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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΕΙς τόν άρχαιολογικόν χώρον τής Μαντι- 
νείας ήρχισαν κατά τό έτος 1961 έργασίαι καθα
ρισμοί) καί διαμορφώσεως.

Τά πρό έβδομηκονταετίας άποκαλυφθέντα 
ύπό τής Γαλλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής έρεί- 
πια ύπέστησαν κατά καιρούς συνεχείς λεηλασίας 
ύπό τών κατοίκων τής περιοχής. Πλήν τούτου, 
οί διασκορπισθέντες σωροί χωμάτων καί λίθων 
έκ τής παλαιδς άνασκαφής ώς καί τά είς τήν περιο
χήν λιμνάζοντα ύδατα έπέφεραν διά προσχώ
σεων σημαντικήν άλλοίωσιν τού χώρου, είς 
τρόπον ώστε είς πολλά σημεία αί έργασίαι νά 
λάβουν χαρακτήρα άνασκαφής.

Διά τού καθαρισμού τού άρχαίου θεάτρου διε- 
πιστώθη ότι αί σειραί καθισμάτων, τάς όποιας 
είχον φέρει είς φώς αί παλαιαϊ άνασκαφαί, δέν 
ύπέστησαν σημαντικός ζημίας πλήν τής πρώτης 
άπό άνατολών κερκίδος τής βόρειας πτέρυγος, 
ένθα σφζονται μόνον αί τρεις κατώτεροι σειραί. 
’Εκ τών έξωτερικών κλιμάκων, τών άγουσών είς 
τό διάζωμα, τής μέν ΒΑ ούδεμία τών άναφερο- 
μένων έν Fougeres Mantince σ. 169. πέντε (5) 
βαθμιδών εύρέθη, τής δέ ΝΑ εύρέθη μόνον ή μία. 
Ή ΝΔ έξωτερική κλϊμαξ έχει καταπλακωθή ύπό 
μετακινηθέντων λίθων. Έκ τού συγκροτήματος 
σκηνής - προσκηνίου άπεκαλύφθη τό θεμέλιον 
τής σκηνής καί έκ τού τοίχου τού προσκηνίου 
μόνον τό νότιον ήμισυ άνευ ούδενός ίχνους στε- 
ρεώσεως κιόνων ( Fougeres έ.ά. σ. 172).

Περαιτέρω έκαθαρίσθησαν οί τοίχοι τών δύο 
όπισθεν τής σκηνής «ναών» (Fougeres, έ.ά. 
σ. 190) είς μικρόν βάθος διά τόν φόβον κατα
στροφής τών εύτελών τοιχαρίων.

Διά τού καθαρισμού τού Ηρώου τού Ποδά- 
ρου (Fougeres 6. ά. σ. 190) διεπιστώθη ή 
καταστροφή όλοκλήρου τής νοτιάς μακρδς 
πλευρδς τού έκ πλακών θεμελίου.

Μεγαλυτέρα φαίνεται νά είναι ή καταστροφή 
τών παρακειμένων τού θεάτρου « Ηραίου » καί 
« ναού τού Διός Σωτήρος » ( Fougeres 6. ά. 
σ. 187). Τού πρώτου έκαθαρίσθη ή ΒΑ γωνία, 
όπου φαίνεται νά εχη διατηρηθή μόνον τό έκ 
μικρών άκανονίστων λίθων θεμέλιον. Τού δευ
τέρου έφάνη τμήμα τής δυτικής πλευρδς έκ μιδς 
μόνον σειρδς πλακών.

Είς καλυτέραν κατάστασιν διετή ρήθη τό 
Βουλευτήριον διά τήν στερεότητα καί έπιμέλειαν 
τής κατασκευής. Έκ τής νοτίας κιονοστοιχίας 
διεσώθη μόνον ό στυλοβάτης δνευ ούδενός ί
χνους έκ τών βάσεων καί τής άρχής τών κιόνων, 
τά όποία είχε φέρει είς φώς ή παλαιά άνασκαφή

(Fougeres σ. 176). Έκτοτε κατεστράφησαν έπί- 
σης τά δύο βάθρα τού ένός τών δυτικών διαμε
ρισμάτων τής μεταγενεστέρας διαμορφώσεως 
τού κτηρίου ώς καί τό πλακόστρωτον έπί τού ό
ποιου έβαινε τό διαχωριστικόν κιγκλίδωμα 
( Foug6res σ. 176).

Έκ τού συγκροτήματος τής ’Αγοράς έκαθα
ρίσθησαν ό «μάκελλος » καί « τά έργαστήρια 
τής Έπιγόνης » καί ή ΒΑ γωνία τής όρθογωνίου 
αΰλής τής παλαιδς’Αγοράς (Foug6res σ. 180). 
Είδικώτερον διεμορφώθησαν οί πέριξ τής πλακο- 
στρώτου αύλής χώροι, έλάχιστοι τοίχοι τών ό
ποιων έχουν άπομείνει, διά τήν εύτέλειαν τής 
κατασκευής. Τού ψηφιδωτού τού καλουμένου 
«άψιδωτοΰ διαμερίσματος» (Fougeres σ. 182) 
μικρόν μόνον μέρος διετηρήθη.

Τής «έξέδρας τής Έπιγόνης» ήρχισε δοκι- 
μαστικώς ό καθαρισμός τής ΝΑ γωνίας.

*

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ 
ΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΟΥΛΑΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Μικρά δοκιμαστική άνασκαφή διεξήχθη κατά 
τάς άρχάς Νοεμβρίου 1961 είς τήν περιοχήν τού 
χωρίου Νέα Έκκλησούλα (τέως Μερτζέ) τής 
έπαρχίας Μεγαλοπόλεως ( Σ χ ε δ. 1 ).

Ή έρευνα ένετοπίσθη είς τρία σημεία τής 
περιοχής ήτοι : είς τήν παρά τό χωρίον Νέα 
Έκκλησούλα θέσιν «Πηγάδια», είς τήν θέσιν 
« Έληές », έναντι τών ύψωμάτων τού έγκαταλει- 
φθέντος χωρίου Μερτζέ, είς τήν θέσιν «στό 
Σταυρό » τής περιοχής τού χωρίου Βάγγου.

Ή περιοχή δέν έχει μέχρι τούδε έρευνηθή, ή δέ 
μικρά έφετεινή άνασκαφή έκρίθη άναγκαία έκ 
τής σπουδαιότητος τών τυχαίων εύρημάτων. Τά 
εύρήματα ταύτα ( λίθινα έργαλεΐα, χαλκαϊ λόγχαι 
καί έλάσματα, άγγεϊα καί όστρακα άπό τού Ζ' 
π. X. αί. μέχρι τών Βυζαντινών χρόνων) περι- 
συνελέγησαν κατά καιρούς είς τήν μεταξύ τών 
θέσεων «Σταυρός» καί «Έληές» περιοχήν. 
Αί έργασίαι άπέβλεψαν είς τόν έντοπισμόν τών 
κυρίων σημείων τής περιοχής, τά όποια ήθελον 
ίσως κατευθύνει μελλοντικός έρεύνας.

I. Είς τήν θέσιν «Πηγάδια» έπεσημάνθη 
κτίσμα βυζαντινών χρόνων. Συγκεκριμένως άπε
καλύφθη ή γραμμή τών θεμελίων τού άνατολικού 
τμήματος όρθογωνίου κτηρίου είς μήκος, άπό βορ- 
ρδν πρός νότον, 26 μ. Ή τοιχοδομία σύγκειται 
έξ άκανονίστων μικρών λίθων καί κεράμων έντός 
παχέος στρώματος κονιάματος. Συνεχόμενον πρός 
τήν βορείαν πλευράν τούτου ύπάρχει έτερον μι-
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κρόν κτίσμα άπολήγον πρός Άνατολάς εις μι
κρόν κόγχην.

II. ΕΙς τήν περιοχήν «Έληές» διεπιστώθη 
ή ϋπαρξις μικρού κτηριακού συγκροτήματος ρω
μαϊκών χρόνων μέ συνεχομένους χώρους έν είδει 
μικρών δωματίων. Ή τοιχοδομία είναι άκανόνι- 
στος έκ μικρών λίθων καί κεράμων έντός άφθόνου 
κονιάματος. Οί τοίχοι σώζονται μέχρις ϋψους 
0,47 μ., κάτωθεν τούτων συνεχίζεται τό θεμέλιον 
είς βάθος 0,50 μ.

III. Είς τήν περιοχήν «στό Σταυρό» εύρέ- 
θησαν λείψανα άρχαϊκών χρόνων. Άνεσκάφη 
τμήμα τής θεμελιώσεως τής δυτικής πλευράς 
κτηρίου — ναοΰ ίσως — είς μήκος άπό τής ΝΔ 
γωνίας πρός Βορραν 15 μ. Τό θεμέλιον τούτο 
βαίνει έπϊ ύποδομής έρριμμένων λίθων, σύγκει- 
ται δέ έκ δύο έπαλλήλων σειρών πλακών πάχους 
0,30 μ. καί άκανονίστου σχήματος. 'Υπό τήν 
νοτίαν πλευράν τού έν λόγφ κτηρίου εύρέθη μι
κρός άποθέτης άναθημάτων τού τέλους τού Ζ' καί 
τών άρχών τού ΣΤ' π. X. αί.

Ό όλος χώρος είναι λίαν τεταραγμένος έκ τών 
καθιζήσεων καί διαβρώσεων τού έδάφους, αί ό- 
ποίαι είναι συνήθεις είς τό λεκανοπέδιον τής 
Μεγαλοπόλεως. Τά έρείπια κεΐνται έπί τής κλι- 
τύος λόφου, έκ δέ τής διαβρώσεως καί τής άπό 
μακρόν συνεχούς καλλιέργειας τού έδάφους τό 
νοτιώτερον τμήμα τής θεμελιώσεως καί ό άπο
θέτης εύρέθησαν είς βάθος μόλις 0,15-0,20 μ. 
Οΰτω κατεστράφη ύπό τού άροτρου τό μεγαλύ
τερου μέρος τού άποθέτου.

Πλήν τού περιεχομένου τού άποθέτου, ένι- 
σχύει τήν ύπόθεσιν ύπάρξεως άρχαϊκοΰ ναοΰ καί 
ή εΰρεσις έντός τής έπιχώσεως τού θεμελίου τής 
δυτικής πλευράς τεμαχίου πήλινου κυκλικού άκρω- 
τηρίου τού γνωστού άρχαϊκοΰ λακωνικού τύπου 
μετά γραπτής διακοσμήσεως φολιδωτού καί 
γλωσσωτοΰ κοσμήματος.

Ό χώρος κατφκήθη καί κατά τούς νεωτέρους, 
μεσαιωνικούς, χρόνους, ώς μαρτυρούν τά εύρε- 
θέντα όστρακα καί κέραμοι.

Ό άρχαϊκός άποθέτης

Τό περιεχόμενον τού άποθέτου εύρέθη λίαν 
διαβεβρωμένον καί κατά μέγα μέρος είς θρυμμα- 
τώδη κατάστασιν.

Είς μεγάλην άναλογίαν εύρέθησαν σιδηρά 
άντικείμενα κυρίως λόγχαι, σαυρωτήρες καί μι
κροί άμφίστομοι πελέκεις.

Έκ τών χαλκών σημειοΰμεν μικρόν άριθμόν 
μικρογραφικών άναθηματικών άγγείων, δύο πε- 
ρόνας, καί τό άξιολογώτερον εύρημα τού άπο

θέτου χαλκοΰν άκέραιον άριστα διατηρημένου 
έπισφύριον.

Τό είς κεραμεικήν περιεχόμενον τού άποθέτου 
είναι κυρίως άρύβαλλοι είς δύο κατηγορίας: 
α ) σφαιρικοί μελαμβαφεϊς καί άβαφοι, β) άπιό- 
σχημοι καί σφαιρικοί έξ ύποπρασίνσυ κορινθια
κού πηλού μετά γραπτής διακοσμήσεως. Ή δευ- 
τέρα αύτη κατηγορία, πλήν τών εισηγμένων γνη
σίων προϊόντων τού κορινθιακού έργαστηρίου, 
φαίνεται νά είναι κυρίως τοπική μίμησις Πρωτο- 
κορινθιακής, Πρωίμου καί Μέσης Κορινθιακής 
κεραμεικής. Πλήν τού άρυβάλλου άπαντοΰν ώς 
σχήματα, τό άλάβαστρον, τό πλαστικόν άγγεΐον, 
τό κολλυροειδές, ό κύαθος, ό άσκός, τό πινά- 
κιον καί ή λάκαινα (εν μόνον δείγμα).

*

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΕΓΕΑΣ

Είς τό άρχαιολογικόν Μουσεϊον τής Τεγέας 
ήρχισεν, έντός τών πλαισίων τών έργασιών έπα- 
νεκθέσεως, ό καθαρισμός καί ή συντήρησις τών 
χαλκών τού έν λόγφ Μουσείου. Ήδη μετεφέρ- 
θησαν πρός θεραπείαν είς τά έργαστήρια τού 
’Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου καί έκαθα- 
ρίσθησαν πεντήκοντα ( 50) χαλκά άντικείμενα 
τών άνασκαφών τών ιερών τής Άλέας Άθηνάς 
καί τής Άρτέμιδος Κνακεάτιδος.

Κατεσκευάσθησαν νέαι προθήκαι καί έξετέ- 
θησαν τά χαλκά έλάσματα τών άνασκαφών τού 
Καθηγητού κ. Κ. Ρωμαίου είς τόν ναόν τής Άθη- 
νάς Σωτείρας καί τού Ποσειδώνος είς Άσέαν 
(ΑΕ 1957 σελ. 114) .

ΘΕΟΔΩΡΑ Γ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΛ

*

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
I ΛΑΚΩΝΙΑ

1. Μυστράς
Τό δάπεδον τού ναού τής Περιβλέπτου διέ- 

σφζε μέρος μόνον τής άρχαίας του πλακοστρώ
σεως. Τά κενά είχον συμπληρωθή δι’ έρυθρωποΰ 
ύδραυλικού κονιάματος δημιουργοΰντος έντύ- 
πωσιν δυσάρεστον. Τά συμπληρώματα άπεξέ- 
σθησαν καί τά κενά έκαλύφθησαν διά μαρμάρι
νων, ύποτέφρων, τετραπλεύρων πλακών μέ ά- 
δράν έπιφάνειαν κατά σχέδιον τού παρά τή Διευ- 
θύνσει Άναστηλώσεως άρχιτέκτονος κ. Χαρ. 
Μπούρα.
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