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1 ΑΝΑΛΥΣΗ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Εικ. 1 Πανοραμική φωτογραφία του τοπίου γύρω από την Ίκλαινα. Κάτω η αρχαιολογική θέση, στο βάθος ο 

όρμος του Ναβαρίνου και η δυτική ακτογραμμή της Πελοποννήσου. Πηγή: http://www.iklaina.org/ 

 

                     Στην Μεσσηνία, περίπου 17χλμ βόρεια της Πύλου και 8,5χλμ από τις ακτές της 

Πελοποννήσου προς το Ιόνιο Πέλαγος, βρίσκεται μια σπουδαία αρχαιολογική θέση, η 

Ίκλαινα. Αν και γνωστή από τη δεκαετία του ‘50 μετά από μικρής έκτασης έρευνες του Σ. 

Μαρινάτου το 1954, μόλις τα τελευταία 20 χρόνια αναδείχθηκε η καθοριστική σημασία 

που κατέχει για την μελέτη της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, ύστερα από την συστηματική 

έρευνα που διεξάγει ο καθηγητής της αρχαιολογίας, και κάτοχος της Διακεκριμένης Έδρας 

Ελληνικών Σπουδών του Τμήματος Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, στο 

Σαιντ Λούις των ΗΠΑ,  Μ. Κοσμόπουλος.   

Το έργο της έρευνας, που ξεκίνησε το 1998, τελεί υπό την αιγίδα της Αρχαιολογικής 

Εταιρείας των Αθηνών και είναι ένα  διεπιστημονικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει 

διάφορους τομείς όπως επιφανειακή έρευνα, επιστημονικές αναλύσεις και ανασκαφή. 

Μεταξύ 1999 και 2006 το πρόγραμμα επικεντρώθηκε σε επιφανειακή έρευνα της 

ευρύτερης περιοχής. Μετά από ενέργειες του διευθυντή του προγράμματος κατέστη 

δυνατή μετά από χορηγίες ιδρυμάτων η αγορά κτημάτων υπέρ του ελληνικού δημοσίου 

αγροτεμαχίων που περιβάλλουν τα γνωστά έως σήμερα ίχνη ερειπίων. Από το 2006 

διεξάγονται συστηματικές ανασκαφές με σπουδαία ευρήματα που άλλαξαν σε μεγάλο 
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βαθμό άμεσα την γνώση όχι μόνο της συγκεκριμένης προϊστορικής πόλης αλλά και έμμεσα 

τις γνώσεις μας για την διοικητική οργάνωση των προϊστορικών πόλεων της Ύστερης 

Εποχής του Χαλκού. Το πρόγραμμα κοινοποιεί με πλήθος δημοσιευμάτων
1
, video

2
, 

αυτοτελών τόμων
3
 και οργανωμένο δικτυακό τόπο

4
 τα πορίσματα των ερευνών. Αφού ήδη 

έχει ολοκληρωθεί η έρευνα σε μια μεγάλη έκταση της γης που έχει αγοραστεί έφτασε η 

ώρα να αντιμετωπιστούν τα σημαντικά θέματα παρουσίασης των επιτόπιων ευρημάτων 

και να γίνουν τα απαραίτητα έργα για την απόδοση του χώρου στη κοινωνία. Ο 

αρχαιολογικός χώρος της Ίκλαινας σε μικρή απόσταση από το ανάκτορο του Νέστωρα και 

άλλες σπουδαίες αρχαιολογικές θέσεις της Πύλου αποτελεί κομβικό σημείου ενός δικτύου 

μνημείων με μεγάλες δυνατότητες ανάδειξης και προβολής της ιστορίας του τόπου.  

Αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης αποτελεί η πάράλληλη μελέτη στερέωσης συντήρησης 

καιαποκατάστασης των οικοδομικών καταλοίπων Αρχαιολογικός Χώρος ‘Ικλαινας των  

Α. Γαλανού, Γ. Δογάνη και Ν. Καλαμβόκα.  

 

Εικ. 2 Ικλανα. Στιγμιότυπο ανασκαφής. Δεξιά ο καθ. Μ. Κοσμόπουλος. Πηγή: http://www.iklaina.org/ 

 

                                                           
1
 Ενδεικτικά Κοσμόπουλος 1999 -2012 και Πλήρες βιβλιογραφικό δελτίο στο http://www.iklaina.org/  

2
 https://www.youtube.com/watch?v=cps_yYqZ1rk&feature=youtu.be 

3
 Cosmopoulos 2018 

4
 http://www.iklaina.org/ 
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1.2 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ο αρχαιολογικός χώρος εντοπίζεται δυτικά του σημερινού οικισμού με το όνομα Ίκλαινα 

στο υψίπεδο μιας δύσβατης κοιλάδας, περιτριγυρισμένης από βουνά τα οποία είναι 

καλυμμένα από πυκνούς ελαιώνες. Το τοπίο είναι ήπιο, μεσογειακό με γόνιμα εδάφη. 

Ορμητικά ρέματα διακόπτουν τη συνέχεια του φυσικού ανάγλυφου το οποίο 

χαρακτηρίζεται από συνεχείς πτυχώσεις. Η μορφή του εδάφους της ευρύτερης περιοχής αν 

και χαρακτηρίζεται από εξάρματα σχετικά μικρού ύψους, παρουσιάζει πολύπλοκη δομή με 

επιμέρους μικρά όρη, λοφοσειρές, πεδιάδες, οροπέδια και χαράδρες ρεμάτων. Ανήκει στη 

χερσόνησο της Πυλίας μια από τις πιο ενεργές τεκτονικά περιοχές του Ελληνικού τόξου 

καθώς βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την Ελληνική τάφρο και τη Μεσογειακή ράχη. Η 

Ίκλαινα εντοπίζεται στις υπώρειες του όρους Μαγκλαβάς (711μ) και δυτικά της κορυφής 

του. Το όρος Μαγκλαβάς  μαζί με τα όρη Λυκόδημο (960μ) και Μαυροβούνι (518μ) 

αποτελούν τους κυριότερους ορεινούς όγκους της χερσονήσου. Γεωλογικά η Ίκλαινα ανήκει 

σύμφωνα με τους γεωλογικούς χάρτες σε περιοχή Ερυθροπυριτικών κλαστικών 

σχηματισμών της Πλειστοκαίνου
5
.  

 

Εικ. 3 Προοπτικός χάρτης της χερσονήσου της Πυλίας. Πηγή: Λαδάς- Μαριολάκος α.χρ, εικ.1 

 

 

 

                                                           
5
 Βλ. Μορφοτεκτονική μελέτη της χερσονήσου της Πυλίας Λαδά-Μαριολάκου.   
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Παρατηρώντας το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής διαπιστώνουμε ότι η Ίκλαινα 

βρίσκεται σε περιοχή με πολλά μικρά ρέματα τα οποία πηγάζουν από τις παρυφές του 

όρους Μαγλαβάς και ρέουν με κατεύθυνση προς τη δυτική ακτογραμμή της Πελοποννήσου  

όχι ομαλά αλλά με συχνές αλλαγές κατευθύνσεων λόγω της μορφολογίας του εδάφους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 4 Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής της Ίκλαινας. Πηγή: Λαδάς- Μαριολάκος α.χρ, εικ.3  
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1.3 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Το αρχαιολογικό έργο στην Ίκλαινα έχει ήδη προσφέρει απρόσμενα ευρήματα
6
. Μνημειακά 

κτήρια πιθανώς ανήκουν σε ένα μυκηναϊκό ανακτορικό συγκρότημα όπως δείχνει ογκώδης 

κατασκευή μεγαλιθικής βάσης κτηρίου που ακολουθεί το κυκλώπειο σύστημα. Επίσης 

εργαστήρια, τοιχογραφίες, κεραμικά, μέταλλο διαμορφώνουν ένα πολύ ενδιαφέρον 

ιστορικό κέντρο. Κεραμική εγχάρακτη πινακίδα της Γραμμικής Β’, η οποία θεωρείται ως η 

αρχαιότερη πινακίδα Γραμμικής Β' στην Ευρώπη  και χρονολογείται περίπου  στο 1450 π.Χ. 

βρέθηκε προσφέροντας νέα στοιχεία για την διοικητική οργάνωση της μυκηναϊκής εποχής. 

Τα εκπληκτικά ευρήματα που απέδωσε η πρόσφατη έρευνα υποδεικνύουν ότι οι κρατικές 

δομές με θεσμοθετημένες γραφειοκρατικές διαδικασίες εμφανίστηκαν τελικά πολύ 

νωρίτερα από ό, τι ήταν μέχρι σήμερα γνωστό και μάλιστα ότι δεν περιορίζονταν μόνο στα 

μεγάλα κέντρα αλλά εκτεινόταν και σε περιφερειακά κέντρα. Στόχος της έρευνας κατά τον 

ανασκαφέα είναι η διερεύνηση των διαδικασιών μέσα από τις οποίες κράτη και 

κυβερνήσεις ανέκυψαν στην αρχαία Ελλάδα και κατ’ επέκταση τον δυτικό κόσμο
7
. 

 

 

 

Εικ. 5 Ίκλαινα. Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του προέδρου της Δημοκρατίας. Η απήχηση της ανασκαφής έχει 

ξεπεράσει τον στενό κύκλο των ειδικών. Πηγή: http://www.iklaina.org/

                                                           
6
 http://www.pbs.org/program/greeks/  Ειδικότερα: 

http://www.pbs.org/video/2365778350/  
7
  Θέμα που αποτελεί το βασικό κορμό της έρευνας αλλά και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του 

ανασκαφέα βλ. Cosmopoulos 2016 (ed.) και  Cosmopoulos - Shelmerdine 2016, 203-214 Ακόμα βλ. Home. The 

Iklaina archaeological project. http://www.iklaina.org 
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1.4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

H μελέτη στόχο έχει η αξιολόγηση των μοναδικών δεδομένων του χώρου, η κατανόηση των 

δυνατοτήτων ανάδειξης και τελικά η σύνθεση του ενός προγράμματος για την διαμόρφωση 

του χώρου ως ζωντανού αρχαιολογικού χώρου ενταγμένου στην σύγχρονη ζωή σύμφωνα 

με τις σύγχρονες αντιλήψεις διαχείρισης ιστορικών τόπων και μνημειακών συνόλων. Στην 

μετά την ανασκαφή περίοδο είναι απαραίτητο να τεθούν οι αρχές και να διατυπωθούν οι 

προθέσεις πάνω στις οποίες θα παρουσιαστεί ο χώρος στο κοινό επιστημονικό και μη 

επιστημονικό. 

Καταγράφηκαν τα προβλήματα του χώρου, οι δυσκολίες κατανόησης των ευρημάτων κι 

αναζητήθηκαν οι στόχοι για την ανάδειξη της θέσης με τρόπο που να προβάλλει την 

συμβολή της Ίκλαινας στην κατανόηση της μυκηναϊκής εποχής .     

 

 

 

 

Εικ. 6 Ίκλαινα. Στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια της ανασκαφής. Πηγή: http://www.iklaina.org/ 
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1.5 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

 

Η σημασία του χώρου στην διαμόρφωση της αντίληψης μας στην εξελικτική διαδικασία της 

οργάνωσης των πόλεων την μυκηναϊκή περίοδο είναι σαφής μετά  από σειρά 

εξειδικευμένων δημοσιεύσεων που παρουσιάζεται στο ειδικό παράρτημα. Στο ευρύ κοινό, 

η ακτινοβολία του χώρου γίνεται αντιληπτή από την εντυπωσιακή παρουσία των 

ευρημάτων της Ίκλαινας στο αρχαιολογικό μουσείο της Πύλου και ιδιαίτερα με την 

περίφημη κεραμική πινακίδα της γραμμικής Β’ γραφής.  

Η γειτνίαση με το Ανάκτορο του Νέστωρα και άλλους θολωτούς μυκηναϊκούς τάφους της 

περιοχής διαμορφώνει έναν πολυδύναμο πόλο έλξης, ένα δίκτυο μυκηναϊκών θέσεων 

ενδυναμώνοντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών αλλά και προσφέροντας μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα της εποχής. Με την διασύνδεση των σχετικών θέσεων προσφέρεται 

επίσης η ευκαιρία μιας φυσιολατρικής αρχαιογνωστικού ενδιαφέροντος προσέγγιση του 

τοπίου, ενός τοπίου με απέραντους ελαιώνες και ζωηρό ανάγλυφο που παραμένει 

ανέγγιχτο. Η εγγύτητα στην θάλασσα αποτελεί ένα ακόμα κίνητρο συνδυασμένης 

επίσκεψης, αφού οι ακτές της περιοχής φημίζονται για τα ωραία νερά τους κι αποτελούν 

δημοφιλή προορισμό. 

 

Εικ. 7  Ίκλαινα. Μεσογειακό τοπίο.Φωτ. Αρχείο Μ. Μαγνήσαλη–Θ. Μπιλή  
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1.6 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΛΑΙΝΑΣ σήμερα-αύριο 

 

 

 Εικ. 8  Χάρτης της Ελλάδος Πηγή: Google earth 

 

Η πρόσβαση στον οικισμό της Ίκλαινας σήμερα είναι αρκετά καλή καθώς βρίσκεται πολύ 

κοντά στη νέα επαρχιακή οδό που συνδέει το Κορυφάσιο με την Πύλο και κατ’ επέκταση 

τους νέους αυτοκινητόδρομους και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Πιο συγκεκριμένα, η 

προσέγγιση της περιοχής γίνεται μέσω του αυτοκινητοδρόμου 7, γνωστός και ως Μορέας, 

που ξεκινάει από την Ολυμπία Οδό (πλησίον της Κορίνθου) και καταλήγει στην πόλη της 

Καλαμάτας και μέσω του Αυτοκινητόδρομου 5 (Α5) (γνωστός και ως Ιόνια Οδός) που 

διασχίζει την Δυτική Ελλάδα, διερχόμενος από Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και Ήπειρο 

και αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Οδού 55 (Ε55).  

Α5 

Α7 
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Η αεροπορική σύνδεση της  περιοχής εξυπηρετείται με το αεροδρόμιο Καλαμάτας (40min), 

το οποίο δέχεται πλήθος πτήσεων τσάρτερ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και το οποίο 

συνδέεται επίσης και με το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.  

Ο οικισμός της  Ίκλαινας συνδέεται με το αεροδρόμιο και την πόλη της Καλαμάτας με την 

Εθνική Οδό 82 (ΕΟ82) που ξεκινάει από την Πύλο και καταλήγει στην Σπάρτη, μέσω της 

Καλαμάτας.  

 

 

 

 Εικ.. 9  Χάρτης της Ελλάδος Πηγή: Google earth 

 

 

Εντούτοις, η μετάβαση από τον οικισμό προς τον  αρχαιολογικό χώρο είναι ιδιαίτερα 

προβληματική. Η δυσμενής σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου με την επαρχιακή οδό 

μέσω ενός μικρού πλάτους χωματόδρομου δυσχεραίνει την πρόσβαση ακόμη και ιδιωτικών 

οχημάτων και απαγορεύει την προσέλευση έστω και μικρών τουριστικών λεωφορείων.  
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Η προτεινόμενη βελτίωση της πρόσβασης θα αξιοποιήσει το ευρύτερα ευνοϊκό δίκτυο 

επικοινωνίας τόσο με αυτοκινητόδρομους όσο και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας 

μετατρέποντας τον αρχαιολογικό χώρο σε έναν φιλικά προσβάσιμο προορισμό. Η νέα 

διαμόρφωση της τοπικής οδού προς τον αρχαιολογικό χώρο θα ευνοήσει την 

επισκεψιμότητα με πολλαπλούς τρόπους είτε σύντομα και περιεκτικά για έναν ερευνητή 

είτε σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες και περιπάτους γενικότερα για έναν 

εκδρομέα.  

 

 

 

Εικ. 10 Ίκλαινα. Φωτογραφία από αέρος. Πηγή: M. Kοσμόπουλος.  
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1.7 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε έκταση 14.648,00μ2 που αποκτήθηκε με την αγορά 

δυό αγροτεμαχίων στην θέση Τραγάνες της Ίκλαινας Μεσσηνίας. 

Η αρχαιολογική έρευνα μέχρι σήμερα έχει αποκαλύψει τρείς κύριες μνημειακές ενότητες- 

τομείς. 

1. Τον τομέα με το μνημειακό οικοδόμημα του κυκλώπειου ανδήρου 

2. Τον βόρειο τομέα 

3. Τον ανατολικό τομέα 

 

Εικ. 11. Ίκλαινα. Τοπογραφικό ανασκαφής 2016. Τεκμηρίωση: M. Nelson.  

ΒΟΡΕΙΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ  

ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ 
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1.7.1  Ο τομέας με το μνημειακό οικοδόμημα
8
  

 

Εικ. 12. Ίκλαινα. Γενικό σχέδιο περιοχής μνημειακού οικοδομήματος κυκλώπειου συστήματος. Cosmopoulos 

2018, 7, εικ.3. 

 

Ο τομέας με το μνημειακό οικοδόμημα του κυκλώπειου ανδήρου (The Cyclopean Terrace 

Building
9
)  περιλαμβάνει το ερείπιο του μνημειακού οικοδομήματος και ένα σύνολο από 

ερείπια κτηρίων νότια και ανατολικά του μεγαλιθικού ανδήρου του. Επίσης στον τομέα 

αυτό ανήκουν ερείπια από πύλη, αγωγούς, από την ονομαζόμενη Ανατολική οδό (East 

Road), το ευρύχωρο πλάτωμα ανάμεσα από δημόσια κτήρια και το ερείπιο από ένα βωμό. 

Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελεί λόγω της μνημειακής παρουσίας του κυκλώπειου 

ανδήρου και λόγω του επίσημου και δημόσιου χαρακτήρα των κατασκευών το 

σπουδαιότερο τμήμα του αρχαιολογικού χώρου. Στο τομέα τα βασικά μνημεία είναι τα 

ακόλουθα:  

1. Μνημειακό οικοδόμημα  

2. Ανατολική οδός (East Road) 

3. Πλάτωμα / πλατεία  

4. Ερείπια Αγωγών  

5. Βωμός 

6. Δημόσια κτήρια συνοδείας μνημειακού οικοδομήματος (Buildings X Z1 Z2 Ω) 

                                                           
8
 Cosmopoulos 2018, 6-10 

9
 Cosmopoulos 2018, 6.  
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1.7.2  Ο βόρειος τομέας 

 

Ο βόρειος τομέας είναι ένα σύνολο από ερείπια τοίχων κτηρίων μικρής κλίμακας τα οποία 

ανήκουν σε δύο κύριες οικοδομικές φάσεις. Ο διαχωρισμός των φάσεων βασίστηκε σε 

ανασκαφικά δεδομένα και σε σχέση με την κατεύθυνση που ακολουθεί η χάραξη των 

τοίχων στον χώρο. Από την έρευνα έχει διαπιστωθεί ότι οι περισσότερες  κατασκευές ήταν 

εργαστήρια. Από τα τυπολογικά χαρακτηριστικά είναι σαφές ότι τουλάχιστον δύο από αυτά 

τα κτήρια ήταν μέγαρα με διάφορες προσθήκες.  

 

 

 

 

Εικ. 13. Ίκλαινα. Βόρειος τομέας. Τεκμηρίωση: M. Nelson. 
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1.7.3  Ο ανατολικός τομέας 

 

Ο ανατολικός τομέας είναι ένα σύνολο από ερείπια τοίχων κυρίως οικιών. Η κατεύθυνση 

των τοίχων ακολουθεί βορειοανατολική κατεύθυνση.  

 

Εικ. 14.  Ίκλαινα. Ανατολικός τομέας.  



18 

 

1.8 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

 

Εικ. 15. Ίκλαινα. Μνημειακό οικοδόμημα. Cosmopoulos 2018, πιν.29 

 

Στο πέρασμα των αιώνων το κτηριακό απόθεμα της Ίκλαινας έχει υποστεί σημαντικές 

καταστροφές τόσο από τα στοιχεία της φύσης όσο κυρίως από τη δράση των ανθρώπων. Οι 

ευτελείς κατά κανόνα κατασκευές των ανωδομών (πλίθρες και ξύλινες επικαλύψεις) δεν 

ήταν δυνατόν να αντέξουν στο πέρασμα των χρόνων. Τα ορατά τμήματα των θεμελιότοιχων 

επιχώσθηκαν γρήγορα από τα χώματα των δωμάτων και των πλίνθων μετά τις 

καταρρεύσεις των δωμάτων και των τοίχων αντίστοιχα. Η θέση εγκαταλείφθηκε με 

αποτέλεσμα, αν και οι επιχώσεις δεν ήταν μεγάλες τουλάχιστον κατά τόπους, τα ερείπια να 

μην λιθολογηθούν συστηματικά για μεταγενέστερες κατασκευές κατά την αρχαιότητα ή τον 

μεσαίωνα. 

Τον 20
ο
 αι τα δεδομένα άλλαξαν. Η διασάλευση του εδάφους σε μεγάλο βάθος με 

μηχανικά μέσα για την ισοπέδωση των εδαφών προς καλλιέργεια έφερε κατά τόπους 

καταστροφικά αποτελέσματα. Οι επιπτώσεις αυτής της καταστροφής είναι ορατές στο 

μνημειακό οικοδόμημα, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Επίσης, η 

ανάπτυξη των γειτονικών οικισμών έφερε τελικά ως αποτέλεσμα την λιθολόγηση των 
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ορατών ερειπίων τα οποία εξείχαν από το έδαφος10. Μετά την αγορά της έκτασης υπέρ 

του ελληνικού δημοσίου και την έναρξη του αρχαιολογικού προγράμματος αυτοί οι 

κίνδυνοι έχουν πλέον εκλείψει. Εντούτοις με τα χρόνια τα θέματα που εγείρονται για το 

μέλλον του αρχαιολογικού χώρου είναι και αυτά σοβαρά. Οι απαιτήσεις συντήρησης , 

διατήρησης και αποκατάστασης είναι πλέον μεγάλες. Τα πρακτικά και τα θεωρητικά 

ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με τη διαχείριση των ερειπίων είναι καίρια. Η 

μετανασκαφική εικόνα του χώρου παρουσιάζει μεγάλα προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια 

η ανασκαφική έρευνα προχωρά με τομές με βάση ένα ορθοκανονικό σύστημα αναφοράς. 

Τα βάθη των ανασκαφικών τομών δεν είναι μεγάλα και κυμαίνονται από λίγα εκατοστά 

από το βατό έδαφος έως 1,50 μ. κατά μέσο όρο. Τα ορατά ερείπια στο μεγαλύτερο 

ποσοστό τους ανήκουν σε θεμέλια και αγωγούς υδάτων που προγραμματικά προορίζονταν 

να ήταν υπόγειες δηλαδή μη ορατές κατασκευές. Οι κατασκευές αυτές εκτεθειμένες 

απαιτούμε σήμερα μετά το πέρασμα αιώνων να έχουν αντοχές εκτός των προδιαγραφών 

βάσει των οποίων κατασκευάστηκαν.  

Το θετικό είναι ότι τα μνημεία δεν έχουν δεχθεί μέτρα συντήρησης και στερεώσεων με 

παλαιές ασύμβατες μεθόδους οπότε η παθολογία τους εξαρτάται κυρίως από τις 

φυσικοχημικές ιδιότητες των υλικών δομής και από την γενικότερη κατάσταση των 

ανασκαφικών τομών. Υπάρχουν κατασκευές με διαφορετικό βαθμό φθοράς. Υπάρχουν 

μνημεία που χρήζουν άμεσων μέτρων προστασίας όπως οι ευπαθείς κατασκευές κοντά στο 

έδαφος και άλλες κατασκευές που αντέχουν περισσότερο.  

Πρόβλημα προκαλεί η φύση των δομικών υλικών που είναι κυρίως μαλακός ιζηματογενής 

ασβεστόλιθος ή ονομαζόμενος με το γενικό όνομα πωρόλιθος. Τα συνδετικά κονιάματα 

είναι πηλοκονιάματα ιδιαίτερα ευπαθή στη δράση του νερού.  

Η αναγνωσιμότητα των ερειπίων είναι προβληματική αφού η πυκνότητα των τοίχων είναι 

μεγάλη και οι κατευθύνσεις τους αλληλοτεμνόμενες, ειδικά στο βόρειο τομέα. Ακόμα και 

για τους ειδικούς η αναγνωσιμότητα είναι σχεδόν αδύνατη.     

Αν και μετά τις ανασκαφές οι τοίχοι καλύπτονται τακτικά με στεγανωτικά φύλλα είναι 

αλήθεια ότι εάν δεν καλυφθούν οι τοίχοι η  βλάστηση θα αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα.  Η 

εποχιακή παρατήρηση της περιοχής δεν αφήνει καμία αμφιβολία. Οι συχνές κι έντονες 

βροχοπτώσεις, η σύσταση του εδάφους και η αποτροπή της βόσκησης του χώρου έχουν ως 

                                                           
10

 Cosmopoulos 2018, 98. 
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αποτέλεσμα την εποχιακή έξαρση της φυτοκάλυψης, τόσο σε επίπεδο φυτών 

εδαφοκάλυψης όσο και σε ξυλώδη φυτά. Τα προβλήματα που προκύπτουν είναι σοβαρά 

στην ορατότητα των τοίχων όσο και στην προσπελασιμότητα της θέσης.   

Επομένως, τα προβλήματα στην Ίκλαινα είναι τα συνήθη για αρχαιολογικό χώρο με 

προϊστορικά ερείπια. Ευπαθή ερείπια θεμελίων κτηρίων, με συχνές επισκευές και 

μετασκευές συνθέτουν μια δυσνόητη εικόνα αρχαιολογικού χώρου. Πυκνή αλληλουχία 

χώρων διαμορφώνει απροσπέλαστες περιοχές επιδεινώνοντας την δυνατότητα 

κατανόησης του μνημειακού συνόλου. Φθορές από την έκθεση των ευπαθών κατασκευών 

στις καιρικές συνθήκες  και την βλάστηση επιφέρουν ανεπανόρθωτες βλάβες συχνά 

εκθέτοντας τις κατασκευές σε κίνδυνο αφανισμού. Άμεσα μέτρα προστασίας έχουν κατά 

καιρούς ληφθεί ως σωστικές δράσεις. Ικανό πλήθος διάσπαρτου αρχαίου οικοδομικού 

υλικού βρίσκεται συγκεντρωμένο σε λιθοσωρούς. Οι αρχαίες κατασκευές χρήζουν 

αναστηλωτικών προγραμμάτων κι αποκαταστάσεων. Προβλήματα προσπέλασης προς τον 

αρχαιολογικό χώρο, απουσία βοηθητικών υποδομών για το κοινό, απουσία σύνδεσης με τα 

δίκτυα παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.16 Ίκλαινα. Εποχιακή κάλυψη οικοδομημάτων εκτός ανασκαφικής περιόδου. Φωτογραφικό αρχείο: Μ. 

Κοσμόπουλος. 
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Ένα όμως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ίκλαινας που πρέπει να ληφθεί ως βασικό 

δεδομένο στις επιλογές σχεδιασμού και οργάνωσης των προτεινόμενων επεμβάσεων 

αποτελεί το γεγονός οτι η μορφή του χώρου έχει δυναμικό χαρακτήρα, αφού η 

αρχαιολογική έρευνα στην ευρύτερη έκταση το αρχαιολογικού χώρου δεν έχει 

ολοκληρωθεί. 

 

 

 
Εικ.17 Ίκλαινα. Στιγμιότυπο ανασκαφής. Πηγή: http://www.iklaina.org/ 
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1.8.1  ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

1.8.2 ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΘΕΜΕΛΙΑ 

 

Εικ. 18. Ίκλαινα. Κίνδυνοι από τη διαβρωτική δράση ομβρίων. Σχέδιο: Μ. Μαγνήσαλη. 

 

Το μεγαλύτερο πλήθος των μυκηναϊκών  καταλοίπων συχνά αποτελούν τα θεμέλια των 

κατεστραμμένων ανωδομών του ως αποτέλεσμα του τρόπου δομής τους με ισχυρές, 

ανθεκτικές βάσεις κι ανωδομές από ευπαθή υλικά, συχνά επιχρισμένες. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το ίδιο συμβαίνει ακόμη και στην περίπτωση του μνημειακού 

οικοδομήματος της Ίκλαινας, αφού το εύρημα αποτελεί απλά το συμπαγές βάθρο ενός 

μνημειακού κτηρίου. Γίνεται κατανοητό δηλαδή ότι οι σωζόμενες κατασκευές που έχουν 

ανασκαφεί αποτελούν τις βάσεις των τοίχων ή και τις υποδομές - βάθρα των κατασκευών, 

επομένως χρειάζονται μια ιδιαίτερη μεταχείριση κατά την παρουσίαση του χώρου. 

Σε θέσεις με αλλεπάλληλα διαδοχικά στρώματα χρήσης, όπου για λόγους ερευνητικής 

πληρότητας η ανασκαφή συχνά προχωράει χαμηλότερα από τα θεμέλια κάποιων 

οικοδομικών  φάσεων για να αποκαλύψει παλαιότερες κατασκευές το φαινόμενο 

εντείνεται. Για τον λόγο αυτό στον βόρειο και τον ανατολικό τομέα όπου συμπλέκονται 

κατοικίες κι εργαστήρια διαφορετικών περιόδων, αρκετές κατασκευές βρίσκονται εμφανώς 

ψηλότερα από τον πυθμένα του ανασκαφικού σκάμματος. Τα προβλήματα από την έκθεση 

των θεμελίων είναι τα γνωστά. Απόπλυση υπεδάφους, χαλάρωση εδάφους, 
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μικρομετακινήσεις θεμελίων, ρηγματώσεις, κίνδυνος εκτροπών, μερικών ή συνολικών 

καταρρεύσεων.  

 

 

1.8.3 ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΑ ΟΜΒΡΙΑ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

Λιμνάζοντα όμβρια σε σκάμματα είναι συνήθης εικόνα σε αρχαιολογικούς χώρους που 

έχουν παραμείνει χωρίς ειδική φροντίδα μετά την ανασκαφή. Στην Ίκλαινα τα σκάμματα 

κάθε χρόνο καλύπτονται με ισχυρά στεγανωτικά φύλλα μετά το πέρας της ανασκαφικής 

περιόδου. Όμως με την ολοκλήρωση αυτής της φάσης της έρευνας και την απόδοση του 

χώρου στην επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα, πρέπει να 

αντιμετωπιστεί το ζήτημα των ομβρίων χωρίς την μόνιμη κάλυψη τους ώστε ο χώρος να 

είναι επισκέψιμος ενώ τα ευρήματα να βρίσκονται στις κατάλληλες συνθήκες. Επιπλέον η 

εποχική κάλυψη δεν αναστέλλει τη  κίνηση των ομβρίων στο υπέδαφος με αποτέλεσμα να 

απομακρύνει αλλά να μην αποκλείει τον κίνδυνο των καταρρεύσεων. 

 

 

 

 

Εικ. 19. Ίκλαινα. Κίνδυνοι από τη διαβρωτική δράση ομβρίων. Λεπτομέρεια. Σχέδιο: Μ. Μαγνήσαλη 
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1.8.4 ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΥΛΙΚΩΝ   

Η δράση του νερού σε μνημεία αυτής της περιόδου αποτελεί ίσως τον δυσμενέστερο 

παράγοντα φθοράς μετά τον άνθρωπο. Οι μυκηναϊκές κατασκευές βασίζονται σημαντικά 

στο υλικό πλήρωσης, αφού οι επαφές των λίθων είναι σημειακές. Ακόμη και στις 

μεγαλιθικές κατασκευές, η απόπλυση της δομής ελευθερώνει τους λίθους αφήνοντας τις 

κατασκευές αποδυναμωμένες στα φυσικά φαινόμενα. Επομένως, τόσο στις ογκώδεις 

κατασκευές όσο και στις μικρής κλίμακας κατασκευές η απόπλυση του υλικού πλήρωσης 

είναι κρίσιμη επιφέροντας αστάθειες κι επιτρέποντας εκτροπές μικρής ή μεγάλης έκτασης.  

 

1.8.5 ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΙ ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΛΙΘΟΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Από την παρατήρηση του χώρου διαπιστώνεται οτι ένα μεγάλο πλήθος λίθων του 

οικοδομικού υλικού της μεγαλιθικής κατασκευής,  συγκεντρωμένο σε σωρούς, δεσμεύει 

μεγάλη έκταση του χώρου. Το υλικό αυτό είχε μετακινηθεί παλαιότερα για την 

εξυπηρέτηση των αγροτικών εργασιών. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες 

τακτοποίησης των λιθοσωρών με σκοπό την διευκόλυνση της εκόπνησης της ειδικής 

μελέτης αποκατάστασης  της μεγαλιθικής κατασκευής  

 

Εικ. 20. Ίκλαινα.  Λιθοσωροί πριν το έργο τακτοποίησης. Φωτογραφικό αρχείο: Θ. Μπιλής-Μ. Μαγνήσαλη 
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1.9 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1999-2019 

 

 

Εικ.21 Ίκλαινα. Εκτεθειμένα θεμέλια μνημειακού οικοδομήματος. Φωτογραφικό αρχείο: Θ. Μπιλής-Μ. 

Μαγνήσαλη 

 

1.9.1  ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΑΝΕΣΚΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ 

Με την ολοκλήρωση της μελέτης στην περιοχή έρευνας του αρχαιολογικού χώρου, 

αποκαλύφθηκαν τα κατάλοιπα πλήθους κατασκευών που δείχνουν μια έντονη οικιστική 

δραστηριότητα, η οποία εξελίχτηκε, και μετασχηματίστηκε μετά από καταστροφές αφού 

ανασχεδιάστηκε και μάλιστα με νέο πολεοδομικό σχέδιο. Η πολλαπλή διαστρωμάτωση της 

οικιστικής ιστορίας του χώρου καθώς αποκαλύπτεται συνολικά από την ανασκαφή 

δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά.  

 

1.9.2 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΚΙ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

Οι κατασκευές των διαφορετικών εποχών συμπλέκονται και δημιουργούν μια συγκεχυμένη 

εικόνα από ακατανόητα λείψανα. Λείψανα από κατασκευές που απογυμνωμένες από το 

περιεχόμενο τους συνήθως δεν είναι δυνατό να ταυτιστούν νοητά με τα ευρήματα τους 

που βρίσκονται πλέον εκτεθειμένα στα μουσεία ή τις αποθήκες τους. 
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1.9.3 ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΑ ΟΜΒΡΙΑ –ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ 

Το έδαφος στον αρχαιολογικό χώρο είναι αφράτο χώμα, γεγονός που κάνει την επίσκεψη 

εξαιρετικά δύσκολη τις περισσότερες μέρες του χρόνου, σε ένα περιβάλλον με έντονες 

βροχοπτώσεις. 

 

 

1.9.4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ      

Η έκταση που αγοράστηκε για την έρευνα στην Ίκλαινα είναι πολύ μεγαλύτερη από την 

περιοχή που έχει μέχρι σήμερα ερευνηθεί. Το γεγονός αυτό από την μια μεριά εξασφαλίζει 

το μέλλον της έρευνας στον χώρο από την άλλη όμως δημιουργεί δεσμεύσεις για τις 

επιλογές και την διαμόρφωση της ανάδειξης του χώρου.  

 

 

Εικ.22 Ίκλαινα. Εκτεθειμένα θεμέλια κατασκευής Χ και δρόμου. Αριστερά στηρίξεις προσωρινού χαρακτήρα. 

Φωτογραφικό αρχείο: Θ. Μπιλής-Μ. Μαγνήσαλη 
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1.9.5 ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ 

Οι έντονες βροχοπτώσεις, το πλούσιο έδαφος και η απουσία βόσκησης στον περιφραγμένο 

αρχαιολογικό χώρο της Ίκλαινας ευνοούν την ανάπτυξη άφθονης άγριας βλάστησης γύρω 

από τα μνημεία αλλά και πάνω σε αυτά. Η βλάστηση καλύπτει κάθε χρόνο όλη την έκταση 

του αρχαιολογικού χώρου με αποτέλεσμα να αποκρύπτει όλα τα αρχαία κατάλοιπα.  

Αναπτύσσεται γύρω από τις αρχαίες κατασκευές, ιδιαίτερα των πιο ευπαθών, 

υποσκάπτοντας την στατική τους επάρκεια. Η βλάστηση πάνω στα υπολείμματα των 

αρχαίων κατασκευών επιφέρει εντονότερα φαινόμενα διάβρωσης. Τα φυτά στους αρμούς 

των λιθοδομών και γύρω από τους λίθους διανοίγουν τους αρμούς ενώ  τα οξέα των ριζών 

εισχωρούν στους λίθους προκαλώντας επιπλέον αλλοιώσεις. Οι βλάβες αυτές δεν γίνονται 

πάντα άμεσα αντιληπτές αλλά συνήθως σε βάθος χρόνου τα αποτελέσματα είναι 

δραματικά. 

 

 

Εικ.23 Ίκλαινα. Σχέδιο Παθολογίας. Με κόκκινο και μπλέ ευπαθή μνημεία. Αρχείο: Θ. Μπιλής-Μ. Μαγνήσαλη 
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1.9.6  ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ 

Αν και η πρόσβαση στον οικισμό της Ίκλαινας βελτιώθηκε σημαντικά με την κατασκευή του 

νέου δρόμου Κορυφάσιου- Βελανίδων, εντούτοις το τελευταίο τμήμα από τον οικισμό προς 

τον αρχαιολογικό χώρο είναι αρκετά δυσμενής. Ο δρόμος είναι ένας πολύ στενός 

χωματόδρομος, ο οποίος συνδέεται με ιδιαίτερα έντονη στροφή με τον νέο επαρχιακό 

δρόμο. Το γεγονός αυτό είναι απαγορευτικό για την διέλευση ακόμη και ιδιωτικών 

αυτοκινήτων. Η δυνατότητα διασταύρωσης δύο οχημάτων σχεδόν αδύνατη. Οι συνθήκες 

αυτές στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ήταν ανεκτές όμως στο πλαίσιο ενός 

χώρου- πόλου έλξης επισκεπτών είναι ακατάλληλες.  

 

1.9.7 ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΧΩΡΟΥ 

Οι μετακινήσεις στον χώρο γίνονται ακόμη ελεύθερα, αφού δεν έχει προηγηθεί άλλη 

εργασία διευθέτησης κάποιας περιήγησης. Κατά συνέπεια όλα λειτουργούν ακόμη χαλαρά 

χωρίς συγκεκριμένες πορείες, ζώνες προσπελάσιμες ή μη προσπελάσιμες. Οι κατασκευές 

όμως είναι αρκετά ευπαθείς και οι επισκέπτες συχνά αγνοούν την σωστή συμπεριφορά σε 

έναν τέτοιο χώρο. Επίσης, το έδαφος είναι συχνά λασπώδες λόγω του υγρού κλίματος της 

περιοχής. 

 

1.9.8  ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Η ιστορική κι αρχαιολογική αξία της θέσης εξαιρετική, ομοίως και η μοναδικότητα των 

ευρημάτων, όπως οι αρχαίοι δρόμοι, ως σωζόμενο παράδειγμα της εποχής του. Η γνώση 

που έχει αποκτηθεί από την έρευνα στον χώρο πρέπει να συνδεθεί με τα κατάλοιπα και να 

αποδοθεί και στο ευρύ κοινό με τις κατάλληλες σύγχρονες μεθόδους.  

 

1.9.9  ΑΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Φωτισμός ασφαλείας και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης του χώρου είναι 

απαραίτητα. Πρέπει να μελετηθούν οι ανάγκες σε δίκτυα και οι δυνατότητες εξυπηρέτησης 

του κοινού στον  χώρο για ενδεχόμενες εκδηλώσεις-δραστηριότητες. 
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2 ΠΡΟΤΑΣΗ 

 

2.1 ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Εικ.24 Ίκλαινα. Σχέδιο πρότασης.Διακρίνονται τα μονοπάτια των επισκεπτών. Αρχείο: Θ. Μπιλής-Μ. 

Μαγνήσαλη 

 

Οι επεμβάσεις στον αρχαιολογικό χώρο Ίκλαινας πρέπει να είναι αυστηρά καθορισμένες 

από το πλαίσιο των αναγκών του μνημειακού συνόλου τόσο σε προγραμματικό επίπεδο 

όσο και στην διαδικασία εξέλιξης του έργου και να βρίσκονται σε αρμονική σχέση με το 

φυσικό περιβάλλον.  

 

2.2 ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η σταδιακή παράδοση στη κοινωνία μνημειακών συνόλων στα οποία έχει ολοκληρωθεί η 

έρευνα. Ο χώρος θα αποκτήσει άμεσα επισκεψιμότητα ακόμα και κατά τη διάρκεια της 

έρευνας με συνεχή προσαρμογή των λύσεων διαμόρφωσης. Στόχος η έρευνα, η συντήρηση 

και η ανάδειξη να αποκτήσουν έναν κοινό βηματισμό και να συγχρονιστούν έτσι ώστε να 

αποκτήσουν ένα συμπληρωματικό χαρακτήρα. Επίσης, οι εγκαταστάσεις θα 

εξυπηρετήσουν το έργο και η παράλληλη έρευνα θα  βοηθήσει την εκτέλεση του.  
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2.3 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΡΑΣΗΣ  

Η δράση οφείλει να διαθέτει δύο χαρακτηριστικά: Ευελιξία και σωστό προγραμματισμό. 

Απαραίτητο είναι η εξέλιξη της έρευνας να μην διαταράσσεται από τα παράλληλα έργα 

συντήρησης, ανάδειξης και παρουσίασης.  

 

 

Εικ.25 Ίκλαινα. Σχέδιο πρότασης. Διακρίνονται τα μονοπάτια των επισκεπτών. Αρχείο: Θ. Μπιλής-Μ. 

Μαγνήσαλη 

 

2.4 ΚΥΡΙΑ ΙΔΕΑ  

Κύρια ιδέα της πρότασης αποτελεί ο διαχωρισμός του αρχαιολογικού χώρου σε δύο ζώνες. 

Στη πρώτη ζώνη την εγγύτερη στις μνημειακές ενότητες η πρόσβαση θα γίνεται 

συγκεκριμένες ώρες της ημέρας αφού θα είναι ο άμεσα φυλασσόμενος αρχαιολογικός 

χώρος. Η δευτερη ζώνη θα είναι προσβάσιμη όλες τις ώρες και ήμέρες του χρόνου. Η ζώνη 

αυτή θα είναι ένας ελεύθερα προσβάσιμος δημοσίου χαρακτήρα χώρος στην εξοχή. Στα 

όρια των ζωνών θα υπάρχει οριοθέτηση και ένα μονοπάτι που  θα προσφέρει 

ενδιαφέρουσες οπτικές φυγές προς τα μνημεία και το ευρύτερο τοπίο.   
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2.5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

2.5.1 ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ  

 

Εικ.26 Ίκλαινα. Σχέδιο πρότασης. Διακρίνονται τα μοονοπάτια των επισκεπτών. Αρχείο: Θ. Μπιλής-Μ. 

Μαγνήσαλη  

 

 

Η μελέτη οφείλει να δώσει λύσεις στο ζήτημα της προστασίας των αρχαίων κατασκευών με 

τρόπο που να αντέχουν στον χρόνο, τις καιρικές συνθήκες και να απαιτείται η λιγότερη 

συντήρηση τους. Μια βασική δράση της μελέτης αποτελεί η μερική επίχωση των θεμελίων, 

ώστε να προστατευτούν τα κατάλοιπα χωρίς να χαθεί το ενδιαφέρον του αρχαιολογικού 

χώρου.  Για τον λόγο αυτό η εργασία των καταχώσεων είναι πολύ σημαντική. 

Μικροεπιχώσεις έχουν κατά κύριο λόγο στόχο την προστασία των θεμελίων και την 

επαναφορά του εδάφους στην αρχική του στάθμη. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο που 

κατά την αποκάλυψη μιας κατασκευής εκτίθενται τα θεμέλια άλλης γειτονικής. Σε αυτές τις 
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περιπτώσεις, κρίνεται σκόπιμο να ακολουθεί επίχωση του εδάφους στην αρχαία στάθμη. 

Σωστικά μέτρα αντιστήριξης όπως στην φωτογραφία δεν μπορούν παρά να αποτελούν 

προσωρινά μέτρα προστασίας. 

Οι επιχώσεις που προτείνονται έχουν τρεις βασικούς στόχους. Την επίχωση έως το επίπεδο 

χρήσης για την ομαλή κατανόηση του μνημειακού συνόλου, την επίχωση με σκοπό την 

διευθέτηση των ομβρίων στα σκάμματα και την επίχωση για τον περιορισμό του ύψους και 

την προστασία των ασταθών κατασκευών. 

 

 

 

Εικ.27  Ίκλαινα. Σχέδιο πρότασης. Διακρίνονται τα μονοπάτια των επισκεπτών. Μέσω των επιχώσεων θα 

αποκατασταθεί η ηρεμία στο ευρύτερο περιβάλλον των μνημείων τα οποία θα αναδύονται από το χώμα με 

φυσικό τρόπο. Αρχείο: Θ. Μπιλής-Μ. Μαγνήσαλη 
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2.5.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΘ ΎΨΟΣ ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΛΙΘΩΝ-CAPPING 

 

Για την προστασία και την ανάδειξη των μυκηναϊκών κατασκευών του χώρου προτείνεται 

μια σειρά ήπιων εργασιών που θα εξυπηρετήσει την αποσαφήνιση των φάσεων. Αρχικά 

προτείνεται η προστασία και συντήρηση των αρμών των κατασκευών με υλικό, το οποίο 

περιγράφεται στην μελέτη συντήρησης ύστερα από ήπιο καθαρισμό των αρμών, ωστε να 

μην αποπλένεται το υλικό δομής. Στην συνέχεια και αφού προστατετεί με ειδικό κονίαμα 

και η άνω επιφάνεια των κατασκευών θα καλύπτονται από μια στρώση λίθων επικάλυψης 

(θυσιαζόμενη στρώση) έτσι ώστε να προστατεύονται καλύτερα οι αρμοί ενισχύοντας έτσι 

την δομή των κατασκευών. 

 

 

Εικ. 28. Ίκλαινα.    Προστασία αρχαίων κατασκευών. Μερική κατάχωση και επιλεκτική ανάδειξη. Αρχείο: Θ. 

Μπιλής-Μ. Μαγνήσαλη 
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2.5.3 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

Τα όμβρια πρέπει να απομακρύνονται το συντομότερο δυνατό από τα θεμέλια των 

κατασκευών και μάλιστα ελεγχόμενα ώστε να μην προκαλούνται άλλες διαβρώσεις στο 

έδαφος.  

Για την απομάκρυνση των ομβρίων θα κατασκευαστούν κανάλια εκτόνωσης των ομβρίων 

από τα σκάμματα που θα συνδυαστούν με τις παράπλευρες εδαφικές διαμορφώσεις 

(βλέπε παραπάνω). 

Για την αποστράγγιση το άμεσου εδαφικού υλικού προτείνεται περιμετρική επίχωση με 

πλυμένα διαβαθμισμένα αδρανή. Τα αδρανή θα προστατεύονται από γεωύφασμα ώστε να 

διατηρηθεί η καθαρότητα τους και κατά συνέπεια η λειτουργία της αφύγρανσης του 

άμεσου περιβάλλοντος. Τα αδρανή θα είναι χονδρόκοκκα στον πυθμένα και λεπτότερα 

καθ’ ύψος. Τα χονδρόκοκκα του πυθμένα θα εξυπηρετούν δύο σκοπούς, ο ένας είναι η 

άμεση απομάκρυνση του νερού και ο δεύτερος κι εξίσου σημαντικός η αποκατάσταση των 

συνθηκών του συμπιεσμένου εδάφους που περιβάλλει μια θεμελίωση. Για τον λόγο αυτό 

θα τοποθετηθεί κατα λεπτές στρώσεις και θα δονηθεί μηχανικά για την καλύτερη συμπίεση 

του. 

 

 

Εικ. 29. Ίκλαινα. Προστασία αρχαίων κατασκευών. Διάνοιξη εκτόνωσης ομβρίων & Στερέωση αρχαίων 

κατασκευών. Αρχείο: Θ. Μπιλής-Μ. Μαγνήσαλη 

  



35 

 

2.6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΠΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΥΛΙΚΩΝ   

 

2.6.1  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΠΛΥΣΗ 

 

H προστασία όλων των κατασκευών έναντι της δράσης του νερού κρίνεται ως άμεσης 

ανάγκης. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η στεγάνωση της άνω επιφάνειας των κατασκευών 

με ειδικό συμβατό κονίαμα νέου τύπου το οποίο σε συνδυασμό με ένα αποστραγγιστικό 

σύστημα θα απομακρύνει τα νερά από τις κατασκευές 

Ιδιαίτερα στην μνημειακή κατασκευή, όπου τα φαινόμενα εμφανίζονται εντονότερα, το 

ζήτημα τη προστασίας έναντι της διάβρωσης της κατασκευής από το νερό είναι εξαιρετικά 

σημαντική. Για τον λόγο αυτό προτείνεται να καλυφεί ο πυρήνας της κατασκευής με 

μονωτικό φύλλο ώστε τα όμβρια να μην διαπερνούν την δομή του κτηρίου. Στην συνέχεια 

να καλυφεί με το καθαρό αδρανές υλικό που απομακρύνθηκε κατά την ανασκαφή. Είναι 

σημαντικό να γίνει προσεκτική τοποθέτηση του σταγανωτικού φύλλου και να διαμορφώνει 

επίφάνειες με κλίσεις ώστε τα όμβρια να διοχετεύονται σε αγωγό-drainage και να 

απομακρύνονται με ελεγχόμενο τρόπο. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί ήπια εξομάλυνση της 

άνω επιφάνειας με λεπτά αδρανή . Η μέθοδος αυτή είναι πλήρως αντιστρεπτή και με πολύ 

μεγάλη ανθεκτικότητα. Απαιτεί την ελάχιστη ανάγκη τακτικής συντήρησης και μάλιστα 

στην ογκωδέστερη κατασκευή του χώρου, κάτι πολύ σημαντικό για τον περιορισμό της 

φροντίδας προστασίας και συντήρησης 
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  2.6.2  ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

 

 

Εικ. 30.  Ίκλαινα. Απορροή ομβρίων από την μνημειακή κατασκευή. Σχέδιο Θ. Μπιλής-Μ. Μαγνήσαλη 

 

Αποστραγγιστικό σύστημα θα απομακρύνει άμεσα τα όμβρια από τις κατασκευές έτσι ώστε 

να μην αποπλένονται οι μυκηναϊκές δομές και αποσταθεροποιούνται προκαλώντας 

παραμορφώσεις και στη συνέχεια καταρρεύσεις. 

Η ελεγχόμενη απομάκρυνση των ομβρίων θα υλοποιηθεί κατά τόπους έτσι ώστε οι 

απορροές να μην σχηματίσουν νέα προβλήματα στο έδαφος. Καλυμμένος αγωγός θα 

παραλαμβάνει τα όμβρια της άνω επιφάνειας της κατασκευής και συνδεόμενος με τον 

αγωγό αποστράγγισης της κατάντη περιοχής, θα οδηγεί τα όμβρια δυτικά όπου και η 

έντονη κατωφέρεια του εδάφους.  

Η αποστράγγιση της κατάντη περιοχής θα ενισχυθεί δραστικά με την διάνοιξη της δυτικής 

επίχωσης εξυγιαίνοντας έτσι την θέση από τα λιμνάζοντα ύδατα κατά την διάρκεια όλου 

του χρόνου, γιατί με την κάλυψη της με ειδικά στεγανωτικά φύλλα δεν εμποδίζεται η 

εισροή ομβρίων από τα τοιχώματα του σκάμματος και δεν επιτρέπεται ο αερισμός του 

εδάφους.  
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Η περιοχή αυτή βόρεια του κυκλώπειου οικοδομήματος θα πρέπει να ταπεινωθεί και να 

διαστρωθεί αρχικά με αδρανές 3
α
 που σε ένα βαθμό έχει στεγανώτικές ιδιότητες και στην 

συνέχεια με χρήση γεωυφάσματος να ξαναστρωθεί με λεπτό αδρανές που να έχει την 

απόχρωση του τοπικού εδάφους. Με τον τρόπο αυτό τα όμβρια θα αποστραγγίζονται και 

το έδαφος θα αερίζεται και θα στεγνώνει. Με την επέμβαση αυτή θα ελεγχθεί και η άγρια 

ανεξέλεγκτη βλάστηση. 

 

 

 

 

 

Εικ. 31.  Ίκλαινα. Απορροή ομβρίων από την μνημειακή κατασκευή. Στον κύκλο η προτεινόμενη διάνοιξη της 

δυτικής επίχωσης. Σχέδιο Θ. Μπιλής-Μ. Μαγνήσαλη 
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2.7 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΛΙΘΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

    2.7.1 ΑΝΑΤΑΞΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΛΙΘΩΝ  

 

Εικ. 32. Ίκλαινα. Συγκέντρωση διάσπαρτων αρχαίων λίθων. Καλοκαίρι 2018. Εντοπισμός - αναγνώριση των 

λίθων της γωνίας του μεγαλιθικού ανδήρου ύστερα από επιτόπια έρευνα Θ. Μπιλή και Μ. Μαγνήσαλη 

Φωτογραφικό αρχείο: Μ. Κοσμόπουλος. 

 

Από την παρατήρηση του ογκώδους διάσπαρτου αρχαίου υλικού που βρισκόταν γύρω από 

της κυκλώπεια κατασκευή και ύστερα από την ταξινόμηση των λίθων σε κατηγορίες 

σύμφωνα με τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά, έγινε δυνατή η εκτίμηση του υλικού και 

της δυνατότητας ανάταξης του προκειμένου να ενδυναμωθεί η εικόνα του κτηρίου. Είναι 

μάλιστα γεγονός ότι η παρατήρηση των λίθων του κτηρίου και ιδιαίτερα της μνημειώδους 

ΒΔ του γωνίας του αντλήθηκαν στοιχεία για την επιτυχή ταύτιση δύο ογκολίθων που 

σχετίζονται με την θέση αυτή. Όπως φαίνεται από την θέση πτώσης τους αλλά και από τον 

διαθέσιμο χώρο στο κτήριο οι λίθοι αυτοί σχηματίζουν τους επόμενους δύο λίθους της 

γωνίας, ενισχύοντας το ύψος στην θέση αυτή για τουλάχιστον 1,20μ. Γεγονός που 

υπηρετείται και από την αδρά σχηματισμένη μία γωνία τους που τείνει στην ορθή.  

Η ταύτιση αυτών των λίθων υπήρξε πολύ σημαντική, αφού διαμορφώνει πρόσφορο 

έδαφος για το όραμα μιας γενικότερης προσπάθειας ανάδειξης του μνημείου μέσα από 

ανατάξεις του αρχαίου υλικού για την ενδυνάμωση της εικόνας του μνημείου. Η ανάταξη 



39 

 

των γωνιακών λίθων οριοθετεί την κατασκευή και αποτελεί την προϋπόθεση για την 

ανάταξη και των αγελαίων λίθων του μανδύα της κατασκευής. 

  

   2.7.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ  

Με τις ανατάξεις των λίθων του περιβλήματος-μανδύα σχηματίζεται το πρίσμα της βάσης 

της κατασκευής διαμορφώνοντας το απαραίτητο πλαίσιο για την συνέχεια της 

αποκατάστασης της δομής με λιθοπλήρωση του με τους μικρότερους άμορφους λίθους. 

Πλήθος λίθων μικρών διαστάσεων βρίσκονται διαθέσιμοι στον σωρό των διάσπαρτων. Το 

ύψος της επέμβασης ορίζεται από ογκώδεις λιθόπλακες που βρίσκονται στο εσωτερικό της 

δομής και σχετίζονται με το αρχαίο δάπεδο χρήσης. Στρώμα ανθεκτικού γεωυφάσματος θα 

προηγηθεί κάθε εργασίας ανάταξης έτσι ώστε να διαχωριστεί διακριτικά αλλά με σαφήνεια 

η σύγχρονη δράση από την πρότερη κατάσταση του κτηρίου κι ας αποτελεί αυτή 

αποτέλεσμα σύγχρονων γεωργικών εργασιών.  

 

 

Εικ. 33. Ίκλαινα. Συγκέντρωση διάσπαρτων αρχαίων λίθων. Καλοκαίρι 2018. Εντοπισμός - αναγνώριση των 

λίθων του γεμίσματος του μεγαλιθικού ανδήρου ύστερα από επιτόπια έρευνα Θ. Μπιλή και Μ. Μαγνήσαλη.  

Φωτογραφικό αρχείο Μ. Κοσμόπουλος 
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2.8 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΔΟΥ 

 

Ένα από τα σπουδαιότερα ευρήματα της ενότητας του μνημειακού οικοδομήματος 

αποτελεί το ερείπιο της Ανατολικής οδού (East Road). Το εύρημα έιναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητο αφού αποτελείται από πολυθρυμματισμένες πλάκες πωρολίθου. Επίσης 

η απόθεση τους πάνω στο χώμα επιβαρύνει την κατάσταση λόγω ανιούσας 

υγρασίας. Η επίχωση αποτελεί μονόδρομο για τη ριζική προστασία του ευρήματος. 

Για την παρουσίαση αυτής της κατασκευής προτείνουμε την κατασκευή εκμαγείων 

και την απόθεση τους πάνω από τις αυθεντικές πλάκες. Με τον τρόπο αυτό η 

προστασία της αυθεντικής κατασκευής είναι απόλυτη και ο αρχαιολογικός χώρος 

δεν θα απωλέσει αυτή τη σπουδαία πληροφορία.  

 

 

 

 

Εικ. 34. Ίκλαινα. Τομή λεπτομέρειας. Για την παρουσίαση αυτής της κατασκευής προτείνουμε την κατασκευή 

εκμαγείων και την απόθεση τους πάνω από τις αυθεντικές πλάκες. Σχέδιο: Μ. Μαγνήσαλη 
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2 .9 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 1999-2019 

 

2.9.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ 

Σε μια θέση με το βάθος Ιστορίας της Ίκλαινας είναι φυσικό οι μεταγενέστερες οικοδομικές 

φάσεις να συμπλέκονται σχηματίζοντας ένα πυκνό σύνολο τοίχων. Η αλλαγή στην 

κατεύθυνση των υποσυνόλων των κατασκευών είναι πάντως γεγονός οτι βοηθά στην 

κατανόηση των διαφορετικών συγκροτημάτων.  

Η συνύπαρξη διαφορετικών φάσεων ως αποτέλεσμα της ερευνητικής προσέγγισης του 

χώρου επιλύεται με την διασύνδεση των χώρων και της εποχής τους με διαφορετικά 

αδρανή διάστρωση των εσωτερικών τους χώρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.35 Ίκλαινα. Μελέτη Ανάδειξης Ίκλαινας. Αθήνα 2018. Σχέδιο ΥΚ1. Μελετητές: Θ. Μπιλής-Μ. Μαγνήσαλη 
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Εικ.36  Ίκλαινα. Γενικό τοπογραφικό. Ιστορικές φάσεις. Μελετητές: Θ. Μπιλής-Μ. Μαγνήσαλη 
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Εικ.37 Καρθαία. Ναός Αθηνάς. Εδώ το χαλίκι σηματοδοτεί τον εσωτερικό χώρο του σηκού του ναού. Επίσης, 

αριστερά κονίαμα με πηλό και ασβέστη σηματοδοτεί το χώρο του προνάου του ναού. Οι λίθοι συντηρημένοι 

αντέχουν πλέον στη φθορά του χρόνου. Μελέτη-επίβλεψη: Θ. Μπιλής-Μ.Μαγνήσαλη. Φωτογραφικό αρχείο: 

Θ. Μπιλής-Μ.Μαγνήσαλη 

 

Χαλίκι τύπου καβριά διαστρώνεται στο εσωτερικό των κατασκευών προκειμένου να 

αποσαφηνιστεί το σχέδιο των αρχικών κατασκευών πριν τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις 

και προσθήκες. Με την μέθοδο αυτή είναι δυνατός, επίσης, ο διαχωρισμός των ιστορικών 

φάσεων. Χαλίκι τύπου antico χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό της  επόμενης φάσης του 

χώρου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται σαφής εντοπισμός των χώρων ενδιαφέροντος και οι 

εσωτερικοί χώροι των δωματίων και στη συνέχεια προσφέρεται η δυνατότητα αναφορών 

σε αυτούς στις κατά τόπους ενημερωτικές πινακίδες. 
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2.9.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 

Μια γενική οργάνωση και διάστρωση του χώρου είναι απαραίτητη για την γενικότερη 

απορροή των ομβρίων και τον περιορισμό της βλάστησης. Επίσης κρίνεται σκόπιμη η 

μετάθεση της εισόδου του χώρου σε θέση που να επιτρέπει την διαμόρφωση χώρου 

εισόδου και να μην εμποδίζει την διαπλάτυνση του αγροτικού  δρόμου. Θα πρέπει να 

προβλεφθεί και μετάθεση της βοηθητικής θύρας ώστε να είναι δυνατή η επέκταση των 

ανασκαφών στην ζώνη που καταλάμβανε η παλαιά αγροτική οδός.  

 

2.9.3 ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ      

Ο αρχαιολογικός χώρος έχει να δώσει πολλά κι ενδιαφέροντα ακόμη στοιχεία για την 

οργάνωση της Ίκλαινας, τον πολιτισμό και τα κτήρια της. Η προτεινόμενη επέμβαση που 

έχει σκοπό να παρουσιάσει τις μέχρι σήμερα ανεσκαμμένες περιοχές επιτρέπει την 

συνέχεια της έρευνας και μάλιστα προβλέπει την ομαλή οργάνωση ενός μελλοντικού 

εργοταξίου κατά το δυνατόν. Επίσης, είναι σκόπιμο και για την σωστή οικονομική 

διαχείριση του έργου ανάδειξης, η μελλοντική επέκταση του προγράμματος να μην είναι 

απαραίτητο να διαλύσει μόνιμες κατασκευές. 

Οι επιλογές της οργάνωσης και του σχεδιασμού για τις ανάγκες παρουσίασης του 

αρχαιολογικού χώρου στο κοινό καθορίστηκαν από την ιδέα της ήπιας κι εύκολα 

αντιστρεπτής επέμβασης μιας προσωρινής διευθέτησης του χώρου, η οποία θα διαθέτει 

και τα χαρακτηριστικά αντοχής στον χρόνο μιας μόνιμης επέμβασης. 

 

 

2.9.4 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

2.9.4.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΡΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

Η παρουσία της άγριας βλάστησης σε έναν αρχαιολογικό χώρο δείχνει έναν χώρο 

απαξιωμένο, υποβαθμίζει την εκπαιδευτική του αξία κι ατονεί το ενδιαφέρον του αφού 

αποκρύπτει τα ευρήματα από τους επισκέπτες. 

Η αντιμετώπιση της βλάστησης πρέπει να γίνεται με σύγχρονο τρόπο. Η πρόληψη και στην 

συνέχεια ο έλεγχος της βλάστησης είναι πάντα η καλύτερη μέθοδος. Σημαντικός 

παράγοντας για την πρόληψη είναι η προστασία από το νερό κι αυτό επιτυγχάνεται με την 

αποστράγγιση του εδάφους του περιβάλλοντος χώρου των κατασκευών και την σφράγιση 
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κατά το δυνατόν των ίδιων των κατασκευών, ώστε να μην υπάρχουν οι ευνοϊκές συνθήκες 

ανάπτυξης φυτών. 

Για την αποστράγγιση είναι απαραίτητη η οργάνωση των απορροών των ομβρίων από τα 

ανασκαφικά σκάμματα και η τοποθέτηση αποστραγγιστικών καναλιών όπου κρίνεται 

επιβεβλημένο. Για την εξάλειψη της βλάστησης από το ευρύτερο περιβάλλον είναι σκόπιμη 

η τοποθέτηση ειδικού γεωυφάσματος και κάλυψη του με αδρανή χρώματος όμοιου με του 

τοπικού εδάφους, ώστε οι υπάρχοντες σπόροι στο έδαφος να μην έχουν φως για να 

φυτρώσουν. Οι φερτοί σπόροι πάνω στα αδρανή θα είναι πολύ εύκολο πια να ελεγχθούν 

και να απομακρυνθούν χωρίς ιδιαίτερο κόπο και κόστος.  

Η σφράγιση των αρμών των κατασκευών με κονίαμα σύγχρονης σύστασης (βλέπε ειδική 

μελέτη ΔΟΓΑΝΗ-ΓΑΛΑΝΟΥ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ) θα περιορίσει το φαινόμενο βλάστησης πάνω 

στις κατασκευές. Το φαινόμενο αυτό βέβαια δεν αποκλείεται οριστικά. Θα πρέπει να 

ελέγχεται και ανανεώνεται περιοδικά, θα ελαχιστοποιήσει όμως τις επεμβάσεις ευνοώντας 

την καλή διατήρηση των αρχαίων κατασκευών. 

 

2.9.4.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ 

Θεωρώντας τον χαρακτήρα του τοπίου με τα ελαιόδενδρα ως ιδιαίτερα χαρακτηριστικό και 

δυνατό στοιχείο της εικόνας της θέσης, στην μελέτη στα πλαίσια της προστασίας των 

επισκεπτών από τον έντονο ήλιο, προβλέπεται μεταφύτευση κάποιων ελαιόδενδρων στον 

ευρύτερο χώρο εκεί που οργανώνεται η υποδοχή των επισκεπτών, ώστε να υπάρξουν οι 

απαραίτητες σκιές. 

 

2.9.5 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ 

Ο δρόμος προτείνεται να διευρυνθεί σε όλο του το μήκος έτσι ώστε να έχει πλάτος 

οδοστρώματος 5μ κι έτσι να διασταυρώνονται με ασφάλεια τα οχήματα. Για την βελτίωση 

της εισόδου σε αυτόν προτείνεται νέα χάραξη στο τμήμα της σύνδεσης με τον επαρχιακό 

δρόμο ώστε η όδευση να ακολουθεί τους σύγχρονους κανονισμούς. Η ανάδειξη του 

αρχαιολογικού χώρου σε συνδυασμό με την βελτίωση της πρόσβασης σε αυτόν θα τον 

καταστήσουν ως έναν ελκυστικό προορισμό για αρχαιόφιλους Έλληνες και ξένους 

επισκέπτες. 
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Εικ. 38 Ικλαινα. Γενικό τοπογραφικό πρότασης. (με μπλε ο νέος περίβολος-δακτύλιος) Μελετητές: Θ. Μπιλής-

Μ. Μαγνήσαλη   
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2.9.5.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

     2.9.5.1.1  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ - ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 

Η σύγχρονη οικονομική κατάσταση και η ισχύουσα αδυναμία στελέχωσης πολλών 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος θέσεων διαμορφώνουν απαγορευτικές συνθήκες για την 

λειτουργία της Ίκλαινας ως τυπικά επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου. Προκειμένου να 

μπορέσει το πολυδάπανο και κοπιαστικό έργο της έρευνας και ανασκαφής του χώρου να 

αποδοθεί στην κοινωνία συνεισφέροντας τόσο επιστημονικά στην κατανόηση της 

μυκηναϊκής εποχής όσο και τουριστικά με την ενδυνάμωση του πολιτιστικού περιεχομένου 

της περιοχής,  προτείνουμε μέτρα για την δυνατότητα επίσκεψης του χώρου με 

εναλλακτικούς τρόπους. Βασικός στόχος η οργάνωση σύμφωνα με τα νέα δεδομένα μιας 

επίσκεψης όπου θα έχει κανείς γενική εποπτεία του χώρου και κοντινή επαφή με τα 

κτηριακά σύνολα χωρίς όμως την είσοδο στον χώρο. Μια δυνατότητα που τελικά θα 

επιτρέπει μια νέου τύπου επίσκεψη καθ’όλη την διάρκεια της ημέρας, όλες τις ημέρες του 

χρόνου.  Κατά την επίσκεψη αυτή ο επισκέπτης θα μπορεί να παραμείνει και να 

παρατηρήσει τον χώρο και μάλιστα πέρα από  τις τυπικές ώρες επίσκεψης που είναι μόνο 

πρωινές όπου οι συνθήκες ιδιαίτερα του καλοκαιριού απαγορευτικές. 

Σε αυτή την κατεύθυνση σχεδιάστηκε η διαμόρφωση χαμηλής περίφραξης, ενός δακτυλίου 

μικρότερης περιφέρειας από την αγορασμένη έκταση, που θα ορίζει και θα προστατεύει 

αποκλειστικά την περιοχή των ευρημάτων. Ο δακτύλιος έχει σκοπό την προσέγγιση των 

ευρημάτων με περιφερειακό μονοπάτι και την ελέυθερη περιήγηση στην υπόλοιπη έκταση. 

Ο δακτύλιος της νέας περίφραξης θα κατασκευαστεί από γαλβανισμένο πλέγμα και θα 

είναι ύψους μόνο 1μ ώστε να μην εμποδίζει την θέαση του χώρου. Φυτοκάλυψη με 

τοπικούς ανθεκτικούς θάμνους θα τοποθετηθεί γύρω από αυτόν ώστε να απαλύνει ακόμη 

περισσότερο την παρουσία της νέας περίφραξης. 
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     2.9.5.1.2 ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ 

Η σημερινή είσοδος στον χώρο, ενταγμένη στην περίφραξη της αγορασμένης έκτασης δεν 

μπορεί να ικανοποιήσει έναν μελλοντικό τόπο-πόλο έλξης επισκεπτών. Σήμερα τα λίγα 

αυτοκίνητα του ερευνητικού προγράμματος σταθμεύουν σε γειτονικό κτήμα. Στο πλαίσιο 

ενός επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου όμως είναι απαραίτητη η διαμόρφωση υποδοχής, 

χώρου εισόδου και φυσικά χώρος στάθμευσης οχημάτων.  

Για τις λειτουργίες υποδοχής του κοινού αφήνεται ελεύθερο το βόρειο τμήμα της έκτασης 

όπου δεν υπάρχουν σκάμματα κι ευρήματα. Η θέση αυτή έχει μεγάλο μέτωπο προς τον 

δρόμο, εξυπηρετώντας την άνετη πρόσβαση με το αυτοκίνητο κι επιτρέποντας στο κοινό 

μια ήπια προσέγγιση μέσα από τα υπάρχοντα ελαιόδενδρα. Έτσι, ομαλά θα προσεγγίζει 

κανείς το παρατηρητήριο και στη συνέχεια τον αρχαιολογικό χώρο. 

Χώρος στάθμευσης προβλέπεται στο βόρειο τμήμα της έκτασης που μένει ελεύθερο για 

την προσέλευση του κοινού. Ο χώρος του διαμορφώνεται απλά με διαστρωση αδρανών 

λαμβάνοντας ως δεδομένο τις θέσεις των ελαιόδενδρων για την σκίαση και κάλυψη των 

αυτοκινήτων. 

 

     2.9.5.1.3 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΘΥΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Η έκταση της ιδιοκτησίας και οι απαιτήσεις συντήρησης του χώρου μας οδήγησαν στον 

σχεδιασμό δεύτερης θύρας-βοηθητικής έτσι ώστε να είναι δυνατή η παράλληλη λειτουργία 

του χώρου ως επισκέψιμου και μια πιθανή μελλοντική επέκταση των ερευνών. Η θύρα 

αυτή θα έχει πλάτος 3,5μ ικανό πλάτος για μηχανήματα και φορτηγά.  
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     2.9.5.1.4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 

 

Η οργάνωση και κατασκευή δικτύου μονοπατιών είναι απαραίτητη ώστε η επίσκεψη να 

ακολουθεί μια προκαθορισμένη πορεία εισαγωγής στην ιστορία του χώρου, προσφέροντας 

τις κατάλληλες φιλικές συνθήκες περιήγησης.  

Αντιμετωπίζοντας τον χώρο ώς έναν ευρύτερα επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο 

διαμορφώνονται πορείες οι οποίες προβλέπονται με σκληρή επιφάνεια προκειμένου να 

γίνει φιλικό το έδαφος και δυνατή η επίσκεψη από όλους. Οι πορείες θα είναι πλάτους 

1,5μ και θα έχουν τελική επίστρωση που θα προσομοιάζει στο φυσικό έδαφος τόσο στην 

υφή όσο και χρωματικά. Για τις μέρες που ίσως είναι δυνατή η λειτουργία του χώρου ως 

τυπικά επισκέψιμος, δίκτυο διαδρομών θα οργανώνει την πορεία των επισκεπτών σε 

κοντυνότερη απόσταση από τα οικοδομήματα. Τα υλικά τους θα ακολουθούν εκείνα των 

εξωτερικών διαδρομών.  

 

 

     2.9.5.1.5 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

Στην διαμόρφωση αρχαιολογικών χώρων, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις για την 

ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών, οφείλεται να ακολουθούνται οι κανονισμοί για την 

εξασφάλιση της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) και 

γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων.  

Στην περίπτωση του χώρου της Ίκλαινας η επίσκεψη είναι απολύτως αδύνατη από τα 

εμποδιζόμενα άτομα (ΑΜΕΑ). Η απουσία διαδρομών χαραγμένων με τις κατάλληλες 

προδιαγραφές, κλίσεις αλλά και σύσταση του εδάφους δεν συνάδουν με τις προδιαγραφές 

για σωστή βατότητα διαδρόμων επίσκεψης. Το γεγονός αυτό αποκλείει τον χώρο από το 

επισκέψιμο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής.  

Στην μελέτη ανάδειξης σχεδιάστηκε ένα δίκτυο διαδρομών με γνώμονα την καλύτερη 

προσέγγιση των θέσεων ενδιαφέροντος και την δυνατότητα ήπιας και φιλικής κίνησης για 

όλους, σύμφωνα με  τα τεχνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή, με έμφαση στην κλίση των 

διαδρόμων, τα πλάτη και την διάστρωση της βατής επιφάνειας τους.  

  

 



50 

 

2.9.6 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  

Τα χαμηλά ερείπια των αρχαίων κατασκευών και το έντονο ανάγλυφο του εδάφους 

δημιουργούν ένα αρκετά δυσανάγνωστο περιβάλλον με δυσκολίες στην αντίληψη της 

θέσης και την σχέση με άλλες μυκηναϊκές θέσεις. Έτσι προτείνεται η κατασκευή 

παρατηρητηρίου στον χώρο υποδοχής απ’ όπου θα είναι δυνατή η επόπτευση του χώρου 

πριν την είσοδο σε αυτόν. Το παρατηρητήριο με την μορφή ήπιου αναχώματος 

οργανωμένης μορφής, ως belvedere, θα είναι προσβάσιμο από τον δρόμο με διάδρομο 

κλίσης 5% ώστε να είναι προσβάσιμο από όλους.  

Στην μελέτη παρουσίασης το αρχαιολογικού χώρου προτείνεται η κατασκευή 

παρατηρητηρίου στον χώρο υποδοχής απ’ όπου θα είναι δυνατή μια γενική επόπτευση του 

χώρου πριν την είσοδο σε αυτόν. Το παρατηρητήριο με την μορφή ήπιου αναχώματος 

οργανωμένης μορφής, ως belvedere, θα είναι προσβάσιμο από τον δρόμο με διάδρομο 

κλίσης 5% ώστε να είναι προσβάσιμο από όλους.  

Στο παρατηρητήριο-belvedere με πινακίδες θα παρουσιάζεται η πρώτη γενική εισαγωγή 

στην ιστορία και την οργάνωση του χώρου και την σύνδεση του με άλλες ίδιου 

περιεχομένου θέσεις της περιοχής. Επιλέχτηκε να κατασκευαστεί εκτός του δακτυλίου και 

σε θέση από την οποία ο επισκέπτης έχοντας αφήσει το αυτοκίνητο και προσεγγίζοντας τον 

χώρο θα έχει την καλύτερη θέα προς το σύνολο του αρχαιολογικού χώρου. 

 

     2.9.7 ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ 

Παρά το γεγονός οτι ο αρχαιολογικός χώρος δεν προβλέπεται να λειτουργήσει ως ένας 

τυπικά επισκέψιμος χώρος, στο πλαίσιο του έργου ανάδειξης προτείνεται η οργάνωση και 

των τυπικών λειτουργιών. Ευρύχωρο πλάτωμα συνδυάζεται με την είσοδο στον χώρο. Η 

επιφάνεια του θα είναι από σταθεροποιημένο έδαφος με  εμφανή αδρανή και τραχειά υφή 

που θα παραπέμπει στο έδαφος. 

    2.9.8  ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ 

Για τον εντοπισμό της εισόδου του χώρου προτείνεται φυλάκιο από ελαφριά μεταλλική 

κατασκευή που θα σηματοδοτήσει την θέση και παράλληλα θα καλύψει τις βασικές 

ανάγκες υποδοχής του κοινού. Το φυλάκιο είναι απαραίτητο εκτός από την υποδοχή του 

κοινού και για την εγκατάσταση των δικτύων και του βασικού εξοπλισμού του χώρου. 
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2.9.9 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

Μια θέση μυκηναϊκού ενδιαφέροντος στην οποία μόνο ήπιες επεμβάσεις και μάλιστα 

κυρίως στερεωτικού περιεχομένου προβλέπονται, η κατανόηση του χώρου είναι μια 

δύσκολη υπόθεση. Εδώ είναι ακόμη εντονότερη η ανάγκη επεξηγηματικών σχεδίων και 

πληροφοριών όχι μόνο για τον ανειδίκευτο επισκέπτη αλλά και τον σχετικό.  

Πέρα από την αρχιτεκτονική μορφή ενός οικοδομήματος τα κινητά ευρήματα είναι αυτά 

που δίνουν τις πληροφορίες για το οικοδόμημα. Κεραμικά ή μεταλλικά αντικείμενα, 

κατάσταση διατήρησης ακέραια ή θραυσμένα, σε θέση πτώσης ή στην αρχική τους θέση 

μαρτυρούν την χρήση του χώρου που βρέθηκαν αλλά και την ιστορία του. Επομένως,η 

συνήθης και λογική πρακτική μετακίνησης των κινητών ευρημάτων για την διαφύλαξη τους 

σε αποθήκες έχει σαν αποτέλεσμα την απογύμνωση του χώρου όχι μόνο από πληροφορίες 

αλλά και από την συμβολή τους συχνά στην αισθητική του χώρου.  

 

Για τον λόγο αυτό προτείνεται να κατασκευαστούν αντίγραφα κάποιων ευρημάτων από 

μοντέρνα υλικά και την τοποθέτηση τους στην θέση των πρωτοτύπων. Έτσι θα 

συμπληρωθεί η εικόνα του χώρου και θα είναι δυνατή η διασύνδεση των ευρημάτων με 

τον χώρο τους. Η διασύνδεση αυτή θα λειτουργεί κι ευρύτερα στον χώρο διαμορφώνοντας 

ένα δίκτυο ενδιαφέροντος και των άλλων γειτονικών μυκηναϊκών θέσεων και φυσικά 

εντείνοντας τον δεσμό με το μουσείο της Πύλου, λειτουργώντας ωφέλιμα αμφίδρομα και 

για τα δύο.  

 

Ένα δίκτυο πινακίδων προβλέπεται να προσφέρει πληροφορίες για την κάθε ενότητα του 

χώρου και σε μικρή απόσταση από τα ευρήματα. Οι πινακίδες θα είναι τοποθετημένες 

χαμηλά στο έδαφος ώστε να είναι φιλικές για όλους, αφανείς κατά το δυνατόν και να μην 

παρεμποδίζουν την εικόνα των αρχαίων κατασκευών, οι οποίες είναι ως επί το πλείστον 

χαμηλού ύψους. 
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Έτσι λοιπόν προτείνονται: 

Πινακίδες με πληροφοριακό υλικό θα συνδέουν τα ευρήματα στο μουσείο της Πύλου με 

τον τόπο τους. Επίσης, ανάλογα ευρήματα άλλων μουσείων θα συμπληρώνουν το υλικό για 

την κατανόηση του χώρου και την συμβολή του στην Ιστορία της περιόδου του.  

Πινακίδα ή συσκευή θα ήταν σκόπιμο να τοποθετηθεί και στο μουσείο ώστε να συνδέει τα 

ευρήματα με την αρχική θέση τους. Ομοίως και σε άλλες θέσεις αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος της περιοχής. 

Αντίγραφα κεραμικών αντιγράφων θα τοποθετηθούν στον χώρο στις θέσεις από τις οποίες 

ανασύρθηκαν τα αυθεντικά κεραμικά. 

 

 

2.9.10 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτηση ηλεκτρικής εγκατάστασης, συναγερμού και δικτύου 

στοιχειώδους φωτισμού ασφαλείας έτσι ώστε να είναι ασφαλής και δυνατή ενδεχόμενη 

εκδήλωση στον χώρο. 
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