
25. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΙΝ

Κατά την μεθοριακήν αυτήν θέσιν μεταξύ τής Τεγεάτιδος και τής Λακε- 
δαίμονος α! άνασκαφαί κατά τον Σεπτέμβριον τοΰ 1955 άπεδείχθησαν εξαι
ρετικά ευτυχείς. Μάλιστα τούτο έφάνη, δταν βραδΰτερον τά συγκομισθέντα 
εις εκατοντάδας δ'στρακα συνεκολλήθησαν εις τό Εθνικόν Μουσεΐον υπό τού 
γνωστού δεξιωτάτου αρχιτεχνίτου Τριαντάφυλλου Κοντογιώργη.

Συνοπτική εκίλεσις περί των αποτελεσμάτων τής άνασκαφικής έρεΰνης 
έδημοσιεΰθη ήδη εις τό ’Έργον τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας κατά τό 1955, 
σ. 83-85, τό έκδιδόμενον έπιμελείμ τοΰ Καθηγητοΰ κ. Άναστ. Όρλάνδου. 
Νομίζομεν ά'σκοπον νά έπαναλάβωμεν εδώ τά εκεί έκτεθέντα, αφού μάλιστα 
at δημοσιευθεΐσαι εικόνες τής πελίκης μέ τήν Θέτιδα καί τής προχόης μέ τήν 
γέννησιν τής 'Ελένης δεν άνταποκρίνονται ποιοτικώς εις τό λαμπρόν σχέδιον 
τών πρωτοτύπων. Τά εξαιρετικά αυτά αγγεία θά δημοσιευθοΰν, ελπίζω, μέ 
καλυτέρας καί πολλάς φωτογραφίας, δπως τό αξίζουν. Θά περιορισθώ διά 
τούτο εις μερικάς νεωτέρας καί άκριβεστέρας παρατηρήσεις.

Δεν είναι ακριβές τό γραφέν, έ.ά. σ. 85, δτι τά συγκροτηθέντα 6-7 
ερυθρόμορφα αγγεία ανήκουν δλα εις τάς τελευταίας 3-4 δεκαετηρίδας τού 
5ου αίώνος. Ή δημοσιευομένη λαμπρά καθημένη "Αθήνα, πίν. 91α, εξ υδρίας 
μέ κρίσιν Πάριδος, εύρεθείσης εντός δεξαμενής όμβριων ύδάτων, ανήκει ωρι- 
σμένως εις τάς άρχάς τού 4ου αίώνος. Τό αδρόν καί γλαφυρού κάλλους πρό- 
σωπον τής θεάς ως καί τό προηγμένον εις ήρεμωτέραν αγριότητα γοργό- 
νειον ενθυμίζουν τάς πρωιμωτάτας αγγειογραφίας τού ρυθμού τού Kertsch. 
Επίσης φανερά είναι ή νεωτέρα εποχή τού κρατήρος, πίν. 91 β, διά τήν ραδι- 
νωτέραν μορφήν, τάς λαβάς καί τό άμελέστερον, αν καί τυπολογικώς άρχαΐον, 
σχέδιον. Έπί εκατέρας πλευράς εΐκονίζεται νέος δρομεύς κρατών στλεγγίδα 
καί διά τής δεξιάς είδος άρυβάλλου. Είναι περίεργον, δτι τά συντρίμματα 
τοΰ κρατήρος εύρέθησαν εις λατρευτικήν πιθανώς γωνίαν οικήματος, δπου 
άνεσύρθη εκ τών χωμάτων καί πραγματική χαλκή στλεγγίς.

’Αλλά τό εντόπιον κεραμεΐον καί αγγειοπλαστικόν έργαστήριον δεν στα
ματά εις τάς άρχάς τοΰ 4ου αίώνος. “Οπως εις τάς παλαιοτέρας ερευνάς τοΰ 
1950, 1954 καί κατά τό 1955 συνελέχθησαν κομμάτια αλλά καί ολόκληρα 
μικρά αγγεία ελληνιστικών χρόνων μέ τά χαρακτηριστικά των περίκομψα 
σχήματα καί τάς ϊδιαζούσας λαβάς. Συγχρόνως παρετηρήθη, δτι τά ό'στρακα 
δέν φθάνουν εις τήν υστέραν ελληνιστικήν ή ρωμαϊκήν εποχήν. Τό χαρακτη-
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242 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1955

ριστικόν θαμπόν χρώμα τοΰ γανώματος ούδαμοΰ φαίνεται. ’Έκτοτε λοιπόν 
έγεννήθη ή ιδέα, δτι τά πολυάριθμα δ'στρακα επί τοΰ λόφου τής Άναλή- 
ψεως δεν είναι άσχετα μέ την βεβαιουμένην πυρπόλησιν των ξυλοπλέκτων 
οικημάτων καί ολοκλήρου τοΰ συνοικισμού, πυρπόλησιν γενομένην εις επο
χήν οχι νεωτέραν τοΰ 2ου π.Χ. αιώνος. Επειδή έκ τοΰ Παυςανιου (VII 13, 6) 
γνωρίζομεν, δτι ή ’Ίασος ή Ίασαία, πόλιομα εν δροις χοτρας τής Λακωνικής, 
καταληφθέν υπό των ’Αχαιών έκυριεΰθη καί έπυρπολήθη υπό τοΰ Σπαρτιά
του Μεναλκίδα τό 147 π.Χ., πιθανώτατον είναι, δτι ό έρευνώμενος επί τοΰ 
λόφου τής Άναλήψεως αρχαίος συνοικισμός τοΰτο τό δνομα έφερε κατά τήν 
αρχαιότητα. Τό σχετικόν τοπογραφικόν ζήτημα εΰρΰτερον ανέπτυξα εις τον 
προς τιμήν τοΰ καθηγητοΰ κ. Σωκράτους Κουγέα έκδιδόμενον έν Θεσσαλο
νίκη πανηγυρικόν τόμον, σ. 65- 75.

Ό μνημονευθείς τεχνίτης έκτος τής έπιμελείας καί δξυδερκείας περί τήν 
συλλογήν τών συνανηκόντων οστράκων έχει προς τουτοις τήν ικανότητα νά 
συντάσση μέ αρκετήν ακρίβειαν σχέδια τών άποκαλυπτομένων οικημάτων. 
Επειδή πέραν τοΰτου τά ευτελή τοιχάρια τών οικιών, κοινοί ξηρότοιχοι μι- 
κροΰ ύψους, δεν χρησιμεύουν εις τίποτε, συνηθίζομεν νά έπικαλΰπτωμεν 
ταΰτα διά χωμάτων, ώστε έπ’ αυτών νά συνεχίζεται ή καλλιέργεια. ’Ασύμφο
ρος θά ήτο ή άπαλλοτρίωσις, δτε μετά βραχΰν χρόνον ακάλυπτα θά διελΰοντο 
τά τοιχάρια καί θά έξηφανίζοντο. Έξαίρεσιν άποτελοΰν τρία κτίσματα, εξ ών 
έν μετά τεσσάρων κατά χώραν διαιηρηθεισών εντός παραστάδων βάσεων 
κιόνων μετά καμπυλουμένης οπίσθιας πλευράς. Τό ίδρυμα είναι άξιόλογον, 
πιθανώτατα πρυτανεϊον, διά πολλούς λόγους.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ
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