
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ TOT ΕΝ ΛΥΚΟΣΟΥΡΑ

ΙΕΡΟΧ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ

(Πίν. 1-4) (1).

Τη? Αυκοσούρας ή θέσις μέχρι των αρχών της παρούσης έκα- 
τονταετηρίδος διετέλει άγνωστος. Ό Gell (2) έ'τι μνημονεύει (Λεν 

πλησίον του χωρίου (Ά)στάλα an ancient city, καί μάρμαρα, 
έκεΐθεν προερχόμενα, έν νεοδμήτίρ λευκφ πύργιρ τοϋ χωρίου Δε- 
ληχασάνη ένεκτισμένα (τό Άκακήσιον τίθησιν έν μονήρει λόφω 
επί της άπό Δεληχασάνη εις Λυκόσουραν όδοΰ), την θρυλουμέ- 
νην όμως ώς πρεσβυτάτην των πόλεων αναζητεί η έπί του re
markable peak called « Sourias [Ώρηάς, Όβρηάς; κλπ.] Το 
Kastro x> (2α), η σχεδόν έπί της κορυφής Διαψόρτι.

Πρώτος ό Dodwell (3) εις την παρά τά χωρίον Άστάλα 
άκρόπολιν καί τά έν αύτίί καί πέριζ έρείπια, άτινα έκ της έν τί) 
άκροπόλει Εκκλησίας ώνομ-άζοντο “Αγιος Γεώργιος, άποδούς τά 
προσήκον όνομα περιέγραψε μετ’ ακρίβειας τά μέχρι έκείνου τοΰ 
χρόνου έν Λυκοσούρικ περισψζόμενα αρχαία λείψανα.

Έν Άγ. Γεωργίου έρειπίοις τίθησι καί ό Miiller (4) τό Τε-

(1) "Ενεκα βραδύτητος περί τήν έκτύπωσιν των διαγραμμάτων ή παρούσα 
δέν έδημοσιεόΟη έν τοΐς προηγουμένοις «Πρακτικοί?».

(2) W. Gell Itineray of the Morea (London 1817) σελ. 101.
(2») Πρβ. καί Gell Narrative of a journey in the Morea (1823) σελ.125- 

έ'τι Gell τά Iv γερμαν. μεταφρ. Probestiicke von Stadtemauern des alten 
Griech. (Miinchen κλπ.) 1831, σελ 27 Ιξ. πίν XI. Περί των ονομάτων πρβ. 
Ross κατωτ. σημ. 9 (Reiserouten I, σελ. 86, σημ. 42).

(3) Dodwell Classical and topographical tour through Greece, II 
(London 1819) σελ. 394-96. 'Όρα καί έν ταΐ? ύστερον (1834) Ικδοδείσαις 
Views and Descriptions εικόνα άριθ. 1, παριστασαν άποψιν Ικ νότου.

(4) Κ. 0. Miiller DorierL 2. Abth. (Breslau 1824) σελ. 447.
8
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ρόν της Δεσποίνης (4α), (το Άκακήσιον παρά το Δεληχασάνη).
Ό Leake (5) αποδεχόμενο; την του Dodwell γνώμην περί 

της Λυκοσούρας ώς αυτόθι κείμενης «nearly in the position 
which 1 have stated», καί πεποιθότως υποστήριξών, ότι έν 
τοϊς παρά την έκεΐ Άκρόπολιν κεΐται το 'Ιερόν της Δεσποίνης, 
συνίστησι νά ένεργηθώσιν άνασκαφαί.

Έξ εκείνου του χρόνου πάντες συμφωνουσι περί της θε'σεως. 
Έν τ9ϊ Expedition de Moree (6) παρε'χεται πρός τη περιγραφή 
καί τοπογραφικός χάρτης της άκροπόλεως καί των πέριξ, κακώς 
όμ.ως έν αύτφ, ώς ηδη ό Ross(7) παρετήρησεν, "Αγιος Γεώρ
γιος ονομάζεται τό έπί τοΰ πρός Άνατολάς λόφου έκκλησίδιον 
του Άγιου Ήλιου. Αυτόθι (σελ. 40) άναφε'ρεται καί έτέρα’Εκ
κλησία, μεταξύ τοΰ ΙΙλατανιστώνος ποταμού καί τοΰ όρους κει- 
με'νη (’ίσως ά νυν Άγ. Νικόλαος).

Ωσαύτως ό Puillon-Boblaye (8) ποιείται πρός τοϊς άλλοι; 
λόγον περί του τείχους ώς έκ λίθων λογάδων (πρβ. καθόλου 
Παυσαν. II 34, 1 θ", ΥΙΙ 22, 5, X 5, 4 καί 36, 8' Θουκυδ. 
ΙΥ 31 λογάδην) πεποιημένου μάλλον η Κυκλώπειου.

Ό Ross (9) δεν άμφιβάλλει περί της ενταύθα θέσεως της Λυ
κοσούρας καί τοΰ της Δεσποίνης Ίεροΰ, άναφερει δέ πρός τοϊς 
άλλοι; τό πρός Ν. τοΰ Πλατανιστώνος έπίμηκες έξ όγκολίθων 
κτίριον (τότε η καί άρχηθεν δεξαμενήν) καί την έπί της νοτιάς

(4«) Είρήσθω ώς εχ περισσού οτι 5] Δέσποινα ην, ώς γνωστο'ν, θυγάτηρ τοΰ 
Ποσειδώνος καί της Δήμητρος' ή Δημήτηρ μετεμορφώθη εις θάλειαν ίππον, ϊνα 
άποιρΰγη την ερωτικήν δίωξιν τοΰ Ποσειδώνος, άλλα μάτην, άτε του Ποσει- 
δώνος ίννοήσαντος τήν απάτην καί άρρενι ί'ππω είκασθέντος (Παυσαν. VIII, 
25, 5. 42, 1 έξ. κλπ.).

(5) Leake Travels in the Morea, II (1830) σελ. 308 καί 312. Πρβ. Leake 
Peloponnesiaca (1846) σελ. 244.

(6) Expedition scientifique de Moree, II (1833) σελ. 40-41, πίν. 35, II. 
Πρβ. όμως Dory de Saint- Vincent Relation (de FExpid. scient.) tom. I 
1836, σελ. 397, 400, άλλα καί 398.

(7) Ross κατωτ. σημ. 9 (Reiserouten I, σελ. 87).
(8) Puillon-Boblaye Recherches gdographiques sur les mines de la 

Moree (Paris 1835) σελ. 162-63.
(9) Ross Reisen und Reiserouten durch Griechenland, I (Berlin 1841) 

σελ. 85· 88' πρβ. Ross Reisen des Konigs Otto und des Konigin Amalia 
(Halle 1848) I σελ. 217.
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%·οΰ λόφου πλευράς δεξαμενήν, όπου καί χρίσμα ειδεν έπί του 
τοίχου' ωσαύτως αναγράφει καί τούς έπί της άκροπόλεως βυζαν- 
τιακούς η φραγκικούς τοίχους.

Μετά τούτους ό Ε. Curtius(lO) ωσαύτως διά μακρών περι
γράφει τά κατά Λυκόσουραν καί Δέσποιναν παρέχων καί τοπο
γραφικόν πίνακα (Taf. IV, 2) έκ της Expedition (άνωτ.σημ. 
6) έν έλάσσονι κλίμακι μετενηνεγμένον.

Τέλος ό Bursian ίδών τφ 1854 την Λυκόσουραν, δυσί μεν 
έ'τεσιν ύστερον (11) τά των τειχών πραγματευόμενος άποδίδωσιν 
αυτά εις Λυκιακην καταγωγήν, έ'πειτα δέ έν τή «Γεωγραφίιγ τής 
Ελλάδος» (12) μνημονεύει τά τε έν τή άκροπόλει, όπου καί 
άνθέμιόν τι αναφέρει (13), καί τά πέριξ περιλειπόμενα έρείπια, 
έν οίς καί κατηρειμμένην ’Εκκλησίαν [πιθανώς τον νυν παρά την 
Στοάν “Αγιον ’Αθανάσιον, ον όρα έν ήμετέρω διαγράμματι (14) 
πίν. 1 ].

Καί ή μέν Λυκόσουρα κατά τά ανωτέρω ήν ήδη παραδεδεγ- 
μένον ότι έ'κειτο έν τοϊς ήμίσειαν ώραν πρός Α. του Άστάλα 
σωζομένοις έρειπίοις, ή μέν άκρόπολις έπί του «κάστρου του ‘Αγ. 
Γεωργίου», τά δέ λοιπά παρά τό φρούριον τούτο καί τάς ’Εκ
κλησίας “Αγ. ’Αθανάσιον, “Αγ. Ήλίαν, "Αγ. Νικόλαον. Πού 
όμως άκριβώς έ'κειτο ό Ναός τής Δεσποίνης καί τά λοιπά οίκο-

(10) Ε. Curtius Peloponnesos I (1851) σελ. 295-8 καί σελ. 337 σημ. 10.
(11) Bursian έν Jahrbiich. fur Philologie τόμ. 74ν (1856), σελ. 428-29.
(12) Bursian Geographie von Griechenland, II σελ. 237-40.
(13) Έν χωρίω Άστάλα υπέρ τήν νοτίαν εί'σοδον της ’Εκκλησίας υπάρχει 

νυν πρός δωρικοΐς γείσοις ένεκτισμένον μαρμάρινου άκρωτη'ριον (άνθεμιον πρβ. 
Έφημ. Άρχαιολ. 1896 σελ. 224, σημ. 1. ΙΙερί ετέρων δύο ακρωτηρίων δρα 
κατωτ. έν τοϊς περί του Ναοϋ της Δεσποίνης). Εί έν Geographie II σελ. 
237 εννοείται τοιοΰτον άνθεμιον, εκτός της παροΰσης κείσθω ζητήσεως.

(14) Τά έν τέλει των Πρακτικών τούτων προσαπτόμενα διαγράμματα (πίν. 
1-4 ) έξεπονήθησαν μετά πάσης επιμελούς φιλοτιμίας καί δυνατής ακρίβειας 6πό 
του άρχιτέκτονος της Αρχαιολογικής Εταιρείας κ. ’Αλεξάνδρου Λυκάκη, μετα- 
βάντος τώ 1895 έντολη της Εταιρείας εις Λυκόσουραν. Έλλείποντος ταχυμε
τρικού εργαλείου έν τη Εταιρεία, δέν έξεπονήθη άμα καί τοπογραφικάν διά
γραμμα εύρύτερον' τούτο, ως καί σχεδιογραφηματα των καθ’ έκαστα αρχιτεκτο
νικών κλπ. ευρημάτων, δύναται νά έκτελεσθη, δταν έπαναληφθη καί συμπλη- 
ρωθή καί των λοιπών τόπων ή άνασκαφική ’έρευνα.
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δ ο ρίματα έκαστον, πρό της άνασκαφής τοΰ 1889 έτύγχανεν 
άδηλον.

Έν ’Ολυμπία διατελών ‘Έφορος τω 1889 ελαβον υπουργι
κήν εντολήν, έκδοθεϊσαν κατά πρότασιν τοΰ Γεν. Εφόρου, να 
έζερευνήσω δημοσία δαπάνη διά σκαφικών έργασιών την περιο
χήν τής αρχαίας Λυκοσούρας. “Οθεν ριεταβάς έκεϊσε έποιησάμην 
εναρξιν των άνασκαφών τή 26ϊ) ’Ιουνίου 1889, καί δη τή πρώτη 
ταύτη ήμέρι>ί άνεύρηκα τόν Ναόν τής Δεσποίνης. Κεΐται δέ ου- 
τος έπΐ του στενού καί έπιμήκους έπιπέδου, όπερ ’ς τα μαρ- 
■μαρα καλούμενον εκτείνεται άπό Δ. πρός Α. επί τής βορείου 
κλιτύος τοΰ άπό τής άκροπόλεως πρός Α. φερομένου βραχίονος, 
τοΰ Τερζη όνομαζομένου (πρβ. διάγραμμα έν Expedition ή 

παρά Curtius άνωτ. σημ. 6 καί 10).
Εις την τοΰ τόπου τούτου σκαφικήν έρευναν ώρμήθην ιδία έκ 

των ειδήσεων, άς παρά των Άσταλαίων καί άλλων χωρικών 
ελαβον, καί έκ των μαρμάρινων αρχιτεκτονικών λειψάνων, άτινα 
έπί τής ’Εκκλησίας τοΰ Άστάλα είδον ένεκτισμένα (πρβ. άνωτ. 
σημ. 13). Τά μαρμάρινα ταΰτα λείψανα έκ πρώτης όψεως δεν 
piot ένέπνευσαν άρίστας ελπίδας, περιελθών όμως πρός τώ τόπιρ 
τής προελεύσεως αυτών καί πάντα τά πέριξ έπελαβόμην τής 
έκεϊθεν ένάρξεως τών έργασιών. Προστεθήτω ότι ήκρωτηριασμένη 
επιγραφή ίεροΰ Νόμου άρχομένη διά τής λέζεως Δέσποινας έπε- 
δείχθη μοι πρό τής άνασκαφής, εύρεθεΐσα έν άγρψ Παναγ. Ζε'ρβα 
έν θε'σει «’ς τά Σελά», περ. 15' ώρ. πρός Ν. τοΰ Τερζή κεί
μενη. — Οί δύο λάκκοι, ούς όρύξας συνέδεσα είτα διά τάφρου, 
συνέπεσον έπί τοΰ μεγάλου βάθρου τοΰ Ναοΰ καί δη έπί τοΰ βο
ρείου καί νοτίου μέρους αύτοΰ.Τή πρώτη τής έργασίας ήμερες εΰ- 
ρέθησαν αυτόθι μαρμάρινα άρχιτεκτονικά μέλη δωρικοΰ ρυθμοΰ, 
γείσα μετά σταγόνων παρεμφερή τοϊς έν Άστάλι*:, τμήματα 
τυμπάνου κλπ. Σπουδαιότατον δέ τής ήμέρας εύρημα ήν τεμά- 
χιον πηλίνης κεραμίδος, έφ’ ού έσωζοντο λείψανα γραμμάτων 
οποί, άπερ ευθύς τότε άπέδωκα εις τό όνομα τής έκεϊ λατρευο- 
μένης θεάς Δεσποίνης. Ή εικασία μου έβεβαιώθη ϋπό άλλων 
κατόπιν εΰρεθέντων τεμαχίων.

Έν τώ διαγράμματι άριθ. 1 τό σχήμα τοΰ είρημένου έπιπέ-
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δου ορίζεται έπαρκώς διά των σιρζομένων λειψάνων. Προς Β. 
του περιβόλου τό έδαφος κλίνει άποτόμως παρά την Στοάν καί 
τόν Ναόν. Προς Νότον δέ ορίζεται τό επίπεδον ΰπό του βορείου 
χείλους του Τερζή, όπερ διήκει άποκρήμνως μέν διακοπτόριενον 
άνωθεν του Ναοϋ καί της άντηρίδος, όριαλώτερον δέ χωρούν πρός 
τους πρός Ν. τοϋ 'Αγ. ’Αθανασίου τάφους. ’Ενταύθα δέ πρός 
Ν. καί Α. τούτων ήν καί ή είσοδος ή πρός τόν Ναόν μεταξύ 
της Στοάς καί των βωμών άγουσα. Τό πρός Δ. τοΰ Ναοΰ έ'δα- 
φος βαίνει έπικλινώς πρός βορράν, στενούμενον οΰχί πάνυ ήρέμα, 
καθ’ ά δηλοϊ καί τό πρός την ράχιν Τερζη λοξώς άνιόν δυσμι- 
κόν ημισυ τοΰ τοίχου τοϋ περιβόλου.

Ό ούτω οριζόμενος χώρος δέν ήτο βεβαίως πρόσφορος πρός 
ίδρυσιν πολλών καί εύμεγε'θων οικοδομημάτων. Καί αν μέν έν 
παλαιοτέροις χρόνοις έπήλθεν Ιν τφ Ναφ φυσικόν τι ατύχημα 
προκαλέσαν την τοϋ οικοδομήματος τούτου επισκευήν, περί ής 
ποιείται μνείαν ή έπί τής νοτιάς αΰτοϋ παραστάδος έγκεχα- 
ραγμε'νη έπιγραφή, ήν έξέδωκα έν Έφημ. Άρχαιολ. 1896 (σελ. 
217 εξ.), δέν βεβαιοΰται. “Οτι δέ ή άντηρίς δέν έδυνήθη νά 
προλάβγι πάσαν έκ καταπτώσεως πετρών καί χωμάτων ζημίαν 
(μετά τούς χρόνους τοΰ Παυσανίου, έφ’ ού τό 'Ιερόν καί τά 
αγάλματα καλώς διεσώζοντο), τοΰτο πρόκειται πιθανόν τώ θεω- 
μένφ. Τουναντίον δ’ ίσως μάλιστα- ή γάρ άντηρίς διά τής άνα- 
λόγως μεγάλης κλίσεως ΰποσκάψασα σχεδόν τά πλευρά τοΰ λο
φίσκου κατέστησεν αυτά ασθενέστερα. Ούτω δέ ύστερον, δεινοΰ 
τίνος έμπεσόντος χειμώνος, μέγας χώματος όγκος άνωθεν κατα- 
πεσών συμπαρέσυρε πιθανώς καί μέρη τών τυχόν έπί τής ωσαύ
τως στενής κορυφής τοΰ Τερζή περισωζομένων έ’τι τότε άρ- 
χαίων λειψάνων- διότι λείψανά τινα εΰρέθησαν έπί τής ένταΰθα 
κλιτύος, ού τώ Ναφ άνήκοντα, άλλ’ έτέροις ύψοΰ, ώς είκάσαι, 
κειμένοις κτιρίοις, ών άλλως καί έπί τής αύτής κορυφής δυσμι- 
κώτερον ικανά άπεκαλύφθησαν ερείπια, περί ών βραχέα τινά 
μνημονεύομεν έν τέλει. "Οτι δέ τοιαύτη τις έγένετο κατάπτωσις, 
ήπερ ’ίσως έπηκολούθησε κατόπιν έν νεωτέροις χρόνοις έτέρα 
έπίχωσις, φαίνεται άποχρώντως τφ τά ποικίλα όρώντι στρώ
ματα τοΰ έπί τής άντηρίδος καταπεσόντος χώματος- τό μέν γάρ
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ευθύς σχεδόν έπί των άναβαθμών της άντηρίδος στρώμα παρί- 
σταται πάντη στερεόν, δυνάμενον σχεδόν νά παραπλανηση τόν 
άνασκάπτοντα ώστε νά έκλάβη αυτό ώς παρθένον. Έπί τούτου 
δε του στρώματος έπεται άλλο χαλίκων καί λίθων, ρεεθJ ο ύπερ· 
θεν ρεελάντερον χώμα μετά τεμαχίων κεράμων καί άλλων τέχνης 

λειψάνων, τέλος δ’ άνωτάτω τό κοινόν των νεωτέρων χρόνων 
χώμα, έν φ πάλιν ούδέν σχεδόν άρχαΐον λείψανον διεκρίνετο, άτε 
’ίσως ηδη τών έπί κορυφής ερειπίων μεταξύ έκλελοιπότων (15).

Μετά πάροδον χρόνου άπό της πρώτης καταπτώσεως, έπικε- 
χωσμένων ηδη τών άναβαθμών της άντηρίδος, κατεσκευάσθη 
έπί τούτων πηλινον ύδραγωγεϊον, έκ του Τερζη κατιόν πρός Άνα- 
τολάς (ή φορά αύτοΰ, όσον έ'γνωσται, δηλοΰται έν τφ διαγράμ- 
ματι πίν. 1 διά λοξής ήμιστίκτου γραμμής έπί της άντηρίδος).

'Η κατάπτωσις χώματος έκ του Τερζη έξικνεΐτο μέχρι καί 
της άνατολικης αύτοΰ άκρας, καθ’ ά ίδίιρ έφάνη έν τη κατά τόν 
άνατολικόν τοίχον της Στοάς άνασκαφη. Προστεθητω ένταΰθα 
ότι κατά τό μέσον που του επιπέδου τό έδαφος έκειτο πιθανώς 
ταπεινότερον, η τό χώμα ήν ηττον στερεόν, δ/ ο καί έδέησε νά 
κατασκευασθώσιν άρχηθεν αυτόθι μείζονες τών λοιπών αΐ άντη- 
ρίδες του τοίχου β της Στοάς (όρα διάγραμμα άριθ. 1 παρά 
την άνατ. πλευράν του μουσείου καί άνατολικώτερον). 'Ωσαύ
τως κατά τά δυσμικά της Στοάς μέρη καί επέκεινα τό έδαφος 
έβαινε βαθμηδόν πρός Β. έπικλινέστερον, έξ ού καί κατ’ άνάγ- 
κην έσκάφησαν πάλαι βαθύτερον τά θεμέλια του μικρού της 
Στοάς δωματίου (πίν. 1, ω)- τούτο παρατηρεΐται καί έν τφ 
θεμ.ελίω τοΰ δυσμικοΰ τοίχου τοΰ Ναού (όρα διάγραμμα πίν.
3, Α).

Ταϊς φυσικαΐς ταύταις η τοιαύταις αίτίαις καί τφ χρόνφ 
έφάμιλλοι έγένοντο περί την καταστροφήν τών μνημείων τό μέν 
ή ανέγερσις τοΰ Αγ. ’Αθανασίου καί ή όρυξις τάφων, τό δέ κά-

(15) Παρεμφερής τών στρωμάτων σύστασις παρετηρήθη καί επί τοΰ πρός Β. 
τοΰ περιβόλου υποκειμένου άγροΰ τοΰ ίερέως Ίω. Μαγλάρα, γενομένης σκαφι- 
κής άποπείρας. Τό πάχος τών στρωμάτων ποικίλλει άπό 0.40 —1.80, καί δή 
άντικρΰ μέν τοΰ Ναοΰ τυγχάνει όν βραχύτερον ενεκα τής τούτου έπιπροσΟήσεως, 
δυσμικώτερον δέ διά τήν έλλειψιν τοΰ κωλύματος παχύτερου.
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{Λινός τις παρά την αντηρίδα. Καί οί [Λεν τοίχοι τοΰ 'Αγ. ’Αθα
νασίου σύγκεινται κατά μέγα [Λερός έκ λίθων έξειργασμένων των 
πέριξ αρχαίων κτιρίων, οί δέ τάφοι, καθ’ α καί έν τφ διαγράμ- 
[Λατι δηλοΰται, καταλαμβάνουσιν άπαν τό (μέχρι τοΰ Μουσείου) 
άνατολικόν ήμισυ της Στοάς, ή δέ κάριινος ΰστερθεν τοΰ ανατο
λικού άκρου της άντηρίδος κατασκευασθεϊσα κατέστρεψε πάντως 
τά προχειρότερα των τοΰ Ναοΰ μαρμάρων της καμίνου διεκρί- 
νοντο τελευταΐον μάλλον ορατά τά ίχνη (διαμέτρ. περ. δ^τρ·), 

πολλά δέ λείψανα μαρμάρων εύρέθησαν δεινώς διά την τοΰ πυ
ράς καί της υγρασίας ίσως βλάβην κατατριβόμενα.

Διά της άνασκαφικής έρεύνης τοΰ 1889, διαρκεσάσης μετά 
διαλειμμάτων το πλεϊστον.τοΰ δευτέρου εξαμήνου (έν Λυκο
σούρα διέτριψα διαρκώς μέχρι τής 2*5 ’Ιανουάριου 1890) άπεκά- 
λυψα έν ίδιωτικοΐς άγροϊς άπαντα σχεδόν τόν Ναόν καί τινα μέρη 
των θεμελίων τής Στοάς, έτι δέ μεταξύ ογκολίθων έκ τοΰ κρη
πιδώματος τοΰ Τερζή πεπτωκότων άνεφάνησαν τά άνω μέρη 
λίθων, οιχινες, ώς διά τής άνασκαφής τοΰ 1895 άπεδείχθη, ήσαν 
οί βωμοί. Τφ δέ 1895 συνεπλήρωσα δαπάνη τής Αρχαιολογι
κής Εταιρείας την άποκάλυψιν τοΰ Ναοΰ καί τής Στοάς μετά 
τοΰ δωματίου ω, άνεΰρον δέ καί τους βωμούς. "Ετι δέ έγένετο 
έρευνα έπί των δυσμικών τόπων τοΰ Τερζή, όπου καί άπεκαλύ- 
φθησαν ικανά λείψανα δωματίων καί άλλα οικοδομικά έρείπια.

Ούτως ή τοΰ Παυσανίου περιγραφή των έν τφ Ίερφ (παρα
λειπομένων διά τό άτελές έτι τής έρεύνης των άνωθεν τοΰ Ναοΰ 
εύρημ.ένων) συμφωνεί πληρέστατα τοΐς διά τών άνασκαφών άπο- 
καλυφθεΐσιν έρειπίοις: τφ εις τά 'Ιερόν είσιόντι δεξιά μέν κεΐται 
ή Στοά, προχωροΰντι δέ προς τόν Ναόν πρόκεινται τρεις βωμοί.

Λ.' Ι%Γαός Αεοποένης.

Περί τής άνασκαφής καί τών ευρημάτων ούκ ολίγα ήδη έγρά· 
φησαν(16), δθεν ού πολλών δει λόγων περί τινων ένταΰθα.

(16) Καββαόίας ΔεΧτ.Άρχ. 1889 καί 1890 καί Fouilles de Lycosoura, li-
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Ό ναός βλέπων σχεδόν ακριβώς πρός άνατολάς είχε μαρμά- 
ρινον τό ανατολικόν πρόσωπον καί το της δυσμικής προσόψεως 
άέτωρια. Τό βόρειον τρίτον του οικοδομήματος ένεκα τής άνω- 
τέρω περιγραφείσης θέσεως ΰπέστη μείζονα φθοράν, έζέκειτο δέ 
καί ρ^ον έπειτα ταϊς ύπό των ανθρώπων ζημίαις (16α). Έν τφ 
διαγράμματι τής τοϋ Ναοϋ κατόψεως (πίν. 2) φαίνεται εΰκρινώς 
τό μέγεθος τής καταστροφής- σχεδόν μέν γάρ πάντες οί όριζον- 
τίως κείμενοι λίθοι τής τους όρθοστάτας έπιστεφούσης ζώνης του 
βορείου τοίχου, πλεϊσται δέ των πλακών του δαπέδου του πρό
ναου άπεκομίσθησαν ή κατεστράφησαν, πολύ δέ τοϋ έν τώ σηκφ 
ψηφωτοΰ ήφάνισται, μετεκινήθησαν δέ καί οΐ έναπολειφθέντες 
όρθοστάται τοϋ μεγάλου βάθρου. ’Αγαθή όμως τύχγι τα έναπο- 
μένοντα ερείπια καί τα άνευρημένα αρχιτεκτονικά μέρη Ιπιτρέ- 
πουσι την άναπαράστασιν σύμπαντος σχεδόν τοϋ οικοδομήματος.

Ό ναός διαιρούμενος διά τοίχου εις πρόναον καί σηκόν είχε 
μήκος μέν , συμπεριλαμβανομένων καί τών κατά την είσοδον 
είθισμένων αναβαθμών, μέτρ. 21.35 (άνευ τής 0.21 πλατ, εΰ-

vraison I 1893. Diirpfeld έν Mitth. des athen. Inst. 1890 σελ. 230 καί 1893 
σ. 219-21. Normand Ami des monuments, tom. VI 1892 N° 31 σ. 150- 
64 μετά δύο πινάκων. Conze Ιν Arch. Anzeiger 1893 σ. 125. Collignon iv 
Bull, de la Soc. des Antiquaires 1894 a. 71 καί Histoire de la scul
pture grecque II (1897) σελ. 626-30. Overbeck Gesch. der griech. Pla- 
stik4 II σελ. 485 έξ. Robert έν Hermes 1894 σελ. 429-35. Berard Origine 
des cultes arcadiens 1894 σελ. 4, 109. Sal. Reinach έν Revue archeol. 
1890 1?., 1893 II σ. 259, 1894 II σ. 88, 1895 II σ. 338 καί έν Gazette des 
beaux arts 1894 I σ. 229-33. Th. Reinach έν Revue des Btud. gr. 1889 
έξ. Haussoullier αύτ. 1889 σ. 423. Diehl αύτ. 1894 σ. 232-33. Waldslein 
έν Athenaeum 1890. I σ 377. E. Gardner έν Journ. of Hell. stud. 1890 
σ. 213-4, 1891 σ. 390-1 καί έν Athen. 1889 II σ 713, 1890 II σ. 783. 2. 
Λάμπρος αύτ. 1895 II σ. 169. Cook έν Journ. of Hell, stud 1894 σ. 90. 
Milchhofer έν Berl. philol. Wochenschrift 1895 σελ. 948-51. Sittl Ar- 
chaologie der Kunst [Iw. v. Mailer Handbuch der kl. Altert. VI) 1895 
σελ. 110. Americ. Journ. of Archaeol. 1889 έξ. Berl. ph. Wochenschr. 
1889 σ. 1610-11, 1896 σ. 769. Arch. Anzeiger 1896 σ. 73. Athenaeum 
1889 II σ. 234 και 425, 1890 I σ. 840 κλπ. Περί Δαμοφώντος του τών άγαλ- 
μάτων τεχνίτου πρβ. καί (προ τών άνασκαφών) Brunn Gesch. der griech. 
Kiinstler3 Stuttgart 1889, I σ. 202 έξ. κλπ.

(16«) Ή κατά τό βόρειον μέρος έπίχωσις ήν βραχύτερα της πρός νότον, έξι- 
κνουμένης εις ύψος 4 μέτρων καί πλέον,
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θυντηρίας), πλάτος δε επί μεν της δυσμικής πλευράς μέτρ. 11.15, 
ήτοι περ. το */2 τ°ύ μήκους, επί δε του προσώπου, προστιθε
μένου καί του των αναβαθμών πλάτους, 12.31. Την κυρίαν 
είσοδον έ'χει έξ ’Ανατολών, υπάρχει δέ καί μικρά έξοδος κατά 
τό μέσον που τοϋ νοτίου τοίχου του σηκού (πρβ. Παυσ. VIII 
37, 7;).Οί έπί τής εύθυντηρίας τρεις άναβαθμοί (εγχωρίου τιτα
νόλιθου) έχουσιν ύψος μέν έκ τών κάτω 0.30, 0.24, 0.228, 
πλάτος δέ 0.32 καί 0.275- τούτων οί δύο ανώτεροι εΐσιν ένε— 
γλυμμένοι τά κάτω εις δύο μικράς ταινίας ύψ. 0.04 καί 0.045 
(πίν. 3).

Τά θεμέλια καί τά κάτω μέρη τών τοίχων τοϋ Ναοϋ, έ'τι δέ 
το δάπεδον τοϋ προνάου καί το μέγα βάθρον τοϋ σηκοΰ σύγκειν- 
ται έκ τιτανόλιθων εγχωρίων χρώματος ύποφαίου μετά στρω
μάτων ή φλεβών ένιαχοΰ υπερύθρων (πρβ. σηκοπροδόμιον ουδόν, 
παρασπάδας νοτίου θυρώματος, τά έ'νδον τοϋ μεγάλου βάθρου 
έν μέρει), τά δέ άνωθεν τής έπί τών ορθοστατών έπικειμένης λί
θινης ζώνης μέρη τών τοίχων άπετελοΰντο έκ παχειών μεγάλων 
πήλινων πλίνθων, άτελώς ώπτημένων. Μαρμάρου δέ ήν λευκοΰ 
(τών Δολιανών) το πρόσωπον, ήτοι οί έξ κίονες καί αί παρασπά
δες μετά τοϋ θριγκού, καί το αέτωμα τής δυσμικής πλευράς 
μετά τών προσκειμένων υδρορροών.

Σύστημα οίκοδομίας έπικρατεϊ έν γένει το ίσοδομικόν μετά 
τινων άνωμ.αλιών έν τοϊς θεμελίοις καί τή έτε'ρ^ τών τοίχων 
έπιφανείί»:. Ή έξωτερική έπιφάνεια τών τριών έξωτερικών τοί
χων τοϋ ναοϋ συνίσταται έκ τριών δόμων μεγάλων ορθογωνίων 
πλίνθων έγχωρίου λίθου, τοϋ μέν κάτω καί άνω δόμου όριζον- 
τίως, τοϋ δέ μεταξύ καθέτως τεταγμένων. Καί ό μέν κάτω, 
άπλοΰς ών τό σχήμα καί άκόσμητος κεϊται έπί τοϋ αύτοΰ καί c 
κάτω τής εισόδου άναβαθμάς επιπέδου, έχει δέ τό αυτό ύψος 
θεωρούμενος ώς συνέχεια τοϋ άναβαθμοΰ τούτου. Ό δέ μέσος δόμος 
σύγκειται έκ καθέτως παρ’ άλλήλους (κατά τό έξωτερικόν ήμισυ 
τών τοίχων) τεταγμένων ορθοστατών, ών έκαστος φέρει κατά 
τά 3 ή καί τά 4 χείλη ένεγλυμμένην ταινίαν ώς πλαίσιον, οΰτω 
δέ παρέχεται όψις τοϋ γερμανιστί «Spiegel» καλουμένου (17).

(17) Πίν. 3. Έν τ5) διατάξει τών κατόπτρων παρατηρείτε» σύστημά τι εν γένει1
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Ό δέ τούτους έπιστέφων δόμος άποτελεΐται έκ πλατέων όριζον- 
τίως, ώς εΐρηται, κειμένων λίθων, ών έκαστος κατέχει άπαν τά 
πάχος τοΰ τοίχου, φέρει δέ κατά την ορατήν (στενήν) επιφά
νειαν παρεμφερή τοις είρημένοις πλαίσια πλην ότι ή άνω έγγλυφη 
αυτών είνε ύπόκοιλος(18). Ή εσωτερική επιφάνεια των τοίχων 
τοΰ προδόμου έστίν ομοίως κατεσκευασμένη (οί δόμοι αΰτοϋ 
κεϊνται έπΐ έδάφους ΰψηλοτέρου κατά τό ύψος των της εισόδου 
αναβαθμών). Τοΰ δέ σηκοΰ ή έσωτερικη τών τοίχων επιφάνεια 
συγκειμένη τά κάτω εξ ελασσονών λίθων ποικίλου μεγέθους (πίν. 
3, Α) έπήλειπτο δι’ έπιχρίσματος(19), δπερ, καθ’ά έκ λειψάνων 
κατά χώραν κειμένων παρετήρησα έπϊ της δυσμικης έπιφανείας 
τοΰ σωζομένου άνατολικοΰ τοίχου τοΰ σηκοΰ, διήρητο εις τετρά
γωνα πλαίσια, (ύψ. κάτω ταινίας 0.06), κατά τά περί της εξω
τερικής έπιφανείας τοΰ ναοΰ κτλ. εΐρημένον σχήμα, ώδέ πως:

(Αυσμ. ΰψις μέρους τοϋ Α. τοίχου τον σηκοΰ μετά τομής τοΰ Ν. τοίχου).

ή έγγλυφη ύπάρχει κατά τό ανω, κατά τά κάτω χαί κατά τά άριστεράν συνήθως 
χείλος έκαστου ορθοστάτου" εις συμπλήρωσιν τών τετραγώνων οΐ άκροι συνήθως 
λίθοι φέρουσι πλήρη (κατά τά 4 χείλη) περιγλυφήν. Προστεθήτω ενταύθα δτι οί 
πράς τή νοτιά μαργαρίνη παραστάδι δύο τελευταίοι ορθοστάται τής εξωτερικής 
έπιφανείας τοΰ ναοΰ χαταλειφθέντες υπό τοΰ λιθουργοΰ ήμίεργοι φέρουσιν έξέχον 
καί άλέαντον τά πλεΐστον τής εξωτερικής έπιφανείας (πρδ. πρόσεργον, απεργόν).

(18) Ένταΰθα ή κάθετος ταινία έγλυπται έν γένει κατά τό δεξιόν χείλος έκά- 
στου λίθου (πρβ. άνωτ. σημ. 17).

(19) Τοΰ επιχρίσματος Ιφαίνοντο, αν μή σφάλλωμαι, έστιν δπου ώσεί δυο 
στρώματα έπΐ τοΰ νοτίου τοίχου, ήν δέ τοΰτο παχύτατου,
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Τό επίχρισμα τής εσωτερικής επιφάνειας τοϋ δυσμικοϋ τοί
χου, ώς πεδίον των έπί τοΰ μεγάλου βάθρου αγαλμάτων, ήν 
καθ’ ά έκ πολλών αυτόθι πεπτωκότων τεμαχίων εικάζω, έρυθρφ 
κεχρωσμένον. Τεμάχια έρυθροΰ καί λευκοΰ χρίσματος εύρέθησαν 
καί παρά τό νότιον θύρωμα τοΰ σηκοϋ.

Οΐ λίθοι της τους όρθοστάτας έπιστεφούσης ζώνης συνεδε'οντο 
τοϊς μέν όρθοστάταις δι’ απλών γόμφων, άλλήλοις δέ διά συν- 
δε'σμων έκ σίδηρου ελάσματος, σχήματος τοιοϋδε ι ι. Ενός 
εΰρεθέντος τοιούτου συνδε'σμου μήκος του μέν σώματος εϊνε 
0.185, Ικατέρου δέ μικρού σκέλους 0.023, πλάτ. 0.018, πάχ. 
0.007· καί άρμόττει μέν οΰτος έπί τοΰ δυσμικοϋ ζεύγους τών 
τόρμων της έκ νότου 2α? καί δΊί πλίνθου, ήτοι λίθου, τοΰ δυ- 
σμικοΰ τοίχου τοΰ ναοΰ, άδηλον όμως ποΰ άκριβώς εΰρέθη, δύ- 
ναται δέ νά άνηκν) καί άλλοις τοΰ ναοΰ λίθοις.

Τά άνωθεν τής μνημονευθείσης λίθινης ζώνης μέρη τών τοί
χων συνίσταντο, ώς είρηται, έκ μεγάλων πήλινων πλίνθων πά
χους μέν 0.08, μεγέθους δέ διττοΰ, τών μέν περ. Q 0.38, τών 
δέ κατά τό */2 έλασσόνων (περ. 0.38χ0.18)(20). Πρός άκε- 
ραίοις εύρέθησαν πολλά πολλαχοΰ τεμάχια ή λείψανα πλίνθων 
εις κόνιν έν μέρει έξ υγρασίας ίσως διαλελυμένων. Αί πλίνθοι 
συνεδε'οντο, ώς φαίνεται, άλλήλαις δι’ ασβέστου' έπί μέν γάρ τοΰ 
δυσμικοϋ τοίχου τοΰ ναοΰ παρετήρησα τεμάχια άσβεστώματος 
κεκολλημένα (έπί τής λίθινης ζώνης), έν δέ τφ προνάψ μεταξύ 
που τοΰ βάθρου Άδριανοΰ ( Έφημ. Άρχαιολ. 1896, σελ. 104, 
άριθ. 4) καί τής εις τόν σηκόν άγούσης θύρας εΰρέθη πλίνθος ώς 
άσβέστω έπαληλιμμένη.

Τής στέγης εύρέθησαν πολλά τεμάχια κεράμων, ών ούκ ολίγα 
φέρουσι λείψανα τής λέξεως Δέσποινας.

Οι κίονες τής προστάσεως (διαμ. κάτω 0.81) έ'χουσιν 20 ρα
βδώσεις, ών έκάστη έ'χει χορδήν μέν περ. 0.12, βέλος δέ 0.03. 
Μεταξόνιον διάστημα τών μέν γωνιαίων κιόνων άπό τών παρα
κειμένων 1.90, τών δέ λοιπών 2.13.Τών κιόνων τούτων ΐσταν-

(20) Μία είχε pjx. 0.40X0.30 (πάχ. 0.09), άλλη 0.40X0.21.
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ται νΰν κατά χώραν τά κάτω των δύο νοτίων, ήτοι τοΰ μέν γω
νιαίου οΐ δύο κάτω σπόνδυλοι (ύψ. τοΰ κατωτάτου 0.918, του 
δέ έπ! τούτου 0.86), τοΰ δέ παρ’ αυτόν ό κατώτατος σπόνδυ
λος (ΰψ. 0.92)- των άλλων τεσσάρων κιόνων οΰδέν σώζεται κατά 
χώραν. Εύρέθησαν πεπτωκότες καί τρεις άλλοι σπόνδυλοι, ών 
δύο μεν έμπροσθεν του ναοΰ, εις δε έν Άγ. Άθανασίω (χορδή 
ραβδώσεως, 0.115), πάντες δέ οί λοιποί κατεστράφησαν, ώς 
φαίνεται- ενός τεμαχίου τά δύο τεκτονικά σήματα έδημοσίευσα 
έν Έφημ. Άρχαιολ. 1896, σελ. 234, άριθ. 25. Κιονόκρανα 
εύρέθησαν τρία βεβλαμμένα, ΰψ. 0.384 (ύψ. πλίνθου 0.145, 
ΰψ. έχίνου 0.108)· περί τό άνω χείλος των καθέτων επιφανειών 
της πλίνθου φαίνεται ώσεί έξοχή τις μικρά· έπί τής κάτω επι
φάνειας έν μέσω τόρμος τετράγωνος (0.10), εκατέρωθεν δ’ αύτοΰ 
έπί τής αυτής γραμμής (διαμέτρου) τορμίσκος (0.04).

Αί παραστάδες ήσαν ώσαύτως, ώς εΐρηται, λευκού μαρμάρου. 
Έπί τής νοτιάς παραστάδος ύπήρχεν έγκεκολαμμένη ή έν Έφημ. 
Άρχαιολ. 1896 σελ. 217 έξ. έκδεδομένη έπιγραφή- τής παρα
στάδος ταύτης ό κάτω λίθος κεϊται έτι κατά χώραν, εύρέθη δέ 
αυτόθι πεπτωκός καί τό έπίκρανον φέρον δύο μέν πλήρεις όκτα- 
φύλλους ρόδακας άναγλύπτους (διαμ. 0.15) έπί τής πρόσθιας 
ήτοι ανατολικής, ήμισυ δέ ρόδακος έπί τής έξωτερικής ήτοι 
νοτιάς έπιφανείας.

Τό έπιστύλιον συνέκειτο έκ διπλής σειράς καθέτως κειμένων 
πλινθίδων τούτων άνευρέθη μία μόνη, σχεδόν άκέραιος, άνή- 
κουσα έπί τοΰ νοτίου γωνιαίου κίονος καί τής άντιστοίχου παρα
στάδος- εύρέθη πεπτωκυϊα κάτωθεν τοΰ οικείου τόπου. “Υψος 
εχει 0.54, πλάτος σιρζ. 2.44, πάχ. 0.405 (ήτοι τό */2 τοΰ 
κίονος) - ή δεξιά αυτής έπιφάνεια εϊνε λοξώς προς τά έ'σω τετμη
μένη, ΐνα συνδέηται μετά τής άναλόγως τετμημένης άριστερας 
έπιφανείας τοΰ παρακειμένου τμήματος τοΰ προσώπου.

Τοΰ διαζώματος εύρέθησαν κατά τό πρόσωπον τοΰ ναοΰ 5 
τμήματα (ΰψ. 0.75, πάχ. 0.28-0.34), έν οίς έν γωνιαίον. 
Πλάτος τριγλύφου περ. 0.42 (έκάστης έγγλυφής πλάτ. 0.08, 
βάθ. 0.038), πλάτ. μετόπης περ. 0.605. Αί γραμμαί των 
τριγλύφων είσίν έν γένει εΰθεΐαι· οί τόρμοι άπλοι ώς οί έπί τής
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10? —

λίθινης τών τοίχων ζώνη;, υπάρχει όμως καί τραπεζιοειδής έπί 
τοϋ όπισθεν μέρους της άνω έπιφανείας τριγλύφου.

Γείσου εύρέθησαν πολλά τμήματα έ'κ τε τοϋ προσώπου καί 
της δυσμικής πλευράς, τά μέν μετά σταγόνων, τά δε άνευ στα
γόνων. Τά γωνιαία έφερον επί της γωνίας της κάτω έπιφανείας 
άνάγλυπτον άνθέμιον επτά αναπτυσσόμενων (δηλ. τριών εκατέ
ρωθεν άποκλινόντων) φύλλων μετά κάλυκος καί στρεπτού μί
σχου. Αί σταγόνες είσίν άπλαϊ, έ'χουσαι διάμ. 0.05, υψ. 0.015.

Ή μαρμάρινη στεφάνη έ'φερεν άνάγλυπτα άνθέμια μετά συγ- 
κλινόντων εναλλάξ καί άποκλινόντων φύλλων. Τά μαρμάρινα 
λεοντόκρανα, ώς έκ τών διασωθέντων εικάζεται, δεν ήσαν δοκι- 
μωτάτης τέχνης- τό αυτό ίσως ρητέον καί περί άλλων μαρμά
ρινων άρχιτεκτονικών μελών. Αί μακραί πλευραί εϊχον κατά τό 
πλεϊστον (τό υπόλοιπον) πηλίνην την στεφάνην.

’Ακρωτήρια εύρέθησαν τρία, έν μέν έ'μπροσθεν τοϋ ναοΰ κατά 
τό μέσον (31), έν δέ κατά την ΒΔ. γωνίαν τοϋ Ναοΰ (1 */2 μετρ, 
έξωθεν αυτής). Τό τρίτον κεϊται έν χωρίω Άστάλα υπέρ την 
είσοδον τής ’Εκκλησίας ένεκτισμένον.

Τυμπάνων τμήματα καί τεμάχια εύρέθησαν 4, έν οίς έν τοϋ 
μέσου μετά μονογραφήματος 2-3 τεκτονικών στοιχείων.

α'. Πρόδομος. Τό δάπεδον τοϋ προδόμου έπέστρωται διά 
τεσσάρων έξ ’Ανατολών προς Δυσμάς σειρών μεγάλων πλακών 
εγχωρίου, ώς είρηται, τιτανόλιθου" κάτωθεν αυτών εύρηνται μό
νον μικροί λίθοι όσον πρός ίσοπέδωσιν άναγκαΐοι. ’Εν τφ έμβαδφ 
τοϋ προδόμου αί στεναί πλευραί έχουσι λόγον πρός τάς μακράς 
ώ; περ. 1: 2. Κατά τό νότιον μέρος τοϋ προνάου (όρα πίν. 2) 
κεϊνται βάσεις τινέ; άγαλμάτων (τάς οικείας έπιγραφάς έξέδωκα 
έν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι τοϋ 1895 καί 1896), βεβαίως 
δέ ανάλογα έργα αναθηματικά ύπήρχον καί κατά την άντί- 
στοιχον (βόρειον) πλευράν, ής νϋν ούδ’ αί πλάκες σώζονται. Καί 
άριστερόθεν μέν τής εις τόν σηκόν εισόδου κεϊται κατά χώραν τό 
βάθρον Άδριανοΰ Ο ρ (Έφ. Άρχ. 1896 σελ. 104 άριθ. 4), 
ού ό όπισθεν ορθοστάτης ρ άνήκεν εις τό βάθρον τής ίερείας Άρι-

(21) Άπόκειται εν τω μουσείω Μεγαλοπόλεως* τά φύλλα τών δύο εν μέσω 
ροδάκων του ακρωτηρίου εισΐ τό τε σχήμα καί τόν αριθμόν διάφορα άλλήλων,
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στους (Έφ.Άρχ. 1896 σελ. 101), έν δε τη ΝΔ. γωνίρ: εκειτο 
άνεστραμμένον το βάθρον Λυδιάδου π (Έφ. Άρχ. 1895 σελ. 
263 έξ.(22)). Πρός τω νοτίω τοίχω κεϊνται οί λίθοι ζ, Κ, λ, μ, 
ών έπειράθην νά άναπαραστήσω έν μέρει τα βάθρα' ξ=Έφ. 
Άρχ. 1896 σελ. 117, άριθ. 12 (πρβ. καί σελ. 118 έξ. άριθ. 
13(23))' περί της μαρμαρίνης βάσεως Κ πρβ. αΰτ. άριθ. 11 σελ. 
115, όπου καί περί μαρμάρινου τίνος έπικράνου V, περί δε του 
λ δρα αύτ. σελ. 241 (άριθ. 29)' της δέ έξ εγχωρίου λίθου βά
σεως μ άδηλον το βάθρον.

Των άλλων ευρημάτων του προνάου μνημ,ονευθήτωσαν 1) 
ενεπίγραφος μαρμάρινη στηλη Νικασίππου ( Έφημ. Άρχαιολ. 
1896, σελ. 106, άριθ. 5). 2) βωμίσκος περιφερής κοινού λίθου 
(ύψ. 0.66, διαμ. 0.37 καί 0.43) μεθ’ ΰποκοίλου έσχάρας φέ- 
ρων ζώνην άνάγλυπτον περί τον λαιμόν. 3) βαθρίδιον περιφερές 
κοινού λίθου (ύψ. 0.79, διαμ. 0.42) μετά γεισιδίου καί όμοιου 
απλού κόσμου περί την βάσιν. 4) άπλούστερον βαθρίδιον περι
φερές, κοινού λίθου (ύψ. 0.70) δίχα τεθραυσμένον. Έν τφ προ- 
νάφ ωσαύτως εύρέθη μεταξύ του βάθρου Άδριανοΰ καί της εις 
τον σηκόν εισόδου τό έν Έφημ. Άρχαιολ. 1896 σελ. 239 έξ., 
άριθ. 29, άναφερόμενον άκέφαλον άγαλμα, έ'τι δέ κεφαλή γυ- 
ναικός μαρμάρινη (δλον ύψ. 0.25) έ'χουσα την κόμην έμπροσθεν 
μέν κυματοειδώς πως η ουλως ώς έπί υποκείμενης στεφάνης άνε- 
κτενισμένην (ύψ. 0.09), όπισθεν δέ κατά τό ϊνίον σπειροειδώς 
πεπλεγμένην τά δύο ταύτα γλυπτά λείψανα άπόκεινται έν τφ 
μουσείφ Μεγαλοπόλεως.

Ή έκ τοϋ προδόμου εις τον σηκόν είσοδος (πλάτ. 1.95) έχει 
ουδόν λίθον υπέρυθρον φέροντα έμπροσθεν κάτω κόσμον μετά κυ
ματίου, έκ των τοξοειδών δέ ιχνών, τών έπί τών προσκειμένων 
πλακών του προδόμου διακρινομένων, ιδία φαίνεται ότι ήν δί
φυλλος πρός τάν πρόδομον άνοιγομένη, έτερα δέ δύο φύλλα άνε- 
φγοντο πρός τον σηκόν, καθ’ ά φαίνεται έξ όμοιων ιχνών παρα-

(22) Έχει Ιν σελ. 263 έν τφ τελευταίω στίχω γράφε 0.24 αντί 0.14.
(23) EtprjaOu) έκ πάρεργου οτι έχει ευ σελ. 121 στίχ. 8 έχ τυπωτικής παρα

δρομής έγράφη έγ αντί έγ.
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τηρούμενων έπί τεσσάρων πλακών, αϊτινες κεϊνται ταπεινότερου 
μεν τοΰ ούδοΰ, υψηλότερου δέ του δαπέδου τοΰ προδόμου- ή 
άμοιβαία χρονική άναφορά των δυο θυρωμάτων τυγχάνει άδηλος. 
Ή είσοδος, καθ’ ά έκ πεπτωκότων λειψάνων εικάζεται, έφερε 
πέριξ πλαίσιον καί γεΐσον υπερύθρου λίθου.

β'. Σηκός. Τό δάπεδον τοϋ σηκού κεϊται όλίγιρ ταπεινότε
ρου τοϋ ούδοΰ της εισόδου (αί πρός τω ούδω 4 πλάκες τοΰ ση- 
κοΰ κεϊνται όλίγω υψηλότερου τοΰ λοιποΰ δαπέδου), διαιρείται 
δέ διά διαφράγματος εις δυο χώρους, ών τόν μέν πρός άνατολάς 
καταλαμβάνει τό ψηφωτόν (24), τόν δέ δυσμικάν τό μέγα βάθρου.

Τά ·ψηψωτ0ν, εν μέρει κατά την άνασκαφήν τοΰ 1889 άνα- 
φανέν, άπεκάλυψα τφ 1895. Δι’έ'λλειψιν φωτογραφικοΰ η άλλου 
μέσου ήναγκάσθην να ιχνογραφήσω κατά τό ένόν μοι πάσαν την 
ψηφωτήν παράστασιν (25), φοβούμενος μη μεταξύ έπέλθν) τις ζη
μία, έπεκάλυψα δ’ είτα τό έδαφος πάλιν διά χωμάτων. Ευτυ
χώς κατά τό τέλος τοΰ αύτοΰ θέρους (1895) εστάλη υπό τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας μετ’ έμοΰ (έλθόντος μεταξύ εις ’Αθή
νας) ό άρχιτέκτων τής Εταιρείας κ. ’Αλέξανδρος Λυκάκης, 
οστις καί έξεπόνησεν επί τόπου τό προσήκον διάγραμμα, μεθ’ ο 
έπέχωσα πάλιν τό ψηφωτόν πρός πρόληψιν πάσης ενδεχόμενης 
φθοράς.

Ή χάριν τής ψηφοθετήσεως γενομένη ύπόστρωσις, ώς έκ τών 
έξετασθέντων μερών εικάζεται, έτελέσθη διά μικρών λίθων (περ. 
0.10) καθέτως τεταγμένων, έφ’ ών στρώμα λεπτόν πηλοΰ μετ’ 
άσβέστου και άμμου.

Τό ψηφωτόν κατέχον πλάτος μέν 9.25, μήκος δέ ίξ Α. πρός 
Δ. 7.30 (διακόπτεται μόνον υπό τών πρός τή είσόδω τεσσάρων 
λίθινων πλακών), έξικνεΐτο μέχρι τών τοίχων τοΰ σηκοΰ ούτως, 
ώστε θά έκαλύπτετο υπό τοΰ χρίσματος αυτών. Σύγκειται δέ έκ

(24) Τω 1889 παρετψρησα ώσει ψηφίδας τινας καί μεταξύ τοΰ μεγάλου βάθρου 
καί της πρό αυτοΰ στρώσεως τοΰ διαφράγματος- άδηλον αν άνηκον εις ψηφωτόν 
αυτο'θι κείμενον καί κατεστραμμένον ή αν, 8 πιθανώτερον, προήρχοντο εκ τοΰ 
σωζομε'νου μεγάλου ψηφωτοϋ.

(25) Τά λευκά λιθάρια δέν διακρίνονται σαφώς άπό τών ετεροχρο'ων- πρός εΰ- 
χ,ερεστε'ραν διάκρισιν δΰναται νά γίνηται έπί εκείνων χρησις γραφικής κιμωλίας 
ινα μάλλον έξαίρηται 5) λευκο’της.
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λιθαρίων μικρών (0.02-0.03) υπερύθρου καί λευκού χρώματος' 
καί τό μέν πεδίον, έν φ ή παράστασις, άποτελεϊται έκ ψηφίδων 
ερυθρού κοινού λίθου, αί δε παριστάμεναι μορφαί, ήγουν τα δύο 
θηρία καί τα κοσμήματα, έκ ψηφίδων λευκοχρόων (περί τής 
1 ηε, καί 4 η? ζώνης του πλαισίου πρβ. κατωτέρω) καί δη 
τα μέν κοσμήματα έκ λιθαρίων τιτανόλιθου, τα δε ζφα έκ λι- 
θαρίων μαρμάρου. Αί έσωτερικαί γραμμαί του αριστερού λέοντος 
συνίστανται έκ ψηφίδων ερυθρών, ή δέ χαίτη τού δεξιού ζώου 
έκ ψηφίδων λευκών κοινού λίθου, ή δέ προέκτασις τού προσθίου 
άριστεροΰ σκέλους τούτου είνε έρυθρά.

Μεταξύ τών δύο ζφων είκονίζονται λευκφ κύκλος ώς καρπός 
καί παρ’ αυτόν φύλλον κισσού μετά μίσχου, υπέρ δέ τάς κεφά
λας αυτών σφζονται ίχνη τινά δυσδιάκριτα' ’ίσως καί ένταΰθα, 
ώς αλλαχού, έγένετο έπισκευή τις τό πάλαι. Την έν μέσω παρά- 
στασιν ταύτην περιβάλλει τετράγωνον πλαίσιον έκ 5 ζωνών, ών 
ή μέν έσωτερική φέρει τετράγωνα, έναλλάξ καί άντιστρόφως 
λευκά καί έρυθρά, ώς πυργίσκους μετ’ έπάλξεων, καί κατά τάς 4 
γωνίας άνά έν πεντάφυλλον άνθέμιον (σώζονται τά δύο), ή δέ 
μετ’ αυτήν (2® ) καί ή 4*1 ζώνη άποτελεϊται έκ ταινίας σπει- 
ροειδούς μαιάνδρου (ή διαφορά τών δύο τούτων ζωνών έγκειται 
έν τή θέσει τού χρώματος' ή μέν γάρ 2® έχει τό ερυθρόν πρός 
τά έξω, ή δέ 4ί πρός τά έσω)' μεταξύ τών δύο ζωνών τών 
μαιάνδρων περιθέει 3ί πλατυτέρα ζώνη έκ κλάδων καί κλωνών 
άνθούντων, ποικιλώτατα καί έν ποιφ τινι συμμετρίικ (ούχί πλή- 
ρει) καμπτομένων καί συμπλεκομένων. Ή έξωθεν τών είρημένων 
(5η ) ζώνη συνίσταται έκ λευκών λιθαρίων, πλήν τών έμπροσθεν 
τού νοτίου θυρώματος μέρους, όπερ φέρει ρόμβους λευκούς, κατά 
κορυφήν έφαπτομένους άλλήλων, μετά τριγώνων έρυθρών έν τοις 
κενοϊς. Μεταξύ δέ τής Α. πλευράς τής 5η^ τού ψηφωτοΰ ζώνης 
καί τού σηκοπροδομίου τοίχου ύπήρχον ένθεν καί ένθεν τής εισόδου 
δύο ψηφοθετήματα συνεχόμενα μέν πρός τό λοιπόν, άφοριζόμενα 
δέ άπ’ άλλήλων διά τών είρημένων τεσσάρων πλακών' έπί τού 
σιρζομένου (νοτίου) παρίσταται έν έρυθρώ πεδίω ζεύγος λευκών 
εύτέχνων ανθεμίων πενταφύλλων- παρόμοιον πάντως, ώς είκάσαι, 
ήν καί τό πρός βορράν αντίστοιχον, ούπερ ουδέ ίχνος διεσώθη.
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Το κατεστραμμένον τοϋ ψηφωτοΰ μέρος διακρίνεται έν τοίς 
διαγράμμασι (πίν. 1 καί 2), ΰπάρχουσι δε ενιαχού καί μέρη, 
ένθα έγένοντο πάλαι έπισκευαί, οίον επί της δυσμικής πλευράς 
της 3ί« ζώνης του πλαισίου, έκ μειζόνων λίθων, έν οις καί με
λανός χρώματος, άλλαχοΰ δέ τεμάχια μικρά κεραμίδων έξήκου- 
σιν εις την επιφάνειαν του ψηφωτοΰ η όλίγφ ταπεινότερον αυτής. 
Παρά το νότιον τοϋ σηκοΰ θύρωμα τά έρυθρά λιθάρια είσι σκλη
ρότερα καί όρφνότερα, έλάσσονα των λοιπών ότι δ’ αυτόθι έγέ- 
νετο έπισκευή, δηλοΰται καί έκ της τεταραγμένης εΰθυγραμμίας 
έν τη συνεχείς της ζώνης τοϋ έξωτερικοΰ μαιάνδρου καί έπέκεινα 
προς νότον.

Τοϋ διαφράγματος, όπερ έκειτο μεταξύ τοϋ ψηφωτοΰ καί 
τοϋ μεγάλου βάθρου, σψζεται (μικρόν τοϋ δαπέδου ΰπερέχουσα) 
ή στρώσις, ήτοι βάσις, συγκειμένη έκ στενών ορθογωνίων λίθων 
(πλάτ. 0.32), έφ’ ών ΰπάρχουσι κατά τόπους τόρμοι προς ΐδρυ- 
σιν, ώς εΐκάσαι, κιγκλιδώματος η θωρακείου γενομένου εις άπο- 
κώλυσιν της πρός τό μέγα βάθρον προσόδου τών πολλών μικρόν 
θύρωμα υπήρχε πιθανώς κατά τά άκρα τοϋ διαφράγματος μάλ
λον η κατά τό μέσον.

Τό μέγα βάθρον έχει σχήμα ταυοειδές, ηγουν άνάλογον τη 
θέσει τών ΰπό Παυσανίου (VIII, 37, 3) περιγραφομένων δύο 
ίσταμένων καί δύο έν μέσφ καθημένων αγαλμάτων, κατέχον δέ 
κατά πλάτος άπαντα σχεδόν τον πρός δυσμάς χώρον τοϋ σηκοΰ 
έερ μόνον στενήν δίοδον εκατέρωθεν (περ. 0.40) καί όπίσω (0.525).

Τοϋ βάθρου τά έξω σύγκεινται έκ τεσσάρων εγχωρίου λίθου 
δόμων, ών ό μέν κάτω (πλίνθος) ήν άπλοΰς, ό δ’ έπί τούτου 
(βάσις) έφερε κόσμον, ό δέ 3°s συνίστατο έξ ορθοστατών καί ό 
4°« άπετέλει τό έπίκρανον. Τά ένδον αύτοΰ έπληροϋτο διά 4 σει
ρών μειζόνων λίθων, ίσοδομικώς τά πολλά τεταγμένων.

Ή θέσις τών 4 άγαλμάτων έπί τοϋ βάθρου έστίν ήδη γνωστή 
έκ τής διηκριβωμένης τοϋ Παυσανίου περιγραφής: τά αγάλματα 
τής Δήμητρος καί Δεσποίνης ήσαν έν μέσω καθήμενα έπί θρό
νου (διά ταΰτα καί ή έμπροσθεν προεξοχή τοϋ βάθρου), πρός 
νότον δέ παρά τήν Δήμητρα ιστατο ή ’Άρτεμις, πρός βορράν δέ 
παρά τήν Δέσποιναν ό τροφεύς ταύτης Τιτάν Ά,νυτος.

9
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Των άγαλμάτων τούτων εύρέθησαν πλεΐστα μέρη, έξ ών «ραί
νεται ότι ήσαν λευκού μαρμάρου των Δολιανών, υπερφυσικού 
μεγέθους, καί δη τα της Δήμητρος καί Δεσποίνης μείζονα των 
της Άρτέριιδος καί τοΰ Άνύτου (πρβ. Παυσ. VIII, 37, 3). 
Εύρέθησαν δέ πρός πλείστοις τεμαχίοις κλπ, τάδε: 1) κεφαλή 
υπερμεγέθης γυναικός μετά πέπλου. 2) κεφαλή γυναικός έλάσ- 
σων τής πρώτης, άλλα καί αυτή υπερφυσικού μεγέθους. 3) κε
φαλή άνδρική γενειάτου ανάλογος τή ΰπ’ άριθ. 2 μνημονευθείση. 
4) τεμάχιον έσθήτος ποικίλοις κεκοσμημένον άναγλύφοις, έν οΐς 
δύο Νικαι (μείζονες των λοιπών τοΰ τεμαχίου μορφών) κρατοΰ- 
σαι λυχνεΐα, Νηρηίς έπί θαλασσίου τέρατος, άλλη έπί Τρίτω- 
νος, τετράποδα ζώα έν ανθρώπου στάσει καί ίματισμψ αΰλούντα, 
κιθαρίζοντα κλπ. έ'τι δέ αετοί, πτερωτοί κεραυνοί, κλάδοι, σπει- 
ροειδής μαίανδρος κλπ. (πρβ. άνωτ. σελ. 96, σημ. 4α). 5) τό 
άνω κορμού αγάλματος ύπερμεγέθους γυναικείου, ύψ. σωζ. 0.87, 
πλάτ. 1.20, κοίλος τά όπισθεν. 6) έτερος ελλιπής κορμός ισομε
γέθης, εις τεμάχια. 7) τρία μεγάλα τεμάχια πέπλων ή ίματίων 
(1.50-2.00x0.55-0.90). 8) τεμάχιον μετ’ έσθήτος φερού- 
σης άνάγλυπτα πτηνά, πτερωτούς κεραυνούς, κλάδους κλπ.
(1.05x0.32x0.30) ώςτό άνωτέρω ύπ’ άριθ. 4 , άλλ’ έλλιπέ— 
στερον καί μή σφζον, ώς έκεϊνο, πτερωτάς Νίκας ή άλλας μορ- 
φάς. 9) τεμάχιον άγάλματος μετ’άμπεχόνης, ής ή τέχνη φαί
νεται ώς μιμούμενη έριώδές τι περίβλημα (0.80χ0.40χ0.30) 
Ισως τής’Αρτέμιδος. Πρός τούτοις εύρέθησαν 4 μαρμάρινα άγαλ- 
μάτια ελλιπή, ών τά δύο, ήττον βεβλαμμένα (ύψ. περ. 0.50), 
ώς Τριτωνίδων φαινόμενα, τό μέν άνω μέχρι καί τής κοιλίας 
έ'χουσι σώμα γυναικός γυμνής κρατούσης τή έτέpop χειρί περιφε
ρές κανοΰν έπί κεφαλής, διά δε τών ευθύς πρός τά έξω καί όπίσω 
καμπτομένων καί Ιλικοειδώς άνιόντων σκελών Ιστήριζον ώσαύ- 
τως τό κανοΰν ού ήπτοντο τά ουραία- παρεμφερή πως ήσαν καί 
τά ετερα δύο καί ίδίικ τό έν.

Πάντα σχεδόν τά εύρημένα μετήνεγκα είς ’Αθήνας- καί αί 
μέν κεφαλαί (άνωτ. άριθ. 1-3) καί τό ύπ’ άριθ. 4 έσθήτος τε
μάχιον, έν τψ Άθηναϊκφ μουσείφ (αίθουσα Γ', άριθ. 225α ) είς 
κοινήν θέαν κείμενα, είσίν ήδη καί τοϊς πολλοϊς εγνωσμένα. Τά
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δε λοιπά έκτεθήσονται ωσαύτως έν καιρφ, όταν συγκολληθώσι, 
κομισθώσι δε καί τά εν Λυκοσούριγ δι’ έλλειψην αμαξιτού (έκεϊθεν 
εις Μεγαλόπολιν) όδοΰ έναπομείναντα μεγάλα λείψανα, άτινα 
νυν άπόκεινται έν τω έκεϊ τω 1890 ίδρυθέντι μικρω μουσείφ.

Καί αΐ μέν ύπ’ άριθ. 2 καί 3 δύο κεφαλαί άνήκουσι τοΐς άγάλ- 
μασι της Άρτέμιδος καί του Τιτάνος Άνύτου" οί οφθαλμοί αυ
τών ήσαν πρόσθετοι, εύρηκα δε δύο βολβούς οφθαλμών λευκού 
μαρμάρου καί δισκάριον λίθινον ώσεί ίριν οφθαλμού ιώδους πως 
χρώμ.ατος μ.ετά κόρης έκ διαφανούς ύλης κυανής (μ,εταξύ ί'ριδος 
καί κόρης υπήρχε λεπτόν έλασμα ύποπράσινον χαλκούν;).

Τών δε δύο κορμών ό μέν ΰπ’ άριθ. 6, άτε σώζων μέρος εΰ- 
ρέος τινός πράγματος, (τής παρά Παυσανίιγ μνημονευόμενης κί
στης), άνήκει τή Δεσποίνιρ, ό δέ ΰπ’ άριθ. 5 (τής Δήμητρος) (26) 
φέρει χιτώνα έώντα τά άνω τού στέρνου γυμνόν καί σώζει έμ
προσθεν έπί έκατέρου ώμου άνά ένα βόστρυχον- τών βοστρύχων 
τούτων ό μέν κατά τά δεξιόν τού στέρνου (άριστερά τφ όρώντι) 
καθήκει ταπεινότερον τού άντιστοίχου, έκ τούτου δέ ίδίιγ καί τών 
σφζομένων τού λαιμού ιχνών εικάζεται, OTt ή κεφαλή τού κορ
μού τούτου έστρέφετο προς τόν άριστερόν ώμον (έκ τού Παυσα- 
νίου γινώσκομεν ότι ή Δημήτηρ πρός τά έαυτής άριστερά είχε 
την Δέσποιναν καί έπειτα τόν ’Άνυτον, πρός τά δεξιά δέ μόνην 
την ’Άρτεμιν)- ό λαιμός τού κορμού τούτου καί ή κεφαλή ήσαν 
έξ άλλου τεμαχίου μαρμάρου, διότι έπί τής άνω έπιφανείας τού 
θώρακος έν μέσιρ υπάρχει μικρά κοιλότης χάριν γόμφου έκ τών 
πρόσω πρός τά όπίσω φερομένη (27), κοιλότης δέ γόμφου υπάρχει 
καί υπό τόν λαιμόν τής έν τω Άθηναϊκφ μουσείφ μεγάλης πε- 
πλοφόρου κεφαλής (άνωτ. άριθ. 1), ήτις ώσαύτως πρός τά έαυ
τής άριστερά φαίνεται στρεφομένη.

Τής δέ τετάρτης, ήτοι τής δευτέρας ύπερμεγέθους, κεφαλής 
εύρηκα (πρός Β. τού Ναού τω 1895) μόνην τήν ρίνα (ύψ. 0.08)*

(26) Μένει έν Λυκοσούρα.
(27) Έκ τούτου ιδία καί έξ ετέρων αλλαχού τόρμων δηλοΰται δτι τό έπί ΙΙαυ- 

σανίου (VIII, 37, 3) διαδιδόμενου, ότι τά δύο αγάλματα καί ό θρόνος καί ό 6πό 
τούς πόδας θρήνυς δέν συνεδέοντο διά σιδήρου άλλ’ ήσαν ενός ομοίως λίθου ορυ- 
χθέντος εντός του περιβόλου κατά ό'ψιν όνείρατος, ήν άπλοϋς ούκ έν πάνυ προσ- 
φάτω πιθανώς χρόνιρ πλασθείς θρύλος.
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αμφίβολον, άν έν τοΐς Άθηνησιν εύρισκομένοις τέμαχίοις σώζον
ται καί έτερα μέρη της κεφαλής ταύτης.

Εύρέθησαν δέ τα πλειστα των λειψάνων τούτων έν τφ σηκφ 
έμπροσθεν τοΰ μεγάλου βάθρου μέχρι του ούδοΰ της έκ του προ
δόμου εισόδου, καί δη πρώτον τό καλόν της έσθητος τεμάχιον 
(άνωτ. άριθ. 4), έπειτα δέ (περ. 3.00-3.50 άπό τοΰ βορείου 
τοίχου) ή πεπλοφόρος κεφαλή (ύπτια, περ. 3.00 άπό της έμ
προσθεν προεξοχής του βάθρου), προς άνατολάς δε αύτης ή τοΰ 
Άνύτου (προς Β. βλέπουσα)' ή κεφαλή της Άρτέμιδος εύρέθη 
(ύπτια) πρός Α. τοΰ τόπου, έφ' ού πάλαι ΐστατο, ήτοι προς Α. 
(πλησίον) της νοτιάς μοίρας τοΰ βάθρου, ό δέ έν Άυκοσούρςρ μέ- 
νων κορμός (άνωτ. άριθ. 5) κατά τό Β. τοΰ βάθρου κατά την 
ΒΔ. γωνίαν τοΰ ναοΰ.

Των λοιπών τοΰ σηκοΰ εύρημάτων άναγραφήτωσαν α') αΐ δύο 
η τρεις τράπεζαι άς έδημοσίευσα έν Έφημ. Άρχαιολ. 1896 
σελ. 107-111, άριθ. 6 (28) καί 7. β') τά δύο βαθρίδια ’Ιουλίου 
καί ’Ιουλίας Λάκωνος ( Έφ. Άρχ. 1896 σελ. 111-113, άριθ. 
8 καί 9). γ’) τό δενδροειδές βάθρον Φιλοπάππου (Έφ. Άρχ. 
1896, σελ. 127-30, άριθ. 16). δ') όψις βάθρου Ξενάρχου Όνα- 
σικράτους (Έφ. Άρχ. 1896, σελ. 235, άριθ. 26). ε') βωμί- 
σκος Έπαγάθου (αύτ. σελ. 238, άριθ. 28). ς-') κορμός ώσεί 
Νίκης έν χιτώνι μετά διπλοϊδίου έζωσμένου άχειριδώτφ προβαλ- 
λούσης τό δεξιόν σκέλος (ύψ. άπό λαιμοΰ έως γονάτων περ. 0.55* 
απόκειται έν τφ μουσείω Μεγαλοπόλεως).

Άλλων άναθημάτων λόγου άξιά είσιν ειδώλια πήλινα κριών 
(μήκ. περ. 0.10) καί συνεσπεεραμένων όφεων (διαμ. περ. 0.05).

Τό νότιον θύρωμα τοΰ σηκοΰ έκ τών διασωθέντων λειψά
νων δύναται νά παρασταθί) έν διαγράμματι πλήρες. Έγένετο 
πιθανώς άρχηθεν συν τφ νοτίω τοΰ ναοΰ τοίχω (οΐ εκατέρωθεν 
τοΰ. θυρώματος τών ορθοστατών οριζόντιοι λίθοι δέν φέρουσιν άνω 
τόρμους). Είχε δέ δύο πρός τόν σηκόν άνοιγόμενα φύλλα, ών τό

(28) ’Εκεί εν σελ. 109 έκ παραδρομής, εΰνοήτου άλλως τυγχανούσης, έγράφη 
Ιν στίχ. 6 «κατωτ. άρ. 5, 8,» αντί «άνωτ. άρ. 5, κατωτ. άρ. 8,ΐ) έν δέ τ$ 
προτελευταία παραγράφω στίχ. 4 «δεξιού» αντί «άριστεροϋ» καί στίχ. 7 « άρι- 
στεροϋ» άντί «δεξιοδ».
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προς δυσμάς έχάραξε έπί του ούδοΰ ίχνος της στροφής. Των στρο- 
φέων εύρέθησαν τα δύο χαλκοί περιβλήματα (τό έτερον κατά χώραν 
έν τή άνατολική κοιλότητι τοϋ λίθου), ΰψ. 0.07, διαμ. 0.07. 
Τοιαΰτα κέκτηται καί άλλα τό Άθήνησι Μουσεΐον (έν Χαλκο- 
θήκιρ, άριθ. 8004-8006) (29).

Έκ του νοτίου θυρώματος διά 3 βαθμιδών κατερχόμεθα εις 
διάδρομον δηόκοντα μεταξύ του νοτίου τοίχου του Ναοΰ καί 
τής άντηρίδος, πλάτους περ. 1.65. 'Ο διάδρομος στενοΰται έν 
δυσί τόποις ένεκα των αναβαθμών του νοτίου θυρώματος καί των 
τής προστάσεως τοϋ ναοΰ.

Ή άντηρίς, έξ όγκολίθων έγχωρίων κατεσκευασμένη έκτεί- 
νεται έπί τής βορείου κλιτυος τοϋ υψώματος Τερζή άντικρύ τής 
νοτιάς πλευράς τοϋ Ναοΰ εις μήκος άνω μέν (έπί τοϋ 10ου άνα- 
βαθμοΰ) ίσον τφ τοϋ Ναοΰ, πρός δέ τά κάτω βαθμηδόν μεϊζον. 
Οί αναβαθμοί (πλατ. 0.43-0.85) άρχόμενοι κάτω άπό τοϋ 
έπιπέδου τοϋ διαδρόμου δέν έξικνοΰνται μέχρι τής κορυφής τοϋ 
υψώματος. Καί δέν άπεκάλυψα μέν αυτούς έντελώς (τό μέν 
δι’έλλειψιν χρόνου, τά δέ υπό φόβου μη λίθοι άνωθεν καταπί- 
πτοντες έπενε'γκωσι ζημίαν τινά τω ναφ, πριν έγκαίρως άποσο- 
βηθή πας κίνδυνος), άνέσκαψα όμως έν μέσιρ καί καθ’ έκατέραν 
την άκραν ικανόν μέρος, ώστε νά βεβαιωθή τό τοϋ όλου σχήμα, 
οΰτω δέ καί άπεδόθη δεόντως έν τφ διαγράμματι (πίν. I)- με
ταξύ των όγκολίθων εΰρηταε πολλαχοΰ μικρόν κενόν ίσως πρός 
έκροήν των κατασταζόντων όμβριων ΰδάτων.

Έπί τής άντηρίδος κατακεχωσμένης ήδη, ώς έν αρχή είρη- 
ται, διωχετεύθη ύδραγωγεΐον πήλινων σωλήνων (διαμ. 0.05 — 
0.09), όπερ προερχόμενον, καθ’ ά φαίνεται, έκ των δυσμικών 
τοϋ Τερζή κατέληγεν εις μολύβδινον σωλήνα άντικρύ που τοϋ δυ- 
σμικοΰ τοίχου τοϋ προνάου, 0.90 ύπερθεν τοϋ 4ου έκ των κάτω

(29) A. de Ridder Catalogue des bronzes de la Socidtd Archdolog. 
d’Athenes (1894) N° 589-591,
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άναβαθμοΰ' ό μολύβδινος σωλήν(30) έχων μήκος 1.90 άποτε- 
λεΐται έξ έλάσματος (πάχ. 0.005), ού δύο μακραί πλευροεί είσιν 
άλλήλαις συγκεκολλημέναι ούτως ώστε ή τομή του σωλήνος δεν 
είνε κυλινδρική, άλλ’ ωοειδής (διαμ. 0.06χ0.035). Τούς πή
λινους σωλήνας άπεκάλυψα καί άπέναντι τού νοτίου θυρώματος 
του Ναού, 1.20 άνωθεν τής γωνίας του 7 ου αναβαθμού' το 
λοιπόν τού υδραγωγείου μέρος, ώς καί ή πηγή αυτού, έμεινεν 
ανεξερεύνητος.

Έμπροσθεν τής εισόδου τού Ναού πρός τφ κάτω άναβαθμφ 
κεϊνται δύο βάθρα αγαλμάτων περιφερή, λίθου εγχωρίου. Τού
των τό μέν πρός Νότον (άντικρύ που τού 30U κίονος) σώζεται 
πλήρες συγκείμενον έξ υποβάθρου, σώματος κυλινδρικού (ΰψ.0.81, 
μετά κόσμου περί τε τό άνω καί τά κάτω χείλος) καί επικράνου, 
έφ’ οΰ τύποι τού έπί τού αριστερού ποδός στηριζομένου χαλκού 
αγάλματος' εΰρέθη πεπτωκάς παρά τήν οίκείαν θέσιν. Τού δέ 
βορείου (κειμένου άντικρύ τού 2ου κίονος) πρός τή βάσει εΰρέθη 
χαμαί ό κύλινδρος (ΰψ. 79) φέρων όμοιον τφ τού νοτίου κόσμον' 
τούτιρ νομ.ίζω ότι άνήκει έπίκρανόν τι άνάλογον εΰρεθέν έν τή 
Στοφ.

It' Χτοά.

Περί τής έν τφ ίερφ περιβόλιρ Στοάς ό Παυσανίας λέγει 
(VIII, 37, 1) σαφώς τάδε: «ιόντων δέ έπί τόν ναόν στοά τέ 
έστιν έν δεξιά καί εν τφ τοίχω λίθου λευκού τύποι κλπ.», παρα- 
κατιών δέ αναγράφει προ τού ναού τρεις βωμούς. Ή περιγραφή 
τού αρχαίου περιηγητού συμφωνεί, ώς καί ανωτέρω ειρηται, 
πρός τά εύρημένα έρείπια. Ή μόνη οδός, δι’ ής δ είσερχόμ-ενος 
εις τό Ιερόν έβαινε πρός τόν Ναόν, ήγεν έξ ανατολών καί δή 
πρός Ν. τού Άγ. ’Αθανασίου καί τής Στοάς' διότι πρός Ν. καί 
Δ. εκτείνεται ή καταβαίνει ό λοφίσκος Τερζή, πρός δέ Β. τό 
έπίπεδον κλίνει άποτόμως παρά τόν περίβολον άλλως δέ, καί 
αν υπήρχε δίοδος πρός Β. τής Στοάς, ό πρός τόν Ναόν βαίνων

(30J Άπόκειται τριχ?) τεθραυσμένος έν τω μουσείω Λυκοσούρα;.
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έμελλε νά φθάση, ένεκα της μακράς έκτάσεως της Στοάς καί 
της προς τφ Ναφ θέσεως του δυσμικοΰ μέρους αυτής, εις το 
βόρειον η δυσμικόν μέρος τοΰ Ναοϋ, οΰχί δε εις την είσοδον αύ- 
τοΰ. Κατά ταΰτα το πρόσωπον της Στοάς έ'βλεπε προς νότον, 
οπού ίδρυντο καί οϊ βωμοί πρά τοΰ ναοϋ.

Της Στοάς σώζονται εν μικρφ τινι ΰψει τά έδάφη της κατα
σκευής. Μήκος έσωτερ. 64 μέτρ., πλάτος τοΰ προς νότον χώρου 
5.82 (τοσοϋτόν που καί τό του Β. χώρου), πάχος τοίχων 0.70.

Ό τοίχος β της στοάς συνδεϊται μετά τοΰ τοίχου τοΰ περι
βόλου γ διά πλαγίων τοίχων, σφζει δέ 6 έπιμήκεις λίθους (4 
κατά τό μέσον καί 2 κατά τό δυσμικόν άκρον) όριζοντίως κει
μένους μετά τόρμων ενιαχού κιόνων καί παραστάδος. Οΰτω φαί
νεται ή στοά ώς διπλή οϋσα μετά στυλοβάτου έν μέσψ, εις δύο 
κλιτή η μοίρας αυτήν διαιρούντος. Τη υποθέσει ταύτη άντίκειν- 
ται πλείονες λόγοι. Ό νότιος της στοάς τοίχος α, κατά μέγα 
μέρος κανονικώς κατεστραμμένος, φέρει επί της άνω έπιφανείας 
πολλαχοϋ τόρμους καί τάς γνωστάς άβαθεϊς κοιλότητας, αΐτινες 
έγλύφοντο ϊνα διά τοΰ μοχλού προσωθώνται οι άνωθεν λίθοι χά- 
ριν της άκριβοΰς προς άλλήλους αρμογής. Τοΰ δέ τοίχου 6 σώ
ζονται δύο συνήθως δόμοι λίθων ποικίλου μεγέθους καί σχήμα
τος, ών ή άνω επιφάνεια δεν εΐνε παντάπασι λεία καί ισόπεδος. 
Έπί τούτων κεϊνται οί 6 είρημένοι λίθοι καί δή όλίγψ βόρειό— 
τερον τοΰ θεμελίου (καίτοι τοΰτο ένεδέχετο νά προέρχηται καί 
έκ προσωθήσεως έκ νότου) καί ούχί αμέσως άνωθεν άλλά παρεμ- 
πίπτοντος στρώματος χώματος ή πηλοΰ (υψ. 0.05-0.06) μετά 
τεμαχίων ένιαχοΰ κεραμίδων πήλινων τά δέ περί τοΰ νοτίου 
τοίχου ειρημένα λογιζόμενος άνήγειρα τούς έπιμήκεις έκείνους τοΰ 
τοίχου 6 λίθους, ϊνα παρατηρήσω άν κάτωθεν φέρουσι τόρμους’ 
καί πράγματι κατά τό έτερον αυτών στενόν άκρον υπάρχει κάτω 
τά '/2 τόρμου μικροΰ, όστις προδήλως ήν άχρηστος άν άρχήθεν 
οί λίθοι ούτοι προωρίζοντο νά τεθώσιν όπως νΰν κεϊνται. Πρός 
δέ τούτοις, άν πρός τή τοΰ νοτίου θεμελίου α ύποτεθή καί μέση 
ανέκαθεν κιονοστοιχία (έπί τοΰ τοίχου 6), παραστάδες κατά τά 
άκραήσαν, ώς έκ τοΰ συνήθους είκάσαι, περιτταί, τοιαύτην δ" έν 
τούτοις κατά τό δυσμικόν τοΰ τοίχου β μαρτυροΰσιν ΰπάρχουσαν
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οΐ επί του αυτόθι λίθου τόρμοι. Τέλος δέ ό άπό τοίχου γ προς 
τόν β φερόμενος δυσμικός τοίχος οΰτε κατά την προσήκουσαν 
οικοδομικήν δέσιν συνάπτεται μετά του β, ούτε έπΐ της αυτής 
άκριβώς γραμμής κεϊται- τουναντίον δέ ό τοίχος β συνδεϊται 
κατά τον κανόνα μετά του μεταξύ α καί β δυσμικοΰ τοίχου, 
όστις άμα αποτελεί έν τφ νοτίφ μέρει τον ανατολικόν τοίχον 
του δωματίου 6).

Έκ των είρημένων εικάζεται ότι οί άνωτέρω 6 λίθοι, έν άρχή 
επί του νοτίου της στοάς θεμελίου α (ηγουν έπΐ του προσώπου) 
ώς στυλοβάται κείμενοι, μετετέθησαν ύστερον όπου σήμερον εύ- 
ρηνται, ίσως ίνα εΰρυνθή καί ό μεταξύ στοάς καί βωμών χώρος, 
ύστερον δ’ έπηλθε και ή μετά του γ σύνδεσις του 6 καί ή προσ
θήκη τοΰ προς Δ. λοξού τοίχου τού περιβόλου.

Περί τών αντηρίδων τής στοάς έγένετο λόγος έν αρχή (σελ. 100).
Τό πρόσωπον τής Στοάς, ώς έκ τών εύρεθέντων λειψάνων 

άποδείκνυται, ήν δωρικού ρυθμού, λίθου έγχωρίου, εύρέθησαν δέ 
κίονες άρράβδωτοι (ών οΐ δύο κάτω τόρμοι έ'χουσι μετάκεντρον 
διάστημα άνάλογον τφ τών είρημένων στυλοβατικών λίθων) καί 
μέρη θριγκού ικανά νά άποδώσωσιν έν διαγράμματι άναπαρά- 
στασιν τοΰ οικοδομήματος. Εύρέθησαν δέ καί τεμάχια ήμικιόνων 
μετά δωρικών ραβδώσεων καί τετραγώνου έγγλυφής (χάριν τοι
χίων) έπΐ τών δύο πλαγίων έπιφανειών κατά μήκος μέχρι τίνος 
ύψους- έν σφζει καί τεκτονικόν αγκώνα.

Κατά τό δυσμικάν τής στοάς εΰρέθη τό μετ’ όνομ.άτων τής 
οικίας τού ιστορικού Πολυβίου βάθρον (Θεαρίδαν), ο έξέδωκα 
έν Έφημ. Άρχαιολ. 1895 σελ. 270 εξ. (πρβ. Έφ. Άρχ. 
1896 σελ. 123, σημ. 33). ’Άλλων ευρημάτων ήν ή στοά σχε
δόν παντάπασιν έ'ρημος. Άν τά παρά Παυσανίρι (VIII, 37, 1-2) 
άνάγλυφα Πολυβίου κλπ. κατέπεσον εις τούς πρός Β. υποκειμέ
νους αγρούς ή κατεστράφησαν, διατελεϊ άδηλον.

Ή στοά, όσον έκ τοΰ νοτίου θεμελίου α εικάζεται, δέν ανά
γεται εις νεωτέρους τού Ναού χρόνους' τό γάρ δυσμικόν τού α 
μέρος έ’στιν οπού φαίνεται ώς εισχωρούν ύπά την εΰθυντηρίαν 
τού ναού.

Σύγχρονον τή στοφ είνε τό δωριάτιον ω, καθ’ ά κυρίως έμ-
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φαίνεται έκ της μετά τούτου οικοδομικής δέσεως τοΰ τοίχου 6' 
τό δωμάτιον τοΰτο είνε τετράγωνον, βαθύτατα κατά την ΒΔ. 
μάλιστα γωνίαν τεθεμελιωμένον (μέχρι βάθους η ύψους ώς 2 '/2 
μέτρων). Οί τοίχοι έκ δύο συνήθως σειρών λίθων (εσωτερικής καί 
εξωτερικής παρειάς) συγκείμενοι καί κατά τό έκεϊ σύνηθες ίσοδο— 
μικόν μετ’ ανωμαλιών σύστημα έκτισμένοι, ήσαν, ώς φαίνεται, 
έ'σωθεν άσβεστόχριστοι (σώζονται εις μικρόν από τοΰ εδάφους 
ύψος), ίχνη δέ ασβέστου παρετηρήθησαν καί έν μικρφ λίθφ επί 
τής άνω επιφάνειας του δυσμικοϋ τοίχου. Έν τφ βάθει παρά 
την δυσμικήν πλευράν εΰρέθη κόνις ανθράκων, άλλαχοϋ δέ εν τφ 
δωματίιρ ούδέν σχεδόν άλλο πλήν αστραγάλου χαλκού (μήκ. 0. 02), 
συντριμμάτων μελαμβαφών άγγείων καί άγαλματίου χαλκού. 
Τό άγαλμάτιον (ΰψ. 0.078), τέχνης άρχαϊκής, παρίστησι γυ
ναίκα ( Άθηνάν πιθανώς- πρβ. καί την άνωθεν τοΰ Ναοϋ λα
τρείαν τής Άθηνάς, ΓΙαυσαν. VIII 37, 12) φε'ρουσαν ποδήρη 
άπτυχον χιτώνα άχειρίδωτον διά τής εκτεταμένης καί μικρόν 
άνακεκαμμένης δεξιάς έκράτει, ώς έκ τής έν τή παλάμη αύλακος 
δηλοΰται, ραβδίον τι (δόρυ) έν στάσει έπιτιθεμένης, διά δέ τής 
προκεκαμμένης άριστεράς έκράτει πιθανώς άσπίδα πρόσθετον. 
’Επί τής κεφαλής φέρει κάλυμμα ώς κράνος καθήκον όπίσω έν 
τοζοειδεϊ άκρ^ε επί του αΰχένος ώς που ή κόμη άρχαϊκών άγαλ- 
μάτων. ’Επί τής κορυφής φέρει αύλακα έκ τών πρόσω πρός τά 
όπίσω διήκουσαν (Εσως πρός εφαρμογήν κυμβάχου λόφου), εκατέ
ρωθεν δέ κατά τό βρεγματικόν όστοϋν ώτοειδή άπόφυσιν ώς φα
λάρων. ‘Υπό τούς μεγάλους καί άτέχνους πόδας υπάρχει έξοχή 
γόμφου πρός έ'νθεσιν επί τοΰ (μή εΰρεθέντος) βαθριδίου.

■Άγ. ’Αθανάσιος. Τάφοι. Τό πρός Α. τής Στοάς κατερη- 
ριμμένον έκκλησίδιον φκοδόμητο κυρίως έκ παντοίων έξειργα- 
σμένων λίθων τοΰ Ναοΰ καί τής Στοάς καί τών βάθρων (31),

(31) Κατά τό άοιστερόν τής εισόδου εδρέθη έν τφ τοίχω ένεχτισμένον τό έν 
Έφημ. Άρχαιολ. 1896 σελ. 125 έξ., άριθ. 14-15 έχδεδομένον βάθρον (άνος- 
τετραμμένον, Εχον τήν δπ’ άριθ, 14 ενεπίγραφου επιφάνειαν πρός δυαμάς βλέ- 

πονσαν),
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σύγκεινται δέ οί τοίχοι ώς έπί το πολύ εκ δύο στοίχων ορθοστα
τών, ύφ’ οΰς πολλαχοΰ κίονες τής στοάς κατα ρήκος εκτάδην 
κείμενοι. "Αδηλον άν ενταύθα ύπήρχεν άρχαφν οϊκοδόρηρα.

Ή κυρία είσοδος τής ’Εκκλησίας ήν έπί τής δυσρικής πλευ
ράς' έν τή αντίκρυ αυτής άνατολ. κόγχν) εΰρηται σπόνδυλος άρρα- 
βδώτου κίονος ώς βάσις πιθανώς τής ‘Αγίας Τραπέζης. Τό έδα
φος τής εκκλησίας κατά την δυσρικήν ροίραν ήν έστρωρένον διά 
ρεγάλων πλακών καλυπτουσών έν ρκέρει καί τούς ένταύθα τά
φους. Τών δύο ρ,εγάλων αυτόθι τάφων (πίν. 1) ό ρέν παρά την 
βόρειον πλευράν περιείχε δύο νεκρούς, πρός άνατολάς ήτοι χρι
στιανικούς βλέποντας, ήν δέ έστρωρένος διά τετραγώνων (Q 0.29) 
πήλινων πλίνθων- αί δύο ρικραί πλευραί αυτού άπετελούντο έκ 
πλίνθων όρθιων, τά δ’ άλλα ό τάφος ήν λιθόκτιστος, ώς καί ο! 
πλεϊστοι άλλοι τάφοι, ήγουν εφερεν ώς τοιχώρατα πλείονας 

- καθέτους ρετρίας τό ρέγεθος πλάκας. Ό δέ παρά την νοτίαν 
πλευράν περιεϊχεν ώσαύτως δύο νεκρούς καί ήν έκ πλακών λί
θινων ρετά πήλινων πλίνθων έν τοΐς κενοί; κατεσκευασρένος. 
"Ετερος τάφος προ τής εισόδου τής έκκλησίας περιείχε τρία κρα
νία. Εΰρηρα εντός τών τάφων τούτων, ώς καί έν πάσι τοίς 
λοιποΐς, ούδέν ύπήρχεν.

Κατά την βόρειον πλευράν τού ‘Αγ. ’Αθανασίου ύπήρχεν 
έλάσσων είσοδος ρετά προθύρου, έτέρας δέ κόγχης σώζεται ρέρος 
πρός Β. τής προειρηρένης' ένταύθα κείται τάφος (περιείχε δύο 
νεκρούς) έ'σωθεν έπαληλιρρένος, διά τετραγώνων ρεγάλων πλα
κών καί ραρράρου ρεταγενεστέρου κεκαλυρρένος.

Οί τάφοι καθόλου έκτείνονται καί πρός δυσράς πρός τό άνα
τολ. ήρισύ που τής στοάς, ανάγονται δέ εις τούς ρετά την κα
ταστροφήν τής στοάς χρόνους (πρβ. καί τούς έπί τού ανα
τολικού πλαγίου τοίχου, όστις συνδέει τόν τοίχον γ ρετά τού 
τοίχου 6 τής Στοάς)’ έ'φερον δέ τούς νεκρούς χριστιανικώς 

βλέποντας.
Γ' Βωμοί.

Κατά Παυσανίαν (VIII, 37, 2) ό είσελθών εις τό ‘Ιερόν ευ
ρίσκει δεξιά την Στοάν, «πρά δέ τού Ναού Δήρητρί τέ έστι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:29:23 EEST - 18.237.180.167



121

βωμός καί έτερος Δεσποίνη, μετ’ αυτόν δέ μεγάλης Μητρός».
Έν τοϊς έρειπίοις συμφώνως τί) τοϋ Παυσανίιγ μαρτυρία παρα

τηρούνται πρός Ν. της Στοάς τά κάτω μέρη τριών βωμοειδών 
κτισμάτων. Τούτων τό μέν πρός άνατολάς σύγκειται πέριξ έκ 
τεμαχίων μαρμάρων υδρορροής κλπ. (ύψ. περ. 0.20 πάχ. 0.25), 
εντός δέ έχει λείψανα δύο σκελών θεμελίων εις ορθήν γωνίαν 
συναπτομένων καί συνισταμένων έκ φαιών λίθων, οΐ νΰν ενιαχού 
«άγρια άκόνια» καλούνται- φαίνεται πιθανή μετασκευή τις του 
βωμού τούτου. Τό δέ δεύτερον (πρός δυσμάς τού είρημενου, 

24.30 από τού στυλοβάτου τού Ναού) είνε κανονικώτερον έκτι- 
σμένον έκ μεγάλων εγχωρίων τιτανόλιθων, ών διασώζονται μέρη 
δύο δόμων, Τού δέ τρίτου (πρός Δ. τού δευτέρου) διεσώθησαν 
μόνον τρεις λίθοι πλάτ. ώς 0.45-0.65’ μνημονευθήτωσαν δέ 
καί δύο πρός Ν. αυτών κείμενοι λίθοι μήκ. 0.30-0.50 καίπερ 
πιθανώς ούχί τφ κτίσματι άνήκοντες.

Τά τρία ταΰτα κτίσματα δύνανται νά όνομασθώσι, κατά Παυ
σανίαν, τό μέν πρός Α. της Δήμητρος, τό δέ έν μέσψ της Δε- 

σποίνης, τό δέ πρός Δ. της Μεγάλης Μητρός.

Α' ’Άλλαο Ιρευναε.

’Επί τού λόφου τού Άγ. Ήλιου- μικρά γενομένη σκαφικη 
άπόπειρα οΰδέν προήνεγκεν είς φώς.

Έπί της Άκροπόλεως κατά την πρός άνατολάς πλευράν 
έν μικρφ σκαφικί) έρεύνγι, ητις δεϊται έπαναλήψεως, εύρέθησαν, 
πλησίον θεμελίων τινών έγχωρίου λίθου μήκ. 5.50, δύο αρχιτε

κτονικά μάρμαρα.

Έπί τού υψώματος Τερζΰ κατά τό ανατολικόν μέρος ένεκα 
τής τελείας αυτόθι καταστροφής οΰδέν πιθανώς άξιον μνείας 
προσδοκάται- φαίνονται μόνον μέρη τού πρός Β. θριγκώματος 
τού λόφου. Κατά τό δυσμικόν δέ μέρος άντικρύ που (άνωθεν) 
τού δυσμικού άκρου τού είρημενου πρός Β. τού Ναού περιβόλου
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έφαίνετο πολυγωνικέ; τοίχος κα! παρ’ αύτέν δεξαμενή εΰπαγής, 
ής κάτωθεν άλλα λείψανα τοίχων έκ μεγάλων όγκολίθων καλώς 
έξειργασμ-ένων. Τα οικοδομήματα ταΰτα έ'μελλον να γένωνται 
υποκείμενον έρεύνης έν προσεχεϊ άνασκαφική περιόδφ. Τότε δ’ έγώ 
περατώσας την άποκάλυψιν του Ναοϋ καί τής Στοάς μετά των 
βωμών, εις ό καί κυρίως άφεώρα ή έμή τοϋ 1895 εργασία, 
έπανήλθον έκ Λυκοσούρας, οπού έμεινεν ό πρό τίνος έντολή τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας έκεϊσε έλθών κ. ’Ιωάννης Λύρης, εις 
’Αθήνας, όπόθεν μετά δύο εβδομάδας μετέβην πάλιν εις Λυκό- 
σουραν μετά του κ. Λυκάκη, μέλλοντος νά έκπονήσγι τέ διά
γραμμα του άνεσκαμμένου χώρου. Έν τφ μεταξύ προχωρήσας 
έκεϊ ό κ. Λύρης μετά φιλότιμου ζήλου καί έπιμελείας άπεκάλυ- 
ψεν έν μέρει τά προς τή δεξαμενή καί τφ πολυγωνικφ τοίχφ 
ερείπια δωμ.ατίων καί άλλων τινών κτισμάτων.

Παρεμείναμεν τότε έν Λυκοσούργ μετά τών κυρίων Λύρη καί 
Λυκάκη, έργαζομένου μεταξύ περί την σύνταξιν τών ένταΰθα δη
μοσιευόμενων διαγραμμάτων (πίν. 1-4), έπί 20 ήμέρας προς 
περαιτέρω άποκάλυψιν τών ειρημένων λειψάνων, μεθ’ ο διεκόπη 
ή έργασία, άναβληθείσης καί τής χαράξεως του διαγράμματος 
αυτών ές άλλοτε μετά την περάτωσιν τής αυτόθι άνασκαφής. 
Έπί του παρόντος μνημονευθήτω οτι τώ πολυγωνικφ τοίχφ 
(προς ΝΔ) προσερείδονται πρές τή δεξαμενή 6 δωμάτια καί πρέ 
τούτων ετερα 6, μεταγενεστέρων τά πολλά χρόνων ύπέ τούς 
τοίχους τινών δωματίων ύποφαίνονται θεμέλια άρχαιοτέρων δω
ματίων. Πρές τέ όπισθεν δέ μέρος τοΰ πολυγωνικού τοίχου σφ- 
ζονται ωσαύτως λείψανά τινα οικοδομημάτων, έν οίς μία πλευρά 
φέρει 2-3 αναβαθμούς μετά δύο τεκτονικών άγκώνων.

Τών ένταυθα ευρημάτων άξια λόγου είσί τρία αρχαϊκά χαλκά 
ειδώλια έξ έλάσματος λεπτού, ύψ. 0.04, άτέχνου έργασίας' τέ 
έ'λασμα είνε έψαλισμένον έν σχήματι ανθρώπου άνατείνοντος έν 
ίκεσίφ τάς χεΐρας, άνευ διακρίσεως λαιμού καί τών καθ’ έκαστον 
πλήν τριών σφαιρίων έκτύπων δηλούντων τούς οφθαλμούς καί την 
ρΐνα(32). Ωσαύτως αρχαϊκής τέχνης άναγραφήτωσαν καί μικραί

(32) Ταΰτα έμνημΰνεοσε χαί 5) άθηναϊχή έφημερίς «”Αστν» τη 20ϋ Σεπτέμ
βριον 1895,
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τινες λεπτού χαλκού ελάσματος ταινίαι καί δισκάρια, έφ’ ών είσι 
διά τροχίσκου πιθανώς κεχαραγμένα άπλά Ικ τεθλασμένων ήτοι 
ζητοειδών γραμμών κοσμήματα’ ταΰτα εύρέθησαν πλησίον βω- 
μοειδών Ttvoov θεμελίων. Έτι δ’ εΰρέθη τεμάχιον μικροϋ πήλινου 
ειδωλίου κορυθοφόρου και έτερον κριοκεφάλου (ύψ. 0.065) και 
πολλά συντρίμματα άγγείων πήλινων απλών καί τινα χειροποίη
των. Είρήσθωσαν καί δύο μικρά τεμάχια άγγείων κοινών μετά 
λειψάνων μορφής, το μέν μελανόμορφου, τά δέ ερυθρόμορφου. 
Τεμάχια πήλινων κεραμίδων εύρέθησαν καί ενταύθα μετά μέρους 
τής λέξεως Δέσποινας- άξιον δέ μ,νείας τυγχάνει τεμάχιον κε- 
ραμίδος !φ’ ού σώζονται τά τελευταία στοιχεία τής λέξεως Φι- 
λιππεχΟΊΓ τοΰτο προέρχεται έκ τής Ιν Μεγαλοπόλει ομωνύμου 
στοάς (πρβ. Παυσαν. VIII, 30, 6), διότι, καθ’ ά παραβαλών 
έν τφ μουσείφ Μεγαλοπόλεως παρετήρησα, τά γράμματα αύτοΰ 
φαίνονται τετυπωμένα διά τής αυτής καί τά επί τίνος έκεϊ εΰρε - 
θέντος τεμαχίου (33) σφραγϊδος. Έν τινι τών είρημένων δωμα
τίων εΰρέθη ή περί επισκευής προναίου έν’Εφημ- Άρχαιολ. 1896 
σελ. 236 έξ. έκδεδομένη έπιγραφή.

*Η αυτόθι δεξαμενή διαιρείται διά τοίχου παραλλήλως τφ 
πολυγωνικώ τοίχω διήκοντος (πλάτ. περ. 9 μέτρ.) εις δύο χώ
ρους. Είνε δέ έστρωμένη διά πήλινων κεραμιδιών καθέτως έμ- 
πεπηγμένων καί έ'φερεν έσωτερικώς χρίσμα παχύ (περ. 0.03) 
καλώς νυν ένιαχοϋ σωζόμενον. ’Έμπροσθεν έκλείετο δι’ ορθοστα
τών μεγάλων τιτανόλιθου, έπί τίνος δέ τούτων παρατηρεϊται 
διαμπερής όπή (διαμ. 0.05) πρός εκροήν του ύδατος. Ύδρορρόαι 
δ’ ύπήρχον καί έπί τών άλλων τοίχων. Έν τή δεξαμενή εΰρέθη 
ή έπιγραφή τοϋ ίερέως Πομπηίου (Έφημ. Άρχαιολ. 1896, 
σελ. 114, άριθ. 10).

Κάτωθεν τής δεξαμενής έν άγρώ Άγγελή Λιμπεροπούλου εύ- 
ρηται εύμέγεθες κτίριον (11.00χ8.00. πάχ. τοίχων 0.80) 
στερεώτατα διά μεγάλων τετραγώνων τιτανόλιθων ώκοδομημέ- 
νον. Τό δάπεδον έπέστρωται τώ αύτώ καί ή δεξαμενή τρόπω. 
Οί τοίχοι σφζονται εις ύψος περ. 1.50 άπό τοϋ δαπέδου- έπί

(33) Excavations at Megalopolis σελ. 140, έπιγρ. XXVIII (4) χαί σίλ, 
141 (4) (Richards).
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τίνος αυτών κεΐται βάσις μετά δύο τόρμων κίονος, δύο δέ κίονες 
εύρέθησαν εντός του οικοδομήματος πεπτωκότες. 'Η άποκάλυψις 
αύτοΰ δεν έπερατώθη.

Έτέραν σκαφικήν απόπειραν έποιησάμην έν κτήματι ΆΟαν. 
καί Γεωργ. Πανταζή, 20' ώρ. προς Ν. του Ναού της Δεσποί- 
νης άπέχοντι, μεταξύ Πλατυβουνίου καί Κοτρωνίου’ ή θέσις 
καλείται νϋν Μαρμαρόπλακα η Συκιά. Έν χειμ.άρρω επί 
άποκρήρινου εδάφους άπεκαλύφθησαν δύο τοίχοι ίσοδομικοί εις 
ορθήν γωνίαν συναπτόριενοι, ών ό μέν φε'ρεται παρά τό δεξιόν 
χείλος (μήκ. περ. 2.80), ό δε έγκαρσίως επί του χειμάρρου (πάχ. 
0.43-0.58). Οί λίθοι των τοίχων εΐσί πάνυ καλώς εξειργα— 
σμένοι καί εύμεγέθεις (εις έ'χει υψ. 0.70, πλατ. 2.30, πάχ. 0.22, 
έτερος δε ύψ. 0.29, πλατ. 1.90, πάχ. 0.58). ’Επί του πρός 
την εκβολήν του χειμάρρου προσώπου του εγκαρσίου τοίχου υπάρ
χει άποτετριμμένον, πιθανώς υπό τοΰ ΰδατος, άνάγλυπτον καλής 
τέχνης λεοντόκρανον, ού τά μέν άνω μέχρι τοΰ μέσου στόματος 
μέρος έ'γλυπται επί ενός (ύψ. 0.29) λίθου, τό δέ λοιπόν έπί τοΰ 
υποκειμένου- ή του στόματος οπή δεν εινε διαμπερής, άλλ’ 
απλή κοιλότης. Ή ένταϋθα σκαφική έ'ρευνα έ'μεινεν ατελής.

Περί τής ’ς τά Σελά θέσεως έγένετο μνεία ανωτέρω σελ.
98.

Μικρά σκαφική εργασία έγένετο καί μεταξύ τής Άκροπόλεως 
Λυκοσούρας καί του Πλατανιστώνος, παρά την οικίαν τοΰ πέ- 
ρυσιν άποθανόντος Γρηγορίου Καρελλά. Ένταΰθα εΰρέθησαν ερεί
πια μεταγενεστέρων, ώς φαίνεται, δωματίων κλπ.

Κάτωθεν τής Β. πλευράς τής Άκροπόλεως οΰ μακράν τής 
είρημένης οικίας Γρηγορίου Καρελλά καί τής τοΰ Παναγιώτου 
Τρουπή σώζεται δεξαμεντι μήκ. περ. 5.50χ5.00, βάθ. 4.00.
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Προς άνατολάς της αυτής οικίας Καρελλά έπΐ της έκ Δε- 
ληχασάνη όδοΰ έκειτο έν ρ/.άνδριγ άγροΰ τοϋ Κωνστ. Λιριπερο- 
πούλου ταονόκρανον ριαρριάρινον βεβλαριριένον, δωρικού ρυθριοΰ, 
άνευ τόρμων (διάρι. υποτραχηλίου 0.42, ύψ. πλίνθου 0.11, ΰψ. 
έχίνου ριεθ’ υποτραχηλίου 0.21 ). Νϋν άπόκειται έν τφ πλησίον 
άγρφ του ίερέω; Ίωάννου Μαγλάρα.

Άνατολικώτερον ετι έν θέσει, η Μαρριαρόλιμνα καλείται, 
σώζεται έπιριήκης έκ ριεγάλων όγκολίθων δεξαμενή' άδηλον άν 

υπάρχει ένταΰθα αρχαιότερου οίκοδόριηρια, ναός η άλλο (πρβ. 
καί άνωτ. σελ. 96).

Προς Β. τοΰ 'Αγ. Νικολάου εύρεν έν άγρφ αΰτοΰ ό Βασίλειος 
Δηριητρακόπουλος ( Άσταλαϊος) άγαλμάτχον χαλκοχ/ν, όπερ 
άπεστάλη διά τοΰ Εΐρηνοδίκου Μεγαλοπόλεως προς τό 'Υπουρ
γείου Παιδείας τή 20ί Φεβρουάριου 1889. Τό άγαλρ/,άτιον κεϊ- 
ται νΰν έν τφ Άθηναϊκφ μουσείω (έν Χαλκοθήκγι άριθ. 7409, 
πρβ. Δελτ. Άρχαιολ. 1889, σελ. 45, άριθ. 7), έχει δέ ύψος 
0.11 καί είκονίζει μορφήν ριετά βραχείας κόριης καί πιλιδίου 
τινός η περιβλήματος ταπεινού, συριβεβηκυϊαν τά σκέλη καί φο
ρούσαν χιτώνα ριετά έπιβλήματος(;) ποδήρους, ΰφ’ ού κρύπτον
ται καί αί χεΐρες* αί πτυχαί άραιαί άβαθεΐς καί πως παράλλη
λοι, έπί τοϋ στέρνου δέ ώσεί άγκιστροειδές τι κόσμημα. ’Επί τής 
τής άριστεράς χειρός ήν τι έριπεπηγριένον, ώς φαίνεται έξ όπής 
(οΰχί διαριπεροϋς).

Έπί τοΰ μεταξύ Δεληχασάνη καί Λυκοσούρας ριαστοειδοΰς 
λόφου Κόκλα έν άγρω Π. Τίγκα, (οίκοΰντος έν τή κάτωθεν τοΰ 
Κόκλα θέσει «Ταβέρνικ», άντικρύ τοΰ παρά Badeker 1893, 
σελ. 322 'Αγ. Ίωάννου), ριίαν ώραν άπό τοΰ χωρίου Άστάλα 
σώζονται θεμέλια άπλά ναοειδοΰς κτιρίου (ριήκ. περ. 20.00 
πλάτ. 8.50) πρός ΝΑ. βλέποντος καί διαιρουριένου εις πρόδοριον 
καί σηκόν (ρι. περ. 15.00). Ένταΰθα, ώς ήκουσα, πρό των έν 
Λυκοσούριγ άνασκαφών τοΰ 1889 εύρεν ό Δήμος Καραλής, κά»
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τοίχος "leapt, δύο αίχμάς δοράτων σιδηράς ([/.ήκ. 0.15 καί 
0.225) καί 5-6 άλλα σιδτ,ρα σκευάρια' ταϋτα έπέδωκέ μοι τω 

1889 ό τότε Δήμαρχος Λυκοσούρας κ. Άνδρέας Κατριβάνος, 
(λετηνέχθτ,σαν δε εις τό Άθηννισι Μουσεΐον. Είρησθω δ’ ϊτι ότι, 
ώς τιδετο τότε, εύρέθη ΰπό του Καραλη αυτόθι δυσΐν έτεσι πρό- 
τερον χαλκοϋν άγαλριάτιον καί ότε έπωληθη έν Άθηναις.

Έν τοϊς ανωτέρω εΐρηριένοις τόποις άξια συστάσεώς έστιν ένθα 
μεν συριπληρωσις, ένθα δ’ έπιχείρησις άνασκαφικών εργασιών.

Βασίλειος Λεοναρδος
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