
15. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ

Αί διεξαχθεΐσαι κατά τό έτος 1962 άνασκαφικαί έργασίαι δύναται νά 
λεχθ-fi δτι απέδωσαν λίαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα, παρά τό γεγονός δτι 
περισσότερα έθεσαν ή έλυσαν τά προβλήματα.

Άμύκλαι. Αί περί την εκκλησίαν τής 'Αγίας ΙΙαρασκευής έρευναι 
συνεχίσθησαν διά μικρών τομών προς τάς τρεις πλευράς, ανατολικήν, βό
ρειον καί νοτίαν, ά'νευ σημαντικών ευρημάτων καί κυρίως ά'νευ αποτελέ
σματος σχετικώς προς την θέσιν τοϋ ίεροϋ τής 'Αλεξάνδρας καί τοϋ 'Αγαμέ- 
μνονος. Ό χώρος οΰτος πάντως είχε κατοικηθή από τών γεωμετρικών μέ
χρι καί τών ελληνιστικών χρόνων, ακόμη δέ καί κατά την βυζαντινήν περίο
δον. Διά τό ζητούμενον ιερόν μένουν, μετά τάς εργασίας, μόνον δυο πιθα
νότητες : “Η νά εύρίσκεται κάτωθεν ακριβώς τοϋ ναοΰ τής 'Αγίας Παρα
σκευής ή νά είναι δυτικώς τούτου, δπου ή σψεντόστρωτος αυλή καί ό παρα
κείμενος πορτοκαλλεών. Δυστυχώς εις τάς θέσεις ταΰτας δεν είναι δυνατή 
επί τοϋ παρόντος ή εργασία, διότι απαιτεί μεγάλας δαπάνας καί απαλλο
τριώσεις.

Άκρόπολις. Αι εις τον χώρον τής άκροπόλεως τής Σπάρτης έρευναι 
κατά την περίοδον ταυτην περιωρίσθησαν κατ’ ανάγκην εις απομακρύνσεις 
χωμάτων παλαιοτέρων άνασκαφών καί κατεδάφισιν οικίας κατασκευασθεί- 
σης ενταύθα κατά τάς άρχάς τοϋ αίώνος. Εις τον άνασκαφέντα χώρον τής 
κατεδαφισθείσης οικίας, τής οποίας άτυχώς τά θεμέλια έφθανον μέχρι τοϋ 
βάθους τών δύο μέτρων, εύρέθησαν ελάχιστα μόνον όστρακα δλων τών πε
ριόδων. Τά κτήρια τών ελληνιστικών καί τών παλαιοτέρων περιόδων, τά 
όποια είχον σημειωθή κατά τάς έρευνας τών παρελθόντων ετών εις τάς 
δύο πλευράς τοϋ νέου τούτου κτηρίου, ως καί ό υδραγωγός, δ όποιος βαί
νει από Δυσμών προς Άνατολάς, δεν εύρέθησαν καί φαίνεται δτι κατε- 
στράφησαν κατά τήν διάνοιξιν τών θεμελίων τής οικίας. Ούτω εις τάς ζη
μίας τής βυζαντινής περιόδου, αι δποΐαι έχουν όλοκληρωθή κατά τήν επο
χήν τοϋ Όσιου Νίκωνος, ως άποδεικνύεται καί έκ τών εργασιών τοϋ θεά
τρου, προσετέθη ένταΰθα καί ή πλέον συστηματική καί μεθοδική κατα
στροφή τής εποχής μας.

Αν&οχώριον. Μικρά έρευνα εις τήν περί τον ναόν τής 'Αναλήψεως 
τοϋ Σωτήρος αυλήν τοϋ χωρίου τούτου (ευρισκομένου 20 χ/μετρα νοτίως
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της Σπάρτης καί 10 χ/μετρα περίπου δυτικώς τοϋ δευτέρου των θολωτών 
τάφων, τούς οποίους άνέσκαψεν δ Τςουντας εις την Λακωνίαν, ήτοι τοϋ 
τάφου τής Άρκύνας) έπεβεβαίωσε παρατηρήσεις γενομένας κατά τό παρελ
θόν έτος. Τυχαία ευρήματα κατά την καλλιέργειαν εις τον αγρόν τοϋ 
Λυκούργου Φορβή είχον φέρει εις φώς ολίγα αρχαϊκά όστρακα, τά οποία 
έθεωρήθησαν σημαντικά διά την περιοχήν ταύτην. "Έρευνα διεξαχθεΐσα εις 
δλίγας θέσεις τοϋ άγροϋ τούτου κατά τό παρελθόν επίσης έτος ένεφάνισεν 
έκτος τών αρχαϊκών οστράκων καί καλά δείγματα κεραμεικής τών γεωμε
τρικών καί τών υστέρων μυκηναϊκών χρόνων, ως καί μολύβδινα ειδώλια, 
όμοια προς τά προερχόμενα εκ τοϋ ίεροϋ τής Όρθιας καί τοϋ Μενελαείου. 
Ή μικρά επίσης έρευνα τοϋ 1962 έπεδίωξε νά διασαφήση τον χαρακτήρα 
τοϋ χώρου καί κυρίως νά μελετήση την πλησίον τής εκκλησίας τής Άναλή- 
ψεως τοϋ Σωτήρος θέσιν. Σκοπός ήτο νά έξακριβωθή ή πιθανότης ΰπάρ- 
ξεως αρχαίου ναοΰ υπό τον χριστιανικόν καί ή γενική στρωματογραφία. 
Διά σειράς τομών καθ" δλας τάς πλευράς τής μικράς χριστιανικής εκκλησίας 
διεπιστώθησαν τά αυτά καί εις τον αγρόν Φορβή αποτελέσματα. "Από τής 
επιφάνειας καί μέχρι τοϋ βάθους τών 0.50 - 0.60 μ. υπάρχει καλόν στρώμα 
βυζαντινών καί υστεροβυζαντινών οστράκων, τά οποία όμως, παραδόξως, 
είναι άναμεμειγμένα καί με πολλά ρωμαϊκά. Τοΰτο οφείλεται πιθανώτατα 
εις την άνάμειξιν τών χωμάτων τήν γενομένην κατά τήν κατασκευήν τών 
θεμελίων τοϋ χριστιανικοϋ ναοΰ. Ή διαταραχή αύτη δεν παρουσιάζεται 
πλησίον τοϋ φράκτου, ό όποιος χωρίζει τον περίβολον τής εκκλησίας από 
τον αγρόν Φορβή. Ένταϋθα εύρέθησαν αμιγή τά βυζαντινά μέχρι τοϋ βά
θους τών 0.60 μ., ενώ από τοϋ 0.80 μ. εύρέθη στρώμα μελαμβαφών οστρά
κων τών ελληνιστικών καί τών κλασσικών χρόνων. Πλουσιώτερον καί χα- 
ρακτηριστικώτερον είναι τό αρχαϊκόν στρώμα, τό οποίον κατέχει τό βάθος 
από 1.20 μέχρι 2.00 μ. καί έχει τυπικά όστρακα τής περιόδου ταύτης όμοϋ 
μετά μολυβδίνων ειδωλίων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή πλευρά αυτή, διότι 
βαθύτερον ακόμη παρουσιάζεται γεωμετρικόν στρώμα όπου καί πάλιν τά 
χώματα είναι τεταραγμένα παλαιότερον, ως προκύπτει από τήν παρουσίαν 
καί μυκηναϊκών λειψάνων. Τό μυκηναϊκόν στρώμα είναι σαφέστερον από 
τοϋ βάθους τών 2.40 μ. μέχρι τοϋ βάθους τών 3.50 μ. μέ υπεροχήν οστρά
κων προερχομένων από ύψίποδα αγγεία. Μία άλλη τομή εις τό κέντρον 
ακριβώς τοϋ χώρου τοϋ ευρισκομένου εντός τοϋ περιβόλου τής εκκλησίας 
καί βορείως αυτής απέδωσε πλήθος δστράκων όλων τών εποχών παραδό
ξως άναμεμειγμένων. 'Ολόκληρος ό χώρος περί τήν εκκλησίαν τής Άναλή- 
ψεως κατά μίαν ακτίνα περίπου 500 μέτρων παρουσιάζει πανταχοϋ τήν ιδίαν 
κατάστασιν, αφθονίαν δηλαδή δστράκων όλων τών περιόδων άναμεμειγμέ- 
νων, ενώ εις μερικά σημεία έχομεν καί λείψανα κατοικιών καί θεμελίων.
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"Ισως μίαν έξήγησιν τής καταστάσεως αυτής δίδει ή παρουσία των θεμε
λίων, των οποίων ή κατασκευή έχει προκαλέσει την πλήρη σχεδόν ανατρο
πήν τής στρωματογραφίας καί τήν άνάμειξιν τών διαφόρων περιόδων. 
Πάντως διαπιστοϋται άναμφιβόλως δτι είς τήν περιοχήν ταΰτην εχομεν 
άγνωστον συνοικισμόν μέ ζωήν από τών μυκηναϊκών μέχρι καί τών βυζαν
τινών χρόνων. 'Η έκτασις, τήν οποίαν φαίνεται δτι καλύπτει, είναι μεγα
λύτερα τής έκτάσεως τοϋ σημερινού συνοικισμού 5 Ανθοχωρίου καί πρόβλημα 
είναι πού πρέπει νά άναζητηθή τό κέντρον του. 'Η έρευνα περί τήν Άνά-

ληψιν, ενώ έδειξε τά ίδια χαρακτηριστικά λείψανα, άτινα εΰρίσκονται καί 
είς τον περί αυτήν χώρον, δεν έδωκε στοιχεία αποδεικνΰοντα τήν υπαρξιν 
ιερού υπό τήν χριστιανικήν εκκλησίαν.

Καλογωνιά. Έξαιρετικώς ενδιαφέρουσα άπεδείχθη ή μικρά έρευνα 
βορείως τού προαστείου τής Σπάρτης Καλογωνιά καί είς τό κτήμα τού 
κ. Π. Σκιαδά. Εις τό ανατολικόν ά'κρον τού κτήματος αυτού ήσαν ορατοί 
δύο μεγάλοι σχετικώς κροκαλοπαγείς λίθοι, οί όποιοι έδωσαν τήν αφορμήν 
τής έρεύνης, ως καί τά ελάχιστα όστρακα, τά όποια παρετηρήθησαν επί τής 
επιφάνειας. Ή άνασκαφή, ή οποία, διά τήν υπαρξιν είς τήν μεταξύ τών 
λίθων θέσιν δύο έλαιοδένδρων, δεν έτελείωσε, παρουσίασε μικρόν κτήριον 
ασφαλώς αρχαϊκών χρόνων αλλά προφανώς επαναχρησιμοποιημένον. Πρό
κειται περί μικρού ορθογωνίου κτίσματος (είκ. 1), μήκους 13 μ. καί πλά
τους 8.50 μ., έκτισμένου εις τάς γωνίας διά μεγάλων κροκαλοπαγών λίθων
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και μέ άλλους παρομοίους λίθους κατ’ αποστάσεις καί εις άλλας θέσεις 
τοΰ τοίχου. Πάντως τό μεγαλΰτερον μέρος τής τοιχοδομίας άποτελεΐται εκ 
μικρών λίθων άτελώς συνηρμοσμένων διά πηλοΰ, ένφ είς μερικάς θέσεις 
διακρίνεται καί ή χρησιμοποίησις ασβέστου. Τά φέροντα ά'σβεστον τμήματα 
προέρχονται πιθανώτατα έκ μεταγενεστέρων χρόνων επισκευής, διότι καί 
τό δάπεδον τοΰ οικοδομήματος, ευρισκόμενον σχεδόν είς τό ύψος τής σημε
ρινής επιφάνειας τοΰ εδάφους, ήτο κατεσκευασμένον εκ κουρασανιού μεμει- 
γμένου μετ’ ασβέστου. ’Όστρακα ελάχιστα, μάλλον ασήμαντα ήλθον είς 
φως κατά τον καθαρισμόν των περί τά θεμέλια θέσεων. Μόνον είς την ανα
τολικήν πλευράν καί εις βάθος 0.60 μ. παρουσιάσθησαν ολίγα μελαμβαφή 
όστρακα, ένώ είς την δυτικήν πλευράν εΰρέθησαν ά'φθονοι μεγάλαι πλίνθοι 
έκ τών συνήθων κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους. Δυστυχώς εις τό εσωτε
ρικόν τοΰ κτίσματος δεν δυνάμεθα νά προχωρήσωμεν είς βάθος λόγω τών 
δυο έλαιοδένδρων. Μόνον κατά τήν ΝΑ. γωνίαν έγένετο ενδιαφέρον εύρημα. 
Πρόκειται περί τμήματος ακροκεράμου πιθανώτατα μέ ανάγλυφου παρά- 
στασιν τοΰ κάτω μέρους γυναικείου προσώπου, ένθυμίζοντος τάς ακροκε
ράμους τών ίταλιωτικών ιερών Δυστυχώς τό άνάγλυφον είναι σχεδόν εντε
λώς κατεστραμμένον καί μόνον τό περίγραμμα τής μορφής αναγνωρίζεται, 
μέ τήν σιαγόνα καί τμήμα τής ρινός καί τών παρειών. Όσον δΰναται νά 
άναγνωρισθή, ανήκει είς γυναικείου πρόσωπον καί είς τούς αρχαϊκούς χρό
νους. Τήν περί τής εποχής ΰπόθεσιν ενισχύει ή είς τήν ιδίαν θέσιν εύρεσις 
καί δυο μικρών αγγείων έκ τών συνήθων μικροσκοπικών αγγείων τών 
αρχαϊκών χρόνων, τά οποία κατακλύζουν δλα τά λακωνικά ιερά. 'Ως έση- 
μειώθη, ή έρευνα έ'νεκα τών έλαιοδένδρων δέν ήδυνήθη νά προχωρήση όσον 
θά έπρεπε καί διά τοΰτο είναι δύσκολου νά εΐπη τις μετά βεβαιότητος 
περί τοΰ χαρακτήρος τοΰ μικρού κτίσματος. Πάντως ή παρουσία τοΰ 
μετ’ αναγλύφου ακροκεράμου, δικαιολογουμένου μόνον είς ιερόν, ως καί 
τών μικροσκοπικών αγγείων, δικαιολογεί τήν ΰπόθεσιν, δτι τό μικρόν τοΰτο 
καί άγνωστον οικοδόμημα είναι παρόδιον λακωνικόν ιερόν πιθανώτατα είς 
οδόν από Σπάρτης προς Μενελάειον, άφοΰ μάλιστα εΰρίσκεται απέναντι 
ακριβώς τοΰ Μενελαείου.

Ψυχικό. Βωμός ή ιερόν. Είς τον συνοικισμόν τής Σπάρτης Ψυ
χικό, τον ευρισκόμενον ΝΑ. καί είς άπόστασιν 1500 μ. από τοΰ κέντρου 
τής πόλεως καί ακριβέστερου είς τό άνατολικώς τοΰ νεκροταφείου κτήμα 
τών αδελφών Γεωργίου καί Λεωνίδα Μανουσάκη, είχε διαπιστωθή ή εντός 
βατώνος ΰπαρξις τεσσάρων μεγάλων κροκαλοπαγών ογκολίθων. Ή όμοιό- 
της μέ τούς λίθους τής Καλογωνιάς, ως καί ή παρουσία τών πυκνών βά
των είς τήν θέσιν—ένδειξις δτι δέν ήτο δυνατή ή καλλιέργεια λόγω τής 
ΰπάρξεως καί ένταΰθα αφανών καί εις έλάχιστον βάθος ευρισκομένων λί-
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θων—προεκάλεσε την ερευνάν. Τά αποτελέσματα ήσαν Ικπληκτικά' διότι όχι 
μόνον έφεραν εις φως εν εντελώς άγνωστον μνημεϊον τής σπαρτιατικής 
ιστορίας, άλλ’ άπεκάλυψαν καί μίαν ίδιότυπον αρχιτεκτονικήν μορφήν. 
Ή εργασία δεν έτελείωσε, διότι ακριβώς εντός τοΰ προς άνασκαφήν χώρου 
εύρίσκονται καί πέντε έλαιόδενδρα, τά οποία πρέπει να εκριζωθούν διά νά 
προχωρήση εις αρκετόν βάθος ή άνασκαφή καί νά ολοκλήρωσή ό,τι υπόσχε
ται. Εις την καλλιεργουμένην επιφάνειαν δ χώρος παρέσχε μόνον ελάχιστα 
όστρακα τών υστέρων χρόνων ως καί μέγαν αριθμόν κεράμων, όλων τών 
εποχών. Δι3 άνασκαφής βάθους 0.20 μ. διεκρίθη σαφέστατα ή μεσημβρινή 
πλευρά μεγάλου οικοδομήματος (πίν. 121α), μήκους 17.60 μ., κατεσκευασμέ- 
νου διά μεγάλων κροκαλοπαγών λίθων, επί τών οποίων επικάθηνται καί 
οι ολίγοι ορατοί προ τής άνασκαφής λίθοι, καλυπτόμενοι σχεδόν καί από 
τάς βάτους. Ή συνέχεια τής εργασίας καί προς τάς ά'λλας πλευράς άπεκά- 
λυψεν ευκόλως τό γενικόν περίγραμμα τοΰ οικοδομήματος, τό όποιον έχει 
μήκος μέν 17.60 μ. πλάτος δέ 14 μ. Διά τής άνασκαφής καί εις τό εσωτε
ρικόν τοΰ κτηρίου, παρά τάς δυσκολίας τάς οποίας δημιουργεί ή παρουσία 
δυο έλαιοδένδρων, διεπιστώθησαν σημαντικαί διαφοραί εις διάφορα σημεία. 
Εις τήν ΒΑ. πλευράν δεν είναι συνεχής ό τοίχος άλλ3 αφήνει ά'νοιγμα πλά
τους 9 μ. σχεδόν, είδος μεγάλης εισόδου με εκατέρωθεν τοίχους, μήκους 
2.50 μ. καί πλάτους πάλιν 2.50 μ., έκτισμένους διά λίθων ουχί καλώς συν- 
δεδεμένων μεταξύ των. Ή άπέναντι τής εισόδου αυτής πλευρά παρουσιά
ζει ά'λλην ιδιομορφίαν, διότι δεν είναι τοίχος άλλ3 είδος εξέδρας ή κρηπι
δώματος, πλάτους προς τά δύο ά'κρα 7.00 μ. καί εις τό μέσον, όπου υπάρ
χει είδος εσοχής, 5.00 μ. Εις τό κέντρον άκριβώς τής βάσεως ή τοΰ κρη
πιδώματος αύτοΰ υπάρχει εξέδρα, πλάτους 3.40 μ., μήκους 5.00 μ.,—καί 
άκριβώς εδώ ήσαν οί έξέχοντες καί ορατοί προ τής άνασκαφής λίθοι—, προς 
τάς δύο πλευράς τής οποίας τό επίπεδον μέ πάτωμα έκ λίθων είναι ταπει- 
νότερον, σχηματίζον είδος κοιλωμάτων, άνίσων μεταξύ των. Οί τοίχοι τών 
δύο ά'λλων πλευρών είναι κανονικοί, πάχους 0.90 μ. (πίν. 121α). Ή άνα
σκαφή εις τό εσωτερικόν άπέδωκε μέχρι τοΰ βάθους τών 0.40 μ. κοινά 
όστρακα τών Ρωμαϊκών χρόνων καί ελάχιστα ελληνιστικά. Εις μίαν μόνον 
θέσιν ή άνασκαφή προεχώρησε βαθύτερον άκριβαις προ τής εξέδρας καί εις 
άπόστασιν 1.60 μ. προ αυτής, όπου δεν ΰφίσταται κίνδυνος διά τά έλαιό
δενδρα καί εδώ εις τό βάθος τών 0.60 μ. ήλθεν εις φώς τάφος, μήκους 
2.00 μ., κενός (πίν. 121β), εκτισμένος διά πλίνθων καί κατεστραμμένος.’Οστά 
δεν εύρέθησαν ούτε κτερίσματα, άλλά κατά τήν προς τήν εξέδραν πλευράν 
του χωρίς ά'μεσον σχέσιν μέ τον τάφον καί εϊς βάθος 0.60- 1.10 μ. εύρέ
θησαν διάφορα μαρμάρινα άντικείμενα, μεταξύ τών οποίων τεμάχια πο- 
δών καί χειρών παιδικοΰ μαρμάρινου άγαλματίου τών υστέρων χρόνων, μαρ-
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μάρινον τεμάχιον άγαλματίου, ζώου πιθανώτατα, και θραύσματα ακαθο
ρίστων μαρμάρινων αγαλμάτων. Τό πλέον δμως ενδιαφέρον εύρημα ενταύθα 
τ)το σειρά πλακών επίσης μαρμάρινων ψερουσών παραστάσεις ανθεμίων 
αναλογών προς τάς παρουσιαζομένας εις λακωνικά ανάγλυφα και εις άττι- 
κάς σαρκοφάγους καί ενδιαφέροντα συνδυασμόν θεμάτων, χαρακτηριστικόν 
των ελληνιστικών χρόνων. Δΰσκολον είναι νά καθορισθή από ποΰ ακριβώς 
προέρχονται τά εν λόγω μαρμάρινα τεμάχια, εν τών οποίων, ως μαρτυρεί 
ή διακόσμησις τής στενής πλευράς του, ανήκει προφανώς εις γωνίαν ή γύ
ρισμα, άλλ" ή όλη κόσμησίς των υποδεικνύει δτι προέρχονται από διάκο
σμον τμήματος τοϋ οικοδομήματος, ίσως τής εξέδρας. "Απαντα τά έν λόγιο 
μαρμάρινα μετ’ αναγλύφου κοσμήσεως τεμάχια εύρέθησαν μεταξύ τοϋ τά
φου καί τής εξέδρας (πίν. 122α) τεθραυσμένα καί διεσκορπισμένα καί ίσως 
ή κατάστασίς των αϋτη προέρχεται εκ τής πτώσεώς των από υψηλά. Ή πι- 
θανότης νά συνδέαινται μέ τον τάφον, ως έπένδυσίς του εξωτερική, δεν 
δύναται νά συζητηθή κυρίως λόγφ τής καταστάσεως εις τήν οποίαν εύρέ- 
θ·ησαν, διότι, αν ήσαν Ιπένδυσις τοϋ τάφου, δεν είναι νοητή ή συντριβή 
των. Αί μετ’ αναγλύφων πλάκες εύρέθησαν δλαι εις τήν αυτήν θέσιν καί 
εις χώρον μήκους 1.80 μ., πλάτους 1.10 μ., βάθους 0.50 μ., ενφ τά τεμά
χια τών μαρμάρινων αγαλμάτων εύρέθησαν ανατολικούς τοϋ τάφου καί εις 
μικρότερον βάθος. Δυτικώς τοϋ τάφου εύρέθησαν καί δύο ά'λλα αρχιτεκτο
νικά τεμάχια, τό εν τών οποίων, λίαν τεθραυσμένον, ενθυμίζει άετωμα- 
τώδη άπόληξιν επιτύμβιου στήλης ή κάτι άνάλογον.

Έν επαφή σχεδόν προς τήν εξέδραν καί εις βάθος 1.00 μ. εύρέθη 
ενδιαφέρον στρώμα οστράκων και τεμαχίων αγγείων τών ελληνιστικών καί 
τών Ρωμαϊκών χρόνων κατά τό πλεΐστον ακόσμητων. Μεταξύ αυτών ύπάρ- 
χουν καί τινα μεγαλύτερα τεμάχια πίθων μέ τάς χαρακτηριστικός ραβδώ
σεις, τά όποια ανήκουν ίσως εις παλαιοτέρους χρόνους. Ή άνασκαφή εις 
τον άλλον χώρον τοϋ μνημείου τούτου δεν έπροχώρησε πέραν τοϋ βάθους 
τών 0.40 μ., άλλ3 εις τό βάθος τοΰτο προ τοϋ -ςάφου εύρέθη είδος βάσεως, 
επί τής οποίας εβαινεν ίσως άγαλμα ή στήλη. Μέ τήν άνασκαφήν μέχρι 
τοϋ βάθους αύτοΰ εις τό εσωτερικόν ως καί ζώνης, πλάτους 0.60 μ., έξω 
τοϋ κτηρίου, δπου πάλιν ύπάρχουν σχεδόν έν επαφή δύο ακόμη ελαιόδενδρα, 
άποκατεστάθη πλήρως τό σχήμα τοϋ οικοδομήματος (είκ. 2). Πρόκειται 
περί ίδιοτύπου αρχιτεκτονικού σχήματος έχοντος μακρινός αναλογίας προς 
τό Άμυκλαΐον καί περισσοτέρας ακόμη προς τούς μεγάλους μικρασιατικούς 
βωμούς (π. χ. τούς βωμούς τοϋ ναοΰ τής "Αθήνας τής Πριήνης ή τοϋ βω
μού τής "Αρτέμιδος τής Μαγνησίας τής επί Μαιάνδρω, τηρουμένων, εν
νοείται, τών αναλογιών καί ακόμη περισσότερον τών διαφορών). Οί τοίχοι
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είναι έκτισμένοι διά μεγάλων κροκαλοπαγών λίθων, ύπερβαινόντων τό 
εν μέτρον μήκους ως επί τό πλεΐστον καί τό ύψος των 0.50 - 0.80 μ. 
(πίν. 122β). Εις την πλευράν τής εξέδρας δεν διακρίνονται εμφανή δείγματα 
συνδετικής ύλης, αλλά πιθανότατα τοϋτο οφείλεται εις την μη επαρκή άνα-

σκαφικήν μελέτην τοϋ εξωτερικού μέρους, επειδή υπάρχουν τά ελαιόδενδρα. 
Εις τάς δύο στενάς επίσης πλευράς, αί όποΐαι έχουν κανονικόν πάχος, 
μόνον εις δύο θέσεις είναι καταφανές είδος ασβέστου, άλλα δεν αποκλείε
ται νά προέρχεται τοϋτο από μεταγενεστέραν επισκευήν. Εις μίαν μόνον 
θέσιν καί εις τό δυτικόν μέρος τοϋ παρά την είσοδον τοΰ τοίχου (δεξιά 
τφ εισερχόμενα»), δπου δεν υπήρχε κίνδυνος διά τά ελαιόδενδρα, ή άνα- 
σκαφή προχωρήσασα κάτωθεν των μεγάλων ογκολίθων άνευρε τοίχον κατε-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:58 EEST - 52.90.75.110



120 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής ‘Εταιρείας 1962

σκευασμένου διά μικρών λίθων συνδεόμενων διά παχείας άσβεστου, προφα
νώς τών Ρωμαϊκών χρόνων. Εις τό αυτό δμως βάθος παρά την εξέδραν 
δ τοίχος είς έλάχιστον τμήμα, δπου δοκιμαστικώς άνεσκάψη, είναι κατε- 
σκευασμένος διά μεγάλων λίθων άνευ συνδετικής ύλης. Τοϋτο δημιουργεί 
την πιθανότητα επισκευών είς τμήματα τοϋ μνημείου έ'χοντα ύποστή ζη
μίας ά'γνωστον διά ποιον λόγον κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους. ’Εννοείται 
δτι ούχί όλίγα προβλήματα άναμένοντα άπάντησιν έτέθησαν διά τής άνευ- 
ρέσεως τοϋ μνημείου τοΰτου. Τινά τούτων μένουν νά λυθοΰν μέ τήν συνέ- 
χισιν τής άνασκαφής, μετά αγοράν ή άπαλλοτρίωσιν τοϋ χώρου, και μεταξύ 
αυτών ό προορισμός τοϋ οικοδομήματος αύτοϋ, ή εποχή του, ή σχέσις του 
προς τον εντός αύτοϋ ευρισκόμενον τάφον καί ή χρησιμοποίησις τών ανα
γλύφων πλακών. ’Άν δ τάφος ήτο παλαιότερος τών Ρωμαϊκών χρόνων θά 
ήδύνατο νά ύποτεθή δτι έχομεν είς τό μνημεϊον έν έκ τών λακωνικών 
ηρώων εκτός άν ό τάφος ούτος έτέθη επί ή παρά παλαιότερον τάφον. Δεν 
δύναται έκ τών προτέρων νά άπυκλεισθή ή πιθανότης ύπάρξεως ίεροϋ ευρι
σκομένου είς σχέσιν προς τό Άμΰκλαιον, δεδομένου δτι τό νέον μνημεϊον 
εύρίσκεται περίπου εις τήν δδόν, τήν δποίαν ήκολοΰθει ή περίφημος πομπή 
τών Ύακινθίων. Έξ ά'λλου τό σχήμά του υποδεικνύει τήν πιθανότητα 
μεγάλου βωμοϋ. Ή αρχαία παράδοσις ελάχιστα βοηθεΐ ΐνα δοθή θετική 
άπάντησις είς τά έν λόγιο ζητήματα εκτός αν ή προς Θεράπνην δδός διήρ- 
χετο έντεϋθεν (Παυς. III 19.7) : Έτέρα δε εκ τής πόλεως οδός είς
Θεράπνην άγει' κατά δε την δδόν Άΰηνας ξόανόν έατιν Άλέας. Πριν δε 
η διαβήναι τον Ευρώταν, ολίγον υπέρ τής δχ&ης ιερόν δείκννται Αιός 
Πλουσίου. Ή θέσις είναι πράγματι «ολίγον υπέρ τής όχθης» καί άν ση- 
μειωθή δτι καί τό τείχος τής πόλεως διήρχετο πλησίον τής περιοχής τοϋ 
νέου μνημείου, ίσως παρά τό νεκροταφείου τής πόλεως, δεν αποκλείεται νά 
ήτο εδώ ή προς Θεράπνην οδός. Ένισχυτικόν στοιχείου μιας τοιαύτης πι- 
θανότητος, τοϋ νά εύρισκώμεθα δηλαδή προ τοϋ ίεροϋ τοϋ Διός Πλουσίου, 
ήτοι μιας Χθονίας λατρείας, είναι καί τό ιδιότυπου σχήμα τοϋ οικοδομή
ματος, τό όποιον πλησιάζει περισσότερον προς βωμόν καί εξηγείται μέ τήν 
ιδιομορφίαν τής λατρευομένης θεότητος. Ό εντός τοϋ ίεροϋ τάφος, έκτι- 
σμένος δι’ οπτόπλινθων, ανήκει ασφαλώς είς τούς Ρωμαϊκούς χρόνους αλλά 
τό έρώτημα, δπερ τίθεται, είναι διατί ήτο κενός. "Ήτο μήπως είδος κενο
ταφίου σχετιζομένου μέ τήν προ τοϋ τάφου βάσιν, δπου ύφίσταται ή πιθα- 
νότης νά εύρίσκετο άγαλμα; Είς τήν περίπτωσιν ταΰτην διά ποιον; Τό 
οικοδόμημα, δπως άποδεικνύεται από τά μετ’ ανθεμίων ανάγλυφα, εάν 
αυτά ανήκουν είς τον κόσμον του, καί από μερικά όστρακα ανέρχεται εις 
τούς ελληνιστικούς καί ίσως καί εις παλαιοτέρους χρόνους, αν καί ουσία-
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στικώς τό ζήτημα τής χρονολογίας του θά λυθή διά τής συνεχίσεως τής 
άνασκαψής. Συνοπτικώς δΰναται νά λεχθή οτι διά τοϋ νέου μνημείου 
ή Σπάρτη άπέκτησεν εν σημαντικόν άρχαΐον οικοδόμημα σωζόμενον σχετι- 
κώς καλώς είς τά βασικά του στοιχεία καί ορατόν κατά τμήματα μέχρι τοϋ 
ΰψους τοϋ 1.50 μ. υπέρ την επιφάνειαν τοϋ εδάφους, τό όποιον αποτελεί 
καί αφετηρίαν διά την διερεύνησιν των δύσκολων προβλημάτων τής ιστο
ρικής της πορείας.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
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β. Τάφος Ρωμαϊκών χρόνων εις τό εσωτερικόν τοΰ οικοδομήματος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:58 EEST - 52.90.75.110



ΠίΝΑΞ 122 IIAE 1962.—15. αναςκαφαι σπαρτής

α. Ψυχικό. Τμήμα τής εξέδρας καί πρό αυτής ή Οΰστς, οπού εύρέ- 
11ησαν τά ελληνιστικά ανάγλυφα.

β. Ψυχικό. 'Η ανατολική καί τμήμα της βορείου πλευράς 
τοΰ βωμοειδοϋς οικοδομήματος.
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