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Ανατριχίλα

Κύριε ∆ιευθυντά,
21η Απριλίου
σήμερα – ευτυχώς,
απαγορεύθηκε η
δημοσιοποίηση
δημοσκοπήσεων και
δεν θα το γιορτάσει
η Χρυσή Αυγή!

Με τιμή,
Νεόκοπος

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

∆ιαβάστε ΤΑ ΝΕΑ,
όπως ακριβώς
τυπώνονται

Τα γενόσημα
ερεθίζουν... τους

χάκερ!

ΦΑΚΕΛΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ενας ναός σκορπισμένος στη Λακωνία
Της Μαίρης Αδαμοπούλου
∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 17 Απριλίου 2012

Ενα από τα δυσκολότερα αινίγματα
στην ιστορία της αρχαιολογίας, ένας
έρωτας με τραγικό τέλος και ένα ιερό
σπαρμένο από τη Σπάρτη ώς τον
Μυστρά «κρύβονται» πίσω από τον
θρόνο του Απόλλωνα

Είναι από τα μεγαλύτερα αινίγματα στην
ιστορία της αρχαιολογίας. Μοναδικός και
τόσο εντυπωσιακός ώστε ο αρχαίος

περιηγητής Παυσανίας χρειάστηκε σελίδες για να τον περιγράψει. Η ανακάλυψή του
ήταν αρκετή για να ρίξει φως σε σκοτεινές σελίδες της Ιστορίας και να τις ξαναγράψει.
Και όμως, το μοναδικό αυτό αρχαίο ελληνικό μνημείο - ο θρόνος του Αμυκλαίου
Απόλλωνος - βρίσκεται σκορπισμένος στην κοιλάδα του Ευρώτα. Οι αρχαιολόγοι δε
αναζητούν τα χαμένα κομμάτια σε μια προσπάθει να ανασυνθέσουν ένα πολύπλοκο
παζλ.
Ενας κολοσσιαίος θρόνος για τον θεό Απόλλωνα αποτελούσε την καρδιά του ιερού που
σχεδίασε ο διάσημος αρχιτέκτονας από τη Μικρά Ασία Βαθυκλής. Ορθιο στη μέση
στεκόταν το ξύλινο ξόανο του θεού, ύψους 15 μ. Κάτω από τα πόδια του βρισκόταν ένα
βάθρο ύψους 4 μ. που έκρυβε τον τάφο του Υακίνθου - εραστής του Απόλλωνα που
σκοτώθηκε από τον ερωτικό αντίζηλό του. Μπροστά του, ένας τεράστιος βαθμιδωτός
κυκλικός βωμός με διάμετρο 8 μ. και ύψος 4 μ., όμοιος του οποίου δεν έχει βρεθεί ώς
τώρα. Και όλα αυτά περικλείονταν σε έναν περίβολο, το ύψος του οποίου άγγιζε τα 7 μ.
«Πρόκειται για ένα μοναδικό αρχιτεκτόνημα στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής
αρχιτεκτονικής» λέει στα «ΝΕΑ» ο αρχαιολόγος και διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη
Αγγελος ∆εληβορριάς, ο οποίος με μεράκι τα τελευταία έξι χρόνια προσπαθεί να λύσει
το μυστήριο του ιδιαίτερου αυτού ιερού που ήταν ένα από τα τρία μεγάλα ιερά των
Λακεδαιμονίων μαζί με εκείνα της Χαλκιοίκου Αθηνάς και της Αρτέμιδος Ορθίας.
«Σημαντικό όμως δεν είναι μόνο λόγω της μορφής του αλλά και διότι η λατρεία στον
συγκεκριμένο χώρο συνεχίστηκε αδιάλειπτα από τον 11ο αι. π.Χ. έως τον 4ο αι. μ.Χ. με
τη γιορτή των Υακινθείων. Εντυπωσιακά, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, είναι τα
ευρήματα της περιόδου ανάμεσα στο τέλος των μυκηναϊκών χρόνων και της
γεωμετρικής εποχής, διότι αποδεικνύουν πως δεν επρόκειτο για "σκοτεινά" χρόνια. ∆εν
υπάρχει το κενό που πιστεύαμε πως υπήρχε» συνεχίζει ο αρχαιολόγος που επιχειρεί
μια αυστηρά επιστημονική αποκατάσταση του ιερού, τόσο ως προς τη μορφή όσο και
ως προς τη λειτουργία, μαζί με μια ομάδα επιφανών συνεργατών.
Το σπουδαίο αυτό ιερό όμως - που λέγεται πως έως και βασιλιάς της Λυδίας Κροίσος
έστειλε χρυσό για να το κοσμήσει - λεηλατήθηκε συστηματικά από τα πρώτα κιόλας
χριστιανικά χρόνια. Και με το πέρασμα των αιώνων μεταμορφώθηκε σε λατομείο που
τροφοδοτούσε την περιοχή από τον Μυστρά ώς το Γύθειο.
Αποτέλεσμα; Η εκκλησία της Αγίας Κυριακής, που έχει χτιστεί στην κορυφή του λόφου
όπου βρίσκεται και το μνημείο, να είναι φτιαγμένη ολόκληρη από αρχαίο υλικό. Ο Αγιος
Νικόλαος, λίγο πιο μακριά, «κρύβει» κομμάτια από τον θρόνο. Ενα τεράστιο κατώφλι
βρίσκεται στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία στο Σκλαβοχώρι. Και η αναζήτηση των
κομματιών φτάνει έως τον Μυστρά.
Σήμερα όσοι επισκέπτονται τον λόφο της Αγίας Κυριακής - 5 χλμ. νοτίως της Σπάρτης,
στον δρόμο προς Γύθειο - βρίσκονται μπροστά σε υστερορωμαϊκά κατάλοιπα, σε
αναρίθμητους λεηλατημένους τάφους, σε δυο πλατφόρμες στις οποίες γίνονται
δοκιμαστικές αναστηλωτικές εργασίες υπό την επίβλεψη του καθηγητή Μανώλη Κορρέ
και στον περίβολο του ιερού - έχει διαμορφωθεί και ειδικός περίπατος για την καλύτερη
θέασή του. Και όλα αυτά, έχοντας μπροστά τους την κοιλάδα του Ευρώτα και στα δεξιά
τους τον Ταΰγετο.

ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

∆ιαμονή στο Κυπαρίσσι
Αξέχαστες στιγμές στο πιο γραφικό ξενοδοχείο της Λακωνίας
www.cavokortia.gr

Εκλογές '12 στο YouTube
Αυτή τη φορά η φωνή σου ακούγεται. Μπες στο Κανάλι για τις Εκλογές!
youtube.com/ekloges12

Προσφορές ξενοδοχείων
Προσφορές και κριτικές Ταξιδιώτη. Σύγκρινε τιμές, Κάνε κράτηση τώρα!
www.TripAdvisor.com.gr
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Τι άκουγαν στη Χούντα
Ξύπνησε από το κώμα ο τραγουδιστής των Bee Gees,
Ρόμπιν Γκιμπ
με προσωπική ματιά
Για μια αρχιτεκτονική χωρίς όρια
Ο Σάιλοκ φουντώνει (ακόμη) τα πάθη
LA Confidential
Επιπόλαιο με λες
Τσουνάμι μεταφυσικών μυστηρίων
Ατάκα
Τζένι Ερνταλ

που δημοσιεύθηκαν στην ενότητα Πολιτισμός τις τελευταίες 48 ώρες
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Λάμπα διάρκειας άνω των 20 ετών! 23/4/2012 9:53:32 πμ

Νέο «μαχαίρι» στις δαπάνες των ∆ΕΚΟ 23/4/2012 9:46:00
πμ

Ως τις 30 Απριλίου η προθεσμία για τις οφειλές στα
Ταμεία 23/4/2012 9:51:15 πμ

Ξεκινούν έλεγχοι σε δημοσίους φορείς με απλήρωτες
υποχρεώσεις 23/4/2012 9:19:29 πμ

Τα «ελληνικά τέρατα» της Βeetroot στην Αθήνα 23/4/2012
9:14:09 πμ
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Mercedes > C180
Mercedes C180
Πατήσια
Χλμ.: 54000, Έτος...

Audi > S3
Audi S3
Πατήσια
Χλμ.: 82000, Έτος...
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Smyros Resort - Λεωνίδιo
∆ιακοπές όλο το χρόνο σε ξενοδοχείο 4* ακριβώς πάνω στη θάλασσα!
www.smyrosresort.gr

Ιεροί Ναοί
Βρες τις πληροφορίες που ψάχνεις στην οθόνη του υπολογιστή σου!
www.xo.gr
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13.200€ 9.400€Porsche > Cayenne
Porsche Cayenne
Πατήσια
Χλμ.: 65000, Έτος...
19.300€

Mercedes > SLK200
Mercedes SLK200
Πατήσια
Χλμ.: 48000, Έτος...
24.800€
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