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έξ ών τινες σφζονται άκόμη είς τήν θέσιν των. 
Πέραν τοϋ Ν. κλιτούς εύρίσκονται καί έτερα δω
μάτια, προσκτίσματα πιθανώς τοΟ οικοδομήμα
τος, ώς δεικνύουν δύο τοίχοι μέ κατεύθυνσιν 
Β.-Ν., έκκινούντες άπό τό Δ. καί Α. ακρον τοΟ Ν. 
τοίχου τοϋ οικοδομήματος καί οΐτινες άπεκαλύ- 
φθησαν είς μήκος 2 μ. μόνον.

Διά τήν κατασκευήν τών τοίχων τοϋ ώς άνω 
κτηρίου έγένετο χρήσις διαφόρων λίθων καί πλίν
θων, ώς καί αρχιτεκτονικών μελών προγενεστέρας 
έποχής, ώς συνδετική δέ ύλη έχρησιμοποιήθη 
κονίαμα άσβέστου περιέχον μικρά έρυθρά σωμα
τίδια (κορασάνι). ΈπΙ τής έσωτερικής όψεως τών 
περισσοτέρων διετή ρήθησαν τμήματα κεχρωσμέ- 
νου κονιάματος, διά τοϋ όποιου ήσαν έπικεχρι- 
σμένοι. 'Ως καταφαίνεται έκ τής δομής τών τοί
χων, τού σχεδίου γενικώς, τών ψηφιδωτών δα
πέδων καί τής πλειονότητος τών άνευρεθέντων 
όστράκων τό παρόν οικοδόμημα δύναται νά χρο- 
νολογηθή είς τόν 4ον αί. μ.Χ. Είναι προφανές 
ότι κατεστράφη βιαίως λόγφ έπιδρομής ή σει
σμού, διότι είς πολλά σημεία τοϋ δαπέδου εΰρέθη- 
σαν ίχνη πυράς. Αρκετά έκ τών άνευρεθέντων 
όστράκων φέρουν έπίσης ίχνη καύσεως, οί δέ τοί
χοι είναι τελείως κατεστραμμένοι, οί περισσότεροι 
μέχρι τών θεμελίων. Ό καλύτερον σφζόμενος τοί
χος είναι ό Ν. τοίχος τοϋ οίκοδομήματος, όστις 
έσώθη είς ύψος 0,50 μ.

Έσωτερικώς τής κόγχης, είς άπόστασιν 0,40 μ. 
καί άκριβώς κατά τόν άξονα αύτής, εύρέθη τά
φος διευθύνσεως Δ.-Α., έκτισμένος διά πλίνθων καί 
κεραμοσκεπής, ρωμαϊκών χρόνων, διαστ. 2x0,57 
χ0,35 μ. ( Π ί ν. 144γ). Περιείχε τά όστά νηπίου 
καί ήτο άκτέριστος. Γεννάται τό έρώτημα έάν ό 
παρών τάφος εχη σχέσιν μετά τοϋ οίκοδομήμα
τος λόγφ τής θέσεως αύτοϋ. Έτερος έπίσης τά
φος, παρόμοιος τοϋ άνωτέρω, εύρέθη παραπλεύ- 
ρως τής κόχγης κατεστραμμένος κατά τό ήμισυ, 
ένεκα τής άνεγέρσεως έπ’ αύτοϋ τοϋ τοίχου τής 
κόγχης. Είναι πιθανόν οί δύο οΰτοι τάφοι νά μή 
έχουν σχέσιν μετά τοϋ οίκοδομήματος, άλλά νά 
άνήκουν είς μίαν συστάδα τάφων προγενεστέρων 
τούτου.

Προβληματικόν παραμένει έάν τό έν λόγφ οί- 
κοδόμημα ήτο χριστιανικού ή είδωλολατρικοΰ 
χαρακτήρος. Δεδομένου ότι ούδέν χριστιανικόν 
σύμβολον άνευρέθη καί ότι τά θέματα τών ψηφιδω
τών δέν δύνανται νά χαρακτηρισθοϋν ώς σαφώς 
χριστιανικά, είναι πιθανώτερον ότι τό άνευρεθέν 
οίκοδόμημα είναι μάλλον είδωλολατρικόν, έν 
κοσμικόν κτίσμα τοϋ 4ου μ.Χ. αίώνος.
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Περιωρισμένης έκτάσεως δοκιμαστική άνασκαφή 
διεξήχθη κατά μήνα ’Οκτώβριον έν τώ οίκοπέ- 
δφ Ό. Παρασκευοπούλου. Τοΰτο κεΐται νοτίως 
τής Άκροπόλεως καί άκριβώς έπί τής προεκτά- 
σεως τής όδοϋ Όθωνος μέχρι τοϋ ύψους τής δυ
τικής εισόδου τοϋ Σταδίου τής πόλεως.

Διά τών γενομένων τομών ήρευνήθη μόνον τό 
άνατολικόν τμήμα τοϋ οίκοπέδου. Κτηριακώς 
έπεσημάνθησαν εύτελεϊς τοίχοι ρωμαϊκών χρό
νων είς κατεύθυνσιν άπό Α. πρός Δ. Νεωτέρων 
χρόνων θεμέλιον έχει διάφορον, ήτοι άπό ΝΑ. 
πρός ΒΔ. κατεύθυνσιν. Είς βάθος 2.40 μ. εύρέθη 
τάφος έκτισμένος διά πλίνθων, άκτέριστος.

Στρωματογραφικώς ό έρευνηθείς χώρος ένε- 
φανίσθη ώς έξής:

’Αμέσως ύπό τά έπκρανειακά χώματα καί μέ
χρι βάθους 0,85 μ. έσημειώθη κατά τόπους πτω
χόν βυζαντινόν στρώμα όστράκων έσμαλτωμένων 
πινακίων. Ύπ’ αύτό καί μέχρι τοϋ στερεοϋ έδά- 
φους, τό όποιον εύρέθη είς βάθος 2 - 2.60 μ. καί 
κατά σταθερόν άπό Δ. πρός Α. κλίσιν 0,60 μ. 
έπί έκτάσεως 12 μ., τεταραγμένον στρώμα κερα- 
μεικών λειψάνων καλύπτει μακράν χρονικήν πε
ρίοδον άπό τών γεωμετρικών χρόνων μέχρι τοϋ 
Γ’ μ.Χ. αί. Τοϋτο παρουσιάζεται πλουσιώτερον 
είς τάς τομάς τής άνατολικής, ήτοι τής πρός τό 
Στάδιον πλευράς τοϋ οίκοπέδου. Παρά τήν άνά- 
μειξιν τής κεραμεικής δύναται νά λεχθή, ότι άπό 
1.20- 1.70 μ. περίπου άφθονοΰν τά ρωμαϊκά δεί
γματα, ένώ τά έλληνιστικά μετ’ όλίγων κλασσι
κών καί έλαχίστων άρχαϊκών καί γεωμετρικών έν- 
τοπίζονται άπό 1.70 - 2.50 μ.

Ή ταραχή τοϋ στρώματος όφείλεται είς τήν 
κατά τόν πρώιμον Γ’ μ.Χ. αί. θεμελίωσιν τών άνω
τέρω κτισμάτων, είς τά όποϊα άνήκει καί ό τοί
χος τής ΒΑ. τομής. Παρ’ αύτόν εύρέθησαν τρεις 
κατά τό ήμισυ σφζόμενοι πίθοι, έκ τών όποιων ό 
είς περιείχε μέγαν άριθμόν πήλινων λύχνων. Έξ 
αύτών καί έκ νομίσματος τής ’Ιουλίας Δόμνας 
χρονολογείται τό κτίσμα έντός τοϋ πρώτου ήμί- 
σεος τοϋ Γ' αί. μ.Χ. Ή διά πυρός καταστροφή 
τούτου δέν είναι ίσως άσχετος πρός τήν εισβολήν 
τών Έρούλων (267 μ.Χ.).

Συμπληρωματικώς άναφέρομεν ότι οί άνωτέρω 
λύχνοι, διακόσιοι (200) περίπου τόν άριθμόν, εύ- 
ρέθησαν άποθηκευμένοι έντός τοϋ πίθου όμοΰ 
μεθ’ ικανής ποσότητος άπηνθρακωμένου σπόρου 
λαθύρου 1 (lathyrus). Έντός χάλκινης χύτρας εύ-

1. Τό είδος δέν προσδιορίζεται έπακριβώς. Πρόκειται πι
θανώς περί τοϋ L. Cicera ή τοϋ L. Sativus, βλ. Π.Γ. Γενναδίου, 
Φυτολογικόν Λεξικόν λ. λάθνρος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:26 EEST - 3.236.241.27



ΑΡΚΑΔΙΑ - ΛΑΚΩΝΙΑ 145

ρέθησαν όμοίως άπηνθρακωμένα ύπολείμματα 
φύλλων καί σπόροι κράμβης (brassica) 2.

Έκ των κεραμεικών ευρημάτων Αξιόλογος είναι 
ή σειρά των πήλινων λύχνων, των όποιων άπει- 
κονίζονται εξ (6) Αντιπροσωπευτικοί τύποι ( Π ί ν. 
145α - γ, 146 α - δ ). Χρονολογούνται κατά τόν 
πρώιμον Γ'. μ.Χ. αί., διατηρούνται όμως καί πέ
ραν τών μέσων τού αΐώνος 3. Είναι εισηγμένα κο
ρινθιακά προϊόντα τών γνωστών έργαστηρίων 
ΓΑΙΟΥ, ΛΟΥΚΙΟΥ, ΠΙΡΕΙΘΟΥ.

ΜΟΥΣΕΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ!

1. Καταλογράφησις αρχαιολογικών Συλλογών

Κατά τό θέρος 1963 κατεγράφησαν άπαντα τά 
εις τάς τοπικάς άρχαιολογικάς Συλλογάς τής Ε'

2. Περί τοϋ είδους καί τής προς αυτό άγάπης τών Ρωμαίων 
κυρίως βλ. Π.Γ. Γενναδίου, Φυτολογικόν Λεξικόν λ. κράμβη 
καί R.E. λ. Kohl.

3. Έν The Athenian Agora Vol. VII πρβλ. τά ύπ’ άριθ. 838 
καί 839 πρός Π ί ν. 145α, τό ύπ’ άριθ. 814 πρός Π ί ν. 145β, 
τά ύπ’ άριθ. 272, 274, 1499, 1506, 1511, 1544, 1552 κλπ. πρός 
Π ί ν. 145γ, 146α, τά ύπ’άριθ. 284, 1178, 1181 πρός Π ί ν. 
146β, τό ύπ’ άριθ. 1512 πρός Πίν. 146δ. Βλ. καί 
Olympiabericht VI (1953 - 55), 58.

’Αρχαιολογικής Περιφέρειας εύρισκόμενα αρχαία. 
Ή καταγραφή αϋτη ύπήρξεν ή μόνη ύπό τών κρα- 
τουσών συνθηκών έπιτραπεΐσα μέριμνα περί ά- 
ξιολογωτάτων άρχαίων έργων, στεγαζομένων εις 
τούς όλως Ακαταλλήλους χώρους τών Συλλογών 
Δημητσάνης, Μεγαλοπόλεως, "Αστρους, Λεωνι- 
δίου, Γυθείου, Γερακίου καί Πύργου Δυροΰ.

2. Έπανεκθετικαί έργασίαι

Κατόπιν τής όλοκληρώσεως τού έν τώ Έθνι
κώ Μουσείφ καθαρισμού τών χάλκινων τού 
Μουσείου Σπάρτης, έγένετο ή ταύτισις καί ή 
προσωρινή, λόγορ έλλείψεως χώρου, έκθεσις αύ- 
τών ώς καί τών πήλινων μικροτεχνημάτων τού 
Μενελαΐου. Έκ τών εύρημάτων τών παλαιών 
άνασκαφών τού ιερού τής Όρθιας έξετέθησαν 
πλήν τών πήλινων προσωπείων καί αί όστέϊναι 
σφραγίδες.

Συνεπληρώθη ή καταγραφή τού ύλικοΰ τού άπο- 
θέτου τής Άγ. Παρασκευής Άμυκλών (Άρχ. Δελ- 
τίον 16 (1960): Χρονικά σ. 102) καί έξετέθησαν 
δείγματα τινά.

θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ
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