01_PROTOSELIDA_FILM:Layout 1 2/26/20 11:37 AM Page 1

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΑΜΥΚΛΑΙΟΥ

Ἡ συστηματικὴ ἀρχαιολογικὴ ἔρευνα στὸ ἱερὸ τοῦ Ἀπόλλωνος Ἀμυκλαίου, στὸν λόφο τῆς Ἁγ. Κυριακῆς στὴ Σπάρτη, ἀπὸ τὸ 2018 τέθηκε
καὶ πάλι ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, μετὰ
ἀπὸ σχεδὸν 130 χρόνια ὅταν οἱ Χρῆστος Τσούντας, Adolf Furtwängler
καὶ Ernst Fiechter διεξήγαγαν ἐκεῖ τὶς πρῶτες ἀνασκαφές. Τὸ ἐν λόγῳ
ἐρευνητικὸ πρόγραμμα ξεκίνησε τὸ 2005 μὲ πρωτοβουλία τοῦ Ἄγγελου
Δεληβορριᾶ, τὸν ὁποῖο, μετὰ τὸν ἀπροσδόκητο θάνατό του, διαδέχθηκε
στὴ διεύθυνση ὁ ὑπογραφόμενος1. Τὸ πρόγραμμα ἀποβλέπει στὴν ἐπίλυση
μιᾶς σειρᾶς προβλημάτων ἀρχαιολογικοῦ καὶ γενικότερα ἀρχαιογνωστικοῦ ἐνδιαφέροντος ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ σκοτίζουν τὴν εἰκόνα τοῦ ἱεροῦ.
Στοχεύει, δηλαδή, τὴν πλήρη ἀποκάλυψη καὶ ἀνασκαφικὴ διερεύνηση
τμημάτων ποὺ δὲν ἔχουν ἐρευνηθεῖ κατὰ τὸ παρελθόν, τὴ συνολικὴ δημο
σίευση τῶν πορισμάτων καὶ τὴν τελικὴ διαμόρφωση καὶ ἀνάδειξη τοῦ
ἀρχαιολογικοῦ χώρου.
Κατὰ τὴ φετινὴ χρονιὰ ἐρευνήθηκε τὸ λεγόμενο «νότιο οἰκοδόμημα»
ποὺ ἐντοπίσθηκε τὸ 2017 στὸ νότιο τμῆμα τοῦ λόφου (εἰκ. 1, σχ. 1).
Μετὰ τὴν ἀποκάλυψη τοίχων θεμελίωσης ποὺ ἀναπτύσσονται σὲ σχῆμα
Π, οἱ προσπάθειες ἐπικεντρώθηκαν στὴ διερεύνηση τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου, καθὼς καὶ τῶν ὁρίων αὐτῶν τῶν καταλοίπων πρὸς Α., Δ. καὶ Ν.
Ἡ ἀνασκαφὴ ἐπιβεβαίωσε ὅτι ἡ εὐρύτερη περιοχὴ δὲν εἶχε ἀνασκαφεῖ
κατὰ τὸ παρελθόν, γεγονὸς σπάνιο γιὰ τὸν χῶρο καὶ ὡς ἐκ τούτου ἰδιαίτερα σημαντικὸ γιὰ τὴν ἱστορία τῆς ἔρευνας τοῦ ἱεροῦ.

1. Γιὰ τοὺς συνεργάτες τῆς ἀνασκαφῆς βλ. στὸ τέλος τῆς ἔκθεσης.
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Σχ. 1. Σχεδιαστικὴ ἀποτύπωση τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου
(σχ. Μ. Μαγνήσαλη, Θ. Μπιλής).
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Μὲ τὶς ἐργασίες τῶν ἐτῶν 2017 καὶ 2018 ὁλοκληρώθηκε ἡ ἀνασκαφικὴ διερεύνηση τοῦ «νότιου οἰκοδομήματος» μὲ τὴν ἀποκάλυψη τῶν
ὁρίων του καὶ τὴ χρονολόγησή του στὸ β´ μισὸ τοῦ 6ου αἰ. π.Χ. (εἰκ. 2).
Λείπει ὁλόκληρη ἡ νότια πλευρὰ τοῦ κτιρίου, πιθανὸν λόγῳ καθίζησης
τοῦ ἐδάφους μετὰ ἀπὸ ἰσχυρὸ σεισμό, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ σωζόμενο μῆκος τῶν τοίχων, οἱ ὁποῖοι διακόπτονται ἀπότομα πρὸς Ν. καὶ τὴν
ὑψομετρικὴ διαφορὰ τῶν ἐπιπέδων σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο, ποὺ φτάνει τὰ 2 μ.
Στὴν κάτοψη τοῦ χώρου διαγράφεται ἕνα κτίριο σὲ σχῆμα Π ἐξωτ. διαστ.
20.85×10.28×5.20 μ. (σχ. 2). Ἡ βόρεια, μακρὰ πλευρά του ἀκουμποῦσε
στὴ λαξευμένη πλαγιὰ τοῦ λόφου, τὸ δυτικὸ πέρας του σχηματίστηκε ἐπὶ
τοῦ λαξευμένου βράχου, ἐνῶ ἡ ἀνατολική, κλειστή, πλευρά του ἀποτελεῖτο ἀπὸ ἕναν τοῖχο ποὺ ἐνισχύθηκε, μεταγενέστερα λόγω ζημιῶν, μὲ
ἕναν ἀκόμα ἐφαπτόμενο σὲ ὅλο τὸ μῆκος του. Χαρακτηριστικὸ γνώρισμα
τοῦ οἰκοδομήματος εἶναι ὁ κλειστὸς διάδρομος σὲ σχῆμα Γ ποὺ καταλαμβάνει τὴ δυτικὴ καὶ βόρεια πλευρά. Ἀπὸ τὸ στρῶμα καταστροφῆς
ποὺ σώζεται σὲ ἕνα σημεῖο ἐξάγεται τὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ διάδρομος ἦταν
στεγασμένος καὶ ἡ ἀνωδομή του ἀποτελοῦνταν ἀπὸ ὀπτόπλινθους. Ἐσωτερικὰ τοῦ διαδρόμου, στὸ δυτικὸ τμῆμα του καὶ σὲ ἔκταση 2.84×1.20
μ. καὶ πάχ. 0.20 μ., ἀποκαλύφθηκε ὑπόστρωμα δαπέδου ἀπὸ πατημένα
χώματα ἀναμεμιγμένα μὲ μικρὰ βότσαλα ἐπὶ τῆς ἐπίπεδα λαξευμένης
ἐπιφάνειας τῆς κιμηλιᾶς. Πάνω σὲ αὐτὸ τὸ δάπεδο, στὴ δυτικὴ γωνία τοῦ
διαδρόμου, βρέθηκε μελαμβαφὲς κύπελλο καὶ χάλκινο βραχιόλι μὲ ἀπόληξη κεφαλῆς φιδιοῦ, καὶ τὰ δύο τῶν ὄψιμων ἀρχαϊκῶν χρόνων. Ἐπὶ πλέον,
κοντὰ στὴν ἴδια περιοχὴ ἐντοπίστηκε ἕνα κενὸ ἀπὸ εὑρήματα κυκλικὸ
ὄρυγμα διαμ. 0.95 μ. καὶ βάθ. 0.43 μ., λαξευμένο ἐν μέρει στὸ ὑπόστρωμα τοῦ δαπέδου καὶ ἐν μέρει στὴν κιμηλιά. Τέλος, εἰκάζεται πὼς στὸ
κέντρο τοῦ οἰκοδομήματος εἶχε διαμορφωθεῖ ἕνας ἐσωτερικὸς ὑπαίθριος
χῶρος, γεγονὸς ποὺ διευκόλυνε τὴν ἐγκατάσταση ἐργαστηρίων ποὺ λειτούργησαν ἐκεῖ μετὰ τὴν καταστροφή του, πιθανότατα κατὰ τὴν ὕστερη
ἀρχαιότητα ἢ τὴ βυζαντινὴ ἐποχή.
Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ «νότιου οἰκοδομήματος» οἱ ἔρευνες ἐπικεντρώθηκαν στὸ ἀνατολικὸ τμῆμα του, ὅπου εἶχαν ἐντοπιστεῖ κατάλοιπα ἐργα
στηριακῶν ἐγκαταστάσεων κατὰ τὶς περυσινὲς ἐργασίες. Μετὰ τὴν
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Σχ. 2. Σχεδιαστικὴ ἀποτύπωση τοῦ «νότιου οἰκοδομήματος» (σχ. Μ. Μαγνήσαλη, Θ. Μπιλής).
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ἀφαίρεση τῆς ἐπίχωσης πάχ. περ. 0.30 μ., ποὺ περιεῖχε ἀναμοχλευμένα χώματα καστανὰ καὶ κατὰ τόπους κοκκινωπὰ μὲ ἴχνη καύσης, καὶ
ἀρκετὰ θραύσματα ἀπὸ κεραμίδες στέγης, ἀποκαλύφθηκε σὲ ὅλη τὴν
ἐπιφάνεια τοῦ χώρου τὸ πορῶδες ἔδαφος (κιμηλιὰ) ποὺ ἔφερε ἔντονα ἴχνη
κόκκινου, γκρίζου καὶ μαύρου χρώματος. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ σὲ συνδυασμὸ
μὲ τὸ ὅτι σὲ αὐτὴ τὴν περιοχὴ περισυλλέχθηκαν σιδερένια ἐργαλεῖα καὶ
καμένες μάζες πηλοῦ, πρέπει νὰ σχετίζεται μὲ τὴ λειτουργία ἐργαστηρια
κῶν ἐγκαταστάσεων, πιθανότατα κλιβάνων, σὲ αὐτὸ τὸν χῶρο κατὰ τὴν
ὕστερη ἀρχαιότητα.
Μετὰ τὸν ἐντοπισμὸ καὶ τοῦ «νότιου οἰκοδομήματος», τὸ μόνο κενὸ
ἀπὸ κατασκευὲς τμῆμα στὸν λόφο ἀναδεικνύεται ἐκεῖνο μεταξὺ αὐτοῦ
τοῦ κτιρίου καὶ τοῦ δυτικοῦ περιβόλου, μιὰ ἔκταση δηλαδὴ μήκ. 23 μ.
καὶ πλάτ. 15 μ. Εὔλογα, αὐτὸ τὸ χάσμα δημιουργεῖ ἐρωτήματα γιὰ τὴ
λειτουργία τοῦ ἱεροῦ στὸ ΝΔ. τμῆμα, ἕνα σημεῖο ὅπου θὰ ἀνέμενε κανεὶς
τουλάχιστον τὴ συνέχεια τοῦ τείχους ποὺ ὁρίζει τὸν ἱερὸ χῶρο. Γιὰ τὴ
διαλεύκανση τοῦ παραπάνω ζητήματος οἱ φετινὲς ἐργασίες ἐπικεντρώθηκαν καὶ στὴν ἀφαίρεση τῆς ἐπίχωσης ἐξωτερικὰ πιὰ τοῦ «νότιου οἰκοδομήματος». Ἐπιβεβαιώθηκε ἡ ἀρχικὴ εἰκόνα γιὰ τὸν χῶρο, ὅτι δηλαδὴ δὲν
χρησιμοποιήθηκε γιὰ κάποια κατασκευὴ οὔτε γιὰ ἄλλη χρήση, ἀφοῦ δὲν
ὑπῆρξαν κινητὰ εὑρήματα. Μετὰ τὴν ἀφαίρεση τῶν χωμάτων σύγχρονης
ἐπίχωσης, πάχ. 0.20 μ., ἀποκαλύφθηκε τὸ ἐπίπεδο γεωλογικὸ στρῶμα
τοῦ φυσικοῦ, κροκαλοπαγοῦς βράχου μὲ κατὰ τόπους βαθειὲς αὐλακώσεις
(εἰκ. 3).
Ἀκριβῶς ἀνατολικῶς τοῦ «νοτίου οἰκοδομήματος» καὶ μὲ ἴδιο προσανατολισμὸ Α.-Δ. ἀποκαλύφθηκε σὲ μῆκ. 7.85 μ. τμῆμα τείχους, ποὺ
ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο παράλληλες σειρές (Ν. καὶ Β.) ἁδρὰ ἐπεξεργασμένων ἀσβεστόλιθων μεγάλου καὶ μεσαίου μεγέθους (εἰκ. 4). Ὡς ἐνδιάμε
σο γέμισμα χρησιμοποιήθηκαν ἁδροὶ λίθοι μικροῦ καὶ μεσαίου μεγέθους.
Ἡ κατασκευὴ ἑδράζεται πάνω στὴ βαθμιδωτὰ λαξευμένη ἐπιφάνεια
τοῦ φυσικοῦ πορώδους βράχου (κιμηλιά), ἔχει πλάτ. 0.80 ἕως 1.75 μ.
καὶ σώζεται σὲ μέγ. ὕψ. 0.45 μ. Κατὰ μῆκος τῆς νότιας πλευρᾶς του,
ποὺ ἀποτελοῦσε καὶ τὸ μέτωπο τοῦ τοίχου, μεταξὺ τῶν μεγάλων λίθων
τῆς πρόσοψης ἀλλὰ κυρίως μπροστὰ ἀπὸ αὐτούς, ἐντοπίστηκε ἀρχαϊκὸ
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στρῶμα. Τὸ στρῶμα ἦταν πλούσιο σὲ ἀκέραιους καὶ μὴ ἀρυβάλλους καὶ
ἄλλα μικρογραφικὰ ἀγγεῖα, ὅπως κάνθαροι, λάκαινες καὶ κύπελλα, ποὺ
χρονολογοῦνται στὸν 7ο καὶ 6ο αἰ. π.Χ. (εἰκ. 5). Ἀξιοσημείωτος εἶναι
ὁ ἐντοπισμὸς συνανηκόντων ὀστράκων μιᾶς οἰνοχοΐσκης στὴ βάση τῆς
ὁποίας σώζεται ἐγχάρακτο τὸ γράμμα Θ κορινθιακοῦ ἢ λακωνικοῦ τύπου
(εἰκ. 6). Ἄλλα ἀξιόλογα εὑρήματα ἀποτελοῦν σιδερένιοι ὀβελοί (εἰκ. 7),
τμῆμα χάλκινου κράνους (εἰκ. 8), μολύβδινα στεφάνια (εἰκ. 9) καὶ μολύβδινο εἰδώλιο κωμαστῆ (εἰκ. 10). Τόσο τὸ εἶδος τῶν εὑρημάτων καὶ ἡ
ποσότητά τους, ὅσο καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι χώματα τοῦ στρώματος ποὺ βρέθηκαν ἦταν κατὰ τόπους μαῦρα μὲ ἴχνη καύσης, ἐπιτρέπουν τὸ συμπέρασμα ὅτι σὲ αὐτὴν τὴν περιοχὴ ὑπῆρξε μιὰ ὀργανωμένη δραστηριότητα
λατρευτικοῦ/τελετουργικοῦ χαρακτήρα.
Τὰ εὑρήματα ποὺ συγκεντρώθηκαν – καταμετρήθηκαν συνολικὰ 7059
ὄστρακα (εἰκ. 5) – σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ στρωματογραφία συνηγοροῦν ὑπὲρ
μιᾶς χρονολόγησης ἀνέγερσης τοῦ ἀρχαϊκοῦ τείχους στὸν πρώιμο 7ο αἰ.
π.Χ. Μὲ ἀφορμὴ αὐτὸ τὸ δεδομένο, τὴν τεχνικὴ κατασκευῆς καὶ τὶς
μνημειακὲς διαστάσεις του μπορεῖ νὰ ὑποστηριχθεῖ ὅτι αὐτὸς ἀποτελεῖ
τμῆμα τοῦ ὑστερογεωμετρικοῦ περιβόλου ποὺ ἀποκαλύφθηκε κατὰ τὰ ἔτη
2006 ἕως 2010 κατὰ μῆκος τῆς νότιας καὶ ἀνατολικῆς πλευρᾶς τοῦ λόφου.
Εἰδικότερα, μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὡς συνέχεια τοῦ πρώιμου περιβόλου πρὸς
Δ., μετατοπισμένος ὅμως κατὰ 5 μ. νοτιότερα, στὸν ἴδιο ἄξονα περίπου
μὲ τὸν ἀρχαϊκὸ μνημειακὸ περίβολο ποὺ βρίσκεται στὰ ἀνατολικά του.
Ἡ πορεία αὐτοῦ τοῦ τμήματος τοῦ πρώιμου περιβόλου πρὸς Δ. καταστράφηκε λόγῳ τῆς ἀνέγερσης τοῦ «νότιου οἰκοδομήματος» κατὰ τὸν
6ο αἰ. π.Χ. Στὸ ἴδιο σημεῖο καὶ ἀμέσως βόρεια αὐτοῦ παρατηρήθηκε μιὰ
δεύτερη παρέμβαση στὴ δομὴ τοῦ πρώιμου περιβόλου καὶ χρήσης τοῦ
ὑλικοῦ του γιὰ τὴ δημιουργία ἑνὸς νέου χώρου, ἀπὸ τὸν ὁποῖο σώζονται
μόνο τὰ θεμέλια δύο τοίχων ποὺ σχηματίζουν ὀρθὴ γωνία (εἰκ. 11). Μὲ
στόχο τὴ διεύρυνση τῶν ὁρίων αὐτῶν τῶν τοίχων ἔγινε λεπτομερέστερος
καθαρισμός τους, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πλήρη ἀποκάλυψη τῆς δομῆς τους,
ἡ ὁποία ἀποδεικνύεται ἀρκετὰ σαθρή. Οἱ δύο τοῖχοι, ποὺ σώζονται σὲ
ὕψ. περ. 0.20 μ., ἀποτελοῦνται ἀπὸ μία σειρὰ ἀργῶν καὶ κροκαλοπαγῶν
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λίθων μεσαίου μεγέθους μὲ πρόχειρο ἀσβεστοκονίαμα ὡς συνδετικὸ ὑλικό,
κάτι τὸ ὁποῖο ἐπιτρέπει τὴ χρονολόγηση τῆς κατασκευῆς στὴν ὕστερη
ἀρχαιότητα. Τὸ κτίσμα, μήκ. 3.50 μ. ἕως 3.90 μ. καὶ πλάτ. 0.55 μ. ἕως
0.70 μ., εἶναι λοξὰ τοποθετημένο σὲ σχέση μὲ τό «νότιο οἰκοδόμημα», ὁ
ἀνατολικὸς τοῖχος τοῦ ὁποίου ὁρίζει τὴ δυτικὴ πλευρὰ τῆς ὕστερης κατασκευῆς, δημιουργώντας ἕναν σχεδὸν τετράγωνο χῶρο ποὺ στὰ βόρεια
ἀκουμποῦσε στὴν πλαγιὰ τοῦ λόφου. Ἐσωτερικῶς τῶν δύο τοίχων τὸ
δάπεδο ἐπὶ τῆς ἐπίπεδα λαξευμένης ἐπιφάνειας τῆς κιμηλιᾶς, ἀποτελεῖται
ἀπὸ πατημένα χώματα ἀναμεμειγμένα μὲ μικρὰ βότσαλα. Ἡ στρωματογραφία στὸ συγκεκριμένο σημεῖο ἦταν ἀρκετὰ διαταραγμένη, καθὼς
περιεῖχε χώματα μὲ κεραμίδες στέγης τῆς ρωμαϊκῆς καὶ βυζαντινῆς περιόδου, ἀργοὺς λίθους μικροῦ μεγέθους, τμήματα κονιάματος καὶ κεραμικὴ ποὺ χρονολογεῖται ἀπὸ τὴν πρωτοελλαδικὴ ἕως καὶ τὴ βυζαντινὴ
περίοδο. Τὸ ὑλικὸ ποὺ περισυλλέχθηκε ἀπὸ τὸ συγκεκριμένο σημεῖο δὲν
μᾶς ἐπιτρέπει τὴν ἑρμηνεία τοῦ χώρου.
Μὲ στόχο τὴν ἀνάδειξη τῆς μνημειακότητας τοῦ ἀρχαϊκοῦ περιβόλου
καὶ τὴν ἀρτιότερη ὁριοθέτησή του σὲ ἱκανοποιητικὸ βαθμό, ὁλοκληρώθηκε ἡ πρώτη φάση μερικῆς ἀναστήλωσης τοῦ μνημείου. Προστέθηκε
µία στρώση τεχνητῶν λίθων σὲ ὅλο τὸ μῆκος τῆς νότιας πλευρᾶς, μὲ
ἀποτέλεσμα τὴν ὀπτικοποίηση τοῦ συστήματος τῆς ἀνωδοµῆς καὶ τὴ
συγκράτηση τῶν χωμάτων τοῦ λόφου σὲ αὐτὴ τὴν περιοχή (εἰκ. 12). Τὸ
ἀναστηλωτικὸ ἔργο τοῦ περιβόλου ἀποτέλεσε μιὰ πρωτοποριακὴ ἐφαρμογὴ νέων ἀναστηλωτικῶν μεθόδων καὶ τεχνικῶν ἐξ αἰτίας τῆς διαδικασίας παραγωγῆς καὶ τοποθέτησης τοῦ χυτοῦ λίθου, ἡ χρήση τοῦ ὁποίου
κρίθηκε ἀπαραίτητη λόγῳ τῆς σπανιότητας καὶ τῶν ἰδιαιτεροτήτων τοῦ
ἀρχαίου ὑλικοῦ (κροκαλοπαγὴς ἀσβεστόλιθος), καθὼς καὶ τῶν μνημειακῶν διαστάσεων τῶν λίθων ποὺ ἀπαρτίζουν τὴν κατασκευὴ μὲ μήκη ποὺ
ξεπερνοῦν τὰ 2.60 μ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΛΙΖΟΣ
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Συνεργατες
Στὶς φετινὲς ἐργασίες ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ ὑπογραφόμενου συμμετεῖχαν
ἡ ἀρχαιολόγος Δέσποινα Νίκα, οἱ ὑποψήφιοι διδάκτορες Adrien Delahaye καὶ
Christian Mazet ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Paris 1 – Panthéon Sorbonne καὶ τῆς
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne ἀντίστοιχα, καθὼς καὶ οἱ φοιτήτριες Anna Popitti, Τζούλια-Ἄννα Σαραμίγιεβα, Δέσποινα Παυλοπούλου καὶ
Ἀγγελικὴ Λασηθιωτάκη. Οἱ ἀρχιτέκτονες Μαρία Μαγνήσαλη καὶ Θεμιστοκλῆς
Μπιλὴς ἀνέλαβαν τὴν ἀποτύπωση τῆς ἀνασκαφῆς, καθὼς καὶ τὶς ἐργασίες στερέωσης καὶ ἀναστήλωσης τῶν μνημείων, ἐνῶ τὸν καθαρισμὸ καὶ τὴ συντήρηση
τῶν μεταλλικῶν εὑρημάτων ἡ κ. Πολυτίμη Διαμαντοπούλου ἀπὸ τὴν Ἐφορεία
Ἀρχαιοτήτων Λακωνίας.
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Εἰκ. 1. Γενικὴ ἄποψη τοῦ χώρου.
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Εἰκ. 2. Τὸ λεγόμενο «νότιο οἰκοδόμημα».

Εἰκ. 3. Τὸ γεωλογικὸ στρῶμα τοῦ φυσικοῦ, κροκαλοπαγοῦς βράχου στὴ ΝΔ.
γωνία τοῦ λόφου.
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Εἰκ. 4. Τμῆμα τοῦ πρώιμου περιβόλου.

Εἰκ. 5. Ἀρύβαλλοι καὶ ἄλλα μικρογραφικὰ ἀγγεῖα ἀπὸ τὸν χῶρο μπροστὰ ἀπὸ
τὸν πρώιμο περίβολο.
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ΠΑΕ 2018

Σταύρου Βλίζου

6

8

7

10
9

Εἰκ. 6-10. Εὑρήματα ἀπὸ τὸν χῶρο μπροστὰ ἀπὸ τὸν πρώιμο περίβολο.
6. Συνανήκοντα ὄστρακα οἰνοχοΐσκης στὴ βάση τῆς ὁποίας σώζεται ἐγχάρακτο τὸ
γράμμα Θ, κορινθιακοῦ ἢ λακωνικοῦ τύπου. 7. Σιδερένιοι ὀβελοί. 8. Τμῆμα χάλκινου
κράνους. 9. Μολύβδινα στεφάνια. 10. Μολύβδινο εἰδώλιο κωμαστῆ.
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Εἰκ. 11. Κατασκευὴ ὕστερης ἀρχαιότητας ἀμέσως βορείως τοῦ πρώιμου περιβόλου.

Εἰκ. 12. Μερικὴ ἀναστήλωση τοῦ μνημειακοῦ περιβόλου στὴ νότια πλευρά του.

