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(Πίν. 74-77, Σχεδ. 1)
1.

ΓΕΝΙΚΑ! ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατά τά τελευταία έτη, εκτός των άλλων έργασιών είς τήν περιοχήν τής άρχαίας
Σπάρτης, άνελήφθησαν καί μερικαϊ δοκιμαστικαί άνασκαφικαί έρευναι, εις ώρισμένα
τών αρχαιολογικών τετραγώνων τής νέας πόλεως *, τοΰ χώρου δηλαδή τον όποιον κα
τείχε καί ή άρχαία πόλις. Τά άποτελέσματα τών έρευνών αύτών είναι άπό πολλάς άπόψεις ένδιαφέροντα 1
2, τόσον διά τά ευρήματα τά όποια έφεραν είς φώς, όσον καί διά τήν
δυνατότητα τήν όποιαν δίδουν πρός άκριβεστέραν διαγραφήν τών τοπογραφικών δε
δομένων τής άρχαίας πόλεως. Διά τών έργασιών αύτών, διεπιστώθη εκτός τών άλλων
ή παρουσία λειψάνων όλων τών περιόδων, άπό τών γεωμετρικών μέχρι τών βυζαντινών
χρόνων, ώς καί μεμονωμένων μυκηναϊκών οστράκων3 είς τήν περιοχήν είς τήν όποιαν,
παρά τούς άγώνας τής ’Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας, κατεσκευάσθη τό ποδοσφαιρικόν γήπεδον.’Επίσης είς τά άνατολικώς τοΰ γηπέδου αύτοϋ 112, 113 καί 114 οικοδομικά τετρά
γωνα έξηκριβώθη ή ΰπαρξις άραιοτέρων καταλοίπων τών παλαιοτέρων καί άφθονωτέρων
τών νεωτέρων χρόνων, ώς καί συστημάτων άποχετεύσεως καί ύδρεύσεως τών ρωμαϊκών
περιόδων καί ψηφιδωτών δαπέδων έν άποσυνθέσει. Είς τά δυτικώς τού ίδίου γηπέδου
τετράγωνα, τά όποια άσφαλώς εύρίσκονται πλησιέστερον τοϋ χώρου τής σπαρτιατικής
άγοράς, ήλθον είς φώς ένδιαφέροντα καί καλώς σωζόμενα ψηφιδωτά δάπεδα, τών όποιων
δέν έπερατώθη ή άνασκαφή, ώς καί σχετικώς καλώς σφζόμενον βαλανεΐον, τό όποιον
έπίσης δέν άνεσκάφη πλήρως. Είς μίαν άλλην περιοχήν τοϋ σπαρτιατικού συνοικισμού
1. Ώς άρχαιολογικά τετράγωνα έχουν χαρακτηρισθή άπό τής δημιουργίας τοϋ σχεδίου τής νέας
Σπάρτης, αριθμός οικοδομικών τετραγώνων έκ τών εύρισκομένων πλησιέστερον τής Άκροπόλεως.
Πρός νότον τό άρχικόν δριον, τό όποιον διά διαφόρων έπεμβάσεων καί τροποποιήσεων παρεβιάσθη,
ήτο τό ΰψος τοϋ λεγομένου «Τάφου τοϋ Λεωνίδα», άνατολικώς ή έθνική όδός Σπάρτης - Τριπόλεως, δυ
τικώς ό άγροτικός δρομίσκος ό διερχόμενος παρά τήν Άράπισσαν, καί προχωρών μέχρι τοϋ ξηροποτάμου Μούσγα. Έπίσης, μερικά τών τετραγώνων τών εύρισκομένων είς τό τρίγωνον τοϋ ίεροϋ τής Όρ
θιας Άρτέμιδος τής γέφυρας τοϋ Ευρώτα καί τής όδοΰ πρός Καστόριον. Άτυχώς αί συνεχείς έπεμβάσεις άνευθύνων πολιτικών καί τοπικών άρχόντων κατέστρεψαν άρκετά τών άρχαιολογικών τετραγώ
νων, όπως καί τήν περιοχήν τοϋ ποδοσφαιρικού γηπέδου, χωρίς νά προηγηθή έπαρκής άνασκαφική
έρευνα, αί πιέσεις δέ πρός οίκοπεδοποίησιν συνεχίζονται μέ μεγαλυτέραν έντασιν.
2. Πρβλ. καί Α.Δ. 16 (1960): Χρονικά, σελ. 102' Α.Δ. 17 (1961 /2): Χρονικά, σ. 84" έπίσης BCH 82
(1958) σελ. 713 καί BCH 85 (1961) σελ. 682.
3. Εόρέθησαν όλίγα μικρά όστρακα πιθανώτατα ύψιπόδων κυλικών, άναμφιβόλως μυκηναϊκών. Διά
τό παλαιότερον εύρεθέν έπίσης είς τήν περιοχήν τοΰ γηπέδου σχεδόν πλήρες μυκηναϊκόν άγγεϊον πρβλ.
BSA 45 (1950) σελ. 298, είκ. 19, καί σελ. 282 κ.έ. άποτελέσματα τής άνασκαφικής έρεύνης τής αύτής
περιοχής. Δύο άλλα μικρά όστρακα ίσως ψευδοστόμων άμφορέων εύρέθησαν είς τά θεμέλια οίκοδομής
νοτίως τοϋ γηπέδου.
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των Λιμνών, δυτικώς τοΰ ίεροϋ τής Όρθιας καί άμέσως μετά τήν γέφυραν τοϋ Ευρώτα,
διά τόν έρχόμενον άπό τήν Τρίπολιν, είς τό ΙΟΟόν οικοδομικόν τετράγωνον, άνευρέθη
δημόσιον οικοδόμημα τής καλής έποχής. Πρόκειται περί μνημείου, τό όποιον, αν καί
δέν άνεσκάφη έπίσης όλόκληρον, δύναται νά συνδεθή μέ εν έκ τών υπό τοΰ Παυσανίου
άναφερομένων οικοδομημάτων, τοϋ Ηρώου τοΰ Χίλωνος ή τοϋ ίεροϋ τοΰ Λυκούργου4.
'Ως τό σπουδαιότερον όμως άποτέλεσμα τών μέχρι τοϋδε γενομένων είς τά οικοδομι
κά τετράγωνα άνασκαφικών έρευνών, δύναται νά θεωρηθή, ή διά πρώτην φοράν μέχρι
σήμερον άνεύρεσις όμάδος άρχαϊκών τάφων έν Σπάρτη, μεταξύ τών όποιων είχε χρησιμοποιηθή, ώς είδος έπιταφίου σήματος, πήλινος άρχαϊκός μετ’ άναγλύφου κοσμήσεως
άμφορεύς. ’Ανάλογος μετ’άναγλύφων άμφορεύς είχε καί παλαιότερον εύρεθή έν Σπάρτη,
άλλά όχι είς τήν άρχικήν του θέσιν5,6όπως καί άλλα τεμάχια παρομοίων άγγείωνβ, δέν
είχον όμως εύρεθή άρχαϊκοί τάφοι καί δέν ήτο γνωστή ή χρησιμοποίησις τών άμφορέων αύτών, ώς ταφικών άγγείων. Καί ίσως σπουδαιότερον καί τής καλλιτεχνικής άξίας
τοϋ άμφορέως μέ τήν άνάγλυφον κόσμησίν του είναι, διά τήν άρχαιολογικήν έρευναν
τής περιοχής, τό πρόβλημα τό όποιον θέτουν οί τάφοι. Άπό τής άπόψεως αύτής είναι
σκόπιμον νά προταχθοΰν μερικαί γενικαί παρατηρήσεις καί νά έκτεθοϋν λεπτομερέστερον τά άνασκαφικά δεδομένα τά σχετικά μέ αύτούς, τά όποια έν συνδυασμώ καί μέ
τήν πλησίον αυτών άνεύρεσιν ένός κεραμεικοϋ κλιβάνου έπιτρέπουν καί τήν πληρεστέραν μελέτην καί κατανόησιν τών παρουσιαζομένων είς τήν κόσμησίν τοΰ άμφο
ρέως θεμάτων.
Θά πρέπει νά σημειωθή έπίσης, διότι ίσως δέν είναι έπαρκώς γνωστόν, ότι τόσον
είς τήν περιοχήν τής Σπάρτης όσον καί είς τήν Λακωνίαν γενικώς, έλάχιστοι τάφοι,
έκτος τών μυκηναϊκών, έχουν μέχρι σήμερον εύρεθή, έκ τών όποίων ούδείς τών κλασσι
κών χρόνων7. Δέν άποκλείεται βεβαίως ή πιθανότης νά έχουν εύρεθή τάφοι κατά τάς
4. Βλ. Παυσ. III, 16, 4 καί III, 16, 6.
5. Κατά τάς άγγλικάς άνασκαφάς τοΟ Θεάτρου, BSA 27 (1925-26) σ. 199, είκ. 7 πρβλ. καί JHS 46
(1926) σ. 230.
6. Μερικά έξ αύτών άπεικονίζονται είς τήν δημοσίευσιν τών άποτελεσμάτων τής άνασκαφής τοΰ ίεροΰ τής Όρθιας, Dawkins, Artemis Orthia, πίν. 11-14. Άπό τήν Μαγούλαν, τήν πιθανήν θέσιν τής
Πιτάνης, προέρχεται μέγα τεμάχιον, άγορασθέν ύπό τοΰ Le Bas, Voyag. Arc. Mon. Fig. πίν. 105 καί
ευρισκόμενον τώρα είς Παρισίους. ΤοΟ Ιδιου μάλιστα άγγείου άλλο τεμάχιον, συναρμοζόμενον μέ αύτό,
άνευρέθη είς τήν άνασκαφήν τοϋ Ηρώου, πρός τόν δρόμον τής Μεγαλοπόλεως καί άπεικονίζεται όμοϋ μετά τοϋ τεμαχίου τών Παρισίων, Orthia πίν. 15-16. Άλλα τεμάχια όμοιων άμφορέων άναφέρονται παρά Tod - Wace, Catalogue of the Sparta Museum σ. 223 είκ. 78 καί σ. 235 είκ. 82. AT άλλα τε
μάχια ευρισκόμενα είς τό Μουσεΐον Σπάρτης θά γίνη λόγος κατωτέρω, όπου θά έπιχειρηθή καί μία
γενική ταξινόμησίς των.
7. Άπό τής πλευράς αύτής δέν είναι άσκοπον νά σημειωθούν οί κατά καιρούς είς τήν περιοχήν τής
Σπάρτης άνασκαφέντες τάφοι: 1) Ύπό τοΰ Ross, ρωμαϊκών χρόνων είς τήν περιοχήν τοΰ Θεάτρου καί
τούς λόφους Άκροπόλεως ήδη κατά τόν παρελθόντα αιώνα πρβλ. L. Ross, Archaologische Aufsatze I,
σ. 6 καί 55. 2) Τάφοι ρωμαϊκοί εις τήν περιοχήν τοΰ παλαιοΰ μύλου Ματάλα, Tod-Wace, Catalogue σ.
235 άριθμ. 549 καί σ. 240 άριθμ. 685. 3) Τέσσαρες έλληνιστικοί τάφοι είς τήν περιοχήν μεταξύ τοϋ λε
γομένου τάφου τοΰ Λεωνίδα καί άκροπόλεως, Wace-Dickins, BSA 13 (1906-1907) σελ. 155-168. 4) Άλλος
άσφαλώς έλληνιστικός, ιδιαιτέρας σημασίας, διότι φέρει τοιχογραφίας, όπισθεν τής Άκροπόλεως είς
τήν περιοχήν τής Μούσγας, Αδαμάντιου, ΠΑΕ 1931 (1932) σελ. 93 κ.έ. Ή πιθανότης τήν όποιαν άναφέρει ό Αδαμάντιου νά ύπάρχουν καί άλλοι τάφοι είς τήν περιοχήν αύτήν δέν άποκλείεται" μέχρι σήμερον
πάντως δέν έχουν εύρεθή. 5) Ελληνιστικός τάφος άνεσκάφη ύπό τοϋ γράφοντος τό 1963 είς τήν άπέναντι πλευράν τοΰ Εύρώτα, μεταξύ Άφυσοϋ καί Μενελαΐου, Έργον 1963 σελ. 103.6) Ρωμαϊκός τάφος έντός
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διαφόρους διανοίξεις θεμελίων καί τάς κατασκευής τής νέας πόλεως καί νά έχουν κα
ταστροφή ύπό των φοβουμένων δεσμεύσεις ή καί απαλλοτριώσεις ιδιοκτητών των παλαιότερον, όπως ψιθυρίζεται8, άλλα γεγονός παραμένει τό ότι, είς κανονικός καί έπισήμους άνασκαφάς, κλασσικοί όπως καί γεωμετρικοί τάφοι δέν έχουν εύρεθή. Μερικά ταφικά, καί αύτά έλάχιστα, μνημεία, τά όποια είναι γνωστά έκ τής περιοχής τής Σπάρ
της, κυρίως έπιτύμβιοι λίθοι9, προέρχονται έκ τυχαίων ευρημάτων ή δωρεών καί δέν
έπιτρέπουν καμμίαν ουσιαστικήν πρόοδον είς τό θέμα τούτο. Έδώ ίσως είναι σκόπιμον νά προστεθή ότι σχετικώς ολίγα μας είναι γενικώς γνωστά περί τάφων καί ταφών
είς τήν άρχαίαν Σπάρτην καί σχεδόν ούδεμία ένδειξις, περί τής ύπάρξεως ένιαίου νε
κροταφείου ή νεκροπόλεως άναλόγου μέ τάς εύρισκομένας είς αλλας περιοχής10. Οί
τάφοι, οί όποιοι έχουν μέχρι τοϋδε άνασκαφή, έκτος τοΰ ότι μέ τό νά άνήκουν είς τούς
μεταγενεστέρους κυρίως χρόνους δέν μας βοηθούν είς τήν άντιμετώπισιν τοΰ προβλήτοϋ οικοδομήματος τοϋ άνασκαφέντος εις τό Ψυχικόν, Έργον 1962 (1963) σ. 139 είκ. 165. 7) Ρωμαϊ
κός τάφος είς τήν άκρόπολιν, Έργον 1960 (1961) σ. 179. 8) Ρωμαϊκός τάφος έντός τής περιοχής τοΰ
έρευνηθέντος άνασκαφικώς τμήματος τοΰ ποδοσφαιρικοί! γηπέδου, BCH 82 (1958) σ. 714. 9) Τέσσαρες
ρωμαϊκοί τάφοι έντός σαρκοφάγων είς τό άνασκαφέν τό 1963 οικοδόμημα τής περιοχής Άφυσοΰ, Έρ
γον 1963 σελ. 105 κ.έ., είκ. 112 καί 119. 10) Ρωμαϊκός τάφος είς τό κτήμα Σκιαδά όκτακόσια περί
που μέτρα δυτικής τοΰ ίεροϋ τής Όρθιας. 11) Δύο ρωμαϊκοί τάφοι είς τό οΐκόπεδον Βαρβιτσιώτη τό
ευρισκόμενον έναντι τής βενζιναντλίας Κορωνιοϋ πρός τήν εξοδον τής πόλεως, εΰρεθέντες τόν Δε
κέμβριον τοΰ 1963. 12) Ρωμαϊκός τάφος είς τό οΐκόπεδον Παρασκευοπούλου δυτικώς τοΰ ποδοσφαιρι
κού γηπέδου, εύρεθείς έπίσης τό 1963. 13) Δύο ρωμαϊκοί τάφοι εΰρέθησαν καί κατεστράφησαν κατά
τήν άνέγερσιν οικοδομής είς τά τελευταία πρός τήν άκρόπολιν οικόπεδα τής όδοϋ Όθωνος.
14) Χριστιανικοί τάφοι είς τήν περιοχήν τοΰ ίεροϋ τής Όρθιας, Orthia σ. 49 είκ. 27. 15) Δύο χρι
στιανικοί τάφοι είς τήν περιοχήν τοϋ ποδοσφαιρικοϋ γηπέδου. 16) Χριστιανικός τάφος εόρέθη έπί
σης είς τό 112 τετράγωνον ανατολικής τοϋ γηπέδου, είς τό κτήμα Δημάκη.
Ενδεικτική είναι ή πλήρης άπουσία γεωμετρικών καί κλασσικών τάφων. ’Αρχαϊκοί είναι οί δίδοντες τήν άφορμήν τής μελέτης αύτής.
8. Ύπό τοϋ γέροντος Π. Βαμβακίτη έλέγετο ότι είς τήν θέσιν όπου εύρίσκεται τώρα τό άρτοποιεΐον
Κουντούρη είς τήν όδόν ’Αμαλίας είχον εύρεθή τάφοι καί μάλιστα πλούσιοι. ’Επίσης ύπό τοϋ ίδιου
έλέγετο ότι άλλοι «τάφοι μέ κοΰκλες» είχον εύρεθή είς τό οΐκόπεδον όπου τώρα τό παντοπωλεΐον Τσιριγώτη, είς τήν γωνίαν ’Αμαλίας καί ’Αγησιλάου. Ύπό τοϋ Χρήστου Μπιλιώνη έλέγετο ότι είς τήν
γωνίαν Παλαιολόγου καί Εύαγγελιστρίας εΰρέθησαν κατά τήν διάνοιξιν τοϋ ύπογείου τάφοι καί πιθά
ρι, όπως καί είς τήν περιοχήν τοΰ Νέου Κόσμου. ’Εννοείται ότι καί πλεϊστα άλλα λέγονται χωρίς
συγκεκριμένα στοιχεία, ίσως διά τόν φόβον πιθανής έρεύνης. Τόν τελευταϊον καιρόν έπιτηροϋνται
περισσότερον αί διανοίξεις θεμελίων καί αί κατασκευαί ύπογείων, ώστε έλπίζεται ότι θά καταστή
δυνατόν νά άποφεύγωνται καταστροφαί τυχόν τάφων ή καί άλλων εύρημάτων.
9. Πρβλ. τώρα Μ. ’Ανδρόνικου, Λακωνικά ’Ανάγλυφα, Πελοποννησιακά A (1956) σ. 276, όπως καί
αί έπιγραφαί έπί έπιτυμβίων λίθων, δέν μάς βοηθοϋν διά τήν διευκρίνησιν τοϋ θέματος. Τά θεωρούμενα
παλαιότερον ώς έπιτάφια μνημεία, τά φέροντα τήν παράστασιν ένθρόνου μορφής ή ζεύγους μορφών
καί συνδεόμενα μέ τήν ήρωολατρείαν, Tod-Wace, Catalogue σ. 102 κ.έ. μετά τήν μελέτην τοϋ ’Ανδρόνι
κου ε.ά. σ. 253 κ.έ. καί τά εύρήματα τοϋ αποθέτου τοϋ ίεροϋ τής ’Αλεξάνδρας καί τοΰ Άγαμέμνονος,
Έργον, 1956 (1957) σ. 100 καί 1960 (1961) σ. 167 κ.έ. είκ. 183 καί 188, λαμβάνουν άβιάστως άλλην θέ
σιν. Ό λεγόμενος τάφος τοϋ Λεωνίδα ούσιαστικώς δέν γνωρίζομεν μέχρι σήμερον τί πράγματι είναι,
ίσως ήρώον, πρβλ. X. Χρήστου, Άρχ. Σπάρτη, σ. 64 κ.έ., άλλά όριστικήν άπάντησιν μόνον μία πλή
ρης άνασκαφή δύναται νά μάς δώση.
10. Όσα γνωρίζομεν προέρχονται έκ μεταγενεστέρων πληροφοριών, αί όποϊαι έχουν διαμορφωθή
ύπό τήν έπίδρασιν τής ύπό τής άθηναϊκής φιλοσοφίας έξιδανικεύσεως τής Λακεδαιμονίων Πολιτείας
καί τοΰ σπαρτιατικού μιλιταρισμού. Μάς λείπουν κυρίως αί άπ’ εΰθείας ειδήσεις τών μνημείων καί
ιδίως τών τάφων.
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ματος είναι διεσπαρμένοι καθ’ δλην τήν έκτασιν τής άρχαίας πόλεως, χωρίς συγκεκρι
μένη ν συσχέτισιν11.
Μίαν έξήγησιν τής άπουσίας ένός ένιαίου άρχαίου νεκροταφείου είς τήν άρχαίαν
Σπάρτην, μας δίδει ή γνωστή πληροφορία τοΰ Πλουτάρχου (Πλουτ. Λυκοϋργος 27),
κατά τήν όποιαν ό ΛυκοΟργος καί μην και περί τάς ταφάς άριστα διεκόσμησεν αυτός.
Πρώτον μεν γάρ άνελών δεισιδαιμονίαν απασαν, εν τη πόλει Οάπτειν τους νεκρούς και
πλησίον εχειν τα μνήματα των ιερών ονκ έκώλνσεν, συντρόφους ποιών ταϊς τοιαΰταις
οψεσι και συνήθεις τούς νέους ώστε μη ταράττεσθαι μήθ’ δρρωδείν τον θάνατον ώς
μιαίνοντα τούς άψαμένους νεκρόν σώματος ή διά τάφων διελθόντας. Παρά τό γεγονός,

ότι ή έξήγησις αύτή φαίνεται νά συνδέεται καί μέ τάς ρωμαντικάς περί Σπάρτης άντιλήψεις τοΰ Πλουτάρχου, αί όποΐαι διαφαίνονται καί εις άλλα σημεία των πληροφο
ριών του περί αυτής12, διατηρεί κάποιαν άξίαν, συνδυαζομένη καί μέ τήν άναφερομένην διά τήν μόνην σπαρτιατικήν άποικίαν, τόν Τάραντα, εΐδησιν τοΰ Πολυβίου, όπου
πάλιν γίνεται λόγος περί ταφών έντός τής πόλεως καί μάς δίδεται καί μία άλλη έρμηνεία. Οΰτω είς τόν Τάραντα (Πολυβ. Τστ. VIII, 30) το γάρ προς έω μέρος τής τών Ταραντίνων πόλεως μνημάτων έστι πλήρες, διά τό τούς τελευτήσαντας έτι καί νΰν θάπτεσθαι παρ’ αύτοϊς λόγιον άρχαΐον φασί γάρ χρήσαι τόν θεόν τοίς Ταραντίνοις άμεινον
καί λώον έσεσθαι σφίσι ποιουμένοις τήν οίκησιν μετά τών πλειόνων. Είς τάς δύο πε

ριπτώσεις τής Σπάρτης καί τοϋ Τάραντος φέρεται ώς άναμφίβολον, ότι οί τάφοι εύρίσκονται έντός τών όρίων τής πόλεως καί όχι είς Ιδιαίτερον έκτος αυτής ή παρά τήν
έξοδόν της χώρον, πράγμα άσύνηθες είς τάς άλλας έλληνικάς πόλεις13 καί, ώς λόγον
αύτοΰ τοΰ γεγονότος, έχομεν δύο διαφόρους έρμηνείας.
11. Πρβλ. σημ. 7. Οί τάφοι οί όποιοι έχουν εύρεθή, έκτείνονται εις όλους σχεδόν τούς συνοικισμούς
τής άρχαίας Σπάρτης. Είς τήν Πιτάνην (τάφοι Μούσγας), είς τήν Μεσόαν (τάφοι μεταξύ Λεωνιδαίου καί
άκροπόλεως), είς τάς Λίμνας (τάφοι Ματάλα-Όρθίας-Σκιαδά). Είς τήν περιοχήν τού Άγ. Νικολάου,
όπου τοποθετείται ή Κυνόσουρα, έπίσης έχουν εύρεθή κατά πληροφορίας τάφοι παλαιότερον. Άτυχώς
ούδέν συμπέρασμα δύναται νά έξαχθή έκ τούτου, κυρίως διότι άνήκουν είς διαφόρους έποχάς.
12. Μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικόν είναι τό άναφερόμενον είς τήν γυμνότητα τών παρθένων κατά
τούς άγώνας, τό όποιον όμως δέν φαίνεται νά έχη σχέσιν μέ τήν πραγματικότητα καί μάλλον άντανακλά
τάς άπηχήσεις τών άθηναϊκών άντιλήψεων περί τής Σπάρτης, πρβλ. Vacano, Ober Madchensport in
Griechenland συμπλήρωμα τής διατριβής του, Das Problem des alten Zeustempels in Olympia, σ. 51
κ.έ. διά διάφορα θέματα, τά όποια ό Πλούταρχος άποδίδει είς τήν Σπάρτην, έπηρεαζόμενος άπό άθηναϊκάς άντιλήψεις, πρβλ. Kessler, Plutarchs Leben des Lykurgos σποράδην. Ότι καί είς τήν ίδιαν
τήν Σπάρτην μετά τήν καταστροφήν τών Λεύκτρων άρχίζουν νά κυριαρχούν καθαρώς ρωμαντικαί περί
τού παρελθόντος ίδέαι, όπως παρατηρεί ό Vacano 6. ά. σ. 51 κ.έ., είναι όρθόν καί εύκόλως δικαιολογούμενον.
13. Ή άποψις τών Wace-Dickins, BSA 13, σ. 155, ότι ή ταφή έντός τών πόλεων είναι συνήθης είς
τάς δωρικάς πόλεις, δέν εύσταθεϊ. Έτάφη βεβαίως ό Τιμολέων είς τήν άγοράν τών Συρακουσών (Πλουτ.
Τιμολ. 39) καί ό Βρασίδας είς τήν άγοράν τής Άμφιπόλεως (Θουκ. V, II), άλλά καί τά δύο περιστατικά
άναφέρονται άκριβώς έπειδή είναι έξαιρέσεις καί δέν άφορούν κοινούς θνητούς. Άλλωστε, ώς έλέχθη
διά τήν Σικυώνα, γνωρίζομεν τήν σαφή άπαγόρευσιν τής ταφής αύτής (Πλουτ. Άρατος, 53) τό δέ
άναγραφόμενον είς τόν Ψευδοπλατωνικόν Μίνωα (Πλατ. Μίνως, 315 D) (ώσπερ και ημάς αυτούς οϊσθά που και αυτός άκούων οίοις νόμοις έχρήμεθα προ τοϋ περ'ι τούς άποΟανόντας, Ιερεϊά τε προσφάττοντες προ τής εκφοράς τοϋ νεκροϋ και εγχυτιστρίας μεταπεμπόμενοι, οι δ’ αν εκείνον ετι πρότεροι αύτοϋ και εθαπτον εν τή οικία τούς άποΟανόντας ημείς δέ τούτων ούδέν ποιοϋμεν) άποδεικνύει άκρι

βώς ότι ή έντός τών οίκιών καί τών πόλεων ταφή κατά τούς Ιστορικούς χρόνους ήτο περισσότερον
σπαρτιατική έξαίρεσις παρά κανών. Διά τήν άπαγόρευσιν αυτήν πρβλ. καί Nilsson, Gesch. griech.
Relig. I, σ. 96.
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Είς τάς δύο έξηγήσεις διαφαίνεται ή έκ των υστέρων αίτιολογική έρμηνεία καί δύναται διά την Σπάρτην τουλάχιστον νά λεχθη, δτι ούσιαστικώς ή άφετηρία τής έντός
των δρίων τής πόλεως ταφής μας είναι άγνωστος άκόμη, ίσως δέ συνδέεται με τήν ιδιο
τυπίαν τής σπαρτιατικής πολιτικής ζωής καί τήν ειδικήν συγκρότησιν τής Λακεδαι
μονίων Πολιτείας14. Ίσως ή εκτός των δρίων τής πόλεως ΐδρυσις νεκροταφείου καί νεκροπόλεως θά έθεωρεΐτο ώς έγκατάλειψις των προγόνων είς τήν διάκρισιν των Ειλώ
των, οί όποιοι θά εϊχον τήν δυνατότητα νά μιαίνουν τούς τάφους διά νά έκδικηθοϋν
τούς ζώντας άπογόνους, ένώ δεν πρέπει νά αποκλείεται καί ή σχέσις τής έντός τής πό
λεως ταφής μέ τήν έκτεταμένην εν Σπάρτη ήρωολατρείαν15. Δέν παραγνωρίζεται βεβαίως
τό ότι, ή ταφή έντός των συνοικισμών όπως καί έντός των κατοικιών άκόμη, είναι
διαδεδομένη κατά τούς προμυκηναϊκούς καί τούς μυκηναϊκούς χρόνους, τόσον είς τόν
έλληνικόν16, όσον καί τόν έξωελληνικόν γεωγραφικόν χώρον 17, πλήν δυσκόλως τού
το είναι δυνατόν νά συσχετισθή μέ τήν Σπάρτην. Διότι ή έντός τής πόλεως ταφή δέν
παρουσιάζεται ώς δωρική συνήθεια, δεδομένου μάλιστα, ότι είς άλλας δωρικάς
πόλεις ρητώς άπαγορεύεται τούτο, άλλά ώς είδικώς σπαρτιατική, ή όποια δυσκόλως
συνάπτεται μέ τά προσπαρτιατικά δεδομένα. Είς τήν δωρικήν έπίσης Σικυώνα είναι γνω
στόν, ότι άπαγορεύεται σαφώς ή ταφή έντός τής πόλεως (Πλουτ. Άρατος 53) νόμον
δντος αρχαίου, μηδένα θάπτεσθαι τειχέων έντός, ίσχυράς τε τω νόμω δεισιδαιμονίας
προσονσης, όπου έχομεν τήν γενικώς είς τάς δωρικάς πόλεις έπικρατοΰσαν άπαγό-

ρευσιν είς τήν τελικήν της διατύπωσιν, άφοΰ συνδυάζει νόμον καί δεισιδαιμονίαν18.

14. Διά τόν Τάραντα ή έντός τής πόλεως ταφή συνδέεται μέ τήν μεταφοράν τών συνηθειών τής Μητροπόλεως είς τήν άποικίαν και δέν είναι άναγκαία οΟτε έξηγεϊ τίποτε ή έπιχειρουμένη ύπό τοΟ Klumbach (Η. Klumbach, Tarentiner Grabkunst 1937 σελ. X) συσχέτισις μέ τά άνάλογα έθιμα τών Μεσσαπικών πόλεων. ΔΤ αυτό πρβλ. καί Gianelli, Culti e miti della Magna Grecia σελ. 25' έπίσης Wolters,
Festschrift Arndt σ. 9 κ.έ. Παρατηρήσεις έπί τών Μεσσαπικών έθίμων καί Viola, Noti Scavi, 1881 σ. 414.
15. Αί μαρτυρίαι διά πλήθος ήρώων είς τόν Παυσανίαν είναι άπό τής πλευράς αυτής χαρακτηριστι
κοί. Γενικώς πρβλ. Eitrem, RE, VIII, στ. 1111 κ.έ. (Heros) καί στ. 1136 κ.έ., έπίσης διά τήν έννοιαν
τοΟ όρου ήρως, κυρίως Famell, Hero Cults and Ideas of Immortality, 1921 σποράδην, τάς σχέσεις δέ
μέ τά λεγάμενα «ήρωϊκά άνάγλυφα» τής Σπάρτης Μ. ’Ανδρόνικου, Λακωνικά άνάγλυφα, Πελοπ. A (1956)
σ. 256 κ.έ. Ίσως αί έντός τής πόλεως ταφαί έχουν τήν καταγωγήν είς τόν φόβον διά τήν σκύλευσιν τοϋ
νεκροΟ καί τάς έπιπτώσεις τάς όποιας τούτο δυνατόν νά έχη είς ολόκληρον τήν φυλήν καί παρουσιά
ζουν άναλογίας μέ τάς συνήθειας τάς όποιας άναφέρει περί τών Bantou ό Levy-Bruhl, L’experience my
stique, Paris 1938 σ. 179 κατά τάς όποιας καταβάλλεται προσπάθεια νά άποκρύπτεται όσον τό δυνατόν
καλύτερον τό σώμα τοϋ θανόντος άρχηγοϋ, διότι “si des ennemis s’emparaient de ses os en particulier
de son crane, le sort de la tribu serait entre leurs mains”. Περί τών ήρώων είς τήν Λακωνίαν πρβλ. καί
Harisson, Themis, New York, 1962 σ. 233 κ.έ. καί Pfister, Reliquienkult σποράδην.
16. Διά τάς Μυκήνας έχομεν τόν έντός τών τειχών ταφικόν περίβολον πρβλ. καί ’Ανδρόνικου Α.Δ. 17
(1961 /62) σ. 139 μετά τής βιβλιογραφίας. Διά τόν Όρχομενόν Bulle, Orchomenos Sitzb. Bayer. Akad. 1907
σ. 75. Διά τόν Θορικόν ΑΕ, 1895 σ. 232, διά τήν ’Ελευσίνα, τάς Θήβας κτλ. Poulsen, Die Dipylongraber
1905 σ. 14 κ.έ. Τά παραδείγματα αυτά πολλαπλασιάζονται συνεχώς τά τελευταία έτη.
17. Unger, Forschungen und Fortschritte, 1927 σ. 114 καί τόμος τοϋ 1934 σ. 254. Wiesner, Grab und
Jenseits 1936 σ. 13 κ.έ.
18. Είς τήν δωρικήν Θήραν έπίσης τό νεκροταφεϊον είναι έκτός τής πόλεως (Dragendorff, Thera II,
σ. 113). Είς τήν Κόρινθον όμως γεωμετρικοί τάφοι εύρέθησαν καί είς τήν άγοράν Corinth VII, I, σ. 25
καί πίν. 12 καί AJA 41 (1937) σ. 543. Είς τήν Σάμον δέ τό νεκροταφεϊον τών γεωμετρικών χρόνων
ήτο πλησίον τοϋ ίεροϋ, όπως παρατηρεί ό Buschor, AM 54 (1929) σ. 15. Έπί τών παρατηρήσεων τοϋ
Πλουτάρχου (Λυκ. 27) δύναται νά σημειωθή έπίσης ότι φαίνονται ώς νά άποτελοϋν άπάντησιν είς
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’Ακόμη καί &ν ή έντός τής πόλεως ταφή θεωρηθή ώς έπιβίωσις προελληνικών ή καί
πρωτοελληνικών μυκηναϊκών συνθηκών, ή καί παλαιοτέρων μορφών κοινωνικής συμβιώσεως19, εις τήν Σπάρτην ευρίσκει καί μίαν πρόσθετον έξήγησιν εις τάς έσωτερικάς
προϋποθέσεις τής λακωνικής ζωής, εις τόν κίνδυνον βεβηλώσεως τών τάφων καί εις
τήν άνάγκην τοΰ έθισμοϋ τών νέων μέ τόν θάνατον, δηλαδή μέ τήν ιδέαν τοΰ θανάτου
καί τοΰ τάφου. Τό πρόβλημα εις τήν περίπτωσιν αυτήν διά τήν Σπάρτην, είναι τί πρέπει
νά έννοεϊται μέ τό «έν τή πόλει», δεδομένου ότι ή Σπάρτη ουδέποτε ήτο πόλις κατά τήν
γνωστήν εις τήν έλληνικήν ιστορίαν έννοιαν τοΰ όρου, όπως έπίσης πώς πρέπει νά
έννοηθή ότι ήσαν διατεταγμένοι οί τάφοι είς ένιαΐον χώρον, όπως εις τόν Τάραντα,
εις τό άνατολικόν μέρος τής πόλεως, ή διεσκορπισμένοι καθ’ δλην τήν έκτασίν της,
άδιαφόρως μεταξύ τών οικιών, τών δημοσίων οικοδομημάτων καί τών ίερών20. Είς τήν
Σπάρτην διά τάς πρωίμους περιόδους, όπως καί διά τήν κλασσικήν, όχι μόνον δεν
έχομεν τόν γνωστόν τύπον τής πόλεως, άλλ’ ούτε τά τείχη, τά όποια μόνον άπό τών
έλληνιστικών χρόνων κατασκευάζονται καί κυρίως έπί τής έποχής τοΰ τυράννου Νάβιδος21, βάσει τών όποιων θά ήτο δυνατόν νά καθορίζεται τό έντός καί τό έκτος τής
πόλεως. Έκ τής πληροφορίας τοΰ Πλουτάρχου καί είδικώς τοΰ άναφερομένου καί πλη
σίον εχειν τά μνήματα τών ίερών ονκ έκώλυσεν, ώς καί έκ τών ειδήσεων τοΰ Παυσανίου, περί έντός τής πόλεως τάφων καί μνημάτων συνάγεται τό συμπέρασμα, ότι τάφοι
εύρίσκοντο είς παν σημεΐον τής πόλεως, πλησίον ίερών, όπως καί έντός τής άγορας.
Άφοροΰν όμως, έκτος έλαχίστων περιπτώσεων, μυθικός μορφάς, ώστε πρέπει μάλλον
νά έννοηθή, ότι πρόκειται περί μνημείων τά όποια ούδεμίαν σχέσιν ήτο δυνατόν νά έχουν
μέ τούς τάφους22. Μερικοί τάφοι ιστορικών προσώπων, όπως Παυσ. III, 13, 1 οί τά
φος κενός Βρασίδα τον Τέλλιδος, III, 14, 1 Παυσανίον τον ΙΙλαταιασιν ήγησαμένον
μνήμά έστι τό δε έτερον Λεωνίδου, συσχετίζονται μέ τό Θέατρον, οί τάφοι τών Άγιαδών III, 14, 1 ές τούτον τόν Δρόμον ίόντι άπό τοϋ τάφου τών Άγιαδών, μέ τήν άγοράν,
τήν άπαγόρευσιν τής ταφής έντός τής πόλεως, ή όποία ύπό τοϋ Ιδιου μαρτυρείται ("Αρατος 53) διά
τήν Σικυώνα. Είς τάς δύο περιπτώσεις έχομεν νόμον καί δεισιδαιμονίαν.
19. Δέν άποκλείεται είς τήν περίπτωσιν τής Σπάρτης νά έχωμεν έπιβίωσιν έθίμων τής έποχής τών
μεταναστεύσεων, ότε οί νεκροί θά έθάπτοντο παρά τάς σκηνάς ή έντός τοϋ συνοικισμοϋ διά τόν λόγον
τόν όποιον μέχρι σήμερον έπικαλοϋνται οί Bantou πρβλ. σημ. 15. Διά τάς μεσοελλαδικάς ταφάς πρβλ.
Schachermeyr RE 22, 2, 1934. Prahist. Kult. Griechenlands στ. 1461.
20. Οί άναφερόμενοι ύπό τοϋ Παυσανίου τάφοι είναι διεσκορπισμένοι, άλλά πρόκειται πάντοτε περί
βασιλέων ή γενικώς έπιφανών προσώπων καί ήρώων, ώστε είναι δύσκολον νά έξαχθοϋν συμπεράσμα
τα μόνον έκ τούτου. Διά τούς βασιλείς γνωρίζομεν δτι έπεκράτει ειδικόν καθεστώς, τό όποιον φθάνει μέ
χρι τής μετά θάνατον ήρωοποιήσεώς των. Ξεν. Λακ. Πολ. 15, 9 καί Ελληνικά 3,1. Περί τής λαμπρότητος τών βασιλικών ταφών Ήροδ. VI, 58 πρβλ. καί Rhode, Psyche, σ. 165.
21. Διά τά τείχη τής Σπάρτης καί κυρίως τάς άπόψεις τάς βασιζομένας έπί σφζομένων λειψάνων καί
τών κεράμων έπικαλύψεως τοΰ πλινθίνου ύπεργείου τμήματός των, πρβλ. τάς μελέτας τών Wace καί
Dickins, BSA 12 (1905-1906) σ. 284 κ.έ. BSA 13 (1906-1907) σ. 5 κ.έ., έπίσης RE III, A 2 (Sparta)
στ. 1359.
22. Πρβλ. Παυσ. III, 12, 7 «μνήμα Ταλθυβίον» III, 12, 9 «μνήμα Ίαμίδαις» III, 13, 1 «Κννόρτου τοΰ
Άμύκλα τάφος» καί «Κάστορας μνήμα» III, 1,3, «μνήμα'Υακίνθου» III, 13, 1 «"Ιδα και Λυγκέως τάφος»
III, 16,6 «τάφος τω Λυκούργω παιδί Εϋκόσμω», όπου άναμφιβόλως έχομεν σύγχυσιν ή άπόπειραν ή άποδιδομένη είς τόν Λυκούργον Εύνομία Ήροδ. I, 65 κ.έ. νά μεταβληθή είς πραγματικόν φυσικόν του τέκνον Εϋκοσμον καί άσφαλώς άνήκει είς τάς συνήθεις έκ τών ύστέρων αίτιολογικάς τάσεις. ’Επίσης
III, 19, 6 «Άγαμέμνονος μνήμα» είς Άμύκλας καί III, 19,9 «Μενελάου τάφος» είς Θεράπνην, διά νά
μείνω είς τά περισσότερον χαρακτηριστικά παραδείγματα.
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οί τάφοι τών Εύρυπωντιδών III, 12, 8 εγγύτατα τον τείχους Δικτννης εστίν ιερόν και
βασίλειοι τάφοι των καλούμενων Εύρυπωντιδών, μέ τό ιερόν τής Δικτύνης, αυτό τού
Θεοπόμπου τον Νικάνδρου III, 16, 6 εύρίσκεται εις τήν περιοχήν τοϋ ναοϋ τοΰ Λυ
κούργου, εις τάς Λίμνας δηλαδή, άναφέρονται κυρίως έπειδή φαίνεται ότι έχουν Ιδιαί
τερα έξωτερικά χαρακτηριστικά, άλλά δέν μας βοηθούν είς τό πρόβλημα τής παρου
σίας ή μή ένός νεκροταφείου. Άποδεικνύεται άναμφιβόλως, έκ των ειδήσεων αυτών,
ή διασπορά των τάφων είς δλα τά σημεία τής πόλεως, τόσον πλησίον τών ιερών, όσον

καί τών άλλων οικοδομημάτων, άλλά πάντοτε πρόκειται περί μυθικών μορφών ή έπιφανών προσώπων, τά όποια έτύγχανον μεγαλυτέρας τής κατ’ άνθρωπον μοίρας ως προς
τόν τάφον, δεδομένου δτι καί άφηρωΐζοντο. Διά τούς βασιλείς έπίσης γνωρίζομεν, δτι
καί δταν έπιπτον κατά τάς μάχας μακράν τής πατρίδος μετεφέροντο καί έθάπτοντο είς
τήν Σπάρτην23, άλλά τό βασικόν έρώτημα είναι πού καί πώς έθάπτοντο οί άλλοι άρχον
τες, “Εφοροι, Πατρόνομοι, Βιδιαΐοι, οί άποθνήσκοντες κατά τήν θητείαν των, δπως καί
πολεμισταί θανόντες έν πολέμω. Έθάπτοντο ώς ίδιώται είς οικογενειακούς τάφους ή
είς έπίσημον τάφον τής πόλεως; Είναι έρώτημα τό όποιον πρέπει νά τεθή έστω καί άν
δέν δύναται νά εύρεθή έπΐ τοϋ παρόντος μία ικανοποιητική άπάντησις. Τό γεγονός δτι
ύφίσταται άπαγόρευσις άναγραφής τών ονομάτων τών νεκρών είς έπιταφίους λίθους
(Πλουτ. Λυκουργ. 27. Inst. Lac. 18) έκτος «τών έν πολέμα) καί τών γυναικών τών ίερώς
άποθανόντων»24 25
προϋποθέτει ίσως ώς άναγκαίαν τήν μεταφοράν είς τήν Σπάρτην τών
κατά τούς πολέμους φονευομένων, άν καί δέν μάς διαφωτίζη ώς πρός τήν θέσιν είς τήν
οποίαν έθάπτοντο ούτοι. Αί σχετικώς όλίγαι έπιγραφαι «έν πολέμω»2δ, έπΐ έπιτυμβίων
λίθων ευρισκομένων είς τό Μουσεΐον τής Σπάρτης, προέρχονται έκ τυχαίως περισυλλεγέντων άρχαίων, τά όποια καί δταν άναγράφουν θέσιν άνευρέσεως, αΰτη είναι ή ύπό
τών παραδοσάντων δηλωθεΐσα καί διά τούτο πάντοτε ύποπτος, άν δχι σκοπίμως άνακριβής26. Τό θέμα επομένως τής ύπάρξεως ή μή έκτος τών τάφων τών βασιλέων καί τών

23. Πλουτ. Λυκουρ. 27 καί Άγις 40. Ξενοφ. Ελληνικά V, 3. Διόδωρος Σικελιώτης XV, 93, 6 Nepos
Άγις 8 διά τήν ταφήν τών Σπαρτιατών Βασιλέων τάς πληροφορίας τοΟ Ηροδότου VI, 56-60 καί κυρίως
τών έν πολέμφ θανόντων τών όποιων δέν εύρίσκετο τό σώμα ος δ’ αν εν πολέμω τών βασιλέων άποθάνμ, τούτο) εϊδωλον σκενάσαντες εν κλίνε) εδ έστρωμέντ) έκφέρουσιν καί τάς όρθάς παρατηρήσεις
έπΐ τής έννοιας εϊδωλον τοΟ Η. Schafer, Charites, Festschrift Langlotz 1957 σ. 276. Περί τής άνακομιδής
δέ τών όστών τών βασιλέων δπως τοΟ Λεωνίδα καί Ρ. Ε. Corbet, Hesperia 18 (1949) σελ. 106 παρά τό
γεγονός δτι ή χρονολογία τήν όποιαν προτείνει δέν φαίνεται νά έχη ουσιαστικήν Ιστορικήν βάσιν.
Πρβλ. καί Bulle, Das Theater zu Sparta, Sitzb. Bayer. Akad. d. Wiss. Phil.Hist. Abt. 1937 Heft 5 σελ. 33.
24. Πρβλ. Van den Boer, Laconian Studies σελ. 294. Ανδρόνικος, Πελοποννησιακά A (1956) σ. 276
κ.έ. Διά τάς ταφάς τών κατά τήν μάχην τών Πλαταιών πεσόντων Σπαρτιατών πρβλ. καί Van den Boer
έ.ά. σ. 288.
25. Π.χ. Tod-Wace, Catalogue 377-IG V, I, 703 «Αίνησίας έν πολέμφ» Tod-Wace, Catal. 386-IG V, I,
107 καί Tod-Wace, Catal. σ. 24 κ.έ. Τό άτύχημα καί είς τήν περίπτωσιν αυτήν εϊναι δτι δέν έχομεν ούδέ
τήν έλαχίστην ένδειξιν διά τό ποϋ θά ήδύνατο νά εύρίσκωνται οί τάφοι των. Διά τάς ταφάς τών πεσόν
των κατά τήν μάχην τών Πλαταιών καί Ήροδ.ΙΧ,85. Πάντως θά έπρεπε νά εύρίσκωνται είς Ιδιαιτέραν καί
τιμητικήν θέσιν καί δέν άποκλείεται ή πλησίον τής άγορδς θέσις άκριβώς λόγφ τής διά τήν πατρίδα
θυσίας των. Παραδείγματα τάφων είς τάς άγοράς έχομεν καί είς άλλας πόλεις, δταν πρόκειται περί μυ
θικών ήρώων, πρβλ. F. Pfister, Reliquienkult II, σελ. 445 κ.έ. άλλά έπίσης καί προσώπων τά όποια
έπιθυμεϊ ή πόλις νά τιμήση διά τήν Ιδιαιτέραν των προσφοράν Pfister, Reliquienkult II, σ. 446. Είς τήν
δωρικήν Κυρήνην ό Ιδρυτής τής πόλεως Βάττος θάπτεται είς τήν άγοράν, Πινδάρου Πυθ. V, 93.
26. Τά παραδιδόμενα άρχαία άναφέρονται κατά τό πλεϊστον καί ύπό σοβαρών άνθρώπων ώς εύρε17
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μυθικών μορφών και άλλου νεκροταφείου διά τούς άρχοντας καί τούς άπλοΟς πολίτας
παραμένει, ένφ ή έντός πίθου ταφή παρά τό 'Ηρώον τοϋ Εύρώτα27 περισσότερον περι
πλέκει παρά διασαφηνίζει τά πράγματα.
Ή πληροφορία τοϋ Πλουτάρχου (Inst. Lac. 18) κατά τήν δποίαν ό Λυκούργος άνείλε δε καί τάς επιγραφής τάς επί τών μνημείων, πλήν των εν πολεμώ τελευτησάντων

όσον καί άν δέν είναι δυνατόν νά ληφθή κατά γράμμα, διά πολλούς λόγους, ίσως άντανακλφ μέτρον τών άρχαϊκών χρόνων, χωρίς νά άποκλείεται ή πιθανότης νά πρόκειται
καί πάλιν διά τήν άπήχησιν τών εις τάς ’Αθήνας ύπό τοϋ Σόλωνος ληφθέντων άναλόγων μέτρων28. Διότι δέν είναι δυνατόν νά μήν διερωτηθή κανείς τί πρέπει νά έννοηθή δι’ αύτοΰ. "Εν τοιοΰτον μέτρον μόνον άπό τοϋ 6ου αίώνος είναι νοητόν όπότε
θά πρόκειται περί μέτρου συνδεομένου με τήν δλην προσπάθειαν άναδιοργανώσεως
τής Λακεδαιμονίων Πολιτείας, ύπό τήν πίεσιν τών νέων συνθηκών. ’Αλλά πώς θά ήτο
δυνατόν αυτό, άν οί τάφοι ήσαν διεσκορπισμένοι έντός τής πόλεως καί ποιος θά άνελάμβανε νά άποχωρίση τάς έπιγραφάς τών έν πολέμφ άπό τάς τών έν ειρήνη θανόντων;
Τοΰτο έχει κάποιαν έννοιαν μόνον άν δεχθώμεν τήν ϋπαρξιν καί έπισήμου νεκροτα
φείου τής πόλεως, είς τό όποιον θά έθάπτοντο οί έν πολέμω θανόντες, ίσως καί άλλοι
άρχοντες καί είς τό όποιον θά έπρεπε νά υπάρχουν καί τά κενοτάφια τών νεκρών,
τών όποιων δέν άνευρίσκοντο τά σώματα, έπί τών λίθων δέ τών τάφων αύτών θά άνεγράφοντο τά όνόματα τών νεκρών. Τοΰτο θά άπετέλει τό συμπλήρωμα τών τάφων τών
βασιλέων καί τών άλλων μυθικών μορφών, άπό τήν μίαν πλευράν καί τών άλλων ιδιω
τικών ταφών άπό τήν άλλην, αί όποϊαι έγίνοντο παρά τάς κατοικίας ή πλησίον τών ίερών καί τών άλλων οικοδομημάτων άδιαφόρως. Καί τοΰτο θά έπρεπε νά είναι όχι άπλώς
έντός τών όρίων τής πόλεως, άλλά καί είς καλήν έπίσημον θέσιν της, μεταξύ τών συνοι
κισμών. "Οσον δύναται νά κρίνη κανείς, μέ τά γνωστά δεδομένα, τό έπίσημον νεκροταφεΐον τής πόλεως, θά έπρεπε νά είναι πλησίον τής άγοράς καί ίσως ή δυτικώς τοϋ Θεά
τρου περιοχή ή έκατέρωθεν τής Μούσγας καί προς τήν θέσιν Κοκκινάκι έκτεινομένη.
Γνωρίζω βεβαίως ότι ή άποψις περί τής ύπάρξεως ένός έπισήμου νεκροταφείου είς
Σπάρτην άποτελεΐ μίαν άπό τάς δυνατάς έπί τοϋ προβλήματος υποθέσεις, άλλά είναι ή
δίδουσα τάς καλυτέρας άπαντήσεις είς σειράν έρωτημάτων σχετικών μέ τό θέμα. Διότι
άλλως είναι άνεξήγητος ή μή άνεύρεσις τάφων τών γεωμετρικών καί τών κλασ
σικών χρόνων μέχρι σήμερον, όσον καί άν ή περιοχή τής Σπάρτης θεωρηθή ότι είναι
άρχαιολογικώς άνεξερεύνητος, ή καί άν γίνη δεκτόν, ότι τό μεγαλύτερον μέρος αύτών κατεστράφη άπό τάς μεταγενεστέρας καί συνεχείς λεηλασίας. Μέ τήν παραδο
χήν ένός τρόπον τινά έπισήμου νεκροταφείου τής πόλεως, παραλλήλου προς τάς ίδιωτικάς ταφάς τάς διεσπαρμένας έντός τής πόλεως καί πλησίον τών οικιών, έξηγοΰνται
μερικά προβλήματα, άν καί όχι όλα. Είς τήν περίπτωσιν αύτήν, είς τό πρώτον θά είχον
θέσιν οί, ώς θά έλέγομεν σήμερον, έν ύπηρεσίςι άποθνήσκοντες, είς τούς δευτέρους όλοι
θέντα είς άλλην άπό τήν θέσιν είς τήν όποιαν πράγματι εύρέθησαν, διά τόν φόβον πολλών Ιδιοκτητών
άπό καθυστερήσεις όταν οίκοδομοϋν ή άπό παρεμποδίσεις τής καλλιέργειας καί άπαλλοτριώσεις.
27. BSA 12 (1905-1906) σ. 281. ’Ενδιαφέρον είναι ότι εύρίσκεται πλησίον τοΟ ίεροϋ. Διά τάς ταφάς
έντός καί πλησίον τών ίερών πρβλ. καί Pfister, Reliquienkult II, σ. 450 κ.έ.
28. Διά τά σχετικά μέ τάς ταφάς μέτρα τά συνδεόμενα μέ τόν Σάλωνα, Πλουτ. Σόλων 21. Δημοσθ.
43, 62. Cicer. de Leg. II, 59, 64' πρβλ. καί KUbler, Kerameikos VI, I, Die Nekropolen des spaten 8. bis
friihen 6. Jahrhunderts, 1959 σ. 93 κ.έ.
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οί άλλον τούς όποίους ό θάνατος εΰρισκεν ιδιωτεύοντας. Διότι δέν ύπάρχει άμφιβολία
περί τής άπό των άρχαϊκών χρόνων ύπάρξεως τάφων διεσπαρμένων εις τήν πόλιν. Τήν
άπόδειξιν τού γεγονότος αύτού τήν έχομεν τώρα καί μέ τήν άνεύρεσιν καί άνασκαφήν
των πρώτων άρχαϊκών τάφων, ασφαλώς τών τάφων μιας οικογένειας, έντός τής πόλεως
καί πλησίον κατοικίας καί κεραμεικού κλιβάνου, άν όχι καί έργαστηρίου όλοκλήρου,
μεταξύ τών όποιων ήτο τοποθετημένος καί ό νέος μετ’ άναγλύφων κοσμημένος άμφορεός. Διότι τώρα εύκόλως δύναται νά συναχθή ότι καί τά άλλα άνάλογα τεμάχια29,
τά όποια έχουν κατά διαφόρους περιόδους εύρεθή εις τήν Σπάρτην, όπως καί ό πλή
ρης άμφορεύς τοϋ Θεάτρου, προέρχονται άπό τάφους ή ταφικά συγκροτήματα. Ενδει
κτικόν άπό τής άπόψεως αυτής είναι τό ότι προέρχονται άπό όλα τά σημεία τής άρχαίας πόλεως, άπό τήν Μεσόαν ό τοϋ Θεάτρου καί ό νέος, άπό τάς Λίμνας τά τεμάχια
τά εύρεθέντα πλησίον τοϋ Ηρώου καί τής Όρθιας, άπό τήν Πιτάνην τά τεμάχια τής
Μαγούλας, όπως καί μερικά άκόσμητα τεμάχια προέρχονται άπό τήν περιοχήν 'Αγίου
Νικολάου, δηλαδή τήν Κυνόσουραν. Διά τής άνασκαφής έπομένως τών πρώτων άρχαϊκών σπαρτιατικών τάφων, έκτος τοϋ ότι κερδίζομεν τήν βεβαιότητα τής έντός τής πό
λεως άπό τών άρχαϊκών χρόνων κατασκευής τών τάφων30 καί διδασκόμεθα μερικά έκ
τών χαρακτηριστικών τής διαμορφώσεώς των, έχομεν καί μίαν νέαν άφετηρίαν διά
συζήτησιν τών ειδικών καί σχετιζομένων μέ αύτούς θεμάτων, όπως καί μερικών γενι
κών προβλημάτων τής πορείας τής σπαρτιατικής ιστορίας.
2.

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΜΦΟΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΙΓ ΑΥΤΟΝ ΤΑΦΩΝ

Τά περιστατικά τής άνευρέσεως τοϋ άμφορέως έχουν έκτεθή ήδη συνοπτικώς31, άλλά δεδομένης τής σημασίας τοϋ ευρήματος έν συνδυασμώ μέ τήν παρουσίαν ύπ’ αύτόν ή καλύτερον πέριξ αύτοϋ τών άρχαϊκών τάφων καί ένός κεραμεικοϋ κλιβάνου τής
αυτής έποχής, δέν είναι άσκοπος ή λεπτομερεστέρα έκθεσις τής πορείας τής άνασκαφής.
Διότι παραλλήλως μέ αύτήν είναι δυνατόν νά συζητηθούν καί μερικά έκ τών προβλη
μάτων τά όποια συνάπτονται μέ τό σημαντικόν διά τήν σπαρτιατικήν ιστορίαν τοΰτο
εύρημα. ’Ατύχημα διά τήν άρχαίαν Σπάρτην ήτο ή μετά τήν άπελευθέρωσιν έπί τών έρειπίων της ΐδρυσις τής νέας πόλεως υπό τοϋ Όθωνος, έκπληροϋντος έπιθυμίαν τοϋ πατρός του Λουδοβίκου, ό όποιος μέ χαρακτηριστικήν ρωμαντικήν άντίληψιν έπίστευεν ότι
διά τοϋ τρόπου τούτου θά έπετυγχάνετο ή άναβίωσις καί τοϋ άρχαίου μεγαλείου της32.
’Από τής ένάρξεως ήδη τών έργασιών κατά τά μέσα τοϋ παρελθόντος αίώνος ήρχισεν
ή ταχεία καταστροφή τών μέχρι τότε σφζομένων έρειπίων, τά όποια έσημείωναν οί
παλαιότεροι περιηγηταί, καί ή χρησιμοποίησίς των διά τάς νέας οικοδομάς33. Τοϋτο

29. Πρβλ. άνωτέρω τάς σημειώσεις 5 καί 6.
30. Γεωμετρικοί καί κλασσικοί τάφοι δέν έχουν μέχρι σήμερον εύρεθή εις τήν Σπάρτην καί έξακολουθοϋν νά ισχύουν τά ύπό τού L. Ross, Archaeol. Aufsatze I, 1855 σ. 56 γραφόμενα “Die Altgriechischen Graber nach denen ich suchte, gelang es mir nicht zu finden” διά τούς τάφους τών έποχών αΰτών.
31. Πρβλ. Α.Δ. 16 (1960): Χρονικά, σ. 102. BCH 85 (1961) σ. 682.
32. Τήν 20ήν ’Οκτωβρίου 1834 έξεδόθη εις τό Ναύπλιον τό Βασιλικόν Διάταγμα τής άνοικοδομήσεως
τής Σπάρτης, ή όποια έκτος τής έπιθυμίας τοΰ Λουδοβίκου φαίνεται ότι συνδέεται καί μέ τοπικά οικο
νομικά συμφέροντα διότι είχε ζητηθή καί δι’ άναφορας τών έμπορων τού Μυστρα ΜΕΕ τόμ. ΚΒ'
σ. 200. Πρβλ. καί L. Ross, Reisen des Konigs Otto II, 1848 σ. 11.
33. Πρβλ. Νεστορίδης, Τοπογραφία τής ’Αρχαίας Σπάρτης σ. 59, 89, 93 καί τήν διαρπαγήν τοϋ άρ-
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είχεν ώς συνέπειαν τήν λεηλασίαν καί τήν καταστροφήν παντός άρχαίου όρατοΰ λει
ψάνου, καί συνεχίσθη καθ’ δλον τον 19ον αιώνα34. Περιεστάλη κάπως άπό τών άρχών
τοϋ 20οΰ διά νά διακοπή έντελώς μόνον κατά τά τελευταία έτη, κατά τά όποια, υπάρχουν
δυνατότητες διαφυλάξεως τοϋ χώρου. Ή ταχεία όμως έπέκτασις τής νέας πόλεως, ή όποια
ένετάθη κατά τάς μεταξύ τών δύο μεγάλων πολέμων καί τά μεταπολεμικά έτη περιόδους,
μέ τήν πύκνωσιν τοϋ κατερχομένου έκ τών πέριξ χωρίων πληθυσμοΰ, έδημιούργησε νέα προβλήματα, έν πολλοΐς όξύτερα. Διότι διά συνεχών πιέσεων καί κατά τά έτη
τής κατοχής παρανόμων οίκοδομήσεων ή πόλις έπεξετάθη καί πρός τά άρχαιολογικά
τετράγωνα, τείνουσα νά καταστρέψη κάθε κατάλοιπον τής σπαρτιατικής ιστορίας. Πα
ρά τήν πάλην τής άρχαιολογικής 'Υπηρεσίας, ή όποία, όπως είς τήν περίπτωσιν τοϋ ποδοσφαιρικοΰ γηπέδου, συνεχίζεται έπΐ πολλά έτη, δέν είναι πάντοτε δυνατόν νά άνακοπή ή πρός τήν άκρόπολιν έπέκτασις τής πόλεως. Είς μερικά τών άρχαιολογικών
τετραγώνων Αναλαμβάνονται προκαταρκτικοί άνασκαφικαί έρευναι κατά τά τελευταία
έτη, διά νά προλάβουν νά διασώσουν όσα είναι δυνατόν έκ τών κινητών ευρημάτων
καί νά άποκαλύψουν, θέτοντα αύτά ώς έμπόδιον κατά πάσης έπεκτάσεως, τά άλλα μή
μετακινούμενα μνημεία, ώς τά δημόσια οικοδομήματα καί τά ίερά. Μία τοιαύτη έργασία είχεν ώς συνέπειαν καί τήν άνεύρεσιν τών τάφων, τοϋ άμφορέως καί τοϋ κλιβάνου.
Ή έρευνα τών πρός μελέτην οικοδομικών τετραγώνων, έπειδή είναι πρακτικώς Αδύνα
τος ή άνασκαφή όλοκλήρου τοϋ χώρου διεξάγεται συνήθως δι’ άνασκαφικών τομών,
διανοιγομένων είς Αποστάσεις κυμαινομένας άπό έξ έως δέκα μέτρα καί διασταυρου
μένων κατά τρόπον ώστε νά είναι ούσιαστικώς Αδύνατον νά διαφύγη οίονδήποτε οικο
δόμημα καί κάθε σημαντικόν κινητόν εύρημα. Ταυτοχρόνως διασφαλίζεται καί ή στρωματογραφική μελέτη τοϋ χώρου, ή όποία μέ τήν σειράν της είναι δυνατόν νά γίνη Αφε
τηρία διά μίαν έπέκτασιν ή περιορισμόν τών τομών, άναλόγως τοϋ Αποτελέσματος τό
όποιον δίδει καί τών προοπτικών τάς όποίας άφίνει νά διαφαίνωνται.
Τό συγκρότημα τών τάφων μετά τοϋ κλιβάνου και τοϋ άμφορέως άνεκαλύφθη κατά
τόν τρόπον αύτόν, εις τό εύρισκόμενον είς τό 113 οικοδομικόν τετράγωνον κτήμα Βαρβιτσιώτη, τό όποιον όμοϋ μετά τών 112 καί 114 τετρ. έκτείνεται άνατολικώς τοϋ ποδοσφαιρικοϋ γηπέδου, είς τό τρίγωνον δηλαδή τό άποτελούμενον άπό τήν έθνικήν όδόν
Σπάρτης - Τριπόλεως, τόν μικρόν δρομίσκον τόν βαίνοντα άπό σημείου ευρισκομένου
νοτιώτερον τοϋ 'Αγ. Σπυρίδωνος πρός τήν άκρόπολιν καί τό γήπεδον. Είς μίαν τών
τομών, τήν διανοιγομένην είς τό δυτικόν μέρος τοϋ κτήματος Βαρβιτσιώτη καί είς άπόστασιν όλίγων μέτρων άπό τό κτήμα Βαμβακίτη δυτικώς καί Τσούβαλη νοτίως, άνεφάνη τήν 29ην ’Απριλίου τοϋ 1960 είς τό βάθος τών 2,10 μέτρων μικρόν μέρος τοϋ
χείλους τοϋ άμφορέως35. ’Εκτός όλίγων ζημιών τάς όποίας είχεν ύποστή άπό τήν πίε-

χαίου ύλικοϋ Philipson, Pelop. σ. 95 έπίσης Ε. Stein: Topographie d. alten Sparta, Programm Glatz 1890
σποράδην.
34. Πολλά τών νεωτέρων κτηρίων τής Σπάρτης, δπως ή Σπαρτιατική Λέσχη, είς τήν γωνίαν τών όδων ’Αμαλίας καί Όθωνος, έχουν κατασκευασθή δι’ άρχαίου ύλικοϋ, κυρίως τοϋ θεάτρου. Έπίσης τά
πεζοδρόμια τής πόλεως, τά όποια κατεστράφησαν τά τελευταία έτη, ήσαν κατεσκευασμένα άπό ύλικόν
τοϋ άρχαίου θεάτρου, τοϋτο δέ έκτός τών πληροφοριών τών παλαιοτέρων άπεδείχθη καί όταν οί λίθοι
των άφηρέθησαν διά νά τοποθετηθή είς πολλάς θέσεις τσιμέντον.
35. Ό χώρος τής άνασκαφής, όπου καί τά τετράγωνα 112, 113, 114, εύρίσκεται ύπό τά στοιχεία
L 15 τοϋ γενικού σχεδίου τής άρχαίας Σπάρτης, έν BSA 12 (1905-06), πίν. VII. Ή άνασκαφή
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σιν των χωμάτων καί ίσως καί άπό τό βάρος των έργατών, δτε έσκαπτον ύψηλότερον,
κατά την άνασκαφήν, δεν έπαθεν ζημίας. Δέν έξήχθη βεβαίως άκέραιος, διότι τά τοιχώματά του εΐχον διαρραγή έκ τής πιέσεως των χωμάτων καί εις ώρισμένα σημεία τό
άνάγλυφον εϊχεν άπολεπισθή, άλλά διεσώθη εις ικανοποιητικήν κατάστασιν. Τό μικρόν
τεμάχιον τοϋ λαιμοϋ τό όποιον έλλείπει, φαίνεται ότι είναι παλαιά ζημία καί μόνον
εις τήν κοιλίαν έχάθησαν μικρά τεμάχια άσφαλώς άποτριβέντα36.
Ή άνασκαφή εις τά 112, 113 καί 114 τετράγωνα άπό τής έπιφανείας έδωσε παντού
τά αυτά στρωματογραφικά στοιχεία καί έκτος των άλλων έδειξεν, ότι όσον προχωροΰμεν άνατολικως τοϋ ποδοσφαιρικού γηπέδου καί έπομένως άπομακρυνόμεθα καί τής
άκροπόλεως, τόσον όλιγώτερα είναι τά λείψανα των παλαιοτέρων περιόδων. Τοϋτο
έρχεται νά έπιβεβαιώση καί τάς παρατηρήσεις των έντός τοϋ γηπέδου άνασκαφικών
τομών, γεγονός τό όποιον δύναται νά θεωρηθή ώς χαρακτηριστική ένδειξις άπομακρύνσεως άπό ένα των συνοικισμών καί άσφαλώς τής Μεσόας, ή όποια πρέπει νά έκτείνεται άπό τοϋ γηπέδου πρός τήν νέαν πόλιν. Δυτικώς τοϋ γηπέδου παρουσιάζονται περισ
σότερα τά λείψανα καί είς τήν κατεύθυνσιν αυτήν άσφαλώς εύρίσκεται ή σπαρτιατική
άγορά τής όποιας τό κέντρον θά εύρίσκεται εις σχέσιν άσφαλώς μέ τόν άξονα τοϋ παλαιοτέρου θεάτρου37.
Είς τήν έπιφάνειαν τοϋ έδάφους τών τετραγώνων αυτών έχομεν πλήθος άπό τάς
συνήθεις κεράμους τών βυζαντινών καί τών χρόνων τής τουρκοκρατίας. Είς διάφορα
σημεία καί είς τό βάθος τών 0,30 μ. διεπιστώθη ή παρουσία τριών ληνών διά τήν συλλο
γήν καί τήν φύλαξιν τοϋ γλεύκους τών αυτών όψιμων περιόδων, τοϋτο δέ φαίνεται ότι
ήτο γνωστόν, διότι όλόκληρος ή περιοχή μέχρι προ όλίγων έτών έκαλεΐτο «στό ληνό
τοϋ Κορφιωτάκη». Άπό τοϋ βάθους τών 0,30 μ. είναι συνήθη είς όλας τάς τομάς τά
τεμάχια τών βυζαντινών πινακίων (πιάτων) μέ τό βαθύ πράσινον καί τό κίτρινον χρώμα.
Τό βυζαντινόν στρώμα κατέχει τό μεταξύ τών 0,30 καί 1,00 μέτρου βάθος καί παρου
σιάζεται καθ’ όλόκληρον τόν έρευνηθέντα χώρον ένιαΐον, χωρίς διαταραχάς κατά τάς
περιόδους τής Τουρκοκρατίας, ότε φαίνεται ότι ή περιοχή κατείχετο άπό άμπελώνας.
Άπό τοϋ βάθους τοϋ 1,00 καί μέχρι τό 1,40 ή 1,50 μ. έπικρατοϋν τά όψιμα ρωμαϊκά
όστρακα, άπό αυτό τών 1,40 έως τό 1,70 τά πρώιμα ρωμαϊκά καί τά έλληνιστικά, άπό
τό 1,70 έως τά 2,00 μέτρα τά κλασσικά. Παχύτερον άκόμη είναι τό στρώμα τών άρχαϊκών, τό όποιον κατέχει τό βάθος 2,00 έως τά 2,60 μ. ένώ τά γεωμετρικά είς τάς όλίγας θέσεις είς τάς όποιας ευρέθησαν, εύρίσκονται μεταξύ 2,60 - 3,00 μ.38. Ή στρωματογραφική διάταξις είναι τεταραγμένη είς πολλά σημεία άπό τά θεμέλια τών βυζαντινών
κατοικιών, έκ τής διανοίξεως τών όποιων είς μερικάς περιπτώσεις τά κλασσικά καί τά
διεξήχθη είς δύο φάσεις άπό τής 10ης ’Απριλίου μέχρι τής 5ης Μαΐου καί άπό τής 1ης μέχρι τής
25ης ’Ιουνίου τοϋ έτους 1960 διά περιωρισμένου άριθμοϋ έργατών.
36. Ή συγκόλλησις έγένετο ύπό τοϋ έργαζομένου είς τό Μουσεΐον Σπάρτης τεχνίτου Γ. Παπαϊωάννου καί τό άγγεϊον έξετέθη δύο έβδομάδας άπό τής εύρέσεώς του καί άκόμη πρό τής λήξεως τής όλης
άνασκαφής.
37. Πρβλ. καί Bulle, Das Theater zu Sparta σ. 33 κ.έ. καί 49, όπου έξηγοϋνται πειστικώς καί οί λό
γοι τής χρησιμοποιήσεως τής ξύλινης σκηνής είς τό Θέατρον τής Σπάρτης μέ τήν άνάγκην νά φαίνωνται τά μνημεία τής άγοράς άπό τό κοϊλον τοϋ Θεάτρου.
38. Διά τήν στρωματογραφίαν τών άλλων άνασκαφών είς τήν περιοχήν τής Σπάρτης πρβλ. Ήρώον
παρά τόν Εύρώτα BSA 12 (1905-6) σ. 288 τής Όρθιας BSA 14 (1907-8) σ. 14 κ.έ. Orthia σ. 10 διά τήν
άκρόπολιν ήτο πολύ περισσότερον τεταραγμένα τά χώματα διά νά δύναται νά έξαχθοϋν συμπεράσματα.
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αρχαϊκά όστρακα εύρίσκονται καί εις όψηλότερον έπίπεδον, προφανώς μεταφερθέντα
μετά των έξαγομένων χωμάτων. Τό παρθένον έδαφος, τό παντελώς άδιατάρακτον, εύρίσκεται εις τήν πλουσιωτέραν δυτικήν πλευράν εις τό βάθος τών 3,20 - 3,30 μ. ένώ εις
τήν παρουσιάζουσαν όλιγώτερα λείψανα άνατολικήν εις τό βάθος τών 2,80. Ή έπίχωσις είναι τόσον μεγαλυτέρα, όσον περισσότερον έχει χρησιμοποιηθή ό χώρος. Εις
τον περί τούς τάφους χώρον, αί τομαί εϊχον παρουσιάσει έκτος τών γνωστών οστρά
κων καί μερικά έκ τών συνήθων εις όλα τά λακωνικά ίερά μικρών χειροποιήτων καί
άκοσμήτων άγγείων39, όπως καί τεμάχια τών γνωστών μεγάλων λακωνικών κεράμων
με τμήματα σφραγίδων40. Μία δέ τομή περί τά είκοσι μέτρα βορειότερον τού άμφορέως έδωκε μέγα πίθον προμηθειών άκόσμητον, ευρισκόμενον έντός οικίας τών έλληνιστικών ή τών ρωμαϊκών χρόνων κατεστραμμένης ίσως έκ πυρός.
Ή τομή είς τήν οποίαν ένετοπίσθη άρχικώς ό άμφορεύς (εΐχεν άρχίσει μεταξύ τεσσά
ρων έλαιοδένδρων, τά όποια έδυσκόλευσαν πολύ τήν όλην έργασίαν) παρουσίαζε μέ
χρι τού βάθους τών 0,60 τά συνήθη όστρακα, τά όποια είχον δώσει καί αί άλλαι τομαί
καί τό αύτό χρώμα τοϋ χώματος. ’Από τού βάθους αύτοϋ καί εις τμήμα του μήκους τριών
μέτρων καί πλάτους άρχικώς ένός, τό όποιον διηυρύνθη άκριβώς διά τούτο είς δύο,
είς τήν θέσιν αυτήν, τό έδαφος άρχισε νά γίνεται έρυθρωπόν καί διάφορον τοϋ χώ
ματος όλων τών γειτονικών τομών, διάφορον άκόμη καί τών άλλων τμημάτων τής ιδίας
τομής. Τό παρουσιάζον τήν ιδιομορφίαν αύτήν τμήμα εύρίσκετο τυχαίως είς τό μέσον
άκριβώς τής τομής καί έβαινεν έξαφανιζόμενον μετά τά δύο μέτρα πρός τά δύο μέρη.
Άργότερον διεπιστώθη ότι τό πλάτος τοϋ έρυθρωποΰ αύτοϋ στρώματος γής ήτο 1,90
καί τό μήκος 1,70 καί προήρχετο άπό τήν πυράν τοϋ κλιβάνου, ό όποιος άκόμη δέν
εΐχεν φανή. ’Από τό βάθος τών 0,70 παρετηρήθησαν τεμάχια μεγάλων χονδρών τού
βλων τά όποια συνήθως μόνον μετά τό βάθος τοϋ 1,00 μ. εύρίσκοντο, άναμεμιγμένα
μέ όστρακα ρωμαϊκά καί έλληνιστικά καί είς μίαν θέσιν καί μέ κλασσικά. Είς τό αύ
τό βάθος τών 0,70 εΐχομεν καί τεμάχιον λίθινου άγγείου μέ μικράν έκβάθυνσιν, ίσως
τριπτήρα καί άρκετούς σχεδόν άσβεστοποιημένους λίθους, οί όποιοι διελύοντο κατά
τήν έξαγωγήν. "Ολη ή τομή ή όποια εΐχεν πλάτος 1,00 μέτρου καί μήκος 8 μ. έδωσε χι
λιάδας τεμαχίων κεράμων καί τούβλων μεταξύ τών όποιων σημειοϋνται καί σχετικώς
όλίγα έλληνιστικών χρόνων όστρακα. Είς τό βάθος τών 0,80- 1,00 μ. καί είς άπόστασιν τριών μέτρων άπό τό δυτικόν άκρον τής τομής, τής όποιας ή κατεύθυνσις είναι
άνατολικοδυτική, διεκρίνοντο μία σειρά όμοιων μέ τά άλλα τούβλων άλλά όρθίως
τοποθετημένων, ώς έάν έπρόκειτο περί έκτισμένων καί άκριβώς έμπροσθεν αύτών, τό
χρώμα τοϋ έδάφους παρουσιάζετο έτι έρυθρωπόν. Χωρίς νά θιγοϋν τά όρθια τοϋβλα
συνεχίζεται ή έργασία άνατολικώτερον διά νά διαπιστωθή ότι πράγματι αύτά άνήκουν
είς είδος στέγης μικροϋ κτίσματος μέ άψιδοειδή άπόληξιν, άγνώστου άκόμη προορι
σμού. "Εμπροσθεν τοϋ άνοίγματος αύτοϋ τά χώματα είναι ύπέρυθρα καί τό χρώμα αύτό
39. ’Ανάλογα μικρά άγγεϊα άπό τό Ήρώον τοϋ Εύρώτα BSA 12 σ. 291, τήν Άγγελώνα BSA11, σ. 85,
τήν Όρθίαν Orthia σ. 106-107 είκ. 82, τό Άμυκλαίον AM 52 (1927) σ. 59 πίν. XV. Άπό τό Ιερόν
είς τήν πρός τήν Μεγαλόπολιν όδόν BSA 13 σ. 169 καί τό πλήθος τών τελευταίως εΰρεθέντων είςτόν
άποθέτην τοϋ Ιεροΰ τοϋ Άγαμέμνονος καί τής ’Αλεξάνδρας, Έργον 1956 (1957) σ. 100.
40. Διά τάς σφραγίδας τών λακωνικών κεράμων πρβλ. Orthia σ. 32 καί 33 είκ. 18 σ. 143-44 καί 401.
’Επίσης BSA 13, σ. 38. Δείγματα έξ άλλων έκτός τής Λακωνίας θέσεων Ά. Όρλάνδος, Τά 'Υλικά
Δομής I, σ. 101 σημ. 5 καί 103 σημ. 3.
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φαίνεται δτι όφείλεται είς τήν έκθεσίν των εις άνοικτήν πυράν. "Ολα τά στοιχεία είναι
εϊς τό στάδιον αύτό, ένδεικτικά πιθανών έκπλήξεων καί διά τοΟτο έπιβραδύνεται ή έργασία καί έντείνεται ή παρακολούθησις, προς άποφυγήν καταστροφής ένδεχομένων
άρχαίων. Είς τό βάθος τών 1,60 καί άκριβώς πρό τοϋ στομίου τής κατασκευής αυτής
εύρίσκονται δύο τεμάχια μεγάλων άκοσμήτων άγγείων, προερχομένων άσφαλώς άπό
άγγεία ως ό άργότερον άκόμη εύρεθείς μετ’ άναγλύφων άμφορεύς, τά όποια άρχικώς
άπεδόθησαν εις πίθους, καί άριθμός όστράκων κλασσικών χρόνων. Άπό του βάθους
τών 1,40 μ. καί είς άπόστασιν 0,80 έως 1,10 άπό τοϋ στομίου άνατολικώς διαπιστοΰται
στρώμα στάχτης τό όποιον άπό τοϋ βάθους τών 1,60 υπερτερεί καί τοϋ χώματος καί
φαίνεται δτι συνεχίζεται καί πρός δλας τάς άλλας κατευθύνσεις έκτος τής δυτικής,
δπου είναι τό στόμιον τοϋ κατασκευάσματος. Τόσον ή ϋπαρξις τής στάχτης δσον καί
τό κτίσμα τοϋ όποιου άκόμη μόνον τό άνω μέρος διακρίνεται, υποχρεώνουν είς τήν
διεύρυνσιν τής τομής είς τό σημεϊον τοϋ στομίου καί τής στάχτης μέχρι τοϋ πλάτους
τών 2,80 μ. Είς τήν βορείαν πλευράν συναντάται τότε βαρύς βυζαντινών χρόνων τοίχος
άπό τοϋ βάθους τών 0,40 μέ τά θεμέλιά του συνεχιζόμενα είς άρκετόν βάθος, ό όποιος
άσφαλώς έχει διαταράξει τήν στρωματογραφικήν εικόνα τοϋ χώρου. Άργότερον μόνον
θά διαπιστωθή έπίσης, δτι άν τά θεμέλια τοϋ τοίχου αύτοΰ εΐχον προχωρήσει 0,20 μ.
άκόμη, θά εΐχον διαλύσει τον ένα τών τάφων καί συντρίψει καί τόν μεταξύ αύτών ευρι
σκόμενον άμφορέα. Άπό τοϋ βάθους τών 1,60 ή τέφρα παρουσιάζεται όλοέν πυκνοτέρα έκτος τής βόρειας πλευράς, δπου έχει διαταραχθή υπό τοϋ βυζαντινοϋ τοίχου, ό
όποιος φθάνει μέχρι τοϋ βάθους τών 1,85. Επομένως ίσως ή σχετικώς άραιά τέφρα, ή
όποια εύρίσκεται είς τό 1,00 - 1,30, προέρχεται άπό τήν άπομακρυνθεΐσαν κατά τήν
διάνοιξιν τών θεμελίων τοϋ βυζαντινού οικοδομήματος καί, είς αύτό ίσως, όφείλονται
καί τά κλασσικά όστρακα. Είς τό στρώμα τής τέφρας, ή όποια μετά τό βάθος τών 1,60
είναι άμιγής, ένώ δέν εύρίσκονται όστρακα άγγείων παρά τήν προσεκτικήν έξέτασίν
της, άρχίζουν νά εύρίσκωνται σχετικώς πολλά όστα κυρίως μικρών, δσον δύναται νά
κριθή ζώων, ίσως καί πτηνών κατά τό πλεΐστον άποτεφρωμένα. Ή τέφρα συνεχίζεται
σχεδόν συμπαγής χωρίς νά γνωρίζωμεν άν τοΰτο όφείλεται είς τήν πίεσιν τών χωμά
των ή καί είς άλλους λόγους μέχρι τοϋ βάθους τών 2,10 μέτρων. Έδώ καί είς άπόστασιν 2,10 άπό τοϋ στομίου τής μέ άψιδοειδή κάλυψιν κατασκευής διακρίνεται τό στό
μιον μεγάλου καί πλαγίως τοποθετημένου πήλινου άγγείου. Πρόκειται περί τοϋ άμφορέως, ό όποιος παρουσιάζεται (μετά τόν καθαρισμόν τοϋ χώρου διά τών χειρών, κα
θαρισμόν εΰκολον δεδομένου δτι έκαλύπτετο υπό τής τέφρας ή όποια δέν ήτο είς τήν
θέσιν αύτήν τόσον πυκνή καί συμπαγής, δσον ολίγον άνατολικώτερον καί βορειότερον)
μέ τήν δι’ άναγλύφων κοσμουμένην πλευράν πρός τά άνω (Π ί ν. 74α). Άπό τής πρώτης
στιγμής διακρίνεται δτι έλλείπει μικρόν τμήμα είς τόν λαιμόν καί έχει ζημίας είς τήν
κοιλίαν, ένώ τά ρήγματα είναι σαφή καθ’ δλον τό σώμά του.
Πρόκειται περί μεγάλου άμφορέως41 φέροντος άνάγλυφον κόσμον καί ό όποιος δέν

41.
Διά τήν κατηγορίαν αύτήν τών άγγείων μέ άνάγλυφον κόσμησιν ύπάρχει άρκετή σύγχυσις, διό
τι καλούνται όλα πίθοι. Πρβλ. τήν διατριβήν τού Jorg Schafer, Studien zu den griechischen Reliefpithoi des 8.-6. Jahrhunderts, όπου περιλαμβάνονται άγγεία τά όποια είναι άναμφιβόλως άμφορεϊς, δεδο
μένου ότι ό πίθος έχει έν είδικόν σχήμα, καί τήν όρθήν κριτικήν τού Ν. Κοντολέοντος σχετικώς μέ
τό σημεϊον αύτό Gnomon 32 (1960) σ. 719 σημ. 1.
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είναι άπλώς τοποθετημένος όριζοντίως έπΐ τοϋ έδάφους, άλλα κυριολεκτικές ένσφηνωμένος ή στερεωμένος, μεταξύ δύο σχιστολιθικών πλακών εκ τών όποιων ή μία καλύ
πτει τήν μίαν τών λαβών καί ή άλλη τήν βάσιν του καί ένός τετραγώνου λίθου, στενώς
προσηλωμένου είς τό στόμιόν του (Π ί ν. 74 β). Δέν μένει άμφιβολία ότι ό τρόπος αύτός
τοποθετήσεως καί στερεώσεώς του, έχει ώς σκοπόν νά έμποδίση τήν εϋκολον άπομάκρυνσίν του, διότι πρακτικές δέν ήτο εΰκολον νά έξαχθή άνευ τής προκαταρκτικής άφαιρέσεως τών δύο πλακών, τών καλυπτουσών βάσιν καί λαβήν, καί τού λίθου τοΰ στομίου.
’Ακόμη καί κατά τήνάνασκαφήν διά νά έξαχθή κατέστη άναγκαία ή θραϋσις τής πλακός
τής καλυπτούσης τον πόδα καί ή μετακίνησις τοΰ άγγείου προς νότον, διά νά άπαλλαγή
ή λαβή άπό τήν έτέραν πλάκα. Ή λήψις τών προστατευτικών αυτών μέτρων διά τόν άμφορέα δέν φαίνεται είς καμμίαν περίπτωσιν νά είναι τυχαία καί πιθανώτατα όφείλεται είς
τόν φόβον τής άφαιρέσεώς του 42. Παρά τό γεγονός ότι τό άγγεΐον εύρέθη καλυπτόμενον
άπό τήν τέφραν, δέν φαίνεται νά έχη ύποστή τήν έπίδρασιν τής πυράς ή άκόμη καί
έκτεθή είς αύτήν. "Ας σημειωθή ότι καί είς τό έσωτερικόν του, τό όποιον ευρέθη πλή
ρες χώματος, δέν υπήρχε ουδέ τό έλάχιστον ίχνος τέφρας, τοΰτο δέ δεικνύει, ότι μετά
τήν τοποθέτησίν του έκαλύφθη διά στρώματος γής. Ή τέφρα μάλιστα, ή όποια βαίνει
άραιουμένη όσον προχωροϋμεν δυτικές καί είς τήν βάσιν, είναι πυκνοτέρα, ένώ είς τό
στόμιον τοϋ άγγείου πολύ άραιά, δεικνύει έπίσης άπομάκρυνσιν άπό τήν κυρίαν έστίαν
καί τόν όγκον τής πυράς. Ό άμφορεύς, ώς είναι σαφές καί έκ τοϋ Π ί ν α κ ο ς 74,
ήτο τοποθετημένος όριζοντίως έπί τοΰ έδάφους καί μέ τήν άκόσμητον πλευράν (διό
τι μόνον ή μία του πλευρά φέρει τήν άνάγλυφον κόσμησιν) πρός τά κάτω, ώστε νά
είναι όρατή ή κυρία του όψις ή φέρουσα τό άνάγλυφον. Τό ότι ή τοιαύτη τοποθέτησις
δέν ήτο τυχαία προερχομένη άπό πτώσιν ή άλλην αιτίαν, άποδεικνύεται άπό τά μέτρα
στερεώσεώς τά όποια έσημειώθησαν ήδη. Τόσον ό άμφορεύς, όσον καί ή τέφρα, τής
όποιας τό κέντρον έφαίνετο ότι δέν ήτο έπί τής θέσεως τοΰ άμφορέως, έδημιούργησαν
άμέσως τήν έντύπωσιν, ότι είς τόν χώρον έπρεπε νά υπάρχουν τάφοι σχετιζόμενοι
πρός αύτόν. Τοΰτο δέ ένίσχυσαν τά έπικαλύπτοντα τήν λαβήν καί τήν βάσιν τμήματα
τών έξεχουσών πλακών. Κατ’ άρχάς καί προτοΰ καθαρισθή άπό τό έσωτερικόν τοΰ άμ
φορέως τό χώμα, υπό τήν έπήρειαν τών παρατηρήσεων τοΰ Wace43, ό όποιος εΐχεν άνεύρει πίθον μετ’ άπηνθρακωμένων όστών, έθεωρήθη πιθανόν νά πρόκειται περί ταφής
έντός τοΰ άγγείου, γεγονός τό όποιον άπεκλείσθη μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ χώματος
καί τήν πλήρη άπουσίαν παντός ίχνους όστών. Χαρακτηριστικόν είναι ότι καί ό ύπό
τοΰ Wace εύρεθείς πίθος ήτο πλαγίως τοποθετημένος καί έπίσης στερεωμένος διά
λίθων44. Μετά τήν διαπίστωσης ότι δέν περιεΐχεν όστά δέν έμενεν παρά τό ένδεχόμενον νά εΐχεν τοποθετηθή έπί τάφου, νά είχε δηλαδή χρησιμοποιηθή ώς έπιτάφιον σήμα45.

42. Διά τήν κλοπήν ώς άρετήν καί προϋπόθεσιν τής στρατιωτικής ζωής καί τής προπαιδεύσεως τών
νέων, πρβλ. Πλουτ. Λυκ. 17 καί 18. Πλάτων Νόμοι 663, Β. Ξενοφ. Λακεδ. Πολιτ. 2, 9 καί Nilsson,
Griechische Feste σ. 190 κ.έ. καί Gesch. gr. Rel. Ρ 448 διά τήν σύνδεσιν μέ τήν λατρείαν.
43. BSA 12 (1905-6) σ. 293.
44. Πρβλ. BSA 12, σ. 293.
45. Διά τά έπιτάφια μνημεία πρβλ. τώρα καί τήν έπί εύρείας βάσεως τοποθετουμένην καί βασικήν
μελέτην τοΰ Μ. ’Ανδρόνικου, 'Ελληνικά Έπιτάφια Μνημεία, Α.Δ. 17 (1961 /62) σ. 152 κ.έ. Περί τών μεγά
λων τοποθετουμένων εις τούς άττικούς γεωμετρικούς τάφους άγγείων, κυρίως κρατήρων καί άμφορέων,
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Πρός τόν σκοπόν τής πληρεστέρας άνασκαφής έζητήθη ή άδεια τής έρεύνης όλου
τοϋ περί τόν άμφορέα χώρου, τοϋ ευρισκομένου μεταξύ τών τεσσάρων έλαιοδένδρων,
δηλαδή ένός τετραγώνου 8x8 μέτρων, τό όποιον έκάλυπτε και τήν θέσιν τοϋ μέ άκανόνιστον άψιδοειδή άπόληξιν κτίσματος. Ή στρωματογραφία, ώς είναι φυσικόν, ήτο
όμοία μέ τήν τής τομής, ή οποία διήρχετο διά τοϋ άνασκαπτομένου τετραγώνου. Βυ
ζαντινά όστρακα μέχρι τοϋ 0,70, ρωμαϊκά καί έλληνιστικά μέχρι τοϋ 1,20, καί έρυθρωπόν χώμα άπό τοϋ βάθους αύτοϋ έπεκτεινόμενον καί βορειότερον τής άρχικής θέσεως τοϋ άνοίγματος, είχον άνευρεθή κατά τήν διάνοιξιν τής τομής. Εις τό σημεϊον
αυτό διαπιστοϋται, ότι έκτος τοϋ πρώτου αύτοϋ άνοίγματος υπάρχει καί δεύτερον, χωριζόμενον έξ αύτοϋ διά τοιχαρίου καί μέ τόν αύτόν τρόπον έστεγασμένον. Προφανώς
έχομεν δίδυμον στόμιον τοϋ αύτοϋ κτίσματος πρό τοϋ όποιου πάλιν, μετά τό βάθος
τών 1,20, τά χώματα γίνονται ύπέρυθρα καί οί λίθοι είναι άσβεστοποιημένοι. Άνατολικώς τοϋ διδύμου στομίου τοϋ κτίσματος αύτοϋ καί εις άπόστασιν τριών μέτρων άπό
τοϋ βάθους τών 0,60 συναντώνται τά θεμέλια καί άλλου βυζαντινών χρόνων τοίχου
βαίνοντος καθέτως πρός τόν εύρεθέντα κατά τάς έργασίας εις τήν τομήν, διαφόρου
κατασκευής καί έπομένως μή άνήκοντος είς τό αύτό οικοδόμημα καί ίσως ούτε εις τήν
αύτήν έποχήν. Φθάνει μέχρι τοϋ βάθους τών δύο μέτρων, είναι έκτισμένος μέ παχεΐαν
άσβεστον (έχουν χρησιμοποιηθή πολλοί μικροί κέραμοι) καί σχεδόν έπικάθηται, ώς
διαπιστοϋται άργότερον, έπί τής στέγης ένός τάφου. Παρά τούς δύο αυτούς βυζαντι
νούς τοίχους εύρίσκονται τεμάχια μελαμβαφών άγγείων, είς τό βάθος τών 0,70-1,00,
τά όποια άσφαλώς προέρχονται άπό τάς έργασίας τής κατασκευής τών θεμελίων κατά
τήν βυζαντινήν περίοδον. Πρό τοϋ διδύμου στομίου καί περί τό κτίσμα είς τό όποιον
αύτό ανήκει εύρίσκονται χιλιάδες τεμάχια κεράμων καί τούβλων, άποτελοΰντα παχύ
στρώμα, τό όποιον δέν έχει σχεδόν καθόλου χώμα. Μεταξύ αύτών ελάχιστα όστρακα
εύρίσκονται, τά πλεΐστα χωρίς γάνωμα ή άλλην κόσμησιν, ίσως άνήκοντα είς άγγεΐα
κοινά τής καθημερινής ζωής. Είς τήν νοτίαν μόνον πλευράν καί είς τό βάθος τών 1,80
μ. συναντώνται άρκετά τεμάχια μεγάλων άγγείων, άνήκοντα πιθανώτατα είς άμφορεΐς,
άναλόγους μέ τόν εύρεθέντα, είς καλήν κατάστασιν, άλλά άκόσμητα. Τά περισσότερα
φαίνεται ότι είναι στόμια άμφορέων καί πρέπει νά σημειωθή ότι δέν παρουσιάζουν
καλήν δπτησιν. Μέ τόν καθαρισμόν τοϋ χώρου πρό τών στομίων κερδίζεται μία καλή
είκών τοϋ κτίσματος (Πίν. 75α) εκ τής όποιας προκύπτει ότι πρόκειται περί θαλάμων
κεραμεικοϋ κλιβάνου έπί τοϋ οποίου θά ύπήρχεν ό θόλος, είς τόν όποιον δίδυμον θάλα
μον έτίθετο ή καύσιμος ύλη. Πρόκειται δηλαδή περί είδους πυραύνου ή καμίνου φούρ
νου καί τοϋτο ένισχύεται έκ τής πρό τών θαλάμων παρουσίας τοϋ ύπερύθρου καί σαφώς
καμένου έδάφους καί τοϋ πλήθους τών κεράμων τών τούβλων καί τών τεμαχίων μεγά
λων άμφορέων, τών τελευταίων εύρισκομένων κυρίως είς τήν νοτίαν μόνον πλευράν.
Έσωτερικώς οί θάλαμοι αύτοί έχουν διάφορον ύψος κυμαινόμενον μεταξύ 1,10 καί 1,25
F. Poulsen, Dipylongraber σ. 42. Περί τών τάφων τοϋ Κεραμεικοϋ, Κ. Kiibler, Bericht, VI Intern. Kongr.
fur Archaol. Berlin 1939 (1940) σ. 428-430 καί τοϋ ίδιου Kerameikos IV, Neufunde aus der Nekropole
des 11. und 10. Jahrh. 1943 σ. 3 πίν. 2 καί τό Kerameikos VI σποράδην διά τούς άρχαϊκούς τάφους.
Διά τήν συνέχισιν τής συνήθειας τής τοποθετήσεως άγγείων πήλινων καί λίθινων είς τούς άττικούς
τάφους τών κλασσικών χρόνων, F. Johansen, The Attic Grave Reliefs 1951 σ. 14 καί 95. Πρβλ. καί
Briickner-Pernice, AM 1893, σ. 153, έπίσης Hampe, Ein Friihattischer Grabfund, 1960 σ. 71 κ.έ.
Διά τά έπιτύμβια άγάλματα, X. Καροϋζος, Άριστόδικος σ. 29 κ.έ.
18
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καί ή στέγη των έχει άψιδοειδές σχήμα καί είναι έκτισμένη διά μεγάλων τούβλων άκανονίστως τοποθετημένων. 'Ως συνδετική ΰλη έχει χρησιμοποιηθή απλός πηλός, ένισχυθείς διά τριμμένων κεράμων ίσως καί προσμείξεως άμμου. 'Υπό τήν έπίδρασιν
τής πυράς τό σύνολον παρουσιάζεται τώρα τσιμεντοποιημένον καί αύτό όμοϋ μετά
τής άψιδοειδοΰς άπολήξεως καί τοϋ διαχωριστικοϋ τοιχώματος, έξηγεϊ πώς ήτο δυνα
τόν ή στέγη νά άνθέξη τό βάρος έλαφροϋ θόλου καί των πρός δπτησιν άγγείων καί
μετά τήν έγκατάλειψίν του, των χωμάτων, χωρίς νά ύποχωρήση. Ό διαχωριστικός των
δύο θαλάμων έσωτερικός τοίχος έχει κατασκευασθή έκ μικρών μάλλον ποταμίων λί
θων καί κεράμων καί προέχει τής στέγης κατά 0,30, ή βάσις του δέ κατά τήν έξοδον
άποτελεΐται άπό τμήμα μικρού πώρινου κιονίσκου φέροντος ραβδώσεις46. Τό ύψος τοϋ
κιονίσκου είναι 0,28, ή διάμετρός του δέ 0,30 μ.
Αί διαστάσεις τών δύο θαλάμων τοϋ κλιβάνου αύτοΰ είναι, τοϋ νοτίου (άριστεροϋ
εις τήν εικόνα) βάθος 1,60 τοϋ βορείου 1,40 έσωτερικόν ύψος 1,25 καί 1,15 άντιστοίχως, πλάτος 0,55 καί 0,35. Εις τόν νότιον θάλαμον (ό όποιος είναι όλίγον μεγαλύτερος
τοϋ βορείου) εις τό ΰψος τών 0,65 εύρίσκονται δύο όπαί μέ άνοδικήν φοράν, αί όποΐαι
έξέρχονται εις τό ύψος τών 0,80 καί μία άλλη δπή εύρίσκεται εις τό διαχωριστικόν
τοιχάριον τών δύο θαλάμων εις τό ϋψος τών 0,90. ’Ασφαλώς ό λόγος τών όπών αυτών
είναι ή διευκόλυνσις τής κυκλοφορίας τοϋ άέρος καί ή καλυτέρα καΰσις τών εις αύτό
καιομένων ξύλων. Τό δάπεδον τών δύο θαλάμων βαίνει άπό τών στομίων πρός τό βάθος
άνοδικώς, ώστε τό ΰψος, ένώ εις τήν έξοδον είναι ώς έλέχθη 1,25 καί 1,15, εις τό βάθος
είναι 0,50 καί 0,35. Τά εσωτερικά τοιχώματα τών δύο θαλάμων είναι κατάμαυρα (άσφαλώς έκ τοϋ καπνοϋ τών καιομένων ξύλων) έν άντιθέσει μέ τά χώματα προ τών στομίων,
τά όποια είναι έρυθρά, διότι μόνον έκ τών φλογών έπηρεάζοντο. Ίσως αυτή ή άνοδική
πρός τό βάθος κατασκευή είναι σκόπιμος διά νά διευκολύνη τήν πρός ώρισμένην κατεύθυνσιν διέξοδον τών φλογών, πρός τήν θέσιν δηλαδή, εις τήν όποίαν θά ήσαν αί
όπαί αί φέρουσαι πρός τά άνω, όπου θά εόρίσκετο ό κυρίως κλίβανος άποθέσεως τών
πρός δπτησιν άντικειμένων. Αί έξωτερικαί διαστάσεις τών θαλάμων είναι είς τήν βάσιν
πλάτος 3,10, μήκος 3,50, ΰψος 1,80. Είς τό έσωτερικόν αυτών έκτος τοϋ χώματος εύρίσκονται καί έλάχιστα μικρά άπηνθρακωμένα όστά. Τά έντός τών θαλάμων ευρήματα
δέν δίδουν καμμίαν άπάντησιν διά τόν σκοπόν είς τόν όποιον έχρησιμοποιεΐτο οδτος,
άλλά τό πλήθος τών κεράμων καί τών τούβλων τά όποια εύρίσκονται είς παχύ στρώ
μα πέριξ αύτοΰ καί τά τεμάχια τών μεγάλων άγγείων, τά όποια ήσαν είς τήν νοτίαν
πλευράν του, δέν άφίνουν ούδεμίαν άμφιβολίαν διά τήν χρήσιν του. Χωρίς νά άποκλείεται ή καί διά τήν δπτησιν κεράμων καί τούβλων χρησιμοποίησίς του, φαίνεται δτι
μάλλον διά τήν δπτησιν μεγάλων άγγείων προωρίζετο, τά τοΰβλα δέ έχρησιμοποιοΰντο
είς τό δάπεδον τοϋ θόλου, είς τήν στέγην τών θαλάμων, ώς είδος έπενδύσεως, διά τήν
έπ’ αύτών τοποθέτησιν τών πρός δπτησιν άγγείων. Χαρακτηριστικόν άπό τής άπόψεως
αύτής είναι, δτι πολλά έξ αύτών είναι έλαττωματικά καί παρουσιάζουν καί ίχνη τής έκ
τών υστέρων έπιδράσεως τοϋ πυράς, τοΰτο δέ ένισχύει τήν άποψιν αύτήν. Τό πλήθος
των πάντως άφίνει τήν έντύπωσιν, δτι ίσως καί τά τοϋβλα έχουν πιθανώτατα καμινευθή εις τήν ιδίαν θέσιν, είς τόν κλίβανον, δεδομένου δτι δέν θά είχε νόημα ή έξ άλλου
46.
Είς τόν Π ί ν. 75α διακρίνεται σαφώς ό κίων καί αί ραβδώσεις του, όπως γενικώς καί λεπτόμέρειαι τής κατασκευής τής στέγης τοϋ κλιβάνου καί τών τοιχωμάτων του.
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σημείου μεταφορά καν άπόρριψίς των έδώ καν δτν εις περίμετρον 150 μέτρων έκ τής
θέσεως τοΰ κλνβάνου δέν εύρέθη άλλον άνάλογον κατασκεύασμα. Τό πάχος τοΰ στρώ
ματος των κεράμων καν τών τούβλων τά όποια δλα είναν είς τεμάχνα χωρίς νά εύρεθή
ούδέ εν πλήρες, έχει είς τήν βορείαν καί νοτίαν πλευράν ύψος 1,20 μέτρα (άπό τοϋ βά
θους τών 0,80 μέχρι τών 2.00) είς τήν δυτικήν δέ πλευράν μέ τό αύτό ύψος μήκος 4,00
καν πλάτος 6,00 μ.47.
Ή άνασκαφή μέ άφετηρίαν τά στόμια τοΰ διδύμου θαλάμου καί κατεύθυνσιν τάς
σχιστολιθικάς πλάκας, αί όποΐαι συνεκράτουν τήν λαβήν καί τήν βάσιν τοΰ άμφορέως, συνεχίζεται μέ άνατολικήν φοράν. Έδώ ό χώρος καί άπό άποστάσεως 1,50 1,60 μ. άπό τών στομίων δίδει τέφραν, ή όποια είχε σημειωθή καί είς τόν πλη
σίον τής θέσεως αύτής άμφορέα μέ μόνην τήν διαφοράν, δτι προς τό βόρειον μέρος,
δπου τά θεμέλια τών βυζαντινών τοίχων, είναι τεταραγμένη. Τό στρώμα τής τέφρας
είναι παχύτερον καί συμπαγέστερον δσον ή άνασκαφή προχωρεί άνατολικώτερον καί
τό κέντρον της φαίνεται δτι ευρίσκεται υπό τόν βαίνοντα άπό βορρά προς νότον βυ
ζαντινόν τοίχον. Ή διάλυσις τοΰ τοίχου ό όποιος παρουσιάζει καί έπαναχρησιμοποίησιν υλικοΰ παλαιοτέρων κτισμάτων, ως δεικνύουν δύο μικρά τεμάχια μαρμάρου, τά
όποια είναι έκτισμένα είς αυτόν, δίδει τήν δυνατότητα καί τοΰ ύπολογισμοΰ τής έκτάσεως, ή όποια καλύπτεται υπό τής τέφρας. Είς άπόστασιν 2,40 άπό τών στομίων δπου
παρουσιάζεται περισσότερον άδιατάρακτος ή τέφρα έχει πάχος 0,40 έως 0,50 μ., κατέ
χει δηλαδή τό βάθος τών 1,50 έως 2,00 μ., άλλά ή περίμετρός της μόνον κατά προσέγγισιν δύναται νά όπολογισθή, διότι μόνον κατά τήν νοτιοανατολικήν της πλευράν διασφζεται καλώς. Δεδομένου δτι τό μεγαλύτερου πάχος τοΰ στρώματος φαίνεται δτι είναι
περίπου 1,50 μ. βορειοανατολικώτερον τής θέσεως τοΰ άμφορέως καί μέ τήν ύπόθεσιν
δτι αύτό είναι τό κριτήριου διά τό κέντρον της, ή περίμετρός της θά ήτο περίπου 4,00
έως 5,00 μ. εντός δέ αυτής ούδέν άπολύτως δστρακον εύρέθη, άλλά άρκετά όστά τά
πλεΐστα ήμιαπηνθρακωμένα. Μέ τόν καθαρισμόν τοΰ χώρου άπό τό νοτιοανατολικόν
άκρον, δπου ή τέφρα δέν είναι ταραγμένη άπό μεταγενέστερα κτίσματα εις τό βάθος
τών 2,00 μ., παρουσιάζεται ή πρώτη σειρά σχιστολιθικών πλακών, μία τών όποιων συνελάμβανε ή έστερέωνε είς τό έδαφος τήν βάσιν τοΰ άγγείου, διά τών όποιων ώς άμέσως φαίνεται έκαλύπτοντο οί τάφοι, είς τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν ό πρώτος τών
τάφων. Τό σκέπασμα τοΰ τάφου αΰτοΰ άπετελεΐτο άπό τρεις πλάκας έκ τών όποιων ή
μεσαία ύπερέβαινε κατά 0,40 τό πλάτος τοΰ τάφου καί έξεϊχε κυρίως προς δυσμάς, κατά
τρόπον, ώστε νά καλύπτη τήν βάσιν τοΰ άμφορέως καί νά μήν έπιτρέπη τήν εΰκολον
εξαγωγήν του. Ή προσεκτική άνασκαφή τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ τάφου, ούδέν άπολύτως
κτέρισμα έδωσεν. Τά όστα τοΰ νεκροΰ έκτος τών τής κεφαλής ήσαν έν διαλύσει καί ό
νεκρός είχε ταφή μέ τήν κεφαλήν πρός τόν νότον. Τό μήκος τοΰ τάφου, ό όποιος είχε
κατεύθυνσιν άπό βορρά πρός νότον ήτο άκριβώς 2,00 μ., τό πλάτος πρός τήν πλευράν
τής κεφαλής δηλαδή πρός νότον 0,45, πρός τήν θέσιν τών ποδών 0,40. Τό βάθος του
είναι 0,40 καί ή κατασκευή του έλαφρώς σκαφοειδής, διότι ένώ τό πλάτος του είς τήν
στέγην του είναι 0,45 καί 0,40, είς τό δάπεδόν του είναι 0,40 καί 0,35 (μέ διαφοράν δηλα
δή 0,05 άπό τοΰ έπάνω είς τό κάτω μέρος). Σχηματίζεται άπό όρθιας πλάκας καί αί
47.
Ή εκτασις τοϋ χώρου τόν όποιον κατέχουν τά τεμάχια κεράμων καί τούβλων εις τήν βορείαν καί
νοτίαν πλευράν δέν ήτο δυνατόν νά μετρηθή διότι ενεκα τών έλαιοδένδρων δέν έπεξετάθη ή άνασκαφή.
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στεναί του πλευραί άποτελοΰνται έκ μιας πλακός έκάστη, έκ δέ των μακρών ή άνατολική έκ δύο 1,70 καί 0,30 καί ή δυτική έκ τριών 0,23, 0,75 καί 0,98 (Πίν. 75β)48.
Ή άνασκαφή άνατολικώς τοΰ τάφου τούτου κυρίως πρός μελέτην τής έπεκτάσεως τού
στρώματος τής τέφρας δίδει ένδιαφέροντα άποτελέσματα. Διαπιστοϋται, δτι τό πάχος
της βαίνει μειούμενον καί δτι άκόμη καί εις τον τάφον τούτον, τό πάχος δέν είναι όμοιόμορφον, άλλά δτι είναι παχύτερον πρός τό μέρος τών ποδών, δηλαδή πρός βορράν.
Εις άπόστασιν 1,25 άνατολικώς τού τάφου καί εις τό βάθος τών 1,95 εύρίσκετο μικρόν
τοιχάριον ύψους μόλις 0,25 έως 0,30 δηλαδή μέ τήν βάσιν του είς τό βάθος τών 2,15
καί έπομένως έλάχιστα χαμηλότερον άπό τήν στέγην τοΰ τάφου, ή όποία ήτο είς τό
βάθος τών 2,10. Ήτο κατεσκευασμένον διά μικρών άκανονίστων λίθων καί τό πλάτος
του μόλις έφθανεν τό 0,20, ένώ διεσώζετο έπίσης είς δύο μόνον θέσεις μήκους 0,60 καί
0,50. Ή έντύπωσις τήν όποιαν είχε πάντως κανείς ήτο, παρά τό έλάχιστον τών λει
ψάνων του, δτι είχε κατασκευασθή διά νά έμποδίζη τήν διασκόρπισιν τής τέφρας,
τήν οποίαν μάλλον περιέβαλε. Άπό τοΰ τοιχαρίου αύτοΰ τά ίχνη τής τέφρας ήσαν
έλάχιστα καί έμειοΰντο συνεχώς, ένφ έντός αύτοΰ τό πάχος άνήρχετο. Είς άπόστασιν
0,30 άπό τούτου δέν εύρέθησαν ουδέ ίχνη, ένώ πρός τό έσωτερικόν του είς άπόστασιν
0,30 ήσαν πάχους 0,40. Άτυχώς πρός βορράν ό βυζαντινών χρόνων τοίχος καί πρός
δυσμάς οί θάλαμοι τοΰ κλιβάνου, δέν έδιδαν τήν δυνατότητα παρακολουθήσεώς του.
Πάντως δέν είναι άπίθανον τό τοιχάριον νά είχεν ώς προορισμόν τήν προστασίαν τής
τέφρας καί νά άπετέλει τήν βάσιν είδους τυμβοειδοΰς κατασκευής. Ή άνασκαφή βορειότερον καί ακριβώς είς τό μέσον καί τό νότιον τμήμα μιάς έτέρας μεγάλης πλακός κα
λύμματος δευτέρου τάφου, δπου τό πάχος τής τέφρας ήτο τό μέγιστον τοΰ δλου χώρου,
έδωσεν είς τό βάθος τών 2,00 μ. ένα σωρόν όστών. Τά περισσότερα δέν ήσαν έντελώς
άπηνθρακωμένα καί ήτο σχετικώς εΰκολον νά άναγνωρισθοΰν. Μεταξύ αυτών διεκρίνοντο όστά ίππου, σιαγόνες καί τμήματα τών όστών τών ποδών, όστά μικροτέρων ζώ
ων, ίσως αίγών καί προβάτων καί άναμφιβόλως όστά άγριοχοίρων, πλευρικοί καί έξέχοντες τοΰ στόματος όδόντες, όστά μικροτέρων ζφων, ίσως λαγωών καί πτηνών. Όλα
τά όστά ήσαν έντός τής τέφρας, ώστε νά θεωρείται βέβαιον, δτι έρρίφθησαν έπί τής
πυράς τής καιομένης έπί τοΰ τάφου.
Μέ τον καθαρισμόν τοΰ χώρου μέχρι τής μεγάλης πλακός πού έκάλυπτε τόν άλλον
τάφον κατέστη σαφές δτι δ βυζαντινών χρόνων τοίχος είχε βασισθή έπί τής πλακός
αυτής (Πίν. 76α), μέ αποτέλεσμα τήν συντριβήν της. Ευτύχημα ήτο μόνον δτι δέν
έπροχώρησε νοτιώτερον, άλλ’ έμεινεν 0,40 μ. άπό τοΰ νοτίου άκρου του καί 0,60 άπό
τοΰ άμφορέως, διότι άλλως θά τόν διέλυε. Μέ τήν διάλυσιν τοΰ τμήματος τοΰ τοίχου
τοΰ έπικαθημένου έπί τής πλακός κατέστη δυνατή καί ή μελέτη τοΰ δευτέρου τάφου.
Τό βάθος είς τό όποιον εύρέθη δέν ήτο τό αυτό μέ τό τοΰ προηγουμένου, άλλά 0,15
περισσότερον, διότι ή στέγη τοΰ πρώτου εύρέθη είς τό 2,10 καί δευτέρου δέ είς τό 2,25
χωρίς νά είναι δυνατή ή έξήγησις τής διαφοράς αυτής, ή όποία είναι μάλλον τυχαία.
Τό μήκος τής πλακός έπικαλύψεως τοΰ τάφου αύτοΰ, ή όποία άπετελεΐτο άπό ένα λί
θον ήτο 2,10 καί τό μέγιστον πλάτος της 1,00 (ώστε έξεΐχε δλων τών πλευρών τοΰ τά
φου). Πρός τό νότιον μέρος μάλιστα έξεΐχε περισσότερον, ήτοι 0,30, καί τούτο έγένετο
48.
Είς τήν είκόνα διακρίνεται δυτικώς τοΰ άνοικτοΰ τάφου τόσον ή θέσις τοΰ άμφορέως όσον καί
τά καλύμματα τών δύο άλλων τάφων ώς καί ό είς τό στόμιον τοΰ άμφορέως εύρισκόμενος λίθος είς
τήν θέσιν του.
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σκοπίμως διά νά καλύπτη καλύτερον τήν λαβήν τοϋ άμφορέως καί νά μήν έπιτρέπη
τήν εΰκολον άφαίρεσίν του, ένφ εις τό βόρειον μόνον 0,10 καί είς τό άνατολικόν και
δυτικόν κατά τάς μακράς πλευράς 0,05. Άρχικώς, έπειδή έξεϊχε τόσον πρός τό νότιον
μέρος καί δέν ήσαν όρατά τά τοιχώματα τοϋ υποκειμένου τάφου, ένφ είχεν εύρεθή καί
ό προηγούμενος τάφος, έπιστεύθη, ότι ή πλάξ είχεν άλλον προορισμόν καί δέν έκάλυπτε τάφον, χρησιμοποιουμένη διά κάποιαν των έργασιών τοϋ κλιβάνου. Μέ τήν άφαίρεσιν των τεμαχίων τής πλακός ή όποια, ώς έλέχθη, είχε συντριβή, διεπιστώθη ότι
έπρόκειτο περί τάφου. Έπί τής έπιφανείας μετά τήν άφαίρεσίν τής πλακός έφάνη, ότι
δέν ύπήρχεν ουδέ ίχνος τέφρας έντός τοϋ τάφου, καί τοϋτο είναι καί μία άπόδειξις τής
στεγανότητος τήν όποιαν ήσφάλιζεν ή πλάξ καί τοϋ γεγονότος ότι ή θραΰσις της δέν
έγινεν παρά όταν ή τέφρα είχε στερεοποιηθή καί ίσιος ό τάφος είχε δεχθή χώματα
άπό τά πλάγια. ’Από μιας άπόψεως ή πλήρης έλλειψις τής τέφρας είναι περίεργος
καί ώς τήν μόνην έξήγησιν ευρίσκω τοϋτο, έκτος άν θεωρηθή ώς πιθανόν, ότι μετά τήν
έναπόθεσιν τοϋ νεκροϋ είχε καλυφθή οδτος καί μέ χώμα. ’Αλλά τότε τό έντός τοϋ τάφου
χώμα θά έπρεπε νά είχε καί χάλικας, ένφ τό εύρεθέν ήτο λεπτότατον καί άπολύτως
καθαρόν, ώστε νά έχη μεταφερθή έκ τών πλαγίων ρωγμών, τών θέσεων δηλαδή συνδέσεως τών όρθιων πλευρικών τοιχωμάτων τοϋ τάφου, υπό τών όμβριων ύδάτων. Ή κε
φαλή εύρέθη καί πάλιν είς τήν νοτίαν πλευράν τοϋ τάφου καί πλησίον αύτής εύρέθησαν λαβή μελανοχρώμου μικροΰ άγγείου σαφώς άρχαϊκών χρόνων καί δύο μικρά τε
μάχια άναλόγων άγγείων. ’Αριστερά τής κεφαλής, δηλαδή πρός άνατολάς καί σχεδόν
είς τό δάπεδον, εύρέθη μικρός σωρός άνθράκων καί δύο τεμάχια όστών μικρών ζφων,
είς τό βόρειον δε μέρος τοϋ τάφου παρά τούς πόδας ήσαν άκόμη τρία όστρακα μικρών
άγγείων. Τά όστα τοϋ νεκρού, τά όποια έν άντιθέσει μέ τον πρώτον τάφον, διεσώζοντο
καλώς (Π ί ν. 76 β), εύρέθησαν είς τό βάθος τών 0,34. Τά όστα τών ποδών καί τών
χειρών, τοϋ θώρακος καί μερικά τής λεκάνης, όπως καί αύτά τής κεφαλής, ήσαν είς
σχετικώς καλήν κατάστασιν. Δύο σημεία μόνον είναι άνάγκη νά σημειωθούν, ό τρόπος
μέ τον όποιον κάπως είχε συστραφή ή κεφαλή καί ή θέσις τών ποδών, ή όποια έδιδε τήν
έντύπωσιν ότι ήσαν μάλλον κεκαμμένα. ’Ίσως τοϋτο έχει μίαν έξήγησιν είς τήν άνάγκην νά χωρέση ό νεκρός είς τάφον, ό όποιος ήτο μικρότερος τοϋ μήκους του καί
είχεν ώς συνέπειαν τήν στρέβλωσιν τοϋ σώματος κατά τήν ταφήν του. Τά οστά τοϋ
νεκροϋ εύρέθησαν είς ύψος 0,07 - 0,10 άπό τοϋ δαπέδου καί ίσως τοϋτο πρέπει νά θεω
ρηθή ώς μία ένδειξις περί τής ταφής, άν όχι έντός φερέτρου, έπί τής κλίνης ή τής σανίδος διά τής οποίας μετεφέρθη. 'Ο νεκρός, όσον δύναται νά κριθή έκ τών όστών καί
τών όδόντων κυρίως 49, θά έπρεπε νά ήτο ώριμου ήλικίας όχι όμως προχωρημένης. Πε
ρίεργοι είναι αί διαστάσεις τοϋ τάφου αύτοϋ, διότι ένφ τό μήκος του είναι συντηρητι
κόν πλεονάζει τό πλάτος του, δέν γνωρίζω δε άν ύπάρχη διά τοϋτο ή άν άπαιτεΐται έξήγησις. Τό μήκος είς τό έσωτερικόν του ήτο 1,65 (άν συνυπολογισθοΰν δε καί αί όρθιαι
πλάκες τών τοιχωμάτων 1,74), τό πλάτος του έσωτερικώς πρός τήν θέσιν τής κεφαλής
(νοτίαν) 0,90 (μέ τάς πλάκας τών τοιχωμάτων 0,98) πρός αύτήν τών ποδών 0,86 (καί
0,94). Τό βάθος του ήτο 0,40 καί τόσον αί στεναί όσον καί αί μακραί πλευραί του άπετελοϋντο άρχικώς έκ μιας έκάστη πλακός, όπως καί ή στέγη. ’Εξ όλων δέ, μόνον ή κατά
τήν κεφαλήν πλάξ έχει διαρραγή είς δύο τεμάχια.
49. Διά τούς όδόντας έζητήθη καί ή γνώμη όδοντιάτρου.
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Ή κάπως σκαφοειδής κατασκευή τών τοιχωμάτων, ή όποία διεπιστώθη εις τόν προηγούμενον, δέν ύφίσταται ένταϋθα, διότι μήκος καί πλάτος είναι κοινόν είς τό δάπεδον καί τήν όροφήν50. 'Ως έλέχθη ήδη, ή καλύπτουσα τόν τάφον πλάξ ήτο μήκους
2,10, είχε δηλαδή 0,36 μ. μεγαλύτερον μήκος άπό τό τοΰ τάφου καί ή τοποθέτησίς της
δέν είχε γίνει ώστε νά προέχη έξ ίσου κατά τά δύο μέρη, άλλά κατά τό πλεΐστον πρός
τήν πλευράν τής κεφαλής όπου ήτο ό άμφορεύς.
Νοτιώτερον τής θέσεως τοΟ άμφορέως καί μέ τήν μίαν πλευράν έν έπαφή μέ τόν πρώ
τον άνασκαφέντα τάφον, είς έτι δέ μεγαλύτερον βάθος, μέ τήν συνέχισιν τής έργασίας
άνεφάνη καί τρίτη πλάξ, μικροτέρα τής προηγουμένης εύρισκομένη τρόπον τινά είς τήν
τετάρτην πλευράν τοΰ άμφορέως (Σ χ ε δ. 1). (Μία πλευρά ή βάσις (πρώτος τάφος),
δευτέρα πλευρά ή λαβή (δεύτερος τάφος), τρίτη πλευρά τό στόμιον (ό τετράγωνος λί
θος) πρό τών στομίων τοϋ κλιβάνου καί τετάρτη τής άλλης λαβής (ό τρίτος τάφος).
Τό άνω μέρος του, δηλαδή ή καλυπτήριος πλάξ, εύρίσκεται είς τό βάθος τών 2,45 καί
έπομένως χαμηλότερον τοϋ δευτέρου τάφου 0,25 καί τοϋ πρώτου 0,35. Ήτο δέ κυριολεκτικώς θρυμματισμένη, διότι άφ’ ένός ήτο πολύ λεπτοτέρα τών άλλων καί άφ’ έτέρου
δέν είχε λίθινα πλευρικά τοιχώματα ό τάφος, ώστε δέν φαίνεται νά είχε στερεωθή
καλώς. 'Ως άνατολική του πλευρά ίσως έχρησίμευε τό δυτικόν τοίχωμα τοϋ πρώτου
τάφου, άν καί μεσολαβή άπόστασις 0,10 άπό τήν όρθίαν δυτικήν πλάκα του, ένφ διά
τάς άλλας πλευράς του, δέν γνωρίζομεν διατί δέν έτέθησαν πλάκες. Μέ τήν συντρι
βήν τής στεγαζούσης τόν τάφον πλακός έχει κονιορτοποιηθή καί τό περιεχόμενόν
του, τόσον πολύ ώστε δυσκόλως καθαρίζεται. Πάντως εύρίσκονται τά όστα τοϋ κρανίου,
τά μόνα άναγνωριζόμενα, πάλιν πρός τήν νοτίαν πλευράν τοΰ τάφου τοποθετημένα, δπως
άκριβώς καί είς τούς δύο άλλους τάφους. 'Επομένως δύναται νά λεχθή, δτι έχομεν κοι
νόν προσανατολισμόν τοΰ νεκροϋ είς τούς τρεις τάφους. Είς τήν δεξιάν πλευράν καί
περίπου είς τήν θέσιν τοϋ στήθους ή τοϋ λαιμοΰ εύρίσκεται μικρόν δστέϊνον άνάγλυφον ίππάριον μέ όπήν άναρτήσεως είς τήν μίαν πλευράν, τό όποιον φαίνεται δτι έχρησίμευεν ώς φυλακτόν. "Ισως τοϋτο είναι, όμοϋ μετά τών πλέον εύθρύπτων όστών μία
ένδειξις δτι ό νεκρός άνήκεν είς γυναίκα. Πρός τήν άλλην πλευράν έλάχιστα όστά
τών ποδών διαλύονται, δταν έρχωνται είς έπαφήν μέ τόν άέρα. Ούδέν έτερον κτέρισμα
εύρέθη έντός τοϋ τάφου. Αί διαστάσεις του, λόγφ τοϋ δτι δέν είχε πλευρικά σταθερά
τοιχώματα, δυσκόλως έμετρήθησαν καί μόνον κατά προσέγγισιν δίδονται, ήσαν δέ μή
κους περίπου 1,40, πλάτους 0,40, βάθους 0,20 - 0,25. Ή βορεία στενή πλευρά του δέ έφθα
νε πλησίον τοϋ άμφορέως, άλλά άποκλείεται ή πιθανότης νά μετείχε ή πλάξ έπικαλύψεώς του είς τήν στερέωσιν, διότι ήτο χαμηλότερον τής λαβής, ή όποία ήτο πρός τήν
πλευράν αυτήν (Π ί ν. 77 γ).
Είς μικράν άπόστασιν άπό τοΰ τάφου τούτου, άνευρέθη καί ένας άκόμη τέταρτος,
άσφαλώς παιδικός τάφος. Ή ταφή είχε γίνει έντός ένός στρωτήρος κεράμου καί καλυφθή δι’ ένός καλυπτήρος51, οί όποιοι ήσαν τοποθετημένοι διαγωνίως ώς πρός τούς
50. Είς τόν πρώτον τάφον ή στένωσις πρός τά κάτω δέν σημειοϋται μόνον είς τάς μακράς, άλλά καί
είς τάς στενάς πλευράς, διότι είς τήν στέγην τοϋ τάφου τό μήκος ήτο 2,00 μ., ένφ είς τό δάπεδόν του
1,85 μ. Είς τόν δεύτερον είναι τό αύτό είς τό άνω καί κάτω μέρος του.
51. Περί κεράμων λακωνικών γενικώς, Ά. Όρλάνδου, 'Υλικά Δομής 1,105, κ.έ. Είς τό Μουσεΐον τής
’Αγοράς τών ’Αθηνών διασφζονται λακωνικοί κέραμοι πλησιάζοντες τό μήκος τοϋ ένταϋθα άναφερομένου. Οί καλυπτήρες έχουν μήκος 0,915, ένφ κατά τόν Όρλάνδον τό μήκος τοϋ έπισήμου τύπου των ήτο
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προηγουμένους τάφους (Π ί ν. 77 α). Ό κάτω κέραμος είχε τοποθετηθώ έπί στρώμα
τος έκ μικρών λίθων κανονικώς τοποθετημένων καί έκτών όστών διεσφζοντο καλύτερον
πάλιν αυτά της κεφαλής, ή όποία ήτο τοποθετημένη εις τήν νοτιοανατολικήν πλευράν.
Κτέρισμα δέν ύπήρχεν καί τό σώμα έκαλύπτετο διά τού καλυπτήρος, ό όποιος μόνον
εις έν μέρος είχε διαρραγή. Ό στρωτήρ διεσώζετο καλώς καί είχε μήκος 0,95, δπερ
είναι τό σύνηθες μήκος τών λακωνικών κεράμων, πλάτος δέ πρός τήν πλευράν τής
κεφαλής 0,35, πρός δέ τήν πλευράν τών ποδών 0,31· διετή ρει εις τό έσωτερικόν του τό
ώραϊον έρυθρωπόν γάνωμα τών λακωνικών κεράμων. Εις τό σημεΐον αυτό δύναται νά
λεχθή ότι ούσιαστικώς έτελείωσεν ή άνασκαφή. Τά έλαιόδενδρα πρός δλας τάς πλευ
ράς άπέκλειον τήν δυνατότητα τής συνεχίσεως, διότι αί ρίζαι τών δένδρων θά εΐχον καταστρέψει τήν πραγματικήν εικόνα τοϋ χώρου. Διά παν ένδεχόμενον δμως
έπεχειρήθη διά τομών άνά πέντε μέτρα ή μελέτη τοϋ χώρου πέραν τών έλαιοδένδρων,
καί πρός δλας τάς κατευθύνσεις. Έξ αυτών μόνον εις τήν βορείαν πλευράν καί εις άπόστασιν δέκα μέτρων άπό τής θέσεως τάφων καί κλιβάνου άνευρέθησαν τμήματα κτισμάτων άρχαϊκών πιθανώτατα χρόνων έν διαλύσει έκ τών θεμελίων βυζαντινών οι
κιών. Παρά τά άρχαϊκά αύτά λείψανα άνευρέθησαν, δπως καί εις άπόστασιν όκτώ μέ
τρων δυτικώς, τεμάχια άρχαϊκών άγγείων, κυρίως άρυβάλλων, μέγας αριθμός τών όποιων
είχεν εύρεθή καί εις τό ίερόν τοϋ Άγαμέμνονος καί τής ’Αλεξάνδρας εις Άμύκλας52.
3.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ

Τά άποτελέσματα τής άνασκαφής ήσαν: τό συγκρότημα τών τεσσάρων άρχαϊκών
τάφων μέ τόν μεταξύ τών τριών πρώτων έξ αύτών κείμενον άμφορέα, οί δίδυμοι θάλα
μοι καύσεως ένός συγχρόνου, άν μή παλαιοτέρου τών τάφων κεραμεικοΰ κλιβάνου καί
τά όλίγα λείψανα τών άρχαϊκών κτισμάτων εις τήν βορείως τοϋ άνασκαφέντος χώρου
θέσιν. Τό συγκρότημα τών τάφων παρά τά διάφορα βάθη εις τά όποια εύρέθησαν οί
τάφοι δέν υπάρχει άμφιβολία δτι άνήκει εις μίαν οικογένειαν53, δπως ίσως καί ό κλί
βανος καί τά λείψανα άρχαϊκής κατοικίας. "Αν τό διάφορον βάθος τών τάφων άποτελή μίαν ένδειξιν χρονολογικής διαφοράς τών ταφών, τότε παλαιοτέρα είναι ή τοϋ
τρίτου ό όποιος υποτίθεται δτι περιείχε σώμα γυναικός, δευτέρα ή τοϋ δευτέρου τάφου
καί τρίτη ή τοϋ πρώτου τάφου. Βεβαίως δέν άποκλείεται δλαι αί ταφαί νά έγιναν συγ
χρόνως, άλλά τότε χρειάζεται μία έξήγησις διά τόν λόγον τοϋ ταυτοχρόνου θανάτου
τών μελών τής οικογένειας αύτής. Δέν γνωρίζομεν κανένα σεισμόν ώς αύτόν τών μέ
σων τοϋ πέμπτου αίώνος, τοϋ 46454, εις τήν περίοδον εις τήν όποιαν τοποθετοϋνται οί
τάφοι, ώστε νά έξηγήσωμεν τό γεγονός τοΰτο, άν καί δέν θά έλειπαν τήν έποχήν αύτήν
καί άλλαι αίτίαι καταστροφής, δλων τών μελών μιας οικογένειας ταυτοχρόνως, ή πε
ρισσοτέρων τοϋ ένός μελών της.
Πάντως γεγονός είναι, δτι έχομεν τώρα διά πρώτην φοράν εις τήν Σπάρτην συγκρό
τημα άρχαϊκών τάφων άνηκόντων άσφαλώς εις μίαν οικογένειαν καί μάλιστα μέ ένα
0,845. Περί τών κεράμων τής ’Αγοράς, G. Ρ. Stevens, Hesperia XIX (1950) σ. 179. Λίθινος λακωνικός
κέραμος άνευρέθη τελευταίως καί είς Μεσσήνην, Έργον 1960 σ. 166 είκ. 182.
52. Εύρέθησαν είς μεγάλας ποσότητας καί είς διάφορα μεγέθη άπό 0,05 έως 0,15. "Εργον 1956 σ. 100 κ,έ.
53. Τούτο, έκτός τών άλλων, συνάγεται καί έκ τοϋ ότι χρησιμοποιείται ό άμφορεύς ώς κοινόν έπιτάφιον σήμα καί διά τούς τρεις τάφους ύπό τών όποιων περιβάλλεται.
54. Θουκ. I, 101-103' Διόδ. 63-64' Πλουτ. Κίμων 16-17' Παυσ. IV, 24.
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κοινόν δι’ δλα τά μέλη της άμφορέα μετ’ άναγλύφου κοσμήσεως, δστις άμφορεΰς φαί
νεται δτι έχει χρησιμοποιηθη ώς έπιτάφιον σήμα. Ή έποχή τών τάφων πρέπει νά θεωρηται ώς άσφαλής καί έξάγεται, τόσον έκ τών όλίγων εύρεθέντων όστράκων, δσον κυ
ρίως έκ τής κοσμήσεως τοϋ άμφορέως καί άνάγεται είς τήν τελευταίαν δεκαετίαν τοϋ 7ου
αίώνος. Τό ένδεχόμενον νά άπέχουν χρονικώς οί τάφοι άπό τόν άμφορέα, υπό τήν έν
νοιαν, δτι δυνατόν νά είχε κατασκευασθή όλίγον παλαιότερον καί νά έχρησιμοποιήθη
μέ τήν ευκαιρίαν τής ταφής, δέν φαίνεται νά άποκλείεται άπολύτως, άλλά καί είς τήν
περίπτωσιν αυτήν ή άπόστασις δέν θά ήτο μεγάλη. Πρέπει έπίσης νά θεωρήται ώς άσφαλές, δτι οί τάφοι εύρίσκοντο έντός τής άρχαίας Σπάρτης, δηλαδή ένός τών συνοικισμών
της καί πιθανώτατα αύτοΰ τής Μεσόας55 καί πλησίον άρχαϊκών κτισμάτων έν άποσυνθέσει58. Τοϋτο άλλωστε άποδεικνύεται καί έκ τής ύπάρξεως τοΟ άρχαϊκοϋ κλιβάνου
παρά τούς τάφους μέ τό πλήθος τών πέριξ αύτοϋ κεράμων. Βεβαίως ή παρουσία τοϋ κλι
βάνου ίσως άποτελεΐ μίαν δυσκολίαν διά τήν παραδοχήν κατοικιών πλησίον του, καί
ίσως είναι μία ένδειξις περί τοϋ δτι τά κτίσματα τών άρχαϊκών χρόνων, τά όποια εύρέθησαν, είναι δυνατόν νά άνήκουν είς τάς έγκαταστάσεις του καί άντί κατοικιών νά ήσαν
μόνον άπλώς κατασκευαί, πλησίον τοϋ τόπου τής έργασίας. Ό κλίβανος δμως, δπως
άποδεικνύεται έκ τών θαλάμων τροφοδοτήσεως τοϋ πυρός, δέν φαίνεται νά ήτο τόσον
μεγάλος. Ό θόλος του θά ήτο μόλις μεγαλύτερος ένός συγχρόνου φούρνου έκ τών
55. Ώς γνωστόν ή Σπάρτη διεκρίνετο είς τέσσαρας συνοικισμούς, Πιτάνην, Λίμνας, Μεσόαν καί
Κυνόσουραν, οί όποιοι πολλάκις συσχετίζονται κυρίως είς τήν νεωτέραν Ερευναν μέ τάς ώβάς, αί όποϊαι δμως δέν νομίζω δτι άλληλοκαλύπτονται, διότι αί ώβαί είναι περισσότεροι καί παραμένουν τό
συλλογικόν δνομα ένός γένους άνεξαρτήτως τής έγκαταστάσεώς του. Διά τήν ώβήν πρβλ. A. J. Beattie, Classical Quarterly, N.S.I (1951) σ. 48. Wade-Gery, Essays σ. 76 καί σημ. 1. Pareti, Sparta Arcaica I,
177, διά τήν ώβήν καί είς άλλας περιοχάς G. L. Huxley, Early Sparta, 1962 σ. 24. Διά τάς θέσεις τών συν
οικισμών δύναται νά λεχθή δτι δέν ύπάρχουν άμφιβολίαι διά τούς δύο πρώτους, τάς Λίμνας έκ τής ύπάρ
ξεως τού ιερού τής Όρθιας καί τής Πιτάνης έκ τής άνευρέσεως τών κεράμων έπικαλύψεως τού τείχους
ύπό ToOWace, BSA 12,184 κ.έ. καί 13, σελ. 5 κ.έ. μέ τήν Επιγραφήν τού χώρου έκ τοϋ όποιου προέρχονται
παρά τάς άντιρρήσεις τοϋ Bolte, RE III, A (Sparta) στηλ. 1359. Διά τήν Μεσόαν τήν όποιαν ό Στρά
βων, VIII 364 κατά τόν ’Απολλόδωρον προσδιορίζει Μεσόαν δ’ οΰ τής χώρας είναι μέρος άλλά τής
Σπάρτης, καθάπερ καί τό Λιμναϊον κατά τόν... έκτός τοϋ ίδιου τοϋ όνόματος, τό όποΐον ύποδεικνύει
δτι θά έπρεπε νά εύρίσκεται είς τό κέντρον τών άλλων συνοικισμών, τά εύρήματα τοϋ συνοικισμοΰ τοϋ
κειμένου ύπό τό ποδοσφαιρικόν γήπεδον καί έκτεινομένου πρός τήν σύγχρονον πόλιν άποτελοΰν Εν
διαφέροντα στοιχεία. Διά τάς παλαιοτέρας άπόψεις πρβλ. Bursian, Geogr. II, 121. Stein, Topographie d.
alten Sparta σελ. 11, Robert, Paus. als Schriftst. σ. 161. Τήν Μεσόαν θεωρεί κατοικίαν τοϋ Άλκμδνος
ό Σουίδας άποκαλών τούτον «Λάκωνα άπό Μεσσύας». ”Αν ληφθοϋν ύπ’ δψιν αί παρατηρήσεις τοϋ Πο
λυβίου, V, 22, 1 τής γάρ Σπάρτης τφ μέν καθόλου σχήματι περιφερούς νπαρχούσης και κείμενης εν τόποις έπιπέδοις, κατά μέρος δέ περιεχουσης έν αυτή διαφόρους άνωμάλους και βουνώδεις τόπους δλοι
οί συνοικισμοί τής Σπάρτης ήσαν είς τό Επίπεδον χαμηλόν μέρος, τούτο δέ πιστοϋται καί έκ τών εύρημάτων. Οί άνώμαλοι καί βουνώδεις τόποι φαίνεται δτι είχον διαφυλαχθή διά τά ίερά καί ίσως καί
διά άλλα δημόσια οικοδομήματα, ώς ύποδεικνύεται καί ύπό τοϋ κυκλοτερούς άγνώστου σκοπού τοιούτου τής άκροπόλεως (άνεσκάφη ύπό τού Waldstein AJA 8 (1893) σ. 410 κ.έ. AJA 9 (1894) σ. 545
πρβλ. καί Grosby AJA 8, σ. 341-2. AJA 9, σ. 212 πρβλ. καί X. Χρήστου, ’Αρχαία Σπάρτη σ. 58 άλλά
ούχί έπαρκώς ώς φαίνεται. Διά τήν Κυνόσουραν δέν μένει παρά ή περιοχή τοϋ Άγ. Νικολάου, δη
λαδή ή νοτίως τής συγχρόνου πόλεως τοιαύτη, ή όποια δμως μάλλον δέν συμπεριελαμβάνετο είς τήν
ύπό τών τειχών περιλαμβανομένην έκτασιν τής πόλεως.
56. Τά δστρακα είς τήν περί τούς τάφους καί τόν κλίβανον περιοχήν δέν άφίνουν άμφιβολίας περί
τής άπό τών γεωμετρικών χρόνων όλιγώτερον, τών άρχαϊκών περισσότερον, χρησιμοποιήσεως τού χώ
ρου, άν καί τά μεταγενέστερα θεμέλια έχουν άνατρέψει τήν εικόνα τούτου.
19
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χρησιμοποιουμένων μέχρι σήμερον εις τά χωρία διά τόν άρτον, καί δέν αποτελεί άποφασιστικόν έμπόδιον διά τήν παραδοχήν ύπάρξεως καί κατοικιών πλησίον του. ’Ασφα
λώς δέ θά ήτο σύγχρονος μέ τούς τάφους ή όλίγον παλαιότερος, τό δέ βάθος του ευρι
σκόμενον είς τά 3,80 μ., δηλαδή έν περίπου μέτρον χαμηλότερον τοΟ δαπέδου τών τά
φων, συνηγορεί είς αύτό, όφειλόμενον καί είς τάς άνάγκας τής λειτουργίας του. ’Απο
κλείεται πάντως ή περίπτωσις νά ήτο έν χρήσει μετά τήν έποχήν τών τάφων καί τοΟ
άμφορέως, διότι τότε θά είχε διαλυθή ό πρό αύτοΰ εύρεθείς μεταξύ αυτών άμφορεύς
καί πιθανώτατα καί ό δεύτερος καί τρίτος έξ αυτών. Θά έπρεπε έπίσης νά εύρεθοϋν καί
τεμάχια κεράμων έντός τής τέφρας, αν συνέβαινε τούτο, έπομένως δέν μένει παρά ή
διακοπή τής λειτουργίας του άπό τής έποχής κατασκευής τών τάφων καί τής τοποθετήσεως τού άμφορέως μεταξύ αυτών. Τά περί τόν χώρον ευρήματα, κέραμοι, τούβλα καί
τεμάχια μεγάλων άγγείων, μάλλον άμφορέων άναλόγων μέ τόν εΰρεθέντα, δέν άφίνουν
άμφιβολίας περί τού ότι πρόκειται περί κεραμεικοΰ κλιβάνου, σχετικώς περιωρισμένων
διαστάσεων.Ή έποχή είς τήν όποιαν άνήκει οδτος, δηλαδή άπό τών μέσων μέχρι τού τέ
λους περίπου τού 7ου αίώνος, καί είς τήν όποιαν θά έπρεπε νά ήτο έν χρήσει οδτος57, όλίγον
είναι γνωστή. Έπίσης διά τούς κλιβάνους καμινεύσεως κεραμεικών άντικειμένων καί
μετάλλων όλίγα είναι γνωστά. Ό προκιμώνειος κλίβανος τών ’Αθηνών58 έλάχιστα χρή
σιμα στοιχεία παρέχει, ένώ ό άνασκαφείς ύπό τού Κ. Ρωμαίου παρά τόν "Αγ. Πέτρον τής
Κυνουρίας59 έκτός τού ότι τοποθετείται είς τό τέλος τού τετάρτου αίώνος φαίνεται ότι
ήτο καί διάφορος κατά τό σχήμα. Μακρυνήν όμοιότητα πρός τόν κλίβανον τής Σπάρτης
έχουν οί εύρεθέντες πλησίον τού Marzabotto καί άνήκοντες είς τούς περί τό τέλος τού
6ου αίώνος χρόνους έτρουσκικοί τοιοΰτοι60. 61
’Ενδιαφέρουσα
62
είναι ή όμοιότης μέ τούς
κατά τάς άνασκαφάς τής Κορίνθου81 καί τής ’Ολυμπίας εύρεθένταςβ2, οί όποιοι παρά
τήν χρονικήν άπόστασιν δίδουν άνάλογον σχηματισμόν τών θαλάμων τών δεχομένων
τήν καύσιμον ύλην. Ότι κάμινοι (Fornaces) είναι καί οί διασφζόμενοι αύτοί θάλαμοι
τής Σπάρτης άποδεικνύεται έκτός τού σχήματος καί έκ τής καταστάσεως τών πρό αυ
τών χωμάτων, τά όποια, ώς έλέχθη, ήσαν υπέρυθρα καί σαφώς είχον δεχθή τήν έπίδρασιν πυράς. Είς τήν όροφήν τών θαλάμων θά ύπήρχον όπαί, αί όποΐαι κατά τήν άνασκαφήν δέν έσημειώθησαν διά τόν φόβον, ότι ή άφαίρεσις όλου τού χώματος έκ τής στέ
γης ήτο δυνατόν νά όδηγήση είς τήν καταστροφήν των, καί είχον άποφραχθή. Ή κά
πως άνοδική φορά τού δαπέδου τούτων, υποδεικνύει ότι αί όπαί διά τών όποιων τό πΰρ
57. Ό άναφερόμενος ύπό τού Dressel-Milchhofer, AM 2 (1877) σ. 300 κλίβανος έν Σπάρτη (πρβλ.
καί Tod-Wace, Catal. σ. 231 άριθ. 278) δέν όφίσταται καί ίσως καί ό περί αύτοϋ λόγος όφείλεται είς
παρεξήγησιν όφειλομένην είς τήν πληροφορίαν δτι ή θέσις έλέγετο «φούρνοι», διότι κλίβανος δέν
φαίνεται νά εύρέθη.
58. Kavvadias-Kawerau, Die Ausgrabungen d. Akropolis στ. 120 πίν. Z, 75.
59. K. Romaios, Ein Topferofen bei A. Petros in der Kynurien, AM 33 (1908) σ. 171-182.
60. Brizio, Monum. Ant. d. Lincei, I, σελ. 281. Montelius, Civil. Primit. en Italie I, 107. Romaios ε.ά.
σ. 183.
61. Ancient Corinth, A Guide of the Excavation, 1954 σ. 159 The Tile Factory πρβλ. καί Classical
Philology, 36 (1941) σ. 189 σημ. 8. Όρλάνδος ’Υλικά Δομής I, σ. 89.
62. Η. Schleif-R. Eilmann είς τό V Olympia Bericht, 1944 είκ. 11 καί 13. Έπίσης Όρλάνδος, 'Υλικά
Δομής I, σ. 91-92 είκ. 43 και 44. Διά τούς κλιβάνους μετάλλων καί τάς παραστάσεις γενικώς κλιβάνων
έπΐ άγγείων, Όρλάνδος 6,ά. I, σελ. 87 καί μέ τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν, πρβλ. καί Bliimner, Tech
nologic τόμ. II, 1879 σ. 23 κ.έ. καί σελ. 26 είκ. 3.
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έφέρετο είς τό άνω μέρος, τόν καθ’ αύτό χώρον καμινεύσεως τών άγγείων, ήσαν εις τό
βάθος. Ίσως μόνιμος θόλος τοΟ κλιβάνου δέν ύπήρχεν καί θά συνέβαινεν δ,τι γίνεται
δεκτόν διά τήν περίπτωσιν τοδ κλιβάνου τής Κορίνθου
ΔΤ έκάστην δηλαδή καμινείαν θά κατεσκευάζετο πρόχειρον περικάλυμμα ήμισφαιρικόν ή ήμιπαραβολοειδές έκ
κλαδίσκων λυγαριάς καί φύλλων πλεκομένων καί άλειφομένων έξωτερικώς διά πη
λού. Τό πλήθος τών εύρεθέντων κεράμων καί τούβλων, περισσότερον τών δευτέρων, τών
κατακλυζόντων τόν χώρον, κυρίως είς τήν δυτικήν όπισθίαν πλευράν τού κλιβάνου,
έχει τήν έξήγησιν είς τήν κατά τάς καμινεύσεις χρησιμοποίησίν των, διά τάς στρώσεις
τούτου έπί τών όποίων θά έτοποθετοϋντο τά άγγεΐα καί ίσως είς αυτόν νά έκαμινεύοντο
καί κέραμοι. Τό πλήθος τών κεράμων νομίζω ότι άποτελεΐ ένδειξιν περί τού δτι, εκτός
τών άγγείων, θά έκαμινεύοντο καί κέραμοι, διότι άλλως δέν έξηγεΐται ή παρουσία των.
Πάντως τό σχετικώς μικρόν μέγεθος του υποδεικνύει δτι ή κατασκευή του είχε γίνει
κυρίως διά τήν δπτησιν άγγείων, μεταξύ τών όποίων θά ήσαν καί άμφορεΐς ανάλογοι
μέ τόν εύρεθέντα προ αυτού μεταξύ τών τάφων. Αί έξωτερικαί του διαστάσεις διά τών
όποίων είναι δυνατόν νά όπολογισθή, έστω καί κατά προσέγγισιν, ό χώρος καμινεύσεως
είναι 3,10x3,50. (Ό Π ί ν. 77 β δεικνύει τόν κλίβανον άπό τήν όπισθίαν πλευράν μέ τό
συγκρότημα τών τάφων είς τό βάθος, έκ τών όποίων οί δεύτερος καί τρίτος δέν είχον
άνασκαφή άκόμη). Ό κλίβανος πρέπει νά εύρίσκετο είς σχέσιν μέ τό προ αυτού συγ
κρότημα τών τάφων καί ή άνεύρεσις παρά τήν νοτίαν πλευράν τών τεμαχίων άγγείων
τών άναλόγων μέ τόν άμφορέα, ίσως άποτελεΐ μίαν περαιτέρω σαφή ένδειξιν τής πιθανότητος νά έχη καί ό ίδιος καμινευθή ένταΰθα.Άπό τής πλευράς αυτής ίσως δέν θά ήτο
τολμηρόν, νά θεωρηθούν οί τάφοι ώς άνήκοντες είς τήν οικογένειαν τών ιδιοκτητών
τού κλιβάνου. Είς τήν περίπτωσιν αυτήν ό άμφορεύς έτοποθετήθη διά νά δείξη τόν
σεβασμόν τών έπιζώντων μελών τής οικογένειας είς τούς νεκρούς της καί μάλιστα διά
προϊόντος τού έργαστηρίου, τό όποιον άνήκεν είς τούς ίδιους. Οί τάφοι τότε δέν εύρίσκοντο μόνον πλησίον τής κατοικίας τής οικογένειας, άλλά καί πλησίον τού τόπου
τής έργασίας της, καί ό άμφορεύς ήτο σήμα τών τάφων καί άπόδοσις σεβασμού. Ό
περιωρισμένος χώρος τόν όποιον κατέχει ό κλίβανος καί αί μικραί διαστάσεις του
υποδεικνύουν σαφώς δτι ουτος άνήκεν είς οικογενειακόν έργαστήριον, τό όποιον ίσως
δέν είχε καί άνάγκην ξένου προσωπικού, έκτος ίσως όλίγων Είλώτων. Σειρά δλόκληρος προβλημάτων άνακύπτει έκ τής ταυτοχρόνου κατασκευής τών τάφων τής πλησίον
τού κλιβάνου θέσεως, τής διαφόρου ήλικίας τών νεκρών καί τής έγκαταλείψεως ή
άχρηστεύσεως τούτου. Ή μεταξύ τών τάφων τοποθέτησις τού άμφορέως καί μάλιστα
μέ ιδιαιτέραν διά τήν διαφύλαξίν του φροντίδα, είναι μία σαφής άπόδειξις, δτι ή οικο
γένεια δέν έξέλιπεν μέ τούς νεκρούς τών τάφων αυτών καί ίσως ή άχρήστευσις τού
κλιβάνου συνδέεται μέ τήν άλλαγήν άπασχολήσεως τών απογόνων της, ή καί μέ μίαν
γενικωτέραν μεταβολήν είς τόν προσανατολισμόν τής σπαρτιατικής ζωής. Τούτο μά
λιστα είναι ένα ιδιαίτερον πρόβλημα, τό όποιον ή άνασκαφή έπιτρέπει νά συζητηθή
καί διά τούτο θά έπανέλθωμεν, διότι ή άντιμετώπισίς του δίδει καί μίαν άπάντησιν είς
τό θέμα τών νεκρών τών τάφων καί τών Ιδιοκτητών τού κλιβάνου.
'Ως έλέχθη ήδη, ό τρόπος συνδέσεως τών τάφων μεταξύ των διά τού άμφορέως δέν
έπιτρέπει άμφιβολίας περί τού δτι άνήκουν είς μίαν οικογένειαν καί δτι πρόκειται περί63
63. Ά. Όρλάνδος, 'Υλικά Δομής I, σ. 89.
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οίκογενειακοΟ νεκροταφείου64. Ό σωρός τής τέφρας καί ό όγκος της δέν παρουσιά
ζει δυσκολίας διά τήν έξήγησιν, Ισιος όμως άποτελεΐ μίαν ένδειξιν ότι αί ταφαί δέν
είναι έντελώς ταυτόχρονοι καί ή αυξησίς της όφείλεται είς τάς διαδοχικός προσφοράς.
Άπό τής άπόψεως αυτής τό πάχος της είς τόν δεύτερον τάφον υποδεικνύει ότι αύτός
είναι ό παλαιότερος, είς τόν πρώτον ή τέφρα είχεν μικρότερον πάχος καί είς τόν τρί
τον έλάχιστον. Τά τμήματα τού άνατολικώς εύρεθέντος τοιχαρίου προφανώς είχον ώς
σκοπόν νά προστατεύσουν αύτήν άπό τόν διασκορπισμόν- ήσαν δηλαδή είδος ταπει
νού τύμβου65. ’Εντός τής τέφρας δέν παρετηρήθη στρώμα ή σωρός λίθων, όπως έχει
σημειωθή είς παραδείγματα άλλων ταφών66 καί ούτε πλησίον αύτής, χωρίς νά άποκλείεται ή πιθανότης νά ύπήρχον είς τήν πλευράν είς τήν όποιαν ό βυζαντινός τοίχος
είχεν άνατρέψει τήν άρχικήν κατάστασιν τού χώρου. Τό πάχος καί ή σχεδόν συμπα
γής κατάστασις τής τέφρας ευρίσκει, κυρίως τό δεύτερον, μίαν έξήγησιν, δν δεχθώμεν
τήν δι’ υγρού σβέσιν τής πυράς, ώς γνωρίζομεν χαρακτηριστικώς έκ τού 'Ομή
ρου67. Τά εύρεθέντα έντός τής τέφρας όστά προέρχονται έκ τής καύσεως τών προσ
φορών πρός τούς νεκρούς μετά τήν ταφήν. Μίαν δυσκολίαν είς τήν περίπτωσιν αύτήν
64. Οί οικογενειακοί τάφοι είναι συνήθεις άπό τών μυκηναϊκών χρόνων, ή άποψις δέ τοΟ Γ. Μυλω
νά, Τά Μυκηναϊκά έθιμα ταφής, Έπετ. Φιλ. Σχολής Παν. Αθηνών, 12 (1961-62) σ. 293 δτι οί θαλαμω
τοί τάφοι είναι οικογενειακοί, ένισχύεται όχι μόνον έκ τών πολλών κατά τάφον ταφών αλλά καί έκ τής
χρονικής των διαφοράς. Οικογενειακούς τάφους πρβλ. ’Αρκάδες, Annuario S. Atene 10-12 (1931)
σ. 181. Μαραθώνα, ΑΑ 1935 σ. 181 πρβλ. καί Wicsner, Religionsgesch. Vers, und Vorarb. 26 (1938)
σελ. 122.
65. Τύμβοι είναι γνωστοί ήδη είς τούς μυκηναϊκούς χρόνους, Γ. Μυλωνά, Μυκηναϊκά "Εθιμα Τα
φής, Έπετ. Φιλ. Σχ. Παν. ’Αθηνών 12 (1961-62) σ. 273 κ.έ. τού ίδιου καί 'Ομηρικά καί Μυκηναϊκά Έ
θιμα Ταφής, Έπ. Φιλ. Σχ. Παν. Άθ. 4 (1953-4) σ. 263-285 καί Homeric and Mycenaean Customs, AJA
52 (1948) σ. 56-81 καί The Cult of the Dead in Helladic Times, Studies in Honor of David Robinson I, σ.
64-105. ’Ανδρόνικος, 'Ομηρικά καί Μυκηναϊκά Έθιμα ταφής, Ελληνικά 17 (1960) σ. 40-64 καί Α.Δ.
17 (1961 /62) σ. 153 κ.έ. Πρωτογεωμετρικοί τύμβοι τού ΚεραμεικοΟ, Κ. Kiibler, Kerameikos, I σ. 180 έπίσης Kiibler, Die Graber des 12. - 8. Jahrh. in Kerameikos, VI Int. Kongr. f. Archaeol. 21-26 August
1939 (Berlin 1940) σ. 428-430 μέ σχέδιον τών τύμβων. Πρβλ. καί ’Ανδρόνικον Α.Δ. 17 (1961 /62) σ. 176 κ.έ.
Οί άντιρρήσεις τού Kraiker στόν Kraiker-Kiibler, Kerameikos I, σ. 1 δτι δέν θά ύπήρχον τύμβοι λόγω
τής μεγάλης γειτνιάσεως τών τάφων προέρχονται έκ τής λανθασμένης θέσεως περί τών τύμβων ώς άνηκόντων εις ένα μόνον τάφον. Τούτο όμως δέν είναι όρθόν διότι συνδέονται μέ περισσοτέρους τάφους,
μιας οικογένειας ή μιάς όμάδος καί ίσως είς τήν περίπτωσιν αύτήν δ τύμβος τονίζει τήν ένότητα άκριβώς τών νεκρών μιάς όμάδος καί έξωτερικώς. Είς τήν περίπτωσιν τών τάφων τής Σπάρτης τό τοιχάριον τό δυνάμενον νά θεωρηθή άφετηρία τού τύμβου περιλαμβάνει τούς τρεις τάφους τούς περί τόν
άμφορέα καί ίσως καί τόν παιδικόν τόν έντός τού κεράμου. Περί τών γεωμετρικών τύμβων άλλων πε
ριοχών πρβλ. ’Ανδρόνικον, Α.Δ. 17 (1961 /62) σ. 176 κ.έ. Περί τών άρχαϊκών χρόνων Kiibler, Keramei
kos, VI, 101 κ.έ. Περί τών τύμβων έξωελληνικών περιοχών πρβλ. καί Tschumi, Urgeschichte σ. 127 κ.έ.
τό κεφάλαιον Grabhiigel und Grabritten der Halstattzeit καί Hoernes, Urgeschichte der Kunst, Index.
66. Οί σωροί λίθων έπί τής τέφρας είναι συνήθεις έπίσης άπό τών πρωίμων χρόνων. Διά τούς γεωμε
τρικούς χρόνους σωρός λίθων έπί τής τέφρας είς τήν Άλον τής Θεσσαλίας BSA 18 (1911-1912) σ. 10. Εις
τόν ’Αετόν τής ’Ιθάκης BSA 33 (1932-33) σ. 127 κ.έ. είς τό Βρανέζι τής Κωπαΐδος ΠΑΕ, 1904 σελ. 109
AM 1905, σ. 132-33. Πρβλ. καί Wiesner, Grab und Jenseits σ. 39 άριθ. 297. ’Ανδρόνικος, Α.Δ. 17
(1961 /62) σ. 176 κ.έ. Τόν σωρόν τών λίθων έπί τής τέφρας τόν έχομεν εις τόν Όμηρον είς τά λεγόμενο
περί τού τάφου τού "Εκτορος Ω, 798 αϋτάρ ϋπερθεν/ πυκνοϊσιν λάεσσι κατεστόρεσαν μεγάλοισιν./ρίμφα
δέ αήμ εχεαν.

67. Είς τόν τάφον τού Πατρόκλου Ψ, 250-251 πρώτον μέν κατά πυρκαίήν σβέσαν αΐθοπι οίνοι/άσσον
επι φλόξ ήλθε, βαθεϊα δέ κάππεσε τέφρη.
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έχομεν έκ τού γεγονότος, δτι ό άμφορεΰς δέν παρουσιάζει ίχνη πυράς καί έπίσης δέν
περιείχε τέφραν είς τό έσωτερικόν του. ΤοΟτο είναι μία άπόδειξις τοϋ δτι, ή ή πυρά
δέν έκάη πλησίον του, ή δτι πρό αυτής ό άμφορεύς, διά νά προφυλαχθή, είχε καλυφθή
διά στρώματος χώματος. Πάντως καί τό στρώμα τής τέφρας δέν ήτο είς τήν θέσιν τοΰ
άμφορέως, δσον ήτο βορειοανατολικώτερον αύτοΰ, άλλά μόνον ή προηγουμένη κάλυψίς του διά χώματος έξηγεΐ διατί εόρέθη πλήρης χώματος καί άνευ τέφρας είς τό έσω
τερικόν του. Ή πιθανότης νά έχη τεθή μετά τήν πυράν τών προσφορών δέν δύναται νά
συζητηθή λόγφ τής άσφαλίσεώς του διά τών πλακών τών καλυπτουσών τούς τάφους. ΔΤ
αυτό πρέπει νά θεωρηθή ώς βέβαιον, δτι έτοποθετήθη, έκαλύφθη διά στρώματος χώματος
καί ήκολούθησεν ή πυρά έπί τών τάφων68. Πιθανώτατα έπίσης τό τοιχάριον τό όποιον
περιέβαλε τήν τέφραν καί άπετέλει είδος τυμβοειδοϋς κατασκευής, ταπεινής βεβαίως, θά
ήδύνατο νά θεωρηθή δτι έχει καί Ιδιαίτερον νόημα, δηλαδή έπιδιώκει νά τονίση τήν
ενότητα τής καταγωγής τών νεκρών, ή τών μελών μιας οίκογενείας, ή οποία εις τήν Σπάρ
την έπαιζεν ιδιαίτερον ρόλον69. "Αν δεχθώμεν, δτι έσχηματίσθη τυμβοειδής κατασκευή
περί ή έπί τών τάφων, αυτή θάπροήλθεν καί έκ τής προσπάθειας νά διαφυλαχθή ή τέφρα
διά τής καλύψεως αυτής καί διά σωρού χώματος70. Ότι έπρεπε νά συμβαίνη κάτι άνάλογον άποδεικνύεται έκ τής έλλείψεως τέφρας έξω τού τοιχαρίου. Ασφαλώς άνάλογον
σκοπόν θά είχον καί είς τάφους άλλων περιοχών συσσωρευόμενοι έπ’ αύτών λίθοι71,
διότι δέν φαίνεται ευκολον τό νά δεχθή κανείς δτι έρρίπτοντο έπί τοΰ τάφου διά νά
άποτελέσουν σήμα τάφου, ένώ αυτόν τον ρόλον τον εΐχεν ταφικόν άγγεΐον ή στήλη.
'Η συσχέτισις καί ή έξήγησις αυτή προήλθεν έκ τοΰ δτι άργότερον κατεστράφησαν
τά ταφικά άγγεϊα ή άφηρπάγησαν αί στήλαι καί έμειναν μόνον οι λίθοι. Δέν άποκλείεται βεβαίως καί ή χρησιμοποίησις σωροΰ λίθων ώς σήματος, άλλά είς τήν περίπτωσιν αυτήν, ή δέν όπήρχεν άγγεΐον ή στήλη, ή αύτή θά έτίθετο έκ τών υστέρων. Τά εύρεθέντα όστά ζφων είναι τά κοινά καί συνήθη ευρισκόμενα είς τάφους ζώα, δεδομένου
δτι έχομεν ίππων, άγριοχοίρων ή κάπρων, αίγοειδών καί πολλών μικροτέρων ζφων
τοιαΰτα. Όστά ίππων έχομεν καί είς τούς πρωίμους αττικούς τάφους72, ένώ είς τούς
68. Διά τόν τρόπον μέ τόν όποιον έκαίοντο αί προσφοραί έπί τοΟ τάφου άλλά καί μακράν αύτοϋ καί
γενικώς διά τήν δλην διαδικασίαν πρβλ. καί Hampe, Ein friihattischer Grabfund 1960 σ. 72 κ.έ. διά τόν
ταφικόν τύμβον μετά τήν καϋσιν σ. 73.
69. Είς τήν Σπάρτην τών ιστορικών χρόνων ή οικογενειακή ζωή διά τούς άνδρας ήρχιζε μετά τό
30όν έτος, όταν άπηλλάσσετο κάπως ό πολίτης τοΟ καθεστώτος τών συσιτίων καί τής όμαδικής ζωής
Πλουτ. Λυκ. 25. Πρβλ. καί Busolt-Swoboda, Griechische Staatskunde3 1926 σ. 655 κ.έ. (Handb. d. Altertumsw. IV, I, I. Nilsson, die Grundlagen des Spartanischen Lebens, Klio XII (1912) σ. 319 κ.έ. καί σημ.
3. Ή ένότης τής οίκογενείας ήτο Ισχυρότερα είς τήν Σπάρτην καί ταυτοχρόνως βάσις διά τήν σύνδεσιν τοΟ άτόμου μέ τήν πόλιν.
70. Αν δεχθώμεν ότι ή πυρά έσβέσθη δι’ ύγροϋ έπί τών τάφων είναι περίεργον πώς δέν εύρέθησαν
καί άνθρακες έντός τής τέφρας, οί όποιοι δέν θά είχον καή έντελώς. Άνθρακες πάντως δέν εύρέθησαν,
όπως δέν εύρέθησαν καί όστρακα άγγείων. Τά μόνα εύρεθέντα άντικείμενα ήσαν τά όστά καί μάλιστα
τά πλέον άνθεκτικά. Τούτο άποδεικνύει τήν πλήρη καϋσιν τών προσφορών, ή τήν μεταφοράν τής τέ
φρας έκ πλησίον θέσεως έπί τών τάφων.
71. Πρβλ. σημείωσιν 66 άνωτέρω.
72. Όστά ίππων είς τόν δρόμον τού θολωτού τάφου τοϋ Μαραθώνος BCH 80 (1956) σ. 365 είκ. 7,
τού Άργους BCH 83 (1959) σ. 585 διά σκελετούς ίππων είς πρωίμους τάφους F. Poulsen, Dipylongraber σ. 22, ένφ μεταξύ τών τάφων τού Κεραμεικοϋ εύρίσκονται περισσότερον όστά μικρών ζφων πρβλ.
Kiibler, Kerameikos VI, 101 καί Festschrift fiir Friedlander σ. 430. Διά τούς άρχαϊκούς άττικούς τάφους
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τάφους τής Θήρας πλεονάζουν αυτά των μικρών ζφων73. Άλλωστε τάς θυσίας τών με
γάλων ζφων έπί τοϋ τάφου τάς γνωρίζομεν καί έκ τοΟ Όμηρου, δπου άναφέρεται δτι ό
Άχιλλεύς έθυσίασεν έπί τοϋ τάφου τοϋ Πατρόκλου (Ψ, 171 κ.έ.) πίσνρας δ’ έριανχενας
ίππους /έσσυμένως ενέβαλλε πυρβ μεγάλα στεναχίζων /εννέα τώ γε άνακτι τραπεζβες κννες
ήσαν/καί μεν τών ενέβαλλε πυρβ δύο δειροτομήσας /δώδεκα δέ Τρώων μεγάθυμων νΐέας
έσθλούς/χαλκώ δηιόων καί έπομένως ούδέν νεώτερον στοιχεΐον προστίθεται έκ τών

θυσιασθέντων είς τούς σπαρτιατικούς τάφους ζφων.
Χαρακτηριστική ήτο δμως ή έλλειψις κτερισμάτων έντός τών τάφων καί σύμφωνος
μέ τήν είς τόν Λυκοΰργον άναφερομένην άπαγόρευσιν κατά τήν οποίαν (Πλουτ. Λυκ.
27) συνθάπτειν ούδέν εϊασεν άλλα εν φοινικίδι και φνλλοις ελαίας θέντες τό σώμα
περιέστελλον7*. Τοϋτο δμως είναι ταυτοχρόνως καί μία τελετή καθαρτική άποβλέ-

πουσα είς τήν άπομάκρυνσιν τών πνευμάτων τοϋ κακοΰ75, τής τοιαύτης δέ άπαγορεύσεως έξηροΰντο μόνον οί βασιλείς76. Τής άπαγορεύσεως τών πολυτελών ταφών άπήχησιν έχομεν καί είς τήν έκ τής Λακεδαιμονίων Πολιτείας τοϋ Άριστοτέλους πληρο
φορίαν (Ήρακλείδης Άπ. 2, 8. FHG. II, 210) εντελείς δέ ταφαϊ καί ϊσαι πασιν είσί11.
Πρόβλημα παραμένει πάντως, καί άν δεχθώμεν μίαν άπαγόρευσιν σχετικήν μέ τάς ταφάς είς τήν Σπάρτην, άν αυτή περιορίζεται μόνον είς τό έσωτερικόν τών τάφων ή άν
έπεκτείνεται καί είς τήν έξωτερικήν των κόσμησιν, δπως συμβαίνει καί εις Αθήνας.
Γεγονός πάντως είναι, δτι άναλόγους άπαγορεύσεις γνωρίζομεν καί άπό άλλας πόλεις78

τών μετά τόν Σάλωνα χρόνων, τοΟτο 6χει τήν έξήγησίν του είς τήν υπό τοϋ Πλουτάρχου Σόλ. 21 άναφε
ρομένην άπαγόρευσιν έναγίζειν δέ βοϋς οΰκ ειασεν ουδέ συντιΟέναι πλέον ίματίων τριών. Ζφα εχομεν καί είς τάς ρωμαϊκάς ταφάς καί γνωρίζομεν δτι έσφάζοντο καί έτίθεντο είς τήν πυράν πρβλ. Η.
Bliimner, Die Romische Privatleben σ. 500 (Handb. d. Altcrtumsw. IV, 2, 2). At θυσίαι τών ζφων ήσαν
συνήθεις καί είς τούς έλληνιστικούς χρόνους, άκόμη καί μεγάλων ζφων δπως ίππων. Γ. Μυλωνά, Έπ.
Φιλ. Σχ. Παν. ΆΟ. 12 (1961-62) σ. 318 σημ. 1. Γενικώς πρβλ. καί Nilsson, Gesch. gr. Rel. I, 178. ’Οστά
ίππων είς Χεττιτικούς τάφους τοϋ 1600-1400 π.Χ. Κ. Bittel, Neue Deutsche Ausgr. im Mittelmeergebiet
und in vorderen Orient, 1959, σ. 102.
73. Άποκλειστικώς μικρών ζφων είναι τά ευρισκόμενα είς τούς τάφους τής Θήρας όστά. Dragendorff, Thera II, σ. 126. AM 18, σ. 53 καί AM 28, σ. 278 καί ’Αθήνας KUbler, Kerameikos VI, 101.
74. Είναι δύσκολον νά δεχθή κανείς δη πρόκειται περί άπαγορεύσεως έχούσης σχέσιν πράγματι μέ
τήν θεωρουμένην ώς εποχήν τοϋ Λυκούργου. ΠιθανΦτατα, ώς έδειξεν ό Kessler είς τό Plutarchs Leben
des Lykurgos διά πολλά στοιχεία άναφερόμενα είς τήν βιογραφίαν τοϋ Λυκούργου, πρόκειται μάλλον
περί είδήσεως έχούσης τήν άφετηρίαν είς τάς άθηναϊκάς παραδόσεις περί τών ύπό τοϋ Σόλωνος έπιβληθεισών (Πλουτ. Σόλ. 21) άπαγορεύσεων πολυτελών ταφών είς τάς ’Αθήνας, ή όποια χρησιμοποιεί
ται κατ’ άναλογίαν καί είς τήν Σπάρτην. Πρβλ. Kessler 6. ά. σ. 90. Περί τών περιορισμών τοϋ Σόλωνος
πρβλ. Buschor, AM 55 (1930) σ. 166. ’Επίσης περί τών νεκρικών νόμων τοϋ Σόλωνος γενικώς καί
Κ. Kiibler, Kerameikos VI, I, Die Nekropolen des spaten 8. bis friihen 6. Jahrhunderts, 1959 σ. 93.
Πρβλ. καί Cic. de leg. II. 59, 64. Δημοσθ. 43,62. Πρβλ. X. Καροϋζος, ’Αριστόδικος, σελ. 46 κ.έ. 102 σημ.
98. Ή εϊδησις τοϋ Πλουτάρχου περί τών περιορισμών είς τάς σπαρτιατικάς ταφάς έπεκτείνεται καί
άπό τά είς Ψευδοπλουτ. Inst. Lac. 18, 238 D λεγάμενα.
75. Rhode, Psyche, Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen 1894 σ. 209, 3.
76. Ηροδότου VI, 58. Πρβλ. καί Ξενοφ. Λακ. Πολ. 15, 9. 'Ελληνικά 3, 1.
77. Είς τήν περίπτωσιν αύτήν δμως πρόκειται περί έντελώς άλλης πηγής, ή όποια προφανώς άπηχεϊ τάς περί Σπάρτης άντιλήψεις τών κλασσικών χρόνων, τάς σχετικάς μέ τήν ισότητα τών πολιτών.
Ή εμφασις είς τόν ’Αριστοτέλην είναι είς τό ϊσαι πασιν είσί.
78. Διότι καί διά τήν Σολώνειον άπαγόρευσιν γνωρίζομεν δτι άφορμ κυρίως τήν έπί τοϋ τάφου πο
λυτέλειαν, δηλαδή τήν έξωτερικήν. Άναλόγους άπαγορεύσεις, δηλαδή μέτρα κατά τής πολυτελείας τών
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καί δτι εις τό έσωτερικόν τών τάφων αύτών τής Σπάρτης δέν εύρεθησαν κτερίσματα79,
εκτός τού μικρού όστεΐνου Ιππαρίου τού τρίτου τάφου. Αλλά καϊ άν διά τό έσωτερικόν
των τάφων δύναται νά γίνη λόγος περί λιτής καί περιωρισμένης ταφής, διά τό έξωτερικόν των μέ τά όστα, τά όποια προδίδουν τάς θυσίας τόσων καί μεγάλων ζφων καί τόν
μεταξύ αύτών άμφορέα, δέν συζητεΐται τοιοΰτον ένδεχόμενον. Από τής πλευράς αυτής
μάλλον περί πολυτελούς καί πομπώδους ταφής πρόκειται, παρά περί «ευτελούς». Επο
μένως άνακύπτει τό ζήτημα τής έποχής εις τήν όποιαν ανήκουν αί απαγορεύσεις αί
άναφερόμεναι ύπό τού Πλουτάρχου, άν γίνη δεκτόν δτι αντανακλούν πράγματι πληρο
φορίας περί τοιούτων μέτρων εις τήν Σπάρτην, αί όποϊαι δέν πρέπει νά άποκλείωνται,
έστω καί άν άκολουθοΰν παρά προηγούνται των άττικών παραδειγμάτων. Εμμέσως δη
λαδή τίθεται διά τής χρησιμοποιήσεως τού πλουσίου καί πολυτελούς άμφορέως, δπως
καί διά των θυσιασθέντων ζφων καί περαιτέρω καί διά τού άλλου διασφζομένου άμφο
ρέως τού Θεάτρου καί των τεμαχίων των άλλων, τό θέμα τής χρονολογίας τής λεγομένης Λυκουργείου Νομοθεσίας ή των Λυκουργείων Θεσμών. Διότι άν ύπήρχον άπαγορεύεσεις σχετικοί μέ τάς ταφάς, τότε είναι δύσκολον νά κατανοηθή πώς έτοποθετοΰντο τόσον πολυτελή άγγεΐα έπί τών τάφων καί έθυσιάζοντο τόσα ζώα διά τούς νεκρούς.
Οι άμφορεϊς, πλήρεις καί τεμάχιά των, καλύπτουν μίαν ώρισμένην περίοδον τής σπαρ
τιατικής ιστορίας έβδομήκοντα περίπου έτών άπό τού τελευταίου τετάρτου τού 7ου αίώνος έως τά μέσα περίπου τού έκτου80 καί δέν θά είχον δικαιολογίαν, άν ΐσχυον
τήν έποχήν αύτήν άπαγορεύσεις σχετικοί μέ τήν χρησιμοποίησίν των, διότι ώς έκ
τής κατασκευής των, ώς θά φανή καί κατωτέρω, μόνον διά τούς τάφους κατεσκευάζοντο. Οί ταφικοί έπομένως άμφορεϊς, ώς παρουσιάζονται διά τού εύρεθέντος εις τήν
θέσιν του νέου, έρχονται νά ένισχόσουν τάς άπόψεις αί όποϊαι όρθώς μεταθέτουν τήν
χρονολόγησιν τών διατάξεων τής «Λυκουργείου Νομοθεσίας» εις μεταγενεστέραν έπο
χήν, δηλαδή εις τά μέσα τού 6ου αίώνος καί τούς συνδέουν μέ τήν Εφορείαν τού Χίλωνος 81. 'Αλλωστε καί δι’ έσωτερικούς λόγους συνδεομένους μέ τήν σπαρτιατικήν άνάπτυξιν, μόνον εις τήν έποχήν αύτήν είναι νοητή μία κωδικοποίησις τών λακωνικών
τάφων έχομεν καί εις τήν Μυτιλήνην είσαγομένας ύπό τοϋ Πιττακοϋ, Cicero, de leg. II, 56 καί εις τάς
Συρακούσας Διοδ. 38, 2.
79. Ή παλαιοτέρα ύπόθεσις τοϋ Helbig, Homerische Bestattungsbrauche σελ. 275 κατά τήν όποιαν
οί άνευ κτερισμάτων τάφοι άνήκουν εις σκλάβους όρθιος δέν συζητοϋνται πλέον (πρβλ. καί Poulsen,
Dipylongraber σ. 28), είδικώς δέ διά τήν περίπτωσιν τών Σπαρτιατικών τάφων ούτε μπορεί νά συσχετισθη.
80. Πρβλ. κατωτέρω όπου εξετάζονται τά μορφολογικά προβλήματα τά συνδεόμενα μέ τούς άμφορεϊς
καί ή χρονολόγησίς των.
81. Τήν άποψιν περί τοϋ Χίλωνος ώς δημιουργού τής λεγομένης Λυκουργείου Νομοθεσίας καί περί
τής άνάγκης τής μεταθέσεως τής έποχής τής δημιουργίας των, είχεν έκφράσει άρχικώς ό Ε. Meyer,
Gesch. d. Altertums II, σ. 560, ό όποιος πρώτος ύπέβαλε καί εις κριτικόν έλεγχον όλόκληρον τήν λεγομένην Λυκούργειον παράδοσιν εις τό Forschungen z. alten Geschichte I, σ. 211. Σαφέστερον ή σύνδεσις μέ τόν Χίλωνα έγινεν ύπό τοϋ V. Ehrenberg, στό Neugriinder des Staates 1925 καί συνεπληρώθη
μέ τήν μελέτην του τών παραλλήλων προβλημάτων εις τό Epitymbion fiir Swoboda, Der Gesetzgeber
von Sparta 1927 σ. 19-28. Πρβλ. έπίσης Beloch, Griechische Geschichte. Παράρτημα εις τόν τόμον I, 2
(1926) σ. 13 κ.έ. Lenschau, Burs, Jahresb. CCXVI1I (1928) σ. 18 κ.έ. Wells, Peloponn. History to 550 σ. 44.
Έπίσης περί τοϋ Χίλωνος G. Η. Huxley, Early Sparta 1962 σ. 69 κ.έ. καί σποράδην. Kiechle, Sparta und
Lakonien 1963 σελ. 193 σελ. 242 κ.έ. καί σποράδην, έπίσης Hammond, The Lycurgean Reform at Sparta
JHS 70 (1950) σελ. 42-64.
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θεσμών, διότι μόνον τότε άνταποκρίνεται εις τάς πραγματικός άνάγκας τής Ιστορι
κής ζωής. Τό γεγονός έπίσης, δτι μέ τάς λεγομένας Λυκουργείους Ρήτρας, παρά τάς
χρονικός διαφοράς των82, έχομεν μίαν άπόπειραν διατυπώσεως ειδικών κανόνων τής
πολιτικής ζωής, βασιζομένων είς ένα συνδυασμόν άναμνήσεων τοΟ παρελθόντος καί
άναγκών τοΰ παρόντος, δέν είναι νοητόν παρά διά τόν 6ον αιώνα καί πιθανώτατα διά
τήν περίοδον ή όποια προσεγγίζει εις τάς τελευταίας δεκαετίας του83. Ή έποχή τών
τάφων δέν είναι δυνατόν νά χαρακτηρισθή ώς περίοδος λιτότητος καί άπαγορεύσεων,
διότι άκόμη καί τά μορφολογικά στοιχεία τής κοσμήσεως τοΰ άμφορέως άποτελοΟν
μίαν περαιτέρω άπόδειξιν περιόδου έλευθερίας καί άνεξαρτησίας άπό πόσης δεσμεύσεως. Άπό τής πλευράς αυτής ό άμφορεύς άποτελεΐ προέκτασιν τοΰ κόσμου τής ποιήσεως τοϋ Άλκμανος, ό όποιος έπίσης δέν φαίνεται νά αντανακλά τό καθεστώς τής
Σπάρτης τό γνωστόν άπό τόν 5ον αιώνα84.
Ή θέσις τών όστών έντός τών τάφων, κυρίως είς τήν περίπτωσιν τών διασφζομένων κα
λώς έντός τοϋ δευτέρου, συνηγορεί υπέρ τής παραδοχής δτι ό νεκρός έθάπτετο έπί είδους
νεκρικής κλίνης ή λάρνακος85 ή άκόμη έπί άπλοΰ ξύλου. Τό ζήτημα έπομένως, καϋσις ή
ταφή86, τό όποιον τίθεται δΤ άλλας περιοχάς, δέν άντιμετωπίζεται δΤ αυτήν τής Σπάρτης.
Έχομεν σαφώς μόνον ταφάς είς τούς τέσσαρας τάφους τής Σπάρτης, άλλά άκριβώς έπειδή
δέν δύναται νά έξαχθοϋν συμπεράσματα μόνον έξ αυτών δέν χρειάζεται νά μας άπασχολήση ιδιαιτέρως τό θέμα. Ό προσανατολισμός δλων τών νεκρών, έκτος αύτοϋ τοϋ παιδός
έπί κεράμου, ήτο ώς έλέχθη ένιαΐος, μέ τήν κεφαλήν προς νότον. Δέν γνωρίζομεν άν
τοϋτο, έστω καί είς τήν Σπάρτην, ήτο γενικός κανών δι’ δλας τάς ταφάς87, ένώ έξ δσων
είναι γνωστά εις άλλας περιοχάς δέν ύπήρχεν ένιαΐος προσανατολισμός είς τήν τοποθέτησιν τών νεκρών έντός τών τάφων, ή τών ιδίων τάφων88. Τά εύρεθέντα όλίγα τεμά
82. Διά τήν χειρόγραφον παράδοσιν Wade-Gery, Essays σελ. 42. Tsopanakis, La Rhetre de Lykurge
1954 σ. 8 κ.έ. Διά τήν καταγωγήν της Chrimes, Ancient Sparta σ. 475 κ.έ. Έπίσης Huxley, Early Sparta
σ. 43 κ.έ. Kiechle, Sparta σποράδην.
83. Τοϋτο συνάγεται κυρίως έκ τής πορείας τής λακωνικής τέχνης ή όποια μόνον μετά τά μέσα τοΟ
6ου αίώνος δύναται νά λεχθή δτι άντανακλα τήν μεταβολήν, μέ τήν παρακμήν τής κεραμεικής καί
μέ τό τέλος του τήν πτώσιν τής χαλκοπλαστικής.
84. Πρβλ. D. L. Page, Alkman, The Partheneion σποράδην καί σελ. 164-66. Ό ’Αλκμάν τοποθετεί
ται τώρα είς τό 3ον καί είς τό τελευταϊον τέταρτον τοϋ 7ου αίώνος πρβλ. καί Huxley, Early Sparta
σελ. 61 κ.έ. Kiechle, Sparta und Lakonien 245 κ.έ. καί σποράδην καί Gnomon 35 (1963) σ. 371.
85. Διά τούς ’Αθηναίους τά παρά Θουκ. 2, 34. Οί τάφοι μεταξύ λίθινων πλακών είς ’Αθήνας
Kiibler, Kerameikos VI, 101 σημ. 10.
86. Είς τήν Θήραν έχομεν μόνον καϋσιν (Dragendorff, Thera σελ. 83. Pfuhl, AM 28, 281), άλλοϋ
όμως μόνον ταφήν όπως είς τήν Εΰτρησιν τής Βοιωτίας (Ρ.Ν. Ure, Aryb. and Figur. σελ. 5), είς τήν
Κύμην (Dragendorff έ.ά. σελ. 83), είςτήν Λάρισαν έπί τοϋ Έρμου (K.Schefold, Larisa am Hermos 1,112).
Διά τάς ’Αθήνας όπου παρατηρεΐται συγχρόνως καϋσις καί ταφή πρβλ. Kiibler, Kerameikos VI, 101 κ.έ.
87. Τοϋτο διότι δέν έχομεν μέχρι σήμερον άλλους τάφους πρωίμους ώστε νά κρίνωμεν.
88. Πρβλ. τήν πληροφορίαν τοϋ Πλουτάρχου Σόλ. 10: θάπτουσι δέ Μεγαρείς προς έο> τούς νεκρούς
στρέφοντες ’Αθηναίοι δέ προς εσπέραν καί Αίλιανοΰ V, 14 όπου έχομεν τήν αύτήν είδησιν, ένφ ό
Διογένης ό Λαέρτιος 1, 248 μάς λέγει τά άντίθετα άκριβώς. Πρβλ. καί Pernice παρά Gerke-Norden,
Einleitung in d. Altertumsw. II, 1 σελ. 70’ Poulsen, Dipylongraber σ. 25 διά τήν άνυπαρξίαν κοινοΰ
προσανατολισμοϋ είς τούς τάφους τοϋ Διπύλου. Είς τούς άρχαϊκούς τάφους τοϋ Κεραμεικοϋ δέν έπικρατεί έπίσης ένιαΐος προσανατολισμός Kiibler, Kerameikos V, 1, 1915-VI, 1,103 κ.έ. δπου καί άλλα παρα
δείγματα. ΔΤ άλλας περιοχάς πρβλ. Wiesner, Religionsg. Ver. und Vorarb. 26 (1938) σ. 92. Διά τούς
Μυκηναϊκούς τάφους, Τσούντας, Μυκήναι σ. 102 καί τελευταίως Mylonas, Homer and Myc. Burial
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χια άνθράκων καί τά μικρά δστρακα άρυβάλλων είς τόν δεύτερον μόνον τάφον ήσαν το
ποθετημένα πρός τήν πλευράν τής κεφαλής. Οί νεκροί είχον τοποθετηθή έπί τού τάφου
έκτεταμένοι έκτος τής κάπως προβληματικής περιπτώσεως τού δευτέρου τάφου, όπου
ή θέσις τής κεφαλής καί ή κάμψις τών γονάτων δημιουργεί τήν υποψίαν ότι πιθανό
τατα ό νεκρός είχε τεθή συνεσταλμένος. Τούτο όμως ίσως νά δφείλεται είς κακόν
υπολογισμόν κατά τήν κατασκευήν τού τάφου, άν δέν έχη άλλον λόγον, διότι τό μή
κος του είναι 1,64 δηλαδή μάλλον περιωρισμένον καί δΤ άνθρωπον μέτριου άναστήματος89. Δέν γνωρίζω άν δύναται νά θεωρηθή ό άμφορεύς σήμα τάφου κατά τήν όρθόδοξον έννοιαν άφοΰ δέν ήτο δυνατόν ώς έκ τής τοποθετήσεως νά ήτο όρατός, παρά τό
γεγονός ότι εύρίσκετο άναμφιβόλως είς σχέσιν μέ τούς τρεις κυρίους τάφους. Εκτός
τής θέσεώς του, βαθύτερον κάπως τής στέγης τόν τάφων καί ή έπ’ αυτού τέφρα δέν
έπέτρεπε νά φαίνεται. Πάντως είναι άξιοσημείωτον ότι ή φέρουσα τό άνάγλυφον πλευ
ρά ήτο τοποθετημένη πρός τά άνω, ώς έάν νά προωρίζετο νά είναι ορατή, άλλά ίσως
τούτο έχει τήν έξήγησιν είς τό ότι διά τού τρόπου αυτού έπιστεύετο, ότι τό άνάγλυφον
θά διετηρεΐτο καλύτερον μή έπηρεαζόμενον άμέσως έκ τής υγρασίας. Δέν άποκλείεται
έπίσης τό άγγεΐον νά έμενε κατά ένα ώρισμένον διάστημα έλεύθερον καί όρατόν, ίσως
κατά τόν χρόνον μεταξύ ταφής καί προσκομιδής των προσφορών είς τόν τάφον80 καί
πιθανότατα ό κυριώτερος λόγος τής έπί τού τάφου ή μεταξύ τών τάφων τοποθετήσεώς
του, θά ήτο άκριβώς διά νά θαυμάζεται άπό τούς προσερχομένους νά τιμήσουν τόν
νεκρόν91. ’Ακόμη καί ή τέφρα, ή όποια είς τήν πλευράν τού άμφορέως ήτο όλιγωτέρα,
άποτελεί μίαν ένδειξιν τού ότι καί μέ τήν καΰσιν έλαμβάνετο πρόνοια νά μείνη όρατός
ό άμφορεύς. Πάντως τούτο θά ήτο δυνατόν διά περιωρισμένον χρόνον, διότι τό ίδιον
τό άνάγλυφον θά κατεστρέφετο άν έμενεν έπί πολύ έκτεθειμένον. 'Ως διαπιστοΰται καί
σήμερον είναι εϋθρυπτον καί άπολεπίζεται ευκόλως, ώστε καί αυτό θά πρέπει νά έπαι
ζε ρόλον είς τήν έπί τού τάφου έκθεσίν του. Ό τρόπος τής στερεώσεώς του έπίσης προ
ϋποθέτει τήν τοποθέτησίν του όπωσδήποτε μετά τήν ταφήν τού δευτέρου τάφου, τού
οποίου ή στέγη συλλαμβάνει τρόπον τινά τήν λαβήν του, ένώ τό κάλυμμα τού πρώτου
διά τού όποιου προστατεύεται ή βάσις μένει ύψηλότερον καί τούτο ίσως ήδύνατο νά
γίνη καί άργότερον. Καί άπό τής πλευράς αυτής ή σειρά τών τάφων είναι: ό δεύτερος
παλαιότερος μετά τού όποιου τοποθετείται καί ό άμφορεύς καί άκολουθεϊ ό πρώτος,
ένφ τίποτα δέν έπιτρέπει άκριβέστερον προσδιορισμόν τής σειράς τού τρίτου καί τού
παιδικού. 'Η τοποθέτησις τού άμφορέως εις όριζοντίαν θέσιν άπαντάται καί είς τάς
ταφάς τής Θήρας92, ενώ ένα άλλο παράδειγμα μάς έδωσεν ό πρωτοαττικός άμφορεύς
τής Έλευσΐνος93, ό όποιος έπίσης εύρέθη μεταξύ τριών τάφων, δηλαδή κατά άνάλο-

Customs AJA 52 (1948) σ. 56 κ.έ. καί τήν νεωτέραν βιβλιογραφίαν. Διά τά ταφικά έθιμα γενικώς
καί Willamowitz, Die Glaube der Hellenen I, 371 καί Rhode, Psyche, passim.
89. Συνήθως οί νεκροί είναι είς τούς περισσοτέρους τάφους έκτεταμένοι, όπως καί εις τούς τάφους
τού Διπύλου καί τού ΚεραμεικοΟ. Είς τήν Ελευσίνα ό Σκιάς έσημείωσε καί ταφάς καθημένων.
90. Πρβλ. Hampe, Ein Friihattisher Grabfund 1960 σ. 72.
91. Διότι άλλως δέν θά είχε νόημα ή κόσμησις τού άγγείου, ή όποια δέν είχε γίνει μόνον ώς αυτο
σκοπός ή διά νά τιμηθή άπλώς ό νεκρός, άλλά διά νά τιμηθή διά τού θαυμασμού τών ζώντων.
92. Dragendorff, Theraische Graber, Thera II (1903) σ. 14 παρατηρεί διά τούς τάφους 5 καί 10 τών
όποιων τό στόμιον ήτο κλειστόν διά λίθου ότι ήσαν τοποθετημένοι “auf die Seite”.
93. Γ. Μυλωνά, Ό Πρωτοαττικός Άμφορεύς τής Έλευσΐνος 1957 σ. 1 καί 3 είκ. 2.
20
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γον μέ τόν σπαρτιατικόν τρόπον τοποθετημένος. Τό στόμιον τού άμφορέως ήτο στεγανώς σχεδόν κλεισμένον διά μεγάλου λίθου, ό όποιος παραλλήλως έχρησιμοποιεΐτο
καί διά τήν άκινητοποίησίν του, κατ’ άνάλογον δέ τρόπον κλειστόν τό στόμιον ήτο
καί είς τήν περίπτωσιν τής Θήρας. 'Η διαφορά τοΰ σπαρτιατικού έν σχέσει μέ τόν
άμφορέα τών τάφων τής Έλευσΐνος, είναι καί είς τό δτι ό δεύτερος έχρησιμοποιεΐτο
καί ό ίδιος ώς τάφος, όπως άποδεικνύεται έκ τών όστών τά όποια περιείχε, πράγμα τό
όποιον δέν συνέβαινε είς τόν πρώτον. Παραδείγματα χρησιμοποιήσεως άγγείων έπί
τών τάφων κατ’ άνάλογον τρόπον δέν λείπουν, κυρίως άμφορέων καί κρατήρων, ώς
είς τούς τάφους τοϋ Κεραμεικοϋ94, τής Τίρυνθος95, 96
τού Μαραθώνος καί τής Κόρινθου %.
Τοιαϋτα δέ έχομεν ήδη άπό τών γεωμετρικών χρόνων. ’Ασφαλώς ταφικοί είναι καί οί πίθοι
τής Ρόδου97, παρά τάς άντιρρήσεις αί όποϊαι έχουν έκφρασθή98 ότι πρόκειται περί άγ
γείων προμηθειών, τούτο δέ άποδεικνύεται έκτος τοΰ σπαρτιατικού καί έκ τών έπί τάφων
τής Βοιωτίας99 καί τής Κρήτης100 εύρεθέντων. Τό γεγονός ότι μερικά τών άγγείων αύτών,
κυρίως τής Ρόδου, έχουν εύρεθή έντός συνοικισμών, δέν άποτελεΐ άποφασιστικόν έπιχείρημα διά τήν άρνησιν τής ταφικής χρησιμοποιήσεως των, διότι είναι φυσικόν νά έφυλάσσοντο είς κατοικίας μετά τήν κατασκευήν των καί πρό τής χρησιμοποιήσεώς των. Ή πο
λυτέλεια τής κατασκευής καί τό εΰθρυπτοντώνάναγλύφων, τό όποιον ιδιαιτέρως παρου
σιάζεται είς τούς λακωνικούς, άποκλείει τήν πιθανότητα τής κατασκευής των ώς άπλώς
οίκιακών άγγείων καί μάλιστα διά τήν φύλαξιν προμηθειών (Vorratsgefasse). ’Ακόμη
καί όταν εύρίσκωνται είς οικίας είναι άπλούστερον νά γίνη δεκτόν, ότι είχον άγορασθή διά νά χρησιμοποιηθούν είς τούς τάφους. Άλλωστε καί διά τόν έχοντα παλαιότερον εύρεθή είς τό Θέατρον τής Σπάρτης άμφορέα101 έχει υποστηριχθή ότι δέν ήτο ταφικός102 καί τούτο άποδεικνύεται διά τοΰ νέου ευρήματος άβάσιμον, όπως όρθώς εΐχεν
ύποθέσει ό Bulle103, είς ταφικούς δέ άμφορεΐς άνήκουν καί τά τεμάχια τών άλλων λα
κωνικών άναλόγων άγγείων104. Τόν ταφικόν προορισμόν των, είδικώς περί τών άμφο94. Κ. Kiibler, Kerameikos V, σελ. 34 καί Neue Bild der Antike I, 1942 σελ. 55, καί γενικώς Kiibler
Kerameikos VI, 101 κ.έ.
95. Tiryns 1, σ. 134-135. ’Ανδρόνικος, Α.Δ. 17 (1961/62) σ. 185-6.
96. Σωτηριάδης ΠΑΕ 1935 σ. 35 «χειροποίητον άγάνωτον άγγεϊον» δι’ αύτόν τοΟ Μαραθώνος. AJA
33 (1929) σελ. 539. 34 (1930) σ. 411, διά τούς τής Κορίνθου.
97. Πρβλ. Feytmans, BCH 1950 σ. 138. Kinch, Vroulia 103, 106 καί J. Schafer, Studien z. Reliefpithoi
σ. 91 κ.έ.
98. Πρβλ. τάς άντιρρήσεις τοϋ Schafer, Studien ζ. Reliefp. d. 8.-6. Jahrh. aus Kreta, Rhodos und
Boeotien σ. 91 τάς όποιας φαίνεται ότι δέχεται καί ό Ν. Κοντολέων Gnomon 32 (1960) σ. 722. Καί
Μ. Ervin, A Relief Pithos from Mykonos, Α.Δ. 18 (1963) σ. 41 πιστεύει ότι δέν είναι ταφικοί καί ότι
έξετίθεντο πρό τοίχου καί αυτό έξηγεί τήν άκόσμητον πλευράν άλλά είς τόν άμφορέα τής Σπάρτης
εύρίσκεται ή έξήγησις άπλούστερον. Πρβλ. καί κατωτέρω.
99. Wolters, ΑΕ 1892 σελ. 213. De Ridder, BCH 1898 σ. 510, πρβλ. καί Hampe, Friihgriechische
Sagenbilder σποράδην.
100. Doro Levi, Annuario 17-18 (1955-56) σ. 58 κ.έ. Demargne-Effentere, BCH 61 (1937) σ. 19 κ.έ.
Πρβλ. καί Demargne, La Cr6te Dedalique σποράδην.
101. BSA 27 (1925-26) σ. 199, JHS 46 (1926) σ. 230.
102. Schafer, Studien σ. 121 σημ. 423
103. Bulle, Das Theater zu Sparta 1936 σ. 13, ό όποιος έγραφε ότι δέν μπορεί παρά νά προέρχεται έκ
νεκροταφείου εύρισκομένου είς τήν θέσιν τής σκηνής τοϋ Θεάτρου, καταστραφέντος κατά τήν κατα
σκευήν τής σκηνής.
104. Πρβλ. άνωτέρω σημειώσεις 5 καί 6.
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ρέων τής Σπάρτης έπιβάλλει νά δεχθώμεν ή ιδία ή κατασκευή των,έκ τής όποίας άποκλείεται ή δι’ άλλον σκοπόν χρησιμοποίησίς των. Ή προσθήκη άλλωστε τοΰ άναγλύφου
δέν τά κάνει πολύτιμα λόγφ τοΰ ύψηλοΟ των κόστους, αλλά και δύσχρηστα λόγω τοΰ βά
ρους των, διά τήν καθημερινήν χρήσιν. Πάντως διά τόν άμφορέα τής Σπάρτης καί ό
τρόπος άκόμη τής τοποθετήσεώς του δέν έπιτρέπει τήν σκέψιν ότι έχρησιμοποιεΐτο
ως άγγεϊον σπονδών, όπως τά μεγάλα ταφικά άγγεΐα των γεωμετρικών χρόνων105 τά
όποια έτοποθετοϋντο όρθια έπί τών τάφων. Επίσης ό τρόπος τής τοποθετήσεώς του
καί ή σαφής προσπάθεια διαφυλάξεώς του, έρχονται εις άντίθεσιν με τάς απόψεις κα
τά τάς όποίας τά μεγάλα ταφικά άγγεΐα έθραύοντο έπί τών τάφων106.
Μέ τούς άμφορεϊς πάντως τής Σπάρτης έχομεν άναμφιβόλως τάς ενδείξεις τής διατηρήσεως τών γεωμετρικών ταφικών έθίμων εις τήν συντηρητικήν αύτήν περιοχήν
καί μέχρι τών άρχαϊκών χρόνων. Ή κυρία διαφορά των άπό τά αττικά ταφικά άγγεΐα
ήτο εις τό ότι αύτά έτοποθετοϋντο όρθια, χωρίς αύτό νά είναι καί αυστηρός κανών
χωρίς έξαιρέσεις, όπως άποδεικνύεται άπό τόν άμφορέα τής Έλευσΐνος. Άτυχώς δέν
ύπάρχουν πληροφορίαι περί τοΰ τρόπου κατά τόν όποιον ήσαν τοποθετημένα τά βοιωτικά, έκτός τοΰ ότι άσφαλώς προέρχονται έκ τάφων107. Ή πλαγία, άντί τής όρθιας τοποθέτησις μεταξύ τών τάφων εις τήν περίπτωσιν τοΰ άμφορέως τής Σπάρτης, άκόμη
καί άν δέν γίνη δεκτή ή δι’ ειδικούς λόγους στερέωσις, άπετέλει μίαν έγγύησιν άσφαλείας έκ καταστροφής κατόπιν πτώσεως. Δέν μπορεί δέ νά έννοηθή παρά ώς είδος
προσφοράς εις τούς νεκρούς τών περί αύτόν τάφων108. Έν σχέσει μέ τά μεγάλα γεωμε
τρικά ταφικά άγγεΐα τής ’Αττικής δέν είχε τόν πυθμένα διάτρητον109 πράγμα τό όποιον
εις αύτά θεωρείται ώς όφειλόμενον εις τήν άνάγκην τής ύποδοχής τών ταφικών χοών ή
τών σπονδών110. Ίσως ένδιαφέρουσα θά ήδύνατο νά θεωρηθή έπίσης ή έλλειψις όπλων
έκ τών σπαρτιατικών τάφων, τά όποια δέν είναι άσυνήθη εις τάφους άλλων περιοχών111.
Ή πιθανότης νά ύπήρχον σιδηρά τοιαΰτα, τά όποια νά διελύθησαν, δέν ευρίσκει εις
τήν έντός τών τάφων κατάστασιν ένισχυτικά στοιχεία, διότι δέν εύρέθησαν έστω καί
ίχνη προερχόμενα έκ τής όξειδώσεως, άν καί δέν είναι εΰκολον νά έξαχθοΰν έκ τοΰ
105. Πρβλ. άνωτέρω περίπτωσις Τίρυνθος, Κεραμεικοϋ, Διπύλου καί άλλων περιοχών. Πρβλ. καί
'Ανδρόνικον, Α.Δ. 17 (1961/62) σ. 181 κ.έ. Kiibler, Kerameikos V καί VI, σποράδην.
106. Rayet, Histoire de la Ceramique Greque σελ. 24.
107. De Ridder, BCH 1898 σ. 510 πρβλ. καί Poulsen, Dipylongriiber σελ. 42. Schweitzer, AM 1918
σ. 49 κ.έ.
108. Διά τό άν τά έπί τών τάφων άναθήματα συνδέονται μετά μεσοελλαδικών συνηθειών καί επιβι
ώνουν έκ τής έποχής αυτής πρβλ. Blegen-Wace, Middle Helladic Tombs, Symbolae Osloenses IX, 1930
σελ. 28 κ.έ. Nilsson, Gesch. gr. Rel. I, σελ. 352. Έπίσης τάς έργασίας τοΟ Γ. Μυλωνά, Έπετηρ. Φιλ. Σχολ.
Παν. Άθην. 4(1953-4) σ. 263-285 καί 12 (1961-62) σ. 291-355, AJA 52 (1948) σ. 56-81, Studies in Honor
of David Robinson 1, 64-105 καί ’Ανδρόνικος, Ελληνικά 17, σελ. 40-64 καί Α.Δ. 17 (1961 /62) 152 κ.έ.
Schachermeyr RE 22,2 (1934) Prahist. Kulture Griechenlands στήλ. 1437 κ.έ.
109. Briickner-Pernice AM 18 (1893) σ. 115. Nilsson, Gesch. gr. Rel. I, σελ. 163. ’Ανδρόνικος, Α.Δ.
17 (1961/62) σ. 152 κ.έ. σποράδην.
110. Πάντως φαίνεται ότι δέν έδέχοντο όλα τά έπί τοϋ τάφου άγγεΐα νεκρικάς σπονδάς, διότι μερικά
έξ αύτών δέν έπεκοινώνουν μετά τοϋ τάφου καί τοϋ νεκροϋ άμέσως.
111. Εις μερικούς έκ τών τάφων τοΰ Διπύλου εύρέθησαν (Poulsen, Dipyiongraber σελ. 39) όπως καί τοϋ
Κεραμεικοϋ, Kerameikos V καί VI, Index. Εις τάφους τών νήσων ΑΕ 1898 σελ. 189 εις αύτούς τής Θή
ρας Thera II, 199 εις τούς σαμιακούς Boehlau, Aus d. Ion. Nekropolen σελ. 162, τούς σικελικούς Mon.
Lincei 1, 777.
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χαρακτηριστικού αΰτοΰ συμπεράσματα διά τούς νεκρούς των τάφων ή διά τούς ίδιοκτήτας τού κλιβάνου, διότι ίσως πρόκειται περί τυχαίου γεγονότος.
Είς τό σημεΐον δέ αύτό, ίσως είναι άναγκαΐον νά συζητηθή τό θέμα, αν δχι των ιδιο
κτητών τού τάφου καί τού κεραμεικοϋ κλιβάνου, τούλάχιστον τής όμάδος τής Σπαρτια
τικής Πολιτείας, είς τήν όποιαν άνήκον οί νεκροί τών τάφων καί οί εργαζόμενοι είς
τό έργαστήριον τοϋ κλιβάνου καί τόν ίδιον τόν κλίβανον.
Είς τήν ουσίαν πρόκειται διά τό πρόβλημα τών φορέων τής λακωνικής τέχνης καί
τών δημιουργών τών μορφών της, τό όποιον τίθεται διά τοϋ συγκροτήματος τών τά
φων τοϋ κλιβάνου καί τοϋ άμφορέως. Διότι ή σύνδεσις τοϋ άμφορέως μετά τών τάφων
είναι ασφαλής, όπως καί ή σχέσις τάφων καί άμφορέων μετά τών έργαζομένων είς τόν
κλίβανον, δηλαδή τών Ιδιοκτητών του. Ή εργασία έπομένως τοϋ άμφορέως, ό όποιος
είναι πιθανώτατα έν τών προϊόντων τοϋ κλιβάνου καί τών Ιδιοκτητών του, όμιλεΐ καί διά
τό έπίμαχον ζήτημα, τοϋ άν είναι Σπαρτιαται Περίοικοι ή Είλωτες οί δημιουργοί του
καί συμβάλλει είς τήν έστω καί μερικήν διασάφησιν τούτου. Διότι ό άμφορεύς καί οί
τάφοι είς τόν είδικόν των σύνδεσμον μέ τόν κλίβανον καί άν δέν προσφέρουν όλα τά
στοιχεία διά τήν τελικήν άπάντησιν είς τό έρώτημα, έπιτρέπουν τούλάχιστον τήν συζήτησίν του. Τοΰτο δέ είναι περισσότερον άπό σημαντικόν, δεδομένης τής σημασίας
τοϋ προβλήματος διά τήν κατανόησιν όχι μόνον τής πορείας τής λακωνικής τέχνης,
άλλά καί τοϋ περιεχομένου τής λακωνικής ζωής.
"Αν έγνωρίζομεν άρκετά περί τών ταφών Σπαρτιατών διά τών όποιων θά έπιστοϋτο
ότι είναι άπαραίτητος ή ΰπαρξις όπλων είς αυτούς, τότε ή άπουσία των έκ τών τάφων
μας θά ήτο άπόδειξις, ότι δέν έχομεν τάφους Σπαρτιατών, άλλά άλλων όμάδων τοϋ
σπαρτιατικοϋ πληθυσμοΰ. Καί είς τήν περίπτωσιν αΰτήν θά ήτο σαφές, ότι καί ή έργασία τοϋ άμφορέως δέν θά ήτο δυνατόν νά έχη γίνει άπό Σπαρτιάτας, άλλά άπό τήν
όμάδα είς τήν όποιαν θά άνήκον οί τάφοι. Τοΰτο θά ήτο έν άποφασιστικόν στοιχεΐον
είς τήν διερεύνησιν τοϋ ζητήματος. Διότι τότε θά εΐχομεν τήν άπάντησιν είς τό έρώτη
μα περί τών δημιουργών τής Λακωνικής τέχνης. Διά πολλούς όμως λόγους φαίνεται,
ότι άποκλείεται ή πιθανότης νά μήν άνήκουν είς Σπαρτιάτας οί τάφοι μας, παρά τήν
άπουσίαν τών όπλων, ή όποια δέν έχει ίδιαιτέραν σημασίαν, δεδομένων τών όσων
γνωρίζομεν περί τών σπαρτιατικών τάφων. Διότι δέν είναι δυνατόν νά παραδεχθώμεν,
ότι θά ήτο δυνατόν νά υπάρξουν είς έλαχίστην άπόστασιν άπό τής Άκροπόλεως καί
τής ’Αγοράς, έντός τών ορίων τής άρχαίας πόλεως καί μάλιστα πλησίον τοϋ κεντρικοϋ
έκ τών συνοικισμών της, τής Μεσόας, έργαστήριον, κλίβανος, τάφοι καί κατοικίαι
Περίοικων ή Ειλώτων. "Οσον καί άν μάς διαφεύγουν πολλά χαρακτηριστικά τής άρχαϊκής ζωής είς τήν Σπάρτην, θά ήτο άδύνατον νά εύρίσκωνται είς μίαν τόσον καιρίαν
θέσιν έγκαταστάσεις μή Σπαρτιατών. Έπομένως δέν είναι δυνατόν παρά νά άνήκουν
οί τάφοι μετά τοϋ κλιβάνου καί τών οικιακών έγκαταστάσεων τής θέσεως είς Σπαρ
τιάτας καί κατά συνέπειαν καί ή έργασία τοϋ άμφορέως νά είναι δημιουργία Σπαρτια
τών. Ή άπάντησις είναι σαφής διά πρώτην φοράν, διότι προέρχεται άπό συνδυασμόν
πολλών στοιχείων τά όποια άλληλοσυμπληροϋνται. Έχομεν τήν βεβαιότητα ένός έργαστηρίου έντός τής Σπάρτης, είς τό όποιον διακρίνεται ή σπαρτιατική συμβολή καί
τόν άμφορέα άπόδειξιν τής έργασίας του. Πρόκειται δηλαδή διά μίαν σπαρτιατικήν
οίκογένειαν, ή όποια διετήρει κεραμεικόν έργαστήριον, είς τό όποιον καί άν έχρησιμοποιοϋντο Είλωτες τάς κατευθύνσεις θά τάς έδιδαν οί Σπαρτιαται. Άτυχώς ένφ γνωρί-
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ζομεν αρκετά όνόματα καλλιτεχνών των άρχαϊκών χρόνων έκ Λακωνίας, οί όποιοι
εργάζονται άκόμη καί εις μεγάλα έξωλακωνικά ιερά112, δέν άναφέρεται τί άκριβώς εί
ναι ούτοι, Σπαρτιαται ή Περίοικοι ή άκόμη καί Είλωτες. Καλούνται μέ τον γενικόν
τίτλον Λακεδαιμόνιοι ή άκόμη Επιχώριοι έκτος μιας περιπτώσεως, χωρίς νά είναι δυ
νατόν νά έξαχθοΰν έκ τούτου είδικά συμπεράσματα διά τήν όμάδα είς τήν όποιαν άνήκουν113. Διότι άνδρες Λακεδαιμόνιοι ή καί Επιχώριοι είναι τόσον οί Σπαρτιαται, όσον
καί οί Περίοικοι καί οί Είλωτες. Πάντως διά τούς Σπαρτιάτας καί τούς Περίοικους
πρέπει νά θεωρήται ώς βέβαιον ότι δέν θά ύπήρχον διαφοραί είς τήν τέχνην των, δε
δομένου ότι άμφότεροι άνήκουν είς τήν Δωρικήν όμάδα114 καί άλλωστε τά έργα τά
προερχόμενα άπό τάς Περιοικίδας πόλεις όσον μας είναι γνωστά, όπως αύτά τών Γερονθρών καί τής Θεράπνης11δ, δέν παρουσιάζουν ούτε κατά τήν θεματικήν, ούτε κατά τήν
μορφικήν διαπραγμάτευσιν ουσιαστικός διαφοράς.Δίδουν άναλόγους θεματικούς κύκλους
όπως καί έπιδράσεις προερχομένας έκ τής Ιωνικής περιοχής καί έπομένως άποδεικνύουν
κοινούς δημιουργικούς φορείς. Διά τού νέου ευρήματος γίνεται κατάδηλον, ότι καί
οί Σπαρτιαται, όπως ήτο γνωστόν καί δεκτόν καί διά τούς Περίοικους, ήσχολοϋντο
καί μέ τήν καλλιτεχνικήν δημιουργίαν τουλάχιστον κατά τήν έποχήν τών τάφων καί
τού άμφορέως116. Είναι βεβαίως γνωσταί αί υπό τού Πλουτάρχου παραδιδόμεναι
πληροφορίαι (Πλουτ. Λυκ. 24 - 25) δουλοπρεπές ήγοϋντο τήν περί τάς τέχνας και τον
χρηματισμόν ασχολίαν (Πλουτ. Λακών. Έπιτηδ. 239) τέχνης γάρ αψασθαι βανανσου
112. Ή διάκρισις Λακεδαιμονίων καϊ Σπαρτιατών τονίζεται εις τόν Ηρόδοτον συνεχώς. Ό Θουκ.
5, 18. 5, 28 φαίνεται δτι άναφέρει τούς Περίοικους ώς Λακεδαιμονίους. Μόνον οί Συάγρας καί Χάρτας
άναφέρονται ώς Σπαρτιαται Παυσ. VI, 4, 4: Εϋχειρον είναι Κορίνθιον, φοιτήσαι δε ώς Συάγραν τε και
Χάρταν Σπαρτιάτας. Ένφ δι’ άλλους ώς ό Θεοκλης, Παυσ. V, 17, 2 άνηρ Λακεδαιμόνιος ό όποιος
είργάσθη είς τήν ’Ολυμπίαν, ό Δορυκλείδας Παυσ. 17, 2 άνήο Λακεδαιμόνιος ό όποιος έπίσης είρ
γάσθη είς τήν ’Ολυμπίαν είς τόν ναόν τής "Ηρας, ό Δοντάς, αδελφός τοϋ Δορυκλείδα έπίσης είς τό Ήραϊον καί τόν Θησαυρόν τών Μεγαρέων τής ’Ολυμπίας. Ό Γιτιάδας ό όποιος είργάσθη είς Άμύκλας
καί Σπάρτην άναφέρεται ώς άνήρ έπιχώριος Παυσ. III, 17, 2 καί III, 18, 7. Πρβλ. έπίσης Παυσ. VI, 9, 4.
Κρατϊνος πλάστης Σπαρτιάτης, Testimonia Overbeck, Schriftquellen.
113. Διά τό όνομα τοϋ Τελέστα τό όποιον διασώζεται είς χαλκίνην λαβήν ύδρίας γνωρίζομεν μόνον
ότι όμοϋ μέ τόν άδελφόν του Άρίστωνα είργάσθησαν είς χάλκινον άγαλμα τοϋ Διός άνατεθέν υπό τών
Κλειτορείων είς τήν ’Ολυμπίαν καί φέρονται ώς Λακεδαιμόνιοι. Πρβλ. G. Hafner, Die Hydria von Telestas, Charites, Festschrift Langlotz 1957 σελ. 119 κ.έ.
114. Τό θέμα τής καταγωγής καί τής φυλετικής όμάδος είς τήν όποιαν άνήκον οί Περίοικοι έλύθη
οΰσιαστικώς κατόπιν τών μελετών τοϋ Hampl, Die Lakedaimonischen Perioiken, Hermes LXXII (1937) σ.
134 κ.έ. Διά τάς παλαιοτέρας άπόψεις Ε. Meyer, Gesch. d. Alt. 11,272 καί 438,111,467. Διά τούς Περίοικους
τής Μεσσηνίας έν μέρει Δωριείς L. Heideman, Die Territoriale Entwicklung Lakedaemons, Berlin 1904
έπίσης Kornemann NJB XI (1908) σ. 240 σημ. 3. Πρβλ. καί Busolt.Swoboda, Griechische Staatskunde
σ. 637 σημ. 3 (Handb. d. Altertumsw. IV, I, 1, 1926). Roussel, Sparta 1939 σελ. 42. Κατά τής θέσεως, ότι
οί Περίοικου ήσαν καί αύτοί Δωρικής καταγωγής ό Glotz, Hist. Greque, I (1925) σ. 343 κ.έ. Συζήτησιν τών διαφόρων άπόψεων Chrimes, Ancient Sparta (1952) σ. 272 κ.έ. Huxley, Early Sparta, σ. 25
κ.έ. καί σποράδην, ό όποιος μάλλον δέχεται ότι οί Περίοικοι ήσαν οί κατακτηθέντες προδωρικοί πλη
θυσμοί. ’Επίσης Kiechle σελ. 131 καί σποράδην. Μίαν σύντομον έκθεσιν τοΟ θέματος, X. Χρήστου,
’Αρχαία Σπάρτη σ. 25 κ.έ.
115. Πρβλ. τά λεγάμενα ήρωϊκά άνάγλυφα τών Γερονθρών Tod-Wace, Catalogue σ. 106. Όπως καί
τό έκ Θεράπνης είς τό Βερολΐνον Tod-Wace σελ. 102 είκ. 1.
116. Huxley, Early Sparta σ. 63 δέχεται ότι οί Περίοικοι ήσχολοϋντο κυρίως μέ τήν κεραμεικήν,
τήν χαλκοτεχνίαν καί τήν έργασίαν τοϋ έλεφαντοστοϋ καί προσθέτει “but some Spartan citizens too
may have been artists and craftsmen”.
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τό παοάπαν ονκ έξην καϊ (Πλουτ. Λακ. Άποφθ. 212, 49) όπείρητο γάρ αντοϊς τέχνην
έργάζεσθαι και μανθάνειν βάνανσον117, άλλα τό ζήτημα καί εδώ είναι άπό πότε
δύναται νά θεωρηθή δτι Ισχύουν αυτά. Είς τήν πραγματικότητα φαίνεται νά άναφέρωνται εις συνθήκας καί νά άντανακλοΰν καταστάσεις του προχωρημένου 6ου αίώνος καϊ ίσως σχετίζωνται μέ τήν μεταβολήν των μέσων τοϋ 6ου αίώνος. Άλλωστε τά
περισσότερα των όσων γνωρίζομεν διά τούς παλαιοτέρους χρόνους τής σπαρτιατικής
ιστορίας καί εϊδικώς διά τούς άρχαϊκούς, έχουν έπηρεασθή έκ τής δημιουργηθείσης
κατά τόν 6ον αίώνα Λυκουργείου παραδόσεως118, ή όποια ένετάθη τόν 5ον αίώνα έκ
τής τάσεως τής ϊδεαλιστικοποιήσεως τής σπαρτιατικής ζωής καί των σπαρτιατικών θε
σμών καί έκορυφώθη τόν 4ον, όπως άποδεικνύεται έκ τού Πλάτωνος, ένισχυθεΐσα άπό
τάς έσωτερικάς πολιτικός άντιθέσεις τών Αθηνών. Επομένως τά λεγάμενα ύπό τού
Πλουτάρχου καί άλλων πηγών, περί άποχής τών Σπαρτιατών άπό πάσης καλλιτεχνι
κής δημιουργίας, άνυπαρξίας πνευματικών καί άλλων έλευθέρων διαφερόντων, άκόμη
καί άπαγορεύσεως τής έργασίας119 άναφέρονται είς τούς μετά τά μέσα τού 6ου αίώ
νος χρόνους, ότε διά τοϋ Χίλωνος καί τής παντοδυναμίας τοϋ θεσμοΰ τής Εφορείας
έπιτυγχάνεται μία άκινητοποίησις τής σπαρτιατικής ζωής είς τό σύνολόν της. Διότι
τότε φαίνεται, ότι γίνεται ή κωδικοποίησις τών σπαρτιατικών θεσμίων, ή σταθεροποίησις τής έξουσίας καί ή διάκρισις τών φορέων της, ή τακτοποίησις τών διαφόρων θε
σμών καί ή νομιμοποίησις τών διαφόρων όργάνων τής Πολιτείας.
Τήν καλυτέραν καί πειστικωτέραν άπόδειξιν τοϋ γεγονότος αύτοϋ μάς τήν προσφέ
ρει άκριβώς ή πορεία τής λακωνικής τέχνης, ή όποια άσφαλώς άντανακλςί καί τά χαρα
κτηριστικά τής ιστορικής ζωής, κατά τό περιεχόμενόν της καί κατά τάς μορφικός της
διατυπώσεις, παρουσιάζεται δέ έκπληκτικώς άνοικτή είς έπιδράσεις καί έλευθέρα είς
παρορμήσεις έξ όλων τών περιοχών τοϋ έλληνικοΰ καί τοϋ έξωελληνικοΰ κόσμου120.
Ό νέος άμφορεύς, ό όποιος μάλιστα εύρέθη είς τήν άρχικήν του θέσιν μεταξύ τών τά
φων καί πλησίον τοϋ κεραμεικοΰ κλιβάνου, προσφέρει πολύτιμα στοιχεία πρός τήν
κατεύθυνσιν αύτήν. Διότι, δεδομένου ότι εύρίσκεται μεταξύ τάφων έντός τής περιοχής
τής πόλεως καί έπομένως άνήκει είς Σπαρτιάτας θαπτομένους παρά τό έργαστήριόν των,
άποτελεΐ έν εϋγλωττον δείγμα τών άπασχολήσεων τής σπαρτιατικής ζωής. Άποδεικνύει μέ τήν χρησιμοποίησίν του είς τούς τάφους, όπως καί μέ τήν ιδίαν τήν καλλιτεχνι
κήν έργασίαν τήν όποίαν προϋποθέτει, ότι κατά τήν έποχήν είς τήν όποιαν άνήκει,
δηλαδή περί τό τέλος τοϋ 7ου αίώνος, δέν δύναται νά γίνη λόγος περί τών άπαγορεύσεων, αί όποΐαι άργότερον θεωρούνται κανών τής σπαρτιατικής ζωής. Μάλιστα ή δυ-

117. Πρβλ. καί RE, III, Β (Sparta) στηλ. 1382 μέ τό συμπέρασμα δτι οΐ Σπαρτιαται δέν εΐργάζοντο.
118. "Οπως έδειξεν ήδη ό Ε. Meyer είς τό Forschungen z. alt. Gesch. 1892 σ. 211 πρβλ. καί Kessler,
Plutarchs Leben d. Lyk. 1910 σελ. 104 κ.έ. καί σποράδην.
119. Θά ήτο μία έξαιρετικώς ενδιαφέρουσα έργασία ή μελέτη τοϋ πόθεν προέρχονται αί πληροφορίαι
καί πότε φαίνονται πραγματοποιήσιμοι αί έν λόγφ άπαγορεύσεις. Μία έπέκτασις τής έργασίας τοϋ Ε.
Kessler, πρός περισσοτέρας κατευθύνσεις θά άπέδιδε χρήσιμα στοιχεία.
120. Χαρακτηριστικά! είς τά εύρήματα τής Όρθιας, δπου διακρίνονται θέματα καθαρως χετταϊκά
δπως ό δικέφαλος άετός είς τά έλεφαντοστα καί άσσυριακοί τύποι είς τάς μορφάς τών ζφων, κυπριακά
όπως είς τά μολύβδινα κυρίως τά κοσμήματα είς σχήμα κιονοκράνου, διά νά μήν άναφερθοϋν παρά τά
περισσότερον ειδικά, αί έπιδράσεις δέ ένισχύονται καί άπό τήν χρησιμοποίησίν τών ξένων ύλικών,
δπως τοϋ έλεφαντοστοϋ.
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νατότης τήν όποιαν προσφέρει διά τήν ένταξιν καί των άλλων άναλόγων άγγείων εις
μίαν εύρυτέραν χρονικώς όμάδα έπιτρέπει καί πρός τάς δύο κατευθύνσεις, προ τής
έποχής του καί μετά άπό αυτήν, χρησιμοποίησιν των έξαγομένων συμπερασμάτων όπως
καί τήν άλληλοσυμπλήρωσίν των. Τό γεγονός κατά τό όποιον ό κλίβανος έγκαταλείπεται συγχρόνως μέ τήν κατασκευήν των τάφων καί τήν έπ’ αύτών τοποθέτησιν τού
άμφορέως, ίσως άπαιτεϊ μίαν έξήγησιν έπίσης. Μήπως ή έγκατάλειψίς του άντανακλα
τάς πρώτας περιοριστικός διατάξεις τού άπείρητο γάρ αντοΐς τέχνην έργάζεσθαι και
μανθάνειν βάναυσον. Δεν φαίνεται πιθανόν, διότι έχομεν άναλόγους άμφορεΐς καί άργότερον καί ή μή χρησιμοποίησίς του προηγείται κατά πολύ των χρόνων κατά τούς
όποιους είναι νοηταί αί άπαγορεύσεις αυταί. Γεγονός πάντως είναι, ότι έχει έγκαταλειφθή καί όχι καταστραφή, όπως φαίνεται άπό τά εις καλήν κατάστασιν διασωθέντα
όρύγματά του. Διά τούτο φαίνεται ότι ή διακοπή τής χρησιμοποιήσεώς του, σχετίζεται
μέ τούς τάφους, δηλαδή μέ τόν θάνατον των μελών τής οικογένειας εις τήν όποιαν άνήκε, ή τών μελών της τών άπησχολουμένων μέ αύτόν. Δέν άποκλείεται άκόμη καί ή περίπτωσις τής μεταφοράς τού έργαστηρίου εις άλλην περιοχήν, τούτο δέ ένισχύεται
άπό τό ότι τά γνωστά τεμάχια άναλόγων άμφορέων τών ευρεθέντων εις τήν Σπάρτην
καί άνηκόντων εις μεταγενεστέραν τού άμφορέως καί τού κλιβάνου έποχήν είναι κατεσκευασμένα διά πηλού προερχομένου έξ άλλης θέσεως, όπως άποδεικνύεται έκ τού
χρώματος καί τής συστάσεώς του. Δεδομένου, ότι είναι δύσκολον νά φαντασθή κανείς
— καί τούτο ένισχύεται καί έκ τών μέχρι τοΰδε εύρημάτων — ότι ύπήρχαν πολλά έργαστήρια άναλόγων άμφορέων εις τήν Σπάρτην, μία τοιαύτη μετάθεσις τού έργαστηρίου,
ύπαγορευθεϊσα καί άπό τήν αύξησιν τής πόλεως δέν φαίνεται νά άνήκη εις τήν σφαί
ραν τού άπιθάνου.
Εις τό σημεΐον αύτό δέν είναι ίσως άσκοπον νά παρουσιασθή έστω καί συντόμως
μία άλλη διαπίστωσις, ή όποια άφορΐί γενικώς τήν λακωνικήν τέχνην τού 6ου αίώνος,
έπί τής όποιας καί θά έπανέλθωμεν, σχετιζομένη άσφαλώς καί μέ τήν άνακατάταξιν
τών καλλιτεχνικών προσπαθειών καί άλλων έλληνικών έργαστηρίων. Τούτο είναι ή
παρατηρουμένη άπό τών μέσων περίπου τού 6ου αίώνος μέ τό τέλος τής Λακωνικής
III περιόδου, δηλαδή περί τό 550, διακοπή τής άναπτύξεως τής κεραμεικής καί τής
άγγειογραφίας121, έν άντιθέσει μέ τήν έκπληκτικήν άνάπτυξιν τής χαλκοπλαστικής ή
όποια συνεχίζεται μέχρι σχεδόν τού τέλους τού αίώνος εις τήν Λακωνίαν. Πρέπει
νά θεωρήται ώς άπολύτως βέβαιον έν σχέσει μέ τά μέχρι σήμερον γνωστά διά τήν
σπαρτιατικήν τέχνην, ότι ή άκμή τής χαλκοπλαστικής άκολουθεϊ τήν παρακμήν
τής κεραμεικής, καί ίσως τά δύο αυτά φαινόμενα δέν είναι άσχετα μεταξύ των. Μίαν
άπόδειξιν τής άκμής τής χαλκοπλαστικής, ή όποια είχε δώσει καί παλαιότερον έργα
υψηλής καλλιτεχνικής στάθμης, μετά τό 550 έχομεν τόσον μέ τά κατά διαφόρους τρό
πους συνδεόμενα μέ τήν Σπάρτην χάλκινα122 όσον καί μέ τούς όχι μόνον τεχνοτροπικώς άλλά καί θεματικώς προερχομένους άπό τά σπαρτιατικά έργαστήρια πολεμιστάς123,
121. Lane BSA 34 (1933-34) σελ. 150. Dawkins, Orthia σελ. 94 (Droop) Πρβλ. Cook, Greek Pain
ted Pottery, 97. P. Pelagatti, Annuario 33-4 (1955-56) N. S. 17-8. σ. 18.
122. Πρβλ. Langlotz, Bildhauerschulen σελ. 92 κ.έ. σποράδην καί τόν εΰρεθέντα εις τήν περιοχήν
Γερακίου (Γερονθρών) ’Απόλλωνα, Ch. Karouzos, Charithes, Festschrift Langlotz σ. 33-37.
123. Τούς συγκεντρώνει καί τελευταίως ό Kunze, VII Olympia Bericht, 1961 σ. 174-176 ό όποιος πα
ρατηρεί σ. 175 “Die meisten andere Krieger werden sich aiif das 3. Viertel des Jahrhunderts (6ου)
verteilen”.
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δπως καί μέ τάς μορφάς τάς χρησιμοποιουμένας ώς λαβάς διαφόρων άγγείων, κυρίως
υδριών124, καί τά διασωθέντα δλόκληρα άγγεϊα μέ τυπικόν παράδειγμα τόν κρατήρα τοϋ
Βίξ125. 126
Εις τόν αυτόν κύκλον ίσως πρέπει νά σημειωθή καί τό όνομα τοϋ Γιτιάδα μέ
τάς έργασίας είς τόν ναόν τής Αθήνας είς τήν σπαρτιατικήν Άκρόπολιν καί τό χάλκινον άγαλμά του είς τό ίερόν τών Άμυκλών12β. Όσον καί άν είναι δύσκολος μία δριστική έξήγησις τής άντιφάσεως αυτής, μεταξύ τής παρακμής τής κεραμεικής καί τής
ακμής τής χαλκοπλαστικής, δέν υπάρχει άμφιβολία ότι αύτή πρέπει νά άναζητηθή όχι
μόνον είς έσωτερικούς άλλα καί είς έξωτερικούς λόγους. Ή ύπόθεσις περί τής συνέπεια,
περιορισμών μετά τά μέσα τοϋ 6ου αίώνος, είς τήν καλλιτεχνικήν καί πνευματικήν
ζωήν, μεταναστεύσεως Λακώνων καλλιτεχνών καί τεχνιτών προς τήν μόνην σπαρτια
τικήν άποικίαν, τόν Τάραντα, ή όποια συζητεΐται έν συνδυασμώμέ τόν κρατήρα τοϋ Βίξ
καί τό έργαστήριόν του127, δέν άντιμετωπίζει ούσιαστικώς τό πρόβλημα. Τό αύτό δέ
ισχύει καί διά τάς άπόψεις, αί όποϊαι συνδέουν τόν κρατήρα τοϋ Βίξ μέ άλλα χαλκοπλα
στικά εργαστήρια τής Μεγάλης Ελλάδος128 ή φθάνουν νά δημιουργούν έν λακωνικόν
χαλκοπλαστικόν έργαστήριόν είς τήν Έτρουρίαν129. Αί πιθανότητες τών έξωλακωνικών, έπηρεαζομένων άπό τήν σπαρτιατικήν τέχνην έργαστηρίων, θά ήτο δυνατόν νά
συζητηθούν, μόνον άν δέν ήτο βεβαία διά τήν περίοδον άπό τό 550 έως τό 500 δρασις
καί μάλιστα ή άνθησις τών είς τήν Σπάρτην χαλκοπλαστικών έργαστηρίων, ή όποία
άποδεικνύεται τόσον άπό τήν εύρεΐαν παρουσίαν τών λακωνικών έργων είς όλα τά με
γάλα πανελλήνια ίερά καί κυρίως τής ’Ολυμπίας, όσον καί άπό τήν χρησιμοποίησιν
ώς κυρίου θέματος τής τέχνης αυτής, τοϋ πολεμιστοϋ. Τά δύο αύτά γεγονότα δέν μποροΰν είς καμμίαν περίπτωσιν νά θεωρηθούν τυχαία, διότι οΰτε δύναται εύκόλως νά γίνη δεκτόν ότι είσήγοντο τά λακωνικά έργα τά ευρισκόμενα είς τήν ’Ολυμπίαν καί
συνδεόμενα άμέσως μέ τήν λακωνικήν τέχνην, ούτε άκόμη ότι ή προτίμησις τοϋ θέ
ματος τοϋ πολεμιστοϋ γίνεται χωρίς λόγον. Είς τήν σειράν τών μικρών πολεμιστών
έχομεν άναμφιβόλως μίαν είκονογράφησιν τής έσωτερικής σπαρτιατικής πολιτικής πο
ρείας, ή όποία συγκεντρώνεται δλον καί περισσότερον είς τύπους συνδεομένους μέ
τούς νέους προσανατολισμούς τής ίστορικής ζωής, διά τών οποίων έχει τήν δυνατότη
124. Λ. Πολίτης, ΑΕ 1936 σ. 163 κ.έ. Πρβλ. καί Neugebaur, Reifarchaische Bronzbasen mit Zungenmuster RM 38 (1923-24) σελ. 341-440 καί AA 1925, 177-203 καί Vallet-Villard BCH 79 (1955) σελ. 58 κ.έ.
Rolley BCH 87 (1963) σ. 474 κ.έ. Πρβλ. καί Langlotz-Hirmer, Die Kunst der Westgriechen 1963 σελ. 29.
125. R. Joffroy, Le Tresor de Vix, 1954 καί διά τήν λακωνικήν καταγωγήν του είδικώς Rumpf, Β. Ant.
Beschav. 29 (1954) σ. 8 κ.έ. Charites σ. 127 κ.έ. έπίσης Kunze, VII Olympia Ber. σελ. 175. Καθαρώς
λακωνικά τά γράμματα L. Μ. Jeffery, The local Scripts of Archaic Greece σ. 191-2.
126. Παυσ. Ill, 17, 2-4 καί III, 8. Ό ναός τής Χαλκιοίκου φέρεται δτι έκτίσθη περί τά μέσα τοΟ 6ου
αίώνος μέ άρχιτέκτονα τόν Γιτιάδα πρβλ. Kiechle, Mess. Stud. σ. 118, Dickins BSA 13 (1906-7) σ. 138
κ.έ. Πρβλ. καί RE 7 (1912) στηλ. 1371 καί RE 10 (1919) 1757.
127. S. Karouzou, BCH 79 (1955) σ. 197-98, έπίσης Joffroy, La Tornbe de Vix, Mon. Piot, 48 (1954)
σ. 30 καί Rolley, L’Origine du Cratbre deVix. Remarque sur l’Hypothese Laconienne, BCH 82 (1958)
σ. 168-171 καί BCH 87 (1963) σ. 483.
128. Διά τών γραμμάτων πού φέρουν αί μορφαί του εις τό όπίσθιον μέρος συνδέει τόν κρατήρα μέ
τούς Λοκρούς ή Μ. Guarducci, L’ Alfabeto del Cratere di Vix, Rendisconti dei Lincei 8 Serie, 18 (1963)
σ. 23 ένφ oi Vallet-Villard BCH 79 (1955) σ. 65 τό συσχετίζουν μέ χαλκιδικά πρότυπα καί τό συνδέουν
μέ τό Ρήγιον. Ό Ch. Picard RA 1954. I σ. 77 μέ τήν Κόρινθον, ό J. Delepierre, Le Sujet de la Frise du
Crater de Vix φυλλάδιον σ. 31 (είς τάς έκδόσεις Broccard 1954) μέ τό "Αργος.
129. R. Bloch-R. Joffroy, R. Phil. 27 (1953) II, σ. 17 “Ateliers de Bronziers Grecs installes en Toscane”.
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τα νά έκφρασθη καλύτερον καί χωρίς δεσμεύσεις. ’Από τής άπόψεως αύτής θά πρέπει
ίσως νά τονισθή καί τό δτι τά θέματα καί αί μορφαΐ τής Λακωνικής τέχνης εις τό σύνολόν της άποδεικνύουν μεγαλυτέραν έξάρτησιν άπό τήν πραγματικήν ζωήν, άπό όσον
αί μορφαΐ όποιασδήποτε άλλης περιοχής, τούτο δέ θά καταστή έμφανέστερον καί μέ
τήν έξέτασιν τών μορφών τού νέου άμφορέως.
Διά τούς λόγους τής άντιφάσεως μεταξύ παρακμής τής κεραμεικής μετά τά μέσα
τού 6ου αϊώνος εις τήν Σπάρτην καί τής άκμής τής χαλκοπλαστικής καί χωρίς νά εί
ναι δυνατόν νά συζητηθούν έδώ δλα τά συναφή προβλήματα ίσως θά μπορούσαν νά ση
μειωθούν καί τά εξής. Οί βασικοί έσωτερικοί λόγοι συνδέονται μέ τούς νέους προσανα
τολισμούς τής Λακεδαιμονίων Πολιτείας καί ίσως μέ ώρισμένους ειδικούς περιορι
σμούς πού επιβάλλονται καί άρχίζουν σταδιακώς νά έφαρμόζωνται, δπως αί άπαγορεύσεις
αί σχετικαί μέ τάς ταφάς, τήν πολυτελή ζωήν, τήν έλευθέραν έπικοινωνίαν των πο
λιτών μέ ξένους κλπ. ’Αλλά είναι δύσκολον νά άποφασίση κανείς διά τό άν προηγούν
ται οί έσωτερικοί ή οί εξωτερικοί λόγοι, οί όποιοι έξηγοΰν τήν παρακμήν τής κεραμεικής καί τήν μεγαλυτέραν άπασχόλησιν μέ τήν χαλκοτεχνίαν. Διότι καί τό κοριν
θιακόν κεραμεικόν έργαστήριον παρουσιάζει κόπωσιν καί πτώσιν άπό τών μέσων τού
6ου αϊώνος130 καί χωρίς δυσκολίαν είναι εϋκολον νά διαπίστωση τό αύτό κανείς καί
διά τά περισσότερα τών άλλων εργαστηρίων, μέ μόνην μίαν έξαίρεσιν. Καί αύτή είναι ή
άνάπτυξις τού ’Αττικού, τό όποιον άπό τών άρχών τού 6ου αϊώνος κερδίζει συνεχώς θέ
σεις καί άπό τών μέσων τού αϊώνος έπιτυγχάνει νά ύπερκεράση δλα τά άλλα περιφερεια
κά έργαστήρια μέ άποτέλεσμα δχι μόνον τήν παρακμήν των, άλλά καί τήν άλλαγήν τού
προσανατολισμού των131. Τούτο φαίνεται εϊδικώς διά τήν περίπτωσιν τής Σπάρτης, ή
130. Lane, BSA 34 (1933-34) σ. 150 Payne, NC σ. 104 κ.έ. Rumpf, Malerei und Zeichnung (Handbuch)
σ. 51 κ.έ. Pfuhl, Malerei und Zeichnung I σ. 211. Dunbabin, Perachora II 1952 σ. 271 κ.έ. J.L. Benson,
Die Gcschichte der korinthischen Vasen 96 είκ. 100 κ.έ.
131. Ή έπιτυχία αύτή τών ’Αθηνών συνδέεται μέ τήν κατά είδικόν καί έξαιρετικώς ένδιαφέροντα
τρόπον λύσιν τοϋ δημογραφικοϋ προβλήματος τό όποιον έπίεζεν τόν ελληνικόν κόσμον, κατά τά μέσα
τοΟ 8ου καί τόν 7ον αΙώνα. ΕΙς τήν λύσιν τοϋ άποικισμοϋ τήν όποιαν έπροτίμησαν αί περισσότεροι
έλληνικαί πόλεις μέ έπί κεφαλής τάς Ιωνικός ή τήν λύσιν τής επεκτατικής πολιτικής τήν όποιαν
δι’ ειδικούς λόγους έπέλεξεν ή Σπάρτη, ή άθηναϊκή πολιτική προσέθεσε μίαν τρίτην, έπί τής όποιας
έβασίσθη όλη ή μεταγενεστέρα έξέλιξίς της. Αύτή ήτο προσαρμογή τοϋ παραγωγικοΰ της δυναμι
κού εις έξαγωγικόν, ή οποία συνδέεται μέ τήν έποχήν τοϋ Σόλωνος καί διαφαίνεται εις τάς διατάξεις
τής τότε κωδικοποιουμένης τρόπον τινά αττικής νομοθεσίας. Αί συνέπειαι αύτοϋ τοϋ μέτρου ήσαν εις
τό δημογραφικόν πρόβλημα όχι μόνον άμβλυνσις τής πιέσεως, άλλά καί άνάγκη άνθρωπίνου δυναμι
κού τό όποΐον ήρχισε νά συγκεντρώνεται άπό δλον τόν έλληνικόν κόσμον εις τάς ’Αθήνας. Διά τήν
τέχνην καί γενικώς διά τό πνεϋμα, συγκέντρωσις τών πλέον σημαντικών μορφών ή τολμηρών μαθητών
τών περιφερειακών έργαστηρίων εις ’Αθήνας καί σταδιακή ύπεροχή τοϋ άττικοΰ τό όποιον άφομοιώνει όλας τάς τάσεις καί γίνεται πανελλήνιον. Διά τό έμπόριον, περιορισμόν τών έξαγωγικών δυνατο
τήτων τών άλλων έργαστηρίων καί άνοδον τοϋ άττικοϋ, τό όποιον ’έχει τήν δυνατότητα τής βελτιώσεως
τής ποιότητος τών έργων του καί δέχεται συνεχώς δημιουργούς άπό όλα τά μέρη, διά τών όποιων εύνοεϊται περαιτέρω ή άνάπτυξις του. Διά τάς άλλας πόλεις-καλλιτεχνικά κέντρα, τά στοιχεία αύτά έχουν
μόνον άρνητικήν έπίδρασιν, άφοΰ δέν είναι δυνατή ή παρακολούθησις τής πορείας τών ’Αθηνών καί δέν
μένει εις τήν πρώτην περίοδον παρά ή έξειδίκευσις διά τήν διατήρησιν τών άγορών των καί ό περιορι
σμός είς τά περισσότερον ζητούμενα προϊόντα ή είς αύτά διά τά όποια διαθέτουν μεγαλυτέραν πείραν
καί είδικάς προϋποθέσεις άναπτύξεως. ’Εννοείται ότι καί αύτό θά διαρκέση έπ’ όλίγον διότι ήδη είς
τόν 5ον αιώνα ή ’Αττική τέχνη έχει γίνει πανελλήνιος καί άπό τής άπόψεως αύτής, όπως καί πολλών
άλλων, είναι αί Άθήναι 'Ελλάδος παίδενσις.
21
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όποια μας άπασχολεΐ, ότι είχεν ώς συνέπειαν τήν σκόπιμον παραμέλησιν τής κεραμεικής είς τήν όποίαν δέν ήτο δυνατός ό συναγωνισμός τής άττικής τέχνης καί τήν
στροφήν προς τήν έξειδίκευσιν τής καλλιτεχνικής παραγωγής είς προϊόντα κυρίως
τής μεταλλοτεχνίας, όπου τοϋτο ήτο περισσότερον ευκολον132. Τοϋτο μάλιστα συνο
δεύεται καί μέ τόν περιορισμόν καί είς ώρισμένα τυπικώς σπαρτιατικά θέματα, όπως
οί πολεμισταί ή τά μεγάλα χάλκινα άγγεΐα τοΰ τύπου τοϋ κρατήρος τοϋ Βίξ είς τά ό
ποια διατηρεί τήν ύπεροχήν. Τοιουτοτρόπως ή άντίφασις τής παρακμής τοϋ ένός τμή
ματος τής καλλιτεχνικής δημιουργίας μέ τήν άκμήν τοϋ άλλου έξηγεΐται μέ τήν άνάγκην τής προσαρμογής πρός τάς νέας συνθήκας τάς όποιας έπιβάλλει ή άθηναϊκή υπε
ροχή είς τόν ένα τομέα καί ή καθυστέρησις είς τόν άλλον, εν συνδυασμφ πρός τήν
έκλογήν των θεμάτων καί μέ τάς νέας κατευθύνσεις τής σπαρτιατικής ζωής.
Μετά τά μέσα τοϋ 6ου αίώνος ή λακωνική τέχνη συγκεντρώνει τάς προσπάθειας
της είς τήν μεταλλοτεχνίαν, όπου δύναται καλύτερον νά άντιμετωπίση τόν συναγωνι
σμόν καί νά διατηρήση τάς ξένας αγοράς της, τοϋτο δέ άποδεικνύεται άπό τόν άριθμόν,
τήν ποιότητα καί τήν διασποράν των έργων της.
Ό άμφορεύς μας πάντως έρχεται νά δείξη, όμοϋ μετά τών άλλων άνηκόντων είς τήν
ιδίαν κατηγορίαν άγγείων, σφζομένων έν δλω ή έν μέρει, ότι διά τήν περίοδον τήν έξικνουμένην άπό τών μέσων τοΰ 7ου περίπου αίώνος μέχρι τών μέσων τοϋ 6ου, ή τέχνη
γενικώς καί ή άγγειοπλαστική είδικώς θεραπεύεται μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν καί είς
τήν Σπάρτην. Ή καλλιτεχνική δημιουργία διά τήν περίοδον αυτήν δέν θεωρείται έγ
κλημα καί δέν φαίνεται νά ίσχύουν περιορισμοί διά τήν κόσμησιν τών τάφων ή τήν
έλευθέραν άπασχόλησιν τών πολιτών. Ταυτοχρόνως δίδει μίαν θετικήν άπάντησιν είς
τό ζήτημα τών φορέων τής λακωνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, διότι άποδεικνύει
ότι ή θεραπεία τής τέχνης δέν ήτο άπηγορευμένη διά τούς πολίτας τής Σπάρτης. Ή
δωρική μορφοπλαστική θέλησις χαρακτηρίζει καί τήν Σπάρτην, όσον καί τάς άλλας
δωρικάς πόλεις κατά τήν περίοδον αύτήν καί τοϋτο είναι σαφές είς δλας τάς μορφάς
της. Ή άνακοπή τής άναπτύξεως τής λακωνικής κεραμεικής, ή όποια παρατηρεΐται
άπό τά μέσα τοΰ 6ου αίώνος, συνδέεται τόσον μέ τήν έναρξιν τής έφαρμογής τών πε
ριοριστικών διατάξεων τής λεγομένης Λυκουργείου Νομοθεσίας, δσον καί μέ τήν
σκόπιμον στροφήν τής καλλιτεχνικής παραγωγής δΤ είδικούς λόγους είς μίαν ώρισμένην κατεύθυνσιν.
Ή διακοπή τής έπιδράσεως τών ξένων πηγών, κυρίως τών Ιωνικών, αίτινές κυριαρχοΰν κατά τόν 7ον καί τάς άρχάς τοΰ 6ου αίώνος είς τήν ποίησιν133, τήν μου
132. Τοϋτο διά τήν Σπάρτην φαίνεται εύεξήγητον, άν θυμηθή κανείς δτι μέ τήν χαλκοπλαστικήν
έχει πολύ ένωρίτερον δείξη τάς δυνατότητάς της, όπως άποδεικνύεται άπό τήν θεάν τοϋ Μενελαείου,
Matz, Gesch. gr. Kunst, πίν. 62. BSA 15, πίν. 10, τά μολύβδινα τής Όρθιας, τούς άμφορείς μέ άνάγλυφον διακόσμησιν όπως ό νέος, οί όποιοι έξαρτωνται άπό μετάλλινα πρότυπα. Είς τοϋτο όφείλεται
καί ή έπίδρασίς της καί έπί τής χαλκοτεχνίας τής Μ. Ελλάδος. Πρβλ. Langlotz-Hirmer, Die Kunst
der Westgriechen σ. 29.
133. Τόν Τέρπανδρον καί τόν Άλκμάνα πρβλ. καί A. R. Burn, The Lyric Age of Greece σελ. 181.
Επίσης φαίνεται ότι καί ό Θέογνις έπεσκέφθη τήν Σπάρτην, Θέογνις στ. 891 κ.έ. Διά τόν Άλκμάνα πρέ
πει νά σημειωθή ότι δέν άποκλείεται ή πιθανότης νά είναι, όπως άναφέρεται, Σπαρτιάτης άπό Μεσόας
καί άπό παρεξήγησιν νά έθεωρήθη Λυδός. Διαφωτιστική άπό τής πλευράς αύτής είναι ή παρατήρησις
τοΰ Bum (έ.ά. σελ. 180), ό όποιος παρατηρεί ότι οί "Ελληνες άργότερον γνωρίζοντες μόνον τήν πολε
μικήν Σπάρτην, δέν ήδύναντο νά έξηγήσουν πώς ήτο δυνατόν ένας ποιητής σάν τόν Άλκμάνα νά είναι
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σικήν134 καί τάς είκαστικάς τέχνας135, δπως καί τών κορινθιακών έπιρροών13δ, έν συν
δυασμό) μέ τον περιορισμόν εις την χαλκοπλαστικήν μετά τά μέσα τοϋ αίώνος, θά έξαφανίση τάς προϋποθέσεις μιας όμαλής καλλιτεχνικής άναπτύξεως. Ή άκινητοποίησις
τής σπαρτιατικής ζωής μέ τήν άπαλλοτρίωσιν τοϋ πολίτου ύπέρ τοϋ πολεμιστοϋ, τήν
βαθμιαίαν άπομόνωσιν καί τόν έσωτερικόν άσκητισμόν, θά φέρη τήν σπαρτιατικήν
τέχνην άπό τής κεφαλής εις τήν όποιαν εύρίσκεται εις ώρισμένας κατηγορίας έργων
τό πρώτον ήμισυ τοϋ 6ου αίώνος, είς τήν ούράν περί τό τέλος του καί εις τόν πλήρη
καταποντισμόν της τόν πέμπτον. Τά έλάχιστα λακωνικά έργα τοϋ 5ου αίώνος137,
τά όποια έχομεν, είναι έξαιρέσεις άποδεικνύουσαι τόν κανόνα.

Σπαρτιάτης. Δι’ αύτό μέ άφορμήν τόν στίχον τόν άναφέροντα τάς Σάρδεις τόν έθεώρησαν Λυδόν. Πρβλ.
καί Kiechle, Sparta und Lakonien σελ. 245.
134. Κατά τόν Πλούταρχον («Περί Μουσικής» 9) είς τόν Τέρπανδρον άποδίδεται ή πρώτη «Κατάστασις» τής μουσικής, ή δευτέρα, συνδεομένη μέ τάς γυμνοπαιδιάς, ήτο εργον περισσοτέρων, ώς τοΰ
έκ Γόρτυνος Θάλητος τοϋ Ξενοδάμου, τοϋ έκ Κυθήρων Ξενοκρίτου τοΰΛοκροΰ, τοϋ Πολυμνάστου τοϋ
Κολοφωνίου καί τοΰ Σακάδα τοΰ ’Αργείου. Πρβλ. Bowra, Greek Lyric Poetry (1936) σελ. 20. Michel,
Sparta (1952) σ. 14.
135. Διά τόνίωνισμόν τών λεγομένων ήρωϊκών άναγλύφων Langlotz, Bildhauersch. σελ. 96. Lippold,
Plastik (Handb. d. Archaeol. 3, 1 (1950) σ. 32. Είς τά κοσμήματα τών άγγειογράφων Homann- Wedeking, Archaische Vasenornamente σελ. 57 καί Antike und Abendland 7 (1958) σ. 67 κ.έ.
136. Είναι σαφείς είς τήν κεραμεικήν τής Σπάρτης άπό τοϋ 7ου αίώνος καί τοϋτο παρουσιάζεται
έπίσης καί μέ τόν νέον άμφορέα. ’Ενδιαφέρον είναι δτι έχομεν καί άντίστροφον έπίδρασιν είς τήν χαλ
κοπλαστικήν, όπου ή Κόρινθος δέχεται καί ή Σπάρτη δίδει (πρβλ. G. Rolley BCH 87 (1963) σελ. 482).
Τοϋτο άποδεικνύει άλλωστε τήν ύπεροχήν τής λακωνικής χαλκοπλαστικής καί άποτελεΐ μίαν άκόμη
έξήγησιν τών λόγων τής έξειδικεύσεως τής λακωνικής τέχνης μετά τά μέσα τοϋ 6ου αίώνος καί τόν
περιορισμόν της είς τήν έργασίαν τοΰ χαλκοϋ. Ή άποψις τοϋ Η. W. Stubs (Classical Quarterly 44 (1950)
σ. 37) κατά τήν όποιαν ή καλλιτεχνική άνάπτυξις τής Σπάρτης διακόπτεται διότι, συνεπεία τής περσι
κής έπεκτάσεως, έχάθησαν δι’ αύτήν αί μικρασιατικοί άγοραί καί άνετράπη τό ευνοϊκόν ίσοζύγιον πλη
ρωμών τής Σπάρτης, φοβούμαι ότι μεταφέρει, περισσότερον τοϋ δέοντος σχήματα τοϋ παρόντος είς
τό παρελθόν καί άνατρέπει τήν βάσιν τοΰ προβλήματος.
137. "Οπως ό λεγόμενος Λεωνίδας, πάλιν τό μαρμάρινον άγαλμα ένός πολεμιστοϋ. Langlotz, Bildhauerschulen πίν. 49 d. 506. Lippold, Plastik σ. 105 πίν. 32 κ.έ.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19(1964)

Π1ΝΑΞ 75

Σπάρτη: α. Αί κάμινοι τοϋ κλιβάνου. Είναι σαφής ό πώρινος κιονίσκος μετά ραβδώσεων εις τό μεταξύ
των δύο θαλάμων διαχωριστικόν τοίχωμα, β. Είκών των τάφων μετά τών καμίνων τοϋ κλιβάνου εις τό
βάθος. Φωτογραφία άπό τήν ΒΔ πλευράν. Ό πρώτος τών τάφων εχει άνασκαφή καί διακρίνεται
ό βυζαντινός τοίχος δεξιά, ό βασιζόμενος έπί τοϋ καλύμματος τοϋ δευτέρου

ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ
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Σπάρτη: α. Είκών τοϋ χώρου από Β. Διακρίνεται ό τρόπος συντριβής του καλύμματος τοϋ δευτέρου
τάφου ύπό τό βάρος τοϋ τοίχου. Εις τό βάθος ή παιδική ταφή έπί κεράμου, β. Ό δεύτερος τάφος μετά
τόν καθαρισμόν. Διακρίνεται ή στροφή τής κεφαλής καί όλιγώτερον ή κάμψις των ποδών
ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ
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Σπάρτη: α. Μ ία ακόμη είκών τοΰ χώρου άπό τήν Ν Α πλευράν. Ό παιδικός τάφος δεξιά, β. Ό χώρος άπό Δ μέ τόν κλίβανον εις τό πρώτον επίπεδον καί τούς
τάφους εις τό βάθος, γ. Είκών μετά τήν άνασκαφήν όλων τών τάφων καί πρό τής τοποθετήσεως τών πλακών εις τήν θέσιν των καί τής έπικαλύψεως τοΰ χώρου

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964)
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