
ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1911 59

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-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:46:20 EEST - 18.237.180.167



ΕΡΕΓΝΑΙ ΕΝ ΚΤΝΟΓΡΙΑ

Κατά τον παρελθόντα Σεπτέμβριον δαπάναις τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρείας ένήργησα έν Κυνουρια τήν άνα- 
σκαφήν αρχαίου ιερού, μεταξύ των χωρίων Μελανών 
και Τυρού ευρισκομένου, Β ώρας Β τοΟ Λεωνιδίου. Ή 

άνασκαφή έκτος ικανών εύρημάτων έβεβαίωσεν, ότι το 
ιερόν άνήκεν εϊς τον ’Απόλλωνα, όστις είχε καί τήν έπί- 
κλησιν του Τνρίτον. 'II δε ούτω όνομάζουσα τον θεόν αρ
χαία επιγραφή παρείχε το άπροσδόκητον κέρδος, οτι το 
όνομα τού εγγύς Τσακωνικοί» χωρίου του Τνρον είναι 
άρχαϊον καϊ οτι το γειτονικόν τείχος άνήκεν εϊς ομώ
νυμον άρχαίαν πόλιν.

Τήν τοπογραφικήν ταύτην έπιτυχίαν έν τη Κυνουρια, 
χώρα κατά το πλεϊστον άνεξερευνήτω, ήκολούθησαν ευτυ
χώς καί άλλαι. Διαμείνας επί εβδομάδα έν Αεωνιδίω χά- 
ριν τής πρσωρινής τοποθετησεως τών εύρημάτων έν τώ 
έκεΐ Έλλη νικώ Σχολείω καϊ τής καταγραφής αυτών, 
εσχον τήν ευκαιρίαν νά συμπληρώσω τάς ειδήσεις, άς 
συνέλεξα περιηγηθείς τήν Κυνουρίαν κατά τό 190Β, καί 
ούτω νά διδαχθώ περί τής ακριβούς θέσεως δύο άλλων 
άρχαίων πόλεων, τής ΙΙολίχνας καί τής Γλυππίας. Εκ
τός τούτων καί περί τών Πρασιών, ών ή θέσις προ πολλοΟ 
είναι γνωστή, θά προστεθώσι κατωτέρω καί άλλαι νεώ· 

τεραι ειδήσεις.
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*Ιερόν ‘Απόλλωνος Τνρίτον.

Βορείως των Μελανών και εις άπόστασιν 8/4 εκτείνεται 

μικρά κοιλάς, ένθα οί άμπελώνες τοΰ χωρίου, ονομαζό
μενη Σερνιάλι. Μετά πορείαν ανηφορικήν 10’ προς άνατο- 
λάς άναβαίνει τις εις την κορυφήν τοΟ 'Αγίου Ήλία τοΟ 
Μελανιώζικου. θαυμασία είναι ή έντεΰθεν θέα. Η κορυφή 
παρουσιάζει έλαχίστην επίπεδον εκτασιν, προς BA, Α καί 
ΝΑ δε ό λόφος καταπίπτει άποτόμως προς τήν θάλασσαν, 
ύπερ ήν ΰψουται περί τά 800 μέρτα. Ούτω οΰδέν εμπο
δίζει το βλέμμα νά έκτείνηται μέχρι τής νησΐδος ΙΙαρα- 
πόλας προς Ν, τής άπέναντι τοΟ Μαλέα, καί ύπέρ πάντα 
τον κάτωθι Άργολικόν κόλπον, τήν ’Αργολίδα καί τά πέ- 
ριξ όρη μέχρι των ηγεμονικών κορυφών τής Κυλλήνης 
προς Β. Εγγύς, ύπο τούς βορείους πρόποδας τοΰ αύτοΟ 

βουνοΰ διακρίνει τις μικράν ράχιν είσβάλλουσαν εις τήν 
θάλασσαν, γνώριμον καί μακράθεν διά τούς επί τής άκρας 
3 ανεμομύλους. Το ύψηλότερον μέρος τής μικράς χερσο
νήσου περιβάλλεται δι’ αρχαίου τείγους. Μικρόν πέραν 
ύπεράνω ωραίου κλυκλοτεροΟς ό'ομου εκτείνεται διαιρού
μενου εις συνοικίας το χωρίον, ό'περ κατά μέν τήν κοινήν 
παράδοσιν ονομάζεται ό Τυρός, ύπό δε τών Τσακώνων ό 
Ντερέ.

Τό έρ ευνηθέν ιερόν εϊχεν ίδρυθή επί τής κορυφής τοΰ 
Αγ. Ηλία. Είναι δέ ή πρώτη περί αύτοΟ είδησις, άν καί 

λίαν σκοτεινή, άρκούντως παλαιά. Διότι προ 3.3-40 ετών 
χωρικός εκ Μελάνων όνόματι Καμπίσης σκάπτων το επί 
τής κορυφής κτήμα του άνεΟρε χαλκήν λαβήν αγγείου 
μετ έπιγραφής, ήν έπώλησεν έν Αεωνιδίω εις άγνωστον 
άλλοδαπόν. Ούτω ή ενεπίγραφος λαβή εισήχθη εις τό έν 
Βερολίνο» Μουσείου καί έξεδόθη έν IGA, 39 (: Μεν οΟτιοις
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άνεθέκε τδί Γίυθαιεϊ) μετά πολλών ανακριβείων ώς προς 
τον τόπον της εύρέσεως ( — in vico Serjalio, qui inter 
Leonidium et, Melavam est situs). Τόν αληθή τόπον 
ήδυνήθην νά βεβαιώσω κατ’ Αύγουστον τοΟ 1906, ό'τε 
έπισκεφθείς την κορυφήν τού Άγ. Ηλία παρετήρησα, ότι 
την βάσιν τού έρειπωθέντος εκκλησιοίου άπετέλουν άο- 
χαϊοι λίθοι καί ότι καί άλλοι ήσαν πέριξ διεσκορπισμένοι, 
εις τα Μέλανα Οε μεταβάς έμαθον, ότι αύτόθεν ό Καμπί
σης είχεν εύρει το κατόπιν έν Αεωνιδίω πωληθέν άρχαΐον.
Κκτοτε έφάνη μοι πιθανόν, ότι ό αρχαίος κύριος τής κο

ρυφής τού Αγ. Ήλία ήτο ό Απόλλων. Ή έπίκλησις άλ
λως τοΟ ΙΙυθαέως ύπήρξε μεγάλως διαδεδομένη έν ταϊς 
γειτονικαΐς χώραις, τή Άργολίδι καί Λακωνική.

Ή εικασία αύτη έπεβεβαιώθη διά δευτέρου επιγραφικού 
ευρήματος, γενομένου προ τής έμής άνασκαφής. Οί Με- 
λανιώται δηλ. έπιθυμοΟντες νά ίδρύσωσι νέαν καί εύμε- 
γέΟη εκκλησίαν έπεχείρησαν κατά τον Δεκέμβριον τοΟ 

1910 νά ϊσοπεδώσωσι τον χώρον, έκει δέ σκάπτοντες συνέ- 
λεξαν κατά τήν β’ ήμέραν τής εργασίας πολυάριθμα αρ
χαία, αέχμάς. σιδηράς δοράτων, αγγεία καί δύο χαλκά 
άγαλμάτια, έξ ών το μέν παρίστα τόν Ήρακλέα, το δ’ 
έτερον ταύρον μετ’ επιγραφής καλούσης τόν ’Απόλλωνα. 
Ευτυχώς οί χωρικοί πεισθέντες εις τάς συστάσεις τού 
μεταξύ αύτών προέχοντος κ. Μ. Λυσικάτου έπαυσαν τήν 
περαιτέρω εργασίαν καί άνήγγειλαν τήν είδησιν εις τάς έν 
Αεωνιδίω άρχάς άποστείλαντες άμα καί τά ευρήματα. 
Τούτου ένεκα το άρχαϊον έδαφος παρέμεινε άθικτον μέχρι 
τού παοελθόντος Σεπτεμβρίου, άν καί οί Μελανιώται ήπεί- 
γοντο μεγάλως νά οΐκοδομήσωσι τήν έκκλησίαν των.

Κατά τήν έπακολουθήσασαν άνασκαφήν προσετέθησαν 
τρεις αλλαι έπιγραφαί, προερχόμεναι πάσαι έκ χρόνων άρ- 
χαίων καί όνομάζουσαι τον αύτον θεόν. Μετά ταύτα ούόείς
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δύναται νά ατηριχθή δισταγμός περί τοΟ κυρίου του ιεροί». 
Άλλα και όποιον υπήρξε τό ιερόν κατά τάς διαφόρους 
έποχάς, ικανά διδασκόμεθα έκ των βεβαίως ούχί άφθονων 
καί μεγάλων άλλ’ ένδεικτικών ευρημάτων.

Δύο χρονικαί περίοδοι ώς προς την κατασκευήν διεκρί- 

Οησαν. Εχομεν δηλ. άφ’ ένός μεν λείψανα διαφόρων άρ- 
χιτεκτονικών μελών μικροί» ναοΟ, έγερθέντος τούλάχιστον 
κατά τον 60ν π. X- αιώνα, άφ' ετέρου δέ τά αρκούντως 
σωζόμενα θεμέλια τετραγώνου κτιρίου μετά πολλών διε

σπαρμένων λίθων και τά ίχνη πολυγωνικοί» άναλημματι- 

κοΟ τοίχου, κτισμάτων τοΟ 4ου π. X. αΐώνος. Τό παρατι
θέμενου σχέδιον είναι άρκετόν διά την κατανόησιν τών έκ- 
τιθεμένιυν και τής γενομένης εργασίας (εικ. 1).

ΤΙ άνασκαφή προ πάντων ένηργήθη κατά τό ΒΑ μέ
ρος, βπου οί δηλωτικοί τών εύρημάτων σταυροί. ΙΙαντα- 
χοΟ άλλαχοΟ εύρομεν άμέσως ή μετά τινα εκατοστά τον 
φυσικόν βράχον. Μόνον κατά τήν ΝΑ κλιτόν δεν άνε- 
σκάφη έντελώς ικανή έκτασις παρέχουσα κεραμικά συν- 
τρίματα, διότι ύπέθεσα, οτι άμέσως όπεράνω άδύνατον 
ήτο νά ύπήρχεν ό ναός, ένεκα τής απουσίας παντός ίχνους 
θεμελιώσεως ή τής προς τοΰτο αναγκαίας ισοπεδώσεως 
τοΟ βράχου.

Η επίπεδος επιφάνεια τής κορυφής διαπλατύνεται, ώς 
φαίνεται εν τώ σχεδία», κατά τό μέσον και τό βόρειον άκρον. 
Η οιαπλάτυνσις δέ αύτη έγένετο τεχνητώς ύπο τών αρ

χαίων κατά τό Α καί Β μέρος. Διότι άρχικώς άπό τοΟ 
σημείου, όπου ή ΒΑ γωνία το0 τετραγώνου κτιρίου, ό φυ
σικός βράχος κατέπιπτε προς άνατολάς καί ή έλάχϊστον 
χώμα εχουσα επιφάνεια παρουσίαζε διά τό εύ'θρυπτον τοΟ 
λίθου βαθείας ρωγμάς. ’Εντός τών ρωγμών τούτων εύρέθη 
λεπτόν στρώμα έκ γής μελαίνης, οστών καί τεμαχίων 
αγγείων έκ τών μεταξύ τών γεωμετρικών καί τών άνατο-
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λιζόντων, δπερ είναι το παλαιότατον εν τώ ϊερώ παρατη- 

ρηΟέν στρώμα. Αλλ’ έν χρόνοις νεωτέροις αί ρωγμαί καί 
τά μεταξύ των Λίθων χάσματα έπληρώθησαν ύπ’ ανθρώ
πων διά κοινών κυανοφαίων λίθων, οϊοι φαίνονται έν τοϊς 
πέριξ καί σήμερον, καλουαενοι γεράνιες πέτρες, καί οΰτω

ο χώρος ίσοπεοώθη μέχρι τής γραμμής, 6'θεν άρχονται οί 
πολλοί σταυροί. Βραδύτερον ή πλήρωσις τών διά λίθων 
έπεξετάθη μέχρι τών θεμελίων τοΟ πολυγωνικοΟ τοίχου, 
οστις βεβαίως έξετείνετο προς Ν καί Β καί έχρησίμευεν ώς 
ανάλημμα. Μεταςϋ τών λίθων τής δευτέρας ταύτης ΐσο- 
πεδώσεως εύρέθησαν πολυάριθμα συντρίμματα κεράμων

17
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καί αγγείων καί τα πλεϊστα έκ τών αναθημάτων, έξ ών 

ούδέν καταβαίνει εκ τών δυναμένων να χρονολογηθώσι 
κάτω το0 5ου π. X. αίώνος. Διά ταΟτα είναι πιθανώτα- 

τον, ότι ή νεωτέρα έπέκτασις τοΟ χώρου καί ό συνανήκων 
άναλημματικός τοίχος έγένοντο χάριν τοΰ τετραγώνου 
κτιρίου, ό'περ, ώς Οά ίδωμεν, ήτο βωμός καί, ώς προεδη- 
λώθη, άνήκει ^ρονικώς εις τον 40ν αιώνα Η δέ άνευ αρ

χαίων συντριμμάτων ίσοπέδωσις είναι βεβαίως πολλώ πα-

λαιοτέρα καί πιθανώς έζετελέσθη προ τής οίκοδομήσεως 
τοΟ ναϊδίου ή χάριν αύτοΟ.

Ή θέσις τοΰ μικρού ναοΟ δεν κατεδείγθη έπαρκώς. Εί- 
•/ον άλλοτε την γνώμην, οτι ό να'ος ΰψοΰτο, οπού βραδύ- 
τερον ίορυθη ό τετράγωνος βωμός, διά την μνημονευθεΐ- 
σαν παλαιοτέραν ίσοπέδωσιν καί διά τ'ον λόγον, ότι το μέ- 
γιστόν πλήθος τών εύρημάτων ενταύθα, έμπροσθεν δηλ. 
τής υποτιθέμενης Α πλευράς τοΟ ναοΟ, ήλθεν εις $ώς. 
Άλλ’ ό Καθηγητής Dorpfeld άντέκρουσε την εικασίαν, 
διότι νομίζει εντελώς άπίθανον την άντικατάστασιν ναού 
διά βωμοΟ. Ισιος λοιπόν ό ναός ήτο ιδρυμένος έν ώ περί
που τόπω οί Μελανιώται προτίθενται νά κτίσωσι την νέαν 
εκκλησίαν τοΟ 'Αγ. Ηλία.
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Μικρά καί εύάριθμα είναι τα Ικ του αρχαίου ναοΟ 

συντρίμματα' δυο τεμάχια μαρμάρινου κιονοκοάνου, υ,ι-

κρδν ΟραΟσμα επιστυλίου πώρινου, δυο μέρη έκ τοΟ πή
λινου ακρωτηρίου, τρία θραύσματα έκ τής πηλίνης έπαε-
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τίδος καί πολυάριθμα τεμάχια κεραμίδων καί ακροκερά
μων. Το μεϊζον τεμάχιον κιονοκράνου δεικνύει τον άρχαΐον 

σφοδρά πεπιεσμένου έχϊνον και έχει διάμετρον κατά τ'ο 
ΰποτραχήλιον 0,38. Προς τ'ο μέγεθος τούτο συμφωνεί το 
τεμάχιον τοΟ επιστυλίου (εικ. 2), έξ ου διά την διατήρη- 
σιν των σταγόνων εύρίσκεται, οτι το πλάτος τής τρίγλυ
φου ήτο 0,32, μικρότερου δηλ. κατά τι, ώς συνηθέστατα 

συμβαίνει, τήρ άνωτάτης διαμέτρου τοΟ κίονος. Ιο ακρω
τήριου επί τής κορυφής τοΟ άετώματος ήτο πήλινου καί

Εικ. 4.

περιφερικόν μετά διακοσμήσεως παραπλήσιας προς την 

τοΟ γνωστοΟ μεγάλου ακρωτηρίου τοΟ Ηραίου τής ’Ολυμ
πίας. Ιοιαϋτα ακρωτήρια αρχαϊκών ναών εύρέθησαν ήδη 
πολλαχοϋ, ώς έν Βάσσαις τής Φιγαλείας, έν Μαντινεία, 
εν Σπάρτη καί έν τώ παρά το Μεθύδριον τής Αρκαδίας 
άνασκαφέντι προ δυο ετών it π ο τοΟ Hiller ναώ. Τά επί 
τής εικόνος 3 τεμάχια διαφέρουσιν άλλήλων κατά τι ώς 
προς τας διαστάσεις. Διά τοΟτο το μεϊζον προς αριστερά 
πρέπει να άποδοθή εις το Α άέτωμα. Το προς τά δεζιά 

διατηρεί ύπεράνω μέρος τών όδόντων τοΟ κτενοειδοΟς πέ- 
ρατος. Ίο εν εικ. 4 άπεικονιζόμενον πήλινου τεμάχιον
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ανήκει εις έπαετίδα ή σίμην του άετοΟ. Τρία είδη κεράδων 
παρετηρήθησαν, δπερ είναι εύλογον προκειμένου περί τής 
λίαν ύψηλής καί εις τους σφοδρότατους ανέμους εκτεθει
μένης Οέσεως.

Του νεωτέρας έπο/ής κτιρίου διατηρείται ή Η πλευρά,

μετρούσα μήκος 8,42 μ , καί μικρόν μέρος των εκατέρω
θεν συνε/ομένων κατά μίαν .μόνην σειράν είργασμένων λί
θων, ή τις σαφώς χαρακτηρίζεται ώς ή εύθυντηρία (εΐκ. 5). 
Είογασμένοι λίθοι είναι μόνον οι έμπροσθεν τεταγμένοι 
κατά τάς άνω μνημονευθείσας θέσεις, έν ω οί όπισθεν 
τεταγμένοι καί οί κατά τάς λοιπάς πλευράς είναι όλως 

ακατέργαστοι κυανόφαιοι λίθοι. Οί είργασμένοι είναι ή
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ασβεστόλιθοι δεικνύοντες κατά την πρόσοψιν κάτωθεν (ορι
σμένης οριζόντιας γραμμής, τής κυρίως εύθυντηρίας, τρα- 

χεϊαν επιφάνειαν ή πώρινοι, οίτινες άπό τοΟ ΒΑ άκρου 
εις πέντε θέσεις εναλλάσσονται κανονικώς μετά των ασβε
στόλιθων. Εδράζονται δε οδτοι ή έπι τού φυσικοΰ εδά
φους ή έπι των αύτών άργών λίθων, οίτινες διατηρούν

ται εύτυ/ώς και έπι των λοιπών πλευρών καί παρέχουσιν 

ουτω την ενδειξιν, ό'τι τό κτίριον θά ήτο τετράγωνον. Οί 
ασβεστόλιθοι δεικνύουσιν ΰπεράνω κατά τό προς το μέτω- 
πον άκρον 0,01 έςέγουσαν ταινίαν, πλ. 0,05. ’Εντεύθεν 
έδιδάγθημεν, ό'τι οί πολυάριθμοι λίθοι μεθ όμοιας ταινίας, 
οΰς συνελέξαμεν διεσκορπισμένους, άνήκουσιν εις το αυτό 
κτίοιον. Έκ τούτων ολίγοι άνήκουσιν έπίσης εις τήν εύ-
θυντηρίαν, οί δέ πλεϊστοι ώς παρουσιάζοντες όπάς συνδέ
σμων και πρόσοψιν λείαν εις έπικειμένους δόμους. Οί τε
λευταίοι ε/ουσιν ύψος 0,285. Άλλ’ ύπάρχουσι καί άλ
λοι λίθοι μεθ’ ύψους 0,60 καί μικράς άνω γεισοειδοΟς έπι- 
στέψεως- Ουτοι άναμφιβόλως θά άπετέλουν τον θριγκόν
τού ιδρύματος καί ώς εξάγεται έκ τών έπι τής άνω έπιοα-
νείας οπών γόμφων θά άνεΐχον τούς λίθους τής κορωνίδος, 
έξ ών όμως ούδείς έσώθη. Ό αριθμός τών δόμιον μένει 
άγνωστος. Ιΐιθανώτατον δέ είναι ότι το έσωτερικον έπλη- 
ρούτο ολόκληρον δι’ όμοιων λίθων, διότι διασώζονται τινές 
άνευ ταινίας καί μετά συνδέσμων έπι τριών πλευρών.

Η άναπαράστασις τού τετραγώνου κτιρίου έν ταΐς 
λεπτομερείαις είναι διά τήν καταστροφήν μεγάλου μέρους 
τού υλικού άούνατος. Διά τούτο είμεθα ήναγκασμένοι νά 
άρκεσθώμεν εις τήν ανωτέρω διά γενικών γραμμών γενο- 
μένην άναπαράστασιν. Ότι τό κτίριον δέν ήτο ναός, είναι 
πρόδηλον. Αλλά καί ώς βάθρον δυσκολώτατον είναι νά 
κατανοηθή. Δώτι τοιούτον βάθρον θά ήτο ύπερβολικώς 
μέγα σχετικώς προς τήν λοιπήν έν τφ ίερώ κατασκευήν,
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ήτις συνίστατο το πολύ έκ τοΟ άρχαίου ναϊδίου. ϊπο- 
λείπεται άρα νά θεωρηθή βωμός. Οΰτω δε ερμηνεύονται 
άριστα και πέντε εύμεγέΟεις έκ λίθου σκληροΟ ΰπομέλανος, 
παρομοίου προς τον έξ "Αργους έν τη Θόλω τής Επίδαυρου, 
πλάκες, δεικνύουσαι άνω ίχνη χαλκών αγαλμάτων φυσι
κοί» μεγέθους. Γά βάθρα ταΟτα ήτο δυνατόν νά είχον το- 
ποθετηθή έκτος τοΟ βωμοΟ ή και εντός αύτοΟ, ώς π. χ. 
έκ τοΟ βωμοΟ τής Περγάμου γνωρι'ζομεν.

Ως πρός τον χρόνον τής κατασκευής τοΟ βωμοΟ και

Εικ 6.

τοΟ συγχρόνου αναλήμματος πιστεύω, ότι δυνάμεθα νά. άνα- 
δώαεν ιαενοι του 4ου αίώνος. Οί σύνδεσμοι των λίθων 
είναι πάντοτε πιοειοεΐς. Αλλά. τοιοΟτοι άπαντώσιν ώς 
γνωστόν και εις κτίρια του 4ου αίώνος, ώς έν Ππιοαύρω 
καί αλλαχού. Έπειτα δέ καί ή έργασία είναι επιμελής καί 
απέριττος.

Έκ τών εΰρεθέντων αναθημάτων, εις ών την έςέτασιν 
μεταβαίνομεν, ούδέν φαίνεται νεώτερον ή καί σύγχρονον 
τοΟ βωμοΟ. Πάντα ανεξαιρέτως άνήκουσιν εις τον 60ν καί 
5ον αιώνα, μερικά δέ όστρακα άναβαίνουσι καί μέχρι το0 
7ου ή καί έτι παλαιάτερον.

Ή είκών 6 παοιστα κατά το ύπάρχον μέγεθος ούο
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χαλκοϋς ταύρους, έξ ών ό ενεπίγραφος εΰρέθη ύπ'ο των Με- 
λανιωτών κατά την μνημονευθεϊσαν εργασίαν. Εν μετα

γραφή τα σαφώς άναγινωσκόμενα γράμματα έχουσιν ώδε'

Άπέλλδν Κλε.

Ο τύπος ’Απελλών άντί Απόλλων είναι γνωστός ώς 
οωοίκος καί πλέον ή άπας ήδη παρετηρήθη επί λακωνικών 

επιγραφών (ΐδέ Pauly - Wissowa Lex. έν λέξει Apollon). 
Ότι το όνομα τοΟ θεοΟ εΰρηται κατ’ ονομαστικήν, δεν 
είναι βεβαίως σύνηθες επί τών άναΟημάτων. Άλλ’ όμοια 
παραδείγματα εχουσιν ήδη καταλεχθή (πρβλ. ΑΕ, 1904, 
148). Τά μετά το όνομα του ΘεοΟ γράμματα είναι βε
βαίως δυσερμήνευτα. Ισιος άποτελοΟσι την άρχήν άγνω

στου ήμΐν τοπικοΟ επιθέτου τοΟ Απόλλωνος. Σύμτωνος 
προς την έπο/ήν τών γραμμάτων, τον 6ον π. X. δηλ. 
αιώνα, ώς συνήθως χρονολογοΟνται οι τοιοΰτοι χαρακτή

ρες, είναι καί ή αυστηρά καί επιμελής τέχνη το0 άγαλ- 
ματίου. Καί ό έτερος ταΟρος, άν καί διαφόρου εξωτερικού 
καί άμελεστέρας εργασίας, είναι επίσης αρχαίος. Ό ένε- 
πίγραφος κοσμείται προς τούτοις δι’ ώραίας πράσινης έπι- 
χρώσεως, κάλλιστα διατηρουμένης.

Η είκ. 7 παρέχει δύο χαλκοΟς λέοντας εις μέγεθος 
κατ’ έλάχιστον μικρότερον του ύπάρχοντος. Έχρησίμευ- 
σαν άμφότεροι ώς πόρπαι, άφ’ ών σήμερον έλλείπουσιν 
άποκοπεϊσαι μόνον αί βελόναι. Ή ούρά καί επί τών δύο 
καταλήγει εις κεφαλήν όφεως πωγωνοφόρου, τοΰθ’ όπερ 
εξαιρεί τήν δαιμονιώδη φύσιν τοΰ ώς άποτροπαίου χρησι- 
μεύοντος λέοντος. Ό προς τά αριστερά φέρει τά ακόλουθα 
γράμματα'

Απόλδνος έμ

ΤοΟ τελευταίου γράμματος διέκρινα προ τοΟ πρωτοτύ-
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που μονον το πρώτον ήμισυ, των λοιπών φθαρέντων ΰπο 

τής έκεΐ άναπτυχθείσης όξειδώσεως. Αλλ δτι πρέπει νά

συμπληρωθή ή[μι ούοεμία υπάρχει αμφιβολία. Σύμφωνος 
επίσης, ώς και επί τοΟ ένεπιγράφου ταύρου παρετηρήσα-
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μεν, προς τον χρόνον τής επιγραφής είναι καί ή προδήλως 
αρχαϊκή τέχνη τοΟ λέοντος. Η χαίτη έχει δηλωθή σχη- 

ματικώς διά -/αραγμάτων καί το δλον περίγραμμα ώς καί 
τα χαρακτηριστικά τοΟ προσώπου έπιόεικνύουσι την συνήθη 
αύστηράν κομψότητα. Αντιθέτως ο προς τά δεξιά λέων 

παρουσιάζει πλεΐστα γνωρίσματα νεωτέρας εποχής. II 
χαίτη δεν παρίσταται πλέον σχηματικώς καί τά λοιπά χα

ρακτηριστικά έχουσί τινα άδρομέρειαν, άλλ ότι ο πλάστης 
είργάζετο ταχέως καί βιομηχανικώς δεικνύει ή χονδροειδής

* "° Λ Ο

'ν-

Ν'\
-τ'

<>
<1?

Λ-

ΕΙκ. 8.

Ζ

ουρά. Σύμφωνον προς τήν διάφορον εποχήν είναι το φαι- 
νόμενον, ό'τι μόνον έπί του άρχαϊκοΰ διετηρήθη ή πράσινη 
έπίχρωσις.

Όμοίαν λεοντόσωμον πόρπην βλέπει τις έν τή χαλ
κοθήκη τοΟ ΕθνικοΟ .Μουσείου καί έν τώ Μουσείω τής 

Σπάρτης φυλάσσονται δύο, αν καλώς ενθυμούμαι, προερ
χόμενα: έκ των άνασκαφών τής Όρθείας. Δύο όμοιας παρε- 
τήρησα εις χεϊρας ιδιωτών, εύρεθείσας τήν μεν έν ΙΙα- 
λαιοχωρίω τής Κυνουρίας, τήν δέ παρά τον λιμένα του 
Λεωνιδίου.

Ιήν μακροτέραν έκ τών εύρεθεισών επιγραφών εχομεν
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εν είκόνι 8, ό'που τά γράμματα είκονιζονται εις το ήμισυ 
το) πραγματικοί) αύτών μεγέθους.

.... ειτονίδας άνέϋικε τδι Άπόλόνι πάρ Δδριεος δδρον

άναγινώσκονται σαφώς έγκεχαραγμένα εν τώ έσωτερικώ 

πηλινης κύλικος, κοσμούμενης μόνον δε’ ώραίου μελανός 
γανώματος καί διατηρηθείσης ούχί ολοκλήρου εις επτά 
συνανήκοντα τεμάχια. Το όνομα τοΟ άφίερώσαντος δύνα- 
ται ίσως να συμπληρωθή: Εθγ]εετονίδας. Μετά το δώρον 
ούδέν άλλο έγράφη. Ώς έκ τής έλλείψεως παντός κοσμή
ματος καί άλλων διακριτικών δύσκολον είναι νά όρισθή ο

Ειχ. 9,

τόπος τής κατασκευής τής κΰλικος. Πιθανόν είναι έν του- 
τοις, ό'τι προέρ/εται εκ τής Λακωνικής.

Η εις το ήμισυ του πραγματικοί) μεγέθους παριστω- 
μένη εν είκ. 9 χαλκή λαβή ξίφους παρέχει πιθανώς την 
άρχαιοτάτην έκ τών εύρεθεισών επιγραφών.

ΙΊερδικι'ας άνέθεκε

Το Σ δέν παρίσταται ώς έν ταϊς λοιπαΐς διά τριών 
γραμμών αλλά διά τεσσάρων. ’Αλλά :οΰτο οΰδαμώς είναι 
σημεΐον νεωτέρων χρόνων. ΙΙολλώ μάλλον πιστεύω, οτι* 
τό σίγμα τοΟτο είναι παραλλαγή τις το0 αρχαίου μετά 
πέντε γραμμών παριστωμένου λακωνικό1) χαρακτήρος. Ιο
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Ν είναι γεγραμμένον ώς εάν ή γραφή διηυθυνετο προς τά 
αριστερά, δπερ είναι ενδειξις παλαιοτέρων γρόνων.

Λακωνικήν επίσης καταγωγήν Φαίνεται, βτι εχει ή

&X'

αρχαία επιγραφή POAR, έγκεχαραγμένη επί πηλίνης προ- 
•/όης, άριθμηΟείσης έν τω εΰρετηρίω τής έν Λεωνιδίω 
κατατεθείσης συλλογής διά τοΟ άρ. 18. Πόλλις άναφέρε-
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τκ! πλέον ή άπαξ ώς όνομα Λακεδαιμονίων άλλα και ’Αρ

γείου τίνος. (Ίοε Λες· Pape).
Αλλά την σημαντικωτάτην επιγραφήν παρουσιάζει 

άναμφισβητήτως ή ΰπ’ άρ. 10 είκών. Ιίαρίσταται εις μέ
γεθος κατ’ έλάχιστον μικρότερου του ύπάρχοντος ράκος 

/αλκής φιάλης, επί τοΟ χείλους τής όποιας άναγινώσκεται

Απέλον 1 υριτ

Του άρχικοΟ Α διακρίνεται σαφώς τ'ο δεξιόν σκέλος, 
καθ’ ο ακριβώς έκόπη το λεπτόν έλασμα. Έν τέλει δέ μετά 
το Τ οΰδέν ίχνος διετηρήθη. Άλλ’ ή συμπλήρωσις: 
’Απέλον Τνρίτ[ας αίρεται υπέρ πάσαν άμφιβολίαν. Τό 
δεύτερον ήδη εχομεν έκ τοΟ αύτοΟ ίερου επί αναθήματος 
το όνομα του θεοΟ κατ’ ονομαστικήν πτώσιν. Μετά τοΟτο 
ακολουθεί όνομα, όπερ άνάγκη νά είναι επίθετου τοΟ ’Απόλ
λωνος καί επειδή τοιοΟτον επίθετου άλλοθεν άγνοουμεν 
φυσικόν είναι νά πιστεΰσωμεν, οτι τό επίθετου προέρχεται 
έξ όνόματος τόπου. Άλλ’ ενταύθα ένθυμουμεθα αυτομά
τως το όνομα τοΟ έγγΰς τσακωνικοί! χωρίου. Ο Ιυράς, ώς 

λέγομεν οί λοιποί, καί ό Ντερέ, ώς καλοΟσι τό χωρίου οί 
λαλοΟντες το Τσακωνικόν ιδίωμα (ο Τυρέ, ό Ντυρέ μετά 
του έκ του άοθρου ν, 6 Ντερέ κατ’ άφομ,οίωσιν) ταίνεται 
καί καθ έαυτήν ώς λέξις έχουσα άρχαίαν καταγωγήν. 
Άλλ’ ί'να μηδείς θαυμάζη καί δύσπιστή, αρκεί νά μνη- 
μονεόσωμεν τήν ευτυχή εικασίαν τοΟ Κουρτίου, όστις προ 
00 ετών συνεσχέτισε τό όνομα τοΟ άτανους χωρίου προς 
τον Τυρόν τής Λακωνικής Στεφάνου τοΟ Βυζαντίου 
(Peloponnes. If, 332,81).

Τρία είναι άρα τά έκ τής έπιγραφής ταύτης κυρία 
οφέλη: α’) διδασκόμεθα περί νέου τοπικοΟ έπωνυμου τοΟ 

Απόλλωνος, β’) ότι ό τόπος οότος είναι ό αύτός, προς τον 
ύπο Στεφ. τοΟ Βυζ. μνημονευόμενου Τυρόν τής Λακωνι-
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κής καί γ') δτι το όνομα διεσώθη εις το σημερινόν χωρίον, 
παρ’ δ ύπάρχουσι και άλλα ίχνη άρχαϊα και τείχος περι- 

στέφον άκρόπολιν.
Του τείχους τούτου, γνωστού προ πολλου (Curtius, 

Pelop. 11,305), έχει τις την ιδέαν έκ τής παρατιθέμενης 
εικόνος 11. ’Εκτείνεται μέχρι που 400 μέτρων περί την 

βραχώδη κορυφήν τής περιγραφείσης έν αρχή μικρας χερ-

Είκ. Π.

σονήσου. Διατηρούνται κατά την ΒΔ πλευράν 4 τετράγω

νοι καί εις στρογγυλός Πύργοι καί μετά του λοιπού τεί
χους ύψούνται ετι ενιαχού μέχρι τού ύψους των 4 μέτρων. 
Ιήν άκρόπολιν περιήλθον διά δευτέραν φοράν μετά την 
διά τής επιγραφής βεβαίωσιν τού όνόματος, με τον σκο
πόν νά συναντήσω ίχνη ίεροϋ εντός αύτής. Δεν συνέλεξα 
είμή όστρακα αναθηματικών, ούχί λίαν εύδιαγνώστων 

άγνώστων. Άλλ’ ό έκ Τυρού Ά. Μαστοοάκις εύρεν έν-
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ταύθα προ ετών χαλκούν επιμήκη κύβον, μεθ’ εξ εδρών, 
μήκους 0,09, καταλήγοντα εκατέρωθεν εις κεφαλήν λέον- 
τος. Παρόμοιοι εύρέθησαν μόνον έν τώ ίερώ τής Όρθείας 
τής Σπάρτης, καθ’ όσον γνωρίζω. 'Ο έκ Τυρού κατετέθη

Είκ. 12.

ύπο του εύοέτου εις την έν Λεωνιδίω συλλογήν καί έση- 

μειώθη διά τού άρ. 40.
Δυο χαλκά άγαλμάτια εχομεν έν είκ. 12 εις το ύπαρ

χον αυτών μέγεθος παριστώμενα. Το αγαλμάτων τοΟ 
Ήρακλέους εύρέθη ύπο των Μελανιωτών. Δεετηρήθη ακέ
ραιον καί, οπερ σπάνιον, μετά τής μολυβδοχοηθείσης βά- 
σεως αυτού. Ό θεός ή ήρως είναι έμφανής έκ τού ύψου-
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μένου ροπάλου, τοΟ έν τη αριστερά τόξου καί τοΟ άσα- 

φώς δηλόυμένου καλύμματος της κεφαλής, ό'περ πιθανώς

είναι λεοντη. Η ό'λη στάσις καί ό προβεβλημένος αριστε

ρός ποΰς έμφαίνουσι την άρχαιότητα της τέχνης. Άλλ
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ή εργασία είναι αμελής καί δεν εξαίρετα», υπέρ τήν βαναυ* 
σουργίαν.

’Αρχαϊκόν, παρόμοιον προς συνήθη καί εύτελή πή
λινα ειδώλια, είναι το προς τα αριστερά άγαλμάτιον, ό'πεο 
ίσως παριστα τον Απόλλωνα.

Ιόν είκ. 13 έχομεν χαλκά αγγεία, έξών το μέν εχει 
μορφήν ίππου, το δε σειρήνος. Είναι τα κάλλιστα έκ των 
εΰρεθέντων έργων τέχνης, ούχ ήττον δέ καί περίεργα. Ο 
ίππος, ΰψ. μεγ. 0,14, μήκ. 0,12, κενός τα εντός, πλήν 
των σκελών, φέρει επί τής κεφαλής μικρόν άγγεΤον, οίονεί 
τινα οίνον μετ’ έκρύσεως καί έχρησίμευε πιθανώς ώς άγ- 

γεϊον εις θρησκευτικάς τελετάς. ΤοιοΟτον άγγεϊον ομολογώ, 
οτι άλλοθεν μοί είναι άγνωστον. Είναι δέ τέχνης καλής 
τών αρχών τοΟ 3ου αίώνος καί εργασίας πανταχοΰ επιμε
λούς καί λεπτής. ’Επί του στήθους παρατηρεϊται ελλει
ψοειδές σώμα, κατά τι άνάγλυπτον, ώξειδωμένον. ΤοΟ το 
θά είναι τό βύσμα τής οπής, τής αναγκαίας κατά τήν χύ- 
σιν τοΟ χαλκοΟ.

Η σειρήν, άφ’ ής ελλείπει ολόκληρον τό κατώτερον 
μέρος καί ή άποκοπεϊσα λαβή, εχει ύψ. μέγ· 0,07 καί 
μήκος 0,083. Τό στόμιον άνω έχει τό σχήμα τριφυλλιού. 
Ή άνάμειξις τών μορφών τοΟ άνθρωπίνου σά>ματος καί 
τών τοΟ πτηνοΟ είναι άξια έξετάσεως. ιό στήθος όγκοΰται 
μάλλον κατά το μέσον ώς παρά τοΐς πτηνοϊς. Η ρίς έξέ- 
χουσα περισσότερον, ή οσον επί τών αρχαϊκών έργων συνηθί
ζεται, ενθυμίζει τό ράμφος, καί οί οφθαλμοί μετά μεγάλων 
άδένων καί τά μεγάλα όξέα ώτα απομακρύνονται βεβαίως 
από τής ανθρώπινης φύσεως. Ή τέχνη είναι ή αυτή προς 
τήν τοΟ ίππου. Πρβλ. π. χ. τον όμοιότατον σχηματισμόν 
τής κόμης καί τής χαίτης τοΟ ίππου. Κατά ταΰτα έπειοή 
τά περίεργα ταΟτα αγγεία προέρχονται έκ τοΟ αύτοΰ ερ
γαστηρίου καί είναι τεχνικώς τέλεια, εύλογον είναι νά έν-

18
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θυμηθώμεν το γειτονικόν Αργος και την περιφημον χαλ

κοπλαστικήν του τέχνην.
Έν είκ. 14 παρίστανται τά άξιολογώτερα έκ των εΰ- 

ρεθέντων πήλινων ειδωλίων. Η προτομή του άνορος ανή
κει εις το άνώτερον μέρος αγγείου. Η μετ αύτ'ον θεά κά- 

θηται επί θρόνου περιέργως εΐκονιζομένου. Απ'ο των νώτων

Είκ. 14.

εκφύεται εις μόνον στΟλος, εις ον ένοΟνται οι συνηθέστατα 
ώς δύο παριστώμενοι οπίσθιοι πόδες του θρόνου. Παρό
μοια φαίνεται, δτι ήτο ή παράστασις τοΟ θρόνου έπ'ι τοΟ 
αρχαϊκού κορμοΟ, όν ό Lattermann προ δύο ετών εύρεν έν 
Όρχομενώ τής Αρκαδίας. Καί άλλα εΰρέθησαν τεμάχια 

ειδωλίων θεάς καθημένης. Ούτω δέ άναλογίζεταί τις την 
Αητώ καί μάλιστα την Άρτέμιδα.

Εξ άλλων αναθημάτων άξια μνείας είναι αί πολυά- 
» ριθμοι σιδηραΐ αϊχμαί δοράτων διαφόρου μεγέθους, ξιφο- 

μάχαιραι, βέλη καί μεγάλη σιδηρά τρίαινα. Έκ των χαλ
κών σημειοΟμεν μέγαν λόφον περικεφαλαίας, άνθος μετά
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θαυμασίας κυανής έπιχρώσεως κα'ί λαβήν κατόπτρου. Έκ 
μολύβδου εύρέθησαν περί τούς ΊΟ μικρούς στεφάνους, 

όμοιους προς τούς κατά τάς τελευταίας άνασκατάς κατά 
χιλιάδας έξαχθέντας έκ των ιερών τής Σπάρτης.

Εξ αγγείων άκέραιοι εύρέθησαν ούκ όλίγοι έκ των λε
γομένων άριβάλλων, των σφαιρικών και τών ασκοειδών. 

Οί τελευταίοι, άν καί σπανίως διέσωσαν την διακόσμησιν, 
είναι προελεΰσεως κορινθιακής. Έπ'ι ενός τούτων διατη
ρείται δαίμων πτερωτός τρέχων μετά λεπτότατων χαραγ
μάτων. Οί σφαιρικοί παρουσιάζοντες ενίοτε εκτός τού μέλα- 
νος γανώματος καί πορφύραν ταινίαν φαίνονται, ότι είναι 
λακωνικοί. Τοιούτοι εύρέθησαν κατά τάς άνασκαφάς τής 
Όρθείας καί τού Μενελαείου κατά εκατοντάδας. Λακωνικαί 
μοί έφάνησαν καί βάσεις τινές κυλικών καί μικρά αγγεία 
τού τύπου τής όνομασθείσης λακαίνης. ’Αλλά καί άττικής 
μελανογράφου κύλικος μετά παραστάσεως διονυσιακού θιά
σου εύρέθησαν μικρά τεμάχια.

"Αν ήδη έκ τής γενικής άνασκοπήσεως τών εύρεθέντων 
αναθημάτων ζητήσωμεν νά έξαγάγωμεν συμπεράσματα 
περί τής ιστορίας τής λατρείας θά εύρωμεν, ότι ζωηρά ήτο 
ή έν τψ μετρίψ ίερφ λατρεία κατά τον 7ον, (ίον καί 00ν 
αιώνα. "Αν δεν εύρέθησαν νεώτερα αναθήματα, τούτο δεν 
σημαίνει, ότι κατά τούς εξής αιώνας κατέπεσεν ή σημασία 
τού ιερού. ’Ακριβώς κατά τον 4ον αιώνα άφιερώθησαν 
ίσως τά κάλλιστα έκ τών άναθημάτων, τά χαλκά δηλ. 
αγάλματα φυσικού μεγέθους, ών έχομεν τά βάθρα. Εκ 
τής κνήμης ενός τούτων εύρέθη έπιπολαίως επί τού εδά
φους κείμενον εύμέγεθες τεμάχιον.

Τον λακωνικόν χαρακτήρα ικανών έκ τών αναθημάτων 

έσημειώσαμεν έν ταϊς καθ’ έκαστον περιγραφαΐς. Είναι δέ 
τούτο κατά τοσοΰτο εύλογον, όσον είναι γνωστόν, ότι άπο 
τού τέλους τού 70u αΐώνος ή Θυρέα καί ή προς Ν αυτής

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:46:20 EEST - 18.237.180.167



276 ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOY 1911

ορεινή '/ώρα κατελήφθησαν ύπο των Λακεδαιμονίων, νι- 

κησάντων τούς Άργείους.

Πολί/να

Είδομεν άνωτέρω, δτι δια τής αρχαίας επιγραφής έοε- 
βαιώθη ή Οέσις τού Τυρού. Αλλά των επιγραφών δέν είναι 
κατώτεραι κατά τήν αποδεικτικήν δύναμιν αί άρχαίαν
καταγωγήν έχουσαι σημεριναί τοπωνυμίαι. Τοιαύτας δέον 
νά περιμένωμεν πολλάς εν τή όρεινή χώρα, ένθα θαυμα- 
σίως διετής η Or, ή άρ/αία λακωνική διάλεκτος εις το μήπω 
τελείως έξετασθεν πολύτιμον επιστημονικούς τσακωνικόν 
ιδίωμα. Πραγματικώς δέ ακούονται πολυάριθμοι άρχαΐαι 

τοπωνυμία», κατά τήν περιοχήν των ολίγων τσακωνικών 
χωρίων. Έκ τούτων δυνάμεθα νά ύποδείξωμεν ενταύθα 
δύο, σημαινούσας πόλεις μνημονευομένας ύπδ αρχαίων 
συγγραφέων.

ΤΙ ύπό τού Πολυβίου μετά τών Πρασιών μνημονευό
μενη Πολίχνα (Δ', 36,4 κ. έ ) διατηρείται μέχρι σήμερον 
λεκτικώς εις τό μίαν ώραν Ν τοΟ Λεωνιδίου άπέχον χωρίον, 
τά Πούλιθρα. Περί τούτου έπείσθην, οτε έμαθον εν Λεω- 
νιδίω, δτι οι Τσάκωνες καλού σι το χωρίον ΙΙούλιχρα καί 
ένικώς το Πούλι,χρε, φωνητικώς δέ το χρ έν τή Τσακω
νική προέρχεται εκ του χν. 'Η τέχνη καί δ τεχνίτης τσα- 
κωνιστί έκφέρονται ά τέχρα, δ τεχρίτα (πρβλ. Defner, 

Zakonische Grammatik, 103). 0»υτως αί δύο λέξεις δια- 
φέρουσι μόνον κατά το γένος. Άλλ’ ή μεταλλαγή τού 

γένους επί τών τοπωνυμιών είναι συνηθεστάτη. Ενταύθα 

δ’ ίσως προεκλήθη έκ τής προσεγγίσεως τής αιτιατικής 
τάν ΓΙολίχραν προς το ουδέτερον έν τφ πληθυντικώ.

Οί Άγγλοι λόγιοι Wace καί Hasluck εν ABS, 
1908-9, 176 έγ ραψαν, δτι παρά τά Πούλιθρα υπάρχει
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λόφο; μετά τείχους αρχαίου και ότι ενταύθα πιθανώς ύπήρ- 
χεν ή ΙΙολίχνα, ή αΐφνιδίως καταληφθεΐσα ύπο τοΟ Λυ
κούργου έν ετει ~19 π. X. μετά των Πρασιών, Λευκών 
καί Κυφάντων, άί πόλεις τέως κατεΐχον οί Άργεϊοι. Οί 

ρηΟέντες λόγιοι άπέοωκαν τήν ονομασίαν τής Πολίχνας εις 
τά έπ'ι τής λεγομένης Βίγλας τείχη μόνον ota. τον λόγον 
ότι ούοαμου άλλαχοΟ έν τοϊς πέριξ παρείχοντο αρχαία 
ερείπια, εις ά νά ήτο δυνατόν νά άποδοθή το άρχαΤον 
όνομα. Ηδη διά τής άποδειχθείση; ταύτότητος τών ονο- 
μάτων δύναται νά θεωρηθή ώς άναμφισβήτητον, ότι έκεϊ 
που, όπου το σημερινόν χωρίον τών Πουλίθρων, εκειτο ή 
αρχαία ΙΙολίχνα.

Γλυμπεϊς. Γλυππία.

Έν τη Αθήνα τού 1906, 553-4 έξέθηκα, ότι μεταξύ 
τών χωρίων Παλαιοχωρίου καί Αγ. Βασιλείου κατά τήν 
Οέσιν Παλαιοχώραν εύρηνται τά ίχνη αρχαίας πόλεως μετά 
τείχους πολυγωνικοί» επί μικρού λόφου, ήτις πρέπει νά 
είναι οί Γλυμπεϊς τού Πολυβίου ή ή άλλως ονομαζομένη 
παρά Παυσανία Γλυππία. Τήν γνώμην ταύτην έστήριξα 
επί τής διατηρηΟείσης έκ τής άρχαιότητος ονομασίας, τη 
Λύμπια, δι’ ής όνομάζουσι σήμερον οί περίοικοι το εγγύ
τερον προς τά ερείπια χωρίον, τον Αγ. Βασίλειον. II το
πωνυμία αύτη ήΟελεν ήδη εις το αυτό συμπέρασμα άγά- 
γει καί τούς λοιπούς έρευνητάς άπο τού πρώτου μνημο- 
νεύσαντος Bursian, αν μή κατά περίεργον τρόπον ή το
πωνυμία παρεμορφώνετο εις Ανμηιάδα. Το αύτο όνομα 
παρέλαβε καί ό τελευταίος γράψας F. Bolte (AM, 1909, 
376 κ. έ.) μή άναγνώσας τάς έν τή ’Αθήνα παρατηρήσεις 
μου. Ότι όμως Ανμηιη είναι ή μόνη γνήσια παράδοσις 
έμφαίνεται εκ τού τσακωνικού τόπου Ανγκια, τά. Ιού μη 
ή μεταβολή εις γκ είναι συνηθεστάτη εν τή Γσακωνική
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(πρβλ. Defner, Zak. Gram. 73). Τά Λνμπια ok προήλ- 

θον έκ της αιτιατικής τ,άν (Γ)λυμπίαν άπαραλλάκτως ώς 

έκ τού τάν Πολίχναν τά ΙΙούλιχρα. Τήν αυτήν πόλιν, ώς 

προ πολλοΟ έγένετο δεκτόν, ό [χέν Πολύβιος καλεΐ Γλυμ- 
πεϊς (Δ', 36,4, Ε', 20,3), ό δέ Παυσανίας Γλυππι'αν (Γ , 
22,8). Ή διαφορά συνίσταται έν τούτω, ότι ο μεν Πολύ

βιος προτιμά το εθνικόν, ό δε Παυσανίας το τής πόλεως. 
Τό δέ αληθές είναι, ότι ή πόλις θά εκαλείτο καί διά τού 

έθνικοΟ, οί Γλυμπεΐς, καί διά τού ίδίου ονόματος, δπερ θά 
ήτο ή Γλυμπία. Η παρά τω Παυσανία γραφή είναι δυσκο- 
λώτατον νά είναι ορθή, διότι καί τό εθνικόν τοΟ Πολυ
βίου καί ή άναμφισβητήτως σχετική τοπωνυμία τά Αύμπια, 
όποδεικνύουσιν δτι πάντοτε διετηρήθησαν οί φθόγγοι μπ.

Ο μνημονευθείς Bolte λεπτομερώς έ£ετάσας τά περί 
τής θέσεως των Γλυμπέων εν συναφεία προς τήν ιστορίαν 
τής έκ Τεγέας πορείας των Μεσσηνίων καί τού αιφνιδια

σμού αύτών ύπό τοΟ εκ Σπάρτης έζορμήσαντος Λυκούρ
γου νομίζει, δτι ή πόλις εκειτο ή παρά τον Κοσμάν ή παρά 
τήν «Λυμπιάδα». ΓΙαρέλιπεν δμως νά λάβη ΰπ’ οψιν του. 
δτι μόνον εις τήν ΙΙαλαώχωραν παρά τά Λύμπια ύπάρχει 
τείχος, εις δ ήδύναντο νά καταφυγωσιν οί έκπλαγέντες 
Μεσσήνιοι.

ΓΙοασιαί

Ή θεσις τής πόλεως ταύτης κατά τον μικρόν λιμένα 
του Λεωνιδίου προ πολλοΟ εχει βεβαιωθή. Διακρίνεται έκεϊ 
επί τοΟ λόφου τού Αγ. ’Αθανασίου άνερχόμενον τό τείχος, 
πολυάριθμοι άναλημματικοί τοίχοι καί ό νΟν κεχωσμένος 
λιμήν, τής αποβάθρας τού όποιου δεικνύονται ετι αί επί 
τοΟ βράχου λελαζευμέναι βαθμίδες. Εκ πλουσίων τάφων 
τής πάλειυς είσήλθον εις τό έν Άθήναις Μουσεΐον πολυά
ριθμα άγγεΐα καί έν έκ των ώραίοτάτων κατόπτρων τής
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συλλογής. Τάφοι εϋρέθησαν καί εντός τοΰ Αεωνιοίου, 

πόλεως άπεχούσης 3/4 άπο των αρχαίων ερειπίων, έκ τού
των δέ προέρχεται καί σύντριμμα μαρμάρινον επιταφίου 
στήλης μετ αναγλύφου καθημένης, 6'περ ό κ. Λ. Κόκκι
νος Φίλοτίμως άποσπάσας από τοΟ τοίχου τής οικίας του 

κατέθηκεν εις την εν Αεωνιοίω άρτισύστατον συλλογήν. 
Επίσης ο κ. κ. θ. Γούλελος προσήνεγκε διάφορα αγγεία, 

έζ ών εν άξιόλογον μετ’ άναγλύπτου όκλάζοντος Σιληνοΰ, 
προερχόμενα, έκ τάφων παρά τον λιμένα.

Εν τέλει άνακοινώ ενταύθα ώς άνήκουσαν εις τάς 
Πρασιάς την κάτωθι επιγραφήν, ήν αντέγραψα του 1906 
κατά το δίωρον δυτικώς άπέχον τοΰ Αεωνιδίου μοναστή- 
ριον τού Αγ. Νικολάου τής Σίντζας.

τοπο=ΠΒ
ΚΛλΥΔΙΟΥ
βΥΡωτΑ

Τόπος Ύιβ(ερίου)

Κλαυ^ίου

Ευρώτα
Μεγ. ιιίγίΟο; των γραααάτων 0,03

Ό Τιοέριος Κλαύδιος Ευρώτας, ούτινος ό τοπος τοΰ 
τάφου σημειοΰται διά τής επιγραφής, θα είναι βεβαίους 

απόγονος άπελευθέρου τοΰ αύτοκράτορος Ιιβεριου. Διότι 
τά γράμματα Φαίνονται ύστερώτερα τοΰ Α μ. X. αιώνος.

’Εν Κέρκυρα.

Κ. Λ. ΡΩΜΑΙΟΣ
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