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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Μουσεϊον Σπάρτης

Τό πρωταρχικόν θέμα τής περιοχής, δηλαδή ή 
έπέκτασις τοδ Μουσείου Σπάρτης, ή όποία θεω
ρείται άπολύτως απαραίτητος διά τήν όλοκλήρω- 
σιν τής έπανεκθέσεως τών αρχαίων όλοκλήρου τής 
περιφερείας, παρά τάς πολλαπλός προσπάθειας καί 
τήν ύπάρχουσαν άρχικήν πίστωσιν τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας, έκ δραχμών τριακοσίων χι
λιάδων, δέν κατέστη δυνατόν νά πραγματοποιηθή. 
Τοϋτο όφείλεται είς τάς συνεχιζομένας άντιδρά- 
σεις τοϋ Δήμου Σπαρτιατών, ό όποιος ύπόσχεται 
συνεχώς τήν παραχώρησιν τοϋ πρός έπέκτασιν 
χώρου, άλλά άναβάλλει συνεχώς τήν λήψιν οίασ- 
δήποτε άποφάσεως μέ διαφόρους δικαιολογίας. 
Παρά ταΰτα συνεχίσθησαν περιωρισμέναι έργα- 
σίαι βελτιώσεως τής έπανεκθέσεως, έκ παραλλή
λου δέ έτοποθετήθησαν κατατοπιστικοί πινακίδες 
είς έκθέματα τής δεξιάς πτέρυγος, έπίσης μετεφέρ- 
θησαν πρός θεραπείαν είς τά έργαστήρια τοδ 
Έθνικοδ Άρχαιολογικοδ Μουσείου, όσα έκ τών 
χάλκινων παρουσίαζον ζημίας.

Έκ τών παραδοθέντων είς τό Μουσεϊον τυχαίων 
εύρημάτων άξίζει νά σημειωθοϋν: 

α) Γυναικεία εικονιστική κεφαλή φυσικοϋ με
γέθους τών όψιμων ρωμαϊκών χρόνων τοϋ τέλους 
ίσως τοδ 3ου μ.Χ. αίώνος.

β) Τεμάχιον σαρκοφάγου μέ άνάγλυφον πα- 
ράστασιν κεφαλής πολεμιστοϋ, πιθανώτατα άπό 
σκηνήν Άμαζονομαχίας· άμφότερα προέρχονται 
έκ τής γωνίας τών όδών ’Αγησιλάου καί Εύαγγε- 
λιστρίας έν Σπάρτη.

γ) Έκ τής όδοϋ Χαμαρέτου προέρχεται κεφαλή 
γυναικεία, ίσως Βενδίδος, στηριζομένη έπί κορ- 
μοϋ δένδρου, τών όψιμων ρωμαϊκών χρόνων.

δ) Έκ κήπου, παρά τήν όδόν Μητροπολίτου 
Γερμανοϋ, προέρχεται άνδρική εικονιστική κεφα
λή έκ πεντελικοϋ μαρμάρου μικροτέρα τοϋ φυσι- 
κοϋ μεγέθους, τών ρωμαϊκών χρόνων.

ε) Έκ τής περιοχής τοϋ χωρίου Κεφαλά πα- 
ρεδόθη μαρμάρινον άκέφαλον άγαλμάτιον όρθής 
γυναικός, έπί χαμηλής βάσεως, φερούσης χιτώνα 
καί ίμάτιον τών όψιμων έλληνιστικών χρόνων, 
ΰψους 0,27 μ.

στ-ζ) Έκ τοϋ χωρίου Λεύκη Άνωγείων παρεδό- 
θησαν χάλκινον άγαλμάτιον κριοϋ καί χάλκινη 
κεφαλή Ιππαρίου.

Έπίσης, έξ άποτειχίσεων καί περισυλλογής με- 
τεφέρθησαν είς τό Μουσεϊον τής Σπάρτης, προερ
χόμενα έκ τοϋ χωρίου Γούναρι Σπάρτης, δύο τε

μάχια σαρκοφάγων, τό έν τών όποιων φέρει τμή
μα Άμαζονομαχίας, τό δέ έτερον είναι άκόσμητον, 
ώς καί έπιτύμβιον μέ δύο μορφάς τών έσχάτων 
ρωμαϊκών χρόνων καί τεμάχια κιόνων, κιονόκρα
να καί άλλα άνευ Ιδιαιτέρας άξίας άντικείμενα. 
Έκ τής περιοχής τοϋ χωρίου Βαφείο περισυνελέ- 
γη τεμάχιον έκ τοϋ άρχιτεκτονικοϋ κόσμου τοϋ 
ναοϋ τοϋ Άμυκλαίου μέ παράστασιν άνθέων, 6- 
μοιον μέ τά ευρισκόμενα είς τό Μουσεϊον τεμά
χια, τά προερχόμενα έκ τής άνασκαφής τής Γερ
μανικής ’Αρχαιολογικής Σχολής (AM LII (1927) 
πίν. XXII).

Είς τό Μουσεϊον τής Σπάρτης μετεφέρθησαν 
έπίσης τά εύρεθέντα είς τό Λεοντάριον Μεγα- 
λοπόλεως 271 άργυρά ένετικά σολδία τοϋ Μου 
αίώνος, ώς καί ό μετ’ αύτών εύρεθείς άργυροΰς 
δακτύλιος.

Μουσεϊον Τεγέας

Είς τό Μουσεϊον Τεγέας παρεδόθη λεοντοκε
φαλή έκ τής ύδρορρόης τοϋ ναοϋ τής Άθηνάς 
Άλέας.

Συλλογή Δημητσάνης

Είς τήν Συλλογήν Δημητσάνης παρεδόθησαν 
δύο στήλαι ένεπίγραφοι, έκ τών όποιων ή μία 
διασφζει τμήμα έπιγραφής τών έλληνιστικών 
χρόνων, πιθανώτατα ψηφίσματος άναφερομένου 
είς ίερόν τι τοϋ Πανός, ή δέ έτέρα άποτελεΐ τό 
άνω μέρος ένεπιγράφου έπιτυμβίας στήλης τών 
ρωμαϊκών χρόνων.

Συλλογή Μεγαλοπόλεως

Είς τήν έν λόγφ Συλλογήν παρεδόθησαν έλλη- 
νιστικών χρόνων πήλινα ειδώλια ώς καί τεμάχια 
άλλων όμοιων, προερχόμενα πιθανώτατα έκ τά
φου τής περιοχής Μεγαλοπόλεως.

Άνασκαφικαί έρευναι εις περιοχήν τής Σπάρτης

Ή συνέχισις τών άνασκαφικών έρευνών είς 
τά διάφορα άρχαιολογικά τετράγωνα, τά όποια 
ένδιαφέρονται οί ίδιοκτήταί των νά άποδεσμευ- 
θοϋν, είχεν είς έν έκ τών δύο τετραγώνων τά 
όποια έμελετήθησαν ένδιαφέροντα άποτελέσμα- 
τα. Οΰτω είς τό 100 οικοδομικόν τετράγωνον τής 
Σπάρτης, τό όποιον εύρίσκεται είς τήν περιοχήν 
τοϋ άρχαίου σπαρτιατικού συνοικισμοϋ τών Λι
μνών καί περίπου 1.200 μέτρα δυτικώς τοϋ ίεροϋ 
τής Όρθιας, άπεκαλύφθη οικοδόμημα περίπου 
τετράγωνον,διαστάσεων 10.50x10 μ.Είς τάς άλλας 
δοκιμαστικάς τομάς, αί όποΐαι έγένοντο περί τό 
οικοδόμημα, διεπιστώθη ή παρουσία ύλικοϋ προ- 
ερχομένου έκ τούτου είς κτίσματα τών όψιμων
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ρωμαϊκών και τών βυζαντινών χρόνων, κυρίως 
μεγάλων κυβολίθων. Παρά τό γεγονός ότι ή άνα- 
σκαφή τοϋ χώρου δέν έτερματίσθη καί δέν άνε- 
σκάφη οΰτε καν τό έσωτερικόν τοϋ άνευρεθέντος 
οίκοδομήματος, έκ τών πρώτων παρατηρήσεων 
συνάγεται ότι πρόκειται περί μνημείου τών έλλη- 
νιστικών πιθανώτατα χρόνων. Είναι έκτισμένον 
κατά τόν Ισοδομικόν τρόπον διά καλώς είργασμέ- 
νων καί μεγάλων λίθων καί διασώζεται εις ύψος 
0,50 - 0,80 μ. άπό τής εύθυντηρίας του. Δέν διακρί- 
νεται είς τά περισσότερα μέρη του συνδετικόν ύλι- 
κόν, έκτός ένός έλαφροϋ κονιάματος είς δύο ση
μεία, τό όποιον ίσως προέρχεται άπό μεταγενε- 
στέραν έπισκευήν. Είς τήν άνατολικήν πλευράν 
διακρίνονται τρείς είσοδοι καί είς τήν βορειοανα
τολικήν γωνίαν εύρέθησαν άρκετά όστρακα τών 
κλασσικών καί άρχαϊκών χρόνων, ένφ κατά τήν 
δυτικήν εύρέθησαν τεμάχια πλακός έκ μελανο- 
φαίου λίθου μέ έλαφροτάτην άνάγλυφον διακό- 
σμησιν έλληνιστικών χρόνων, πιθανώτατα άνθε- 
μίων. Όσον καί δν είναι τολμηρόν, δεδομένου 
ότι δέν άνεσκάφη τό οικοδόμημα όλόκληρον, ή 
θέσις είς τήν όποιαν εύρίσκεται έπιτρέπει τόν συ
σχετισμόν του μέ δύο ύπό τοϋ Παυσανίου (III, 16, 4 
καί 6) άναφερόμενα μνημεία «Ίόντι δέ ώς έπί τάς 
πύλας άπό τοϋ Χιτώνος Χίλωνός έστιν ήρφον 
τοϋ σοφοϋ νομιζομένου» καί «Λακεδαιμόνιοι δέ 
καί Λυκούργφ τφ θεμένφ τούς νόμους οία δή θεφ 
πεποιήκασι καί τούτφ ιερόν», τά όποία ήσαν είς 
τήν περιοχήν τών Λιμνών. Τό σχεδόν τετράγω
νον σχήμα, τό όποιον έχει τό οίκοδόμημα, ένι- 
σχύει περισσότερον τήν ύπόθεσιν περί τής άνευ- 
ρέσεως τοϋ ένός έκ τών δύο τούτων μνημείων, τά 
όποια δέν ήσαν ναοί, άλλά ήρώα καί ή ταύτισις 
τοϋ ένός, έστω, άποτελεϊ τήν βάσιν καί διά τήν 
άναζήτησιν τοϋ έτέρου.

Είς τό όλίγον ύψηλότερον καί άνωθεν τής δη
μοσίας όδοΰ Σπάρτης - Τριπόλεως ευρισκόμενον 
101 οικοδομικόν τετράγωνον, ή άνασκαφική έρευ
να άπεδείχθη άρνητική. Είς όλην τήν έκτασιν τοϋ 
κτήματος τής Παναγιώτας, χήρας Π. Σκιαδά, τό 
όποϊον ήρευνήθη διά τομών άνά όκτώ ή δέκα μέ
τρα, ούδέν οίκοδόμημα παλαιότερον τών όψιμων 
ρωμαϊκών χρόνων άνευρέθη, άλλά μόνον όστρα
κα, κυρίως πρός τό μέρος τής όδοΰ, άφθονα καί 
όλων τών περιόδων ήλθον είς φώς. Ή περιοχή 
φαίνεται ότι κατφκήθη κυρίως κατά τούς υστέ
ρους ρωμαϊκούς καί τούς βυζαντινούς χρόνους, 
άλλά ούδέν ίχνος μεγάλου δημοσίου οικοδομήμα
τος διεπιστώθη, τά περισσότερα δέ τών κτισμάτων 
ήσαν βυζαντινών χρόνων κατοικίαι, έν άποσυν- 
θέσει εύρισκόμεναι. Είς τό δυτικόν τμήμα τοϋ τε
τραγώνου εύρέθη μόνον τάφος ήμικατεστραμμέ-

νος τών βυζαντινών χρόνων άκτέριστος καί μέ τά 
όστά έν διαλύσει. Μόνον δέ έντός ξένων χωμάτων, 
είς τήν νοτιοανατολικήν πλευράν, άνευρέθη μέγα 
πώρινον δωρικόν κιονόκρανον όψιμων άρχαϊκών 
χρόνων. Δέν άποκλείεται νά προέρχεται έκ τοϋ 
παρακειμένου λόφου, διότι είς τόν χώρον, είς τόν 
όποιον άνευρέθη, τά χώματα είναι ξένα καί ούδέν 
άπολύτως οίκοδόμημα εύρέθη είς τήν άκτΐνα τών 
τριάκοντα μέτρων, άτινα έμελετήθησαν.

Μία έκ τών σπουδαιοτέρων έργασιών είς τήν 
Σπάρτην ήτο άκόμη ή έξαγωγή τών κινδυνευόν- 
των νά καταστραφοΰν έκ τής ύγρασίας ψηφιδω
τών, ή όποία συνδυασθεΐσα μέ παλαιοτέρας πλη
ροφορίας περί ψηφιδωτών είς δύο άλλας θέσεις 
καί έρευναν διά τήν άνεύρεσίν των, έδωκεν έξαι- 
ρετικής σημασίας νέα τοιαΰτα. Έκ τών γνωστών 
έγένετο ή έξαγωγή καί μεταφορά τοϋ εύρισκομέ- 
νου είς τήν παλαιάν οίκίαν Φουστάνου ψηφιδω
τού τοϋ «Άχιλλέως είς τήν Σκϋρον», είς τόν χώ
ρον τών άλλων δύο ψηφιδωτών τών τής «Εύρώ- 
πης έπί τοϋ Ταύρου» καί τοϋ «Όρφέως», δηλαδή είς 
τήν παλαιάν οίκίαν Μουραμπά. Ή έξαγωγή τοϋ 
ψηφιδωτού τούτου έδειξεν, ότι ή ύποθεμελίωσίς 
του άπετελεϊτο άπό κονιάματα παλαιοτέρων κα
τοικιών, ίσως τών πρωίμων ρωμαϊκών χρόνων. 
Τοϋτο φέρει χρώμα κυρίως έρυθρόν διαρθρούμε- 
νον διά καθέτων καί όριζοντίων γραμμών άλλου 
χρώματος. Τό κονίαμα αύτό προέρχεται άσφαλώς 
άπό παλαιότερα έσωτερικά κατοικιών καί είς όλί- 
γα σημεία διακρίνονται έζωγραφημένα μικρά άν
θη, ίσως είς τάς γωνίας, ένθυμίζοντα άνάλογα δεί
γματα έκ τής Πομπηίας, όπως π.χ. είς τοίχον τής 
Casa del Centenario (L. Curtius, Die Wandmale- 
rei Pompejis σ. 197, είκ. 121). Ή προπαρασκευή 
τής βάσεως διά τήν στρώσιν τοϋ ψηφιδωτοΰ έχει 
γίνει διά τής τοποθετήσεως τών παλαιοτέρων αύ- 
τών κονιαμάτων είς έπάλληλα στρώματα, τά όποια 
έχουν πατηθή μέ Ιδιαιτέραν φροντίδα, ένφ κά
τωθεν αυτών ύπάρχει έν άκόμη στρώμα άποτελού- 
μενον έκ μεγάλων τούβλων έναλλασσομένων μετά 
μέτριων ποταμίων λίθων. Έκ τών γνωστών ψη
φιδωτών έξήχθη τό καί έν Μαγούλςι καί είς τόν 
κήπον Ψυχογιού εύρισκόμενον, τό όποιον είχεν 
άνευρεθή τό 1915 καί δημοσιευθή (ΑΔ 4 (1918) 
σ. 171) παλαιότερον, άλλά έν τφ μεταξύ έκαλύφθη 
κατά τήν Κατοχήν. Ό,τι μετά σχετικής βεβαιότη- 
τος διεπιστώθη, κατά τάς έργασίας έξαγωγής του, 
είναι ότι εύρίσκετο είς δωμάτιον οίκοδομήματος 
τών έλληνιστικών χρόνων, τό όποιον δέν φαίνε
ται νά είναι τό μόνον, διότι οί τοίχοι συνεχίζον
ται πρός όλας τάς πλευράς καί δύναται μετ’ άσφα- 
λείας νά λεχθή ότι είς τό αύτό κτήμα ύπάρχουν 
καί άλλα ψηφιδωτά. Ή θέσις τοϋ ψηφιδωτού τού
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του είς τήν περιοχήν τής Μαγούλας, δηλαδή εις 
τήν κατεύθυνσιν τού Πλατανιστδ, τού άρχαίου 
σπαρτιατικού γυμναστηρίου, έν συνδυασμφ μέ τα 
θέματα τών παραστάσεών του, κυρίως παιχνίδια 
καί άγωνίσματα, έπιτρέπει τήν ύπόθεσιν κατά τήν 
όποιαν τό οίκοδόμημα τούτο εύρίσκεται ίσως είς 
σχέσιν μέ τάς έγκαταστάσεις τού γυμναστηρίου 
όπου, Παυσ. ΙΠ, 14,8 «Καί χωρίον Πλατανιστας 
έστιν άπό των δένδρων, αΐ δή ύψηλαΐ καί συνε
χείς περί αύτό αϊ πλάτανοι πεφύκασιν. Αυτό δέ τό 
χωρίον, ένθα τοίς έφήβοις μάχεσθαι καθέστηκε». 
Δυστυχώς μία άνασκαφή τού χώρου παρουσιάζει 
πολλάς δυσκολίας, διότι όλόκληρος ή περιοχή 
είναι κατάφυτος μέ διάφορα όπωροφόρα δένδρα 
καί άνήκει είς ίδιώτας, οί όποιοι μάλλον θά άντι- 
σταθοΰν είς πάσαν ζημίαν τών κήπων των.

Είναι ένδιαφέρον νά σημειωθή ότι έδώ ήτο έν- 
τελώς διάφορος ή βάσις έπί τής όποιας έφέρετο 
τό ψηφιδωτόν, άποτελουμένη έκ στρώματος λί
θων κατακορύφως τοποθετημένων, έπ’ αύτών δέ 
παχύ στρώμα πεπατημένης γής, άναμεμειγμένης 
μέ κεραμοκονίαμα, καί σχηματιζούσης οϋτω ισχυ
ρόν κουρασάνι. Διά τά θέματα τού ψηφιδωτού δύ- 
ναται νά καταφύγη τις είς τήν δημοσίευσιν τού 
ΑΔ 4 (1918) σ. 191 είκ. 1.

Μεγαλύτερον ένδιαφέρον παρουσίασαν αί έρ- 
γασίαι έντοπισμοΰ καί έξαγωγής τών ψηφιδω
τών, διά τά όποϊα ήτο μόνον γνωστόν, ότι τό εν 
εύρίσκετο έμπροσθεν τής οίκίας Άλεξοπούλου, 
παρά τήν όδόν 'Αγ. Νίκωνος, καί έφερε παράστα- 
σιν Μεδούσης, τό δέ έτερον είς τόν κήπον τής 
οίκίας Σινακίδη καί άπεικόνιζε «Σαπφώ στεφα- 
νουμένην». Διότι έδώ, έκτος τών άναφερομένων 
είς τάς παλαιοτέρας αΰτάς πληροφορίας, άνευρέ- 
θησαν καί νέαι παραστάσεις, έκ τών όποιων με
ρικοί σώζονται καλώς καί δίδουν, έκτός τών συ
νήθων διά τά ψηφιδωτά σκηνών, είς τήν δευτέ- 
ραν θέσιν καί μερικά πορτραϊτα άπό πολλών άπό- 
ψεων πολύτιμα.

Ή οικία Άλεξοπούλου, ή όποια μετά πολλάς 
δυσκολίας άνευρέθη, δεδομένου ότι έχει άλλά- 
ξει έν τφ μεταξύ πολλούς ίδιοκτήτας, καί ή άνα
σκαφή τού πρό αυτής χώρου ταχέως έδειξε τήν 
ϋπαρξιν ψηφιδωτού δαπέδου είς τόν μεταξύ τής 
σφζομένης παλαιάς οίκίας καί τού πεζοδρομίου 
χώρον. Εύρέθη είς βάθος 0,90 μ. άπό τής έπιφανεί- 
ας τού πεζοδρομίου καί είς άπόστασιν 2.60 μ. άπό 
τού τοίχου τής οίκίας. Είς τόν μεταξύ τού ψηφι
δωτού καί τής οίκίας χώρον ή άνασκαφή κατά 
μέρος έδειξεν είς βάθος 1.70 μ. καί τήν ΰπαρξιν τά
φου ρωμαϊκών χρόνων, πιθανώτατα σεσυλημένου 
ή κατεστραμμένου άργότερον, διότι ούτε όστά 
ούτε κτερίσματα εύρέθησαν είς τήν θέσιν των.

Ή παράστασις τής Μεδούσης εύρέθη ακριβώς 
παρά τό πεζοδρόμιον καί μόνον έλάχιστον τμή
μα τού πλαισίου της έκαλύπτετο (Πίν. 137α) 
ύπό τού κρασπεδορείθρου. Είς τό κέντρον τής 
συνθέσεως άπεικονίζεται ή κεφαλή τής Μεδού
σης διατηρουμένη σχετικώς καλώς έντός κύκλου, 
ό όποιος περιβάλλεται άπό τέσσαρα ήμικύκλια 
μέ παραστάσεις δελφίνων άντωπών καί τέσσαρα 
τραπεζοειδή πλαίσια μέ παραστάσεις άλλων ι
χθύων, έν μέρει σφζομένων. Ή παράστασις τής 
κεφαλής τής Μεδούσης έχει ένάργειαν καί δύ- 
ναμιν παρά τό γεγονός ότι έπικρατοΰν περισσό
τερον τά άνθρώπινα καί όχι τά ζωικά στοιχεία. 
Τό άκριβές μέγεθος τού δωματίου, είς τό όποιον 
εύρίσκετο, δύναται νά δοθή μέ σχετικήν άκρί- 
βειαν, διότι είς τήν δυτικήν πλευράν του εύρέθη 
τοίχος καί θύρα φέρουσα είς παρακείμενον δω- 
μάτιον καί άσφαλώς έτερον δμοιον δωμάτιον 
ύπήρχε καί είς τήν άνατολικήν, άσφαλώς κα- 
ταστραφέν έκ τοίχων παλαιοτέρων οίκιών, οί 
όποιοι πρέπει νά διήρχοντο έντεΰθεν. Τό δωμά
τιον, τού όποιου δάπεδον ήτο ή παράστασις τής 
Μεδούσης, ήτο τετράγωνον διαστάσεων 4.10 x 
4.10 μ., ένφ τό δυτικώς ευρισκόμενον — τό αύτό 
πρέπει νά ύποτέθή καί διά τό άνατολικώς κείμε
νον — ήσαν 3 χ 4.20 μ. καί τό δλον πλάτος τού οι
κοδομήματος, άν δέν είχε καί άλλην προέκτα
σης ήτο 10.20 μ. Μέ τήν άνασκαφήν είς τόν χώ
ρον αύτόν καί τήν άνακάλυψιν τής παραστάσεως 
τής Μεδούσης είχε πρακτικώς όλοκληρωθή ή 
έρευνα είς τήν θέσιν αύτήν, άλλά, έπειδή ακρι
βώς αί διαστάσεις μήκους πλάτους δέν έφαίνον- 
το κανονικαί, έζητήθη ή άδεια τού Δήμου διά 
τήν έρευναν καί τής πρό τού μωσαϊκού τής Με
δούσης εύρισκομένης όδοϋ Άγ. Νίκωνος. Α
κριβώς μετά τό κρασπεδόρειθρον τής όδοΰ καί 
είς τήν άνατολικήν πλευράν της, είς τόν άξονα 
τής κεφαλής τής Μεδούσης, ή άνασκαφή έδειξεν 
είς τό βάθος τού 1 μ. δχι άπλώς συνέχισιν τών 
πλαισίων τού μωσαϊκού, άλλά νέαν παράστασιν 
καί, μεταξύ αύτής καί τού μωσαϊκού τής Μεδούσης, 
διαχωριστικόν τοίχον. Ή έπιφάνεια τού μωσαϊ
κού τούτου ήτο 0,10 μ. χαμηλότερον άπό τό προ- 
ηγούμενον μωσαϊκόν τής Μεδούσης, κατά τρόπον 
ώστε νά σχηματίζεται μία έλαφρά βαθμίς μεταξύ 
τού νέου καί τών παλαιών δωματίων. Ή παράστα- 
σις, ή όποια εύρέθη είς τό κέντρον τού νέου χώ
ρου καί είς θέσιν είς τήν όποιαν θά έπρεπε νά 
είναι είσοδος πρός τό δωμάτιον τής Μεδούσης, 
διασφζεται καλώς καί άπεικονίζει δύο πάνθηρας 
άντωπούς μέ τούς έμπροσθίους πόδας έπί κρατή- 
ρος, τόν ένα έπί τού χείλους, τόν έτερον έπί τού 
κάτω μέρους τής λαβής (Πίν. 137β ). Είναι δια-
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στάσεων 2.10 χ 1.10 μ. καί έκτός των άλλων στοι
χείων εχομεν τήν δήλωσιν τοϋ έδάφους έπί τών 
όποιων πατοΰν διά γραμμών. Πέραν τής παρα- 
στάσεως, πρός δυσμάς, εύρέθησαν τά συνήθη 
διακοσμητικά θέματα μέχρις άποστάσεως 5 μ., 
τά όποια ασφαλώς θά ύπήρχον καί πρός άνατο- 
λάς, άλλά μόνον έλάχιστα διασφζονται, μέ άπο- 
τέλεσμα τό αυτό συνολικόν πλάτος, τό όποιον 
είχον τά τρία μαζί δωμάτια, δηλαδή 10.20 μ. ’Εδώ 
όμως δέν εχομεν διαχωριστικούς τοίχους κατά 
πλάτος καί όλόκληρος ό χώρος σχηματίζει μίαν 
ένιαίαν μεγάλην αίθουσαν. Ή συνέχισις τής άνα- 
σκαφής καθ’ όλον τό πλάτος τής όδοϋ έδειξε τα
χέως ότι ή αίθουσα αύτή δέν είχε μόνον τήν πα- 
ράστασιν τών πανθήρων ώς δάπεδον, διότι άκρι- 
βώς μετά άπό αυτούς εύρέθησαν τά πλαίσια καί 
άποσπάσματα μιας άλλης. Άτυχώς οί ύδραγωγοί 
τού Δήμου είχον είς τό σημεΐον αύτό σχεδόν κα
ταστρέψει τήν σπουδαιοτέραν άσφαλώς εικόνα 
τού χώρου. Είς πλαίσιον πλάτους 1.70 μ. καί ύψους 
πλέον τών 2 μ. περίπου, διότι δέν διεσώθη τό 
κάτω μέρος, διασφζονται άποσπασματικώς τρεις 
κεφαλαί, παρά τάς όποιας είναι τά όνόματα ΒΙΟΣ 
(άσφαλώς ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ) ΚΑΟΣ (άσφαλώς ΠΑ
ΤΡΟΚΛΟΣ) καί ΒΡΙΣΗΙΣ, άπό τά όποια κερδί- 
ζομεν άσφαλώς τό περιεχόμενον τής σκηνής. 
Πρόκειται περί τής όμηρικής σκηνής τής άποδό- 
σεως τής Βρισηΐδος ύπό τού Άχιλλέως, ή όποια 
είναι γνωστή καί άπό άλλας παραστάσεις, όπως 
καί άπό τάς τοιχογραφίας τής Πομπηίας (Πρβλ. 
τήν παράστασιν τής Casa del poeta tragico, P. 
Herrman, Denkmaler der Malerei des Altertums, 
πίν. 10). Δυστυχώς ή καταστροφή τής τόσον 
ένδιαφερούσης αύτής παραστάσεως είναι σχεδόν 
πλήρης καί έκτός τών κεφαλών διασφζεται μό
νον είς τήν κάτω άριστεράν πλευράν μικρόν τμή
μα τών ποδών μιας μορφής. Φαίνεται πάντως βέ
βαιον ότι αύτή ήτο ή κυρία παράστασις τού οι
κοδομήματος, διότι ώς διεπιστώθη άπό τήν συνέ- 
χισιν τής άνασκαφής κατείχε τό κέντρον τής με
σαίας αίθούσης. Ή ερευνά έν συνεχεία, ύπό τό 
έτερον πεζοδρόμιον, έδειξεν ότι μία άκόμη παρά- 
στασις, τής όποιας μόλις έσφζοντο έλάχιστα λεί
ψανα, μήκους 0,80 μ., πλ. 0,35 μ. καί αύτά έν άπο- 
συνθέσει, εύρίσκετο μετά τήν όμηρικήν σκηνήν, 
ή όποια μάλιστα κατείχε τό μεσαϊον άλλων τριών 
δωματίων. Τοιουτοτρόπως δυνάμεθα νά σχηματί- 
σωμεν μίαν σχετικώς άκριβή Ιδέαν τού όλου οι
κοδομήματος, μιας δηλαδή πλούσιας οικίας, ή 
όποια είχε μίαν κεντρικήν αίθουσαν, διαστάσεων 
10.20 X 4 μ., περιβαλλομένην άπό έξ δωμάτια, δη
λαδή άνά τρία έκατέρωθεν. Αί διαστάσεις τού οι
κοδομήματος ήσαν: πλάτος 10.20 μ. σχετικώς βέ

βαιον, μήκος 12.50-14 μέτρα περίπου. Άτυχώς, 
τά βαθύτερα θεμέλια τού ένός κρασπεδορείθρου 
καί ή διέλευσις τών ύδραγωγών τοϋ Δήμου ύπό 
τό κατάστρωμα τής όδοϋ κατέστρεψαν τά κύρια 
χαρακτηριστικά τοϋ ψηφιδωτού τής κεντρικής 
αίθούσης καί τοϋ νοτίου μεσαίου δωματίου 
(τό πρόχειρον σχέδιον (Πίν. 138α-β ) δίδει μίαν 
Ιδέαν τής διατάξεως τών ψηφιδωτών καί τοϋ 
οικοδομήματος).

Διά τό ψηφιδωτόν τής οικίας Σινακίδη ήτο 
γνωστή ή πληροφορία, ή οποία εύρίσκεται είς 
όλας τάς έκδόσεις τοϋ Guide Bleu, Grece, προερ- 
χομένη πιθανώτατα άπό τόν Gabriel Millet, ό 
όποιος έργαζόμενος είς Μυστράν ίσως έτυχε νά 
λάβη γνώσιν έργασιών είς τόν κήπον τής οι
κίας, κατά τάς όποιας άπεκαλύφθη Portrait de 
«Sapho couronnee» καί έκαλύφθη έκ νέου διά 
χώματος. ΔΓ έρεύνης είς τό ύποθηκοφυλακεΐον 
άνευρέθη ότι ή παλαιά οικία Σινακίδη μετά πολ- 
λάς περιπετείας είχε περιέλθει μετά τοϋ κήπου 
της είς τήν Ιδιοκτησίαν τοϋ Α. Κάκαρη, ό όποιος 
όμως δέν έγνώριζεν είς ποιον σημεΐον τοϋ κήπου 
ήτο τό ψηφιδωτόν. Δύο στοιχεία ήλθον είς έπι- 
κουρίαν μας είς τήν περίπτωσιν αύτήν: ή διαπί- 
στωσις ότι είς τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν τοϋ κή
που όπως καί είς τμήματα τών παρακειμένων κή
πων Φαρίνου καί Μαρκοπούλου τά δένδρα δέν 
ήσαν άνεπτυγμένα, όσον είς τά άλλα μέρη τών 
κήπων, καί ή πληροφορία τής πενθερας τοϋ κ. 
Κάκαρη ότι όπως τής είχεν εΐπει ό σύζυγός της 
«κοντά στήν λεμονιά πού δέν μεγαλώνει βρίσκον
ται μουσεία (sic), άπό τά όποια μπορεί νά χάσουμε 
τό σπίτι». Ή άνασκαφή ήρχισεν είς άπόστασιν 
όλίγων μέτρων δυτικώς τοϋ άνατολικοϋ μανδρο
τοίχου τοϋ κήπου, ό όποιος χωρίζει τούς κήπους 
Κάκαρη καί Μαρκοπούλου, καί όλίγων άπό νο
τίου τοιούτου, ό όποιος χωρίζει τούς κήπους Κά
καρη καί Φαρίνου, άκριβώς δέ 6.50 μέτρα άπό τής 
νοτιοδυτικής γωνίας. Ή άνασκαφή άπό τής πρώ
της ήμέρας ήρχισε νά μάς δίδη έκπλήξεις, διότι 
άντί τής ζητουμένης Σαπφοϋς εύρέθημεν πρό πο- 
λυπροσώπου παραστάσεως, έν άποσυνθέσει σχε
δόν, μέ σφζόμενα έλλιπώς τρία πρόσωπα, τό έν 
προφανώς καθήμενον, τά δύο όρθια παρά τά όποια 
άναγιγνώσκονται τά όνόματα ΚΑΛΛΙΟΠΗ καί 
ΟΥΡΑΝΙΑ καί δύο άκόμη γράμματα ένός τρίτου 
όνόματος τά ΜΝ τοϋ όνόματος τής Πολύμνιας. 
Άπό τά σφζόμενα τμήματα φαίνεται, ότι ή παρά- 
στασις είχε πλάτος τριών μέτρων (άκριβέστερον 
3-3.10) καί ύψος δύο (2-2.15) καί άσφαλώς, 
άν κρίνωμεν άπό τήν πυκνότητα τών μορφών είς 
τό τμήμα πού διασφζεται (Πίν. 138γ ), δέν πε- 
ριελάμβανε μόνον τάς Μούσας, άλλά καί άλλα
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πρόσωπα ή σκηνάς. Δεδομένου ότι τέσσαρα πρό
σωπα είκονίζονται είς τό 1/5 τοΟ χώρου, αν ή 
παράστασις είχεν έστω καί όχι άκριβώς τήν αυ
τήν άλλα άνάλογον πυκνότητα, θά έπρεπε νά πε- 
ριλαμβάνη πλέον των δεκαπέντε μορφών. Ή συνέ- 
χισις τής άνασκαφής κατ’ άρχάς νοτιοανατολι
κά^ τής κεντρικής αότής παραστάσεως και έν 
συνεχείμ βορειοδυτικώς έδειξεν ότι αϋτη δέν ήτο 
μόνη, άλλά έπλαισιοΰτο ύπό πέντε προσωπογρα
φιών, μεταξύ τών όποιων υπήρχε καί αύτή τής 
Σαπφοΰς καί μάλιστα θαυμασίως διατηρουμένη. 
’Ακριβώς είς τό ΰψος τών κεφαλών τών Μουσών, 
είς τήν νοτιοανατολικήν πλευράν, εόρέθη προσω
πογραφία καλώς έπίσης διατηρουμένη φέρουσα 
τό όνομα ΑΛΚΗΒΕΙΑΔΗΣ(!), ή όποία μας δίδει 
έν άπό τά σπουδαιότερα πορτραΐτα όλης τής σει
ράς. Είναι όπως καί τά άλλα πορτραΐτα έντός τε
τραγώνου, διαστάσεων άνευ τών πλαισίων 0,90 x 
0,90 μ., μετά τών πλαισίων 1.20 χ 1.20 μ., καί 
τοποθετημένη κατά τρόπον ώστε τό κάτω μέρος 
της νά μή είναι είς τήν κατεύθυνσιν τού κάτω μέ
ρους τής παραστάσεως τών Μουσών, άλλά κα- 
θέτως πρός αύτάς ώσάν νά τάς άντικρύζη. Είς τό 
κάτω μέρος τής παραστάσεως τών Μουσών, άλλά 
έξω άπό τήν προέκτασιν τής παραστάσεως αύ- 
τής, εύρίσκεται ή είκών τής Σαπφοΰς, ή όποία 
φέρει τό όνομα ΣΑΦΦΩ, μέ διάδημα είς τήν κο
ρυφήν τής κεφαλής (Πίν. 139α), τοποθετημένη 
μέ τήν αυτήν κατεύθυνσιν όπως καί αί Μούσαι. 
Τό ψηφιδωτόν είς τήν θέσιν αυτήν εύρέθη σκε- 
πασμένον διά μεγάλων λίθινων πλακών, άσφαλώς 
κατά τήν έποχήν κατά τήν όποιαν πρό πεντηκον
ταετίας είχεν εύρεθή, πιθανώτατα ότε κατεσκευά- 
ζετο ό μανδρότοιχος τοϋ κήπου ή ή μία μικρά 
ύδατοδεξαμενή έπιφανείας, ή όποία είχε κατα- 
σκευασθή πλησίον του. Έν τρίτον πορτραΐτον, 
τό όποιον έπίσης διασφζει τό όνομά του, εύρί- 
σκεται είς τό κάτω μέρος καί άκριβώς είς τό μέ
σον τής παραστάσεως τών Μουσών καί έχει σο- 
βαράς ζημίας, δίδει τό όνομα ΑΚΜΑΝ (Πίν. 
139β ). ΔΤ αύτοΰ έχομεν τόν γνωστόν ποιητήν τής 
σπαρτιατικής άρχαϊκής ζωής, τόν Άλκμανα, ό 
όποιος κατήγετο άπό τάς Σάρδεις, άλλά έδρασεν 
είς τήν Σπάρτην, όπου κατά τόν Παυσανίαν (Παυσ. 
Ill, 15, 2) υπήρχε κατά τόν Πλατανιστάν καί μνή- 
μά του, ίσως μικρόν ήρφον ή άλλο μνημεϊον, 
«ΤοΟ Σεβρίου δέ έστιν έν δεξιά μνήμα Άλκμά- 
νος, φ ποιήσαντι άσματα ούδέν ές ήδονήν αύτών 
έλυμήνατο τών Λακώνων ή γλώσσα, ήκιστα πα- 
ρεχομένη τό εύφωνον». Τέταρτον πορτραΐτον εΰ- 
ρίσκεται είς άλλο άκρον τής παραστάσεως τών 
Μουσών καί άκριβώς είς τήν άντίστοιχον τής Σαπ. 
φοΰς θέσιν, έπίσης έλλιπές, τοΰ όποιου δέν δια

σώζεται ούτε τό όνομα. Πρόκειται πάντως περί 
άνδρικής μορφής καί θά ήδύνατο ίσως νά ύποτε- 
θή άπό τήν θέσιν είς τήν όποιαν εύρίσκεται, ότι 
πρόκειται περί τοΰ ’Αλκαίου, ό όποιος έχει τοπο- 
θετηθή είς τήν άντίστοιχον τής Σαπφοΰς θέσιν. 
Τό πέμπτον πορτραΐτον είναι πολύ περισσότε
ρον έλλιπές, διότι έχει καταστραφή τό άνω τοΰ 
στόματος τμήμα τοΰ προσώπου, άλλά διασφζει 
τά τελευταία γράμματα τοΰ όνόματος ΚΡΕΩΝ, καί 
επομένως πρόκειται περί τοϋ Άνακρέοντος. Κα
τέχει τήν θέσιν τήν άντίστοιχον τοΰ Άλκιβιά- 
δου, είναι δηλαδή είς τό ΰψος τών κεφαλών τών 
Μουσών, άλλά είς τήν βορειοδυτικήν πλευράν 
των. Είς τό άνω μέρος τής παραστάσεως τών Μου
σών δέν άνευρέθη πορτραΐτον, άλλά τό σύνηθες 
διακοσμητικόν πλαίσιον, ώστε τά άνευρεθέντα κα
λύπτουν τάς τρεις μόνον πλευράς της. Τήν έκ- 
τασιν μεταξύ τών διαφόρων προσωπογραφιών τήν 
καλύπτουν όμοιων διαστάσεων τετράγωνα μέ ποι
κιλίαν διακοσμητικών θεμάτων, τά όποια έναλ- 
λάσσονται. ’Αλλά τό ψηφιδωτόν δέν έξαντλεΐται 
έδώ, διότι πρός τάς δύο κατευθύνσεις άνω καί 
κάτω (άνω ή πλευρά τών κεφαλών, κάτω τών πο- 
δών) καί έκτος τών τετραγώνων πού καλύπτονται 
άπό διάφορα διακοσμητικά μοτίβα καί μόνον άπο- 
σπασματικώς σφζονται καί αύτών είς τά όποια 
ύπάρχουν αί προσωπογραφίας άκολουθοΰν δύο 
άκόμη σειραί, ένώ είς τάς δύο πλευράς, δεξιά καί 
άριστερά, έκτός τών προσωπογραφιών υπάρχει 
άκόμη μία. Αύτό δίδει είς τό μωσαϊκόν έκτασιν, τήν 
όποιαν δέν είχομεν ύποπτευθή άρχικώς, καί τό έν- 
διαφέρον είναι, ότι δύναται μέ άσφάλειαν νά λε- 
χθή ότι ούδαμοΰ εύρέθη διαχωριστικός τοίχος 
δωματίων. Τό ψηφιδωτόν είς τήν περίπτωσιν αΰ- 
τήν καλύπτει δάπεδον ένιαϊον, διαστάσεων περί
που 10 — 10.50 μ. πλάτους, άλλά άγνώστου άκόμη 
μήκους. Μέ τήν συνέχισιν τής άνασκαφής πρός 
τούς δύο μανδροτοίχους τούς χωρίζοντας τόν κή
πον Κάκαρη άπό τούς κήπους Μαρκοπούλου καί 
Φαρίνου διαπιστοΰται, ότι τό ψηφιδωτόν συνεχί
ζεται καί ύπό τούς μανδροτοίχους πρός τούς δύο 
κήπους, όπως συνεχίζεται καί πρός τήν άντίθε- 
τον κατεύθυνσιν έντός τοϋ κήπου Κάκαρη. Έφάνη 
έπομένως προφανές ότι ήτο πιθανόν νά είχε καί 
άλλας παραστάσεις τό ψηφιδωτόν μετά τά τρία 
τετράγωνα τών προσωπογραφιών καί τών διακο- 
σμητικών θεμάτων. Πράγματι δέ καί είς τάς 
δύο πλευράς άνευρέθησαν, άν καί είς κατάστασιν 
σχεδόν πλήρους άποσυνθέσεως, δύο παραστάσεις 
μέ σκηνάς κυνηγίου, διαφορετικού πάντως, όσον 
δύναται νά κριθή έκ τών διασωθέντων σπαραγμά
των, πλάτους 5.80-6 μ., ΰψ. 1.80 μ. περίπου ή 
κάτω, καί πλάτους 8.40 - 8.50 μ., ΰψ. 1.80 ή έπάνω.
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ΕΙς τήν κάτω τό θέμα ή τά θέματα ήσαν κυνήγιον 
άγριων ζώων καί είς 6ν σφζόμενον άπόσπασμα εί- 
κονίζεται παγιδεομένον είς δίκτυον ζώον, τό όποι
ον άποτελειώνεται μέ κτυπήματα δόρατος ύπό κυ- 
νηγοϋ. Τό ένδιαφέρον όμως παρουσιάζεται καί έδώ 
άπό τό ότι είς τά δύο άκρατης σκηνής απεικονίζον
ται, σχεδόν είς τό πλαίσιον, δύο μορφαί, αί όποΐαι, 
έκ των όνομάτων τά όποια φέρουν, είναι αί προ
σωποποιήσεις τής ήμέρας καί τής νυκτός. Είς τό 
νοτιοανατολικόν άκρον ήτο ή είκών τής ήμέρας, 
ή όποια διασφζει μέρος τοϋ προσώπου ( Π ί ν . 
140 β) καί τά γράμματα ΗΜΕΡ, είς τό βορειο
δυτικόν μόνον εν άσήμαντον τμήμα τής νυκτός δια- 
σφζουσα τά γράμματα ΥΞ. Ή άλλη σκηνή κυ
νηγιού, είς τό άλλο άκρον τοϋ ψηφιδωτού, φαίνε
ται, άπό τά έλάχιστα τεμάχια τά όποια διεσώθη- 
σαν, ότι άπέδιδε τήν έπιστροφήν τών κυνηγών 
έκ τής Θήρας, διότι άναγνωρίζονται χεΐρες κρα- 
τοϋσαι υδρόβια πτηνά καί λαγοί νά κρέμωνται 
άπό ξύλον φερομένον έπί τοϋ ώμου άλλης μορφής. 
Ή καλή τύχη έδώ έπέτρεψε νά διασωθή, καλυπτο- 
μένη ύπό τών ριζών μιας πορτοκαλέας, μία άκόμη 
μορφή διασιρζομένη καλώς καί δίδουσα τήν προ- 
σωποποίησιν τοΟ ήλιου, ένώ ή εύρισκομένη άσφα- 
λώς είς τό άλλο άκρον είκών τής σελήνης είχεν 
έντελώς άπολεσθή. Είναι ένδιαφέρον νά σημειω- 
θή ότι είς τήν περίπτωσιν αυτήν τά δύο αύτά 
πρόσωπα δέν ήσαν τοποθετημένα είς τά δύο άκρα 
τής σκηνής τοϋ κυνηγίου, ή όποια έκάλυπτε δλον 
τό πλάτος τοϋ ψηφιδωτοϋ, όπως είς τήν προηγου- 
μένην σκηνήν, άλλά είς τό άκρον, είς τό κάτω 
όμως μέρος αυτής, δηλαδή ύπό τούς πόδας τών 
κυνηγών. Ή είκών τοϋ ήλιου δέν φέρει όνομα, 
άλλά είναι άπαραγνώριστος έκ τών όμιλούντων 
συμβόλων ύπό τών όποιων παρακολουθεΐται, τών 
άκτίνων αί όποΐαι έκπέμπονται έκ τής κεφαλής 
του, καί τής ύδρογείου, τήν όποιαν φέρει είς τάς 
χεϊράς του ( Π ί ν. 140α ). Πρόκειται περί ένός 
τών ώραιοτέρων ίδεαλιστικής άποδόσεως προσώ
πων πού άνευρέθησαν, μέτό ζωηρόν καί καθαρόν 
βλέμμα, τούς ζωντανούς όφθαλμούς, τήν έλαφράν 
στροφήν τής κεφαλής πρός τά δεξιά καί τά άνω, 
χαρακτηριστικά τά όποια έχουν έστω καί μακρυ- 
νήν σχέσιν μέ τάς ίδεαλιστικάς προσωπογραφίας 
τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου.

Μετά τάς δύο σκηνάς κυνηγίου άνευρέθησαν 
τοίχοι έν διαλύσει, οί όποιοι δέν άφηναν άμ- 
φιβολίαν, ότι είχομεν φθάσει είς τά τέρματα 
τοϋ ψηφιδωτοϋ, τούλάχιστον αύτοϋ τοϋ έσωτε- 
ρικοΰ χώρου. Τοίχοι όμως ή έστω καί λείψανά 
των, δέν άνευρέθησαν είς τάς δύο άλλας πλευ
ράς. Οί άνευρεθέντες ήσαν περίπου είς τήν 
άνατολικήν καί δυτικήν πλευράν, ένώ δέν εύρέ-

θησαν ουδέ Ιχνη είς τήν βορείαν καί νοτίαν. Τό 
ψηφιδωτόν έκάλυπτε συνολικώς δάπεδον διαστά
σεων πλάτους άπό βορρά πρός νότον 10.60-11.20 
μ., μήκους δέ 14.80-15.20 μέτρων, τό όποιον θά 
πρέπη νά δεχθώμεν ότι άπετέλει ένιαίαν αίθου
σαν, διότι ούδαμοΰ διεπιστώθη χώρισμα, έστω καί 
ξύλινον, τό όποιον θά έπρεπε κάπου νά έχη βά
σεις ή νά έγκατέλειψε ίχνη. Βεβαίως, ή δυσκολία 
είς τήν περίπτωσιν αύτήν είναι προφανής, διότι 
δυσκόλως δυνάμεθα νά φαντασθώμεν πώς θά έστε- 
γάζετο ένας χώρος 10.60x14.80 μ. πού έχομεν, 
είναι δέ έπίσης βέβαιον ότι ούδαμοϋ εύρέθησαν 
ίχνη βάσεων κιόνων ή καί ξύλινων έσωτερικών 
στηριγμάτων τής στέγης.

Τό ψηφιδωτόν είναι διατεταγμένον μέ τήν με- 
γάλην παράστασιν τών Μουσών είς τό μέσον 
άκριβώς, πλαισιουμένην ύπό πέντε προσωπογρα
φιών τοποθετημένων είς τάς τρεις πλευράς της: 
(περίπου) νοτίαν, δυτικήν καί βορείαν, τάς όποιας 
άκολουθοϋν δύο σειραί μέ τετράγωνα καλυπτό
μενα μέ διακοσμητικά θέματα καί τέλος μέ δύο 
σκηνάς είς δύο τέρματα, άνατολικόν καί δυτικόν 
(περίπου), φερούσας σκηνάς κυνηγίου καί συνο- 
δευομένων άπό τέσσαρας προσωποποιήσεις, άνά 
δύο έκάστης.

Διά τήν πιθανότητα ύπάρξεως καί άλλων 
δωματίων μέ ψηφιδωτά δάπεδα, έκατέρωθεν τοϋ 
άνασκαφέντος χώρου, δέν όπήρχε δυνατότης συ
στηματικής καί πλήρους άνασκαφής, διότι έπρεπε 
νά καταστραφοϋν πολλά δένδρα καί ίσως καί τμή
ματα τών μανδροτοίχων τών χωριζόντων τούς τρεις 
κήπους, Κάκαρη, Μαρκοπούλου καί Φαρίνου. 
Μία έκτεταμένη άνασκαφή άσφαλώς θά παρείχε 
στοιχεία διά τό οικοδόμημα, τοϋ όποιου, κατ’ άνα- 
λογίαν τοϋ οικοδομήματος τοϋ μωσαϊκού τής Με- 
δούσης, τό άνασκαφέν δάπεδον ήτο ή κεντρική 
αίθουσα, μάλλον έπισημοτέρα καί πλουσιωτέρα, 
μέ δωμάτια πρός δύο ή καί πρός τάς τέσσαρας 
πλευράς. ’Ακόμη ίσως νά έδιδε στοιχεία, άπό τά 
όποια θά έφαίνετο ότι ή κεντρική αύτή, ή φέρου- 
σα τό ψηφιδωτόν δάπεδον, αίθουσα, ήτο μία έσω- 
τερική αύλή, διότι δέν πρέπει νά μάς διαφεύγη 
ή δυσκολία τής στεγάσεώς της. Είς όλόκληρον 
τόν άνασκαφέντα χώρον τά όστρακα ήσαν ρω
μαϊκά καί βυζαντινά καί μόνον είς δύο θέσεις, 
παρά τόν μανδρότοιχον Μαρκοπούλου καί πρός 
τήν κατεύθυνσιν τής οίκίας Κάκαρη, εύρέθησαν 
καί όλίγα σχετικώς όστρακα τών έλληνιστικών 
καί τών κλασσικών χρόνων. Έκτος τοϋ άνασκα
φέντος χώρου τών 12x16 μέτρων περίπου, ένηρ- 
γήθησαν άνασκαφικαί τομαί, έστω καί όλίγαι, καί 
είς τά λοιπά μή άνασκαφέντα τμήματα τών κή
πων Κάκαρη, Μαρκοπούλου καί Φαρίνου, αί ό-
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ποϊαι δέν έδειξαν είς τό αύτό βάθος των 0,80-1 
μ. παρουσίαν μωσαϊκού, αλλά, είς τό οίκόπε- 
δον Φαρίνου, ίσως τήν ΰπαρξιν δωματίου, μή 
φέροντος ψηφιδωτόν δάπεδον. ’Επί τοϋ ψηφιδω- 
τοΟ δαπέδου καί παρά τήν παράστασιν τοϋ Ή
λιου, δηλαδή είς άπόστασιν 2.40 περίπου μέτρων 
άπό τοϋ έν διαλύσει ανατολικού τοίχου τοϋ οι
κοδομήματος, άνευρέθη σωρός μικρών μαρμάρι
νων πλακιδίων, δικαιολογούντων τήν σκέψιν, ότι 
πιθανώτατα είς τό έσωτερικόν οί τοίχοι έφερον 
όρθομαρμάρωσιν. Μερικά άποτελοϋνται έξ έρυ- 
θρωποϋ μαρμάρου, τοϋ γνωστοϋ λίθου τής Μά
νης Rosso Antiquo, άλλα έκ λευκοϋ, άλλα ύπο- 
κιτρίνου, άλλα φαιοΰ καί άλλα φέρουν γραμμάς 
ή φλέβας διαφόρου χρώματος. Βέβαια δέν πρέπει 
νά αποκλείεται ή πιθανότης νά είναι τά έν λόγφ 
μαρμάρινα πλακίδια κατάλοιπα τών χρησιμο- 
ποιηθέντων διά τήν κατασκευήν ψηφίδων λίθων,άν 
καί τοΰτο έρχεται είς άντίθεσιν μέ τήν έπιμελή 
λείανσιν των πλακιδίων καί τήν κανονικήν είς 
τάς άκρας καί τό όπίσθιον μέρος έπεξεργασίαν. 
Μερικά έκ τούτων μάλιστα φέρουν είς τήν όπι- 
σθίαν πλευράν ίχνη κονιάματος, διά τοϋ όποιου 
θά ή σαν συνδεδεμένα μέ τόν τοίχον, άν καί δέν 
πρέπη νά άποκλείεται καί ή πιθανότης τοϋτο νά 
προέρχεται άπό μεταγενεστέραν χρησιμοποίη- 
σιν. Ό τρόπος τής προετοιμασίας τοϋ δαπέδου 
διά τήν τοποθέτησιν τών ψηφίδων ήτο έδώ διά
φορος τών άλλων τριών, τάς όποιας εΐδομεν, καί 
άναμφιβόλως πολύ περισσότερον μελετημένος καί 
φροντισμένος. Είς δύο θέσεις τοϋ δαπέδου, αί ό- 
ποΐαι έμελετήθησαν μετά τήν έξαγωγήν τοϋ ψη
φιδωτού, είς αύτήν είς τήν όποιαν ήσαν αί κεφα- 
λαί τών Μουσών, όπως καί είς αύτήν είς τήν όποι
αν ήτο ό "Ηλιος, διεπιστώθησαν τά αύτά χαρακτη
ριστικά. ’Αμέσως ύπό τάς ψηφίδας εύρίσκεται 
ένα μέ μεγαλυτέραν φροντίδα κατεσκευασμένον 
κουρασάνι, μέ κονίαμα δηλαδή κοσκινισμένον καί 
καλά κτυπημένον. Αύτό, όταν άκόμη ήτο υγρόν 
καί είχε τοποθετηθή είς τήν θέσιν του, είχε κτυ- 
πηθή πάλιν, διά νά σχηματίση άνωμαλίας ανάλο
γους μέ αύτάς πού γίνονται είς σύγχρονα άρτι- 
φισιέλ, άλλά μεγαλυτέρων διαστάσεων κυμαινο- 
νομένων μεταξύ 0,04 καί 0,08 μ., προφανώς διάνά 
γίνεται καλυτέρα ή σύνδεσις τών ψηφίδων είς 
τό δάπεδον. Είς τό κάτω μέρος τής είκόνος τοϋ 
Άλκμάνος, όπου έλλείπουν αί ψηφίδες, διακρί- 
νονται διά βαθυτέρων σκιών αί άνωμαλίαι. Ύπό 
τό κουρασάνι εύρίσκεται στρώμα τούβλων κα
νονικά έστρωμένων, άποτελούμενον άπό δύο σει
ράς τούβλων, ύπό τό όποιον ύπάρχει καί άλλο 
στρώμα τούβλων, τά όποία δέν είναι ούτε όρθια 
ούτε κανονικά τοποθετημένα άλλά πλάγια, όπως

αί γραμμαί πού άκολουθοΰν. Ύπό τό δεύτερον 
στρώμα τούβλων εύρίσκεται στρώμα λίθων άκα- 
τεργάστων, άλλά καλώς πεπατημένων. ’Ενδιαφέ
ρον είναι νά σημειωθή, ότι ύπό τήν θέσιν τών 
κεφαλών τών Μουσών καί μεταξύ τών δύο στρω
μάτων τών τούβλων, είς βάθος δέ 0,12 μ. άπό τών 
ψηφίδων, εύρέθη καί τεμάχιον μικρόν άλλου ψη- 
φιδωτοϋ δι’ άλλων ψηφίδων, καταφανώς μεγα
λυτέρων, καλύτερον λειασμένων είς τήν έπκρά- 
νειαν, προσέτι δέ καί ίσχυρότερον συνδεδεμένων 
μεταξύ των. Έν όμοιον σχεδόν τεμάχιον είχεν 
εύρεθή καί ύπό τό ψηφιδωτόν τοϋ Άχιλλέως καί 
πιθανώτατα άμφότερα όμιλοϋν σαφώς περί πα
ρουσίας καί παλαιοτέρων, ασφαλώς έλληνιστι- 
κών χρόνων, ψηφιδωτών είς τάς ίδιας ή είς πλη
σίον θέσεις, τά όποια διελύθησαν ή εΐχον κατα
στροφή, όταν έτοποθετήθησαν τά νέα.

Μία άκόμη γενική παρατήρησις δύναται νά 
προστεθή ένταϋθα, άφορώσα είς άπαντα τά μέχρι 
σήμερον εύρεθέντα ψηφιδωτά είς Σπάρτην, σχετι- 
ζομένη μέ τήν πολεοδομικήν διάταξιν τής άρ- 
χαίας πόλεως κατά τούς χρόνους είς τούς όποιους 
ταϋτα άνήκουν. Είς όλα διαπιστοϋται ό αύτός 
προσανατολισμός, ό όποιος είναι διάφορος τοϋ 
προσανατολισμού τής συγχρόνου πόλεως, τής ό
ποιας αί κύριαι άρτηρίαι ώς καί τά οίκοδομικά 
τετράγωνα όργανοϋνται είς δύο κυρίους άξονας, 
βαίνοντας άπό άνατολών πρός δυσμάς καί άπό 
βορρά πρός νότον, πρός τά κύρια δηλαδή σημεία 
τοϋ όρίζοντος. "Ολα τά δάπεδα, τά όποια έχουν 
εύρεθή είς Σπάρτην, έχουν μίαν διαγώνιον τοπο- 
θέτησιν έν σχέσει μέ τήν σύγχρονον πόλιν, εί
ναι δηλαδή είς κατεύθυνσιν βορειοδυτικήν-νο- 
τιοανατολικήν καί βορειοανατολικήν-νοτιοδυτι- 
κήν, καί άν ύπολογισθοΰν καί αί άποστάσεις με
ταξύ των, επιτρέπουν τήν ύπόθεσιν, ότι οί δρόμοι 
είχον άκτινοειδή διάταξιν μέ κέντρον τήν περιο
χήν Άκροπόλεως είς τό ύψος τοϋ Θεάτρου καί 
τής ’Αγοράς, ή όποία πρέπει νά εύρίσκεται πρό 
αύτοϋ. Τά προβλήματα τά όποια τίθενται έκ τών 
εύρεθέντων ψηφιδωτών είναι πολλά καί ποικίλα, 
άλλά δέν είναι έδώ ή θέσις διά νά συζητηθούν.

*

Έργασίαι στερεώσεως τειχών Μονεμβασίας 
Είς Μονεμβασίαν άνελήφθησαν, κατά τό 1963, καί 
αί πρώται έργασίαι στερεώσεως καί συντηρήσεως 
τών τειχών τοϋ κάτω Κάστρου, τών περισσότε
ρον έπικινδύνων δηλαδή τμημάτων του, έργασίαι 
αί όποΐαι είναι άπαραίτητον νά συνεχισθοΰν τό
σον καί είς τά λοιπά έχοντα ζημίας τμήματα, 
όσον καί είς μεγάλα μέρη τοϋ άνω Κάστρου, τά 
όποια έπίσης κινδυνεύουν. Δύναται νά λεχθή προ-
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καταρκτικώς, δτι αί δυσκολίαι τής έργασίας αύ- 
τής ήσαν καί είναι μεγάλαι, κυρίως διότι δέν εύ- 
ρίσκεται εύκόλως είδικευμένον προσωπικόν μέ 
ικανότητας προσαρμογής καί αί μεταφοραί πρέπει 
νά γίνωνται δλαι διά ζώων ή καί διά τών άνθρωπί- 
νων χειρών, ένφ τά ύλικά, ώς ή άσβεστος καί ή 
ξυλεία, νά ερχωνται έκ Σπάρτης. ’Επίσης κατά 
τάς έργασίας διεπιστώθη δτι πολλαί διαφοραί 
ύπάρχουν είς τά διάφορα τμήματα τοΰ κάστρου, 
τόσον είς τήν χρησιμοποίησιν τοΰ ύλικοϋ δσον 
καί τόν τρόπον τοΰ κτισίματος, χωρίς νά δύναται 
νά λεχθή αν αί διαφοραί ύποδηλοΰν χρονολογικός 
διαφοράς ή άπλώς διαφόρους τεχνίτας. Οΰτω παρά 
τήν κυρίαν πύλην τό άσβεστοκονίαμα είναι ίσχυ- 
ρότερον καί χρησιμοποιούνται περισσότερα τε
μάχια μικρών κεράμων είς τό κτίσιμον, καί τό 
τείχος έχει καί έξωτερικόν κονίαμα έν εϊδει 
“πεταχτού”, ένώ είς τό κάτωθεν τοΰ ναού τής 
Παναγίας τής Χρυσαφιτίσσης τμήμα τό κτίσιμο 
μετά τά 0,10 μ. άπό τής έπιφανείας είναι δνευ 
άσβέστου μέ άπλήν λάσπην ώς συνδετικήν δλην 
καί μερικά μέτρα νοτιώτερον διά λάσπης μετά 
πολλών άχύρων.

Αί έργασίαι μας έγιναν, διά τό περιωρισμένον 
τής πιστώσεως, μόνον είς τά περισσότερον κιν- 
δυνεόοντα τμήματα τών τειχών διά συνεργείου 
κτιστών έκ Μυστρα, οί όποιοι έχουν έπί σει
ράν έτών έργασθή είς άναλόγους έργασίας, 
καί έντοπίων οί όποιοι ήργάζοντο είς τάς δευτε- 
ρευούσας θέσεις ύπό τήν καθοδήγησιν τού άρ- 
χιτεχνίτου. Τοιουτοτρόπως έστερεώθη τό παρά 
τήν άριστεράν πλευράν τής κεντρικής πύλης 
τμήμα ( Π ί ν. 141α-β) καί έν συνεχείμ, όλίγον βο- 
ρειότερον, ό σχεδόν έτοιμόρροπος πύργος, ό στη- 
ριζόμενος έπί βράχου, άλλά έχων δύο σοβαρά ρή
γματα ( Π ί ν. 141γ-δ ).

Είς τήν δεξιάν πλευράν καί είς άπόστασιν πε
ρίπου 25 μέτρων άπό τής αυτής κεντρικής πύ
λης έστερεώθη μία γωνία έπί τής όποιας στη
ρίζεται ό προμαχών καί παρουσίαζε ρήγματα. 
’Επίσης δύο τμήματα είς τό έσωτερικόν καί δε
ξιά τής κυρίας πύλης, δπου είχε σχεδόν κα- 
ταρρεύσει ό τοίχος στηρίξεως τής κλίμακος άνό- 
δου πρός τήν στέγην τής πύλης (Π ί ν. 141ε, ή 
φωτογραφία ή ληφθεϊσα μετά τάς έργασίας στε- 
ρεώσεως άπέτυχε ) καί μέγα τμήμα τοΰ παρά τήν 
κλίμακα τοίχου, ( Π ί ν. 141 ς', φωτογραφία πρό 
τής στερεώσεως). Τάς μεγαλυτέρας δμως ζημίας, 
μέ άμεσον τόν κίνδυνον καταρρεύσεως τών τει
χών είς τμήμα μήκους πλέον τών έξήκοντα καί 
δψους πλέον τών δεκαπέντε μέτρων, παρουσίαζεν 
ή άριστερά τής μικράς άνατολικής καί είς τήν 
θάλασσαν φερούσης πύλης θέσις, ή καλουμένη

«Πορτέλο». ’Εδώ συνεκρατήθη καί έστερεώθη είς 
τά έπισφαλή μέρη τό τείχος καθ’ δλον τό ύψος 
του, παρά τάς δυσκολίας αί όποΐαι άντιμετωπί- 
σθησαν ( Π ί ν. 142α-β ), καί συνεπληρώθησαν 
καί αί έν διαλύσει εύρισκόμεναι όδοντωταί άπο- 
λήξεις (Π ί ν. 143γ) κατά τάς καλώς διασφζο- 
μένας. Έν άλλο τμήμα, τό όποιον έπίσης έκινδύ- 
νευεν, ήτο καί τό κάτωθεν τής Παναγίας τής Χρυ
σαφιτίσσης εόρισκόμενον μετά τοΰ τετραγώνου 
διά πωρολίθων έκτισμένου πύργου, ό όποίος δέν 
συνδέεται όργανικώς μετά τών τειχών καί ίσως έχει 
κατασκευασθή άργότερον. Έδώ έκτός τών άλλων 
παρέστη άνάγκη έξευρέσεως πωρολίθων, διά νά 
διατηρηθή δσον τό δυνατόν τό ύλικόν τοΰ πύρ
γου καί τοΰτο μόνον διά μεγάλων δυσκολιών 
έπετεύχθη διά συγκεντρώσεως πωρολίθων άπό 
διαφόρους ίδιωτικάς οίκίας, αί όποΐαι είχον κα- 
ταρρεύσει. Έστερεώθησαν καί έδώ, τόσον ό πύρ
γος μέχρι τοΰ ΰψους τό όποιον έπέτρεψεν τό ύλι
κόν, δσον καί μεγάλα τμήματα έκατέρωθεν αυτού 
καί κυρίως τό ύπό τήν αυλήν τοΰ ναοΰ τής Χρυ
σαφιτίσσης, τό όποιον άμφίβολον είναι άν θά διε- 
σφζετο πέραν τοΰ χειμώνος (Π ί ν. 142γ-δ ). Στε
ρεώσεις μικροτέρας κλίμακος άνελήφθησαν καί 
είς μερικάς άλλας θέσεις, δπως είς τήν μικράν 
πύλην ( Π ί ν. 143α-β), συμπλήρωσις όδοντωτών 
άπολήξεων ( Π ί ν. 143δ ) τών τειχών καί ΰποθε- 
μελιώσεις είς τμήματα τά όποια είχον διαβρωθή 
ύπό τών κυμάτων.

’Εννοείται δτι μόνον έλάχιστα έγιναν είς Μο- 
νεμβασίαν καί τά πολλά μένει νά γίνουν, τόσον 
είς τό κάτω Κάστρον, δπου έπείγει νά στερεω
θούν τά έτοιμόρροπα τμήματα τής νοτιανατολι- 
κής γωνίας, αί καμάραι τής μεγάλης καί τής μι- 
κράς πύλης καί νά συμπληρωθούν δλαι αί όδον
τωταί άπολήξεις τών τειχών, διά τών όποιων προ- 
φυλάσσονται τά τείχη καί οί έπισκέπται άπό τόν 
κίνδυνον πτώσεως είς τήν θάλασσαν, δσον καί 
είς τό άνω, δπου μεγάλα τμήματα τών τειχών 
έχουν άποσυντεθή καί άλλα κινδυνεύουν.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΥ

*
ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΕΝ ΣΠΑΡΤΗ.

Τόν Νοέμβριον τοΰ 1963 διεξήχθη ή ύπό τοΰ 
Υπουργείου διαταχθεΐσα δοκιμαστική άνασκαφή 
είς τό οίκόπεδον Ιδιοκτησίας Βαρβιτσιώτη, κεί
μενον παρά τήν έξοδον τής Σπάρτης καί παρά 
τήν ’Εθνικήν όδόν Σπάρτης-Τριπόλεως. Άπεκα- 
λύφθη είς βάθος 1 μ. περίπου τό μεγαλύτερον 
τμήμα ένός οίκοδομήματος έχοντος τό σχήμα μιας 
κοσμικής Ρωμαϊκής Βασιλικής. Είναι σχήματος 
όρθογωνίου, ούχί δμως έπιμήκους, άλλά μάλλον 
ό κύριος άξων αύτοΰ φέρεται κατά πλάτος, δπερ
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ΠΙΝΑΞ 136 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Σπάρτη: α. Γενική άποψις τοΰ ψηφιδωτού τής Μαγούλας, μέ Τρίτωνα καί διάφορα αλλα θέματα, 
β. Ή κεντρική παράστασις τού ψηφιδωτού τής Μαγούλας
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964) Π1ΝΑΞ 137

Σπάρτη: α. Μωσαϊκών Μεδούσης μέ εμφανές τό κρασπεδόρειθρον του πεζοδρομίου, β. Οί πάνθηρες 
έκ τής περιοχής τοϋ ψηφιδωτού τής Μεδούσης

ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ
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ΠΙΝΑΞ 138 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Σπάρτη: α. Μέδουσα' σχέδιον πρόχειρον, β. Σχέδιον πρόχειρον τής θέσεως τών μωσαϊκών Μεδούσης, 
πανθήρων παράστασις από τήν Ίλιάδα, γ. Τό σφζόμενον τμήμα του ψηφιδωτοΟ τών Μουσών

ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ
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Σπάοτη: α. Ή Σαπφώ, β. Ό ’Αλκμάν
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ΠΙΝΑΞ 140 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Σπάρτη: α. "Ηλιος, β. Ημέρα
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Μονεμβασία: α - β. Τμήμα των τειχών εις τήν αριστερόν πλευράν τής κεντρικής πύλης πρό καί μετά 
τάς έργασίας, γ - δ. Πύργος αριστερά τής κεντρικής πύλης πρό καί μετά τάς έργασίας, ε. Τμήμα τοϋ 

τοίχου στηρίξεως κλίμακος φερούσης εις τήν στέγην τής πύλης, ς. Τοίχος παρά τήν κλίμακα
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ΠΙΝΑΞ 142 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Μονεμβασία: α - β. Ή παρά τό «Πορτέλο» θέσις πρό καί μετά τάς έργασίας, γ - δ. Πύργος υπό τήν 
Παναγίαν τήν Χρυσαφίτισσαν πρό των εργασιών καί μετά τήν στερέωσιν

ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ
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Μονεμβασία: α - β. Τμήμα παρά τήν μικράν πύλην κατά τήν στερέωσιν καί μετά ταύτην, γ. Τ6 στερεωθέν 
παρά τήν θέσιν «Πορτέλο» τμήμα των τειχών μέ τάς όδοντωτάς άπολήξεις, δ. Στερέωσις οδοντωτών

άπολήξεων των τειχών
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