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κατά τάς άνασκαφάς τοΟ φρουρίου δέν διεπιστώθη- 
σαν μεσοβυζαντινών χρόνων έπεμβάσεις είς χα
μηλά μέρη, έντός δέ πύργων του τά λείψανα μεσο- 
βυζαντινών χρόνων άπηντήθησαν είς στρώματα 
ύψηλά27.

*

Σ I Κ Υ Ω Ν

Κατά τήν έκτέλεσιν δημοτικών έργων έντός τής 
πόλεως τοΟ Κιάτου, εύρέθη είς τό μέσον περίπου 
τής νοτιάς πλευράς τοΟ οίκοδομικοΰ τετραγώνου 
19, είς τήν θέσιν «Μαγούλα», τάφος είς βάθος 
+ 0.70 μ. άπό τοΟ έδάφους. Ό τάφος (μήκ. + 1.85, 
πλ. + 0.65 καί βάθ. 0.56 μ.) ήτο κτιστός (τοιχω
μάτων πάχ. 0.27 μ. ) ( Σ χ ε δ. 1) έστρωμένος διά

Σχεδ. 1. Χριστιανικός τάφος Κιάτου

τριών μεγάλων πήλινων πλακών ( 0.58X0.57 μ. ), 
έκαλύπτετο δέ διά τριών παχειών πωρίνων πλακών 
προερχομένων έξ άρχαίου κτηρίου ( Π ί ν. 92 α ). 
Έντός τού τάφου εόρέθησαν διατεταραγμένα τά 
όστά δύο ταφών καί είς τό μέσον, πλησίον τής 
μιας τών μακρών πλευρών, μικρά πρόχους, έλλιπής 
είς τά χείλη. Ό τάφος καί οί έντός τούτου νεκροί 
ήσαν προσανατολισμένοι έκ Δ. πρός Α. Πρόκειται 
περί τάφου πιθανώτατα χριστιανικοί} τοΟ 4ου - 5ου 
μ.Χ. αί.

Δυτικώς τού έν λόγω τάφου έπεσημάνθη έτερος 
κατεστραμμένος, κεραμωτού τύπου, άλλοι δέ τάφοι 
διακρίνονται έπϊ τού έδάφους είς τήν περιοχήν τής 
«Μαγούλας». Φαίνεται ότι είς τήν θέσιν αυτήν έκ-

27. Αί πληροφορίαι έκ τών ήμερολογίων τών άνασκαφών 
τής Ίσθμίας ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Ο. Broneer.

τείνεται όψίμων ρωμαϊκών χρόνων νεκροταφείον, 
άνήκον είς τόν οικισμόν τού όρμου τής άρχαίας 
Σικυώνος. ’Απέχει περί τά 400 μ. βορειοδυτικώς 
τής γνωστής βασιλικής τής Σικυώνος '.

ΔΙ1 Μ. I. ΠΑΛΛΑΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Είς τήν περιοχήν τής Σπάρτης καί παρά τήν 
έξοδον τής πόλεως πρός τήν κατεύθυνσιν τής 
Τριπόλεως έσυνεχίσθησαν αί άπό τού παρελ
θόντος έτους άρξάμεναι έργασίαι έρεύνης ώρι- 
σμένων έκ τών αρχαιολογικών τετραγώνων. Πρό
κειται περί τών τετραγώνων 112, 113 καί 114 
τών ευρισκομένων άνατολικώς τού νέου Στα
δίου τής πόλεως τών άνηκόντων είς διαφόρους 
ίδιώτας. Ή άνασκαφική έρευνα, ένεργηθεΐσα 
κατά τόν Αύγουστον, άτυχώς ούδέν οΰσιαστικώς 
άπέδωσεν. Διεπιστώθη σαφέστατα ότι έλάχιστα 
μόνον βυζαντινά καί όψιμα ρωμαϊκά λείψανα 
ύπάρχουν είς τόν χώρον αύτόν καί περισσότερον 
ότι όσον βαίνομεν πρός άνατολάς τόσον όλιγώ- 
τερα στοιχεία τής παλαιοτέρας έποχής έχομεν. 
Τοιουτοτρόπως ένφ είς τήν δυτικήν πλευράν 
τών τετραγώνων είναι άναμφίβολος ή παρουσία 
άκόμη καί γεωμετρικών όστράκων ώς καί άρκε- 
τών άρχαϊκών καί κλασσικών, είς τό άνατολικόν 
μέρος έχομεν έλάχιστα ρωμαϊκά καί άρκετά βυ
ζαντινά. Τούτο άποδεικνύει άπομάκρυνσιν άπό 
τό έπίκεντρον τής άρχαίας πόλεως τής όποιας 
σημαντικά κατάλοιπα όλων τών περιόδων εύ- 
ρίσκονται έντός τού Σταδίου καί άσφαλώς έκτεί- 
νονται καί δυτικώτερον αύτοΰ όπου δέον νά ζη- 
τηθή ή σπαρτιατική άγορά. Τούτο έπεβεβαιώθη 
καί διά μιας άκόμη άνασκαφικής έρεύνης έλα- 
χίστου τμήματος τού Σταδίου καί είδικώς τής 
βορειοδυτικής γωνίας του.

Ενταύθα, κατά τάς προσπάθειας τής Εφορείας 
τού Σταδίου νά είσέλθη περισσότερον πρός τόν 
πρός βορράν χώρον, άπεκαλύφθησαν ίχνη άρ- 
χαίων κτηρίων καί έν συνεχεία άνελήφθη άνα
σκαφική έρευνα τού χώρου. Τά άποτελέσματα 
πρέπει νά θεωρηθούν ώς έκτάκτως ένδιαφέροντα 
διότι άπεκάλυψαν λείψανα δύο μεγάλων κτηρίων 
ώς καί όλίγα κινητά άλλά έξαιρετικής σπουδαιό- 
τητος άρχαΐα. Οΰτω άνεκαλύφθη καί άνεσκάφη 
μικρόν μέρος μεγάλου οικοδομήματος τού ό-

1. Βλ. Πρακτ. Άρχ. Έτ. 1933, 81 κ.έ. καί 1954, 219 κ.έ. 
(Α. Όρλάνδος).
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ποιου ή νοτιοανατολική γωνία εισέρχεται εις τόν 
χώρον τοΰ Σταδίου. Είναι κατεσκευασμένον διά 
μεγάλων έντοπίων λίθων καλώς λειασμένων κατά 
μέρος καί βαινόντων έπί θεμελίων έκ διαφόρων 
συνήθως κροκαλοπαγών λίθων. Παρά τό οικοδό
μημα τοϋτο εύρέθη μεγάλη έπιγραφή άναφερο- 
μένη εις τούς Διοσκούρους καί άνήκουσα εις τούς 
ρωμαϊκούς χρόνους, διασφζουσα καί μέρος τοΰ 
έρυθροϋ χρώματος διά τοϋ όποιου είχον έπικα- 
λυφθή τά γράμματα. Πρόκειται περί άναγραφής 
γερόντων καί οί πρώτοι στίχοι της είναι ΘΕ- 
ΟΙΣΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙΣ / ΓΕΡΟΝΤΕΣΕΠΙΠΑΤΡΟΝΟ- 
ΜΟΥ/ΜΕΜΕΥΔΑΜΟΥΩΝΠΡΕΣΒΥΣ/κτλ. Σπου
δαιότερα άκόμη είναι τεμάχια κεράμων, εύρεθέντα 
παρά τόν τοίχον έπίσης μεγάλου οίκοδομήματος ά- 
νακαλυφθέντος, είς άπόστασιν όλίγων μέτρων άπό 
τοϋ πρώτου, καί φέροντα τήν σφραγίδα ΔΑΜΟ- 
ΣΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ. Ή ερευνά δέν έπροχώ- 
ρησεν όσον θά ήτο άπαραίτητον διά τήν έξα- 
γωγήν συμπερασμάτων έπί τοΰ όλου προβλήμα
τος, τό όποιον θέτουν τά δύο αύτά οίκοδομήματα 
είς τήν δυτικήν γωνίαν τοϋ Σταδίου, ή όποια 
εύρίσκεται καί πλησίον τής Άκροπόλεως τής 
Σπάρτης (Π ί ν. 94 α ).

'Ως μία άκόμη άνασκαφική έρευνα είς τόν 
χώρον τής άρχαίας Σπάρτης πρέπει νά θεωρηθή 
ή βαθμιαία άπομάκρυνσις τών χωμάτων έκ τοϋ 
χώρου τής όρχήστρας τοϋ άρχαίου Θεάτρου 
Σπάρτης (Πίν. 94 β), παρά τό γεγονός ότι μέχρι 
στιγμής δέν έδωσεν σημαντικά άποτελέσματα. 
Δύναται μόνον νά λεχθή ότι ίσως είναι σχετικώς 
εΰκολον νά χρονολογηθή ή καταστροφή τοΰ 
Θεάτρου συσχετιζομένη μέ τήν παρουσίαν κατοι
κιών έντός τής όρχήστρας καί άλλων στοιχείων. 
Οϋτω έκ τών έργασιών άποδεικνύεται ότι αί κα- 
τοικίαι εις τόν χώρον τοϋ Θεάτρου έχουν κτισθή 
πολύ μετά τούς χρόνους τοΰ Ιουστινιανού, άφοΰ 
τά θεμέλιά των μένουν είς ΰψος υπέρ τό μέτρον 
άπό τοΰ δαπέδου τής όρχήστρας, γεγονός τό όποιον 
έξηγεϊται έκ τής έπιχώσεως ή όποια είχε προη- 
γηθή. Έπίσης, ή παρουσία είς τό αύτό ΰψος 
στρώματος στάκτης, πάχους 0,08-0,12 μ., είς 
τρεις οικίας άποδεικνύει μίαν διά πυρός κατα
στροφήν τών κατοικιών αύτών. Ίσως δέν πρέπει 
νά άποκλείεται ή καταστροφή τοϋ Θεάτρου νά 
έχη γίνει συστηματικώς, δεδομένου ότι έχουν 
καταστροφή διά κτυπημάτων σφύρας τά περισ
σότερα τών έδωλίων, καί ιδιαιτέρως τών πρώτων 
σειρών, ίσως κατά τήν έποχήν τοΰ 'Οσίου Νί- 
κωνος, δτε κατεσκευάσθη καί ό ναός τοΰ Χριστοϋ 
Σωτήρος έπί τής Άκροπόλεως τής Σπάρτης. 
Άτυχώς μέχρι τής στιγμής δέν εύρέθη έντός τοϋ 
χώρου τής όρχήστρας ούδέν ένδιαφέρον λείψανον

έκ τών καλών χρόνων, ώς ύπήρχεν έλπίς. Έπίσης 
καί αί έπί τής Άκροπόλεως καί διά τής Αρχαιο
λογικής Εταιρείας συνεχισθεΐσαι άνασκαφικαί 
έργασίαι δέν έχουν δώσει μέχρι σήμερον σημαν
τικόν τι άρχαΐον, πιθανώτατα διότι ή άνασκαφή 
δέν έχει φθάσει εις τό βάθος τών καλών χρόνων.

Μικρά άνασκαφική έρευνα διεξαχθεΐσα είς 
τήν περιοχήν Ά φ υ σ σ ο ϋ, όλίγα χιλιόμετρα 
άνατολικώς τής Σπάρτης καί κατόπιν τής άνευρέ- 
σεως λειψάνων κτηρίων, έδωσεν 6ν καλόν άνά- 
γλυφον τοϋ τύπου τών « άφηρωισμένων νεκρών ». 
Ή έργασία, ή όποια διήρκεσεν όλίγας μόνον ήμέ- 
ρας, έδειξε τήν παρουσίαν ένός συγκροτήματος 
κατοικιών τών όψιμων ρωμαϊκών καί τών πρωί
μων βυζαντινών χρόνων άνευ ιδιαιτέρου ένδιαφέ- 
ροντος. Είς έν τών θεμελίων κτηρίου άνευρέθη- 
σαν έντειχισμένα δύο άνάγλυφα· τό έν τούτων, 
μέ παράστασιν Άρτέμιδος, άνήκει είς τούς έσχά- 
τους ρωμαϊκούς χρόνους, τό δέ έτερον είναι τό 
άρχαϊκόν μέ τήν παράστασιν τοΰ ζεύγους τών 
άφηρωισμένων νεκρών. Χαρακτηριστικόν στοι- 
χεϊον είναι ότι άπουσιάζει ό όφις καί ή έποχή του 
άνάγεται είς τό τέλος τοϋ 6ου π. X. αίώνος. Μία 
άλλη, έπ’εύκαιρίμ, διεξαχθεΐσα άνασκαφική έρευνα 
είς τήν περιοχήν τοΰ χωρίου Σκοΰρα, όπου εύρί- 
σκεται τυμβοειδής λόφος, άπεδείχθη απολύτως 
άρνητική. 'Ο τυμβοειδής λόφος, ό όποιος τόσον 
ύπό τών έντοπίων όσον καί ύπό ξένων συναδέλ
φων έθεωρεΐτο ώς τάφος πιθανώτατα τών μακε
δονικών χρόνων, ούδέν ίχνος άρχαίου έδωσεν, 
ούδέ κάν όστρακα νεωτέρων χρόνων.

Περισσότερον ένδιαφέρον παρουσίασεν άλλη 
μικρά άνασκαφική έρευνα εις τήν περιοχήν Εηρο- 
καμπίου, 20 περίπου χιλιόμετρα νοτίως τής Σπάρ
της καί έντός τοΰ μικροϋ χωρίου Άνθοχώ- 
ρ ι ο ν ( Κατσουλέϊκα ). Καί ένταΰθα κατά τήν 
καλλιέργειαν είχον έλθει είς φώς όστρακα άρχαϊκά 
καί μικρά μολύβδινα ειδώλια άνάλογα μέ τά έκ 
τής Όρθιας καί άλλων λακωνικών Ιερών προερ
χόμενα. Ή έρευνα έπεδίωξε νά διακριβώση τόν 
χαρακτήρα τοΰ χώρου καί νά μελετήση τήν πιθα
νότητα παρουσίας ίεροΰ έκ τοΰ όποιου νά προέρ
χονται τά μολύβδινα. Ή έργασία άπεδείχθη 
άπροσδοκήτως γόνιμος, διότι έδειξε τήν ΰπαρξιν 
έκτεταμένου συνοικισμού τοΰ όποιου ή ιστορία 
άρχίζει άπό τών μυκηναϊκών καί φθάνει μέχρι 
τών ρωμαϊκών χρόνων. Άπό τομάς, αί όποΐαι 
έγιναν είς διαφόρους θέσεις, φαίνεται ότι μία 
έκτασις, έχουσα περίμετρον πλέον τών 500 μέ
τρων, μέ κέντρον τόν ναόν τής Μεταμορφώσεως, 
άποτελεΐ τό έπίκεντρον τής ένδιαφερούσης αυτής 
τοποθεσίας. Ό χώρος πέριξ τοΰ ναοϋ τής Μετά-
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μορφώσεως δίδει τήν έντύπωσιν μικράς έξάρ- 
σεως (τούμπας) πιθανώτατα σχηματισθείσης άπό 
τάς έπαλλήλους οικήσεις, έχει δέ έξαιρετικόν 
ένδιαφέρον διότι έδωσεν όστρακα όλων των πε
ριόδων. Δέον νά σημειωθώ ότι, είς τάς μικράς 
τομάς at όποϊαι έπεχειρήθησαν, ύπερτερούν τά 
γεωμετρικά όστρακα τά όποια είναι καί πολύ κα
λής ποιότητος. Τά όλίγα μολύβδινα τά όποια 
εύρέθησαν είς ύστερογεωμετρικά καί άρχαϊκά 
στρώματα προέρχονται έξ οικίας κατεστραμμένης 
κατά τήν καλλιέργειαν καί τάς μετακινήσεις χω
μάτων διά τήν Ισοπέδωσιν τοΟ άγροϋ τοδ κ. 
Φορβή. Ίσως θά πρέπει νά μελετηθή ό πλησίον 
τοΟ ναού τής Μεταμοριρώσεως χώρος διά τήν 
πιθανότητα νά εύρίσκεται έπί παλαιοτέρου ίεροΰ, 
ένώ τά μυκηναϊκά λείψανα δυνατόν ίσως νά 
συσχετισθοΟν μέ τόν δύο χιλιόμετρα δυτικώτερον 
εόρισκόμενον καί ύπό τού Τσούντα άνασκαφέντα 
μυκηναϊκόν τάφον τής Άρκύνας.

Είς τήν περιοχήν τοΟ Γ υ θ ε ί ο υ κατόπιν πλη
ροφορίας τών άρχών περί παρουσίας άρχαίων είς 
μίαν θέσιν παρά τήν έξοδον τής πόλεως πρός 
τήν κατεύθυνσιν τής Σκάλας, άνευρέθη καί έξή- 
χθη σαρκοφάγος άκόσμητος. Ό χώρος έδειξεν 
τάφον τών ύστάτων ρωμαϊκών χρόνων έντός του 
όποιου ήτο ή σαρκοφάγος μέ πλήρη άπουσίαν 
άλλων κτερισμάτων ή καί όστράκων. ’Ενταύθα 
δέν ώλοκληρώθη ούσιαστικώς ή έρευνα διότι 
λόγφ τής γειτνιάσεως τής θαλάσσης καί τών άνα- 
βλυζόντων ύδάτων δέν ήτο δυνατή ή είς βάθος 
άνασκαφή.

Τυχαϊα ευρήματα

Μερικά τών τυχαίων εύρημάτων, τά όποια 
παρεδόθησαν παρά ιδιωτών ή περισυνελέγησαν 
άπό διαφόρους θέσεις, άξίζει νά περιληφθοϋν 
ένταϋθα. Μεταξύ αύτών τρία νέα άρχαϊκά άνά- 
γλυφα τοδ τύπου τών άφηρωισμένων νεκρών, 
έκ τών όποιων τόέν, έλλιπές, είναι τό μεγαλύτερον 
είς μέγεθος έξ όσων έχουν μέχρι σήμερον εΰρεθή. 
Τό δεύτερον, είς τό όποιον είκονίζεται ένθρο- 
νος άνδρική μορφή καί όπισθεν αυτής άνορθώ- 
νονται δύο όφεις (Πίν. 94γ), έχει καί τήν ιδιο
μορφίαν ότι προσέρχονται άπό δεξιών πέντε μορ- 
φαί σεβίζουσαι έκ τών όποίων ή μία παιδική. 
Τό τρίτον, τό όποιον άνήκει είς τούς χρόνους τού 
άναγλύφου τής Χαρούδας, έχει παράστασιν γυ
μνής νεανικής μορφής όρθιας παρά τήν όποιαν 
εύρίσκεται διπλούς πέλεκυς καί άξίνη. Επίσης 
περισυνελέγησαν μερικαί εικονιστικοί κεφαλαί 
άνευ ένδιαφέροντος καί άνάγλυφα τών ύστέρων 
χρόνων.

Μουσειακοί έργασίαι

Έσυνεχίσθησαν καί κατά τό 1961 αί έργα- 
σίαι έπανεκθέσεως καί τακτοποιήσεως τών άρ- 
χαιολογικών Συλλογών τής Ε' ’Αρχαιολογικής 
Περιφερείας.

Είς τό Μουσεΐον Σπάρτης έτέθη έν λει
τουργία μία άκόμη μεγάλη αίθουσα είς τήν όποιαν 
έξετέθησαν σειρά εικονιστικών κεφαλών διαφό
ρων περιόδων καί νέα ευρήματα. Μεταξύ αύτών 
πρέπει νά σημειωθούν τά μεγάλα πήλινα άνά
γλυφα μέ τάς παραστάσεις τοδ Διός Άγαμέμνο- 
νος έκ τού άποθέτου τών Άμυκλών ώς καί τό 
άρχαϊκόν πήλινον περιρραντήριον, τό όποιον 
όμοιάζει μέ πόλον θεάς καί διασκοσμεΐται μέ ει
κόνας τού Διονύσου'μετά Σιληνών. ’Εκ τής αυτής 
θέσεως είναι έπίσης τό μέγα πήλινον άκρωτή- 
ριον καί άλλα μικρότερα εύρήματα. Είς τήν Ιδίαν 
αίθουσαν έκτίθενται καί τά νέα άρχαϊκά άνά
γλυφα τά προερχόμενα έκ διαφόρων θέσεων καί 
εύρεθέντα κατά τά τελευταία έτη ώς καί μέγας 
μαρμάρινος νεοαττικός κρατήρ.

’Εννοείται ότι έκατοντάδες άκόμη άρχαίων 
παραμένουν είς τήν άποθήκην καί έλπίζεται ότι 
θά καταστη δυνατόν νά τακτοποιηθούν μετά 
τήν πρός τάς δύο πλευράς έπέκτασιν τού Μου
σείου, ή όποια έχει προγραμματισθή διά τό 1962.

Έπετεύχθη τακτοποίησις τής μικράς Συλλογής 
άρχαίων τού Γερακίου, τά όποια είχον συγ- 
κεντρωθή άπό τών άρχών τού αίώνος είς τήν οι
κίαν τού τότε Δημάρχου Παπανικολάου. "Απαντα 
μετεφέρθησαν καί έξετέθησαν είς τό άνήκον είς 
τήν Κοινότητα Ρέλλειον οίκημα, μεταξύ δέ αύ
τών ύπάρχει καί τό έπιτύμβιον άνάγλυφον μέ τόν 
θλιμμένον νέον, τό όποιον προδίδει νησιωτικός 
έπιδράσεις, ώς καί άλλα άρχαϊα έκ τής περιοχής 
τελευταίως συγκεντρωθέντα.

Είς τήν Συλλογήν Γ υ θ ε ί ο υ έγένετο βελ- 
τίωσις τής έπανεκθέσεως καί τακτοποίησις τών 
κατά τόπαρελθόν έτος περιελθόντων είς τήν Συλ
λογήν άρχαίων.

Είς τήν Συλλογήν Ά σ τ ρ ο υ ς έπίσης έγέ
νετο τακτοποίησις τών όλίγων άρχαίων της καί 
μετεφέρθη καί μία προθήκη έκ τών άχρηστευθει- 
σών τού Μουσείου Τεγέας πρός τοποθέτησιν τών 
έλαφρών άντικειμένων.

Έκ Τεγέας μετεφέρθη καί έτέρα προθήκη είς 
τήν άρχαιολογικήν Συλλογήν Μεγαλοπόλεως, ή 
όποια έχει στεγασθή προχείρως είς μικράν αί
θουσαν τού Γυμνασίου Μεγαλοπόλεως.

ΧΡΥΣ. ΧΡΗΣΤΟΥ
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