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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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Ήκώς ούδέν μέρος. Ή δέ εν Πάτραις ερευνά προεκλήθη 
έκ της τυχαίας εύρέσεως έν τη πλατεία των 'Υψηλών 
'Αλωνίων μαρμάρινου άγαλματίου τής ’Αφροδίτης. Κατ’ 
αύτήν άπεκαλύφθησαν λείψανα βαλανείου, ώς φαίνεται, 
καί άλλα κτίσματα ρωμαϊκών χρόνων, τα όποια ήσαν 
πολύ κατεστραμμένα καί ένεκα τούτου έπεχώσΟησαν πάλιν.

Τελευταϊον άναφέρομεν άνασκαφήν γενομένην έν Κέρ
κυρα διά τοΟ εφόρου Βερσάκη. Γεωργός καλλιεργών τον 
άγρόν του, κείμενον ούχί πολύ μακράν τής σημερινής 
πόλεως, άπεκάλυψεν άρχαϊον άνάγλυφον, λαβούσα δέ 
γνώσιν τούτου ή Κυβέρνησις άπέστειλεν εις Κέρκυραν 
τον κ. Βερσάκην, όστις έξαγαγών τό άνάγλυφον άνεγνώ- 
ρισεν, ό'τι ήτο τμήμα μεγαλυτέρας παραστάσεως κοσμού- 
σης ποτέ το άέτωμα ναοΟ. Ένεκα τούτου άπεφασίσθη 
Οπό τής Εταιρείας ή διά τοΟ κ. Βερσάκη ενέργεια άνα- 
σκαφής έν τή θέσει εκείνη, εντός όλίγων δ’ ημερών εύρέ- 
Οησαν άλλα τμήματα τής αύτής παραστάσεως καί ούτω 
συνεπληρώθη κατά τό πλεΐστον έν μνημεΐον, τό όποιον 
άναμφιβόλως πρέπει νά καταλεχθή μεταξύ τών σπου- 
δαιοτάτων τής αρχαϊκής πλαστικής. Τήν περαιτέρω έξα- 
κολούΟησιν τής άνασκαφής παρεχώρησεν ή Κυβέρνησις 
είς τόν Γερμανόν αύτοκράτορα, κατ’ αύτήν δέ ώρίσθησαν 
αί διαστάσεις τού ναού καί άνεκαλύφθη προ τής άνατο- 
λικής αύτοΟ προσόψεως βωμός μέγας.

ΤαΟτα περί τών άνασκαφών τής Εταιρείας. Έκ τών 
δημοσιευμάτων δέ αύτής τά μέν Πρακτικά τού 1910 
έξεδόθησαν τό λήξαν έτος όσον ήτο δυνατόν έγκαίρως, τής 
δέ Αρχαιολογικής Έφημερίδος έδημοσιεύθησαν τέσσαρα 
τεύχη, ήτοι δύο διά τό έτος 1910 καί δύο διά τό επό
μενον" τά άλλα δύο τεύχη τού 1911 τυπούνται ήδη καί 
θέλουσιν έκδοθή εντός ολίγου χρόνου. Έξεδόθη προσέτι 
ύπό τής Εταιρείας κατάλογος επιστημονικός τοΟ Μου-
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Μεταξύ τοΰ μέχρι σήμερον σψζομένου καί έπί άρχαίας 
άκροπόλεως ιδρυμένου μεσαιωνικοί» φρουρίου τής Κυπα
ρισσίας και τής αντιστοίχου παραλίας τοΟ ΚυπαρισσιακοΟ 
κόλπου εκτείνονται έν μέσω άραιοΟ ελαιώνος άγροί σιτο
φόροι το πλεΐστον, πυκνοί καλάμωνες καί πλούσιοι λαχα
νόκηποι, μεστοί προσοδοφόρων φυτειών.

Κατά το μέσον τής έκτάσεως ταυτης διέρχεται ή μό
λις προ δεκαετίας περατωΟεΐσα γραμμή τοΟ σιδηροδρόμου 
Κυπαρισσίας, περί τον σταθμόν τοΟ οποίου κατά τά τε
λευταία ετη έχει άναπτυχθή πλούσιος συνοικισμός, έν ώ 
ή κυρίως πόλις τής Κυπαρισσίας κεΐται εις ήμισείας ώρας 
άπόστασιν επί τής ράχεως τοΟ όρους ^υχροΰ, τής οποίας 
μόνον μία προέκτασις καταλαμβάνει τούς δυτικούς πρόπο- 
δας τοΟ άρχαίου φρουρίου.

Ουτω ή μεταξύ φρουρίου καί θαλάσσης έκτασις άφίε- 
ται έλευΟέρα οικοδομών καί μόνον αραιοί οίκίσκοι κατά 
μεγάλα διαστήματα διακρίνονται- προς φΰλαξιν τών προ- 
ρηΟέντων λαχανοκήπων καί τινα λευκά ερημικά έκκλησί- 
δια διακόπτουσι την μονοτονίαν τοΟ τάς εκτάσεις τών φυ
τειών όρώντος οφθαλμού.

Έν τι σι τών λαχανοκήπων αυτών μεταξύ σιοηροορο- 
μικής γραμμής καί θαλάσσης τυχαίως άπεκαλύφθη μονό
λιθος κίων μετά διαξυσμάτων, μήκους σχεδόν ουο μέτρων 
καί εις άπόστασιν πεντήκοντα βημάτων άπ αύτοΰ τεμά-
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χιον μέγα ώραίου μαρμάρου κατειργασμένον καί άνήκον 

εις θριγκόν μεγάλου οικοδομήματος.
Ή εύρεσις αύτών έγένετο άφορμή νά μεταβώ έκεϊσε 

καί νά ερευνήσω αρχαιολογικούς τον χώρον εκείνον. Μετά 
πρόχειρον άνασκαφήν άνεκάλυψα παρά τον πρώτον κίονα 

καί άλλους πέντε, τής αύτής τέχνης καί τοΟ αύτοΟ με
γέθους, κατακειμένους έπ’ άλλήλων καί συνάμα παρετή- 

ρησα ότι το χώμα το καλύπτον τους λαχανοκήπους έκεί
νους ήτο μεστόν τεμαχίων κεράμων.

ΈκεΤθεν όέ τής σιδηροδρομικής γραμμής έντος καλα- 
μώνος παρετήρησα σπονδύλους καί τεμάχια δωρικών κιό
νων παχυτέρων τών προειρημένων, άνηκάντων πιθανώ- 
τατα εις ναόν, τοΟ οποίου τον στυλοβάτην ώς καί άλλα 
μέρη αύτοΟ οί άρχαιότεροι κάτοικοι τής Κυπαρισσίας, 
καθ’ ας πληροφορίας μοί έδοσαν, ενθυμούνται καλώς εις 
τό μέρος εκείνο, τό όποιον σήμερον καλύπτει πυκνός κά
λαμων.

Πλήν δ’ όμως αύτών όλη εκείνη ή περιοχή άπό φρου
ρίου μέχρι θαλάσσης παρεϊχεν αρχαιολογικούς ενδιαφέρον, 
διότι, έκτος τών μεγάλων τειχών, τά όποια έξέχιυσε κατά 
τά τελευταία έτη χείμαρρός τις άναπτυχθείς ύπό τών έκ 

τοΟ όρους καταφερομένων ύδάτων, καί εις πολλά μέρη 
τών άγρουν καί λαχανοκήπων βλέπει τις τεμάχια κιόνων 
πλεΐστα, ιδία πέριξ τών έξοχικών έκκλησιδίων, πολλών 
τών όποιων αί άγιαι τράπεζαι στηρίζονται έπί σπονδύλων 
αρχαίων κιόνων.

Αί παρατηρήσεις αύταί μέ ήνάγκασαν νά ζητήσω 
άδειαν δοκιμαστικών άνασκαφών έν Κυπαρισσίρι, ήτις 
έδόθη εις έμέ.

Δυστυχώς ό’ όμως εις τά μέρη έκει’να, όπου εύρέθησαν 
οί περί ών ό λόγος κίονες καί εις τον καλαμώνα, όπου αί 
άναμνήσεις τών κατοίκων άφ’ ένος καί ή ύπαρζις σπονδύ-
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Acον άφ’ έτέρου παρεΐχον ελπίδας εύρέσεως σπουδαίων 

εύρημάτων ή τουλάχιστον ακριβούς καθορισμοί) των ύπό 
τοΟ ΓΙαυσανίου εν Κυπαρισσία άναφερομένων ιερών, δεν 
επετράπη ήμϊν να έπιχειρήσωμεν άνασκαφήν, επειδή δεν 
έδόΟη ή άποζημίωσις', ήτις Οά άπητεϊτο, των έκ τής άνα- 
σκαφής καταστραφησομένων φυτειών.

Ενεκα τούτου περιωρίσΟημεν νά έρευνήσωμεν τον λοι
πόν χώρον, σκάπτοντες δπου έπετρέπετο ήμϊν άνευ άπο- 
ζημιώσεως.

Ο χώρος αύτ'ος καταλαμβάνει εκατοντάδας στρεμμά
των καί ονομάζεται το ήμισυ μέν αΰτοΟ σήμερον ετι 
«Μούσγα», το δέ λοιπ'ον «Φόρος».

Έπι τών αγροκηπίων τής περιοχής, ήτις καλείται 
Μούσγα, άπεκάλυψα τείχη ίσοδομικά έκ πώρων, έκ τριών 
δόμων άποτελούμενα, ύφ’ οΰς είναι ο στερεοβάτης αυτών 
έξ αργών λίθων συγκείμενος.

Οι δόμοι τών τειχών έχουσι πάχος 0,47-0,50 τοΟ 
μέτρου, ϊά τείχη ταΟτα παρηκολούθησα άποκαλύπτων 
έφ’ όσον κατελάμβανον τον χώρον τών ορίων τών διαφό
ρων λα^ανοκήπων, εις τούς όποιους εισδύουσι ταΟτα κατά 
διαφόρους διευθύνσεις.

Η άποκάλυψις αύτών έν συνεχείς ήτο αδύνατος ένεκα 
τών άπαιτουμένων άποζημιώσείον. Φαίνεται δ’ όμως ότι 
πρόκειται περ! τειχών μεγάλων, περικλειόντων ολόκληρον 
τήν έκτασιν τής Μούσγας καί τοΟ Φόρου καί έξικνουμένων 
ίσως μέχρι τής αρχαίας άκροπόλεως, έφ’ ής ύπάρχει το 
φρούριον.

Έξ ίσου δ’ όμως πιθανόν είναι νά άνήκιυσι τά τείχη 
ταΟτα εις μέγαν περίβολον τεμένους, εντός τοΟ όποιου 
ήσαν ιερά καί άλλα οικοδομήματα, ών λείψανα είναι οι 
εύρεθέντες κίονες καί τά άλλα άρχιτεκτονικά μέρη τών
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οικοδομημάτων, άτινα έν άφθονίγ. κατάκεινται επί τοΟ 
ύπ'ο των τειχών περικλειόμενου χώρου.

Ή διατήρησις των τειχών τούτων μέχρι τού νύν συν- 
ετέλεσεν ώστε νά σχηματισΟώσιν υψώματα, τών χωμά

των κρατηθέντων ύπ'ο τών τειχών, ούτως ώστε οί αγροί 
νά φαίνωνται κλιμακωτοί καθ’ ολην την έκτασιν του άρ- 

χαιολογικοΟ χώρου.
Καθ’ ομοιον τρόπον άπεκάλυψα κατά την Πορείαν 

πλευράν του χώρου, βστις όνομάζεται «φόρος» τήν βάσιν 
μιας πλευράς μεγίστου οικοδομήματος εις έκτασιν τεσσα
ράκοντα περίπου μέτρων, μή δυνηθείς νά προχωρήσω, 
διότι ο τοίχος αύτής είσέδυεν εις αγρούς σιτοφόρους, έν 
οϊς δεν μοί έπετρέπετο νά εξακολουθήσω την άνασκαφήν.

Ή βάσις αύτη άποτελεΐται εκ μεγάλων κατειργασμέ- 

νων πωρίνων λίθων.
’Επί τοΟ άποκαλυφθέντος μέρους τού άνωτέρου τοίχου 

άπεκαλύψαμεν καί άλλους πώρινους τοίχους καθέτους έπ'ι 
τού πρώτου καί απέχοντας άπ’ άλλήλων κανονικώτατα 
κατά 2 ι/2 μέτρα.

Οί κάθετοί ούτοι τοίχοι πιθανώτατα διήρουν τον Οπό 
του μεγάλου τοίχου περικλειόμενον χώρον εις πολλά δια
μερίσματα.

Ιίαρά την εξωτερικήν δέ επιφάνειαν το Ο μεγάλου τοί
χου καί κατά μήκος αύτού άπεκάλυψα πτωχοτάτους τά
φους, ών ή μία πλευρά ήτο αύτη ή επιφάνεια τού τοίχου, 
επί τής οποίας έστηρίζοντο μεγάλαι κέραμοι, κυρταί, κα- 
λύπτουσαι το σώμα τού νεκρού.

Άνεύρον τοιούτους τάφους έν ό'λω εννέα, επί έκάστου 
τών όποιων έν νόμισμα καί συντρίμματα αγγείων πήλινων 
καί ύαλίνων καί λύχνων. Καθ’ ολην την περιγραφεΐσαν 
έκτασιν παρετήρησα πολλαχοΰ σποραδικώς κατακείμενα 
επί τής έπιφανείας τής γής ή ύπ’ αύτής άβαθώς μόνον
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καλυπτόμενα τεμάχια κιόνων λεπτών μετά ή άνευ ραβδώ
σεων, όμοια κατά την τέχνην και το πάχος και την φύσιν 
τοΟ λίθου προς τά των πέντε κιόνων, περί ών ώμιλήσα- 
μεν έν αρχή.

Η πληθύς των κατεσπαρμένων αυτών κιόνων, ένια- 
χοΟ δε καί εις νεωτέρους τοίχους έντετειχισμένων, μή 
άνηκόντων προφανώς εις κατά χώραν κείμενον οικοδό

μημα, μο'ί ένέβαλε τήν ιδέαν ότι οδτοι έχουσι μετακομι- 
σθή έκ καταστραφέντος μεγάλου κα'ι εγγύς που κειμένου 

οικοδομήματος.
Εις τοιοΟτον οικοδόμημα πιθανόν νά άκήκη ό μέγας 

τοίχος, όν άπεκάλυψα, ό εις πολλά διαμερίσματα δπο 
καθέτων τοίχων διαιρούμενος, προ τών οποίων πιθανόν νά 
υπήρχε στοά, έξ ής δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν τήν ύπαρξιν 
τής πληθύος τών έγκατεσπαρμένων καθ’ όλην τήν έκτα- 
σιν τών αγρών τεμαχίων κιόνων.

’Επειδή δε καί ό χώρος, έν ώ άπεκαλύφθη ο τοίχος, 

ονομάζεται «φόρος » πιθανώτατον είναι ότι οδτος ανήκει 
εις μεγάλην 'Ρωμαϊκήν αγοράν, ήτις διέσωσε τήν ονο
μασίαν εις τούς μεταγενεστέρους (Forum Romanum). 
Έν γένει κατά τάς έν Κυπαρισσία έρεύνας άνευρον 122 
νομίσματα, κατατεθέντα έν τώ Νομισματικώ Μουσείω, 
ών τά καλώς διατηρούμενα καί σπουδαιότερα εΐνε τά εξής.

— Μία χρυσή δανάκη μέ τύπον περιστεράς, εν Φα- 
λανναίων, έν Παγών (;), τέσσαρα Κορίνθου, έν Πατρών, 
πέντε Μεσσήνης, έν Πύλου (;), έν Απαμείας τής έν Φρυ
γία καί έν Βυζαντίακόν τοΟ Φωκά.

'Ωσαύτως πέριξ τών έρημικών έκκλησιδίων έξέχωσα 
πληθύν Βυζαντιακών τάφων πτωχοτάτων καί πλινθόκτι
στων. Πέριξ δέ του αγίου Γεωργίου τής Μούσγας εύρον 
τοιουτους τάφους μόλις εις βάθος 0,40 του μέτρου, προ- 
χωρήσας δ’ όμως εις βάθος δύο μέτρων συνήντησα πωρί-
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νους τοίχους, διακλαδώσεις πίΟανώτατα των πωρίνων τει
χών, περί ών ανωτέρω έγένετο λόγος.

Ολήν οέ απειρίας τεμαχίων αγγείων εύτελών και πή

λινων σταθμών ούδέν άλλο άνεύρομεν κατά την άνασκα- 
φήν. Νομίζω δ’ όμως ότι αί τοποθεσίαι περί ών ώμίλησα 

ανωτέρω, πρέπει νά έρευνηΟώσι δι’ άνασκαφών, διδομένων 
τών άπαιτουμένων αποζημιώσεων, διότι υπάρχει μεγίστη 

πιθανότης εύρέσεως σπουδαίων εύρημάτων καί ίσως Οά 
καταστή δυνατόν νά όρισθώσι τά ύπό του Παυσανίου 
μνημονευόμενα ιερά τής Κυπαρισσίας Αθήνας καί τοΟ 

Απόλλωνος.

Έν Πάτραις, τη 26 Δεκεμβρίου 1911.

Ό ’Έφορος τών ’Αρ/αιοτητοιν
Ν. ΚΠΙΑΡΙΣΣΙΙΣ
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