
16. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΦΥΣΟΥ

'Η εφετινή άνασκαφική ερευνά διεξήχθη μόνον εις τήν περιοχήν Άφυσοϋ, 
εύρισκομένην εις άπόστασιν 3-6 χιλιομέτρων άπό τής Σπάρτης εις τήν άντι- 
πέραν όχθην του Εύρώτα καί ολίγον δυτικώτερον των Μενελαΐων, διά τοϋ 
χώρου τής οποίας διήρχοντο ασφαλώς καί διέρχονται μέχρι σήμερον αί οδοί 
αί βαίνουσαι προς Θεράπνην. 'Η ερευνά, δύναται νά λεχθή προκαταβολικώς, 
έδωκεν έν πολλοϊς ένδιαφέροντα άπρόβλεπτα άποτελέσματα, μεταξύ των οποίων 
έλληνιστικά λείψανα μετ’ άκαθορίστου εποχής τάφου, σημαντικόν ήρώον κα
λών χρόνων διασκευασθέν εις οικογενειακόν τάφον κατά τούς Ρωμαϊκούς χρό
νους καί εις χριστιανικόν ναόν κατά τούς πρωίμους Βυζαντινούς, τέλος δέ λεί
ψανα άγνώστου οικοδομήματος τών πρώτων Βυζαντινών, εις τό όποιον εχει 
χρησιμοποιηθή υλικόν Ελληνικών χρόνων.

’Αντικειμενικοί σκοποί τής έρεύνης ήσαν ή δυνατότης έντοπισμοϋ τών 
άναφερομένων εις τήν περιοχήν αυτήν ιερών ήτοι τού περιφήμου ναοϋ τής Πα
σιφάης (Πλουτ. ~Αγις 9, Κλεομένης 7. Κικερων De divin. I 43. Τερτυλ- 
λιανος De anima 46), τοϋ ευρισκομένου εις τήν προς Θεράπνην οδόν, καί 
τοϋ ίεροΰ τοϋ ’Άρεως Θηρίτα (Παυς. III 19.7) προς τήν αυτήν επίσης κατεύ- 
θυνσιν τοποθετουμένου.

’Αφετηρία διά τήν ερευνάν ύπήρξεν ή διαπίστωσις ύπάρξεως μερικών ορα
τών εις τήν επιφάνειαν λειψάνων εις τάς θέσεις Πλέσια καί Κτηράκια, αί 
όποϊαι εύρίσκονται παρά τάς κυριωτέρας προς Χρύσαφα (Θεράπνην ) οδούς.

Εις τήν θέσιν Πλέσια ή ερευνά, περιορισθεϊσα εις μικράν έ'κτασιν (είκ. 1), 
άπέδειξεν άσφαλή τά λείψανα οικοδομήματος τών Ελληνιστικών χρόνων, ώς 
συνάγεται έκ τοϋ πλήθους τών οστράκων, τό όποιον εχει καταστραφή κατά 
προσφάτους χρόνους, ’ίσως προ πεντηκονταετίας διά τής χρησιμοποιήσεως άκόμη 
καί δυναμίτιδος. Τοΰτο άπεδείχθη καί έκ τών υστέρων, διότι γέροντες κάτοι
κοι ένεθυμοΰντο ότι ό παλαιός ιδιοκτήτης, είχε διά δυναμίτιδος άνατινάξει λί
θους εις τήν θέσιν αύτήν, επειδή τον ήμπόδιζον εις τήν καλλιέργειαν. Πλη
σίον τοϋ έν διαλύσει τούτου οικοδομήματος εύρέθη καί τάφος διά πλακών κα- 
τεσκευασμένος — μήκους 1.90 μ., πλάτους 0.70 μ. άνω, 0.50 μ. κάτω, βάθους
0.65 μ. — σεσυλημένος. 'Η κατασκευή του ομοιάζει προς τήν τών μόνων άρ- 
χαϊκών τάφων, οί όποιοι εύρέθησαν πρό τριετίας εις Σπάρτην, άλλά διά τήν 
άνυπαρξίαν κτερισμάτων τόσον έντός όσον καί πέριξ αύτοΰ πάσα άπόπειρα χρο- 
νολογήσεως θεωρείται παρακεκινδυνευμένη (πίν. 106α).

Τό κύριον βάρος τής έρεύνης επεσεν εις τήν εύρισκομένην περίπου όκτα-
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κόσια μέτρα δυτικώτερον Θέσιν Κτηράκια, όπου άναμφιβόλως έπετεύχθησαν 
καί τά πλέον σημαντικά άποτελέσματα. Εις τήν θέσιν αύτήν εΐχον έντοπισθή 
κατά το παρελθόν έτος τμήματα τοίχων Βυζαντινών χρόνων έν πλήρει διαλύ
σει καί εις μίαν πλευράν της γωνία κτηρίου κατεσκευασμένη διά μεγάλων λί
θων, όμοιων προς τούς του λεγομένου τάφου τοϋ Λεωνίδα έν Σπάρτη καί πι- 
θανώτατα έκ του αύτοϋ λατομείου προερχομένων. 'Η επιφάνεια τής περιοχής 
Κτηράκια έχει πλήθος τεμαχίων κεράμων δλων των περιόδων, μεταξύ των 
όποιων διακρίνονται καί τινες των Κλασσικών χρόνων, μετά γανώματος έσω- 
τερικώς καί έξωτερικώς. Ή άνασκαφή μετά τήν άπομάκρυνσιν τών επιφα
νειακών χωμάτων έπεχείρησε, μέ άφετηρίαν τήν ορατήν βορειοανατολικήν γω
νίαν, νά παρακολουθήση τάς έξωτερικάς πλευράς τοϋ οικοδομήματος. 'Η ερ
γασία έφερεν εις φώς κτή- 
ριον σχεδόν τετράγωνον ά-
νευ τοϋ προπύλου καί τής ί~ΐ
μεταγενεστέρως κτισθείσης 
άψΐδος, διαστάσεων 10 X 
12.20, μετά δέ τοϋ προπύ
λου 13 X 12.20 καί μετά 
τής Χριστιανικών χρόνων 
άψΐδος 16.60 X 12.20 (πρβ. 
σχέδ. είκ. 2). Καθ’ δλην 
τήν εξωτερικήν περίμετρον 
καί μέχρι βάθους 1.20 -
1.50 μ. τά μόνα λείψανα 
ή σαν πλήθος βυζαντινών 
καί ρωμαϊκών άκοσμήτων 
οστράκων καί τεμαχίων
κεράμων, διεσώζετο δμως

·, ~ ~ Είκ. 1. Άφυσοϋ. Θέσις Πλέσια.καλώς τοίχος κατεσκευα-
σμενος διά μεγάλων λίθων άνευ συνδετικού τίνος κονιάματος μέχρις υψους
1.50 μ., βαίνων έπί εύθυντηρίας, επίσης έκ μεγάλων λίθων. Μερικοί τών λί
θων υπερβαίνουν εις μήκος τά 2 μέτρα καί εις δψος τά 0.80 μ. (πίν. 106(8) 
εις τήν δυτικήν δέ πλευράν τοϋ κτηρίου εύρίσκεται άνοιγμα θύρας πλάτους 
1.95 μ. Τό πάχος τοϋ τοίχου αύτοϋ ούδαμοΰ δίδεται ακριβώς· διότι αί μετα- 
γενέστεραι κατασκευαί εις τό έσωτερικόν δεν έπιτρέπουν τήν μέτρησίν του, 
πάντως υπερβαίνει τό 1.20 μ. 'Η κατασκευή του ένθυμίζει, τόσον διά τον όγ
κον τών λίθων δσον καί τήν έλλειψιν συνδετικής ύλης, κτίσματα τών κλασσι
κών χρόνων τής Σπάρτης (π.χ. τον λεγόμενον τάφον τοϋ Λεωνίδα, τό κυκλι
κόν οικοδόμημα τής άκροπόλεως).
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Διά της άνασκαφής του εσωτερικού του οικοδομήματος διεπιστώθη δτι 
ό χώρος εΐχεν έπαναχρησιμοποιηθή κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους καί μετα- 
βληθή πιθανώτατα εις οικογενειακόν τάφον, άφοϋ έδέχθη έσωτερικώς έπένδυ- 
σιν δια πλίνθων (πίν. 107α). Εις τό εσωτερικόν του κτίσματος δεν εύρέθη στα-
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Είκ. 2. Θέσις Κτηράκια Άφυσοϋ 1963.

θέρον δάπεδον, εις δέ τό κέντρον περίπου άνευρέθησαν τέσσαρες σαρκοφάγοι 
(πίν. 107β), έκ των οποίων αί τρεις εις βάθος 0.90 μ. άπό τής έπιφανείας του 
εδάφους καί ή τετάρτη 1 μέτρον βαθύτερον ήτοι εις τό βάθος των 2.10 μ. 
άπό τής έπιφανείας. Έκ τούτων μόνον μία σώζεται καλώς (πίν. 108α), ή 
δευτέρα έξ αριστερών, ή οποία εις τά άκρα φέρει ζώνας καταληγούσας εις τούς 
πόδας λέοντος, ένω αί άλλαι τρεις, άποτελούμεναι έκ δύο όρθιων πλακών κατά 
τάς μακράς καί έκ πλινθίνων τοιχαρίων κατά τάς στενάς πλευράς, έχουν ύπο- 
στή ζημίας. Αί ταφαί εντός τών σαρκοφάγων τούτων ήσαν τεταραγμέναι- οό-
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δεν κτέρισμα καί ελάχιστα οστά εύρέθησαν, τά καλύμματα των δέ σχεδόν διε- 
λύθησαν ασφαλώς κατά την εποχήν τής συλήσεώς των.

Εις το εσωτερικόν του οικοδομήματος καί μέχρι του παρθένου έδάφους 
ούδέν κτέρισμα εύρέθη έκτος ελάχιστων ελληνιστικών οστράκων εις την ΝΑ. 
γωνίαν. Συνεχιζομένης δμως τής άνασκαφής εις την αψίδα, ή οποία εχει προσ- 
τεθή εις το οικοδόμημα κατά τούς βυζαντινούς χρόνους (πίν. 108β) διά νά σχη- 
ματισθή το ιερόν χριστιανικού ναού, ό άνασκάπτων εύρέθη προ εκπλήξεων. 
Εις το εσωτερικόν τού ιερού καί άκριβώς εις το κέντρον αύτοΰ παρουσιάσθη- 
σαν άπο τού βάθους τών 0.60 μ. άφθονα θραύσματα παρίου πιθανώτατα μαρ
μάρου, μεταξύ τών οποίων διακρίνονται πόδες, χεΐρες καί άλλα μέλη μαρμάρι
νων άναγλύφων κατά το πλεΐστον μικρού μεγέθους, ως καί τεμάχια κεφαλών 
κατά το πλεΐστον παιδικών (πίν. 109β). 'Η πρώτη σκέψις ήτο δτι δλα προέρχον
ται άπο τήν γλυπτικήν διακόσμησιν σαρκοφάγων, άγνωστον διά ποιον λόγον κα- 
ταστραφεισών. "Οσον δμως προεχώρει ή εργασία καί ήρχοντο εις φώς μεγάλαι 
ποσότητες μαρμάρου, άκόμη δέ καί δέκα τεμάχια άνήκοντα είς μορφάς σχε
δόν φυσικού μεγέθους, ή ύπόθεσις αυτή κατ’ ανάγκην παρεμερίσθη, άποδειχθέν- 
τος δτι έπρόκειτο περί άποθέτου, εις τον όποιον ειχον συγκεντρωθή δλα τά 
μαρμάρινα τεμάχια μνημείου, καταστραφέντος άγνωστον διά ποιον λόγον. Ό 
άποθέτης εχει περίμετρον περίπου 2.00 μ. συνεχίζεται δέ μέχρι βάθους 7.60 
μέτρων. ’Απο τό εσωτερικόν τού φρεατοειδοΰς αύτοΰ ανοίγματος έξήχθησαν 
δεκάδες τεμαχίων γλυπτών παντός μεγέθους, ώς καί τέσσαρα τεμάχια πώρι
νων κιόνων. Είς το βάθος τών 2.00 μ. εύρέθησαν τεμάχια μαρμάρινης άνδρι- 
κής κεφαλής έξ άντιγράφου καλού έ'ργου τών κλασσικών χρόνων (πίν. 109α) 
καί πέριξ αύτής τεμάχια σωμάτων γυναικών έν ορμητική κινήσει (πίν. 110α). 
'Ο λάκκος δλος είναι πλήρης μαρμάρινων τεμαχίων διαφόρου πάχους καί όγ
κου, τών περισσοτέρων άκοσμήτων, άνηκόντων προφανώς είς τό άρχιτεκτονι-

δέν επιτρέπει τήν άπόδοσίν των είς σαρκοφάγους, άλλα δέ τεμάχια εύρεθέντα 
βαθύτερον ενισχύουν τήν γνώμην αυτήν. Ουτω είς βάθος δύο μέτρων εύ
ρέθησαν δύο γυναικεΐαι κεφαλαί σχεδόν φυσικού μεγέθους καί ολίγον βαθύτερον 
τεμάχια καί άλλων (πίν. 110β καί 111α). Ήκολούθησαν δεκάδες άλλων τεμα
χίων χειρών (πίν. 111β), ποδών, μεταξύ τών οποίων καί ζώων (πίν. 111 γ) καί, 
συχνότερον δλων, χειρών μικρών παιδιών κοπτόντων σταφυλάς (πίν. 111δ). 
Μέχρι τού βάθους τών 7.60 μέτρων εύρίσκοντο συνεχώς νέα τεμάχια, μεταξύ 
τών οποίων καί μικρά κεφαλή λεοπαρδάλεως καί τμήμα κεφαλής ΐσως 'ίπ
που. 'Ο συγκεντρωθείς όγκος άκοσμήτων τεμαχίων μαρμάρου όμοιου προς τό 
χρησιμοποιηθέν καί είς τήν κατασκευήν τών άνευρεθέντων γλυπτών είναι τό
σον επιβλητικός, ώστε άποτελεΐ μίαν πρώτην έ'νδειξιν άκόμη καί περί τής φύ- 
σεως τού οικοδομήματος είς τό όποιον άνήκεν. Έξαντληθέντος τού άποθέτου,
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ό όποιος δεν έδωκεν ουδέ ίχνος οστράκου, καί μετά τον καθαρισμόν του χώ
ρου τό μνημεΐον εύρέθη σωζόμενον μέχρις υψους 1.50 (πίν. 112α). Την τελευ- 
ταίαν ήμέραν παρά τήν άριστεράν πλευράν τοΰ προπύλου ήλθεν είς φως μικρόν 
τεμάχιον δωρικού κιονοκράνου, έξ εντοπίου μαρμάρου, ασφαλώς έκ των κιό
νων τοΰ προπύλου. Τομαί τινες γενόμεναι εις τήν περιοχήν δεν άπέδωσαν ση
μαντικόν τι εύρημα, μόνον δ’ εκατέρωθεν τοΰ ΐεροΰ σώζονται τά θεμέλια τοί
χων Βυζαντινών χρόνων, συνεχιζόμενα μέχρις άποστάσεως 8 μέτρων καί άνή- 
κοντα άσφαλώς εις τον βυζαντινόν ναόν.

"Απαντα τά εύρεθέντα γλυπτά έκτος τής εικονιστικής κεφαλής άνήκουν 
εις άνάγλυφον διάκοσμον, δεδομένου δέ τοΰ πλήθους των καί τοΰ ογκου τοΰ 
εόρεθέντος μαρμάρου δεν άνήκουν εις σαρκοφάγον ή σαρκοφάγους, άλλ’ είς τό 
εύρεθέν οικοδόμημα ή είς μίαν τουλάχιστον πλευράν του. Προφανώς άνήκουν 
εις ζωφόρον μέ παράστασιν μυθολογικού πιθανώτατα θέματος, ίσως έκ τοΰ 
κύκλου τοΰ Διονύσου, άν θεωρηθούν ώς ένδεικτικά στοιχεία ή κεφαλή τής λεο- 
παρδάλεως καί τό τρύγημα τών σταφυλών τά γυναικεία όρμητικώς κινού
μενα σώματα θά άνήκουν είς Μαινάδας. 'Η έργασία τών άναγλύφων έπιμε- 
λημένη καί κλασσικίζουσα άνήκει, 6σον δύναται νά κρίνη τις προχείρως, είς 
τήν κλασσικίζουσαν τέχνην τής έποχής τών Φλαβίων μέ σαφή μίμησιν προ
τύπων τοΰ 4°υ αίώνος. ’Ιδιαίτερον θέμα παρουσιάζει ή μεγάλη άνδρική κεφαλή, 
ή όποια άνήκεν είς όλόγλυφον άγαλμα καί μιμείται καταφανώς γνωστάς κε- 
φαλάς άγαλμάτων τοΰ 'Ηρακλέους. "Αν δέ πράγματι ή κεφαλή άνήκει είς 
άγαλμα 'Ηρακλέους δυνάμεθα νά ταυτίσωμεν καί τό οικοδόμημα μέ τον ύπό 
τοΰ Παυσανίου (III 19.7) άναφερόμενον ναόν τοΰ ’Ασκληπιού Κοτυλέως, τον 
όποιον είχεν ιδρύσει ό 'Ηρακλής καί πρέπει νά εΰρίσκεται είς τήν περιοχήν 
αύτήν. Τό σχήμα τοΰ οικοδομήματος δέν δίδει τον ορθόδοξον τύπον ναού, άλλά, 
άν ληφθή ύπ’ οψιν ότι ό ’Ασκληπιός είναι περισσότερον ήρως, τότε ό ναός του 
είναι μάλλον Ήρώον. Είς τό 'Ηρώον τοΰ ’Ασκληπιού, τό οποίον είχεν ιδρύσει 
ό 'Ηρακλής, είναι φυσικόν ώς άνάμνησις τούτου νά έτέθη άργότερον καί ά
γαλμά του. 'Η οικοδομική ιστορία τοΰ οικοδομήματος φαίνεται άπλή. 'Η οι
κοδομή του άνάγεται είς τούς κλασσικούς χρόνους (άν καί δέν είναι γνωστόν 
ποΰ άνήκουν τά πώρινα τεμάχια κιόνων). Μία επισκευή καί μεταβολή του είς 
οικογενειακόν τάφον θά έγένετο κατά τούς όψιμους μάλλον Ρωμαϊκούς χρόνους 
καί τέλος μία άκόμη μεταβολή του είς χριστιανικόν ναόν κατά τούς πρωίμους 
χριστιανικούς χρόνους, δτε διηυρύνθη μέ τούς έκατέρωθεν τοΰ ίεροΰ τοίχους.

Έλέχθη ήδη ότι όλα τά εύρεθέντα γλυπτά καί τά τεμάχια τών πωρίνων 
κιόνων προέρχονται έκ τοΰ άποθέτου τοΰ ευρισκομένου είς τήν άψΐδα τοΰ ίεροΰ 
καί πρέπει νά τονισθή ιδιαιτέρως ότι ούδέ εν τεμάχιον έστω καί άκοσμήτου 
μαρμάρου παρουσιάσθη είς όλον τον άλλον χώρον τής άνασκαφής. Τοΰτο δέ 
οφείλεται μόνον είς τον προσεκτικόν καί έπιμελή καθαρισμόν τοΰ χώρου καί
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εις τον σεβασμόν προς τά λείψανα, άποτεθέντα δλα, κεκοσμημένα καί μή, 
προσεκτικώς εις τον άποθέτην. Είναι τούτο άσφαλής ένδειξις, δτι ή καταστροφή 
δεν οφείλεται εις τούς χριστιανούς, οί όποιοι δεν ειχον λόγους νά διαφυλάξουν 
τά γλυπτά, πολύ όλιγώτερον δέ νά τά άποκρύψουν μέ σεβασμόν, άλλ’ εις άλ
λην αιτίαν. 'Η άπόκρυψις έγένετο βεβαίως άπό άνθρώπους οί όποιοι τά έθεώ- 
ρουν ιερά καί σεβαστά, δχι μόνον τά φέροντα κόσμον τεμάχια, άλλ’ δλην τήν 
μαρμαρίνην έπένδυσιν τοϋ ιερού. Έάν τούτο ούτως έχει, μας παρέχεται άφε- 
τηρία διά τήν χρονολόγησιν, διότι ή καταστροφή δεν δύναται εΐμή νά έγινεν 
άπό έπιδρομεΐς επειδή, έάν έγένετο άπό φυσικήν αιτίαν, ώς π.χ. σεισμόν, 
δεν θά ήτο τόσον ολοκληρωτική, άφ’ οδ μάλιστα καί ή κατάστασις των μαρ
μάρινων τεμαχίων άποδεικνύει ιδιαιτέραν φροντίδα περισώσεως, ώστε τίποτε νά 
μή μαρτυρή τήν γενομένην καταστροφήν. Τούτο δμως δεν θά ήτο δυνατόν 
εΐμή μόνον εις δύο περιπτώσεις 1) κατά τήν έπιδρομήν των Γότθων καί των 
Έρούλων τού 276 μ.Χ. ή 2) κατά τήν έπιδρομήν των Γότθων τού 395 μ.Χ. 
Κατ’ άμφοτέρας τάς εΐσβολάς ταύτας γνωρίζομεν δτι ή περιοχή έδηώθη καί 
έλεηλατήθη συστηματικώς. Πιθανωτέρα θεωρείται ή καταστροφή τού μνημείου 
κατά τήν έπιδρομήν τού 276, επειδή ουτω έξηγεϊται καλύτερον ή έπιμελής 
εις τον άποθέτην συλλογή καί φύλαξις των μαρμάρινων άντικειμένων, ήτις 
πρέπει νά έγένετο μετά τήν άποχώρησιν των βαρβάρων, οπότε θά έπήλθε καί 
ή μεταβολή τού οικοδομήματος εις οικογενειακόν τάφον άπό έπιστρέψαντας 
εις τήν πατρίδα των έντοπίους, οί όποιοι, άναγνωρίζοντες ώς ιερόν τον χώ
ρον, έχρησιμοποίησαν αυτόν ώς τάφον, άφοΰ συνεκέντρωσαν καί έθαψαν ώς 
ιερά δλα τά μαρμάρινα τεμάχια τού παλαιοτέρου κόσμου τού οικοδομήματος. 
Οί τάφοι επομένως πρέπει νά άνήκουν εις τούς μετά τό 267 χρόνους καί εις 
τούς κατασκευαστάς των οφείλεται ή διάσωσις των γλυπτών καί άλλων μαρ
μάρινων τεμαχίων τού άποθέτου, οί όποιοι τά ειχον τρόπον τινά άσφαλισεί) 
τοποθετήσαντες αύτά εις τό στόμιον τού φρεατοειδοΰς άνοίγματος σχηματιζο- 
μένου διά δύο μεγάλων λίθων τού παλαιοτέρου οικοδομήματος. Κατασκευασθεί- 
σης έπειτα τής άψΐδος τού ιερού, κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, δ άποθέτης 
εύρέθη εις τό κέντρον αυτής καί άκριβώς κάτωθεν τής 'Αγίας Τραπέζης, διότι 
ό άποθέτης είχε κατασκευασθή εις τό κέντρον τής θεωρουμένης ώς άνατολι- 
κής πλευράς (ήτις έχει έλαφράν άπόκλισιν άπό τής άνατολής) καί έξω τού 
τοίχου. Τό χριστιανικόν οικοδόμημα άνήκει μάλλον εις τούς πρωίμους χρόνους, 
δσον δύναται προχείρως νά κριθή.

Δύο άλλαι άπόπειραι εις τάς θέσεις ’Άσπρα Χώματα καί Άγιος Δημή- 
τριος, δπου εις τήν έπιφάνειαν εύρίσκονται κύβοι εΐργασμένων άρχαίων λίθων, 
άπέβησαν άρνητικαί, εις δέ τήν περιοχήν τού ναού τού Άγιου Δημητρίου οί 
λίθοι έχουν μεταφερθή κατά τήν έποχήν τής έπανακατασκευής του κατά τάς 
άρχάς τού αΐώνος.
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Μίαν άπροσδόκητον καί σημαντικήν άνακάλυψιν προεκάλεσε πληροφορία 
ιδιώτου, καθ’ ήν εις τδ κτήμά του, εις θέσηι ’Αμπούλα, εύρισκομένην πάλιν 
εις την περιοχήν Άφυσοϋ άλλα δυτικώς τής εθνικής όδοΰ Σπάρτης-Τριπόλεως 
καί πλησίον του Ευρώτα, «ό πατήρ του ευρισκε μεγάλα μάρμαρα». Παρά τδ 
γεγονδς δτι ήτο ενδεχόμενον να έχουν ταϋτα διαρπαγή, έπεχειρήθη τάς τελευ
ταίας ήμέρας μικρά προκαταρκτική έρευνα.

Ή εργασία εις τήν θέσιν αυτήν άπεδείχθη δυσχερεστάτη, επειδή, λόγω 
τής υγρασίας του παραρρέοντος Ευρώτα, ή βλάστησι-ς είναι πλούσια καί πρδ 
τής σκαφής παρέστη άνάγκη κοπής καί έκριζώσεως μερικών δένδρων.

Άλλ’ ήδη άπδ του σχετικώς μικρού βάθους των 0.50 μ. παρουσιάσθη 
τμήμα δωρικού μαρμάρινου επιστυλίου μετά των σταγόνων εις τδ άνω μέρος 
ως πρώτη ενδειξις τής ύπάρξεως εις τδν χώρον οικοδομήματος τίνος καί εις 
βάθος 0.80 μ. καί δεύτερον τμήμα όμοιου καθ’ δλα επιστυλίου. Εις τδ βάθος 
αΰτδ παρουσιάσθη καί τοίχος καμπυλούμενος κατά τήν βορειοανατολικήν πλευ
ράν, έκτισμένος δι’ άρχαίου ΰλικοϋ κατά τούς έσχάτους Ρωμαϊκούς ή τούς 
πρώτους Βυζαντινούς χρόνους. Διά του καθαρισμού τής δυτικής πλευράς διε- 
πιστώθη, δτι οΰτος φθάνει μέχρι τού βάθους τών δύο καί πλέον μέτρων, ένθα 
εύρέθη δάπεδον έκ πλακών καί έπ’ αυτού μαρμάρινος ενεπίγραφος κίων (πίν. 
112β), τή βοήθεια τού οποίου, άναγράφοντος τδ ονομα konstantinoy του 

ΜΑΙΙΜΙΑΝΟΥ, τού πατρδς δηλαδή τού Κωνσταντίνου τού Μεγάλου, έπιτυγ- 
χάνεται ή χρονολόγησις τού τοίχου, άγνωστον εις ποιον οικοδόμημα άνήκον- 
τος. 'Η άνασκαφή δεν ήδύνατο νά συνεχισθή εφέτος καί εις τδ σημεϊον τούτο 
άφήκεν ερωτήματα, εις τά όποια αί μελλοντικαί έργασίαι θά έπιχειρήσουν νά 
άπαντήσουν.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
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ΠίΝΑΞ 106 ΠΑΒ 1963. — 16. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΦΥΣΟΥ

β. Δυτική πλευρά μέ θύραν,
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ΠΑΕ 1963. — 16. αναςκαφη αφυςου Πιναξ 107

α. Εσωτερική έπένδυσις διά πλίνθων έκατέρωθεν τής μετά 
το πρόπυλον εισόδου.

β· Σαρκοφάγοι εντός τοϋ οικοδομήματος.
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ΠίΝΑΞ 108 ΠΑΕ 1963. — 16. αναςκαφη αφυςου

α. Ή σωζομένη καλώς σαρκοφάγος.

β. Ή άψίς του οικοδομήματος τής είκόνος 2.
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β. ΠαιδικαΙ κεφαλαί έκ τοϋ αποθέτου του ευρισκομένου εις το ιερόν.
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ΠίΝΑΞ llO ΠΑΕ 1963. — 16. αναςκλφμ αφυςου

α. Τεμάχια σωμάτων γυναικών έν ορμητική κινήσει.

β. Δύο γυναικεΐαι μαρμάριναι κεφαλαί.
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ΠΑΕ 1963. — 16. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΦΥΣΟΥ ΠίΝΑΞ 111

α. Τεμάχια γυναικείων κεφαλών καί μιας παιδικής.

β. Χειρες κρατοϋσαι διάφορα άντικείμενα.

γ. Πόδες είς διαφόρους στάσεις, δεξιά πούς ζώου.

δ. Χειρες κόπτουσαι διά μαχαιριδίων σταφυλάς.
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ΙίΐΝΑΞ 112 ίίΑΕ 1963 — 16. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΦΥΣΟΥ

β. Τμήμα άγνώστου οικοδομήματος μέ ένεπίγραφον 
κίονα των χρόνων τοϋ Μ. Κων/τίνου.
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