ΑΝΑΚΟΘΝΩΘΕΝ
ΑΝΑΚΑΦΕ ΣΟ ΑΡΧΑΘΟ ΘΔΑΛΘΟ: LYCOMING COLLEGE
Σν Σκήκα Αξραηνηήησλ αλαθνηλώλεη ηε ιήμε ησλ αλαζθαθώλ ηεο θεηηλήο πεξηόδνπ ζην ΘδάιηνΚάησ Πόιε από ην Lycoming College, θάησ από ηε δηεύζπλζε ηεο Δξνο Pamela Gaber.
Οη θεηηλή έξεπλα δηήξθεζε 7 εβδνκάδεο θαη επηθεληξώζεθε ζην πιάησκα ηεο αλαηνιηθήο
αθξόπνιεο (Μνύηηε ηνπ Αξβίιε) θαη ζηελ επαλεμέηαζε ησλ αλαζθαθώλ ζην Θεξό ηνπ Άδσλε.
Με ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ρώξνπ ηνπ Θεξνύ από ηα ζπζζσξεπκέλα ρώκαηα πνπ είραλ καδεπηεί κεηά
από πνιιά έηε βξνρόπησζεο, απνθαιύθζεθαλ αγγεία πνπ θαίλεηαη όηη αθνπκπνύζαλ ζην
ηειεπηαίν δάπεδν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνηνύ εγθαηαιεηθζεί ην Θεξό. Σα επξήκαηα απηά
δείρλνπλ όηη ην Θεξό ήηαλ ζε ρξήζε κέρξη ηνλ 1ν αηώλα π.Χ. Η ζπζζώξεπζε αθέξαησλ αγγείσλ
ζην δάπεδν θαη ε επηθάιπςή ηνπο κε θαηάινηπα πεζκέλσλ πιίλζσλ, πηζαλόλ λα δείρλεη όηη ην
ηεξό εγθαηαιείθζεθε θάπσο βεβηαζκέλα.
Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δηαπίζησζε ησλ νξίσλ ηνπ Ειιεληζηηθνύ βσκνύ ζην Θεξό
ηνπ Άδσλε. Όπσο ήηαλ αλακελόκελν, ε δπηηθή γσλία ηνπ λόηηνπ άθξνπ ηνπ βσκνύ βξέζεθε
πεξίπνπ 8 κέηξα δπηηθά ηεο αλαηνιηθήο γσλίαο. Σν ηεξάζηην κέγεζνο ηνπ βσκνύ ππνδειώλεη ηε
δηαρξνληθή ζεκαζία ηεο ιαηξείαο ηνπ ζπληξόθνπ ηεο Μεγάιεο Θεάο ζην Θδάιην θαηά ηελ
Ειιεληζηηθή πεξίνδν. Σα πήιηλα αλαζεκαηηθά εηδώιηα βξέζεθαλ ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ βσκνύ.
ηελ πεξηνρή κε ην Θεξό, ζην νπνίν πηζαλόλ λα ιαηξεύνληαλ δύν ζεόηεηεο, ε νκάδα ζπλέρηζε ηε
δηεξεύλεζε ηεο αλαηνιηθήο πεξηνρήο ε νπνία θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεθε ηειεπηαία θνξά
θαηά ηε Ρσκατθή πεξίνδν. πκπέξαζκα ησλ εξεπλώλ ήηαλ όηη πέξα από ηε ιαηξεία δύν
αλεηθνληθώλ ζενηήησλ, κηαο ζειπθνύ γέλνπο θαη κηαο αξζεληθνύ, νη αξραίνη Κύπξηνη πηζηνί
πξνζέθεξαλ θαη κεγάιν αξηζκό αζβεζηνιηζηθώλ αλαζεκάησλ.
Οη θεηηλέο έξεπλεο απνθάιπςαλ επηπξόζζεηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο Ρσκατθέο εγθαηαζηάζεηο
ζην αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ ηεξνύ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη κηα κεγάιε δεμακελή ή ιεθάλε
επηρξηζκέλε κε πδξαπιηθό θνλίακα. ε κηθξή απόζηαζε από ηε ιεθάλε απηή βξέζεθε δεύγνο
ηεξάζηησλ θαη εληππσζηαθώλ ιίζηλσλ πιαθώλ νη νπνίεο πηζαλόλ λα όξηδαλ κηα ηειεηνπξγηθή
δηαδξνκή.
Ο αξραίνο απηόο λαόο, πνπ θαίλεηαη λα αλάγεηαη ζηελ Κππξν-Γεσκεηξηθή πεξίνδν, ζα πξέπεη λα
ήηαλ αθηεξσκέλνο ζηε Μεγάιε Θεά ηεο Κύπξνπ, ηε Wanassa (Άλαζζα) ή ηε ‘Θεά ησλ Ζώσλ’
πνπ ζπρλά αλαπαξίζηαηαη σο Άξηεκηο καδί κε ην ζύληξνθό ηεο πνπ κεηαγελέζηεξα νλνκάζηεθε
Άδσλεο. Σν γεγνλόο όηη ν Άδσλεο ήηαλ γλσζηόο σο ν ‘Θεόο ησλ Ζώσλ’ εμεγεί γηαηί
αλαπαξίζηαηαη θάπνηεο θνξέο σο Ηξαθιήο θαη άιινηε σο Παλ. Είλαη γεγνλόο όηη νη αξραίνη
Κύπξηνη δαλείδνληαλ ζξεζθεπηηθά ζύκβνια από δηάθνξα κέξε γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ηνπο
δηθνύο ηνπο ζενύο.
Φέηνο εληνπίζηεθε επίζεο ε Ειιεληζηηθή βηνηερληθή πεξηνρή ζηα αλαηνιηθά ηνπ δξόκνπ πνπ
νδεγεί ζην ζύγρξνλν ρσξηό Λύκπηα. Η πεξηνρή απηή βξίζθεηαη αθξηβώο θάησ από ην ρώξν ηνπ
Θεξνύ ηνπ Άδσλε θαη δελ είλαη ηπραίν πνπ εδώ βξέζεθε κεγάινο αξηζκόο ζξαπζκάησλ από
γιππηά. Σα αγαικαηίδηα πηζαλόλ λα θύιεζαλ από ηνλ ηεξό ρώξν πνπ βξίζθεηαη ζε ςειόηεξν

επίπεδν. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ε πξνεγνύκελε Ακεξηθάληθε Απνζηνιή εληόπηζε ηε
κεγάιε επηρξηζκέλε ιεθάλε πνπ βξίζθεηαη ζην ρώξν απηό θαη ηε ζπλέδεζε κε ζπγθξόηεκα
ινπηξώλ πνπ πηζαλώο λα ήηαλ ηκήκα Ρσκατθήο έπαπιεο ή θάπνηνπ άιινπ Ρσκατθνύ θηίζκαηνο.
Οη πξόζθαηεο έξεπλεο όκσο, δείρλνπλ όηη πξόθεηηαη γηα Ειιεληζηηθέο βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο
πηζαλόλ πξννξηζκέλεο γηα ηελ επεμεξγαζία πθαζκάησλ. Κάζε άθξν ηεο ιεθάλεο, πνπ έρεη
κέγεζνο 6κΧ2.7κ, θέξεη ππνδνρέο, ζηηο νπνίεο θαίλεηαη λα ηνπνζεηνύληαλ μύιηλεο ξάβδνη γηα λα
απιώλεηαη ην ύθαζκα ή ην καιιί ζε πγξό θαη λα βάθεηαη ή λα παξάγεη ηζόρα.
Σν επόκελν έηνο ε απνζηνιή ζθνπεύεη λα εξεπλήζεη ηα όξηα ηνπ Θεξνύ ησλ δύν ζενηήησλ, ην
Ειιεληζηηθό βηνηερληθό ζπγθξόηεκα θαη λα εληνπίζεη ηα πην πξώηκα αξραηνινγηθά ζηξώκαηα
ηνπ Σεκέλνπο ηνπ Άδσλε.
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