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κίας. Προφανώς τά άρχιτεκτοννκά ταϋτα μέλη

άνατολικής πλευράς τού κτίσματος, είς άπόστα-

προέρχονται έκ παλαιοχριστιανικής βασιλικής

σιν 10 μέτρων περίπου άπό τούτου ( Πίν. 80 α, β ).

ή τις δέον ν’ άναζητηθή είς τήν άνωτέρω θέσιν.

Άντικατεστάθη ή κατεστραμμένη έπικάλυψις τοϋ

Ή έκεΐ ΰπαρξις παλαιοΟ κτίσματος πιστοποιείται

σωζομένου θολωτού διαμερίσματος τού νάρθηκος,

καί έκ τών άφθονων τεμαχίων κεραμίδων, πα-

έστερεώθη

ρατηρουμένων έπί τοϋ γύρω έδάφους. Πιθανώς

μήκος αύτοϋ είς τήν

τό μνημεΐον τούτο χρονολογείται είς τόν πρώι

ιερού καί έπεσκευάσθησαν κατεστραμμένα τμή

μον 5ον αίώνα.
Βορειοδυτικώς τής θέσεως τής ύποτιθεμένης

ματα τοιχοποιίας τών σωζομένων τοίχων.

βασιλικής—έκεϊθεν τής όδοϋ—παρατηρούνται θε

παρετηρήθησαν ίχνη τοιχοποιίας ύπ’ αυτό, ή άνα-

μέλια κτηρίων, δυναμένων νά χρονολογηθούν

σκαφική έρευνα τών όποιων ώδήγησεν είς τήν

μέγας

λίθος,

φέρων

δεξιάν

αύλακα κατά

παραστάδα

τού

Κατά τόν καθαρισμόν τού έδάφους τοϋ ιερού

ομοίως είς παλαιοχριστιανικούς χρόνους, έπλη-

άποκάλυψιν τών τριών ήμικυκλικών έσωτερικώς,

ροφορήθην δέ ότι πρό έτών εΐχον έκ τής περιοχής

ήμιεξαγώνων έξωτερικώς, αψίδων Ιερού Βήματος,

ταύτης άποσπασθή τεμάχια ψηφιδωτού δαπέδου.

άνήκοντος είς παλαιοτέραν

Πιθανώς είς τήν θέσιν « Πηγαδάκια » ύπήρχε

τής

ήδη

γνωστής

έκκλησίαν.

πόλισμα παλαιοχριστιανικών χρόνων, τό όποιον

’Εκ τής λεπτομερούς έξετάσεως τών οικοδομι

φαίνεται νά είχε διαδεχθή τήν άρχαίαν Λύρκειαν,

κών στοιχείων έξάγεται, ότι ή παλαιοτέρα έκκλη-

ήδη έρημον, ώς φαίνεται, κατά τούς χρόνους τού

σία είναι τού συνθέτου τετρακιονίου σταυροει

Παυσανίου ( Κορινθ. XXV 5 ).

δούς μετά τρούλλου καί νάρθηκος τύπου.
Ή διεξαχθεϊσα έρευνα καί τά έξ αυτής προκύψαντα άποτελέσματα έδημοσιεύθησαν ήδη υπό
τού Έπιμελητοϋ έν Δελτίφ Χρ. Άρχ. Έτ., Περίο
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δος Δ' Τόμος Β' ( 1960 - 1961 ), σ. 195 - 227, Πίν.
66 - 73.

Λόγφ άπουσίας τού Εφόρου κ. Δ. Πάλλα είς
τό έξωτερικόν, ή
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έκθεσις τής έν λόγφ άνα-
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σκαφής έβράδυνε νά φθάση είς τό Γραφεΐον
Δημοσιευμάτων. Κατόπιν τούτου, θά δημοσιευθή είς τά Χρονικά τού
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ύπό έκτύπωσιν προσε

χούς τόμου τού Α. Δ.

*

Α' ΛΑΚΩΝΙΑ
ΕΙααγωγικά : Αί σπουδαιότεροι έργασίαι κατά

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΔΑΜΑΛΑ

τό 1960, ώς ήτο φυσικόν, διεξήχθησαν είς τήν έ
Τά έρείπια τής μεγαλοπρεπούς βυζαντινής έκ-

δραν τής Εφορείας, δηλαδή είς τήν Σπάρτην καί

κλησίας τής γνωστής ώς έπισκοπής τού Δαμαλά,

ήσαν τόσον έρευνητικαί όσον καί τακτοποιήσεως

έν τώ χώρφ τής άρχαίας Τροιζήνος, έγκαταλει-

τού Μουσείου διά τής συνεχίσεως τής έπανεκθέ-

φθέντα μετά τάς άνασκαφάς τού G. Welter, εΐχον

σεως.

καλυφθή ύπό άγριας βλαστήσεως και εΐχον κατα-

Αΐ άνασκαφικαί

έρευναι ήσαν

αί ύπό τής

στή απροσπέλαστα καί δυσδιάκριτα (G. Welter,

’Αρχαιολογικής Εταιρείας χρηματοδοτηθεΐσαι, ή

Troizen und Kalaureia, Berlin 1941, σ. 17 κ. έ.,

τοι : συνέχισις τής άνασκαφής τού άποθέτου τών

Ά. Όρλάνδου, Α.Β.Μ.Ε. τόμ. Ε' (1939-1940),

Άμυκλώνκαΐ έναρξις άνασκαφικής μελέτης είς τόν

τεύχ. I σ. 17-33) (Πίν.45 ).

χώρον τής Άκροπόλεως Σπάρτης. Επίσης, έξε-

Όθεν, δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής 'Υπηρε

τελέσθησαν αί ύπό τού Υπουργείου διαταχθεΐσαι

σίας, έγένετο ύπό τού Έπιμελητοϋ ( 1959) κα

τομαί είς οικοδομικά τετράγωνα τής πόλεως Σπάρ

θαρισμός καί τακτοποίησις τού χώρου, ήτοι άπε-

της καί συγκεκριμένως τά ύπ’ άριθμ. 112, 113 καί

κόπη

καί

άπεμακρύνθη

ή

πυκνή

βλάστησις,

114. Παραλλήλως έγινε προσπάθεια περισυλλο

άπηλλάγη ό χώρος άπό τών όγκων τών χωμάτων
καί άχρήστων λίθων, ήλευθερώθησαν τά σωζό-

γής διαφόρων διεσπαρμένων είς τήν περιοχήν
αρχαίων καί μεταφοράς τών μάλλον σημαντικών

μενα τμήματα τής τοιχοδομής καί έσχηματίσθη

είς τά πλησιέστερα Μουσεία. Μουσειακοί έργα-

εις έλεύθερος ισόπεδος χώρος περί τά έρείπια, ό

σίαι διεξήχθησαν καί είς τάς μικράς Συλλογάς

όποιος ήσφαλίσθη διά τής κατασκευής μανδροτοί

Δημητσάνης καί Γυθείου ώς καί είς τό Μουσεϊον

χου έκ « ξερολιθιάς » κατά μήκος τής νοτίας καί

Τεγέας.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 16 (1960): ΧΡΟΝΙΚΑ

ΣΠΑΡΤΗ

Ή έρευνα είς έν σημεΐον έστάθη ιδιαιτέρως εύ-

Είς τήν Σπάρτην ήρχισε διά σχετικώς περιω-

τυχής, διότι έδωκε τήν πρώτην μέχρι σήμερον

ρισμένων μέσων, δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής
Εταιρείας, ή προκαταρκτική άνασκαφική έρευ

γνωστήν όμάδα τεσσάρων τάφων μιας οίκογενείας,
τών άρχαϊκών χρόνων (Πίν. 81 α). Τό συγκρότημα

να τοΟ μεταξύ τοΰ, είς τόν "Οσιον Νίκωνα τόν

τοΰτο εύρέθη πλησίον τών θεμελίων οικίας, ή

Μετανοείτε

άποδιδομένου

ναού

τού

Χριστού

όποια διά τήν παρουσίαν έλαιοδένδρων καί ένός

Σωτήρος καί τής ’Αθήνας Χαλκιοίκου, χώρου.

κεραμεικοΰ κλιβάνου δέν ήτο δυνατόν νά μελετηθή έπαρκώς (Πίν. 81 γ). Γνωστού όντος τοΰ

Πρόκειται περί άνασκαφής, ή όποια κατ’ ανάγ
κην θά απαίτηση έργασίαν πολλών έτών καί
θά έπιδιώξη νά μελετήση καί παρουσιάση τήν

γεγονότος ότι είς τήν Σπάρτην δέν ύπήρχε κοι
νόν νεκροταφεϊον τής πόλεως καί ότι οί νεκροί

πραγματικήν εικόνα τού χώρου τούτου κατά τά

έθάπτοντο παρά τάς κατοικίας, ή εΰρεσις τών τά

διάφορα στάδια τής σπαρτιατικής ιστορίας.

φων τούτων πρέπει νά θεωρηθή σημαντική. Το-

Ή έρευνα τοΰ 1960 περιορισθεΐσα είς δύο θέ

σούτφ μάλλον καθ’ όσον έπί τών τεσσάρων αύ-

σεις έδωκε σειράν στρωμάτων άπό τών αρχαϊ

τών τάφων ή όρθότερον μεταξύ αύτών εύρέθη μέ-

κών μέχρι τών βυζαντινών χρόνων, ούδέν όμως

γας μετ’ άναγλύφων κεκοσμημένος πήλινος άρ-

σημαντικόν εύρημα. Είς μερικά σημεία, αί κατα-

χαϊκός πίθος (Πίν. 82 α ). Πρόκειται περί θαυμα-

σκευαί τών βυζαντινών χρόνων εϊχον άποσυνθέ-

σίας έργασίας τών άρχών τοΰ 6ου π.Χ. αίώνος

σει τά παλαιότερα λείψανα καί ούσιαστικώς δύ-

καθαρώς λακωνικοΰ έργαστηρίου καί μέ μικράς

ναται νά λεχθή ότι είς ούδεμίαν θέσιν έξηντλήθη

κυκλαδικός έπιδράσεις είς τήν κόσμησιν. Έπί τοΰ

όλόκληρον τό βάθος, τό όποιον θά μας έδιδε κα

λαιμοΰ τοΰ πίθου παρίσταται κυνηγός μεταφέρων

θαρόν εικόνα τού χώρου. Είναι, πάντως, βέβαιον

διά ξύλου ζώα άγρια, εις τήν κοιλίαν σκηνή άνα-

ότι διά μερικά σημεία ή καταστροφή τής βυζαντι

χωρούντων πολεμιστών, είς τόν πόδα ρόδακες με

νής περιόδου είναι όλοκληρωτική, διότι αί κατα-

γάλοι, διατηροΰνται δέ καί αί πράγματι θαυμάσιαι

σκευαί της φθάνουν μέχρι τού παρθένου έδάφους.

λαβαί του. Ή άνασκαφική έρευνα είς τόν χώρον

Ή άνασκαφή θά συνεχισθή καί τότε θά είναι

θά συνεχισθή, υπάρχουν δέ βάσιμοι έλπίδες διά

δυνατόν νά λεχθούν περισσότερα.
Περισσότερον ένδιαφέρουσα ήτο ή έρευνα είς

τήν άποκάλυψιν νέων στοιχείων.
ΑΜΥΚΛΑ1

τά οίκοδομικά τετράγωνα 112, 113, 114 (Κτήμα
τα Τσούβαλη, Βαμβακίτη, Δημάκη, Βαρβιτσιώ-

Συνεχισθή καί πάλιν ή άνασκαφή τοΰ πρό

τη ), τά ευρισκόμενα μεταξύ τοΰ Σταδίου τής πόλεως (όπου πρό τριετίας είχον έλθει είς φως κτί-

δύο έτών εύρεθέντος άποθέτου άρχαϊκοΰ ίεροΰ

σματα τοΰ κεντρικού συνοικισμού τής Σπάρτης,

τής περιοχής Άμυκλών, τοΰ εύρισκομένου πλη
σίον τοΰ ναοΰ τής 'Αγίας Παρασκευής τοΰ Σκλα

τής Μεσσόας), τής όδοΰ τής βαινούσης άπό δυ-

βοχωρίου (Άμυκλών). Τά εύρήματα τοΰ έτους

σμών πρός άνατολάς νοτίως τοΰ Σταδίου, καί τής
έθνικής όδοΰ Τριπόλεως - Σπάρτης. 'Ολόκληρος

αύτοΰ έδειξαν όρθήν τήν ύπόθεσιν ότι εύρισκόμεθα πλησίον τοΰ ίεροΰ τής ’Αλεξάνδρας καί τοΰ

ό χώρος έδειξεν άρκετά λείψανα τών ρωμαϊκών
χρόνων, καί έτι περισσότερα τών βυζαντινών καί

Άγαμέμνονος, τοΰ άναφερομένου ύπό τοΰ Παυ-

υστεροβυζαντινών περιόδων, καί κυρίως τμήματα

Εύρέθησαν καί πάλιν έκατοντάδες όστράκων καί

σανίου, διότι τοΰτο έπιστώθη καί έπιγραφικώς.

Ιδιωτικών κατοικιών μεταξύ τών όποιων δύο εί-

μικρών άγγείων όλων τών πρωίμων περιόδων, ένφ

χον μωσαϊκά δάπεδα. Ή έρευνα τών μωσαϊκών

έλλείπουν έντελώς τά ρωμαϊκά. Τό μεγαλύτερον

δέν έδωσεν εικονιστικός παραστάσεις, άλλα τά

ένδιαφέρον παρουσιάζει, έκτος τών όστράκων μέ

παρουσίασεν ώς εΰτελή έργα τών όψιμων ρωμαϊ

παραστάσεις, σειρά τεμαχίων μεγάλων άγγείων,

κών χρόνων. ’Ενδιαφέρον έχει ή διαπίστωσις ότι
ένταΰθα εύρέθησαν σημαντικώς όλιγώτερα κλασ

πιθανώτατα κρατήρων, είς τά σωζόμενα στόμια

σικών χρόνων λείψανα, καί έλάχιστα άρχαϊκά έν

στοιχεία τοΰ όνόματος τοΰ Άγαμέμνονος καί τής

σχέσει μέ τήν περιοχήν τοΰ Σταδίου, ή όποια είχε

Αλεξάνδρας. Ούτω έχομεν Ν Ο Ν I, ΝI, Α Γ,

δώσει άρκετά όστρακα, άκόμη καί γεωμετρικά.

καί ΑΛΕΧ μεταξύ τών άλλων (Πίν. 81 β). Ση

’Επίσης, είναι άναμφίβολον ότι είς τόν χώρον αύ-

μαντικόν είναι έπίσης ότι έχομεν, διά πρώτην φο

τών όποιων εύρίσκεται έγχάρακτος έπιγραφή μέ

τόν ούδέν έκ τών δημοσίων οικοδομημάτων τής

ράν έφέτος, δύο μεγάλα πήλινα άνάγλυφα (Πίν.

άρχαίας πόλεως ή τών ναών της ΰπάρχει καί άπό

82 β) άνάλογα μέ τά λίθινα άνάγλυφα τοΰ Μουσεί

τής άπόψεως αύτής έπιτρέπει τόν έντοπισμόν τής

ου τής Σπάρτης, μέ τήν παράστασιν καθημένης

’Αγοράς είς τήν δυτικώς τοΰ Σταδίου περιοχήν καί

έπί θρόνου μορφής κρατούσης κάνθαρον καί καρ
πόν. Είναι σχεδόν όμοια μέ τά λίθινα, τοΰ αύ-

πλησιέστερον τοΰ Θεάτρου καί τής Άκροπόλεως.
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τοϋ μεγέθους μάλιστα, άνήκοντα είς τούς άρχαϊ-

θωνος, μετεφέρθησαν δύο όλόσωμοι άρράβδωτοι

κοϋς χρόνους. Θά πρέπει νά δεχθώμεν ότι ή εί-

κίονες προερχόμενοι πιθανώτατα έκ τοϋ άρχαίου

κονιζομένη μορφή είναι ό ’Αγαμέμνων ή καλύ

θεάτρου ώς καί άλλα τεμάχια έντειχισμένα είς τήν

τερον ό Ζευς - ’Αγαμέμνων καί έχομεν μίαν άκό-

αύτήν οικοδομήν. Περίεργον άγαλμάτιον γυναι-

μη δυνατότητα διά τήν κατανόησιν των λεγομέ

κός, φερούσης είς τάς άγκάλας της νήπιον, άκέ-

νων ήρωικών αναγλύφων τοϋ Μουσείου. "Ετε

φαλον άτυχώς, περισυνελέγη είς κήπον τής όδοϋ

ρον ένδιαφέρον εύρημα είναι μικρόν σωληνοειδές

Λυκούργου- είναι μαρμάρινον, ρωμαϊκών χρόνων.

πή λινόν άντικείμενον, πιθανώτατα βάσις μικρού

Άλλα άντικείμενα είναι: τμήμα μαρμάρινης κε

βωμίσκου, ή περιρραντηρίου, μέ παράστασιν κα-

φαλής άνδρικής ρωμαϊκών χρόνων, άρχιτεκτο-

θημένου Διονύσου μετά Σειληνών, έπίσης των αρ

νικά λείψανα καί τεμάχια έπιγραφών. Έκ τής Μα

χαϊκών χρόνων. Μεταξύ τών άλλων άντικειμέ-

γούλας,

νων σημειοϋται μέγα πήλινον άκρωτήριον, σω-

κάλυμμα μεγάλης σαρκοφάγου μέ τήν σχεδόν άνά-

συνοικισμού τής Σπάρτης, προήλθε τό

ζόμενον περισσότερον παντός άλλου εύρισκομέ-

γλυφον παράστασιν ζεύγους νεκρών έξηπλωμέ-

νου εις Σπάρτην, ώς καί άριθμός πήλινων πινακί

νου άλλά άκεφάλου, τών έσχάτων ρωμαϊκών χρό

δων μετ’ άναγλύφων παραστάσεων. Άτυχώς ούτε

νων άμελοϋς καί συνοπτικής έργασίας.

κατά τήν περίοδον αύτήν κατέστη δυνατόν νά

Πέτρινα

έντοπισθή τό ιερόν ή ή θέσις του, αλλά δύναται
μετά σχετικής βεβαιότητος νά ύποστηριχθή ότι

Έκ τής Πετρίνας, τής εύρισκομένης 20 περί

θά εύρίσκεται όπό τόν χριστιανικόν ναόν τής 'Α

που χιλιόμετρα νοτίως τής Σπάρτης, τής πρός

γίας Παρασκευής, τόν ευρισκόμενον είς μικράν

τό Γύθειον περιοχής, ήλθεν είς τό Μουσεΐον

άπό τού άποθέτου άπόστασιν.

Σπάρτης, εύρεθέν κατά τάς έργασίας κατασκευής
ύδραύλακος, θαυμάσιον άρχαϊκόν άνάγλυφον μέ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΓΔΙΑΣ

παράστασιν νέου γυμνοΰ πρό τοϋ όποιου άνορ-

Είς τό δυτικόν άκρον τοϋ χωρίου ήρευνήθη μικρόν παρόδιον ίερόν,

τό όποιον εδωκεν

μερικά μικρά άγγεΐα τοϋ 5ου π.Χ. αίώνος. Φαί
νεται ότι

είχε

καταστραφή

άπό των

Είς τήν περιοχήν τοϋ αύτοϋ χωρίου εύρέθη καί
σεσυλημένος τάφος τών βυζαντινών χρόνων.

άρχών

τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος. Ήτο έξαιρετικώς μικρόν
καί μόνον τά θεμέλιά του ήσαν διά λίθων κατεσκευασμένα,

θοϋται όφις.

Νεάπολις Βοιών
Παρελήφθη έκ Νεαπόλεως, μεταφερθέν είς τό

ενώ τά ύψηλότερα μέρη του διά

Μουσεΐον Σπάρτης, άνάγλυφον τών λεγομένων

πλίνθων καί έκαλύπτετο διά κεράμων φερόντων

« ήρωικών » τών αρχαϊκών χρόνων μέ παράστα-

ώραΐον μελανόν γάνωμα.

σιν ένθρόνου μορφής κρατούσης κάνθαρον.

ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. ΔΙΑΦΟΡΑ

Έκ των περιελθόντων είς τό Μουσεΐον Σπάρτης
τυχαίων ευρημάτων σημειοΰνται καί τά έξής: Μέγας μαρμ. κρατήρ, φέρων παραστάσεις Διονύσου
καί θυρσοφόρων, τοϋ νεοαττικού εργαστηρίου,
θαυμασίας διατη ρήσεως. Τά διάφορα τμήματα τού

"Αγιος Γεώργιος Νεαπόλεως Βοιών
Έκ τοϋ χωρίου τούτου παρελήφθη μικρά κεφα
λή, πιθανώτατα Διοσκούρου, φέρουσα πίλον, μικροτέρα τοϋ φυσικού μεγέθους.
Παπαδιάνικα

του κατά περίεργον τρόπον εύρέθησαν είς δια
φόρους θέσεις, ώς ό κορμός είς τόν κήπον οικίας
έντός τής πόλεως, έν μέγα τεμάχιον είς τήν πλη
σίον τοϋ Σταδίου θέσιν καί έτερον είς θέσιν άπέχουσαν πλέον τών χιλίων μέτρων έκ τής πρώτης.
’Εκ τής όδοϋ Λεωνίδου, έν Σπάρτη, προήλθεν
κορμός άνδρικοΰ άγαλματίου αντιγράφων έργασίαν τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος, κεφαλή παιδίσκης μαρ
μάρινη έπίσης τών ρωμαϊκών χρόνων καί άνά-

Μικρόν άνάγλυφον

φέρον σύμπλεγμα

παρα-

στάσεως δύο μορφών, πιθανώτατα Πανός παίζοντος σύριγγα καί συνοδεύοντος νέου, τών ύστάτων ρωμαϊκών χρόνων.
Γούναρι Σπάρτης
Μετεφέρθη κορμός άνδριάντος ρωμαϊκών χρό
νων είς τό Μουσεΐον Σπάρτης.

γλυφον όφεως. Έκ διαφόρων θέσεων έν Σπάρτη
προέρχονται σειρά άρχιτεκτονικών τεμαχίων, ά-

Σελλασία

πάντων τών υστέρων ρωμαϊκών χρόνων καί μι

Είς τήν περιοχήν Ριζά Σελλασίας εύρέθησαν

κρά τιμητική έπιγραφή τής έποχής τών Άντω-

ολίγα όστρακα άγγείων κλασσικών χρόνων ώς
καί τεμάχια κεράμων τής αυτής περιόδου.

νίνων. Έκ τής οικίας Ματάλα, είς τήν όδόν Ό-
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Καρύταινα
Είς τήν

περιοχήν

τοΰ

behind its shoulder, and an infant burial with

χωρίου

Καρύταινα

καί είς τήν απέναντι δχθην τοΰ ποταμοΰ Άλφειοϋ εύρέθησαν πολυάριθμοι τάφοι, πιθανώτατα
των χρόνων τής Τουρκοκρατίας. Πρόκειται περί
έκατοντάδων τάφων παντελώς άκτερίστων διά
πλακωτών λίθων κατεσκευασμένων καί διά πλα
κών κεκαλυμμένων, περιεχόντων πιθανώτατα τούς
νεκρούς μάχης ή όμαδικής σφαγής.

έξετέθησαν αντι

τά μικρά άναθήματα τών λακωνικών ίερών. Όρ
θιας, Χαλκιοίκου καί Άμυκλών ώς καί τά χάλ
κινα καί οί πίθοι μετ’ άναγλύφων, είς τήν έτέραν
όλίγα πρωτότυπα καί σειρά άντιγράφων έργων
τοΰ 5ου καί τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος.
Είς τό Μουσεΐον Τεγέας έγένετο ή έναρξις
τής έργασίας άντικαταστάσεως τών σιδηρών συν
τών

άγαλμάτων

δι’ όρειχαλκίνων καί

άντικατάστασις σειράς βάσεων δι’ άλλων.
Είς τήν ’Αρχαιολογικήν Συλλογήν Δημητσάνης
έγένετο

βελτίωσις τής παλαιοτέρας

about E.H. burials. From the evidence so far
produced it is clear that there were no definite
rules as to the orientation or laying out of the
body, nor were the graves always clearly de
fined. In some cases there were two rows of
of the body but at a much higher level. Where

κείμενα είς δύο άκόμη αίθούσας, είς τήν μίαν

δέσμων

of particular importance as very little is known

small stones, roughly parallel, on either side

ΜΟΥΣΕΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

Είς τό Μουσεΐον Σπάρτης

an E.H. pedestal bowl ( Plate 83 c ) of very
fine ware placed near its head. These finds are

έκθέσεως

τών μαρμάρινων είς άλλην μεγαλυτέραν αίθου
σαν, ή όποια όμως καί πάλιν δέν έπαρκεΐ.
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΥ

*
LACONIA: AYIOS STEFANOS, 1960
Excavations were continued by Lord William
Taylour at Ayios Stefanos during four weeks
of July and August.

these were not found, it is probable that the
grave outline had been removed by later dis
turbance.
Finds of the Early Helladic period that could
not be closely associated with any burial in
cluded two pestles of variegated stone, a clay
stamp seal with rather a crude design, and a
stone shoe-last adze. There were also a number
of clay spindle whorls, some of which may be
M.H. Of unknown date, but almost certainly
pre-Mycenaean, were 2 animal figurines, one
a quadruped unpainted and the other a minia
ture dove on a hollow pedestal with a broad
band of paint down its back; both unfortunately
damaged.
The burials in area D appear to have been
mostly Mycenaean, but one at least was of the
M.H. period and was of particular interest.
The grave was clearly defined, and in it were
placed 2 pots, a jug and a cup ( Plate 83f).
The cup is of the well known Vapheio type,
but its shape is much more nearly allied to
Minoan than to M.H. forms. It is of grey fa
bric and unpainted, suggesting a metallic pro

In areas A - D on the top of the hill new

totype. The inside of the cup is decorated with

trenches were opened. The depth of soil here

a raised spiral ( Plate 83 b ). An unusual feature

is not great, only 1.50 m. at the most and in
many places averaging but 0.50 m.; yet every

of this interment was that a couple of stones

where burials were found and traces of walls,

haps one on the right shoulder as well, but this

which in many cases had been disturbed by

may have fallen out of position. The weighting

were purposely placed on the skull, and per

later cultivation. No less than 19 adult and 2

down of the head would appear to be a new

infant skeletons were uncovered, and in addition

feature in M.H. burial practice. Other burials

to these there were 3 adult and 4 baby skulls.

found in this area appeared to be Mycenaean;

Unfortunately several

of the burials had no

but most of them were without any grave goods

finds associated with them so that it was not

whatever. There were at least two disturbed

possible to date them. In other cases it could
be established that they belonged to the Early,

skeletons - bones and skull laid aside to make
room for a new burial, a common Mycenaean

Middle, and Late Helladic periods.

practice. With one of these was found a bronze

In area A, burials assignable to the Early Hel

knife. A small decorated cup of Myc. III B

ladic period included a skeleton with a pair of

was uncovered high up above another burial,

bronze tweezers ( Plate 83 a ) laid on its chest,

and on the right flank of an extended skeleton

another with fragments of a shallow bowl laid

there was placed an almost complete Myc. I
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Vapheio cup ( Plate 83 d ). The variation on the

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ

spiral design on this is unusual.
What seems to be part of a building of me-

ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ

garon plan was uncovered in this area. It is

ΛΑΚΩΝΙΑ

surprising, if this is Mycenaean, to find Myce
naean graves here, and it can only be presumed

Εισαγωγικά: ’Από τοϋ 1951, δτε έπληρώθη

that the buildings had fallen into disuse before

ή θέσις Έπιμελητοϋ

this region was turned into a cemetery.

έπετεύχθη

Further work was done in area B, the terrace

Μυστρα, μέχρι σήμερον

πολύπλευρον

έργον.

Ύπεκινήθη ή

άπομάκρυνσις των έντός τοϋ αρχαιολογικού χώ

about 50 metres South of area A. But this part

ρου

of the site was found to have been much di

οικογενειών, ήτις καί έπραγματοποιήθη τώ 1952,

Μυστρα διαμενουσών τριάκοντα περίπου

sturbed in later times. Three child burials were

χάρις είς τήν γενναίαν χορηγίαν τής ’Αρχαιολο

uncovered here. One of these infants had been

γικής Εταιρείας.

buried with a cluster of glass beads arranged
round its middle. The two others were buried

παρέμειναν αί μοναχαΐ τής Ί. Μονής Παντανάσσης, φρουροί τών μνημείων καί θεματοφύλα-

side by side without any grave goods (Plate 83e).

κες τής άδιασπάστου βυζαντινής παραδόσεως.

The area produced quantities of pottery, iclud-

Έν συνεχεία κατηδαφίσθησαν αί είς τάς έκκενωθείσας παλαιός οικίας νεωτερικαί προσθήκαι,

ing a considerable amount of rather undistin

Μόνοι κάτοικοι τοϋ χώρου

guished Myc. Ill B, but also some very good

περιεφράχθη ό χώρος διά τής συμπληρώσεως

Myc. I and II sherds, and in the lower levels

χασμάτων τών τειχών — έκτίσθησαν περί τά 500

M.H. Among the small finds were two large

κ.μ. τοίχων — καί έτοποθετήθησαν θύραι είς τάς
πύλας.'Ο έξω τών τειχών ναΐσκος τοΰΆϊ-Γιαννάκη

and one miniature animal figurine. One was
painted in the normal Mycenaean style, but
they are all unusual in that they do not conform

άνέκτησε τήν έκ καμάρας στέγην του, ήτις είχε
προ πολλών έτών καταρρεύσει. ’Επί τούτοις ήρχισεν ή στερέωσις τών ερειπίων τών βυζαντινών

to the standard size.
WILLIAM TAYLOUR

οικημάτων, έγένετο άνασκαφή μεμονωμένων παρεκκλησίων (βλ. Ν. Β. Δρανδάκη, Άνασκαφή
παρεκκλησίων τοϋ Μυστρα έν ΠΑΕ τοϋ έτους

*

1952, Άθήναι, 1955, σ. 497-519

καί τοϋ ίδιου,

Τοιχογραφίαι ναΐσκων τοϋ Μυστρα, έν ΠεπραB’ ΑΡΚΑΔΙΑ

γμένοις IX Βυζ. Συνεδρίου Θεσσαλονίκης τ. I,
1955 σ. 154-178), καθ’ ήν ήλθον είς φώς πέντε

GORTYS D’ ARCADIE

άγνωστοι μέχρι τοϋδε ναΐσκοι, άνεκεραμώθη καί
έστερεώθη ό ναός τής Ευαγγελίστριας καί ό ναός

Les premieres fouilles frangaises avaient ete
pratiquees en 1941 et 1942 a Gortys d’Arcadie.
Elies ont ite poursuivies apres la guerre au
cours des campagnes de 1950, 1951, 1952, 1954,
1955 et 1956. Le batiment le plus remarquable
dicouvert au cours de ces recherches est l’etablissement thermal hellenistique, situi dans le
sanctuaire du torrent, immediatement au Sud
des fondations du grand temple.
Un risumi des resultats obtenus au cours
de ces campagnes est donne dans la Chronique
des fouilles du Bulletin de Correspondance Ηεΐΐέnique; parmi les articles parus, signalons l’itude
de R. Martin sur Les enceintes de Gortys d’
Arcadie, BCH 1947 - 1948, p. 81 - 147. En 1959,
R. Ginouves a public, dans la serie des Etudes
piloponnisiennes ( fascicule II ) un volume sur
L’etablissement thermal de Gortys d’Arcadie.
ECOLE FRANCAISE D’ATHENES

τής Περιβλέπτου, έκαθαρίσθησαν τοιχογραφίαι
είς τάς εκκλησίας τών Αγίων Θεοδώρων, τοϋ
’Αφεντικού καί τής Αγίας Σοφίας, άνακατεσκευάσθη ή λιθόστρωτος όδός άπό τής παρά τήν Μαρμάραν πύλης μέχρι τοϋ ναοϋ τοϋ Άγιου Δημητρίου,
έπεσκευάσθη

καί

διερρυθμίσθη

είς

Γραφεϊον

τής Άρχαιολογ. Υπηρεσίας καί Έφορεΐον τό
συνεχόμενον πρός τό ιερόν τής ιδίας έκκλησίας
οίκημα. ’Εκ παραλλήλου ό καθηγητής κ. Ά. Όρλάνδος, συνεχίζων τό σωστικόν διά τά μνημεία
Μυστρα έργον του, άνεστήλωσε τούς ναΐσκους
τοϋ Αγίου Γεωργίου καί τοϋ Αγίου Χριστοφόρου
καί έν μέρει τό κωδωνοστάσιον τής Αγίας Σο
φίας.
Άλλ’ ή μέριμνα τής ’Επιμελητείας έξετάθη καί
πέραν τοϋ Μυστρα. Δι’ έπανειλημμένων περιο
δειών τοϋ Έπιμελητοϋ έπεχειρήθη καταγραφή
τών βυζαντινών ναών ιδία τοϋ Νομοϋ Λακωνίας
καί διαπίστωσις τών άναγκών των. Είς τό χωρίον

14
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Θεολόγος τής Λακεδαίμονος άνεσκάφη ναΰδριον

κεραίας τοϋ σταυρού καί έκαθαρίσθησαν αί πα

τοϋ 14ου αίώνος καί ήλθον εις φως όλίγα μέν,

ραστάσεις τής Πεντηκοστής, τής Ψηλαφήσεως,

άλλα καλής τέχνης σπαράγματα τοιχογραφιών,

ώς καί αί κοσμοϋσαι τό τύμπανον τής βορείου
κεραίας.

ών τά σπουδαιότερα είναι έκτεθειμένα νϋν εις
τό Μουσεϊον Μυστρά. Έπεσημάνθη ή ϋπαρξις
τριών παλαιοχριστιανικών

βασιλικών

περιφέρειαν τοϋ χωρίου Άλυκα τής

εις τήν

’Εκτός τών άνωτέρω έργασιών, εις τήν Περίβλε
πτον άντικατεστάθησαν διά δρύινων αί δύο άπό

Μάνης,

άνατολών θύραι εισόδου καί αί δύο σιδηραϊ τοϋ

παρά τό Ταίναρον, αΐτινες καί έν μέρει άνεσκά-

νοτίου τοίχου καί έπεσκευάσθησαν αί κλίμακες

φησαν ( Βλ. Τό Έργον τής ’Αρχαιολογικής Ε

άνόδου εις τόν γυναικωνίτην καί καθόδου άπό τής
Ν. στοάς πρός τήν αυλήν.

ταιρείας κατά τό 1958, Άθήναι 1959 σ. 157-163
σ. 174-176).

Τέλος, εις τό Β.Α. παρεκκλήσιον τής Αγίας

Εις τά Βρέσθενα τής Λακεδαίμονος έστερεώθη
ό ναός τής Βρεσθενιτίσσης, εις τήν Ζαραφώναν

καί κατά τό 1960,

Άθήναι 1961

Σοφίας ώλοκληρώθη ό καθαρισμός τών τοιχογρα

(νϋν Καλλιθέαν) άνεκεραμώθη ή βυζ. βασιλική

ναχής Καλής Χριστάκου ήδη άπό τοϋ 1952.

τής Κοιμήσεως, εις τά Χρύσαφα έστερεώθη έν

Πλήν τών εις Μυστραν γενομένων έργασιών,
εις τό Γεράκι, δαπάναις τής Άρχαιολ. 'Εταιρείας,

μέρει ή έκκλησία τής Χρυσαφιτίσσης καί άνεκε-

φιών, δστις σχεδόν είχε συντελεσθή ύπό τής μο

ραμώθησαν οι έντός τοϋ χωρίου κατάγραφοι με

άνεκεραμώθη καί έστερεώθη ό ναός τοϋ Άγιου

ταβυζαντινοί ναοί τοϋ Άγιου Δημητρίου καί τής

Σώζοντος καί άποκατεστάθη ή Δ. καί Ν. πλευρά

Κοιμήσεως. Εις τόν Βρονταμαν έστερεώθη τό
Παληομονάστηρον ( βλ.δι’αϋτό, Ν. Β. Δρανδάκη,

τοϋ ναοϋ τοϋ Αγίου Αθανασίου δι’ άποξέσεως
τών προσθέτων κονιαμάτων ( Πίν. 84 δ ). Τάς έρ

Ή ιστορική Μονή τής Κλεισούρας ή Παληομονάστηρο Βρονταμα Λακωνίας, Άθήναι, 1958 ).

γασίας έξετέλεσαν κυρίως οί έκ Μυστρά τεχνϊται κ. κ. Χαρίλαος Ντελής καί Κανέλλος Κων-

Εις τό κάστρον τοϋ Γερακίου άνεστηλώθη ό ναΐ

σταντόπουλος.

σκος τών Θεοφανείων ( Πίν. 84 α, γ ), άνεκερα
Β· ΜΟΥΣΕΪΟΝ ΜΥΣΤΡΑ

μώθη τό μετά τήν Άλωσιν ναϋδριον τοϋ Προφή
του Ήλία καί έντός τής κωμοπόλεως έστερεώθησαν καί άνεκεραμώθησαν οί ναοί τοϋ Χρυσο

Τό Μουσεϊον Μυστρά, έμφανίζον άλλοτε δψιν
άποθήκης, έστεγάζετο μέχρι τοϋ 1952 εις τό

στόμου, τής Ευαγγελίστριας καί τοϋ Άγιου Θεο

ισόγειον τοϋ παρά τό ίερόν τοϋ Αγίου Δημητρίου

δώρου. (Περί τών έν Μυστρα προσφάτων έργα-

οικήματος. Κατόπιν έγκρίσεως τοϋ Αρχαιολο
γικού Συμβουλίου, ή Συλλογή μετεφέρθη εις τό

σιών βλ. καί άρθρον Μνστράς έν Συμπληρώματι
Τόμ. Γ' τής Μ.Ε. ’Εγκυκλοπαίδειας ).

έπισκευασθέν μητροπολιτικόν μέγαρον τών χρό
νων τής Τουρκοκρατίας ( 1754), άστεγον σχεδόν

Α' ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1960

Ή μέριμνα διά τήν συντήρησιν τών μνημείων

καί έτοιμόρροπον έκ τών ζημιών τοϋ συμμοριτοπολέμου. Εις ισόγειον αίθουσαν, έγκατελελειμμέ-

άπέβλεψε κυρίως εις συμπλήρωσιν τών άπό τοϋ

νην τό πρίν, έν ή αί έκ τής έρειπώσεως προσχώσεις

παρελθόντος έτους άρξαμένων έργασιών στερεώσεως καί καθαρισμού τών τοιχογραφιών τής

ύπερέβαινον άλλοτε τό μέτρον καθ’ ύψος, καί
εις τήν όπισθεν τής αιθούσης έσωτερικήν ήμιϋ-

Περιβλέπτου. Τάς έργασίας έσυνέχισε τό ύπό

πόστεγον αυλήν, έξετέθησαν τά άρτιώτερον σω-

τόν καλλιτέχνην κ. Φώτην Ζαχαρίου συνεργεΐον.

ζόμενα καί τά μάλλον άντιπροσωπευτικά έκ τών

Εις τά τμήματα τών έπκρανειών τοϋ ναοϋ, ένθα
αί τοιχογραφίαι άπό μακροϋ είχον καταπέσει,
άντικατεστάθησαν τά καθαιρεθέντα τώ 1959 κα

γλυπτών τοϋ Μουσείου, ού ή συλλογή έπλουτίσθη
διά τών εύρημάτων τών γενομένων προσφάτως

κότεχνα μεταγενέστερα έπιχρίσματα διά νέων.

διά τής μεταφοράς έκ τοϋ Μουσείου Σπάρτης

Εις τόν τροΰλλον έστερεώθησαν καί έκαθαρί-

τών άντικειμένων αύτοΰ τών άναγομένων εις τήν

σθησαν αί παραστάσεις τοϋ Παντοκράτορος —

Βυζαντινήν έποχήν. Κατά τήν έκθεσιν έπρυτά-

ταύτης κατεστράφη τμήμα έκ βλήματος κατά τόν

νευσεν ή σκέψις δτι έκαστον άντικείμενον πρέπει

συμμοριτοπόλεμον —, τών Προφητών καί εις τά

νά είναι καλώς όρατόν, νά διατηρή τήν αύτοτέ-

σφαιρικά τρίγωνα τά υπολείμματα τών Εύαγγελιστών. Άπεξέσθησαν άλατα καλύπτοντα δύο

λειάν του ( Πίν. 84 ς ) καί νά τοποθετηθή κατά τό

σειράς Ιεραρχών έν τή Προθέσει καί άλλας τοι

ζουσαν έκείνην, ήν ώς άρχιτεκτονικόν μέλος κα-

χογραφίας εις τό Διακονικόν καί τό Β.Δ. πλάγιον

τεϊχεν. Οδτως έτοποθετήθησαν τεμάχια περιθυρω-

διαμέρισμα.

έναπομείναντα

μάτων έκατέρωθεν ή ύπεράνω θυρών, έπιθήματα

λείψανα τοιχογραφιών έπί τοϋ τυμπάνου τής Ν.

άμφικιονίσκων εις τό μέσον τής ποδιάς παραθύ

Έστερεώθησαν

τά

άνασκαφών, διά τής περισυλλογής άρχαίων καί

δυνατόν εις ύψος καί θέσιν όμοίαν ή ύπενθυμί-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
04/12/2021 06:11:57 EET - 3.81.89.248

107

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ρων άνοιγομένων ύψηλά, κιονόκρανα έπϊ κιό

ναού τών Θηβών (Γ. Σωτηρίου έ.ά. είκ. 24)

νων, οίτινες

καί γλυπτά τού ναού τής Σκριποΰς (Μ. Σωτη

περισυνελέγησαν

καί έστήθησαν

ρίου, Ό ναός τής Σκριποΰς τής Βοιωτίας, Α.Ε.,

έπϊ τούτφ εις τήν αυλήν.
Κατά τό 1960 άντικατεστάθησαν αΐ έκ γύψου

1931 είκ. 23 ).

βάσεις άντικειμένων δι’ άλλων έκ πωρολίθου
καί είς τήν αίθουσαν τού άνω ορόφου, έκτος συμ
πληρωματικών οικοδομικών έργασιών, έστήθη
σαν

προθήκαι

κατασκευασθεϊσαι έν Άθήναις

Γ’ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Έκ παραλλήλου δέν ήμελήθη τό άπό έτών άρξάμενον έργον τής καταγραφής τών βυζαντινών

διά τήν έκθεσιν οστράκων, έργων μικροτεχνίας

μνημείων Λακωνίας καί τής διαπιστώσεως τών

καί σπαραγμάτων τοιχογραφιών, διά τά όποια

άναγκών των. Κατά τό 1960 έρευνα έγένετο ίδίμ

καί έφιλοτεχνήθησαν μικροί πίνακες έπενδεδυ-

είς τήν έπαρχίαν Έπιδαύρου Λιμηράς.

μένοι μέ ύφασμα καί βάσεις έκ πλαστικής ύλης.

έκτος τών ναών τού χωρίου Άγιος Νικόλαος Μο

Έκ τών έσχάτως περισυλλεγέντων είς τό Μου-

νεμβασίας, ών έμελετήθησαν λεπτομερώς αί τοι-

σεϊον άρχαίων άξιολογώτερα είναι τά κάτωθι:

χογραφίαι καί έφωτογραφήθησαν — έν μέρει δα-

Ούτως

Εΐκών έκ Καταβόθρας, παριστώσα ένθρονον

πάναις τής Όμάδος έρεύνης Βυζαντινών τοιχο

τόν Άγιον Ίωάννην τόν Χρυσόστομον, έργον τού

γραφιών τού Βασιλικού 'Ιδρύματος πρός ήν έκ-

Θεοδώρου Πουλάκη — είναι περίεργον ότι

έν

φράζονται καί έντεΰθεν εύχαριστίαι — έπί τώ σκο

Λακωνία, πλήν τής Σταυρώσεως τής άποκειμέ-

πώ έκτενούς δημοσιεύσεώς των, κατεγράφησαν

νης είς τόν ναόν τού Έλκομένου Μονεμβασίας,

τά μνημεία, — ών ώσαύτως έφωτογραφήθη μέγα

δέν συναντά τις άξίαν λόγου φορητήν βυζαντινήν

μέρος τού γραπτού διακόσμου —, τά διασωζό-

εικόνα — καί άρχιτεκτονικά μέλη έκ Σπάρτης, με

μενα είς τάς περιοχάς τών χωρίων Τέρια καί

ταξύ τών όποιων μαρμάρινον έπίθημα ύψους 0,24
μ., έχον διαστάσεις κατά τήν άνω πλευράν 0,64 X

Νόμια Μονεμβασίας, Άγιος Νικόλαος Βοιών,

0,42 καί τήν κάτω 0,40 X 0,345. Ή μία τών λο-

καί Βελανίδια, έν όλφ 18 ναοί, τό πλεΐστον ά-

ξοτμήτων πλευρών (Πίν. 84 ε) κοσμείται ύπό ισο

ναγόμενοι είς τόν 13ον καί 14ον αίώνα, έχοντες

σκελούς σταυρού, άφ’ οΰ έκφύονται ήμίφυλλα

έκτος τριών μορφήν καμαροσκεπάστου αιθούσης,

άκάνθης καί όρπηκες άπολήγοντες εις ένσταυ-

ένίοτε μετά νάρθηκος καί δή πλαγίου, κατάγρα-

ρον δίσκον. Οι όρπηκες άνελισσόμενοι διαγρά

φοί ποτέ καί διασώζοντες νΰν μέρος μόνον έκ

φουν περί τόν σταυρόν λυροειδές σχήμα. Εκατέ

τών τοιχογραφιών των, όσον έμεινεν άλώβητον

ρωθεν άνά είς κλάδος φοίνικος μάλλον ή έσχημα-

έκ τής φθοράς τού χρόνου, έκ τής έγκαταλεί-

τοποιημένον δενδρύλλιον, ού ή άπόδοσις δέν
είναι έστερημένη γραφικότητος. "Ομοια φοινι-

ψεως τών άνθρώπων ή διέφυγε τής έπιχρίσεως

κοειδή μέ φύλλα περισσότερον ομοιόμορφα, βε

τυτέρα, πολλάκις έν προτομή κατά τόν τύπον

λονοειδή καί δύσκαμπτα έχουν γλυφή καί έπϊ

τής Βλαχερνιτίσσης, καί ή παράστασις τής Θ.

τής άλλης λοξοτμήτου πλευράς, περιστοιχοΰντα

Λειτουργίας μέ τόν Θυόμενον έν τώ μέσφ καί

λυροειδές κόσμημα, έχον έν μέσφ άντί σταυρού

έκατέρωθεν αύτοϋ τούς συλλειτουργοΰντας ΐε-

Κάτω καί Άνω Καστανιά, Φαρακλό, Μισοχώρι

δι’ άσβέστου. Τάς αψίδάς των κοσμεί ή Πλα

κισσόφυλλον μέ μακρόν εύθυτενή μίσχον. Λυρο-

ράρχας. Επιφυλασσόμενος ό ΰπογράφων ν’ ά-

ειδή όμοιου σχήματος συναντά τις είς δύο άλλα

σχοληθή άλλοτε έκτενώς μέ τάς τοιχογραφίας

γλυπτά τού Μουσείου Μυστρά, ών τό έν έκτε-

τών ναών τούτων περιορίζεται τώρα νά παράσχη

θειμένον έν τή αιθούση τού κάτω ορόφου καί φέρον τόν άριθ. 1145 προέρχεται έκ τού Μουσείου

έξ αύτών φωτογραφίαν παραστάσεως έκ τών άρχαιοτέρων καί ώραιοτέρων (Πίν. 84 β ).

Σπάρτης, τό δ’άλλο — ύπ’ άριθ. καταλόγου 1523

Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

— περισυνελέγη τώ 1959 έκ τής όδοΰ Θερμοπυ

*

λών Σπάρτης, ένθα έχρησίμευεν ώς κατώφλιον
θύρας. Λυροειδή κοσμήματα είναι συνήθη είς

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

γλυπτά τού 9ου αίώνος ( βλ. Γ. Α. Σωτηρίου, Ό
έν Θήβαις βυζαντινός ναός Γρηγορίου τού Θεο

1. Έκ τών πέριξ τής άρχαίας πόλεως τής Μεσ

λόγου, Α.Ε. 1924, σ. 15-17 καί είκ. 23-25).

σήνης περισυνελέγησαν έπιγραφαί, μαρμάρινον

Είς τά έν λόγφ όμως γλυπτά τά λυροειδή διαφέ

άναθηματικόν άνάγλυφον, κιονόκρανα ιωνικά καί

ρουν κατά τό σχήμα καί πυκνότερος ό διάκοσμος

δύο μεγάλαι μαρμάρινοι σαρκοφάγοι παρά τό χω-

καλύπτει όλον σχεδόν τό έδαφος. Έν τούτοις,

ρίον Αρσινόη.

όσον άφορά τήν τεχνικήν, ό διάκοσμος τού έπι-

2. Είς τάς Θαλάμας τής μεσσηνιακής Μάνης

θήματος φαίνεται ύπενθυμίζων καί θωράκια τού

κατά έσκαφήν είς τήν πλατείαν τού χωρίου διά τήν
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