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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ — ΑΡΚΑΔΙΑΣ

/. ΛΝΑΣΚΑΦΑΙ

1) Δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
καί διά τοϋ Εφόρου ’Αρχαιοτήτων κ. Χρυσ. Χρή
στου συνεχίσθησαν και κατά τό έτος 1964 αί ά- 
νασκαφαί είς τήν άκρόπολιν Σπάρτης είς τόν 
χώρον τοϋ «κυκλικού οικοδομήματος». (Περί 
τούτων λεπτομερέστερον βλ. Έργον τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας 1964, σ. 102 κ. έ.).

2) Διά τής Έπιμελητρίας ’Αρχαιοτήτων δ. ΑΙκ. 
Δημακοπούλου έγένοντο αί ύπό τοϋ Υπουργείου 
διαταχθεΐσαι άνασκαφαί εις τά όπ’ άριθ. 101, 124, 
126 καί 127 οίκοδ. τετράγωνα τής πόλεως Σπάρ
της ( βλ. κατωτέρω λεπτομερή έκθεσιν τής Έπι
μελητρίας δ. Δημακοπούλου).

3) Διά τοϋ Εφόρου ’Αρχαιοτήτων κ. Χρυσ. 
Χρήστου έγένετο μικρά άνασκαφική ερευνά είς 
περιοχήν Καταβόθρα Μολάων Λακωνίας, κατόπιν 
πληροφοριών περί άνευρέσεως ύπό τών κατοίκων 
τοϋ χωρίου τεμαχίων άγγείων. Ή περιοχή τοϋ 
χωρίου Καταβόθρα εύρίσκεται εις τό βόρειον 
μέρος τής κοιλάδος τοϋ Άσωποϋ (πρβλ. BSA 14 
( 1907 - 8 ) σ. 160 καί BSA 15 ( 1908 - 9 ) σ. 159 ), 
όπου κατά τήν άρχαιότητα εύρίσκοντο σημαντι
κοί συνοικισμοί, ώς αί Άκριαί, ή Έλαια, ή Κυ
παρισσία, ή Λεύκη κ.λ.π. Ή όλη έκτασις τών 
κτημάτων τών άνηκόντων είς τούς κατοίκους τοϋ 
χωρίου Καταβόθρα παρουσιάζει σημαντικόν αρι
θμόν κτισμάτων τών ρωμαϊκών καί βυζαντινών χρό
νων, μέ σαφέστερα τά λείψανα περί τήν θέσιν τοϋ 
νεκροταφείου τοϋ χωρίου, όπου εύρίσκεται ό ναός 
τοϋ 'Αγίου Γεωργίου. Ούτος, μικρός, μονόκλιτος 
ναΐσκος, άσφαλώς τών μέσων βυζαντινών χρόνων, 
είναι έκτισμένος έπί αρχαίου καί πιθανώτατα έκ 
τών ρωμαϊκών χρόνων προερχομένου ίεροϋ, τοϋ 
όποιου άρχιτεκτονικά μέλη έχουν χρησιμοποιηθή 
είς αυτόν, ώς τέσσαρα ιωνικά κιονόκρανα, ένφ 
πρό τής κυρίας δυτικής θύρας εΰρίσκονται κεί
μενα έκτάδην τεμάχια άρραβδώτων κιόνων. Πεν- 
τήκοντα μέτρα νοτιώτερον τοϋ 'Αγίου Γεωργίου 
καί πλησίον δύο φρεάτων, άσφαλώς παλαιών, 
άλλ’ εύρισκομένων καί σήμερον έν λειτουργίςι, 
ύπάρχουν έπίσης τεμάχια μεγάλων καί καλώς 
είργασμένων λίθων, προερχομένων έξ άρχαίων 
κτηρίων, ένφ είς τόν περίβολον τοϋ νεκροτα
φείου εύρίσκεται τό κάτω τμήμα γυναικείου αγάλ
ματος τών όψιμων ρωμαϊκών χρόνων (διαστά
σεις: τών κιόνων πρό τής θύρας μήκος ό α: 1.85, 
ό β’: 1.46 μ. Τών κιονοκράνων τών έντετειχισμένων 
έκατέρωθεν τής θύρας δύο είναι πλάτους 0,31, 
τό τρίτον 0,34 καί τό τέταρτον 0,37 μ. Ύψος τοϋ

τμήματος τοϋ άγάλματος, τοϋ εύρισκομένου είς 
τόν περίβολον, μετά τής πλίνθου 0,93 μ.).
Ή άνασκαφική έρευνα δέν δύναται νά θεωρη- 

θή ότι άπέβη ιδιαιτέρως έπιτυχής άπό άπόψεως 
εύρημάτων, ένφ έδειξε τήν ύπαρξιν ένός έκτετα- 
μένου νεκροταφείου τών ρωμαϊκών καί βυζαντι
νών χρόνων περί τό σύγχρονον νεκροταφεϊον. 
Άνεσκάφησαν τρεις τάφοι, οϊτινες είναι έκτι- 
σμένοι διά μεγάλων λίθων μέ συνδετικήν ύλην 
κονίαμα άσβέστου καί κεκαλυμμένοι διά πλακών. 
"Απαντες ήσαν άκτέριστοι. Τοϋ καλύτερον σιρζο- 
μένου τάφου άνατολικώς τοϋ 'Αγ. Γεωργίου αί 
διαστάσεις ήσαν: μήκος έξωτ. 2.10, έσωτ. 1.85, 
πλάτος έξωτ. 0,70, έσωτ. 0,55 καί βάθος 1 μ., ο
μοιάζει δέ ούτος εντελώς μέ τούς ρωμαϊκών χρό
νων τάφους, τούς άνευρεθέντας είς Σπάρτην.

Δυστυχώς ούδέν στοιχεΐον προέκυψε δυνάμε- 
νον νά διαφώτιση τό πρόβλημα τοϋ συνοικισμού 
είς τόν όποιον άνήκε τό νεκροταφεϊον αυτό.

4) Διά τής Έπιμελητρίας δ. Αίκ. Δημακοπού
λου διεξήχθη παρά τήν θέσιν Παρτόλιανα τοϋ 
χωρίου Μαγούλιανα Γορτυνίας μικρά άνασκα
φική έρευνα έντός τοϋ λατομείου τοϋ Νικολάου 
Πολυδώρου, όστις άνέφερε τήν εΰρεσιν τάφων 
κατά τήν σκαφήν πρός άνόρυξιν λίθων έντός τοϋ 
λατομείου καί παρέδωσεν ένα άκέραιον λύχνον 
παλαιοχριστιανικών χρόνων, προερχόμενον έκ 
καταστραφέντος ύπό τών έργατών τοϋ λατομείου 
τάφου. Διά τών γενομένων δοκιμαστικών τομών 
είς τόν ώς άνω χώρον άνευρέθη είς μόνον τάφος 
κεραμοσκεπής, χριστιανικών πιθανώτατα χρό
νων, άκτέριστος, προσανατολισμού έξ Α. πρός Δ. 
καί διαστάσεων: μήκος 2.10, πλάτ. 0,45, βάθος 
0,40 μ.

II. ΣΤΕΡΕΩΣΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΓΙΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒ ΑΣΙΑΣ

Είς μεγάλα τμήματα τών τειχών τοϋ Κάστρου 
Μονεμβασίας έγένοντο κατά τό παρελθόν έτος 
σημαντικοί έργασίαι στερεώσεως, διά τών όποιων 
έπετεύχθη νά άνακοπή ή άποσάθρωσις καί ό κίν
δυνος μεγάλων ζημιών είς τό παρά τήν θέσιν 
«Πορτέλλο» τμήμά των. Δύο άκόμη μεγάλα τμή
ματα, τά όποια έκινδύνευον μέ κατάρρευσιν καί 
έθετον είς κίνδυνον όλόκληρον τήν νοτιοδυτικήν 
γωνίαν καί μέρος τής παρά τήν βορείαν γωνίαν 
πρός τήν θάλασσαν πλευράς των, κατέστη δυνα
τόν νά στερεωθούν, ένφ παραλλήλως άνελήφθη- 
σαν, καί είς άλλα σημεία δευτερεύοντα, στερεώ
σεις καί άποκαταστάσεις τής άρχικής μορφής 
τών τειχών.

Τό μεγαλύτερον βάρος τής έργασίας συνεκεν- 
τρώθη είς τήν νοτιοδυτικήν πλευράν, όπου διά
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τό άπότομον τής θέσεως καί τό ϋψος τοϋ τείχους 
ή έκτέλεσις των στερεώσεων συνήντησεν έξαιρε- 
τικάς δυσκολίας. Παρά ταϋτα έπετεύχθη ή έπι- 
σκευή όλοκλήρου τοΟ έτοιμορρόπου τμήματος, 
τό όποιον είχεν ϋψος πλέον τών 16 καί πλάτος 
άπό 8 έως 19 μ. "Αν καί διεπιστώθη ότι είς τό 
τμήμα τοϋτο, τό όποιον άνήκει είς πύργον τοϋ 
τείχους, είχον χρησιμοποιηθή παλαιότερον πω
ρόλιθοι, δέν κατέστη δυνατόν νά έξευρεθοΰν είς 
όλα τά σημεία όμοιοι καί νά τοποθετηθούν, πρά
γμα τό όποιον δέν έκρίθη καί ώς άπολύτως άπα- 
ραίτητον διά πολλούς λόγους. Ό σπουδαιότερος 
τούτων είναι ότι, ώς διεπιστώθη διά μίαν ακόμη 
φοράν, τά μόνα τμήματα τών τειχών τής Μονεμ- 
βασίας τά όποια έχουν πλήρως άποσαθρωθή εί
ναι τά έχοντα άρχικώς κατασκευασθή ή μεταγε- 
νεστέρως έπισκευασθή διά τής χρησιμοποιή- 
σεως πωρολίθων. Οί πωρόλιθοι είναι καταφανές 
ότι ύφίστανται περισσότερον καί ταχύτερον τοϋ 
όλου ύλικοϋ τήν έπίδρασιν τής θαλάσσης καί 
καταστρέφονται παρασύροντες όλόκληρα τμή
ματα τοϋ τείχους είς τήν καταστροφήν. Διά τήν 
στερέωσιν τοϋ τμήματος αύτοϋ έχρησιμοποιήθη 
περισσότερον ό έγχώριος άσβεστόλιθος, ό όποιος 
κατ’ έξοχήν έχει χρησιμοποιηθή είς τά τείχη τής 
Μονεμβασίας ( Π ί ν. 147 α' τό έπισκευασθέν 
τμήμα είς τό βάθος μέ άνοικτότερον έκ τής άσβέ- 
στου χρώμα ).

Έν ήμικαταρρεύσει εύρίσκοντο μερικά τμήματα 
είς τό εσωτερικόν τών τειχών καί άκριβώς παρά 
τήν μεγάλην πύλην τής άνω «τάπιας» πλησίον τοϋ 
σημείου, όπου είς τό δυτικόν τμήμα τά τείχη 
πλησιάζουν τούς βράχους. Είς τό σημεϊον αυτό 
έστερεώθη τό άριστερόν τμήμα τοϋ έσωτερικοϋ 
μέρους τοϋ τοίχου καί μία καμάρα εύρισκομένη 
όλίγον νοτιώτερον ( Π ί ν. 147 β ). Είς τήν ιδίαν 
περιοχήν καί είς τό έξωτερικόν τών τειχών έστε
ρεώθη έπίσης τμήμα τών τειχών συνδέον τό έκ 
Ν. άνερχόμενον τμήμα μετά τών βράχων ( Π ί ν.
147 γ· άριστερά τό έπί τών βράχων έδραζόμενον 
τμήμα ).

Είς τήν άνατολικήν πλευράν καί παρά τόν ναόν 
τής Παναγίας τής Χρυσαφιτίσσης συνεπληρώ- 
θησαν καί άποκατεστάθησαν μερικά έκ τών όδον- 
τωτών σχηματισμών τών τειχών, τά όποια έκιν- 
δύνευον ( Π ί ν. 148 α), ώς καί έκτεταμένα τμή
ματα τοϋ έσωτερικοϋ τών τειχών τά όποια ήσαν 
πλησίον τής αύτής θέσεως σεσαθρωμένα ( Π ί ν.
148 β). Μεγαλυτέρας άκόμη ζημίας είχε τό τεί
χος είς τό έσωτερικόν μέρος τής βόρειας πλευράς 
άπό τής άνατολικής γωνίας μέχρι σχεδόν τής 
πρός τόν Φάρον φεροΰσης πύλης, δηλαδή είς μή
κος πλέον τών πεντήκοντα μέτρων καί είς διά

φορον ϋψος ( Π ί ν. 148 γ, όπου διακρίνεται είς 
ποιον βάθος έχουν καταστραφή). Ή έργασία 
έξετελέσθη διά τής χρησιμοποιήσεως τοϋ αύτοϋ 
ύλικοϋ, τό όποιον εύρίσκετο παρά τά τείχη, καί 
τοιουτοτρόπως έπετεύχθη ή άποκατάστασις όλης 
τής πλευράς ( Π ί ν. 149 α' μετά τάς έργασίας 
στερεώσεως).

Δυσκολίαι πολλαί άντιμετωπίσθησαν καί είς 
εν άκόμη μέγα καί μέ σημαντικός ζημίας τμήμα 
τής πρός τήν θάλασσαν άνατολικής, έξωτερικής 
πλευράς. Είς τό σημεϊον αότό ή καταστροφή τών 
τειχών ήτο έκτεταμένη είς μήκος πλέον τών 20 μ. 
καί ϋψος κυμαινόμενον άπό 7 έως 16 μ. (Πίν. 
149 β’ κατά τό τέλος τής έργασίας μέ τά Ικριώ
ματα είς τήν θέσιν των). Παρά τάς έκ τής θέσεως 
καί τοϋ ΰψους δυσκολίας έπετεύχθη καί είς τήν 
θέσιν αυτήν ή στερέωσις τών έπισφαλών σημείων 
καί ή άποκατάστασις τής άσφαλείας τοϋ τμήμα
τος αύτοϋ συνδεθέντος μέ τό πρός τήν βορείαν 
γωνίαν τοιοϋτον, τό όποιον είχε στερεωθή πρό 
δεκαπενταετίας (Πίν. 149 γ' μετά τήν άποπε- 
ράτωσιν τών έργασιών).

Εκτός τών έργασιών είς τά κύρια καί περισσό
τερον κινδυνεύοντα αυτά τμήματα έγένοντο καί 
άλλαι είς άλλας θέσεις μικροτέρας σημασίας, 
όπως είς δύο άκόμη σημεϊα τοϋ άνω μέρους τής 
άνατολικής έσωτερικής πλευράς καί είς όκτώ τής 
μεσημβρινής, όπου ύπήρχον μικραί ζημίαι θέ- 
τουσαι είς κίνδυνον τήν ζωήν τών διερχομένων 
έπισκεπτών.

Κατά τάς έργασίας διεπιστώθη έκ νέου ή δια
φορά χρησιμοποιήσεως ύλικοϋ είς τά διάφορα 
τμήματα τών τειχών, προερχομένη πιθανώτατα 
άπό διαφόρους περιόδους κατασκευής τούτων ή 
καί έπισκευών. Τοιουτοτρόπως ή χρησιμοποίη- 
σις άσβέστου καί άμμου είναι όμοια είς τά δύο 
καθέτως πρός τήν θάλασσαν βαίνοντα τμήματα, 
άνατολικόν καί δυτικόν. Παρατηρεϊται σπατάλη 
άσβέστου καί χρησιμοποίησις άμμου μάλλον 
χονδρής καί έξαιρετικώς καθαράς. Τοϋτο όμως 
ισχύει μόνον ώς πρός τόν έξωτερικόν τοίχον. Ό 
δίδυμος έσωτερικός, έπί τοϋ όποιου έβαινον οί 
πολεμισταί κατά τάς συγκρούσεις, είναι άμελέστε- 
ρον έκτισμένος καί μέ οικονομίαν είς τήν άσβε- 
στον. 'Ασφαλώς ό έξωτερικός είναι παλαιότε- 
ρος. Είς τήν παρά τόν ναόν Χρυσαφιτίσσης πλευ
ράν μεγάλα τμήματα είναι μέ έλαχίστην άσβεστον 
κατεσκευασμένα καί προδίδουν βεβιασμένην κα
τασκευήν.

III. ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ1 ΕΡΓΑΣΙΑΙ

Είς τό Μουσεϊον Σπάρτης αί έπανεκθετικαί 
έργασίαι ούδόλως έπροχώρησαν λόγοι τής έκ-
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κρεμότητος τοΰ θέματος τής έπεκτάσεως τοΰ έν 
λόγφ Μουσείου. Αί έργασίαι περιωρίσθησαν είς 
καθαρισμόν, ταύτισιν, καταγραφήν καί ταξινό- 
μησιν ώρισμένων έκ τών εύρισκομένων είς τάς 
άποθήκας τοϋ Μουσείου άντικειμένων, ώς τών 
Μυκηναϊκών αγγείων έκ τοϋ νεκροταφείου τοΰ 
'Αγίου Ίωάννου Μονεμβασίας κ. ά. Είς τό Μου- 
σείον Τεγέας έξετέθησαν είς Ιδιαιτέραν προθή
κην τά έκ τής άνασκαφής τοΰ Blegen είς Άγιορ- 
γίτικα ’Αρκαδίας προερχόμενα δεκατέσσαρα νεο
λιθικά άγγεϊα καί έν είδώλιον, μετά τόν καθαρι
σμόν, συγκόλλησιν καί τακτοποίησίν των ύπό 
τής ’Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών 
είς Παλ. Κόρινθον. Έγένετο έπίσης πρόχειρος 
τακτοποίησις των αρχιτεκτονικών καί γλυπτών 
τεμαχίων τών προερχομένων έκ τοΰ ναοΰ τής 
Άλέας ’Αθήνας.

Ύπό τής Έπιμελητρίας δ. Αίκ. Δημακοπούλου 
κατεγράφη ή μικρά αλλά σημαντική ’Αρχαιολο
γική Συλλογή Κυθήρων, ήτις περιλαμβάνει έκ
τος άλλων, ικανόν άριθμόν Μεσομινωϊκών άγ- 
γείων, μεταξύ τών όποιων δύο λύχνους έκ πορ
φυρίτου λίθου, έπτά άγγεϊα έκ στεατίτου λίθου, 
προφανώς είσηγμένα έκ Κρήτης καί προερχό
μενα έκ Παλαιοπόλεως Κυθήρων, όπου ή ύπό 
τής ’Αγγλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής άποκαλυ- 
ψθεΐσα Μινωϊκή άποικία. Έγένετο έπίσης πλή
ρης τακτοποίησις καί εκθεσις είς προθήκας τών 
περιεχομένων είς τήν Συλλογήν αρχαίων.

IV. ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Μεταξύ τών τυχαίων εύρημάτων, τά όποια παρε- 
δόθησαν παρά ιδιωτών ή περισυνελέγησαν έκ δια
φόρων θέσεων, έκ τών είς τό Μουσεϊον Σπάρ
της παραδοθέντων καί προερχομένων έκ τής πε
ριοχής Σπάρτης, άναφέρονται τμήμα άναγλύφου 
ρωμαϊκών χρόνων μέ παράστασιν Κυβέλης, άνά- 
γλυφον ρωμαϊκών χρόνων μέ παράστασιν ένθρό- 
νου ’Ασκληπιού καί διάφορα άλλα άσήμαντα 
τεμάχια γλυπτών καί άναγλύφων, όψιμων ρωμαϊ
κών χρόνων, καθώς καί άριθμός χαλκών ρωμαϊ
κών νομισμάτων. Είς τήν ’Αρχαιολογικήν Συλ
λογήν Γυθείου περιήλθον καί νέα άρχαΐα παρα- 
δοθέντα ύπό Ιδιωτών, μεταξύ τών όποιων τά ση- 
μαντικώτερα: τμήμα αρχαϊκού λακωνικοΰ άνα
γλύφου τοΰ τύπου τών άναγλύφων μετ’ άφηρωϊ- 
σμένων νεκρών μέ παράστασιν μιας μόνον έν- 
θρόνου άνδρικής μορφής καί άκεραία επιτύμβιος 
λακωνική στήλη, έλληνιστικών χρόνων, μέ άνά- 
γλυφον παράστασιν άκάνθης.

Είς τό Μουσεϊον Τεγέας μετεφέρθη, άποτειχι- 
σθεϊσα έκ τοίχου ήρειπωμένης οικίας παρά τό 
χωρίον Στάδιον Άλέας, μαρμάρινη άνάγλυφος

έπιτύμβιος στήλη άκεραία, μέ παράστασιν πολε- 
μιστοΰ ( Π ί ν. 150). Τό άνάγλυφον, όπερ φέρει 
είς τήν άνω όριζόντιον άπόληξιν έγχάρακτον 
τό όνομα τοΰ πολεμιστοΰ εχεμος, παρουσιάζει 
ώραίαν έργασίαν καί άνήκει πιθανώς είς τό τέλος 
τής έλληνιστικής έποχής.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

*

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΙΣ ΧΩΡΟΝ 

ΝΑΟΥ ΑΛΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΝ ΤΕΓΕ*

Κατά τό άπό 15-9-64 έως 10-10-64 διάστημα έγέ- 
νοντο είς τόν χώρον τοΰ ναοΰ τής Άλέας Αθή
νας έν Τεγέμ έκτεταμέναι έργασίαι καθαρισμού 
καί διαμορφώσεως τοΰ χώρου ( Π ί ν. 152 β-γ). 
Αί έργασίαι συνίσταντο κατά σειράν: α) είς τήν 
προσπάθειαν τής άντιμετωπίσεως τοΰ προβλήμα
τος τής άποχετεύσεως τών όμβριων ΰδάτων διά 
τήν άποστράγγισιν τοϋ χώρου έκ τών ύδάτων καί 
τής ΰγρασίας κατά τήν διάρκειαν τοΰ χειμώνος, 
β ) είς τήν άπαλλαγήν τοΰ χώρου άπό τοϋ χόρτου 
καί τών άκανθων καί γ) είς τήν πρόχειρον τακτο- 
ποίησιν τών έρειπίων, έπί τή βάσει τών δημοσιευ
μένων πορισμάτων. Οΰτω, καθ’ όλην τήν εκτασιν 
τοΰ χώρου τοΰ ναοΰ ήνοίχθη μικρά αύλαξ, συν- 
δεθεΐσα μέ τήν άμέσως έξω τοΰ χώρου εύρισκο- 
μένην παλαιάν άποχετευτικήν τάφρον, ήτις είχε 
σχεδόν άποφραχθή διά καταπεσόντων χωμάτων 
καί άπορριμμάτων καί άνεσκάφη τελείως έκ νέου, 
διά τήν άποχέτευσιν τών όμβριων ύδάτων μακράν 
τοΰ χώρου. Κατόπιν έγένετο συστηματικός κα
θαρισμός τοΰ χώρου έκ τών χόρτων καί άκανθών, 
άλλά καί έκ τών χωμάτων, διά τών όποιων είχον 
τελείως καλυφθή τά έρείπια. Πράγματι πολλά έκ 
τών κειμένων πέριξ τοΰ ναοΰ άρχιτεκτονικών τε
μαχίων είχον έκ νέου χωθή ύπό τά χώματα, ώστε 
είς πολλά σημεία αί έργασίαι προσέλαβον τήν 
όψιν άνασκαφής. Κατά τάς έργασίας καθαρισμοΰ 
καί άποχωματώσεως άπεκαλύφθησαν πλείστα 
όσα μικρά θραύσματα έκ τής άναγλύφου διακο- 
σμήσεως τής σίμης καί τοΰ τοιχοβάτου είς τά 
έσωτερικόν τοΰ σηκοΰ, τά όποια καί μετεφέρθη- 
σαν είς τό Μουσεϊον Τεγέας.

Έγένετο έπίσης συστηματικός καθαρισμός τής 
προς Β. τοΰ ναοΰ εύρισκομένης κρήνης, έκ τών 
χόρτων καί τών καταπεσόντων έντός αύτής χω
μάτων καί άπορριμμάτων.

Κατά τήν διάρκειαν τών ώς άνω έργασιών έση- 
μειώθη έν Τεγέμ τυχαϊον εύρημα, μοναδικής σπου- 
δαιότητος. Ούτως ό κ. Νικόλαος Παναγόπουλος, 
κάτοικος τοΰ χωρίου Άλέα Τεγέας, κατά τάς έρ
γασίας διανοίξεως φρεατίου είς τήν αυλήν τής 
οικίας του, κειμένης περί τά διακόσια μέτρα άπό
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ΠΙΝΑΞ 148 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Λακωνία. Κάστρον Μονεμβασϊας: α. ’Οδοντωτοί σχηματισμοί τοΰ τείχους, β. Τμήμα εσωτερικού 
τείχους, γ. Εσωτερικόν τμήμα βόρειας πλευράς τείχους
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 149

Λακωνία. Κάστρον Μονεμβασίας: α. 'Εσωτερικόν τμήμα βόρειας πλευράς τείχους μετά τήν επισκευήν, 
β. ’Ανατολική έσωτερική πλευρά τείχους κατά τήν διάρκειαν των εργασιών στερεώσεως, γ. Ανατολική 

εξωτερική πλευρά τείχους μετά τήν έπισκευήν
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ΠΙΝΑΞ 150
ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

'Αρκαδία. Τεγέα: ’Επιτύμβιος άνάγλυφος στήλη μέ παράστασιν πολεμιστοϋ
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