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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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είναι μεγαλύτερον κατά τι τοϋ μήκους (Σ χ έ δ. 
1). Άποτελεϊται έκ προθαλάμου καί μιας κυρίας 
αίθούσης, ήτις πρός Α. καταλήγει είς ήμικυκλικήν 
προβάλλουσαν κόγχην. Ή κυρίως αίθουσα θά 
έχωρίζετο προφανώς είς τρία κλίτη διά ξύλινων 
διαφραγμάτων ή διά δύο σειρών ξυλίνων κιόνων. 
Τό κεντρικόν κλίτος όρίζεται πάντως καί διά ψη
φιδωτού δαπέδου, δπερ έκτείνεται μέχρι τής κόγ
χης, τής όποιας τό δάπεδον διακρίνεται έκ τού 
δαπέδου τού κεντρικού κλιτούς διά μιας διαχω-

ρικλείουσα τό κεντρικόν τμήμα τής παραστάσεως, 
όπερ φέρει πλοχμοειδή κοσμήματα. Είς τό κέν- 
τρον άκριβώς ύπάρχει μέγας κύκλος, δστις σχη
ματίζεται έξ άλλεπαλλήλων κυκλικών ταινιών 
( Π ί ν. 144β ). Ό έναπομένων μικρός κυκλικός 
χώρος είς τό κέντρον φέρει έν πτηνόν, πιθανώ- 
τατα πελεκάνον. Πτηνά έπίσης παρίστανται καί 
είς τάς γωνίας τάς σχηματιζομένας ύπό τού κεν
τρικού κύκλου καί τού πλαισίου. Τό ψηφιδωτόν 
τής κόχγης είναι πολύ κατεστραμμένον. Ή κεν-

ΕΟΜΚΗ ΟΔΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕ9Σ

Σχέ
ριστικής βαθμίδος ύψους 0,20 μ. "Ισως οί δύο χώ
ροι, κεντρικού κλιτούς καί κόγχης, διεχωρίζοντο 
μέχρι τού προθαλάμου δΤ ένός ξυλίνου διαφρά
γματος. Τό κεντρικόν κλίτος έχει μήκος από τής 
κόγχης μέχρι τού προθαλάμου 17 μ. καί σφζεται 
είς πλάτος 6 μ. Τό υπόλοιπον τμήμα αύτοΰ καθώς 
καί τό Β. κλίτος κατεστράφη κατά τήν διάνοιξιν 
τής Εθνικής όδοΰ Σπάρτης-Τριπόλεως.

Άμφότερα τά ψηφιδωτά, κόγχης καί κεντρικού 
κλιτούς, είναι σχετικώς άμελοΰς κατασκευής μέ 
μεγάλας ψηφίδας άραιώς τοποθετημένος, χρώμα
τος λευκού, έρυθροΰ καί κυανού. Άμφότερα είναι 
καθαρώς διακοσμητικοΰ χαρακτήρος. Τό ψηφι
δωτόν τού κεντρικού κλιτούς σφζεται άρκετά κα
λώς καί φέρει τήν έξής παράστασιν: ύπάρχει πρώ
τον έν έξωτερικόν πλαίσιον λευκόν μέ σειράν 
φύλλων κισσού. Ακολουθεί άλλη εΰρυτέρα ται
νία, ήτις φέρει τετράγωνα ή όρθογώνια διαμερί
σματα έναλλάξ πληρούμενα διά ρόμβων, συμπλε- 
κομένων κύκλων καί πτηνών (Π ί ν. 144α-β ). 
’Ακολουθεί στενή ταινία φέρουσα πλοχμόν, πε-

δ. 1.
τρική παράστασις περικλείεται έντός πλαισίου 
μέ πλοχμοειδές μοτίβον. Μόλις διακρίνονται δύο 
άντιμέτωπα πτηνά καί μεταξύ αύτών κλήμα μέ 
καρπούς.

Τό Ν. κλίτος τού οίκοδομήματος άνευρέθη άκέ- 
ραιον. Έχει πλ. 6 μ. καί χωρίζεται ύπό δύο τοί
χων διευθύνσεως Β.-Ν. είς τρία δωμάτια ( Σ χ έ δ. 
1 ). Είς τό μέσον περίπου τού τοίχου τού διαχωρί- 
ζοντος τά δύο πρώτα έξ ανατολών δωμάτια, εΰ- 
ρέθη άνοιγμα θύρας, τής όποιας σφζεται τό μαρ- 
μάρινον κατώφλιον διαστ. 1.50x0,30 μ. Τό τρίτον 
Δ. δωμάτιον είναι τετράγωνον, διαστ. 4x4 μ., χω
ρίζεται δέ άπό τό κεντρικόν κλίτος οόχί διά ξυ
λίνου διαφράγματος, ώς τά έτερα δύο δωμάτια, 
άλλά διά τοίχου, δστις άπεκαλύφθη είς ύψος 0,10 μ. 
Οί τρεις έκ τών τοίχων τού παρόντος δωματίου, 
ήτοι ό Α., ό Ν. καί ό Δ. φέρουν έσωτερικώς καί είς 
ύψος 0,10 μ. άπό τού δαπέδου θρανίον πλ. 0,20 μ., 
ίσως διά τήν τοποθέτησιν σκευών ή ειδωλίων.

Τό δάπεδον τού Ν. κλιτούς δέν φέρει ψηφιδω
τόν, άλλ’ ήτο έστρωμένον διά πήλινων πλακών,
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έξ ών τινες σφζονται άκόμη είς τήν θέσιν των. 
Πέραν τοϋ Ν. κλιτούς εύρίσκονται καί έτερα δω
μάτια, προσκτίσματα πιθανώς τοΟ οικοδομήμα
τος, ώς δεικνύουν δύο τοίχοι μέ κατεύθυνσιν 
Β.-Ν., έκκινούντες άπό τό Δ. καί Α. ακρον τοΟ Ν. 
τοίχου τοϋ οικοδομήματος καί οΐτινες άπεκαλύ- 
φθησαν είς μήκος 2 μ. μόνον.

Διά τήν κατασκευήν τών τοίχων τοϋ ώς άνω 
κτηρίου έγένετο χρήσις διαφόρων λίθων καί πλίν
θων, ώς καί αρχιτεκτονικών μελών προγενεστέρας 
έποχής, ώς συνδετική δέ ύλη έχρησιμοποιήθη 
κονίαμα άσβέστου περιέχον μικρά έρυθρά σωμα
τίδια (κορασάνι). ΈπΙ τής έσωτερικής όψεως τών 
περισσοτέρων διετή ρήθησαν τμήματα κεχρωσμέ- 
νου κονιάματος, διά τοϋ όποιου ήσαν έπικεχρι- 
σμένοι. 'Ως καταφαίνεται έκ τής δομής τών τοί
χων, τού σχεδίου γενικώς, τών ψηφιδωτών δα
πέδων καί τής πλειονότητος τών άνευρεθέντων 
όστράκων τό παρόν οικοδόμημα δύναται νά χρο- 
νολογηθή είς τόν 4ον αί. μ.Χ. Είναι προφανές 
ότι κατεστράφη βιαίως λόγφ έπιδρομής ή σει
σμού, διότι είς πολλά σημεία τοϋ δαπέδου εΰρέθη- 
σαν ίχνη πυράς. Αρκετά έκ τών άνευρεθέντων 
όστράκων φέρουν έπίσης ίχνη καύσεως, οί δέ τοί
χοι είναι τελείως κατεστραμμένοι, οί περισσότεροι 
μέχρι τών θεμελίων. Ό καλύτερον σφζόμενος τοί
χος είναι ό Ν. τοίχος τοϋ οίκοδομήματος, όστις 
έσώθη είς ύψος 0,50 μ.

Έσωτερικώς τής κόγχης, είς άπόστασιν 0,40 μ. 
καί άκριβώς κατά τόν άξονα αύτής, εύρέθη τά
φος διευθύνσεως Δ.-Α., έκτισμένος διά πλίνθων καί 
κεραμοσκεπής, ρωμαϊκών χρόνων, διαστ. 2x0,57 
χ0,35 μ. ( Π ί ν. 144γ). Περιείχε τά όστά νηπίου 
καί ήτο άκτέριστος. Γεννάται τό έρώτημα έάν ό 
παρών τάφος εχη σχέσιν μετά τοϋ οίκοδομήμα
τος λόγφ τής θέσεως αύτοϋ. Έτερος έπίσης τά
φος, παρόμοιος τοϋ άνωτέρω, εύρέθη παραπλεύ- 
ρως τής κόχγης κατεστραμμένος κατά τό ήμισυ, 
ένεκα τής άνεγέρσεως έπ’ αύτοϋ τοϋ τοίχου τής 
κόγχης. Είναι πιθανόν οί δύο οΰτοι τάφοι νά μή 
έχουν σχέσιν μετά τοϋ οίκοδομήματος, άλλά νά 
άνήκουν είς μίαν συστάδα τάφων προγενεστέρων 
τούτου.

Προβληματικόν παραμένει έάν τό έν λόγφ οί- 
κοδόμημα ήτο χριστιανικού ή είδωλολατρικοΰ 
χαρακτήρος. Δεδομένου ότι ούδέν χριστιανικόν 
σύμβολον άνευρέθη καί ότι τά θέματα τών ψηφιδω
τών δέν δύνανται νά χαρακτηρισθοϋν ώς σαφώς 
χριστιανικά, είναι πιθανώτερον ότι τό άνευρεθέν 
οίκοδόμημα είναι μάλλον είδωλολατρικόν, έν 
κοσμικόν κτίσμα τοϋ 4ου μ.Χ. αίώνος.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ

ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Ο. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΝ ΣΠΑΡΤΗ

Περιωρισμένης έκτάσεως δοκιμαστική άνασκαφή 
διεξήχθη κατά μήνα ’Οκτώβριον έν τώ οίκοπέ- 
δφ Ό. Παρασκευοπούλου. Τοΰτο κεΐται νοτίως 
τής Άκροπόλεως καί άκριβώς έπί τής προεκτά- 
σεως τής όδοϋ Όθωνος μέχρι τοϋ ύψους τής δυ
τικής εισόδου τοϋ Σταδίου τής πόλεως.

Διά τών γενομένων τομών ήρευνήθη μόνον τό 
άνατολικόν τμήμα τοϋ οίκοπέδου. Κτηριακώς 
έπεσημάνθησαν εύτελεϊς τοίχοι ρωμαϊκών χρό
νων είς κατεύθυνσιν άπό Α. πρός Δ. Νεωτέρων 
χρόνων θεμέλιον έχει διάφορον, ήτοι άπό ΝΑ. 
πρός ΒΔ. κατεύθυνσιν. Είς βάθος 2.40 μ. εύρέθη 
τάφος έκτισμένος διά πλίνθων, άκτέριστος.

Στρωματογραφικώς ό έρευνηθείς χώρος ένε- 
φανίσθη ώς έξής:

’Αμέσως ύπό τά έπκρανειακά χώματα καί μέ
χρι βάθους 0,85 μ. έσημειώθη κατά τόπους πτω
χόν βυζαντινόν στρώμα όστράκων έσμαλτωμένων 
πινακίων. Ύπ’ αύτό καί μέχρι τοϋ στερεοϋ έδά- 
φους, τό όποιον εύρέθη είς βάθος 2 - 2.60 μ. καί 
κατά σταθερόν άπό Δ. πρός Α. κλίσιν 0,60 μ. 
έπί έκτάσεως 12 μ., τεταραγμένον στρώμα κερα- 
μεικών λειψάνων καλύπτει μακράν χρονικήν πε
ρίοδον άπό τών γεωμετρικών χρόνων μέχρι τοϋ 
Γ’ μ.Χ. αί. Τοϋτο παρουσιάζεται πλουσιώτερον 
είς τάς τομάς τής άνατολικής, ήτοι τής πρός τό 
Στάδιον πλευράς τοϋ οίκοπέδου. Παρά τήν άνά- 
μειξιν τής κεραμεικής δύναται νά λεχθή, ότι άπό 
1.20- 1.70 μ. περίπου άφθονοΰν τά ρωμαϊκά δεί
γματα, ένώ τά έλληνιστικά μετ’ όλίγων κλασσι
κών καί έλαχίστων άρχαϊκών καί γεωμετρικών έν- 
τοπίζονται άπό 1.70 - 2.50 μ.

Ή ταραχή τοϋ στρώματος όφείλεται είς τήν 
κατά τόν πρώιμον Γ’ μ.Χ. αί. θεμελίωσιν τών άνω
τέρω κτισμάτων, είς τά όποϊα άνήκει καί ό τοί
χος τής ΒΑ. τομής. Παρ’ αύτόν εύρέθησαν τρεις 
κατά τό ήμισυ σφζόμενοι πίθοι, έκ τών όποιων ό 
είς περιείχε μέγαν άριθμόν πήλινων λύχνων. Έξ 
αύτών καί έκ νομίσματος τής ’Ιουλίας Δόμνας 
χρονολογείται τό κτίσμα έντός τοϋ πρώτου ήμί- 
σεος τοϋ Γ' αί. μ.Χ. Ή διά πυρός καταστροφή 
τούτου δέν είναι ίσως άσχετος πρός τήν εισβολήν 
τών Έρούλων (267 μ.Χ.).

Συμπληρωματικώς άναφέρομεν ότι οί άνωτέρω 
λύχνοι, διακόσιοι (200) περίπου τόν άριθμόν, εύ- 
ρέθησαν άποθηκευμένοι έντός τοϋ πίθου όμοΰ 
μεθ’ ικανής ποσότητος άπηνθρακωμένου σπόρου 
λαθύρου 1 (lathyrus). Έντός χάλκινης χύτρας εύ-

1. Τό είδος δέν προσδιορίζεται έπακριβώς. Πρόκειται πι
θανώς περί τοϋ L. Cicera ή τοϋ L. Sativus, βλ. Π.Γ. Γενναδίου, 
Φυτολογικόν Λεξικόν λ. λάθνρος.
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