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Αντιδρούν οι αρχαιολόγοι στις αποξηλώσεις αρχαίων 
από βυζαντινούς ναούς 
 

 

Αναποµπή στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο του θέµατος αφαίρεσης αρχαίων 
µελών από βυζαντινούς ναούς στις Αµύκλες Λακωνίας ζητά µε ανακοίνωσή του ο 
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων. Θεωρεί πως η γνωµοδότηση «δεν είναι σύµφωνη 
ούτε µε το γράµµα ούτε µε το πνεύµα του Αρχαιολογικού Νόµου, των ∆ιεθνών 
Συµβάσεων Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Βενετία, Γρανάδα κ. λπ. ) 
και αντιβαίνει στη σύγχρονη αντίληψη διαχείρισης και προστασίας των µνηµείων».  

Τα αρχαία θα αποξηλωθούν από βυζαντινούς ναούς, του 12ου και 13ου αιώνα, του 
Προφήτη Ηλία και των Αγίων Θεοδώρων, και στη θέση τους θα µπουν ακριβή 
αντίγραφα. Το Ιερό του Απόλλωνα στις Αµύκλες Λακωνίας ανασκάπτει οµάδα µε 
επικεφαλής τον Αγγελο ∆εληβορριά, διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη.  

«Η Ακρόπολη των Αµυκλών, χώρος λατρείας ήδη από τα προϊστορικά χρόνια, 
υπήρξε ο τόπος όπου ιδρύθηκε το Ιερό του Αµυκλαίου Απόλλωνα, µε τον ιδιαίτερα 
εντυπωσιακό, σύµφωνα µε τις πηγές, βωµό, που δυστυχώς δεν διατηρεί κατά χώραν 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του συλλόγου.  

Τριώροφο οικοδόµηµα 
Το ιερό του Αµυκλαίου Απόλλωνος ήταν ένα σπουδαίο και περίφηµο µνηµείο της 
αρχαιότητας. Ενα αινιγµατικό τριώροφο οικοδόµηµα του 6ου αιώνα π. Χ. , µε 
κολοσσιαίο θρόνο στο κέντρο. Το λατρευτικό άγαλµα του Απόλλωνα υπερέβαινε σε 
ύψος το κτίριο, φθάνοντας τα 14,5µ. Ο ναός ήταν µαρµάρινος και περίτεχνα 
διακοσµηµένος από τον φηµισµένο Βαθυκλή (Μαγνησία της Μικράς Ασίας).  

Οι αρχαιολόγοι, µε πρώτο τον Αγγελο ∆εληβορριά, µαζεύουν εδώ και σαράντα 
χρόνια τα σπαράγµατα του Ιερού, από την ευρύτερη περιοχή. Εχουν εντοπισθεί 
αρκετά αρχιτεκτονικά µέλη, κυρίως από τον θρόνο, ανάµεσα στα οποία τα γιγαντιαία 
λεοντοπόδαρα, µήκους 90 εκατοστών.  

Εχει επίσης εκπονηθεί από το 2005 ένα ανασκαφικό και αναστηλωτικό πρόγραµµα, 
για να αναδειχθεί το µνηµείο, το οποίο σήµερα είναι δυσδιάκριτο, πάνω σ' έναν λόφο 
µε την εκκλησία της Αγίας Κυριακής. Η ενσωµάτωση των επτά αυτών στοιχείων 
είναι µια κίνηση που θα συµβάλει και στην προστασία του.  
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