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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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Η ερευνά μικρών τινων θολωτών τάφων μυκηναϊκών έν θέ
σει Άρκίνες κείμενη εις τούςπράποδας τού Ταΰγετου μεταξύ 
του χωρίου ΚοτσατίναςκαίτώνΓοράνων,πρωτευούσηςτοΰδή 

μουΦελλίας, άπέδειξεν δτιοδτοιήσαν προ πολλούσυλημένοι.
Μόνον ό δρόμος καί ή είσοδος εις τους τάφους εύρέθησαν άκέ- 

ραια σχεδόν σωζόμενα, άλλ’ ό κυψελοειδής θόλοςεϊχε καταρ- 
ρεύσει. Εις τό δάπεδον εύρέθησαν ολίγα τεμάχια των οστών 

τού σκελετού τού ταφέντος καί όλίγιστα θραύσματα αγγείων.
Ήρευνήθη και το άρχαΐον φρούριον τού Παλαιογουλά 

εγγύς τής Σελλασίας, εν τή κοιλάδι τού ΟίνοΟντος δπου 
κεϊνται τά ερείπια τών /ανιών Κρεβατά, Πανταζή καί Σακ- 
κελλαράκου. Τά κατά την ερευνάν ταύτην σχετίζονται 
προς τό ζήτημα τοΰ καθορισμού τού πεδίου τής έν Σελλα
σίας μάχης τού 222 π. Χρ., περί τού όποιου διέλαβον αλ
λαχού. Νύν έπρόκειτο νά έξακριβωθή τίνων χρόνων εΐνε 
τό φρούριον, ποιον τό μέγεθος καί τό σχήμάτου, οπερ καί 
περιτράνως διεσαφήθη κατά τήν γενομένην άνασκαφήν. 
Τό φρούριον είνε αρχαίων Ελληνικών καί δή αρχαϊκών 
•/ρόνων δμοιον κατά τήν οίκοδομίαν προς τό τής Σελλασίας. 
Τά τείχη έχουσι πάχος περίπου 1,75 μ.. Τό δυτικόν 
τμήμα τού περιβόλου έχει καί πύργους μεγέθους 5x4 μ. 
άπέχοντας άλλήλων 16 μ. Μόνον οί δύο προς τήν ΝΔ γω
νίαν πύργοι άπέχουσιν άλλήλων 11 μ. Έκ τής ΝΔ ταύ- 
της γωνίας τό τείχος διευθυνόμενον προς βορραν καί έπειτα 
προς το ΒΔ καί Δ περικλείει μετά τής δυτικής πυρ γοφό
ρου πλευράς δλην τήν ομαλήν κορυφήν τού λόφου καί άπο- 
τελεϊ εσωτερικόν φρούριον περιμέτρου 200 μ. περίπου. 
Άλλ’ έκ τής αύτής ΝΔ γωνίας τό τείχος παρατεινόμενον 
προς άνατολάς καί έπειτα στρέφον πρός βορραν καί δυσμάς 
καί πάλιν κάμπτον πρός νότον συναντά το εσωτερικόν φρού-
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ριον κατά τήν ΒΔ γωνίαν καί ούτως αυξάνει τήν περίμετρον 
τοΟ ολου οχυρώματος εις 300 μ. κατέχοντος ολην τήν 
πλατυτάτην ράχην τού λόφου, ήτες προς νότον, άνατολάς 
καί βορράν εινε επικλινής όλίγον.

Τό προς δυσμάς πυργοφόρον τείχος κεΐται παρά τήν 

βραχώδη όφρΰν τοΟ λόφου, όστις ενταύθα σχηματίζει από
τομον κλιτύν μέχρι τής ρίζηςτου, όπόθεν διέρχεται ή ση
μερινή «παλαιός δρόμος» λεγομένη οδός.

’Επειδή καί παρά τήν οδόν, ήτις διέρχεται διά τοΟ στε
νού Κουρμέκι μεταξύ Παλαιογουλά καί των ύψηλών κλι- 

τύων τοΰ έναντι δικορύφου βουνού' Τούρλες, σώζεται τεί
χος άρχαΐον, καί ή απότομος κλιτύς ώς φαίνεται περιελαμ- 
βάνετο εντός των οχυρωμάτων τόΰ λόφου Παλαιογουλά..

Τοιουτοτρόπως γίνεται φανερώτερον πόσον σπουδαίαν 
σημασίαν είχε τούτο ώς μέγας προμάχων κατά τήν άρχήν 
τού προς τήν Σελλασίαν στενού, τής «εμβολής ταύτης προς 
τήν Λακωνικήν» κατά Πλούταρχον εν βίω Κλεομένους. Αί 
περί τού φρουρίου τούτου Παλαιογουλά παρατηρήσεις καί 
αί αύτόθι άνασκαφικαί ερευναι κατέστησαν φανερώτατον 
ότι καί ή άρχαία έκ Τεγέας παρά τόν Οίνούντα οδός επί 
τήν Σπάρτην έφερεν άπό τής κοιλάδας τούτου τού ποτα
μού παρά το Χάνι Σακελλαράκου άμέσως διά τού στενού 
Κουρμέκι ύπο τήν κλιτύν τού δικορύφου βουνού Τούρλες 
προς τούς αμπελώνας τής Σελλασίας.

Τήν ακριβή διεύθυνσιν τής όδοΰ ταύτης δεικνύουσι τά σω- 
ζόμενα φανερώτατα ίχνη των τροχιών τών άρχαίων άμαξών.

’Επί τής ομαλής κορυφής τού λόφου Παλαιογουλά εύρέ- 
θησαν κατά τήν σκαφήν τοίχοι οικοδομημάτων.Τά έν αύτοΐς 
θραύσματα αγγείων φθάνουσι μέχρι τοΰ πέμπτου προ Χρι
στού αιώνας καί καταβαίνουσιν εις τόν δεύτερον προ Χριστού.

Κατά Δεκέμβριον τοΰ 1910.

Γεώργιος Σωτηριαδης
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