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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ά. ΑΡΚΑΔΙΑ

ΜΟΥΣΕΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ!

Μουσεΐον Τεγέας

Παραλλήλως πρός τήν ύπό τής Διευθύνσεως 
Άναστηλώσεως πραγματοποιηθεϊσαν ριζικήν 
άνακαίνισιν των κτηριακών έγκαταστάσεων τοϋ 
Μουσείου Τεγέας, ήρχισεν ή έργασία τακτο- 
ποιήσειος καί ταξινομήσεως τών άπό πολλών 
δεκαετιών εις τήν αποθήκην καί τήν αύλήν τοδ 
Μουσείου συσσωρευθέντων μαρμάρων. Έπε- 
τεύχθη ούτως ή διαρρύθμισις τής έλευθερωθεί- 
σης τρίτης αιθούσης τοΟ Μουσείου εις εύπρεπή 
χώρον έκθέσεως, ήρχισε δέ ήδη έκεϊ ή έπανέκθε- 
σις ευρημάτων έκ τών παλαιοτέρων καί προσ
φάτων άνασκαφών εις άρκαδικά ιερά.

Εντός τοΟ Μουσείου άφηρέθησαν αί άνώ- 
τεραι σειραί τών εις ράφια τοποθετημένων 
άρχαίων, ώς καί αί έπί τών τοίχων άνηρτημέναι 
προτομαί ύπερφυσικοϋ μεγέθους. Έκ τών ύπαρ- 
χόντων εις τήν αύλήν άρχαίων άλλα μετεφέρθη- 
σαν έντός τής νέας αποθήκης, άλλα έτακτο- 
ποιήθησαν εις σύνολα έπί τών πέριξ τής αύ- 
λής δημιουργηθέντων πεζουλίων.

Κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών έπετεύχθη 
ή άναγνώρισις πολλών σημαντικών γλυπτών, 
τινά τών όποιων μετ’ άσφαλείας άποδίδονται 
εις τόν πλαστικόν διάκοσμον τοϋ ναού τής 
Άλέας Άθηνάς. Οΰτω, διά τής άνευρέσεως 
τμήματος έκ τοϋ καυλοϋ τοϋ κεντρικού άνθε- 
μωτοϋ άκρωτηρίου τοϋ ναοΰ έπιβάλλεται άνα- 
θεώρησις τής άναπαραστάσεως αύτοϋ (πρβλ. 
Η. Gropengiesser, Die pflanzlichen Akrotere 
klassischer Tempel, Πίν. 29). Ό ύπ’ άριθ. 
Εύρ. 2300 ώς περίεργον ζώον (σφίγξ) άναφε- 
ρόμενος κύων, τόσον έκ τής έπιπέδου πλαστι
κής διαμορφώσεως τής όπισθίας πλευράς, όσον 
καί έκ τής γενικωτέρας στάσεως αύτοϋ μετά 
τοϋ έντόνως πρός τά άνω προτεινομένου λαιμοΰ, 
δύναται μετά βεβαιότητος νά άποδοθή είς τήν 
κεντρικήν σύνθεσιν τής Θήρας τοϋ Καλυδωνίου 
κάπρου, ήτις έκόσμει τό Α. άέτωμα τοϋ ναοϋ.

Μεταξύ τών μαρμάρων τής αυλής άνευρέθη- 
σαν καί τμήματα έκ τοϋ σώματος τοϋ κάπρου, 
ή κεφαλή τοϋ όποιου κοσμεί σήμερον τό ’Εθνι
κόν Μουσεΐον ’Αθηνών, διά τής προσεχούς 
μελέτης δέ τούτων έλπίζεται νά έπιτευχθή ή 
άναπαράστασις τής κεντρικής συνθέσεως τοϋ 
άνατολικοΰ άετώματος.

Μεταξύ τών άλλων θραυσμάτων, τών συνδεο-

μένων πρός τόν διάκοσμον τοϋ ναοϋ τής Άλέας 
Άθηνάς, άνεγνωρίσθη καί θαυμασίας διατη- 
ρήσεως κορμός ένδεδυμένης γυναικείας μορ
φής έκ λευκοΰ μαρμάρου ( βλ. AAA I (1968 ), 
σ. 117-119). Διά τοϋ νέου τούτου λαμπροϋ 
άποκτήματος τοϋ τεγεατικοϋ Μουσείου ή άρ- 
χαιολογική έρευνα κερδίζει ασφαλώς τήν γνώ- 
σιν τής σκοπαδικής τεχνοτροπίας καί ένδεχομέ- 
νως έν έκ τών ύπό τής άρχαίας παραδόσεως 
μνημονευομένων λατρευτικών άγαλμάτων, ώς 
ή προσεχής έκτενεστέρα μελέτη τοϋ γλυπτού 
θέλει αποδείξει.

Β'. ΛΑΚΩΝΙΑ

/. ΣΠΑΡΤΗ 

α. ΜΟΥΣΕΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

Έκκρεμοϋντος είσέτι τοϋ προβλήματος τής 
έπεκτάσεως τοϋ Μουσείου Σπάρτης, αί έπανεκθε- 
τικαί έργασίαι περιωρίσθησαν είς τήν προσθή
κην ευρημάτων τινών έκ τών παλαιοτέρων 
άνασκαφών τοϋ ίεροϋ τής Όρθιας Άρτέμιδος 
(Πίν. 98 α - β, 99 α - β) καί τής άκροπόλεως 
τής Σπάρτης (Πίν. 99 γ).

Συνεπληρώθη, άντιθέτως, ή έργασία τακτο- 
ποιήσεως τών άποθηκών καί τών είς τάς αύλάς 
τοϋ Μουσείου συγκεντρωθέντων άρχαίων κατά 
τήν διάρκειαν τής όποιας, έκτός τής άνευρέ
σεως νέων τεμαχίων προσαρμοζομένων είς πα- 
λαιά έκθέματα τοϋ Μουσείου, άνεγνωρίσθη σαν 
καί πλεΐστα όσα μεγάλης σπουδαιότητος νέα 
γλυπτά,

Έκ τών άρχιτεκτονικών λειψάνων τοϋ περι- 
φήμου θρόνου τοϋ Άμυκλαίου Απόλλωνος, 
μεταξύ τών άλλων, συνεπληρώθη διά νέων τε
μαχίων τό γνωστόν τμήμα γείσου μετά κυμα
τίου έκ σειράς φύλλων καί άστραγάλου, τό 
φέρον τήν έπιγραφήν: ΑΑΜΟΚΑΜΟΣ, άπο- 
δειχθείσης έσφαλμένης τής συμπληρώσεώς του 
ύπό τοϋ Ε. Fiechter (Jdl 23 (1918), σ. 153, 
άριθ. 62, Πίν. 12). Συνεπληρώθη ώσαύτως 
διά νέου τεμαχίου τό ύπό τοϋ Buschor προβλη- 
θέν (AM 52 ( 1927), Πίν. 22), άριστα δια- 
τηρούμενον, τμήμα κορωνίδος (BCH 92 
( 1968), Chronique, pi. XXV, 2), ώς καί έτε
ρον άνασυγκροτηθέν έκ τριών τεμαχίων. Τοϋ 
θαυμασίου μικτοϋ δωρικο-ιωνικοϋ κιονοκρά- 
νου, ύπ’ άριθ. Εύρ. 935, άνευρέθησαν έντός 
τής άποθήκης καί συνεκολλήθησαν δύο νέα 
τμήματα έκ τοϋ προσκεφαλαίου (Πίν. 100 α). 
Σημαντική ύπήρξεν, ώσαύτως, ή άνεύρεσις μι- 
κροϋ τμήματος έκ μαρμάρινης έπιστέψεως, κο- 
σμουμένης διά λογχοειδών φύλλων ( BCH, έ.ά..
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σ. 816, είκ. 8), τοΟ αύτού σπανίου τύπου 
πρός τό μόνον μέχρι τούδε γνωστόν παράδει
γμα έξ Άμυκλών (Fiechter, έ.ά., άριθ. 73, 
Πίν. 16 καί AM, έ.ά., Πίν. 23).

Άνεγνωρίσθησαν, έπίσης, καί προσηρμόσθη- 
σαν έπί τοΟ μεγάλου ρωμαϊκού άναγλύφου τών 
Διοσκούρων, άριθ. Εΰρ. 11 - 14α (Πίν. 
100 β), δύο νέα τεμάχια (Πίν. 100 γ), άπο- 
δεικνύοντα έσφαλμένην τήν διά γύψου συμ- 
πλήρωσιν αυτού.

’Ιδιαιτέρας σημασίας είναι ή έκ τεσσάρων 
τεμαχίων άνασυγκρότησις άγαλματίου κριοφό- 
ρου Πανός ( βλ. AAA II ( 1969 ), σ. 220 κ.έ. ), 
μοναδικού τύπου, τόσον διά τήν Ιστορίαν τής 
τέχνης, όσον καί διά τήν άρχαίαν θρησκείαν, 
διά τού όποιου δυνατόν νά έρμηνευθή ή κατα
γωγή τού χριστιανικού Καλού Ποιμένος. ’Επί 
τής συνανηκούσης βάσεως, ένθα διατηρούνται 
οί άκροι πόδες τού τραγομόρφου θεού, σώζεται 
τό τέλος έπιγραφής, μνημονευούσης τό όνομα 
τού γλύπτου: ... ΟΣ ΕΠΟΙΕΙ. Τά τεμάχια τού 
άγαλματίου άνευρέθησαν κατά τό 1906 παρά τό 
Γύθειον, έν θέσει Κουτουμού, έντός κτήματος 
τού ίερέως Κολοκοτρώνη.

Έκαθαρίσθησαν έπίσης καί συνεκολλήθη- 
σαν πλείστα όσα τεμάχια τών ύπό τού τ. ’Εφό
ρου ’Αρχαιοτήτων καθηγητού κ. Χρυσ. Χρή
στου, κατά τάς άνασκαφάς τού Άφυσού, άνευ- 
ρεθέντων άναγλύφων (Τό "Εργον 1963, σ. 102 
κ.έ., είκ. 113-118) (Πίν. 101α), έπιβε- 
βαιωθείσης τής υποψίας τού άνασκάψαντος, ότι 
προέρχονται ταύτα έκ θαυμασίας άττικής σαρ
κοφάγου ρωμαϊκών χρόνων μέ διονυσιακήν 
παράστασιν.

Έκ τών έντός τών άποθηκών άνευρεθέντων 
γλυπτών, άξίζει νά μνημονευθή κυκλική βάσις 
άρχαϊκοϋ περιρραντηρίου μετά τριών λεόντων, 
έπί τών ράχεων τών όποιων σώζονται τά ίχνη 
ποδών γυναικείων μορφών, αίτινες άλλοτε συν- 
εκράτουν τήν λεκάνην. Τό περιρραντήριον τής 
Σπάρτης συνεκολλήθη καί άποτελεΐ κόσμημα 
διά τό Μουσεϊον ( βλ. AAA II ( 1969), σ. 7 κ.έ.).

3. ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ

Μετεφέρθησαν είς τό Μουσεϊον, έν τφ πλαι- 
σίφ τής άναληφθείσης προσπάθειας μελέτης 
τών άρχιτεκτονικών λειψάνων τού θρόνου τού 
Άμυκλαίου ’Απόλλωνος, πλείστα όσα μέλη 
τού οίκοδομήματος έκ τής είς ‘Αγίαν Κυριακήν 
θέσεως αύτοΰ. Ή έν λόγφ μεταφορά έκρίθη 
άναγκαία έκ τού γεγονότος, ότι διεπιστώθησαν 
καταστροφαί, έγχαράξεις καί άπώλειαι πολλών

τεμαχίων έκ τών έπί τόπου κατακειμένων. 
Κατόπιν τής μεταφοράς τών άρχιτεκτονικών 
μελών τού Άμυκλαίου έλπίζεται, ότι θά κατα- 
στή μελλοντικώς δυνατή τμηματική άναπαρά- 
στασις τού μοναδικού διά τήν Ιστορίαν τής 
άρχιτεκτονικής τούτου οίκοδομήματος.

Έκ τής Συλλογής Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων 
Μυστρά μετεφέρθη ύπό τής Έπιμελητρίας δ. 
Έ. Κουνουπιώτου είς τό Μουσεϊον Σπάρτης 
τμήμα άρχαϊκοϋ δωρικού κιονοκράνου, μεθ’ υπο
τραχηλίου έκ σειράς φύλλων καί άστραγάλου, 
άνήκοντος όπωσδήποτε είς τά άρχιτεκτονικά 
μέλη τού θρόνου, περιγραφήν καί είκόνα τού 
όποιου βλ. έν AAA I ( 1968), σ. 42, είκ. 4. 
Τό σπουδαιότερον, όμως, έξ όλων τών έκ τού 
Άμυκλαίου προερχομένων μελών είναι άναμ- 
φισβητήτως τό προσφάτως άποκτηθέν σύνθετον 
δωρικο-ιωνικόν κιονόκρανον (βλ. AAA I 
( 1968 ), σ. 43, είκ. 5 - 6).

Τό Μουσεϊον Σπάρτης έπλουτίσθη έπίσης 
διά τών κάτωθι γλυπτών, ΰποδειχθέντων ύπό 
τού κ. Έμμ. Κουκούτση :

1. Μέγα μαρμάρινον (έπιτύμβιον ;) άνάγλυ- 
φον μετά παραστάσεως άπλού άνθεμίου, προερ- 
χόμενον έκ Καλογωνιάς Σπάρτης (ύψ. 1 πλ. 
0,65, πάχ. 0,12 μ.) ( βλ. AAA I ( 1968), σ. 44, 
είκ. 7).

2. Άκέφαλον άγαλμάτιον τού τύπου τών 
Διοσκούρων (ύψ. 0,41 μ.), έλλιπές τά άκρα, 
ρωμαϊκών χρόνων (Πίν. 101 δ), κατακείμενον 
έντός τού έξωκκλησίου τού Αγίου Κωνσταν
τίνου Μαγούλας.

3. Γυναικεϊον άγαλμάτιον, έλλιπές τά κάτω 
άκρα καί τόν δεξιόν βραχίονα, ύψ. 0,26 μ., 
παριστών πιθανώτατα Άρτέμιδα ή Άφροδίτην, 
στηριζομένην διά τής άριστεράς έπί τού άρχαϊ- 
στικού της ειδώλου. Ή κεφαλή μετά τού λαιμού 
καί τμήματος τού στήθους ήτο ένθετος. Ή 
μορφή φέρει χιτώνα όψηλά έζωσμένον καί ίμά- 
τιον, άποτελεΐ δέ λεπτόν δείγμα τής ύστερο- 
ελληνιστικής πλαστικής.

4. Μικρά ναόσχημος έπιτύμβιος στήλη, ρω
μαϊκών χρόνων ( ύψ. 0,47, πλ. 0,32, πάχ. 0,07 μ.) 
(Πίν. 101 γ), φέρουσα έπί μέν τού άετωμα- 
τίου άνάγλυφον στρογγύλην άσπίδα, μεταξύ δέ 
τών παραστάδων τήν έπιγραφήν:

ΚΛΑΥΛΙΑ Ε/ΥΠΡΑΣΙΑ ΕΠ/ΗΒΙΩ/CACA 
ΤΡΙ/ΑΚΟΝΤΑ/Ι.

Έκ τής συλλογής Μυστρά μετεφέρθη τμήμα 
άναγλύφου ρωμαϊκών χρόνων, έκ σαρκοφάγου 
πιθανώτατα προερχόμενον (ύψ. 0,37, πλ. 0,39, 
πάχ. 0,09 μ.), μετά παραστάσεως γυμνής γυναι- 
κός, φερούσης ύπό τό στήθος ταινίαν, έμπροσθεν
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έλισσομένου κήτους ( Π ί ν. 101 β). Πρόκειται 
ένδεχομένως περί τμήματος εύρυτέρας συνθέ- 
σεως, έχούσης ώς θέμα τήν διάσωσιν τής 
’Ανδρομέδας ύπό τοϋ Περσέως. Έκ τής αότής 
συλλογής μετεφέρθη καί τό κάτω τμήμα άγαλ- 
ματίου γυναικείας μορφής, 'Υγείας πιθανώτατα, 
ϋψ. 0,42 μ. ( Π ί ν. 102 α).

Έκ τής κατεδαφισθείσης έκκλησίας τοϋ Άγ. 
Σπυρίδωνος Σκλαβοχωρίου περισυνελέγη μαρ
μάρινος θρόνος, άνάθημα τοϋ γεροντεύοντος 
Βαναξέως πρός τήν θεάν ’Αλεξάνδραν (βλ. 
AAA 1 (1968), σ. 44, εϊκ. 8) συμφώνως 
πρός έπί τής ράχεως τοϋ θρόνου έπιγραφήν.

’Επίσης κατετέθησαν είς τό Μουσεϊον Σπάρ
της τά έξής άρχαΐα:

1. Ύπό Κωνστ. Τζαννέτου, κατοίκου Σπάρ
της, τό άνω τμήμα μαρμάρινου πεσσίσκου, 
ΰψ. 0,58 μ., μετά παραστάσεως άναπαυομένου 
Έρωτος, φέροντος τήν δεξιάν έπί τοϋ άριστε- 
ροϋ ώμου, μέτριας τέχνης ρωμαϊκών χρόνων 
(Πίν. 102 γ ).

2. Ύπό Παναγιώτας Βάρη, κατοίκου Μυστρά, 
τμήμα μαρμάρινου άναγλύφου τοϋ 4ου πιθανώς 
π.Χ. αί., μετά παραστάσεως πρός τά δεξιά 
καθημένης άνδρικής γενειοφόρου μορφής, σω- 
ζομένης άπό τής κοιλίας καί κρατούσης διά 
τής άριστερας κλάδον, ϋψ. 0,30, πλ. 0,30 καί 
πάχ. 0,17 μ. Παρά τήν έντονον διάβρωσιν τοϋ 
μαρμάρου, ή παράστασις ένθυμίζει τήν άνάλο- 
γον μορφήν έπί τοϋ ύπ’ άριθ. 683 άναγλύφου 
τοϋ Μουσείου Σπάρτης, αί λεπτομέρειαι όμως 
τής έπεξεργασίας ϋποδηλοϋν περισσότερον προ- 
κεχωρημένον στάδιον. Τό νέον άπόκτημα, άν 
καί έφθαρμένον, είναι σημαντικόν διά τήν έπι- 
βίωσιν τοϋ τύπου τών λεγομένων άναγλύφων 
τών « άφηρωϊσμένων προγόνων » είς τούς με
ταγενεστέρους χρόνους.

3. Ύπό Εύαγγ. Παπαγιαννοπούλου, κατοίκου 
Σπάρτης, τό άνω άριστερόν τμήμα άναθηματι- 
κοϋ άναγλύφου μετ’ άετωματικής έπιστέψεως, 
σώζοντος έκ τής παραστάσεως τό άνω σώμα 
τοϋ έτέρου τών Διοσκούρων, δστις παρίσταται 
όρθιος, κρατών διά τής άριστερας ίππον άπό 
τοϋ χαλινού (ϋψ. 0,39, πλ. 0,21, πάχ. 0,14 μ.) 
(Πίν. 102 δ).

4. Ύπό Θεοδ. Σαρ. Θανιώτου, κεφαλή άγάλ- 
ματος Άθηνάς έκ παρίου μαρμάρου, σωζομένη 
άπό τής βάσεως τοϋ λαιμοϋ μέχρι τοϋ γείσου 
τοϋ κορινθιακοΰ κράνους, ΰψ. 0,30 μ. (Πίν. 
102 β ). Παρά τάς κακώσεις τοϋ έργου, πρόκει
ται περί καλοϋ άντιγράφου ρωμαϊκών χρόνων 
πρωτοτύπου έργου τοϋ 4ου π.Χ. αί. (Άθηνά 
Rospigliosi).

5. Ύπό Χρ. Άθανασιάδου, κατοίκου Σπάρ
της, άκέραιον μαρμάρινον κυκλικόν άκρωτή- 
ριον, φέρον έπί τοϋ κέντρου άνάγλυπτον ρό
δακα, διαμ. 0,42, πάχ. 0,14 μ. (Πίν. 102ε).

γ. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΣΠΑΡΤΗΣ

1. Δοκιμαστικοί έρευναι είς οικόπεδα Νικ. Π.
Σταυροπούλου

Τά οικόπεδα ταϋτα καταλαμβάνουν τμήμα 
τοϋ ύπ’ άριθ. 101 οικοδομικού τετραγώνου, 
εΰρίσκονται δέ δεξιά τώ είσερχομένφ είς τήν 
πόλιν διά τής Εθνικής όδοΰ Τριπόλεως - Σπάρ
της, μετά τήν γέφυραν τοϋ Εύρώτα.

Αί ένεργηθεϊσαι δοκιμαστικοί τομαί ύπήρξαν 
έξ άρχής λίαν έπιτυχεϊς, καθ’ όσον, είς βάθ. 
0,50 μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας τοϋ έδά- 
φους, έπεσημάνθησαν δύο τοίχοι, πάχ. 0,60 μ., 
βαίνοντες παραλλήλως, μέ κατεύθυνσιν άπό 
ΒΑ. πρός ΝΔ., είς μήκος πλέον τών 40 μ. Τό 
γεγονός, ότι, άν καί άμελοϋς κατασκευής ρω
μαϊκών χρόνων, δέν διακόπτονται κατά τήν 
παράλληλον διαδρομήν των, ώθησεν εύθύς είς 
τήν ΰποψίαν, ότι πρόκειται περί περιβόλων 
μεταγενεστέρου ίεροϋ. Τομή, έπιχειρηθεΐσα έγ- 
καρσίως μεταξύ τών τοίχων, απέδωσε πράγματι 
τά προσδοκώμενα άποτελέσματα. Άνευρέθη, 
οϋτως, είς βάθ. 0,80 μ. άπό τοϋ έδάφους, ή 
κρηπίς μαρμάρινου παραλληλογράμμου οικο
δομήματος, πλ. 5.15 μ. καί μή προσδιορισθέντος 
είσέτι μήκους. Τό υπερβολικόν μήκος τοϋ 
κτηρίου, έν συνδυασμφ πρός τό γεγονός ότι 
κατά τήν άνασκαφήν δέν διεπιστώθη τό γνω
στόν στρώμα έκ κεκαυμένων ξύλων καί κερα
μίδων στέγης, τό προσιδιάζον είς έστεγασμένα 
οικοδομήματα, έπιτρέπει κατ' άρχήν τήν ύπό- 
θεσιν ότι πρόκειται περί μεγάλου βωμοϋ, γνω
στού τύπου έν Σπάρτη καί έξ άλλων παρα
δειγμάτων.

Τό μέχρι τοϋδε άνασκαφέν τμήμα εμφανίζει 
μεταγενεστέρας έπισκευάς έπί τοϋ καταστρα- 
φέντος άρχικοϋ δαπέδου, ή σωζομένη όμως 
ΒΑ. πλευρά είναι θαυμασίας κατασκευής λεσβίου 
τρόπου (Πίν. 103 α), έκ καλώς είργασμένων 
μαρμάρινων δόμων τοϋ τέλους τοϋ 6ου ή τών 
άρχών τοϋ 5ου π.Χ. αί. Ή κατεργασία τών 
δόμων, ένθυμίζουσα έν πολλοϊς τήν γνωστήν 
έκ τοϋ Άμυκλαίου τεχνικήν, ύποχρεώνει νά 
δεχθώμεν συνέχισιν τής λατρείας άπό τών 
άρχαϊκών μέχρι καί τών ρωμαϊκών χρόνων.

'Έμπροσθεν τής πλευράς ταύτης άνευρέθη 
άποθέτης περιβαλλόμενος υπό μεταγενεστέρου
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τοιχαρίου προχείρου κατασκευής, έντός τοϋ 
όποιου Ιστατο ώς σήμα μαρμάρινη ορθογώνιος 
πλάξ. Ή άνασκαφή έπροχώρησεν έδώ μόνον 
μέχρι βάθ. 0,60 μ. άπό τής σωζομένης έπιφα- 
νείας τοϋ ΒΑ. τοίχου τοΟ άποκαλυφθέντος κτη
ρίου, ήτοι 1.30 μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας 
τοϋ έδάφους. ’Εντός τοϋ άποθέτου άνευρέθησαν 
είς μεγάλος ποσότητας ύάλινα καί πήλινα άγ- 
γεία οικιακής κυρίως χρήσεως, χρονολογού
μενα είς τούς ύστέρους έλληνιστικούς καί 
πρωίμους αύτοκρατορικούς χρόνους ( βλ. ΑΑΑ 
I ( 1968 ), σ. 41 κ.έ., είκ. 3 ), τμήμα ώραιοτάτου 
άώτου ποτηριού μετά στιλπνού μέλανος έπι- 
χρίσματος καί άναγλύφως δεδηλωμένης τής 
γνωστής συνθέσεως τών όρχουμένων Μαινάδων 
τοϋ Καλλιμάχου καί έπί τής μιας πλευράς τό 
τέλος έγχαράκτου έπιγραφής .. HC ( Π ί ν. 
103 γ), πληθύς άγνύθων ( βλ. ΑΑΑ, έ.ά., είκ. 1 ), 
έκ τών όποιων μία μετά διακοσμήσεως έγχα
ράκτου κλάδου (Π ί ν. 103 β), λύχνοι, έκ τών 
όποίων είς μετά παραστάσεως πτερωτής μορφής 
κρατούσης δυσδιάκριτόν τι άντικείμενον ( βλ. 
ΑΑΑ, έ.ά., είκ. 2) καί τμήμα πηλίνης προτομής 
γυναικείας θεότητος φερούσης πόλον ( Π ί ν. 
103 δ).

Έκ τών μέχρι τοϋδε εύρημάτων τοϋ άποθέτου 
συνάγεται, ότι τό Ιερόν δυνατόν νά άνήκη είς 
γυναικείαν θεότητα, τήν ταύτισιν τής όποίας 
ύποδηλοϋν δύο σχεδόν άκέραια καί τμήματα 
πολλών άλλων πήλινων είδωλίων έκ τής αύτής 
μήτρας, εύρεθέντα είς γενομένην έντός τοϋ 
ίεροϋ τομήν ( Π ί ν. 103 ε). Πρόκειται περί 
τύπου Άρτέμιδος φερούσης βραχύν, έζωσμένον 
χιτώνα καί νεβρίδα, έπί δέ τοϋ δεξιοϋ ώμου 
φαρέτραν. Παρά τό δεξιόν σκέλος κάθηται 
στηριζόμενος είς τούς έμπροσθίους πόδας κύων.

Έλπίζεται, ότι ή συνέχισις τής άνασκαφής 
θά λύση τό πρόβλημα τής ένταϋθά ποτέ τελου- 
μένης λατρείας, τής έκτάσεως καί τής άρχιτε- 
κτονικής διαμορφώσεως τοϋ ίεροϋ καί κυρίως 
τής ταυτίσεώς του πρός 8ν έκ τών ύπό τοϋ 
Παυσανίου περί τό ΛιμναΤον άναφερομένων 
ιερών, θετικώτατον στοιχεΐον διά τήν προώθη- 
σιν τών γνώσεων τής σπαρτιατικής τοπογραφίας.

2. Άνασκαφή τάφων παρά τόν Άγιον Γεώρ
γιον Άλεσίας

Είς άπόστασιν 3 χλμ. άπό τής Σπάρτης, δε
ξιά τής πρός Γύθειον όδοΰ καί όπισθεν τοϋ 
έργοστασιακοϋ συγκροτήματος Φραγκίστα, έπί 
τοϋ λόφου τοϋ Άγιου Γεωργίου Άλεσίας, 
άνεσκάφη νεκροταφεΐον ύστερορρωμαϊκών χρό
νων, έντός άγροΰ τοϋ Πέτρου Χρ. Δημητροπού-

λου, ύποδειχθέν ύπό τοϋ ιδιοκτήτου, δστις 
κατά τήν καλλιέργειαν κατέστρεψε μίαν τών 
ταφών.

Άνεσκάφη σαν συνολικώς είκοσι ταφαί, άπα- 
σαι άσύλητοι άλλά καί άκτέριστοι παντελώς. 
Οί τάφοι ήσαν κεραμοσκεπεΐς, πλήν μιδς περι- 
πτώσεως, κατά τήν όποιαν ό νεκρός άπετέθη 
έπί τοϋ έδάφους, περιεβάλλοντο δέ διά λίθων 
( Π ί ν. 104 α). Οί νεκροί ήσαν τοποθετημένοι 
μέ τήν κεφαλήν πρός Δ. Οί μεγαλύτεροι έκ τών 
τάφων ήσαν μήκ. 1.75 - 1.80 καί πλ. 0,55-0,60 μ., 
άνεσκάφη δέ καί μία ταφή μικροτέρων διαστά
σεων, άσφαλώς παιδική ( Π ί ν. 104 β), έξ ής 
περισυνελέγησαν δύο περιεστραμμένα χαλκά 
έλάσματα έκ περιδεραίου προφανώς καί χαλ
κούς δακτύλιος. Έντός άλλης ταφής άνευρέθη 
ζεϋγος άπλών χαλκών ένωτίων. Τά μόνα ταΰτα 
κτερίσματα δέν δύνανται όπωσδήποτε νά καθο
ρίσουν τήν χρονολόγησιν τών ταφών, ή όμοιό- 
της δμως τής κατασκευής των πρός άλλας, 
άνασκαφείσας προσφάτως έν Ήλείφ (ΑΔ 20 
( 1965 ): Χρονικά, Πίν. 248 β, 253 ) καί χρονο- 
λογηθείσας έκ τών εύρημάτων είς τούς ύστε- 
ρορρωμαϊκούς χρόνους ( ΑΔ, έ.ά., σ. 217 ), άπο- 
τελεΐ ένδειξη» διά τήν πιθανήν χρονολόγησιν 
καί τών τάφων τοϋ νεκροταφείου τοϋ Αγίου 
Γεωργίου Άλεσίας.

II. ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΓΥΘΕΙΟΥ 
1. Άνασκαφή ύστερορρωμαϊκοϋ οικογενειακού

τάφου έν Σελινίτσα

Είς θέσιν Άγιος Κωνσταντίνος Σελινίτσας 
Γυθείου, άνεσκάφη ύπό τών στρατιωτών τής έν 
Γυθεία) Σχολής Μαγείρων ρωμαϊκόν οικοδό
μημα έκληφθέν ώς έκκλησία, τής όποίας άνε- 
ζητήθη μέχρι βάθους ένός μέτρου ύπό τό δά- 
πεδον τό Άγιασμα! Ή άμέσως έπακολουθή- 
σασα άνασκαφή ώδήγησεν είς τήν δυσάρεστον 
θέσιν τής διά τών έλαχίστων άπομεινάντων 
έρειπείων άποτυπώσεως τής κατόψεως μόνον 
τοϋ κτηρίου.

Άπεδείχθη ούτως, δτι πρόκειται άσφαλώς 
περί ταφικοΰ συγκροτήματος, ό πυρήν τοϋ 
όποιου, τετραπλεύρου κατασκευής (Πίν. 
105 α), σχηματίζει είς τάς τρεις πλευράς άρκο- 
σόλια μέ λάρνακας (Πίν. 105 β), είς δέ τήν 
τετάρτην, ένθα ύπήρχεν ή είσοδος, άπλοϋς τοί
χος έφραξε μετά τήν ταφήν τήν είσοδον. Αί 
λάρνακες ήσαν κτισταί, ή άνω δέ αύτών έπιφά- 
νεια εύρίσκετο είς τό έπίπεδον τοϋ καταστρα- 
φέντος δαπέδου τοϋ κτίσματος. Ώς καλύμματα 
έφερον όρθογωνίους πλάκας, αϊτινες ένεσφη- 
νοϋντο πρός τό μέρος τοϋ τοίχου έντός έγκο-
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πής. Ό έσωτερικός χώρος είναι τετράγωνος, οί 
παρά τήν είσοδον όμως τοίχοι προεκτείνονται 
έξωτερικώς ώς παραστάδες. Τ6 κτίσμα ή το 
ύπέργειον, ένδεχομένως δέ έστεγάζετο διά θο
λού φερομένου έπί σφαιρικών τριγώνων μεταξύ 
τών τόξων τών άρκοσολίων.

Κατά μεταγενεστέρους τών πρώτων ταφών 
χρόνους θά πρέπει νά προσετέθησαν αί πέριξ 
τού κεντρικού οικοδομήματος ταφαί, άνήκουσαι 
πιθανώς είς μέλη τής αότής οικογένειας, ώς 
καί οί βαρείς τοίχοι άντιστηρίξεως, διά τόν 
κίνδυνον καταρρεόσεως τού κτηρίου, εύρισκο- 
μένου είς τήν παρυφήν άκριβώς τού λόφου τού 
όρίζοντος τήν μαγευτικήν παραλίαν τής Σελι- 
νίτσας.

Ένεκα τής συλήσεως τού οικοδομήματος, 
ούδέν άντικείμενον κατά τήν άνασκαφήν άνευ- 
ρέθη, δυνάμενον νά χρονολογήση έπακριβώς 
τήν κατασκευήν. Έκ τής τοιχοποιίας όμως, 
συγκειμένης έκ λιθοδομής διά συμπαγούς άσβε- 
στοκονιάματος καί τεμαχίων κεραμίδων—τά 
υπέρ τά άρκοσόλια τόξα είς τό έσωτερικόν έξ 
ώραίας κεραμοκατασκευής — φαίνεται ότι έκτί- 
σθη κατά τούς ύστέρους ρωμαϊκούς ή τούς 
πρωίμους χριστιανικούς χρόνους.

2. 'Υστεροαρχαϊκόν ιερόν ’Αφροδίτης έν θέσει
Δίχοβα

Είς τήν μεταξύ Άγερανοΰ καί Σκουταριού 
παραλίαν τής Δίχοβας, άνευρίσκει ό έπισκεπτό- 
μενος τήν περιοχήν πλεϊστα άρχιτεκτονικά μέλη 
μεγάλων κτηρίων ρωμαϊκών χρόνων καί τμή
ματα άλλων οικοδομημάτων, ένός τών όποιων 
σώζεται ή άψίς μετά τών παραθύρων καθ’ όλον 
τό μνημειακόν άρχικόν αότής ύψος, 8 μ. περί
που, μετατραπεϊσα υπό τών έντοπίων είς στάβλον! 
Ή περιοχή, έκ τών ρωμαϊκών τούτων έρειπίων, 
ώνομάσθη ύπό τών έντοπίων «Καμάρες » καί 
ώς τοιαύτη έγινε γνωστή είς τούς έλαχίστους 
περιηγηθέντας τήν περιοχήν άρχαιολόγους 
(Ε. S. Foster, BSA 13 ( 1906/7), σ. 234).

Είς άπόστασιν 200 περίπου μ. άπό τής άκτής, 
πρός τό έσωτερικόν τής σχηματιζομένης κοι- 
λάδος, άλλα έρείπια μνημειακών κατασκευών 
έκ μαρμάρου μαρτυρούν περί τής άρχαιολογι- 
κής σπουδαιότητος τής περιοχής, ή ταύτισις 
τής όποιας άνευ άνασκαφικής έρεύνης δεν είναι 
δυνατόν νά έπιτευχθή.

Τή ύποδείξει τού έκτάκτου Έπιμελητού ’Αρ
χαιοτήτων Γυθείου, καθηγητού κ. Π. Γιαννα- 
κοπούλου, έπεσκέφθην κατ’ έπανάληψιν τήν 
τοποθεσίαν ταύτην, ή όποια ύπό τού Foster 
έθεωρήθη ώς « probably the villa of a wealthy

Roman», άλλ’ έκ τής όποιας είχε προσφάτως 
περισυλλεγή έξαιρετικής ποιότητος μαρμάρινον 
ύστεροαρχαϊκόν δωρικόν κιονόκρανον. Έκ πλη
ροφοριών τών έντοπίων φαίνεται, ότι πρό έτών 
ύπήρχον καί έτερα τοιαΰτα κιονόκρανα είς τήν 
αύτήν θέσιν, κλαπέντα ύπό περιηγητών ή 
καταστραφέντα. Βεβαιούται ούτως είς τήν θέσιν 
ταύτην ή ύπαρξις άρχαϊκοΰ ίερού, πολύτιμον 
στοιχεΐον διά τήν ιστορίαν τής Λακωνικής 
κατά τούς χρόνους τούτους.

Έκ τής αότής θέσεως περισυνελέγη λιθίνη 
πλάξ όρθογωνίου σχήματος, πλαισιουμένη άνω 
ύπό κυματίου, φέροντος δι’ άρχαϊκής έποχής 
γραμμάτων τήν έπιγραφήν ( Π ί ν. 106 α):

ΠΟΣΤΕΦΑΝΟΙ ΑΦΡΟΔΙΤΑΙ

Ή πλάξ συνδέεται χρονολογικώς πρός τό δω
ρικόν κιονόκρανον καί φαίνεται ότι είναι 
άρχιτεκτονικοΰ προορισμού. Λαμβανομένου, ό
μως, ύπ’ όψιν, ότι ή έπιγραφή άποτελεΐ τό 
πέρας στίχου είς δακτυλικόν έξάμετρον, έν
δεχομένως άπετέλει τμήμα έπενδύσεως βάθρου, 
φέροντος άνάθημα πρός τήν θεάν.

Ή προσεχής άνασκαφική διερεύνησις τής 
περιοχής, ήτις βρίθει έρειπίων, έλπίζεται ότι 
θά λύση τό πρόβλημα καί τό ένδεχόμενον 
ύπάρξεως άρχαϊκοΰ ίερού ’Αφροδίτης είς τήν 
άπομεμακρυσμένην ταύτην περιοχήν τής Λα
κωνικής.

III. ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΜΑΝΗΣ 
Άνασκαφικαί έρευναι είς Κότρωνα

Τό παραλιακόν χωρίον τής Μάνης Κότρων 
(Π ί ν. 106 β) ήδη άπό τής έποχής τού Leake 
(Travels in the Morea, I, 272, 277, 312 ) έταυ- 
τίσθη πρός τήν άρχαίαν Τευθρώνην τού Κοινού 
τών Έλευθερολακώνων (Παυσανίας, III, 25, 4, 
Πτολεμαίος, III, 14, 32), τής ταυτίσεως γενο- 
μένης γενικώς παραδεκτής (ή νεωτέρα βιβλιο
γραφία παρά Chr. Le Roy, BCH 85 ( 1961 ), 
σ. 216, σημ. 2. Βλ. καί BCH 89 ( 1965), σ. 358 
κ.έ.). ’Αφορμήν τών προσφάτων έρευνών άπε- 
τέλεσε τό γεγονός τής κηρύξεως τού χωρίου 
ώς άρχαιολογικοΰ χώρου διά νά προστατευθοΰν 
έγκαίρως αί άρχαιότητες, καθ’ όσον καταλαμ
βάνει τούτο άκριβώς τήν θέσιν τής άρχαίας 
πόλεως, ή ύπό τής Υπηρεσίας διαταχθεΐσα 
προστασία τής νησΐδος Σκοπά άπό τής άπό 
έτών ένεργουμένης λατομεύσεως, καί αίτησις 
τού Παν. Λεουτσάκου, κατοίκου Κότρωνος, διά 
τήν χορήγησιν άδειας οίκοδομήσεως είς τόν 
παρά τήν παραλίαν τού χωρίου άγρόν του. 
Καί είς μέν τόν άγρόν Λεουτσάκου ούδέν
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άνευρέθη, γόνιμος όμως άπέβη ή ερευνά είς 
έτερα σημεία τής περιοχής.

α. Ρωμαϊκά λουτρά έντός τοΰ άγροϋ Ν. Κυρια-
κάκου

Ή έρμηνεία ώς λουτρών τών έπΐ τοΰ κτήματος 
Κυριακάκου έμφανών έρειπίων είχεν ήδη δοθή 
ύπό τοΟ Woodward, έπί τή βάσει περιγραφέν- 
των ύπό τών έντοπίων τμημάτων τού ύποκαύ- 
στου (BSA 13 ( 1906/7), σ. 256), καί ύπό τού 
Le Roy (BCH 85 (1961), σ. 218, είκ. 7). Τό 
κτήμα εύρίσκεται είς θέσιν άκρως έντυπωσια- 
κήν, είς τόν τριγωνικόν μυχόν τού πρός τό 
μέρος τής νησΐδος Σκοπά σχηματιζομένου 
Ισθμού καί έκτείνεται άπό τών παρακειμένων 
λόφων πρός τήν παραλίαν άμφιθεατρικώς. Τό 
κτήριον κατά μέγα μέρος κατεποντίσθη έντός 
τής θαλάσσης, ώς καί άλλα σημεία τής άρχαίας 
πόλεως, έκ τής μεγάλης δέ κυκλικής αυτού 
αίθούσης μόνον μικρόν τμήμα διατηρείται 
είσέτι. Διά τών γενομένων προχείρων τομών 
έπετεύχθη μερική άποτύπωσις τοΰ οικοδομή
ματος, δπερ κατελάμβανε μεγάλην έκτασιν 
καί ήτο πολυτελούς κατασκευής δι’ όρθομαρ- 
μαρώσεων καί μωσαϊκών δαπέδων. Πολλοί έκ 
τών τοίχων διατηρούνται είς μέγα βάθος, σώ
ζονται δέ πιθανώς καί τμήματα τών ύπογείων 
χώρων.

Κατά τήν πρώτην πρόχειρον άνασκαφήν 
άνευρέθη μικρά μαρμάρινη στήλη ρωμαϊκών 
χρόνων, έλλιπής κάτω ( πλ. 0,15, σωζ. ύψ. 0,09, 
πάχ. 0,025 μ.), φέρουσα τήν έπιγραφήν:

Ε Π Α Φ Ρ Ο 
Δ Ε I Τ Ο Σ 
Ε Υ X........

Ή κατά τό προσεχές θέρος συνέχισις τής 
έργασίας θά έπιτρέψη τήν πλήρη άποτύπωσιν 
τού οίκοδομήματος καί τήν λύσιν τών άρχιτε- 
κτονικών αύτού προβλημάτων.

β. ’Αγρός Χαρ. Ριζεάκου

Τά ύπό τού Le Roy άπεικονισθέντα τεμάχια 
μωσαϊκών καί άρραβδώτων κιόνων (έ.ά., σ. 218, 
είκ. 9) εύρέθη ότι προέρχονται έκ μεγάλου 
οίκοδομήματος, σχήματος βασιλικής μέ αψι
δωτήν άπόληξιν πρός Ν., κοσμικής προφανώς 
χρήσεως, ρωμαϊκών χρόνων, οί τοίχοι τού 
όποιου διατηρούνται είς ίκανόν ύψος κάτωθεν 
τών συγχρόνων μανδροτοίχων. Είς τόν αύτόν 
άγρόν σώζονται μεγάλαι έγκοπαί έντός βρά
χων, όρθογωνίου σχήματος, μετατραπεΐσαι, 
άγνωστον είς ποιαν έποχήν, είς δεξαμενάς, 
καθώς καί άκέραιον καμαροσκεπές κτήριον.

μεσαιωνικών χρόνων, ένσωματωθέν είς τήν 
σύγχρονον οίκίαν τοΰ ιδιοκτήτου.

Τών δύο τούτων σημαντικών κατασκευών ή 
μελέτη θά συνεχισθή κατά τό προσεχές θέρος.

γ. Νησίς Σκοπά

Ή διαπίστωσις τών προϊστορικών στρωμάτων 
τής νησΐδος Σκοπά όφείλεται κατά κύριον 
λόγον είς τούς A. Waterhouse καί R. Hope 
Simpson (BSA 56 (1961), σ. 119. Πρβλ. Le 
Roy, BCH 89 ( 1965), σ. 358 κ.έ.), οί όποίοι 
τήν πρωτοελλαδικήν περίοδον διέγνωσαν κυ
ρίως έκ τών συγκεντρωθέντων χονδροειδών έπι- 
φανειακών όστράκων. Διά τού δημοσιευομένου 
άώτου κυπέλλου έπί κωνικής βάσεως (ύψ. 0,12, 
διάμ. χείλους 0,15, διάμ. βάσεως 0,053 μ.), 
ένθυμίζοντος όπωσδήποτε μεταλλικά πρότυπα 
(Π ί ν. 107 α), ή έπικρατούσα άποψις ώς πρός 
τό άρχαιολογικόν ένδιαφέρον τής περιοχής 
έλπίζω νά άναθεωρηθή. Τό άγγείον είναι λε
πτόν, χειροποίητον, μετ’ άνοικτοχρώμου ύπο- 
λεύκου έπιχρίσματος, άνευρέθη δέ είς βάθος 
2 μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας τής νησΐδος, 
είς τομήν άνοιχθεϊσαν ύπό τών λατομευόντων 
τήν νήσον.

Ή πρώτη άπόπειρα διερευνήσεως τής νήσου 
είχεν ώς κύριον στόχον τήν άποτύπωσιν τών 
μεσαιωνικών αύτής έρειπίων, τά όποια, ώς διε- 
πιστώθη, διέτρεξαν κίνδυνον έκ τής λατομεύ- 
σεως καί χρήζουν ταχείας συντη ρήσεως καί 
έπισκευών.

Τήν άπό τού Ισθμού είσοδον πρός τήν νήσον 
έμποδίζει έπίμηκες φρούριον, τά άκρα τοΰ 
όποιου κατεστράφησαν ύπό τών λατομείων, 
άλλά καί τών καθιζήσεων, τάς όποιας ύπέστη 
τό έδαφος, μέ άποτέλεσμα καί μέγα μέρος τής 
ρωμαϊκής πόλεως νά εύρίσκεται ύπό τήν έπι- 
φάνειαν τής θαλάσσης. Τό σωζόμενον ύψος 
του ύπερβαίνει τά 3 - 4 μ. Ή κυρία πύλη προστα
τεύεται δεξιά τώ είσερχομένιρ δι’ όρθογωνίου 
πύργου, ύπάρχουν δέ καί έτεραι δύο έκατέρω- 
θεν, τής άριστεράς τών όποιων μόνον ή δεξιά 
παραστάς διεσώθη. Πέραν τής δεξιάς πύλης 
ύπάρχει καί έτερος προστατευτικός πύργος, 
διαμεμορφωμένος κατά τήν έξωτερικήν αύτού 
πλευράν είς τεταρτημόριον κύκλου. Ή άνοδος 
είς τόν προμαχώνα τής κυρίας εισόδου γίνεται 
διά μικράς διόδου, άλλη δέ όμοιων διαστάσεων 
άριστερά τώ είσερχομένφ χρησιμεύει ώς βοη
θητική είς ώρας κινδύνου. Δύο άντιθέτως φερό- 
μεναι κλίμακες όδηγούν είς τόν περίδρομον 
τού φρουρίου.

Έπί τής νησΐδος υπάρχουν άκόμη τά έρείπια
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κτίσματος χρησιμεύσαντος ώς όστεοφυλακίου 
καί έμπροσθεν αύτοΟ ίχνη έκτεταμένου νεκρο
ταφείου, τό μεγαλύτερον μέρος τοΟ όποιου 
κατεστράφη έκ τής συνεχοΟς λατομεύσεως. 
Ώρισμέναι έκ τών ταφών τούτων άνεσκάφησαν, 
δέν έπετεύχθη όμως είσέτι ό καθαρισμός καί ή 
μελέτη τών ευρημάτων, ώς καί ή άποτύπωσις 
τού όστεοφυλακίου, έργασία, ήτις θά συν- 
εχισθή κατά τό προσεχές θέρος.

Καθ’ δλην τήν έκτασιν τοΟ χωρίου Κότρων 
άνευρίσκονται τμήματα άρχιτεκτονικών μελών 
μαρμάρινου οικοδομήματος, πιθανώς ναού τών 
ύστέρων έλληνιστικών χρόνων. Ύπό τής παρα- 
δόσεως άναφέρεται ένταϋθα ό ναός τής Ίσσω-

ρίας Άρτέμιδος ( Παυσανίας ΙΠ, 25, 4 ), πρός 
τήν όποιαν συνεσχετίσθη ύπό τοΟ Woodward 
(έ.ά., σ. 257) άνάγλυφος παράστασης τής θεάς, 
άπολεσθεϊσα έκ τών ύστέρων. Τό άνάγλυφον 
άνευρέθη καί πάλιν χάρις εις τάς άοκνους 
προσπάθειας τοΟ έκτάκτου ΈπιμελητοΟ ’Αρ
χαιοτήτων Γυθείου, κ. Π. Γιαννακοπούλου, 
έντετειχισμένον εις οικίαν τοΟ Φλομοχωρίου καί 
άπεικονίζεται έδώ τό πρώτον, έκ φωτογραφίας 
εύγενώς παραχωρηθείσης ύπ' αύτοΟ (Π ί ν. 
107 β). Ή κατά τό προσεχές θέρος συνέχισις 
τών έρευνών εις Κότρωνα θά έπιτύχη ένδεχο- 
μένως τόν έντοπισμόν τού ύπό τοΟ Παυσανίου 
άναφερομένου ιερού τής Άρτέμιδος.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠ. ΑΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ
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Μουσεΐον Σπάρτης : α - β. Ευρήματα έκ τοϋ ίεροϋ τής Όρθιας Άρτέμιδος
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Μουσεϊον Σπάρτης : α - β. Εύρήματα έκ τοϋ (εροϋ τής Όρθιας Άρτέμιδος, γ. Κεφαλή πήλινου είδω-
λίου έκ τής άκροπόλεως τής Σπάρτης
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Μουσεΐον Σπάρτης : α. Τό δωρικο-ιωνικόν κιονόκρανον έκ χοΰ θρόνου τοδ Άμυκλαίου ’Απόλλωνος, 
β - γ. Ρωμαϊκόν άνάγλυφον Διόσκουρων καϊ τά νέα τεμάχια τά προσαρμοζόμενα εις αύτό
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Μουσεΐον Σπάρτης : α. Γυναικεΐον άγαλμα έξ Άφυσοϋ, β. Τμήμα άναγλύφου έκ τής Συλλογής Μυστρα, 
γ. Επιτύμβιος στήλη, δ. Κορμός άγαλματίου τύπου Διοσκούρων
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Μουσεΐον Σπάρτης : α. Κορμός άγαλματίου ('Υγείας ;) έκ τής Συλλογής Μυστρα, β. Κεφαλή άγάλ- 
ματος Άθηνδς Rospigliosi, γ. Μαρμάρινος πεσσίσκος έκ Σπάρτης, δ. Τμήμα άναθηματικοϋ άναγλϋφου 

έκ Σπάρτης, ε. Μαρμάρινον κυκλικόν άκρωτήριον
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Σπάρτη. Οίκόπεδον Νικ. Σταυροπούλου : α. ΒΑ. πλευρά βωμού, β. Πηλίνη άγνύς, γ. Τμήμα αώτου πο
τηριού, δ. Τμήμα πηλίνης προτομής, ε. Τμήματα ειδωλίων Αρτέμιδος
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"Αγ. Γεώργιος ‘Αλεσιάς : α. Άποκαλυφθέντες τάφοι, β. Παιδικός τάφος
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Σελινίτσα Γυθείου. 'Υστερορρωμαϊκός τάφος : α. Κεντρικόν τμήμα, β. Άρκοσόλια μέ λάρνακας
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Λακωνία : α. Δίχοβα. Λιθίνη ένεπίγραφος πλάξ, β. Άποψις τοΟ χωρίου Κότρων Μάνης
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Λακωνία : α. Νησϊς Σκοπα. ΠΕ κύπελλον, β. Φλομοχώριον. Άνάγλυφον Άρτέμιδος
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