16. ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΙΝ ΤΗΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Παρά τήν στενότητα τής έγκριθείσης πιστώσεως έγινε και εις τήν Άνάληψιν και εις τό Τεγεατικόν Μουσεΐον αρκετά επιτυχής εργασία, καθ’ ήν γό
νιμος εις καλάς παρατηρήσεις ύπήρ'ξεν, όπως πάντοτε, ή δόκιμος επιστασία
τοϋ τεχνίτου Τριαντ. Κοντογιώργη.
Έκ των κυριωτέρων ευρημάτων είναι κρατήρ ευμεγέθης, υψ. 0.47 μ.,
μελαμβαφής μέ λαβάς, που υποδεικνύουν χάλκινον πρότυπον (πίν. 48α). Τούτου
ευρέθησαν πάντα τά συνανήκοντα συντρίμματα εντός στρώματος άδιαταράκτου, καλυπτόμενου από τους καταπεσόντας, κατά τήν καταστροφήν πιθα
νώς τοϋ 147 π.Χ., κεράμους τής στέγης. Οι κέραμοι είναι άποκλειστικώς
στρωτήρες λακωνικού τόπου. Εις τοΰτων μετρεΐ μήκος 0.95 μ., άνώτερον
πλάτος 0.442 μ. και κατώτερον 0.39 μ. ’Εντός τοϋ αυτοΰ στρώματος παρά
τον κρατήρα ευρέθησαν μόνον νεωτέρων αγγείων κομμάτια, ως τών λεγο
μένων ήλειακών, άλλ’ οΰδέν γραπτόν δστρακον. Πάντα τά ανωτέρω εύρέθησαν εντός οικήματος, τό οποίον ωνομάσαμεν Δ, ως δυτικώς τοΰ τόπου, οπού
συνελέχθησαν τά τεμάχια τοϋ αγγείου τής Λήδας, κείμενον. Τοΰτο, άφοϋ έφωτογραφήθη και έσχεδιάσθη, έπεχώσθη καί πάλιν, διότι άλλως θά έξετίθεντο
εις τελείαν διάλυσιν καί καταστροφήν οί ευτελείς ξηρότοιχοι. ’Ακάλυπτον διετηρήσαμεν τό υποτιθέμενον πρυτανεΐον καί τήν παρακειμένην οικίαν μέ τον
λεγόμενον θρόνον.
Εις άλλην θέσιν ΒΔ. καί παρά τά «μαγαζειά» ήρευνήθη δωμάτιον μέ
πολλά ό'στρακα καί ακέραια μικρά αγγεία

μελαμβαφή, ως έν ασκοειδές,

υψ. 0.16 μ., άρυβαλλος ευμεγέθης, νψ. 0.13, καί μικρά τριφυλλόστομος προχόη, νψ. 0.09 μ. (πίν. 48β-γ).
Εις τρίτην θέσιν παρά τό τείχος μετά πυργίσκου τής νοτίας πλευράς ή
άνασκαφή άπεκάλυψε διάφορα γραπτά ό'στρακα ως επί τό πολύ εσφηνωμένα εις σχισμάς βράχων. Τοϋτο τό γεγονός έκτος πολλών άλλων βεβαιώνει
τήν ύπόθεσιν, ότι έκτος τής τελικής πυρπολήσεως καί καταστροφής τοΰ συνοικισμοϋ υπό τοΰ Μεναλκίδα τό 147 π.Χ. έχομεν καί παλαιοτέραν, γενομένην
κατά τον 40ν π.Χ. αιώνα, μετά τήν οποίαν ό άνακτισθείς συνοικισμός τής
Ίάσου διετήρησε μέν τό παλαιόν κεραμουργεϊον, άλλ’ έπαυσε τοΰτο να ζωγραφίζη τά γραπτά αγγεία, ως παρετηρήσαμεν ήδη είς τήν οικίαν Δ. Τό πρά
γμα έξηγεΐται, αν ένθυμηθώμεν, ότι αί γειτονικά! προς νότον Καρυαί κατεστράφησαν υπό τοΰ βασιλέως Άρχιδάμου τό 365 π.Χ. (Ξεν. Έλλην. VII 1, 28),
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to δέ ερευνώμενον πόλισμα τής Τάσου ως εκ τής -δέσεως του έδει να έ'χη
κοινάς τΰχας μέ τάς δνομαστάς εκ τοϋ ίεροΰ τής Άρτέμιδος Καρυάς.
Δύο μικροί τάφοι μυκηναϊκοί—διαμέτρου 3 μέτρων —προσετέδησαν εις
τούς 6 παρομοίους μικρούς τάφους τούς άποκαλυφθέντας τό 1956 επί τοϋ
γηλόφου τοϋ ύπεράνω τοϋ γνωστοΰ μεγάλου τύμβου. Ευρήματα πενιχρά, ως
έν ακέραιον είδώλιον καί μερικά όστρακα.
Τρεις αλλεπαλλήλους έκδρομάς έκάμαμεν εις Τεγέαν μέ τόν σκοπόν να
έκκαθαρίσωμεν τά ανάμεικτα μετά τών μικρών χαλκών τής Άλέας ’Αθήνας
ευρήματα τοϋ ναοϋ τοϋ Παλλαντίου, κατά την θέσιν Βίγλαν. Τοϋτο κατωρθονδη μέ πολύν κόπον καί τά χάλκινα έφωτογραφήθησαν, δπως καί σημαν
τικόν απόκομμα άρχαϊκοϋ λακωνικοΰ αναγλύφου και πήλινα αρχιτεκτονικά
τοϋ παλαιοτέρου ναοϋ τοϋ 6ου αιώνος. Άλλ’ όμως την άναγκαίαν έπίσκεψιν
καί μελέτην τών λειψάνων τοϋ ναοϋ προς συμπλήρωσιν καί διασάφησιν τών
παρατηρήσεών μου κατά την άνασκαφήν αύτοϋ τό 1910 καί 1918 παρέστη
ανάγκη διά την κακοκαιρίαν νά αναβάλω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΡΩΜΑΙΟΣ
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ΠίΝΑΞ 48

ITAE 1957.—16. ΑΝΑΣΚΑΦΗ

α. Κραττήρ μελαμβαφής.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΙΝ ΤΗΣ ΚΥΝ0ΥΡ1ΑΣ

β. Τριφυλλόστομον άγγεϊον.

γ. ’Ασκός καί άρύβαλλος.
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