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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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