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εμφάνισης και εδραίωσης τοπικών κέντρων εξουσίας στην κοιλάδα του Ευρώτα
από το τέλος της Μεσοελλαδικής (ΜΕ) και
μέχρι την Υστεροελλαδική (ΥΕ) ΙΙΙΑ1 περίοδο, με βάση πρόσφατα ταφικά και οικιστικά στοιχεία. Από τους κτιστούς θαλαμοειδείς τάφους εξεχουσών οικογενειών
στους θολωτούς τάφους μελών των τοπικών ηγετικών ομάδων (ελίτ) και από τις
μεγάλες και πλούσιες κατοικίες των τελευταίων στις έδρες ανακτορικής πολιτικής εξουσίας, η ιστορία της περιοχής σκιαγραφείται με αναφορά σε επαφές και
στην επίδραση της μινωικής Κρήτης. Επι-
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σημαίνονται επίσης οι τοπικές ιδιαιτερότητες αυτής της πορείας που μπορεί να φωτίσουν τις εξελίξεις που παρατηρούνται σε
άλλες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας
κατά την πρώιμη μυκηναϊκή εποχή.
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Σ

το παρόν άρθρο συζητείται η ανάδυση
του μυκηναϊκού πολιτισμού μέσα από το
μεσοελλαδικό πολιτισμικό υπόβαθρο
καθώς και η εδραίωσή του στην κεντρική λακωνική ενδοχώρα κατά το χρονικό διάστημα
τριών περίπου αιώνων, από τα μέσα του 17ου μέχρι
τις αρχές του 14ου αιώνα π.Χ. Με αρχαιολογικούς
όρους, το διάστημα αυτό αντιστοιχεί στη ΜΕΙΙΙΒ,
την ΥΕΙ, την ΥΕΙΙ και την ΥΕΙΙΙΑ1 περίοδο (16501370 π.Χ.).1 Το μεγαλύτερο μέρος του ταυτίζεται
με τη λεγόμενη περίοδο των Λακκοειδών Τάφων
(ΜΕΙΙΙΒ-ΥΕΙΙΑ: 1650-1470 π.Χ.), δηλαδή το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η κοινωνική δυναμική που αναπτύσσεται στην ηπειρωτική Ελλάδα,
υπό την καταλυτική επίδραση του μινωικού πολιτισμού, οδηγεί στην εμφάνιση τοπικών ηγετικών
ομάδων (ελίτ), που επιδιώκουν να εδραιώσουν και
να επεκτείνουν την εξουσία τους σε ευρύτερες επικράτειες. Είναι επίσης η περίοδος κατά την οποία
η μινωική Κρήτη μεσουρανεί (ΜΜΜΙΙΙ-ΥΜΙ), με

τα νέα ανάκτορα να αποτελούν κέντρα οικονομικής δραστηριότητας, βασισμένης στο εμπόριο μεγάλων αποστάσεων, καθώς και πρότυπα καλλιτεχνικής δημιουργίας αλλά και θρησκευτικής και πολιτικής ιδεολογίας.2 Το τελευταίο μέρος της περιόδου που καλύπτει το παρόν άρθρο (ΥΕΙΙΒ-ΙΙΙΑ:
1470-1370 π.Χ.) εκτείνεται πέρα από την καταστροφή των νέων μινωικών ανακτόρων (στο τέλος
της ΥΜΙβ: 1450 π.Χ.), στα χρόνια της μυκηναϊκής
πλέον παρουσίας στο νησί και της εδραίωσης κέντρων εξουσίας στην ηπειρωτική Ελλάδα (ΥΕΙΙΙΑ1:
1415-1370 π.Χ.). Το άρθρο επικεντρώνεται επίσης
στην κοιλάδα του Ευρώτα, δηλαδή στα αρχαιολογικά δεδομένα κατά μήκος και γύρω από τον
κεντρικό ρου του ποταμού (εικ. 1), από την περιοχή
του Κλαδά στα βόρεια της Σπάρτης μέχρι το Λευκόχωμα και την Ποταμιά στα νότια και από τις παρυφές του Ταϋγέτου στα δυτικά μέχρι τη Σκούρα
στα ανατολικά (έκταση περίπου 160 τ.χλμ.), για
τους εξής λόγους: α) Από τις απαρχές ακόμα της

1. Χάρτης με τις σημαντικότερες θέσεις που αναφέρονται στο κείμενο (επεξεργασία: Α. Μπάνου).
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μυκηναϊκής αρχαιολογίας, η περιοχή αυτή συγκέντρωσε το ερευνητικό ενδιαφέρον λόγω της σπουδαιότητάς της κατά τους ιστορικούς χρόνους και
των βαρυνόντων τοπωνυμίων της που κατηύθυναν
ανάλογα αυτό το ενδιαφέρον. β) Η περιοχή αυτή
συνιστά διαχρονικά τη μεγαλύτερη σε έκταση και
σταθερότερη, λόγω του ποταμού και των ιζηματογενών πετρωμάτων, γεωργική πηγή του ευρύτερου
γεωγραφικού χώρου, με εδάφη κατάλληλα για
καλλιέργεια δημητριακών, ελαιόδεντρων και αμπελιών, των κύριων δηλαδή καλλιεργειών και κατά
την 2η χιλιετία π.Χ., εξασφαλίζοντας τότε, όπως
και σήμερα, μια καλή γεωργική αλλά και κτηνοτροφική οικονομική βάση.3 γ) Πρόσφατες και συνεχιζόμενες έρευνες στην περιοχή έχουν φέρει στο
φως εξαιρετικής σημασίας ευρήματα και στοιχεία,
με επίκεντρο το ανακτορικό κέντρο στον Άγιο
Βασίλειο κοντά στο Ξηροκάμπι.4
Σύντομη ιστορική επισκόπηση της έρευνας
στην κοιλάδα του Ευρώτα
Η Λακωνία εισήλθε στη σκηνή της μυκηναϊκής
αρχαιολογίας πολύ νωρίς, χάρη στην ανασκαφή
του θολωτού τάφου του Βαφειού, νοτίως των Αμυκλών, από τον Χ. Τσούντα το 1888.5 Παρά τη
σπουδαιότητα του μνημείου, το οποίο εξακολουθεί
να τροφοδοτεί την έρευνα με ποικίλους τρόπους,
και τη γεωγραφική θέση της Λακωνίας απέναντι
από τη μινωική Κρήτη, το ερευνητικό ενδιαφέρον
παρέμεινε στη συνέχεια σποραδικό, αν και κάθε
φορά απρόσμενα γόνιμο για τη διεύρυνση της θεώρησης των μυκηναϊκών πραγμάτων: Η ανασκαφή
του μεγάρου ΙΙ στο Μενελάιο από τον R. Dawkins
to 1908 και η συνέχιση και επέκταση της έρευνας
στα γειτονικά υψώματα της λοφοσειράς από τον H.
Catling τις δεκαετίες του 1970 και 1980 έφεραν στο
φως μια σημαντική θέση με μακρά ιστορία και
έθεσαν, παρά την έλλειψη επαρκών στοιχείων για
την κατεξοχήν ανακτορική (ΥΕΙΙΙΑ2-ΙΙΙΒ2) μυκηναϊκή περίοδο, το ζήτημα της ανίχνευσης μιας
πρώιμης αρχιτεκτονικής ανακτορικής μορφής στο
λεγόμενο Μέγαρο Ι.6 Την ίδια περίπου εποχή, η
μελέτη και δημοσίευση από την Α. Δημακοπούλου
των ευρημάτων από το μυκηναϊκό (ΥΕΙΙΙΒ-Γ) ιερό
στο Αμυκλαίο έκανε φανερή τη ζωηρή μυκηναϊκή
παρουσία στην περιοχή και κατά την Μετανακτορική εποχή.7 Τα τελευταία χρόνια, η εύρεση
θραυσμάτων πινακίδων Γραμμικής Β΄ γραφής
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στον Άγιο Βασίλειο Ξηροκαμπίου οδήγησε στην
υπό εξέλιξη ανασκαφή ανακτορικού κέντρου με
μοναδικά, μεταξύ άλλων, ευρήματα μινωικής προέλευσης ή έμπνευσης.8 Η ανακάλυψη ενός μυκηναϊκού πιθανότατα λατομείου νοτίως του θολωτού
τάφου του Βαφειού οδήγησε επίσης πρόσφατα σε
έρευνα επιφανείας στην ευρύτερη περιοχή, τα ευρήματα της οποίας είναι υπό μελέτη.9 Ενδιαμέσως
έρευνες επιφανείας διατήρησαν το ενδιαφέρον, ενώ σωστικές ανασκαφές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας προσθέτουν συνεχώς πολύτιμα στοιχεία για
την τρέχουσα και μέλλουσα έρευνα.10 Εκτός των
ορίων της υπό συζήτηση περιοχής, η ανασκαφή
του Αγίου Στεφάνου στη δυτική πλευρά της
πεδιάδας του Έλους από τον Lord W. Taylour πιστοποίησε την αυξημένη μινωική επιρροή και παρουσία στη Λακωνία κατά την κρίσιμη μεταβατική
περίοδο από τη Μεσοελλαδική (ΜΕ) στην Υστεροελλαδική (ΥΕ) εποχή,11 η οποία ανιχνεύεται και
στην κεραμική της ενδοχώρας.12
Η ΜΜΙΙΙ-ΥΕΙΙΑ περίοδος
Η ανάδυση των τοπαρχιών

Όπως αναφέρθηκε, η αυξανόμενη οικονομική και
κοινωνική κινητικότητα, που χαρακτηρίζει αυτή
την περίοδο την ηπειρωτική Ελλάδα, οδηγεί,
σύμφωνα με το κυρίαρχο ερμηνευτικό μοντέλο,
στην εμφάνιση τοπικών ηγετικών ομάδων (ελίτ), οι
οποίες επιδιώκουν την εδραίωση και επέκταση της
κυριαρχίας τους.13 Οι επιδιώξεις των τοπαρχιών
οδηγούν σε ανταγωνισμούς, μέχρι την παγίωση
ευρύτερων γεωγραφικά ηγεμονιών (κρατών) από
το 1400 π.Χ. και μετά, με γραφειοκρατική
οργάνωση και επίκεντρο τα ανάκτορα. Η καταστροφή των περισσότερων ανακτορικών κέντρων
στα τέλη του 13ου αι. π.Χ. σημαίνει το τέλος και
του αντίστοιχου τρόπου κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης αλλά όχι και το τέλος του μυκηναϊκού πολιτισμού, ο οποίος διατηρείται με αναλαμπές για 150
χρόνια ακόμα.
Παρά τη σημασία τους, η ΜΕΙΙΙ και η ΥΕΙ
περίοδος δεν ανιχνεύονται εύκολα αρχαιολογικά.
Είναι κυρίως γνωστές από τάφους και ταφικά μνημεία,14 με αποτέλεσμα τα αντίστοιχα κεραμικά ευρήματα να μην προσφέρουν τις λεπτομερείς πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ανασύσταση ακριβούς χρονικής ακολουθίας των πραγμάτων. Επιπλέον, ο ακριβέστερος προσδιορισμός
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των χρονικών ορίων της μετάβασης από τη ΜΕΙΙΙ
στην ΥΕΙ εποχή βάσει της κεραμικής παραμένει
ζητούμενο της έρευνας, καθώς στην πλειονότητά
της αυτή συνεχίζει καθιερωμένους τύπους της ΜΕ
κεραμικής παράδοσης, αμαυρόχρωμης και μινυακής, με τη νέα λεπτότεχνη, διακοσμημένη με λαμπερή βαφή μυκηναϊκή ΥΕΙ κεραμική να είναι
πολύ σπανιότερη.15 Αυτό ισχύει και για την κοιλάδα του Ευρώτα.16 Επιπλέον όμως και μέχρι πρόσφατα, απουσίαζε από την περιοχή η ποικιλία των
τύπων τάφων και ταφικών μνημείων που χαρακτηρίζει αυτή την εποχή άλλες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.17
Οι τύποι των τάφων και ταφικών μνημείων της
μεταβατικής αυτής εποχής είναι απλοί λάκκοι,
ορθογώνιοι λάκκοι με κάθετη πρόσβαση (λακκοειδείς), κιβωτιόσχημοι τάφοι επενδυμένοι με πλάκες
ή κτιστοί, λαξευτοί και κτιστοί θαλαμοειδείς τάφοι,
τύμβοι και θολωτοί τάφοι.18 Στην κοιλάδα του
Ευρώτα οι ανασκαφές του Τσούντα είχαν αποκαλύψει ήδη από το 1888 τον θολωτό τάφο του
Βαφειού19 καθώς και δύο κτιστούς κιβωτιόσχημους τάφους και ένα ταφικό λάκκο εντός του ιερού του Αμυκλαίου.20 Ο τάφος που ανακαλύφθηκε κάτω από το δάπεδο της θόλου του τάφου του
Βαφειού ανήκει στον τύπο του κτιστού κιβωτιόσχημου τάφου. Η περιορισμένη αυτή τυπολογία
των τάφων σε σύγκριση με άλλες περιοχές εμπλουτίστηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια χάρη σε
μια σειρά συστηματικών και σωστικών ερευνών
(από βορρά προς νότο):21
α) Ταφικοί λάκκοι ήλθαν στο φως στη θέση
Καλαμάκια νότια και δυτικά των οικισμών Κλαδά
και Κοκκινόρραχης περί τα 2 χλμ. βορειοανατολικά της Σπάρτης (Τάφος 2),22 στο Ψυχικό (οικόπεδο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου) στις νοτιοανατολικές παρυφές της πόλης (Τάφος 2),23 στο
Βόρειο Νεκροταφείο του Αγίου Βασιλείου (Τάφοι
2, 5, 11, 13, 17, 19, 24) και στο χώρο 13 στο Β-ΒΔ
άκρο του ανασκαμμένου τμήματος του Κτηρίου Α
στην ίδια θέση (Τάφοι α και β),24 καθώς και στη
θέση Καμαράκια, περί τα 3 χλμ. ΝΑ του Ξηροκαμπίου (Τάφοι 2, 3).25
β) Κιβωτιόσχημος τάφος ανασκάφτηκε νοτίως
του Αμυκλαίου και ένας δεύτερος, κατεστραμμένος, εντοπίστηκε στο Γούναρη νότια της Σπάρτης.26 Πιο πρόσφατα κιβωτιόσχημος τάφος επενδυμένος με κάθετα τοποθετημένες πλάκες ανα-

σκάφτηκε στη θέση Ε1 Κλαδά-Κοκκινόρραχης,
περί τα 300 μ. νοτιοανατολικά της θέσης Καλαμάκια (Τάφος 2).27
γ) Κτιστοί κιβωτιόσχημοι τάφοι ανασκάφτηκαν
στη θέση Ε1 Κλαδά-Κοκκινόρραχης, περί τα 300 μ.
νοτιοανατολικά της θέσης Καλαμάκια (Τάφος 1),28
στο Βόρειο Νεκροταφείο του Αγίου Βασιλείου
(Τάφοι 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 23)29 και στα
Καμαράκια (Τάφος 1).30
δ) Κτιστοί θαλαμοειδείς τάφοι ανασκάφτηκαν
στα Καλαμάκια (Τάφος 8),31 στο Ψυχικό,32 στο Βόρειο Νεκροταφείο του Αγίου Βασιλείου (Τάφος
21)33 και στα Βρυσικά, περί τα 5 χλμ. ανατολικά του
Ξηροκαμπίου.34 Οι τάφοι αυτοί έχουν ορθογώνια
κάτοψη, ελαφρώς εκφορικά τοιχώματα και καλύπτονταν από μεγάλες σχιστόπλακες. Ο τάφος στο
Ψυχικό περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, ένα πήλινο ομοίωμα λέμβου, δύο ψήφους από ημιπολύτιμους λίθους και χαύλια από επένδυση οδοντόφρακτου κράνους.35 Οι τάφοι στα Καλαμάκια και στα Βρυσικά
ειδικότερα διακρίνονται για τις μεγάλες διαστάσεις
τους, 2,00 x 1,50 μ. και 2,80 x 2,15 μ. αντίστοιχα, και
την επιμέλεια της κατασκευής τους από λεπτές σχιστόπλακες. Ο τάφος στα Καλαμάκια είχε χρησιμοποιηθεί για πολλαπλές ταφές, από τις οποίες τρεις
βρέθηκαν στο δάπεδο του τάφου με το κεφάλι προς
την είσοδο. Τα κτερίσματα αποτελούσαν τέσσερα αγγεία και ένα χάλκινο εγχειρίδιο. Ο τάφος στα Βρυσικά έχει είσοδο διαμορφωμένη σε παραστάδες. Περιείχε τα οστά μιας παιδικής πιθανόν ταφής και ένα
αγγείο (εικ. 2).36 Ο Τάφος 21 του Αγίου Βασιλείου,
με διαστάσεις 3,10 x 1,14 μ., ελαφρώς εκφορικά
τοιχώματα και (ψευδο)είσοδο από ξερολιθιά στη
νότια στενή πλευρά περιείχε συνολικά είκοσι επτά
πρωτογενείς και δευτερογενείς ταφές.37 Οι τάφοι όλων των τύπων που προαναφέρθηκαν έχουν χρονολογηθεί βάσει των κτερισμάτων ή κεραμικής που
βρέθηκε γύρω τους ή σε μικρή απόσταση από αυτούς, καθώς και βάσει της μορφής τους στη ΜΕΙΙΙΥΕΙ περίοδο -με εξαίρεση ορισμένους τάφους του
Βόρειου Νεκροταφείου του Αγίου Βασιλείου, μεταξύ των οποίων και ο τάφος 21, που έχουν χρονολογηθεί στην ΥΕΙ-ΙΙ περίοδο.
ε) Ένας θαλαμοειδής τάφος, ο οποίος είχε χρησιμοποιηθεί μετά την κατάρρευσή του ως αποθέτης, ανασκάφτηκε στην νοτιοδυτική κλιτύ του λόφου του Αγίου Βασιλείου, με περίοδο χρήσης από
την ΥΕΙΙΑ έως την ΥΕΙΙΙΑ περίοδο.38
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2. Ο κτιστός θαλαμοειδής τάφος στα Βρυσικά (Τάφος 1) από ΝΔ.
(ευγενική παραχώρηση των Μ. Τσούλη, Α. Μαλτέζου. Γ. Τσιαγγούρη).

στ) Τέλος, ένας μικρός θολωτός τάφος και ο
δρόμος ενός δεύτερου κατεστραμμένου θολωτού
τάφου ήλθαν στο φως κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στη θέση Πολύδενδρο (στο οικόπεδο Καούρη και Ξερούλη ο πρώτος και στο οικόπεδο Παπαστρατάκου ο δεύτερος), οι οποίοι φαίνεται να αποτελούν μέρος νεκροταφείου. Έχουν
χρονολογηθεί στην ΥΕΙΙΑ-ΙΙΙΑ2 και στην ΥΕΙΙΒ
περίοδο αντίστοιχα.39
Η εύρεση των κτιστών θαλαμοειδών τάφων έχει
ιδιαίτερη σημασία. Αυτός ο τύπος τάφου είναι γνωστός από αρκετές περιοχές του ελλαδικού χώρου
αλλά και των νησιών, όπου εμφανίζεται σχεδόν
αποκλειστικά κατά την ΜΕΙΙΙ/ΥΕΙΙΑ, ενώ προηγείται χρονικά τόσο των θολωτών όσο και των λαξευτών θαλαμοειδών τάφων. Με τον συγκεκριμένο
τύπο συνδέεται και η εμφάνιση του εθίμου των πολλαπλών ταφών στον ελλαδικό χώρο, με εξαίρεση
τους λακκοειδείς τάφους των Μυκηνών.40 Το έθιμο
αυτό, σε συνδυασμό με την απαιτητικότερη σε σχέ-
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ση με τους προγενέστερους τύπους τάφων της Μεσοελλαδικής εποχής κατασκευή και τη μεγαλοπρεπέστερη μορφή των κτιστών θαλαμοειδών τάφων, έχει θεωρηθεί ως δείκτης κοινωνικής διαφοροποίησης οικογενειών, η οποία προοιωνίζεται την
εμφάνιση των τοπικών ελίτ.41 Οι μεγάλες διαστάσεις
των κτιστών θαλαμοειδών τάφων της κοιλάδας του
Ευρώτα, η συνύπαρξή τους με κιβωτιόσχημους τάφους εντός του ίδιου νεκροταφείου στην περίπτωση
του Αγίου Βασιλείου, οι πολλαπλές πρωτογενείς και
δευτερογενείς ταφές στο εσωτερικό τους και οι ενδείξεις πλούσιας σχετικά κτέρισης στην περίπτωση
του Ψυχικού στηρίζουν αυτή τη θεώρηση και συνάδουν με την εικόνα αντίστοιχων ταφικών μνημείων από άλλες περιοχές. Επιπλέον, η διαφαινόμενη διασπορά αυτού του τύπου τάφων κατά μήκος
της κοιλάδας του Ευρώτα υποδηλώνει έντονη κοινωνική κινητικότητα και κατ’ αντιστοιχία την παρουσία αρκετών τοπικών ελίτ την επόμενη περίοδο
στην περιοχή, υπόθεση που συμφωνεί με την εικόνα
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που αποκομίζουμε για τα οικιστικά κέντρα της περιοχής κατά την ΥΕΙΙΒ-ΙΙΙΑ1 περίοδο (βλ. παρακάτω).
Οργανωμένο νεκροταφείο έχει ανασκαφεί μέχρι
στιγμής μόνο στον Άγιο Βασίλειο και περιλαμβάνει
20 τάφους και πέντε συγκεντρώσεις οστών, εκτός
δηλαδή της αρχικής εναπόθεσής τους σε τάφους.42
Οι τάφοι έχουν χρονολογηθεί από τη ΜΕΙΙΙΒ έως
την ΥΕΙ-ΙΙ περίοδο.43 Παρά τις διαστάσεις και την
επιμέλεια κατασκευής των κτιστών κιβωτιόσχημων
τάφων ανάμεσά τους, οι τάφοι ήταν είτε ακτέριστοι
είτε φτωχά κτερισμένοι, σχεδόν αποκλειστικά με αγγεία. Υπολείπονται δηλαδή αντίστοιχων τάφων σε
άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, όπως η Αργολίδα και η Μεσσηνία αλλά και του Αγίου Στεφάνου
στην πεδιάδα του Έλους.44 Τόσο η δημιουργία
νεκροταφείων εκτός των οικισμών όμως όσο και οι
δευτερογενείς ταφές,45 η επιλογή και η ανάμειξη
οστών και η επανατοποθέτησή τους ή μη σε τάφους
που παρατηρούνται ευρέως στον Άγιο Βασίλειο είναι φαινόμενα που χαρακτηρίζουν τη μετάβαση από τη ΜΕ στην ΥΕ εποχή.46 Παρά την ποικιλία των
πρακτικών, η διαχείριση αυτή των οστών δηλώνει
την ανάγκη σύνδεσης με το προγονικό παρελθόν είτε σε οικογενειακό είτε σε κοινοτικό επίπεδο και
προβολής της σύνδεσης αυτής εκτός ή εντός της κοινότητας αντίστοιχα·47 δηλαδή, είτε η κοινότητα
στρέφεται στην προγονική γραμμή ως μέσο ανάδειξης της μακρόχρονης παρουσίας της και κατά συνέπεια κατοχύρωσης και ισχυροποίησης της θέσης της
στην περιοχή είτε ορισμένες οικογένειες εντός της
κοινότητας διεκδικούν νέο ρόλο στα πράγματα υπό
τις διαφαινόμενες νέες οικονομικές και κοινωνικές
συνθήκες. Η παρουσία του κτιστού τάφου 21 στο
νεκροταφείο του Αγίου Βασιλείου είναι πιθανόν
ενδεικτική: μία οικογένεια υιοθετεί έναν τύπο τάφου διαδεδομένο, ως φαίνεται, στην περιοχή από
την ΜΕΙΙΙ-ΥΕΙ περίοδο και κατάλληλο για πολλαπλές ταφές ή τη συγκέντρωση προγονικών οστών
αλλά διαφορετικό των υπολοίπων του νεκροταφείου,48 επιχειρώντας να διαφοροποιηθεί από την υπόλοιπη κοινότητα και να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο· η χωροθέτηση μάλιστα του συγκεκριμένου τάφου στο ΝΑ άκρο του νεκροταφείου ίσως έχει πρόσθετη σημασία.
Ο μικρός θολωτός τάφος στο Πολύδενδρο είναι
ο πρώτος του είδους του στη Λακωνία που χρονολογείται στην πρώιμη Μυκηναϊκή εποχή. Ο ταφι-

κός του θάλαμος έχει διάμετρο 3,15 μ. και ο δρόμος του μήκος 2,25 μ. Περιείχε πέντε ταφές καθώς
και ανακομιδές, συνοδευόμενες από 69 αγγεία,
χάλκινο εγχειρίδιο, δύο χάλκινα μαχαίρια και χάλκινο ξηρό, σφονδύλια και χάντρες από διάφορα υλικά.49 Ανάλογοι τάφοι είναι γνωστοί από τη Μεσσηνία (κυρίως στην περιοχή της Πυλίας) και την
Αρκαδία (Βούρβουρα: Ανάληψη) από την ΥΕΙ
περίοδο.50 Πρόκειται για μία ακόμη έκφανση κοινωνικής διαφοροποίησης οικογενειών, με τον δρόμο του τάφου να εξυπηρετεί όχι μόνο πρακτικό κατασκευαστικό σκοπό αλλά και τελετουργικές ανάγκες όπως η κατάληξη ταφικών πομπών προορισμένη για (ορισμένα) μέλη της οικογένειας.51 H
παρουσία του τάφου στο Πολύδεντρο σημειώνει
την ανάδυση μιας ακόμη τοπικής ελίτ στη βορειοδυτική πλευρά της κοιλάδας του Ευρώτα.
Η οικιστική ιστορία της περιοχής την ίδια περίοδο παραμένει ουσιαστικά άγνωστη. Κινητά ευρήματα, κυρίως κεραμική, αν και δίχως συσχέτιση
με αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, δείχνουν ότι ήδη βρίσκονται σε χρήση οι χώροι όπου την επόμενη περίοδο (ΥΕΙΙΒ) οικοδομούνται κτήρια μεγάλων
διαστάσεων, με πολλά δωμάτια και ανοικτούς χώρους, τόσο στο Μενελάιο (Μέγαρο Ι), στα βορειοανατολικά του ομώνυμου ιερού των ιστορικών
χρόνων, όσο και στον Άγιο Βασίλειο, δυτικά και
νοτιοδυτικά του Βόρειου Νεκροταφείου, στον χώρο των Κτηρίων Α και Β της επόμενης περιόδου.52
Σε χρήση από την ΜΕΙΙ περίοδο φαίνεται ότι ήταν
επίσης ο Βόρειος λόφος καθώς και η νότια πλευρά
του λόφου του Αετού, του νοτιότερου της λοφοσειράς του Μενελαΐου.53 Στο Παλαιοπύργι, περί τα
400 μ. νοτίως του θολωτού τάφου του Βαφειού,
σύντομη σωστική ανασκαφή παλαιότερα έχει φέρει
στο φως λίγα κατάλοιπα τοίχων, εστία και πιθανό
αποθέτη. Η κεραμική τοποθετήθηκε χρονικά στη
ΥΕΙ περίοδο.54
Η ΥΕΙΙΒ-ΙΙΙΑ περίοδος
Η εδραίωση των τοπαρχιών

Στην ΥΕΙΙΒ περίοδο οι τοπικές ελίτ φαίνεται ότι
έχουν πλέον αναδυθεί στην ηπειρωτική Ελλάδα.55
Τώρα επιδιώκουν να παγιώσουν την ισχύ τους καθώς και αυτή των απογόνων τους οικοδομώντας
μεγαλοπρεπή ταφικά μνημεία και κατοικίες, η κατασκευή των οποίων δηλώνει ταυτόχρονα τη δυνατότητά τους να θέτουν υπό τον έλεγχο τους σημα-
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ντικές πηγές πρώτων υλών και εργατικό δυναμικό.
Αυτή είναι όμως και η περίοδος ανταγωνισμών μεταξύ γειτονικών τοπαρχιών που θα οδηγήσει στη
διαμόρφωση ευρύτερων πολιτικών σχηματισμών,
με γραφειοκρατική διοικητική και οικονομική οργάνωση και επίκεντρο κτηριακά συγκροτήματα
σύνθετης αρχιτεκτονικής δομής, με περίτεχνη διακόσμηση, συγκέντρωση και χρήση πολύτιμων αντικειμένων (ανάκτορα).56 Καταλυτικό ρόλο σε αυτή
την εξέλιξη παίζουν οι επαφές με τη μινωική Κρήτη οι οποίες προσδίδουν στις τοπικές ελίτ πλούτο
και κύρος. Η καταστροφή των νέων μινωικών ανακτόρων γύρω στο 1450 π.Χ. και η ακόλουθη παρουσία Μυκηναίων πλέον στην Κνωσό, τα Χανιά
και άλλες θέσεις θα είχε ως εκ τούτου ποικίλες συνέπειες κατά περίπτωση: έδωσε διέξοδο σε υπάρχουσες εντάσεις, όξυνε τις αντιθέσεις και γενικά
επιτάχυνε την εξέλιξη ορισμένων τοπαρχιών σε
κράτη με την υιοθέτηση στοιχείων της μινωικής
ηγεμονικής-θρησκευτικής ιδεολογίας.57

Ένας χαρακτηριστικός τρόπος με τον οποίο οι
τοπικές ελίτ δηλώνουν τώρα τη θέση τους και επιχειρούν ταυτόχρονα να τη διαιωνίσουν είναι η
κατασκευή μεγαλοπρεπών θολωτών ή και θαλαμοειδών τάφων. Στο κέντρο της κοιλάδας του Ευρώτα, 400 μ. περίπου βορείως του λόφου του Παλαιοπυργίου κτίζεται ο θολωτός τάφος του Βαφειού (ΥΕΙΙΑ/ΙΙΒ-ΥΕΙΙΙΑ) (εικ. 3). Ο τάφος είχε
συληθεί πριν από την ανασκαφή του αλλά κάτω
από το δάπεδο της θόλου βρέθηκε άθικτος κτιστός
κιβωτιόσχημος τάφος με πλουσιότατα ευρήματα,
τα οποία φαίνεται ότι είχαν τοποθετηθεί σε προμελετημένη διάταξη γύρω από τον ελλείποντα νεκρό.58 Πέρα από τα πασίγνωστα χρυσά κύπελλα με
σκηνές σύλληψης ταύρου, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, αργυρά και λίθινα σκεύη, ένα ξίφος τύπου Α,
αιχμές δοράτων, μαχαίρια, κοσμήματα (ένα χρυσό,
ένα χάλκινο και ένα σιδερένιο δαχτυλίδι και δεκάδες ψήφων από αμέθυστο), είκοσι τέσσερις σφραγιδόλιθοι από ημιπολύτιμους λίθους, εξαρτήματα

3. Ο θολωτός τάφος του Βαφειού από Β. (φωτ. Α.Μπάνου).
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4. Κτερίσματα από τον θολωτό τάφο του Βαφειού όπως εκτίθενται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Στο μέσον, δεύτερος από αριστερά, ο πέλεκυς «συριακού» τύπου. Στην άνω σειρά, αριστερά, αιγυπτιακά αγγεία
από αλάβαστρο (φωτ. Α. Μπάνου).

ζυγών, ένα σύνολο μολύβδινων σταθμών καθώς
και χάλκινα αντικείμενα με τελετουργική πιθανόν
χρήση. Ανάμεσα στα τελευταία ξεχωρίζει ένας πέλεκυς «συριακού» τύπου, τον οποίο τόσο στην Εγγύς Ανατολή όσο και στη μινωική Κρήτη φέρεται
να κρατούν ηγεμονικές μορφές (εικ. 4).59 Μάλιστα
μία από τις εν λόγω μορφές απεικονίζεται σε σφραγιδόλιθο από αμέθυστο που βρέθηκε μέσα στον
ίδιο τον τάφο (στο ύψος του χεριού) δηλώνοντας
εύγλωττα την ιδιότητα εκείνου για τον οποίο προοριζόταν ο τάφος: επρόκειτο για ένα άτομο που
συγκέντρωνε στα χέρια του πολιτική, οικονομική
και θρησκευτική δύναμη, οφειλόμενη στην προνομιακή επαφή του με τη μινωική Κρήτη, δηλαδή
έναν τοπικό ηγεμόνα. Επιπλέον, η κατασκευή του
κατώτερου τμήματος του τάφου από λαξευτή
τοιχοποιία, τεχνική μινωικής προέλευσης, ο μακρότατος δρόμος (29,80 μ.), προοριζόμενος για τε-

λετές με ευρεία συμμετοχή, αλλά και ο προσανατολισμός της εισόδου του τάφου προς το θερινό ηλιοστάσιο (εικ. 5) δηλώνουν όχι μόνο την κοινωνική
θέση του ελλείποντος νεκρού και της οικογένειάς
του εντός της κοινότητας αλλά και πρόσβαση σε ειδικές τεχνικές και κοσμολογικές γνώσεις και ενδεχομένως πεποιθήσεις, τις οποίες έθετε στην υπηρεσία της κοινωνικής προβολής της.60
Την ίδια περίοδο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ο δεύτερος μικρός θολωτός τάφος στο Πολύδεντρο (ίσως και παρόμοιοι τάφοι κοντά του) και
είναι εύλογο να υποθέσουμε την ύπαρξη ανάλογων
προς τα δύο προηγούμενα ταφικών μνημείων σε
άλλα τμήματα της κοιλάδας του Ευρώτα συνδεόμενα με τα οικιστικά κέντρα στον Άγιο Βασίλειο
και στο Μενελάιο που κάνουν τώρα επίσης την
εμφάνισή τους. Η απουσία τέτοιου είδους ταφικών
μνημείων από αυτές τις θέσεις ωστόσο σε συν-
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δυασμό με τις ελλιπείς γνώσεις μας για την οικιστική εξέλιξη στον λόφο του Παλαιοπυργίου δεν
επιτρέπουν τη διατύπωση υποθέσεων περί διαφαινόμενης ιεραρχίας στην περιοχή.
Η παρουσία των τοπικών ελίτ είναι τώρα φανερή και στα οικιστικά κατάλοιπα. Τόσο στο Μενελάιο όσο και στον Άγιο Βασίλειο εμφανίζονται
μεγάλων διαστάσεων κτήρια, αποτελούμενα από
πολλά δωμάτια, επιμελούς κατασκευής, με χρήση
ξυλοδεσιών και επιχρίσματος στους τοίχους και
δάπεδα από πηλό ή κονίαμα.
Στον Άγιο Βασίλειο οικοδομούνται τώρα τα
Κτήρια Α και Β, με προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ. Το
ανασκαμμένο τμήμα του Κτηρίου Α αποτελείται
από δέκα δωμάτια σε δύο πτέρυγες, με τρία μικρότερα μεταξύ τους, ίσως διαδρόμους.61 Ξεχωρίζουν
για τις διαστάσεις τους το Δωμάτιο 9, το οποίο καταλαμβάνει όλο το πλάτος της δυτικής πτέρυγας,
και το Δωμάτιο 10 στην ανατολική. Οι τοίχοι του
Κτηρίου Α είναι κατασκευασμένοι από αργούς
λίθους και ωμοπλίνθους και επιχρισμένοι με πηλοκονίαμα και τα δάπεδα από πηλό ή κονίαμα.62 Σημαντικά κινητά ευρήματα προέρχονται από το Δωμάτιο 8, όπως λίθινος ωοειδής πέλεκυς από διορίτη, πήλινα ειδώλια ζώων, πήλινο ρυτό σε σχήμα
ταυροκεφαλής, ειδώλιο όρθιας ανδρικής μορφής
που κρατάει μοσχαράκι, καθώς και πλήθος αγγείων πόσης και σερβιρίσματος. Στο Δωμάτιο 7
βρέθηκαν μεταξύ άλλων αιγυπτιακός σκαραβαίος,
κεφαλή ειδωλίου από ελεφαντόδοντο, τμήμα λίθινου αγγείου με διπλό χείλος καθώς και μεγάλος
αριθμός οστών ζώων.63 Το ρυτό σε σχήμα ταυροκεφαλής και το αγαλματίδιο άνδρα με μοσχαράκι είναι μοναδικά στην ηπειρωτική Ελλάδα και
μαζί με το λίθινο αγγείο με διπλό χείλος αποτελούν πιθανότατα μινωικές εισαγωγές. Στο Δωμάτιο 10 βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, αιγυπτιακό ειδώλιο καθιστής μορφής, σφραγιστικό δαχτυλίδι με
επένδυση χρυσού και πλακίδια από υαλόμαζα.64
Στο Δωμάτιο 3 τέλος βρέθηκαν 21 χάλκινα ξίφη,
μάλλον τοποθετημένα σε ξύλινο κιβώτιο.65 Το Κτήριο Α φαίνεται ότι είχε υποστεί μετατροπές προτού
καταστραφεί από ισχυρή φωτιά στα τέλη της
ΥΕΙΙΙΑ2 περιόδου (λίγο πριν το 1300 π.Χ.).66 Το
Κτήριο Β βρίσκεται 20 μ. περίπου ανατολικά του
Κτηρίου Α. Έχουν ανασκαφεί εν μέρει έξι δωμάτια, οι τοίχοι των οποίων είναι λιθόκτιστοι, τουλάχιστον στο σωζόμενο ύψος.67 Από τα Δωμάτια 5

302

5. Ο δρόμος του θολωτού τάφου του Βαφειού
κατά την ανατολή του θερινού ηλιοστασίου (21-6-2017)
(φωτ. Α. Μπάνου).

και 6 προήλθαν θραύσματα τοιχογραφιών.68 Η αρχική οικοδομική φάση του Κτηρίου Β τοποθετείται
στην ΥΕΙΙΒ-ΙΙΙΑ περίοδο και φαίνεται ότι είχε
υποστεί κι αυτό μετατροπές αλλά είχε εγκαταλειφθεί πριν από την καταστροφή του Κτηρίου Α.69
Στη διάρκεια της ΥΕΙΙΙΑ περιόδου (14ος αι. π.Χ.)
στα νοτιοδυτικά του Κτηρίου Α οικοδομείται το
Κτήριο Δ, βόρεια και ανατολικά από το ανασκαπτόμενο τμήμα του οποίου έχει έλθει στο φως αυλή
με στοά. Από τον όροφο του Κτηρίου Δ προέρχεται σύνολο 119 πινακίδων Γραμμικής Β΄ γραφής70
και 13 ενεπίγραφων σφραγισμάτων που προσδίδουν στη θέση το χαρακτηρισμό του ανακτορικού
κέντρου. Και αυτό το κτήριο καταστρέφεται από
φωτιά στα τέλη της ΥΕΙΙΙΑ2 περιόδου.71
Βάσει των ιδιαιτέρων ευρημάτων του Κτηρίου
Α, κυρίως του δωματίου 8, του μεγάλου αριθμού
των οστών ζώων του δωματίου 772 και της χρήσης
του χώρου για τελετουργικούς σκοπούς κατά την
ΥΕΙΙΙΒ2 περίοδο, όπως δηλώνει κατεξοχήν η
εύρεση βωμίσκου με επίστεψη κεράτων καθιέρωσης και ειδωλίων ζώων,73 η ανασκαφέας συνδέει το
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6. Το Κτήριο ΙΙ στο Μενελάιο από Δ. (φωτ. Α. Μπάνου).

Κτήριο Α με «πρακτικές λατρευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα τουλάχιστον κατά την ΥΕΙΙΙΑ περίοδο».74 Συγκρίνοντας τα ευρήματα του Κτηρίου
Α, ωστόσο, ιδιαιτέρως όσα συνδέονται με ειδική τελετουργική χρήση και φανερώνουν μινωική επαφή,
με ανάλογα κτερίσματα του σύγχρονου θολωτού τάφου του Βαφειού είναι εύλογο να συμπεράνουμε ότι
και τα μεν και τα δε δηλώνουν παρόμοια κοινωνική
ταυτότητα των κατόχων τους, δηλαδή ατόμων που
συνδύαζαν στο πρόσωπό τους πολιτική, οικονομική
και θρησκευτική εξουσία προερχόμενη από την
προνομιακή επαφή τους με τη μινωική Κρήτη, με
την τελευταία ως διάμεσο πιθανώς και ευρύτερων
επαφών.75 Με άλλα λόγια, το Κτήριο Α όπως και ο
θολωτός τάφος του Βαφειού αλληλοσυμπληρώνουν
την εικόνα της εδραίωσης τοπικών ηγεμόνων σε
γειτνιάζουσες περιοχές της κοιλάδας του Ευρώτα
κατά την ΥΕΙΙΒ-ΙΙΙΑ1 περίοδο.
Στο Μενελάιο, στα βορειανατολικά του ομώνυμου ιερού των ιστορικών χρόνων, οικοδομείται Κτήριο διαστάσεων 23 x 25 τ.μ. (Mansion I), με προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ, όπως και στον Άγιο Βασίλειο.

Το σωζόμενο τμήμα του αποτελείται από δεκαπέντε
δωμάτια διατεταγμένα σε τρεις πτέρυγες που χωρίζονται μεταξύ τους με διαδρόμους. Οι τοίχοι του
Κτηρίου Ι είναι κατασκευασμένοι από αδρούς λίθους, με χρήση ξυλοδεσιών σε ορισμένα σημεία και
επιχρισμένοι με χρώμα ενώ δεν αποκλείεται η περιορισμένη χρήση λαξευτής τοιχοποιίας. Τα δωμάτια της μεσαίας πτέρυγας είναι τέσσερα, εκ των
οποίων τα τρία επικοινωνούν μεταξύ τους με θύρες
σε αξονική συμμετρία απαρτίζοντας μεγαροειδές
σύνολο, με το τρίτο στη σειρά δωμάτιο (7) να είναι
το μεγαλύτερο (53 τ.μ.) Τμήμα της ανατολικής πτέρυγας του Κτηρίου Ι έχει καταρρεύσει. Η κατασκευή του Κτηρίου Ι τοποθετείται στην ΥΕΙΙΒ περίοδο με βάση κεραμικά ευρήματα. Κατά τη μεταβατική ΥΕΙΙΒ-ΙΙΙΑ περίοδο, το Κτήριο Ι καθαιρείται
και στη θέση του ιδρύεται ένα μεγαλύτερο (περίπου
800 τ.μ.) για την εξυπηρέτηση των νεών αναγκών
των ενοίκων του και με διαφορετικό προσανατολισμό, λόγω πιθανόν της κατάρρευσης τμήματός
του (Κτήριο ΙΙ - Mansion II) (εικ. 6). Μετά από μια
περιορισμένη και κατά τον ανασκαφέα μη αποφασι-
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στική καταστροφή, μέρος του Κτηρίου ΙΙ φαίνεται
ότι χρησιμοποιείται εκ νέου στην ΥΕΙΙΙΒ2 περίοδο
(2ο ήμισυ 13ου αι. π.Χ.), οπότε και καταστρέφεται
από φωτιά (Κτήριο ΙΙΙ - Mansion III), αν και ο χώρος
μπορεί να παραμένει σε χρήση μέχρι την ΥΕΙΙΙΓ
πρώιμη περίοδο (περί το 1170 π.Χ.).76 Με εξαίρεση
την κεραμική, τα υπόλοιπα ευρήματα από τα ανωτέρω κτήρια είναι πενιχρά. Ξεχωρίζουν, ωστόσο, ένα πήλινο μινωίζον γυναικείο ειδώλιο και ένα πήλινο ομοίωμα αρχιτεκτονήματος, το μοναδικό του είδους εκτός Κρήτης, που δείχνουν και εδώ μινωική
επιρροή.77 Στο νότιο άκρο της κορυφογραμμής,
στον λόφο του Αετού, οικοδομείται στην ΥΕΙΙΒ το
Κτήριο Β. Εδώ κατά τον ανασκαφέα η χρήση του
χώρου είναι συνεχής μέχρι την ΥΕΙΙΙΓ πρώιμη/μέση
περίοδο.78
Η σημασία των κτηρίων προκύπτει λοιπόν κυρίως από τις διαστάσεις και την αρχιτεκτονική
τους. Ειδικά το Κτήριο Ι στο Μενελάιο έχει θεωρηθεί από ορισμένους ερευνητές ως προδρομική
μορφή του μυκηναϊκού ανακτόρου της ΥΕΙΙΙΒ περιόδου, κατοικίας του «άνακτα» των πινακίδων
Γραμμικής Β γραφής79 ενώ άλλοι επισημαίνουν ότι
δεν υπάρχει ευθεία συσχέτιση μεταξύ των δύο μορφών.80 Η αξονική διάταξη δωματίων με παράπλευρο διάδρομο φαίνεται ότι συνιστά ελλαδικό χαρακτηριστικό της ΜΕΙΙ-ΙΙΙ περιόδου.81 Οι αρχιτεκτονικές διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται πάντως
μεταξύ κτηρίων που θεωρούνται ανακτορικά ή κατοικίες υψηλών αξιωματούχων κατά την ΥΕ ΙΙΙΑ2
και ΥΕΙΙΙΒ περίοδο – Κτήριο Δ Αγίου Βασιλείου,
Μέλαθρο Γλα, Μέγαρο Α και Β στο Διμήνι82 – υποδεικνύουν ότι η εξέλιξη δεν υπήρξε ευθύγραμμη.
Ανεξαρτήτως αυτού, τα Κτήρια Ι και ΙΙ στο Μενελάιο φαίνεται ότι ήταν έδρες τοπικών ηγεμόνων.
Όσον αφορά το Κτήριο Ι ειδικότερα, το μεγάλο μέγεθος του Δωματίου 7, το ανοικτό σε μεγάλη αυλή
προστώο και η προοδευτικά προς το εσωτερικό ελεγχόμενη πρόσβαση ερμηνεύονται ως ενδείξεις συνάθροισης, που αποσκοπούσαν όχι μόνο στην κοινωνική προβολή των ενοίκων του αλλά και στην κοινωνική συνοχή και διαπραγμάτευση σε μια κρίσιμη
περίοδο συγκρότησης τοπικών κέντρων ισχύος.83 Αξίζει να σημειωθεί από αυτή την άποψη η εύρεση
πολλών οστών ζώων επί βοτσαλωτού δαπέδου κατά
την ανασκαφή του Κτηρίου Ι, η οποία έχει συσχετιστεί με ανάλογα ευρήματα από το Κτήριο Β του
Αγίου Βασιλείου84 και επιπλέον παραπέμπει σε ορ-

304

γάνωση γευμάτων με ευρεία συμμετοχή, όπως και
στην περίπτωση του Δωματίου 7 του Κτηρίου Α από την ίδια θέση.
Και μετά τις τοπαρχίες, τί;
Όπως προαναφέρθηκε, μετά την καταστροφή των
νέων μινωικών ανακτόρων (στα τέλη της ΥΜΙβ περιόδου - αρχές ΥΕΙΙΒ περιόδου για την ηπειρωτική
Ελλάδα) η Κνωσός αρχικά και άλλες θέσεις της
Κρήτης στη συνέχεια βρέθηκαν υπό τον έλεγχο των
Μυκηναίων. Το γεγονός αυτό υπήρξε καταλυτικό
για την εξέλιξη του μυκηναϊκού πολιτισμού καθώς η
Κνωσός φαίνεται ότι αποτέλεσε πρότυπο αρχιτεκτονικής, πολιτικής και διοικητικής ανακτορικής οργάνωσης, του θεσμού του άνακτα συμπεριλαμβανομένου.85 Οι μινωικές εισαγωγές πολυτελών και ιδιαίτερων αντικειμένων στον θολωτό τάφο του Βαφειού, τον Άγιο Βασίλειο και το Μενελάιο δείχνουν
τώρα στενές επαφές των ελίτ με την Κρήτη – ίσως
και συμμετοχή τους στα τεκταινόμενα στο νησί86 –
που τους προσδίδουν κύρος και πλούτο και τις βοηθούν να εδραιώσουν τη θέση τους.
Εκτός Λακωνίας, στην Τίρυνθα, κατάλοιπα τοίχων που αποδίδονται σε κτήριο οικοδομημένο σε
δύο άνδηρα συνδεόμενα με κλίμακα και τα οποία
χρονολογούνται στην ΥΕΙΙΒ-ΙΙΙΑ1 έχουν αποκαλυφθεί κάτω από τον πρόδομο του πρώτου ανακτόρου. Το κτήριο αυτό, το οποίο έχει συγκριθεί
ως προς τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά του
με το Κτήριο ΙΙ του Μενελαΐου87 καθαιρείται και
το ανώτερο άνδηρο ισοπεδώνεται προκειμένου να
κτιστεί το πρώτο ανάκτορο στην ΥΕΙΙΙΑ1/2 περίοδο.88 Στην ίδια περίοδο τοποθετείται πιθανότατα
και το πρώτο ανάκτορο των Μυκηνών.89 Στη Θήβα
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του επονομαζόμενου
«Παλαιού Καδμείου» περιλαμβάνουν σειρά δωματίων εκατέρωθεν διαδρόμου ο οποίος έχει ΒΑ-ΝΔ
προσανατολισμό. Στο βορειοανατολικό πέρας της
σειράς, διάδρομος σχήματος Π περιτρέχει από
τρεις πλευρές μικρό χώρο συνδεόμενο στα νοτιοανατολικά με δύο δωμάτια σε σειρά ενώ άλλα τρία
δωμάτια ανοίγονται ανατολικότερα. Το κτήριο ήταν πιθανόν διώροφο και στην κατασκευή του είχε
γίνει χρήση λαξευτής τοιχοποιίας (Δωμάτιο Α),
ωμοπλίνθων και ξυλοδεσιών ενώ της κατασκευής
του είχε προηγηθεί ισοπέδωση του χώρου. Χρονολογείται στην ΥΕΙΙΙΑ περίοδο βάσει θραυσμάτων
τοιχογραφιών που προέρχονται από αυτό και κα-
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ταστρέφεται από φωτιά στην ΥΕΙΙΙΑ2/ΙΙΙΒ1 περίοδο.90 Στον Άνω Εγκλιανό της Πύλου τέλος, διάσπαρτα στοιχεία, τόσο από την περιοχή της Βορειοανατολικής Πύλης όσο και από το βορειοδυτικό και νοτιοδυτικό χώρο που καταλάμβανε το
ανάκτορο της ΥΕΙΙΙΒ περιόδου, υπό μορφή τοίχων
με μεικτή χρήση λαξευτών και αργών λίθων, δαπέδων, ορθοστατών και βάσεων κιόνων, δηλώνουν
αρχιτεκτονική εξέλιξη προς μνημειακότερες μορφές.91 Στην YEIIIA περίοδο στον χώρο που κατέλαβε την επόμενη περίοδο το ανάκτορο οικοδομούνται τρία κτήρια (A, B, C) που διακρίνονται για
την εκτεταμένη χρήση λαξευτής τοιχοποιίας στην
πρόσοψη, κατά μινωική επίδραση. Τα κτήρια Β και
C μπορεί να ήταν αυτόνομα ή να αποτελούσαν ενιαίο συγκρότημα. Η αποσπασματικότητα των διαθέσιμων στοιχείων όμως δεν επιτρέπει ανασύσταση
της έκτασης και της κάτοψής τους.92 Δηλαδή στη
διάρκεια της ΥΕΙΙΙΑ περιόδου, σημαντικών διαστάσεων και επιμελημένης κατασκευής και διακόσμησης κτήρια οικοδομούνται στον χώρο που αργότερα κατέλαβαν τα ανάκτορα. Στην περίπτωση
της Τίρυνθας μάλιστα η κατασκευή του πρώτου
ανακτόρου θεωρείται ότι συνιστά δραματική αλλαγή σε σύγκριση με το προγενέστερο ΥΕΙΙΒΙΙΙΑ1 κτήριο, η οποία αντικατοπτρίζει είτε επιβολή
ελέγχου από τις Μυκήνες στην Τίρυνθα είτε σύναψη συμμαχίας μεταξύ των δύο θέσεων.93 Στην
κοιλάδα του Ευρώτα, από τις δύο ερευνημένες
θέσεις, όπου έχουν οικοδομηθεί αυτή την περίοδο

επιβλητικά κτήρια-κατοικίες των τοπικών ελίτ, τον
Άγιο Βασίλειο (Κτήρια Α και Β) και το Μενελάιο
(Κτήρια και ΙΙ), η πρώτη εξελίσσεται στη διάρκεια
της ΥΕΙΙΙΑ περιόδου σε ανακτορική, με σύντομη
συγκριτικά διάρκεια μέχρι την καταστροφή της
στα τέλη της ΥΕΙΙΙΑ2 περιόδου,94 ενώ η δεύτερη
παρουσιάζει ίχνη κάμψης.
Η στενή γειτνίαση των τοπικών ελίτ στην κοιλάδα του Ευρώτα – ο Άγιος Βασίλειος και το Παλαιοπύργι απέχουν περί τα 4,5 χιλιόμετρα σε ευθεία
γραμμή και το Μενελάιο είναι επτά χιλιόμετρα περίπου βορείως του Παλαιοπυργίου – και η κοινή παρουσία μινωικών αντικειμένων κάνουν εύλογη την
υπόθεση κάποιου είδους συνεργασίας μεταξύ τους,
τουλάχιστον αρχικά (ΥΕΙΙΒ/ΙΙΙΑ1). Με το πέρασμα
του χρόνου όμως και καθώς σε άλλες περιοχές της
ηπειρωτικής Ελλάδας εγκαθιδρύεται το ανακτορικό
σύστημα δεν αποκλείεται να δημιουργήθηκαν τριβές, οξυμένες από τη γειτνίαση αυτή τη φορά, που
μπορεί να λύθηκαν με διαφόρους τρόπους: συμμαχίες, ενισχυμένες από ενδογαμίες, ή συγκρούσεις. Τι
από τα παραπάνω υποκρύπτει η εξέλιξη του Αγίου
Βασιλείου σε ανακτορικό κέντρο και η κάμψη του
Μενελάιου στην κοιλάδα του Ευρώτα μένει να διερευνηθεί, συμπεριλαμβάνοντας βεβαίως στη συζήτηση το Παλαιοπύργι, στο κέντρο της κοιλάδας και
δίπλα στον Ευρώτα, αλλά και το Βουνό Παναγιάς,
στην ανατολική όχθη του Ευρώτα, στο ύψος του Αγίου Βασιλείου και ισαπέχον από αυτόν και το Παλαιοπύργι (εικ. 7). Εδώ έρευνα επιφανείας έχει

7. Ο λόφος του Παλαιοπυργίου από Β. Στο βάθος αριστερά διακρίνεται το σύμπλεγμα λόφων του Βουνού Παναγιάς
(φωτ. Α. Μπάνου).
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εντοπίσει μια σημαντική, φυσικά οχυρή θέση, με
εποπτεία τόσο της κοιλάδας του Ευρώτα όσο και
των οδών προς την πεδιάδα του Γερακίου και τη
νοτιοανατολική Λακωνία.95

Σημειώσεις

Συμπέρασμα
Πρόσφατα ταφικά ευρήματα στην κοιλάδα του
Ευρώτα, ιδιαίτερα στη μορφή κτιστών θαλαμοειδών τάφων, δείχνουν ότι η ανάδυση τοπικών ελίτ
στην πρώιμη μυκηναϊκή περίοδο ακολούθησε πορεία παράλληλη με αυτή άλλων περιοχών της ηπειρωτικής Ελλάδας. Το ίδιο ισχύει για τον τρόπο που
οι ελίτ αυτές εδραίωσαν την ισχύ τους, κτίζοντας
μεγαλοπρεπή ταφικά μνημεία και επιβλητικές κατοικίες και όντας σε στενή επαφή με τη μινωική
Κρήτη, ιδιαίτερα κατά την ΥΕΙΙΒ-ΙΙΙΑ1 περίοδο.
Η εξέλιξη του Αγίου Βασιλείου σε ανακτορικό
κέντρο ακολουθεί επίσης το γενικό σχήμα μετάβασης στην ανακτορική φάση του μυκηναϊκού πολιτισμού. Ο τρόπος με τον οποίο συντελέστηκε αυτή
η μετάβαση, ωστόσο, εάν, με λίγα λόγια, ακολούθησε ιεραρχική ή ετεραρχική κατεύθυνση,96 καθώς
και η πρώιμη συγκριτικά καταστροφή του ανακτορικού κέντρου, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι τρεις τουλάχιστον σημαντικές θέσεις –
και έδρες τοπικών ελίτ– (Μενελάιο, Παλαιοπύργι,
Άγιος Βασίλειος, από Β. Προς Ν.) αναπτύχθηκαν
σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους κατά την
ΥΕΙΙΒ-ΙΙΙΑ1 περίοδο, εκμεταλλευόμενες προφανώς τους ίδιους βασικούς οικονομικούς πόρους. Η
περαιτέρω διερεύνηση αυτών των ζητημάτων καθώς και του είδους και της έκτασης της μινωικής
επίδρασης στην πορεία που διαγράφτηκε στο παρόν άρθρο αναμένεται να ρίξει νέο φως στην κρίσιμη φάση εξέλιξης του μυκηναϊκού πολιτισμού σε
ανακτορικό κατά την ΥΕΙΙΙΑ περίοδο.
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ABSTRACT
The Emergence and Consolidation of Mycenaean Leadership in the Eurotas Valley,
Laconia (1650-1370 B.C.)
Emilia Banou
Associate Professor in Prehistoric Archaeology
Department of History, Archaeology and Cultural Resources Management School of Humanities,
University of the Peloponnese, Greece
Themes in Archaeology 2020, 4(3): 294 - 311

This paper offers a review of the emergence and consolidation of local centers of power in the Eurotas valley from
the MHIIIB to the LHIIIA1 period based on recent mortuary and architectural evidence. From prominent kin
groups buried in new built cist tombs to members of local elites interred in tholos tombs and from the size-able and
wealthy residences of the latter to seats of centralized power, the history of the area is outlined with reference to
contacts with Minoan Crete. Local peculiarities of this trajectory are also pointed out that may shed more light to
developments observed in other regions on the mainland in the early Mycenaean period.
Key words: built chamber tomb, tholos tomb, local elite, seat of power, Minoan contact, palace period, Vapheio-Palaiopyrgi, Menelaion,
Ayios Vassileios, Vouno Panayias
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