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0 κύριος 'Ρωμαίος ήρεύνησε μικρόν ιερόν τοΟ ’Απόλ
λωνος Τυρίτα άνακαλυφθέν έν Κυνουρία παρά το χωρίον 
Μέλανα, εδρε δέ λείψανα δωρικού ναού του 6ου αίώνος, 
εις τήν θέσιν το Ο όποιου κατά τον 40ν αιώνα έκτίσθη βω
μός τετράγωνος. Έκ των εδρημάτων τά σημαντικώτατα 
είναι χαλκή φιάλη φέρουσα άναθηματικήν επιγραφήν, 
ίππάρίον χαλκοΟν χρησιμεΟον ώς άγγεΐον, καλλίστης αύ- 
στηράς τέχνης τοΟ 5ου αιώνος, καί τό άνώτερον μέρος 
χαλκής Σειρήνος τής αυτής τέχνης καί έποχής.

Ό κ. Οικονόμος έργασθείς έν θέσει Παλαιοκάτουνα 
παρά τό πεδίον τής Δημητσάνης άπεκάλυψεν εντός καί 
εκτός τής εκεί σωζομένης αρχαίας άκροπόλεως πολλά 
κτίσματα έλληνικών καί ρωμαϊκών χρόνων. ’Εντός ενός 
έξ αύτών ιδιορρύθμου από άρχιτεκτονικής άπόψεως καί 
άξιου πολλής προσοχής, εύρέθησαν δύο ψηφίσματα έγ- 
κεχαραγμένα έπί χαλκών έλασμάτων, έξ ών έγνώσθη, 
δτι τό μέν οικοδόμημα ήτο τό «ιερόν τοΟ Μεγάλου θεοΟ» 
— ήτοι τοΟ Διός κατά πάσαν πιθανότητα—ή δέ πόλις 
ήτο ή Θισόα. Προ τοΟ ίεροΰ άνεκαλύφθη ώραΐον άρτιον 
χαλκοΟν άγαλμάτιον μακεδονικών χρόνων είκονίζον άν- 
δρα φοροΟντα κράνος, γυμνόν δέ κατά τά άλλα.

Ό δέ κ. Κυπαρίσσης ένήργησεν δύο έρεύνας, τήν 
μέν έν Κυπαρισσία, τήν δέ άλλην έν Πάτραις. ’Εν Κυ
παρισσία έσκαψεν εις διαφόρους θέσεις μεταξύ τοΟ φρου
ρίου τής πόλεως καί τής θαλάσσης καί έβεβαίωσε τήν 
ύπαρξιν πολλών πωρίνων τοίχων, ών ένα παρηκολούθη- 
σεν έπί έκτάσεως 40 μέτρων, εδρε δέ καί εξ ραβδωτούς 
μονολίθους κίονας ύψους 2 μέτρων. ’Επειδή ό'μως τά 
κτήματα, έν οίς σώζονται τά λείψανα ταΟτα, είναι ιδιω
τικά καί προς άπαλλοτρίωσιν αύτών ή άποζημίωσιν τών 
φυτειών θά άπητοΟντο δαπάναι ύπερβαίνουσαι τάς δυνά
μεις τής Εταιρείας, δεν ήδυνήθη ν’ άνασκάψη σύστημα-
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΙΣΟΑΣ.

At έν θέσει «ΙΙαλαιοκάτινα» παρά το πεδίον τής Δη 
μητσάνης γενόμεναι έργασίαι άπεκάλυψαν έντ'ος καί έκτος 
τής έκει σωζομένης αρχαίας άκροπόλεως πολλά κτίσματα 
ελληνικών καί ρωμαϊκών χρόνων. ΤΙ έκτος τής άκροπό
λεως άνασκαφή έδωκεν άξιολογώτερα ευρήματα. Ό πολύ 
μικρός άριθμός γνωστών άρκαδικών έπιγραφών ηύξήθη διά 
δυο νέων επί χαλκών ελασμάτων άξιολόγων ψηφισμάτων 
του πρώτου ήμίσεος του 2ου π. X. αΐώνος, άτινα δι- 
δάσκουσι πρώτον μέν ό'τι το άπο άρχιτεκτ. άπόψεως ιδιόρ
ρυθμον καί άςιον πάσης προσοχής οικοδόμημα, έν ώ εύρέ- 
θησαν αί έπιγραταί είναι ίσως «ιερόν τον Μεγάλου Θεόν», 

δεύτερον δε ό'τι ή πόλις, ήν άνεσκάπτομεν είναι ή Ηισόα ή 
προς Όρχομενψ. Μέγας θεός είναι κατά πάσαν πιθανό
τητα ό Ζευς, όστις νήπιον ετι έλούσθη κατά την παράδο
σή έν ταΐς πηγαΐς τοΟ 20' άπέχοντος τής άνασκαφής πο
ταμού Αουσίου. Προ τοΟ ίεροΟ τούτου τοΟ μεγάλου θεοΟ 
εύρέθη άρτιον ώραιον χαλκοΟν άγαλμάτιον (τέχνης μα- 
κεδον. χρόνων) άνδρός γενειώντος γυμνοΟ καί φέροντος 
κράνος, πιθανώτατα δε καί τόξον έν τή άριστερά.

Τά έντός τής άκροπόλεως κτίσματα δέν σώζονται κα
λώς, φαίνονται δέ προερχόμενα ές ύστέρων ρωμαϊκών 
χρόνων, έν ώ το ιερόν τού Μ. Θ. καί δύο άλλα παρ’ αυτό 
άποκαλυφθέντα οικοδομήματα άνήκουσι πιθανώς εις τον 

30ν π. X. αιώνα.
Δημοσιεύων προσεχώς έκτενέστερον έν τή Άρχ. Έφη- 

μερίδι περί τών έν θισόα έργασιών, άρκοΟμαι έπί τοΟ πα
ρόντος εις τά ολίγα ανωτέρω σημειιοθέντα (πρβ. Berliner
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Philol. Wochenschrift 1911, 1206 —Hiller von Gartring- 
en u. Lattermann Arkadische Forschungen 25 κέ.).

• Γ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

ΕΝ ΤΗ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΥΨΙΙΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ

Κατά τον Μάρτιον έ. έ. έν ώ έγίνοντο έργασίαι ύπο 
τοΟ Δήμου ΙΊατρέων προς έπίστρωσιν τής πλατείας των 
Υψηλών Άλωνίων εύρέθη έπ! τής έπιφανείας σχεδόν του 

έοάφους ύπο των προς τοΟτο εργαζομένων έργατών μαρ- 

μάρινον αγαλμάτων ’Αφροδίτης.
Ή εδρεσις τοΟ άγαλματίου τούτου έγένετο αφορμή, 

ί'να διακοπώσιν αί προς έξωραϊσμόν τής πλατείας έργα- 
σίαι και νά δοθή εις έμέ εντολή να έρευνήσω διά δοκιμα
στικών άνασκαφών την πλατείαν έπ’ έλπέδε εύρέσεως και 
άλλων έν αύτή κρυπτόμενων αρχαίων.

Ή πλατεία τών Υψηλών Αλωνίων κείμενη έπ! βρα
χώδους υψώματος δεν παρέσχεν δυσκολίας εις την άνα- 
σκαφικήν έρευναν, διότι εις βάθος μόλις ενός μέτρου ή 
ενιαχού μόλις 0,70, εις όλίγα δέ μόνον σημεία εις βάθος 
όλιγώτερον τών δύο μέτρων ύπήρχεν ό άρχέγονος βράχος, 
έφ οδ εϊχον ίδρυθή κατά καιρούς τά διάφορα οικοδοαή- 
ματα-

Κατ’ άκολουθίαν αί έπ! τών οικοδομημάτων τούτων 
γενόμεναι άπο παλαιών χρόνων καταστροφαί ύπήρίαν έκ 
θεμελίων.

Ως αφετηρίαν τής άνασκαφικής έρεύνης εϊχον τό έν 
τψ> μέσω τής πλατείας άπο δέκα ετών εύρημένον και διά
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