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Έν δύο τόποις της Τεγεάτιδος έσκαψεν ό έφορος κ. 'Ρω
μαίος. Συνετέλεσε την άνασκαφήν τού παρά τον “Αγ. 
Σωστήν ιερού, ήν είχεν αρχίσει πέρυσι, άνεκάλυψε δέ δύο 
τοίχους το Ο περιβόλου έκτισμένους έξ όγκολίθων. ’Εντός 
τού περιβόλου ύπήρχεν άναμφιβόλως οίκημά τι, έξ οδ 
έσώΟησαν άνθεμωτοί ακροκέραμοι καί ενεπίγραφοι κε
ραμίδες, προσέτι δέ χάσμα φυσικόν έν τφ βράχω ήμικυ- 
κλικόν τό σχήμα καί βάθους δύο μέτρων, δπερ είχε βε
βαίως σχέσιν προς την λατρείαν, διότι έβεβαιώθη δτι έμενε 
κενόν καί ανοικτόν μέχρι των μ. Χρ. χρόνων. Έκ των 
εύρημάτων τα κυριώτερα είναι μικρόν χαλκοΟν άγαλμα 
θεάς καθημένης επί θρόνου, τέχνης έπιμελεστάτης των 
αρχών του 5°“ αίώνος, πολυάριθμα τεμάχια πήλινων 
άγαλμάτων φυσικοΟ μεγέθους, έν οίς εξ άκέραιαι κεφαλαί, 
περί τα 50 άκέραια ειδώλια καί 35 ενεπίγραφοι κεραμίδες. 
— Η δευτέρα ύπό τού κ. 'Ρωμαίου ένεργηθεισα άνασκαφή 
σκοπόν είχε την άποκάλυψιν των λειψάνων τού ύπό τού 
ΓΤαυσανίου μνημονευομένου ναού τού ΙΊοσειδώνος καί της 
Άθηνάς Σωτείρας επί τού όρους Βορείου. Ή διατήρησις 
αυτών άπεδείχθη οΰχί καλή, εύρέθησαν δμως τεμάχια τών 
τριγλύφων καί τού γείσου δεικνύοντα άξιοσημειώτους ιδιορ
ρυθμίας.

Τελευταίου έν Λακωνία δ κ. Σωτηριάδης ένήργησε δύο 
μικράς σκαφάς, την μέν παρά την Σελλασίαν, ένθα ήρεύ- 
νησε τό άρχαϊον φρούριον Παλαιογαλά, την δέ εις τούς 
πρόποδας τού Ταύγέτου έν θέσει «Άρκίνες» ένθα εδρε μι
κρούς θολωτούς μυκηναϊκούς τάφους σεσυλημένους δυστυ
χώς προ πολλοΰ.

ΙΙλήν τών άνασκαφικών τούτων έργων ή Εταιρεία αι
τήσει τοΰ διδάκτορος κ. Βερσάκη, διέθεσε ποσόν τι διά τον 
άποχωρισμόν πλείστων άρχιτεκτονικών μελών τών έν τώ 
ενταύθα ’Ασκληπιεία) μνημείων κατακειμένων πρότερον έν
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Έν δυο τόποις της Τεγεάτιδος έγένοντο άνασκαφαί δα- 
πάναις της Αρχ. Εταιρείας κατά τον παρελθόντα ’Οκτώ
βριον καί Νοέμβριον. Έν τψ ίερω παρά τον Αγ Σωστήν, 
όπου άπεπερατώΟη ή πέρυσιν άρξαμένη άνασκαφή καϊ έν 

τω ναώ τοΟ Ποσειδώνος καί της Αθήνας Σωτείρας, τω 
έπί τοϊς όρίοις τής Τεγεάτιδος καί Άσέάτιδος κειμένω.

Έν τω παρά τον "Αγ. Σώστην ίερω ώς προς την ό'λην 
κατασκευήν σημαντικόν είναι, ό'τι τό πρώτον νυν έβεβαίώ- 
θησαν δύο παράλληλοι έξ όγκολίθων τοίχοι τού περιβόλου, 
οίτινες έχρησίμευον καί ώς άναλήμματα. Τούτων πρότέ- 
ρον ελάχιστα καί άβέβαια ίχνη έφαίνοντο. Εντός τού περι
βόλου τούτου ύπήρχε πάντως οίκημα έστεγασμένον, ό ναός 
βεβαίως, ώς τοΟτο δεικνύουσιν οί εύρεθέντες άνθεμωτοί 
άκροκέραμοι, τού τέλους τοΟ o0u αΐώνος, καί ενεπίγραφοι 
κεραμίδες διαφόρων χρόνων, άπο του 5ου αΐώνος μέχρι τής 
μ. Χρ. έποχής. "Αλλο λείψανον τοΟ ναού ούδέν εύρέθη, 
ουδέ ίχνος θεμελίων παρετηρήθη. Τό κτίριον άρα θά ήτο 

εύτελούς κατασκευής. Αλλ ό'περ είναι· πιθανώτοΐτος τό
πος τής έν τω ίερω λατρείας, είναι χάσμα φυσικόν έν τω 
βράχω, κείμενον κατά τό μέσον του ύπό τών δύο τοίχων 
τούπεριβόλου περιοριζομένου χώρου. Τό χάσμα τούτο έχει 
περίπου ήμικυκλικόν σχήμα καί βάθος δύο μέτρων, εύρέθη 
δέ πεπλήρώμένον έκ πηλίνων έργων, ειδωλίων, τεμαχίων 
φυσικού μεγέθους άγαλμάτων, λύχνων, άγγείων καί κερα

μίδων κατ’άντίστροφον τής προσδοκωμένης τάξιν. Διότι έν 
τω κατωτάτω μέν στρώματι ύπήρχον τά νεώτατα τών εύ- 
ρημάτων, λύχνοι π. χ. τών μ. Χρ. αιώνων καί κεραμίδες,
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ύψηλάτερον δε ήσαν τά άρ/αιάτερα. Έν τούτω έχομεν, ώς 
νομίζω, ένδειξιν,'οτι το φυσικόν άλλως τοΰΤο χάσμα εμε- 

νεν ανοικτόν με/pt τοΰ τέλους της έν τώ ίερώ λατρείας 
καί έ/ρησιμοποιεϊτο άρα κατά τάς τελετάς. Μετά ταΰτα 
εύλογον είναι νά ένθυμηθώμεν τά μέγαρα της Δήμητρος.

Το μέγα πλήθος των εφετινών ευρημάτων έξήχθη εκ του 
χάσματος. Το άριστον είναι χαλκουν άγαλμάτιον καθημέ- 
νης έν θρόνω θεάς, κρατούσης δι’ έκατέρας χειρός καρπούς, 
τέχνης των άρ/ών τοΰ 5ου αιώνος, εργασίας έπιμελεστάτης 

καί διατηρήσεως αμέμπτου, ύψ. 0,10. Μετά τοΟτο ένδιαφέ- 
ροντα είναι τά πολυάριθμα τεμάχια πήλινων αγαλμάτων 
φυσικοΰ μεγέθους. Τέσσαρες άκέραιαι κεφαλαί, άνήκουσαι 
εις ίοιάζον εις το ίερον ξόανον, καί 2 ώραϊαι κεφαλαί τοΟ 40υ 
αιώνος, είναι τά κυριώτερα έκ τούτων. Περί τά 50 εόρέθη- 
σαν ακέραια ειδώλια, άπειράριθμα δέ συντετριμμένα, ών ή 

σπουδαιότης διά την συμπλήρωσιν τοΰ αριθμού τών τύπων 
# είναι μεγάλη. Αί ένεπίγραφοι κεραμίδες, άνελθοΰσαι εις 35, 

δεν όνομάζουσι δυστυ/ώς την κυρίαν τοΰ ίεροΰ θεάν. Εύ- 
ρηται δμως άπαξ KOPAC, ACKAATTIOY καί TYXAC- 

Τά έρείπια τοΰ ναοΰ τοΰ Ποσειδώνος κεϊνται έν θέσει, 
ήτις σήμερον όναμάζεται Βίγλα. Το περί αύτοΰ σχετικόν 
/ωρίον τοΰ Παυσανίου έχει ώδε' (8,44,4):

Έστι δέ άνοδος έξ Άσεας ές το δρος το Βόρειον κα- 
λούμενον, καί έΐτί τή άκρα τοΰ όρους σημεϊά έστιν ίεροΰ’ 
ποιήσαι δέ το ίερον Άθηνα τε Σωτείρα καί Ποσειδώνι 
Όδυσσέα έλέγετο άνακομισθέντα ές ’Ιλίου.

Τά επί τής Βίγλας έρείπια παρετηρήθησαν το πρώτον 
ύπο τοΰ Leake καί άπεοόθησαν ύπ’ αύτοΰ εις τον άνωτέρω 
ύπο τοΰ Παυσανίου μνημονευθέντα ναόν. Οί μετά ταΰτα 
τοπογραφήσαντες συνεφώνησαν πάντες μετά τοΰ Leake, 
έπειδή οί περί την Βίγλαν τόποι συμφωνοΰσι λαμπρώς 

προς την άφήγησιν τοΰ Παυσανίου. Μόνον ο Loring (έν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:46 EEST - 18.237.180.167



276 ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1910

JHS 1895, 33) έξέφρασε έξεζητημένας τίνάς αντιρρήσεις.
Ή άνασκαφή ημών άπεκάλυψεν έν πρώτοις τά έξ άσβε- 

στολίθου θεμέλια τού ναοΟ, άλλ’ ούχί καλώς διατηρούμενα. 
Αί διαστάσεις τούτων είναι 24χ12 μ. Πέριξ, μεταξύ πολ

λών κοινών λίθων καί τών χωμάτων εύρέθησαν πολυάριθμα 

μάρμαρα, διατηρούμενα δμως εις μέγεθος μικρόν κατά κανόνα, 
διά την κατά το 1837 ύπό τών Βαλτετσιωτών διαρπαγήν τών 
μεγάλων μαρμάρων χάριντήςέκκλησίαςτων. Έκτούτωνέβε- 
βαιώθημεν, δτι ό ναόςήτο όλομάρμαρος, ρυθμού δωρικού καί 
χρόνων παλαιών, τού μέσου τουλάχιστον του 60υπ.Χρ. α’ιώνος.

Έκ τών άρχιτεκτονικών μελών αξιόλογα είναι τεμάχια 
τριγλύφων δεικνύοντα κατά τάς κορυφάς τών μηρών άνά- 
λογον προς τον έχΐνον τών κιονοκράνων διαμόρφωσιν. Το 
γεϊσον είναι ιδιόρρυθμον. Στερείται τών προμόχθων καί 
άντί τούτων κοσμείται δι’ ΐσχυροΟ δωρικού κυματίου. 
Άλλ’ έκτος τού μαρμαρίνου ναού τού 6°'J αΐώνος έβε- 
βαιώθη, δτι προ αύτοΰ ύπήρχε ναύδριον μετά πηλίνης διακο- 
σμήσεως, ής συνελέξαμεν ικανά τεμάχια (άνθεμωτών ακρο
κεράμων, γείσου καί ακρωτηρίων). Έν τώ στρώματι του 
παλαιοτέρου τούτου ναοΰ εύρέθησαν καί πολλά χαλκά αφιε
ρώματα, άνήκοντα εις τον 7ον καί 60ν αιώνα, εξ ών σημει- 
ούμεν ενταύθα χαλκήν μικράν τρίαιναν, εις ήν προσετέθησαν 
καί δύο άλλαι σιδηραΐ, αναθήματα χαρακτηριστικά του 
λατρευομένου θεού. Εις την ίτέραν σύνναον θεότητα, την 
Αθήναν, θά άνήκωσι περί τά δεκαπέντε χαλκά βραχιάνια.

Έκ μεγάλων σπουδαιοτάτων αναγλύφων άνηκόντων πιθα
νώς εις τόάέτωμα εύρέθησαν ικανά τον άριθμόν άλλ’άνεπαρ- 
κή άτυχώς διά τήν άναπαράστασιν τεμάχια, δεικνύοντα μέρη 
λέοντος καί ιχθύος, άνήκοντος ίσως εις σώμα Τρίτωνος.

Τά άξιολογώτερα αρχιτεκτονικά καί γλυπτά ώς καί τά 
μικρά εύρήματα συνεκομίσθησαν είςτό ΤεγεατικόνΜουσειον.

Κ. A. PUMAIOS
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