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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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"Ο μακρός είς σχήμα Π έξώστης των παρά τόν 
"Αγιον Δημήτριον κτηρίων, κατηρειπωμένος άπό 
τοΟ τελευταίου πολέμου, άνακατεσκευάσθη τφ 
1952. Τά κακότεχνα έκ πλίνθων στηθαία του 
(Πίν. 95 α) είχον τότε άντικατασταθή διά ξύλι
νων ( Π ί ν. 95 γ), συμφώνως πρός τύπον ένιαχοΰ 
σωζόμενον κατά χώραν, δστις δέν ή το καί παρά 
βυζαντινοΐς άγνωστος, όπως μαρτυρούν οίκοδο- 
μήματα πληροϋντα τό βάθος παραστάσεως έν τή 
Περιβλέπτφ. Τά δρύφακτα, οί ξύλινοι κίονες, οί 
ύποβαστάζοντες τήν στέγην των εξωστών καί αί 
περί τάς αύλάς τού ‘Αγίου Δημητρίου θύραι 
έλαιοχρωματίσθησαν έκ νέου πρός έξουδετέρωσιν 
άρχομένης φθοράς τών ξύλων.

Είς τόν ναόν τής Εύαγγελιστρίας έπεσκευάσθη 
τό σαθρόν κτιστόν κεκλιμένον έπίπεδον, δι’ ού 
άνέρχεταί τις άπό τής αύλής πρός τήν θύραν τής 
έκκλησίας.

Είς τήν Μονήν τής Παντανάσσης συνεπλη- 
ρώθη μέγα χάσμα τής Άν. πλευράς τών κελλίων 
διά τοίχου βαίνοντος έπί δύο τόξων. Τό εν έκ τών 
τόξων έσφζετο άκέραιον, άλλ’ ήτο άθεραπεύτως 
έτοιμόρροπον· έμετρήθη, κατεδαφίσθη καί άνε- 
κτίσθη οίον ήτο. Ό οίκοδομηθείς υπέρ τά τόξα 
τοίχος διατρυπαται ΰπό τριών παραθύρων, ών 
τόν τύπον εδωκε τό εν τούτων, σωζόμενον έκ πα
λαιού, έτοιμόρροπον πλέον.

Είς διαβατικόν κείμενον ύπέρ τόν ναόν τού 
'Αγίου Δημητρίου συνεπληρώθησαν τά τοξύλλια 
τά ύποβαστάζοντα τόν ποτέ ύπέρ αύτό έξώστην. 
Έκ τών 13 έν δλφ τοξυλλίων μόνον δύο έσφζοντο 
άκέραια.

Συνεπληρώθησαν έπίσης οί κατά καιρούς 
άφαιρεθέντες πωρόλιθοι τόξων οικιών καί έστε- 
ρεώθησαν τά έρείπια δεκάδος οίκημάτων έκ τών 
όποιων έν εύρίσκεται πρός βορραν καί όπεράνω 
τής Περιβλέπτου καί άλλο ύπερθεν καί βορειό- 
τερον τού ναΐσκου "Αγιος Γεώργιος, δεξιά τής 
όδοϋ ή όποια φέρει πρός τήν Παντάνασσαν. Ά- 
ξιοπρόσεκτον είναι δτι τό συμπληρωθέν έσωτε- 
ρικόν τόξον τής θύρας τού τελευταίου οίκήματος 
είναι χαμηλωμένον, δπως δεικνύει τό σφζόμενον 
πρός Άν. καί διατηρηθέν τμήμά του. Οϋτως αί 
έν Μυστρφ οίκίαι, ών έστερεώθησαν έρείπια άπό 
τής ίδρύσεως τής ’Επιμελητείας ( 1951 ), ύπερβαί- 
νουν κατά πολύ είς άριθμόν τάς έκατόν.

Τφ 1961 έστερεώθη ώσαύτως μέρος τού τεί
χους έγγύς τής παρά τήν Μαρμάραν πύλης, άρι- 
στερά τής όδού ή όποια όδηγεΐ πρός τήν Περί
βλεπτον, καί ό τετράπλευρος πύργος ό σφζόμενος 
αότόθι.

2. ’Επισκοπή Μάνης
Έν τή περιοχή τής Κοινότητος Κίττας παρά

τό μικρόν χωρίον Άγιος Γεώργιος, ού μακράν 
τού Μεζάπου, άνεκεραμώθη ή στέγη τού δικιο- 
νίου σταυροειδούς μετά τρούλλου ναού τής ’Επι
σκοπής, δστις άνάγεται πιθανώτατα είς τόν 12ον 
αίώνα λήγοντα. Έκ τής άρχαίας κεραμώσεως τού 
ναού έσφζοντο μόνον έλάχιστα λείψανα κατά 
μήκος τής δυτικής κεραίας τού σταυρού ύπέρ τήν 
κλείδα (Πίν. 95β). Συνεπληρώθησαν τά έλλεί- 
ποντα λίθινα τόξα, τά στέφοντα έξωτερικώς τάς 
πλευράς τού τρούλλου, έστερεώθησαν έξωτερικώς 
οί τοίχοι τού ναού καί έσωτερικώς αί δλως σα- 
θραί βάσεις τής σφενδόνης τού τρούλλου, τά 
σεσαθρωμένα τόξα τών κεραιών τού σταυρού 
άτινα άνέχουν τόν τροΰλλον, ή καμάρα τής Δυτ. 
κεραίας καί ό πρός τόν νάρθηκα δυτικός τοίχος 
τού κυρίως ναού. Οϊκοθεν νοείται δτι είς τά τμή
ματα ταΰτα είχε καταπέσει ό γραπτός διάκοσμος 
τής έκκλησίας, άφ’ ού καί οί λίθοι δι’ ών είναι 
φκοδομημένος ό ναός, άπολέσαντες σύν τφ χρόνφ 
τήν συνέχουσαν αύτούς ύλην, ήσαν έκεΐ έτοι- 
μόρροποι, παρέχοντες τήν όψιν ξηρολιθιάς. Αί 
έργασίαι έγένοντο διά τών τεχνιτών Γρηγορίου 
Δανέζη καί Σπυρίδωνος Γελαδάρη.

II ΑΡΚΑΔΙΑ
1. Λ ε βί δι
Είς τόν έγγύς τής κωμοπόλεως ναόν τής Κοι

μήσεως, καθ’ όδηγίας παρασχεθείσας δπό τής 
Διευθύνσεως Άναστηλώσεως, έστερεώθησαν οί 
τοίχοι καί ήρμολογήθησαν έξωτερικώς, άνακα
τεσκευάσθη ή καμάρα τού δεξιού κλιτούς, έγέ- 
νετο άνακεράμωσις τής στέγης τού κτηρίου(Πίν. 
96α ) καί έπεστρώθη τό δάπεδον διά μαρμάρινων 
πλακών.

2. Δυρράχιον

Έν τή περιοχή αύτού, έντός θαυμάσιου δά
σους έξ έλάτων, παρά τά σύνορα τού Νομού Λα
κωνίας, ήκμασέ ποτέ τό μονύδριον τής Ρεκίτζας, 
έξ ού σφζεται σήμερον μόνον τό καθολικόν, μι
κρός σταυρεπίστεγος κατάγραφος ναός τού 18ου 
αίώνος. Ύπέρ τήν θύραν του άναγινώσκεται έπτά- 
στιχος ή κτητορική έπιγραφή, ήν έχει δημοσι
εύσει, ούχί άνευ σφαλμάτων, ό Τ. Γριτσόπου- 
λος έν Κρητικοϊς Χρονικοΐς Β’ (1948) 445. Έκ 
παραδρομής άναφέρεται αύτόθι ό ναός ώς « ρυ
θμού βασιλικής μετά τρούλλου ». Τής έκκλησίας 
έστερεώθησαν οί τοίχοι καί άνεκεραμώθη ή 
στέγη (Πίν. 96 β ).

III ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Σ α μ α ρ ί ν α
Μεταξύ τών χωρίων Καλογερόρραχη καί Σά- 

μαρι, έγγύς τής Άνδρούσης, σφζεται άπό τού Που
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αίώνος ώραϊος, από μακροΰ γνωστός, σταυροει
δής δικιόνιος ναός μετά τρούλλου, νάρθηκος καί 
δυτικής στοάς, τιμώμενος έπ’ όνόματι τής Ζωο- 
δόχου Πηγής και φέρων κοινώς τό όνομα Σαμα- 
ρίνα (Π ί ν. 97 α ).

Κατά παρασχεθείσας υπό τής Διευθύνσεως 
Άναστηλώσεως όδηγίας έστερεώθησαν ot τοί
χοι καί τό ΰπερθεν τής στοάς έτοιμόρροπον νεώ- 
τερον κωδωνοστάσιον, άνεσύρθησαν οί παλαιοί 
κέραμοι τής στέγης, άπεμακρύνθησαν αί όπ’ 
αυτούς άδρανεϊς ούσίαι—πολλαχοΰ τά επάλληλα 
στρώματα κεράμων άνήρχοντο εις τέσσαρα, συ- 
ναποτελοϋντα συμπαγή όγκον μετά μεγίστης 
δυσκολίας άφαιρούμενον — καί έγένετο, μετά 
στερέωσιν τών θόλων, άνακεράμωσις τών στεγών, 
έκτος τού τρούλλου, δι’ όν έκρίθη έπάναγκες νά 
προηγηθή έσωτερικώς ή στερέωσις τών έτοιμορ- 
ρόπων λειψάνων τής τοιχογραφίας τού Παντο- 
κράτορος.

*

Β. ΜΟΥΣΕΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ 

Μουσεϊον Μυστρά

Συνεπληρώθη ή εκθεσις άντικειμένων έν τή 
μεγάλη αιθούση τού άνω όρόφου τή βοηθείμ 
τών τεχνιτών τού έν Άθήναις ’Εθνικού ’Αρχαιο
λογικού Μουσείου Άνδρ. Μαυραγάνη καί Δημ. 
Καραμανώλη. Προθήκην περιέχουσαν σπαρά
γματα τοιχογραφιών, άτινα ήλθον εις φώς τό 
πλεΐστον δι’ άνασκαφών, δεικνύει ό Π ί ν. 98α. 
Τής συντηρήσεως τών σπαραγμάτων είχεν έπι- 
μεληθή άπό τού 1959 ό καλλιτέχνης κ. Φώτης 
Ζαχαρίου. Ή εκθεσις έγένετο μέ προοπτικήν συμ- 
πληρώσεως χώρων τής αιθούσης, οί όποιοι παρα
μένουν κενοί, διά μεγάλων τμημάτων τοιχογρα
φιών, ών ένδείκνυται ή άποτείχισις καί μεταφορά 
εις τό Μουσεϊον. Αί έν λόγω τοιχογραφίαι σώ
ζονται άκόμη έπί τών έρειπίων βυζαντινών ναών 
τής Λακωνίας.

Δυσκολίαν ένεφάνισεν ή εκθεσις λειψάνων 
ένδυμασίας νέκρας κόρης εύρεθέντων κατ’ άνα- 
σκαφήν τάφου εις τήν άνατολικήν στοάν τής 
Αγίας Σοφίας Μυστρά τφ 1955. ’Εν τέλει προε- 
κρίθη όπως έκτεθώσι ταύτα δοκιμαστικώς έπί 
κορμού πλαγγόνος, εις ήν έδόθη ένιαία άπόχρω- 
σις, παρεμφερής πρός τό ώχρόν χρώμα τών τοί
χων τής αιθούσης.

’Επειδή τά παράθυρα τού άνω όρόφου είναι 
πολλά, έφράγησαν πέντε έξ αυτών. Τά ξύλινα 
φράγματα, έπενδεδυμένα μέ ύφασμα καί περι
βαλλόμενα ύπό δρύινων πλαισίων, έχρησιμο-

ποιήθησαν ώς προθήκαι διά τήν έκθεσιν σπαρα
γμάτων τοιχογραφιών σχετικώς μεγαλυτέρων.

Έκ τών άντικειμένων, άτινα είσήχθησαν τφ 
1961 εις τό Μουσεϊον, άξια μνείας είναι 8 έβραϊκαί 
έπιγραφαί προερχόμενοι έκ τής βορείως καί έξω 
τών τειχών τού Μυστρά έβραϊκής συνοικίας. Αί 
έπιγραφαί ήλθον εις φώς κατά τήν διάνοιξιν όδοΰ 
πρός τόν όπίσω τού Μυστρά συνοικισμόν Διά
σελο. Έκ τής πηγής, ήτις ύδρεύουσα τόν συνοι
κισμόν είναι γνωστή ώς Βρύση τού Κατσούλη, 
περισυνελέγη έπιγραφή διαστ. 0,39X0,185, κε- 
χαραγμένη έπί πλακός (0,78 X 0,36 X 0,09 ) έκ 
τεφρωπού μαρμάρου, έντετειχισμένης άλλοτε 
έπί τής κρήνης. Τήν έπιγραφήν έχει δημοσιεύσει 
ό G. Millet, Inscriptions byzantines de Mistra, 
έν B.C.H. 1899, σ. 147 ύπό τόν άριθ. XLIV.

Μεταξύ τών έργασιών τών γενομένων εις τό 
Μουσεϊον πρέπει νά μνημονευθή ή όλοκλήρωσις 
τής καταλογογραφήσεως τών άντικειμένων του ή 
άρξαμένη διά κονδυλίου χορηγηθέντος ύπό τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας. Τό έργον έφερεν εις 
πέρας ή δ. Χάρις Παπαποστόλου, πτυχιούχος 
τής ’Αρχαιολογίας.

Γ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Εις τό ρεύμα τού 'Αγίου Παντελεήμονος, τό 
όποιον διαχωρίζει τόν άρχαΐον άπό τού νέου 
Μυστρά, κοινοτικοί έργασίαι έφεραν πάλιν εις 
τήν έπιφάνειαν τού έδάφους τήν άπό έτώνκατα- 
κεχωσμένην παλαιάν κρήνην Κρεββατά (Π ίν. 
98β ). Έπί τού τυμπάνου τού άκραίου πρός τ’ άρι- 
στερά τυφλού της τόξου είναι έντετειχισμένη 
έπιγραφή ( Π ί ν. 98 γ ) διαστ. 069 X 0,32, ής πα
ρέχω μεταγραφήν, έπειδή παλαιοτέρα παρανά- 
γνωσίς της ( δημοσιευθεΐσα ύπό τού γυμνασιάρχου 
Π. X. Δούκα, Ή Σπάρτη διά μέσου τών αιώνων, 
έν Νέα 'Υόρκη 1922, σ. 480) ού μόνον άνήγε τήν 
κρήνην εις τό έτος 1300 άλλά καί έγέννησε τόν 
μύθον περί ύπάρξεως Άνθα τινός Κρεββατά 
(Βλ. Γ. Άναγνωστοπούλου, Κρεββατάδες καί 
Λακεδαίμων, έν περιοδ. Λακωνικά, τεύχος Α’ έν 
Άθήναις 1932, 174 κ. έξ. ).

Σημειωτέον ότι ύπήρξεν άτυχής καί ή πολύ 
προγενεστέρα δημοσίευσις τής έπιγραφής παρά 
τού G. Millet (έ. ά. σ. 147, 148 ύπό τόν άριθ. 
XLV). Κατ’ αυτήν, πλήν άλλων άβλεπτημάτων, 
είχε παραλειφθή καί όλόκληρος ό τέταρτος 
στίχος.

Ή έπιγραφή εις ήρωικόν μέτρον, ούχί άμοι
ρος σφαλμάτων, έχει ώς έξής:

«Ζήθι Κυριάκος, άνδρ(ών) άριστος Λακεδαίμ(ο- 
νος(;)), τούπίκλην Κρεβατά, κυδιστ' άγχίνοε ανερ.
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Προστατέυσας και γάρ παρακλήσεσι πάντ(ων) 
εκ βάθρ(ιον) άνέγειρ(ας) κρουνούς τούσδε απαντας 
ανντρίψας τε ορη τάδε πήξας θεσπεσίους τε 

(ετει) αψξβφ Αύγουστου Κζτ]»1

1. Millet, κνρακος άνδ[ρά]ριστος λακεδαίμων. 
Ή έν τέλει τοΰ στίχου συντομογραφία όμοιάξει 
πρός έκείνην τής καταλήξεως -ων. Ή τοιαύτη 
κατάληξις έξυπηρετεΐ τό μέτρον άλλ’ ούχί καί 
τό νόημα. 2. Ίσως Κρεβατας. Τό ϋπερθεν τοΟ 
τελικού γράμματος σημεΐον είναι οίον καί τό 
ύπεράνω τοΟ ν τής λ. τονπίκλψ. 4. Δύσκολον 
έκ τής σοντομογραφίας νά διάγνωση τις άν ό 
χαράκτης έγραψεν άνέγειρας άντί άνήγειρας ή 
άνεγείρει. 5. Millet πηγας άντϊ πήξας. 6. Θ’ άνε- 
γίνωσκέ τις τφ άντΐ ετει.

Μεταξύ των προαστείων τής Σπάρτης Παρόρι 
καί Άγιος ’Ιωάννης, υψηλά, δεξιά τής όδοΰ ή 
όποια φέρει πρός τό μονύδριον τής Φανερωμένης, 
σφζεται ή διαλελυμένη μικρά Μονή των χρόνων 
τής Τουρκοκρατίας ή λεγομένη Ζαγούνα.’Από 
τοΰ πρό αότής χώρου βλέπει τις ύπό τούς πόδας 
του ώς άπό έξώστου τήν κοιλάδα τοΰ Εύρώτα. 
’Αριστερά τΦ είσερχομένφ εις τήν Μονήν, έπΐ 
τοίχου νεωστι φκοδομημένου κελλίου, έχει έντει- 
χισθή έπιγραφή κεχαραγμένη είς πλάκα διαστ. 
0,80 X 0,225, προφανώς προερχομένη έκ κρήνης 
τής Μονής, κατεστραμμένης σήμερον. Άξιοπρό- 
σεκτον είναι δτι έν τή έπιγραφή ή Μονή όνομά- 
ζεται Ζάτουνα ή Ζατούνα.

« + ΑΨΝΔ ’Ιουλίου α' ’Αρχιερατεύοντας τοΰ 
πανιεροτάτου Λακεδαιμο \ νιας κυρίου Ανανία και 
ήγουμενέβοντος ό πανοσιώτατος \ κυρ Παψνούτιος 
άπό Ζατουνα εφερεν τό παρόν γλυκύτα | τον ϋδορ 
πάνυ ώραϊον ής τήν Μονήν τής Ζατουνας ».

Τό Μονύδριον όλόκληρον είναι φκοδομη- 
μένον ύπό κοίλωμα βράχου. Διασφζεται ό ναΐ
σκος καί τινα κελλία. Είς τό ίερόν όλίγα λείψανα 
μεταβυζαντινών τοιχογραφιών.

’Εν Μάνη διεπιστώθη ή ΰπαρξις έπΐ τοΰ 
άκρωτηρίου Τηγάνι τών έρειπίων τρικλίτου μετά 
νάρθηκος βασιλικής, άναγομένης, ώς φαίνεται, είς 
τούς μετά τόν ’Ιουστινιανόν χρόνους. Έκ τών μνη
μείων τής αυτής περιοχής κατεγράφησαν: ναΐ

1. Διά τό παράδοξον άντιγράφω δλην τήν παρά Δού- 
κςι μεταγραφήν:

« Ζήθι κνρά κορών άνδράριστος Λακεδαίμων, 
τούπίκλην Κρεββατάς κνδρός καγκίνους Μνθας 
προστατεύων χώρας' καί γάρ τιαρακλήσεσι πάντων, 
έκ βάθρων άνεγείρων κρουνούς τούσδε άπαντας 
σνντρήσας είς δρη τάδε έπήλασε θεοποίην τε (Γην)».
*Εν ίτει 1300 Αύγούστου. (Sic)

σκος ύπάρχων έγγύς τοΰ άκρωτηρίου, έν φ δια- 
σφζονται λείψανα τοιχογραφιών, πιθανώτατα 
τών χρόνων τής Είκονομαχίας, καί οί βυζαντινοί 
ναοί τής Επισκοπής, τοΰ Αγίου Πέτρου παρά 
τήν Γαρδενίτσαν, καί τοΰ Αγίου Παντελεήμονος 
είς Μπουλαριούς.

Έν τή περιοχή ’Αρτεμίσιας Μεσσηνίας 
σφζονται εις καλήν σχετικώς κατάστασιν δύο κα- 
τάγραφοι, μονόκλιτοι, σταυρόσχημοι μετά τρούλ- 
λου καί νάρθηκος ναοί, άναγόμενοι είς τούς χρό
νους τής Τουρκοκρατίας, ών είς, καθολικόν τής 
άλλοτε Μονής Μελέ, τιμώμενος έπ’ όνόματι 
τής Άποτομής τοΰ Προδρόμου ( Π ί ν. 96 γ) 
είναι παλαιότερος (ίσως τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 
Που αί.) καί ό άλλος, έγγύς ευρισκόμενος, δε
ξιά καί ύπό τήν άμαξιτήν όδόν ήτις άγει πρός 
Καλάμας, άφιερωμένος είς τά Είσόδια τής Θεο
τόκου, φέρει τοιχογραφίας τοΰ έτους 1713.

Είς τήν μικράν πόλιν τοΰ Νομοΰ ’Αρκαδίας 
Λεωνίδιον, τήν πρωτεύουσαν τής Τσακωνιάς, 
ή όποια εύτυχώς διασφζει άκόμη τό παλαιόν 
αρχοντικόν της ύφος, αξιοπρόσεκτος είναι πα
λαιό άρχοντική οικία, γνωστή ώς πύργος Τσι- 
καλιώτη. Κτίσμα τής Τουρκοκρατίας είναι καί ό 
ναός τής άγιας Κυριακής. Έπιγραφή ( Πίν. 98δ ) 
έντετειχισμένη έξω τής έκκλησίας μαρτυρεί δτι: 
’Ανεκ(ε)νίσθη ώ θοϊος ν]αώς ούτος εκ βόθρον 
Γή\ς κ(α'ι) εθρονιάστη ’Αγία Κυ\ριακή διά εξό
δου τοΰ | τιμιωτάτου κυρ Μανο \(ή)λ Μανολάκη 
έκ χώ\(ρ)ας Πραστοϋ. Μνήστητι Κύρι\ε τήν 
ψυχήν αυτοϋ—έτους άπό\Χ(ριστο)ϋ—1714 ’Ια
νουάριου—25 | έτελιόθι».

Φαίνεται δμως δτι τό οικοδόμημα καταστρα- 
φέν άνεκτίσθη τφ 1795, ώς ιστορεί άλλη ώσαύτως 
έντετειχισμένη έπιγραφή, μνημονεύουσα τόν Ρέ- 
οντος Θεοδώρητον, τόν έπιστάτην τοΰ έργου 
Θεόδωρον Σκαρμπούνην καί τόν ποιητήν « έπέ- 
ων» δηλ. τοΰ έπιγράμματος Έμμανοήλ Τρο- 
χάνην.

Παρά τό Λεωνίδιον είς θέσιν Π α λ η ό κ ά
στρο σφζονται έρείπια σταυρεπιστέγου βυζαν
τινού ναοΰ, έν φ διακρίνονται ύπέρ τήν Ν. θύραν 
λείψανα τοιχογραφίας τοΰ Μυστικοΰ Δείπνου, 
καί ό έπίσης σταυρεπίστεγος, άλλά νεωστι έπε- 
σκευασμένος, ναός τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου, δια- 
τηρών ύπολείμματα γραπτοΰ διακόσμου άναγο- 
μένου ίσως είς τόν 15ον —16ον αιώνα.

Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

*
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Άρκαδία-Μεσσηνία: α. Ό παρά τό Λεβίδι ναός τής Κοιμήσεως μετά τάς προσφάτους εργασίας, 
β. Ό έν Δυρραχίφ ’Αρκαδίας ναός τής 'Ρεκίτζας κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών συντηρήσεως, 

γ. Ό ναός τοϋ Προδρόμου τής έν Άρτεμισίμ Μονής Μελέ

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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Μάνη. Ο ναός τής Σαμαρίνης: α. Ως είχε μέχρι τοϋδε, β. Μετά τάς τελευταίας εργασίας

Ν.ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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Λακωνία: α. Ή προθήκη σπαραγμάτων τοιχογραφιών έν τή αιθούση του άνω όρόφου τού Μουσείου 
Μυστρα, β-γ. Ή Κρήνη Κρεββατα, καί ή έπιγραφή της, δ. Επιγραφή τής Άγ. Κυριακής Λεωνιδίου

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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