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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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σωρώ μετ’ άλλων λίθων, έξ οδ έδυσχεραίνετο ή μελέτη 

αυτών.
Έν Θεσσαλία δε δ κ. Άρβανιτόπουλος περισυνέλεξεν 

έκ διαφόρων τόπων καί έξησφάλισεν εις τάς έκεΐ συλλογάς 
ούχι όλίγας άρχαιότητας, ήτοι έπιγραφάς, γλυπτά καί άρ- 

χιτεκτονικά μέλη.
Έργασίαι στερεώσεως και άναστηλώσεως άρχαίων μνη 

μείων έγένοντο έν Άθήναις καί Μυκήναις. Έν Άθήναις 
έξηκολούθησεν ή άναστήλωσις των Προπυλαίων μέχρι της 
Η5 ’Ιουλίου, δτε άνέλαβε το έργον τούτο το ΎπουργεΤον. 
Έν Μυκήναις δέ έπανελήφθησαν αϊ έργασίαι προς στερέ- 
ωσιν τού μεγάλου θολωτού τάφου, του λεγομένου τής 
Κλυταιμήστρας, καί δυστυχώς είσέτι δεν έπερατώθησαν, 

διότι αί βλάβαι τού σπουδαίου τούτου μνημείου είναι πολύ 
μεγάλα ι.

Καί περί τής επισκευής, τού καταρτισμοΟ καί τής συν- 
τηρήσεως τών μουσείων τού Κράτους έφρόντισεν ή Εται
ρεία κατά την πρώτην εξαμηνίαν τοΟ λήξαντος έτους, επί
σης δέ καί περί τής άποπερατώσεως του έν Άργοστολίω 
μετασκευαζομένου μουσείου.

Έκ τών δημοσιευμάτων τής Εταιρείας έξεδάθησαν έντος 
του 1910 τά δύο τελευταία τεύχη τής ’Αρχαιολογικής 
Έφημερίδος τοΟ 1909 καί τά δύο πρώτα τοΟ 1910, τ'ο δέ 
τρίτον καί τέταρτον του 1910 εκδίδονται εντός τού μηνός 
τούτου. Ωσαύτως θά διανεμηθώσι μετ’ όλίγας ημέρας τά 
Πρακτικά τοΟ 1909, ών ή δημοσίευσις έβράδυνεν ύπερμέ- 
τρως" έλπίζομεν ό'μως, οτι εις τό εξής θά έκδίδωνται τα
χύτερου. ΙΙλήν τούτων ο’ εδημοσιεύθη τό 1910 ύπο τής 
Εταιρείας καί βιβλίου τοΟ κ. Παπαβασιλείου πραγμα
τευόμενου περί τών ύπ’ αύτοΟ δαπάναις τής Εταιρείας 
άνασκαφέντων τάφων τής Εύβοιας.

Ταυτα είναι τά ύπο τής Εταιρείας πεπραγμένα κατά
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II μελέτη των έν τώ Άσκληπιείω άρχιτεκτονικών μνη
μείων ήτο δυσχερής ένεκα τής συσσωρευσεως άπειρων λί
θων επ’ αυτών. Θέλοντες να διευκολύνωμεν τούς ασχο
λούμενους εις την ερευνάν καί μελέτην των ρηθέντων 
μνημείων παρεκαλέσαμεν την ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν 
να χορηγήση ήμιν ποσόν τι προς τακτοποίησιν τοΟ ’Ασκλη
πιείου. Ή αίτησις ένεκρίθη, παρεχωρήθη δέ χρηματικόν 
ποσόν δρ. 250 εις δύο δόσεις. Δι’ αύτοΟ έγιναν αί έξης 
έργασίαι.

α'. Μεγάλη στοά τον Ασκληπιείου. Ήραιώσαμεν μέγαν 

σωρόν όγκολίθων, προ τής στοάς εύρισκόμενον, καί έξη- 
γάγομεν ές αύτοΟ πάντα τα επιστύλια και τα τρίγλυφα, 
άτινα έθέσαμεν εις τό ανατολικόν ήμισυ. Εις το αύτό μέ
ρος έτοποθετήσαμεν καί τα γείσα τής στοάς καί άλλα μέλη, 
ώς τούς στυλοβάτας τής εσωτερικής κιονοστοιχίας, τούς 
δόμους τους επιστέφοντας τον οπίσθιον τοίχον καί δεχόμε

νους τάς δοκούς τής οροφής καί άλλα, έκ διαφόρων μερών 
συλλέξαντες αυτά. Καί σκαφική τις εργασία έγινε προς 
εύχερεστέραν σχεδιαγράφησιν τής στοάς.

β’. Οίκημα περιφερές. Προ τής άνω στοάς διεκρίνοντο 
ίχνη τοιούτου οικήματος, άτινα άνεσκάψαμεν μέχρι τινός. 
Συνελέξαμεν δέ έκ διαφόρων μερών τοΟ ίεροΟ πάντα τα 
λείψανα τοΟ περιφεροΟς τούτου κτιρίου καί έθέσαμεν επί 

τών έκ πώρου λειψάνων, τών προ τής στοάς καί παρά τό 
άνασκαφέν μέρος εύρισκομένων.

γλ ’Εκ τοΰ άνασκαφέντος μέρους έςήχθησαν άρχιτε-
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κτονικά τινα μέλη, άτινα έτέθησαν εντός τής στοάς, όπι

σθεν τής καμάρας.
δ’. 'Ο προ τής μεγάλης στοάς ναός. Συνελέγησαν καί 

διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη ομοιόμορφα, συμφωνουντα 
προς τάς διαστάσεις των προ τοΟ νοτιοδυτικοΟ ήμίσεος τής 
στοάς ερειπίων δωρικοΟ ναοΟ, καί έτοποθετήθησαν επ’αυτών. 
Είναι δε ταΟτα τρίγλυφοι, σπόνδυλοι κιόνων, γείσα, κιονό
κρανα καί δόμοι στυλοβάτου.

ε . Άπεμακρυνθησαν έκ τοΟ δυτικού ήμίσεος τής στοάς 
κίονες τινές άρράβοωτοι εις τό θέατρον τοΟ Ήρώδου άνή- 
κοντες, καί έτέθησαν παρά τον ιωνικόν ναόν του ’Ασκλη
πιείου. Εις τό μέρος τής στοάς ένθα έκειντο οί κίονες ουτοι 
έθέσαμεν δόμους τινάς των φραγμάτων τοΟ δευτέρου ορό
φου τής στοάς, καί δόμους προερχομένους έκ των φραγ
μάτων των φραξάντων τα ες πρώτα μετακιόνια διαστή
ματα τής στοάς.

Ο αρχαιότερος έκ πώρου δωρικός ναός. Έν τώ 
χώρω τοΟ ’Ασκληπιείου εκειντο διάφορα αρχιτεκτονικά 
μέλη έκ πώρου, ως επιστύλια,, τρίγλυφοι καί σπόνδυλοι 
κιόνων, έκ τοΟ αύτοΟ οικοδομήματος προερχόμενα. ΤαΟτα 
έτοποθετήσαμεν προς νότον του υυλακείου.

Φρ. Βερςακης
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