρχαιότητας κατά τήν Μονήν έγινε ζωηρό- 
τερον, άφότου κατά τα χρόνια τής Κατοχής έμαθον, δτι έκ τοΰ περιβολιού 
τής Μονής κατά τήν διάνοιξιν αμαξιτού δρόμου εύρέθη άνάγλυφον τοΰ τύπον 
τών δείπνων, ως έφαίνετο έκ τής σκοτεινής φωτογραφίας καί ώς έλέγετο μέ 
τήν έπιγραφήν Ηρώδης ετ’ξάμενος άνέθηκε. Θά ήτο πολύ περίεργον νά γνω- 
σθή, πώς ό γνωστός διά τόν αρχαϊσμόν του εις τήν γραφήν σοφιστής θά 
έχρησιμοποίει εν α τόσον παλαιόν διά τήν έποχήν του τύπον καί πώς ό τεχνίτης 
τοΰ 2ου μ. X. αιώνος θά έμιμεΐτο παλαιά πρότυπα. ’Αλλά τό πράγμα 
ήτο άπλούστερον. Ή επιτόπια έξέτασις 5 συνανηκόντων συντριμμάτων ανα
γλύφου έκ μαρμάρου τών Δολιανών έ'δειξε 1) δτι όντως τό άνάγλυφον (κατα-
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κεκλιμένος θεός ή ήρως μετά πόλου άνέχει ρυτόν, προς δ άνέρπει δφίς. Γυνή 
παρακαθημένη κρατούσα κίστην, οίνοχόος, τράπεζα μετά καρπών και γλυκι
σμάτων) είναι τοϋ τύπου των δείπνων, εξ ών πάμπολλα εύρέθησαν είς τό 
Άσκληπιεϊον των ’Αθηνών. 2) Ή επιγραφή επί τοΰ επιστυλίου έχει ως εξής:

'///////ΗΡΩΙ ΕΥΞΑΜΕΝΟΣ ΑΝΕΘΗΚΕ

3) Επειδή προς τα αριστερά είναι άποκρουσμένον τό άνάγλυφον φυσικόν 
είναι νά έγράφετο εκεί τό ό'νομα τοΰ ήρωος, ίσως ΠΟΛΕΜΟΚΡΑΤΕΙ 4) Επειδή 
τό αναθηματικόν τοΰτο άνάγλυφον εύρέθη είς τό περιβόλι τής Μονής, δθεν 
ακριβώς άνευρέθη τό λαμπρόν άνάγλυφον τών Άσκληπιαδών τοΰ Έθνικοΰ 
Μουσείου καί ά'λλα άφιερώματα, είναι άρκετά βέβαιον, δτι εάν επιχειρηθή 
ποτέ άνασκαφή κατά τύν ώρισμένον τοΰτον χώρον ή άπόδοσις είς ευρήματα 
θά είναι πλέον ή ικανοποιητική.

Άτυχώς ή φωτογράφησις δεν επέτυχε καί θά συνίστων τήν μεταφοράν 
τοΰ αναγλύφου είς ’Αθήνας.

Τελευταΐον ευχάριστου επίτευγμα τής περιοδείας ήτο άργεία επιγραφή 
τοΰ 5ου αίώνος. Όταν τεθή δτι ή οπωσδήποτε εμφανής στιγμή . σημαίνει 
Ο ή Ω, ή άνάγνωσις εύοδώνεται τουλάχιστον κατά τό άρχικόν μέρος ώς εξής:

μεδεις 
αδικείτο 

το κενε- 
άριον

Ή ενεπίγραφο; στήλη έκ σχιστόλιθου ευρέθη κατά τήν διάνοιξιν τοΰ 
δρόμου Δολιανών - Μύλων, 20 χιλιόμετρα βορείως τοΰ ’Άστρους επί τής 
κορυφής σχεδόν τής οροσειράς τής Ζάβιτσας, φυσικοΰ ορίου μεταξύ Άργείας 
καί Θυρεάτιδος. Μετά τήν εύρεσιν τής στήλης άθικτου ό καθηγητής τοΰ 
Γυμνασίου ’Άστρους κ. Ίω. Κουσκουνάς έσπευσεν επί τόπου καί αντέγραψε 
μετά τών μαθητών του τήν επιγραφήν. Τό άντίγραφόν του έχρησίμευσε πολύ, 
διότι μετά τινας ημέρας ένας παρατυχών βοσκός άνέγνωσε διαφορετικά τήν 
επιγραφήν, δτι σημαίνει θησαυρόν έγκλειστον είς τήν πέτραν καί μετά τοΰτο 
άποκομίσας οϊκοθεν βαρειάν κατέσπασε τήν ωραίαν στήλην είς πολλά κομμά
τια. ΤΗτο λοιπόν ευτύχημα, δτι προηγουμένως είχε μεταγράψει ό κ. Κουσ
κουνάς τήν επιγραφήν καί με τήν βοήθειαν τοΰ άντιγράφου ήδυνήθημεν 
μεταβάντες έπ’ αυτοκινήτου είς τον νεότευκτου ώραΐον δρόμον επί τόπου νά 
συναρμόσωμεν καί πάλιν τά διάφορα κομμάτια. Υποθέτω, δτι εδώ γίνεται 
λόγος περί κενοταφίου καί κοινοταφίου ή πολυανδρίου.

Τό κενεάριον θά είναι άσφαλώς, δ,τι καί τό γνωστόν κενήριον, δπου τό 
ήρίον δεύτερον συνθετικόν. Τό λοιπόν μέρος τής επιγραφής ως παρέχον 
δυσχερείας θά έξετασθή βραδύτερου.
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'Όταν άποβλέψωμεν εις τον μεθοριακόν τόπον, εύλογον είναι νά ΰπο- 
θέσωμεν, ότι πρόκειται περί νεκρών Άργείων μαχητών, αφανών ή μή, κατά 
τινα σύγκρουσιν μεταξύ "Αργους καί Σπάρτης διά τό πολυθρΰλητον μήλον 
τής έριδος, την Θυρέαν.

ΕΝ ΤΤΕΡΙΛΗΨΕΙ

1. Ό συνοικισμός κατά την Άνάληψιν δυτικώς τοΰ Βούρβουρα είναι 
ό σημαντικώτερος συνοικισμός τών Καρυών. Τό ιερόν έν τούτοις τής Άρτέ- 
μιδος είναι δυνατόν νά ύπόκειται υπό τούς άμμοχώστους αγρούς κατά την 
Παναγίαν τής ’Αράχοβας.

2. Στούς Φονεμένους έχομεν ασφαλώς τρία Έρμαια, ή Έρμας, όπως 
τούς περιγράφουν οι παλαιοί καί ό Παυσανίας αναφέρει ότι ήσαν σύνορα 
τών Λακεδαιμονίων, Άργείων καί Τεγεατών.

3. Κατά την Μοτήν τής Λουκοΰς ύπήρχεν ιερόν θεραπευτικού ήρωος, 
πιθανώτατα τού Πολεμοκράτους καί κατά ταϋτα Εύ'α ωνομάζετο δ εκεί συνοι
κισμός.

4. Ή επιγραφή τής Ζάβιτσας καθορίζει τά παλαιά σύνορα Άργους- 
Λακεδαιμονίων καί άναφέρεται εις μίαν εκ τών αδιάλειπτων συγκρούσεων 
μεταξύ τών γειτονικών πόλεων.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ

Ή συλλογή άπηρτίσθη Ιον, εκ πήλινων ευρημάτων, γενομένων κατά τά 
έτη 1899 καί 1900 διά τών μαθητών τοΰ Ελληνικού Σχολείου Άγ. Πέτρου 
υπό τήν οδηγίαν μου επί τοΰ μίαν ώραν δυτικώς τών Βουρβούρων λόφου 
τής Άναλήψεως, 2°ν |ξ έντειχισμένων εις τήν εις θέσιν ΙΙαλιόρογκο μικράν 
βυζαντινήν εκκλησίαν (τοΰ 13ου πιθανώς αίώνος), έξερευνηθεΐσαν κατά τάς 
άνασκαφάς τοΰ 1940 τής Αρχαιολογικής ’Εταιρείας, επιταφίων μνημείων καί 
3ον εκ τών τελευταίων τής αυτής Εταιρείας άνασκαφικών ερευνών επί τοΰ 
αύτοΰ αρχαίου συνοικισμού τής Άναλήψεως. Ευρίσκονται επίσης κατατεθει
μένα είς τό αυτό κατάστημα διάφορα γλυπτά εκ μεσαιωνικών έκκλησιδίων 
καί προ πάντων εκ τοΰ Άγ. Γεωργίου. Κατά τά ταραχώδη έ'τη 1940-1950 
έξηφανίσθησαν άγνωστον πώς μερικά τών παλαιότερον συλλεγέντων αρχαίων· 
Τά είσέτι διατηρούμενα έχουν ως εξής.

1. Στήλη επιταφία βωμοειδής, ύψους 42 μ., προερχόμενη εκ τής εκκλη
σίας κατά τό Παλιόρογκο. ’Επί τής προσόψεως άνάγλυφον νέος άνέχει επί 
τοΰ αριστερού ώμου υδρίαν, κάλπην φυσικά μέ τήν τέφραν τοΰ νεκρού καί 
με τήν δεξιάν καταβιβάζει πιθανόν δάδα. ’Ίσως εΐκονίζεται ούτω δαίμων
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(genius) ΐοΰ θανάτου, ή ψυχαγωγός Έρμης. Κάτω άναγινώοκεται τό ελλιπές 
εξάμετρου: επταετή(ς) Ξενοφών ετι ν(ήπι)ος, ενθάδε κεΐται, μέ ακολουθίαν 
έφθαρμένην καί δυσνόητου: ως τόσο(ν)... σον άλυπος.. Ή στήλη περιγρά- 
φεται είς ΑΘΗΝΑΣ τόμ. 4ον, σ. 16. Έδημοσιεύθη καί είς τάς λακωνικός 
έπιγραφάς, άνευ είκόνος, IG V, I, 922.

2. Βωμίδιον έξ άγνοιστου τόπου παρά την Άνάληψιν μέ επιγραφήν: 
5Αλέξανδρος καί ’Ελπίς, ευχήν. ’Ακέραιον, ίίψ. 0,39.

3. ’Αναθηματικόν ανάγλυφου, ελλιπές τα άνω, προερχόμενον έκ τοΰ 
παρά την Άνάληψιν «Κάμπου» (ποιμνιοστάσιου Καρνάβαλη). Χλαμυδοφό
ρος νέος έλκων μικρόν τράγον. Σάτυρος;

4. ’Αξιόλογου διακοσμητικόν γλυπτόν, συγκροτηθέν έκ 4 τεμαχίων εντός 
ξυλίνου πλαισίου προερχόμενον έκτης μεσαιωνικής εκκλησίας τοΰ 'Αγ. Γεωρ
γίου. Τό επιμελέστατα είργασμένον σταυρικόν σχήμα στολίζεται κατά τά τέσ- 
σαρα σχηματιζόμενα κενά μέ ειδικά καί χαρακτηριστικά τής εποχής θέματα, 
ως περιστεράς μέ οφιν, πτηνοϋ επίσης μέ φίδι, ρόμβου καί άνθεμωτοϋ 
κοσμήματος· διαστάσεις: 1 μ.χ0,66.

δ. Τεμάχιον παρομοίου γλυπιοϋ καί μέ την αυτήν είς μήκος διάστασιν, 
επίσης έξ 'Αγ. Γεωργίου.

6. Δυο κιονόκρανα κιονίσκων θυριοματος Ιξ 'Αγ. Γεωργίου.
7. Κομμάτια γλυπτών επιστυλίων έκ τής αυτής εκκλησίας.
8. Κιονίσκος, ϋψ. 45, μέ δυσανάγνωστον επιγραφήν ΔΙ... | Ν ... | CEBACT- 

ΙΘ · · · Μιλλιάριον; Έκ τής άνασκαφής (1940) τοΰ κατά τον “Αγ. Γεώργιον 
χώρου.

9. Διάφορα κομμάτια γλυπτοΰ έπιστυλίου έκ τής εκκλησίας είς Παλιό- 
ρογκο.

’Από τά παλαιότερον συλλεχθέντα ευρήματα τής Άναλήψεως.
Θραύσμα μεγάλου έρυθρογράφου κρατήρος είς σχήμα καμπάνας· ύψος 

μέγ. 0,14. Περί τον βραχύν λαιμόν κλάδος ελαίας. Διατηρούνται κάτω ωραία 
κεφαλή νέου κρατοϋντος δυο δόρατα καί απέναντι πρόσωπον καί στήθος 
μορφής ίσως καθημένης, επειδή τό βλέμμα κατευθυνεται μέ πλαγίαν κλίσιν 
προς τά άνω. Έκ των γραφών φαίνεται, δτι ό ευμεγέθης κρατήρ ανήκει 
είς τον πρώιμον 40ν αιώνα.

2. Δυο κομμάτια έκ τοΰ λαιμοΰ πελίκης, επίσης έρυθρογράφου. Διακρί- 
νεται επί τοΰ λαιμοΰ μέρος Νίκης μέ μεγάλας όρθιας πτέρυγας.

3. Μικρόν αγγείου, κυμβίον, ακέραιον μέ έντυπα ανθέμια κατά τό περι
φερικόν στόμιον, ακέραιον.

4. Παρόμοιον μέ έντυπα φύλλα.
5. Παρόμοιον αναθηματικόν άγγεΐον μέ εγχαράκτους κΰκλους κατά τό 

στόμιον.
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6. Πήλινον ειδώλιον γραίας τροφοΰ μέ παιδάριον, γελοιογραφικόν (;)
7. Δίσκος πήλινος, εκ τριών τεμαχίων, διαμέτρου 21.5, μέ ακριβή δια- 

κόσμησιν, οίον ομφαλωτής φιάλης μέ 16 άνάγλυπχα φύλλα, ελαφρώς χρω
ματισμένα.

8. Πώμα πίθου μετά λαβής, έκ τριών τεμαχίων συναρμοζομένων και 
άναγλύπτους κΰκλους, διαμέτρου 22.5.

9. "Οστρακον λεπτού αγγείου μέ κόσμημα κλάδου και ανθεμίου.
10. Δύο χειροποίητα μικρότατα, αναθηματικά, άμφορείδια.
11. Λαβή κωνόμορφος έκ πώματος πυξίδος.
12. Το ήμισυ αγγείου εις σχήμα τσίτσας και συντρίμματα έκ παρο

μοίων αγγείων.
13. Λίθινος μικρός πέλεκυς μέ μίαν κόψιν.
14. Λίθινον σταθμίον.
15. Μικρόν πήλινον σφονδύλων.
16. Πήλινον εξάρτημα όρμου.
17. «’Άγνυθες», 5-6.
18. Διάφορα όστρακα μικρών αγγείων μετά καλού ή μέτριου γανώματος·
19. Σύντριμμα κέρατος έλάφου.

20. Τό άνω μέρος τ|ιευδοστόμου μυκηναϊκού άμφορέως, προερχομένου 
έκ τού σπηλαίου τού ’Άσουλα παρά τό χωρίον Χάραδρον. Συνελέχθη μετ’ 
άλλων προϊστορικών αγγείων έξαφανισθέντων έν τώ μεταξύ τό 1940 έκ τού 
ε’ιρημένου ιερού άντρου.

21. Τεμάχιον πηλίνης μαργαρίτας, σταυρός, κάτω Λ και Ω μέ λαβήν 
όπισθεν. Εύρέθη προ έτών εις τά Κτίσματα.

’Όστρακα συλλεγέντα κατά τάς έρεύνας τού 1950.

1. "Εξ συνανήκοντα κομματάκια, άπαρτίζοντα μέρος μεγάλου, πιθανώς 
καμπανοειδούς κρατήρος έρυθρογράφου. Τό διατηρούμενον γραπτόν λείψα- 
νον υποδεικνύει γυναικείαν μορφήν καθημένην ή δκλάζουσαν. ’Όπισθεν ταύ- 
της διακρίνεται σκήπτρον μέ ϊχνη χειρός κρατούσης τούτο. Ή όπισθεν πλευρά 
μετά καλού γανώματος· πάχος 0,0115.

2. Θραύσμα λεπτοτέρου κλειστού αγγείου — τό έσωτερικόν άγάνωτον — 
μέ πάχος τοιχώματος 4-5 χιλιοστών, έμφανίζον καλόν αυστηρόν σχεδίασμα 
αετού είκονιζομένου έκ τών άνωθεν.

3. Παρομοίου αγγείου μικρόν σύντριμμα παρουσιάζον καλόν σχέδιον, 
δυσκαθόριστον. Παρ’ αυτό και άλλο σύντριμμα τού αυτού άγγεοίυ.
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4. Δυο μικρά συντρίμματα έρυθρογράφου μεγάλου αγγείου μέ γάνωμα 
εσωτερικώς, συνανήκοντα.

5. Πέντε κομμάτια έρυθρογράφου μεγάλου αγγείου, κρατήρος,—γάνωμα 
εσωτερικώς καί πάχος τοιχώματος 8 χιλ. — μέ δυσδιαγνώστους καί έφθαρμέ- 
νας γραμμάς.

6. "Εξ μικρά συντρίμματα μέ λείψανα γραφών δυσδιάγνωστα.
7. Δυο κομματάκια έρυθρόγραφα μέ μαίανδρον.
8. Μέρος βάσεως μεγάλου κρατήρος μέ καλόν γάνωμα.

9. Επτά διαφόρων μεγεθών όμοιοσχήμου αγγείου συντρίμματα. Ώς 
φαίνεται πρόκειται περί νεωτέρων, 4ου - 3ου αίώνος, κρατήρων τής μορφής 
a colonette.

10. Μέγα τεμάχιον μέ γάνωμα μόνον έξω λαιμού υδρίας.

11. Σύντριμμα μικροί αγγείου μέ έντυπα ανθέμια κατά την πλευράν.

12. Σύντριμμα σκΰφου. Φύλλα κατά τό στύμιον καί κάτω διακρίνεται τό 
όπισθεν μέρος κεφαλής.

13. Τρία συντρίμματα μέ πλάγια ανθέμια μελανόγραφα.

14. "Οστρακον γραπτόν, δπου αί γραφαί αμφίβολον είναι αν πρέπει 
νά έκληφθοΰν ως μελανόγραφοι ή ερυθρόγραφοι. Είς την αυτήν κατηγο
ρίαν ανήκουν καί άλλα 5-6 κομμάτια.

15. Δύο ό'στρακα μέ κλήματα αμπέλου.

16. Συντρίμματα αγγείων ελληνιστικών μέ ραβδώσεις έκ τών λεγομένων 
ήλειακών.

17. Σύντριμμα αγγείου ενθυμίζοντος την τσίτσαν.

18. Διάφορα όστρακα μέ καλόν ή μέτριον γάνωμα.
19. Λίθινον σφονδύλων από τά λεγάμενα νεραϊδοσφόντυλα.
Καί τέλος
20. Πέντε όστρακα συλλεγέντα είς τό Κακαβουλέρι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΡΩΜΑΙΟΣ
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