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ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Ή έφετινή εις άρχαίαν Μεσσήνην γενομένη, 
δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, άνα- 
σκαφή ένηργήθη εις δύο σημεία τοΰ τετραστφου

μέτρων, έκτεινόμενον άπό τής ΒΑ. πρός τό θέα- 
τρον γωνίας μέχρι καί πέραν τής μικρας έπικαμ- 
ποΟς κλίμακος, ή όποια εφερεν εις τό άνω άνδη- 
ρον, τοΰ Σεβαστείου. Τής στοάς εύρέθησαν κατά 
χώραν τρία περαιτέρω στρογγύλα λίθινα βάθρα

Σχέδ. 1. Γενική κάτοψις τοϋ τετραστφου συγκροτήματος («’Αγοράς») τής Μεσσήνης μετά τήν 
άνασκαφήν τοϋ 1963. Μ, Ν, Ξ, Ρ τά έφέτος άποκαλυφθέντα διαμερίσματα τής δυτικής πλευράς

συγκροτήματος («’Αγοράς»): α) εις τήν βόρειον 
αυτής στοάν καί β) είς τά νοτίως τοϋ ναοϋ τής 
Άρτέμιδος διαμερίσματα τής δυτικής πλευράς 
(Σχέδ. 1).

α) Βόρειος στοά. Τής βορείου στοάς 
άπεκαλύφθη έφέτος τμήμα, μήκους 18 περίπου

κιόνων είς τάς κανονικός άπό αξονος είς άξονα 
άποστάσεις τών 4.80 μ. Έκ τούτων τό δεύτερον 
άπό τής γωνίας διατηρεί, ώς καί τό πέρυσιν άπο- 
καλυφθέν γωνιαΐον, τήν έπ’ αύτοϋ πωρίνην Ιω
νικήν βάσιν μετά τοϋ συμφυοϋς τμήματος τοΰ 
κορμοϋ τοϋ κίονος ( Π ί ν. 155α ). Εντός τής έπι-
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χώσεως τής στοάς εύρέθησαν πλείονα τεμάχια 
κανονικών λίθων, χρησιμοποιηθέντων πρός σχη
ματισμόν είδους κλίμακος μεταγενεστέρων χρό
νων, ήτις σχεδιασθεΐσα καί φωτογραφηθεΐσα διε- 
λύθη, ώς κακότεχνος καί τελείως άνοργάνως έν- 
τός τής στοάς τοποθετημένη.
Ή άνασκαφή τής στοάς άπέδωκε καί τά κάτω

θι κινητά άρχαΐα:
α) Τό άριστερόν τμήμα μεγάλης, καλής τέ

χνης, γυναικείας μαρμάρινης κεφαλής ( Π ί ν. 
155 β), διασφζον τόν όφθαλμόν καί τήν αρμονι
κήν κυματιστήν κόμην.

β) Τεμάχιον κολοβής μεταγενεστέρας έπιγρα- 
φής διασφζον τά γράμματα :

ΑΟίΛΗ[πι 
• ' ·ΩΝ

γ) Θραύσμα έπιγραφής (Π ί ν. 155 γ) έξ άσβε- 
στολίθου, έλλιποΟς κατά τό δεξιόν ήμισυ καί κο
λοβής κατά τό κάτω μέρος (ΰψ. 0,18 μ., πλ. 0,167, 
πάχ. 0,13) καί μέ άνώμαλον τήν όπισθίαν ΰψιν. 
Τό κείμενον τού διασωθέντος αριστερού τμήμα
τός της λέγει:

. α ψευδογραφ.................
καί έπιτίμιον δ ...........
τόν σίτον έν τ[φ ...........
τόν έλάσσονος...............
νέτω εις παράθε[σ ιν . . . 
σθή μέν ή διαδοθή .... 
χωράξαι ή άμφοτ[ερ . . . 
στασάτω δ γραμμα[τεύς
χετω Ενθύδαμος η.........
. ταθέντες γράψαντ . . 
τώ]ι> λοιπών όσα κα φ[α 
.. ι περί τον διαδιδο . . 

τα έπ[ι]στάτ[αι

"Υψ. γραμ. 0,01 τό Ο 0,007
Μεταγρ. 3-4 χιλ.
Διάστ. 6-7 χιλ.

Πρόκειται περί τίνος ψενδογραφίας, ήτοι ψευ
δούς δηλώσεως ή άναγραφής καί τού έπιβληθέντος 
σχετικώς επιτιμίου (ήτοι προστίμου), είς δπόθε- 
σιν διανομής (παραθέσεως, διαδύσεως) σίτου. Ή 
σχετική άπόφασις τών συνέδρων όρίζει νά χαρα- 
χθή (τό χωράξαι, είναι δωρικός τύπος τού χαρά- 
ξαι) ή σχετική έπιγραφή έπί στήλης (;), τήν ό
ποιαν έντέλλεται νά στήση ό γραμματεύς (των 
συνέδρων), βεβαίως έν τή άγopgs, όπου καί εύρέ- 
θη.

"Οσον άφορφ τούς χρόνους τής χαράξεως, τά 
μετά μεγάλων άκρεμόνων (apices) γράμματα δη-

λούσι πάντως ρωμαϊκούς χρόνους, ή μορφή όμως 
τού ώμέγα, παρουσιάζουσα τόν παλαιότερον τύ
πον Ω καί ούχϊ τόν μεταγενέστερον διαλελυμέ- 
νον Ο, δν έμφανίζει ό έξ Άνδανίας Ιερός νόμος 
(IG V, 1 1930) τού 93 π.Χ., μάς άγει πιθανώς είς 
τό β' ήμισυ τού 2ου π.Χ. αίώνος.

2. Δυτική πλευρά. Ό πέρυσιν άποκα- 
λυφθεΐς ιδιόρρυθμος ναός τής Άρτέμιδος περιε- 
λάμβανε, μεταξύ άλλων, πρό τού λατρευτικού 
άγάλματος καί τράπεζαν άναιμάκτων θυσιών. 
Επειδή δέ θά ήτο βεβαίως έφωδιασμένος καί μέ 
βωμόν δΤ αίματηράς θυσίας, δστις φυσικά θά 
εύρίσκετο είς τόν ύπαιθρον χώρον τής «’Αγοράς», 
ήνοίξαμεν πρό τής είσόδου τού ναού καί τών άν- 
τιστοίχων κιόνων τής «’Αγοράς» εύρεϊαν τάφρον 
(Σ χ έ δ. 1 ), ήτις όμως λόγφ τής όψηλής ένταύ- 
θα έπιχώσεως δέν ήτο δυνατόν νά έκταθή είς μέ- 
γα μήκος. Διά τής τάφρου αύτής άπεκαλύφθησαν 
καί πάλιν είς τήν κανονικήν άπόστασιν άπό τού 
τοίχου τού ναού τά στρογγυλά λίθινα ύπόβαθρα 
δύο κιόνων τής δυτικής στοάς τής «’Αγοράς» μετά 
τών πωρίνων βάσεων καί τών συμφυών τμημάτων 
τού κορμού, παραπλεύρως δ’ αύτών άνά μία μαρ
μάρινη, περίπου τετράγωνος (0,70 X 0,80 μ.) πλάξ, 
πάχους 0,21 (Σχέδ. 2· Πίν. 156α), φέρουσα 
έπί τής άνω έπιφανείας της τετραγώνους τόρμους 
πακτώσεως μετά τών σχετικών αύλάκων μολυβδο- 
χοίας, έξ ών συνάγεται ότι αί πλάκες αδται θά 
έβάσταζον άναθήματα ή καί βωμίσκους. Μεγάλος 
όμως βωμός ή θεμέλιον αυτού πρό τής κιονοστοι- 
χίας καί πρός τό μέρος τής αυλής δέν εύρέθη 
μέχρι καί τού μήκους τού 1.50 μ., μέχρι τού όποίου 
έπροχώρησε πρός τήν αυλήν ή τάφρος. Άντ’ αυ
τού όμως άπεκαλύφθησαν τεμάχιά τινα πωρίνων 
κορμών κιόνων, ώς καί πώρινον έπίσης κοριν
θιακόν κιονόκρανον μέ συμφυές τμήμα τού κορ
μού κοσμούμενον μέ παράστασιν Νίκης (Πίν. 
156 β), δι’ ού πιστοποιείται πλέον άσφαλώς δτι 
τά μετά Νικών κιονόκρανα εστεφον τούς κίονας 
τής στοάς.

Έν άλλο ένδιαφέρον εύρημα έγένετο εύθύς πρό 
τής είσόδου τού ναού τής Άρτέμιδος, είναι δέ 
τούτο βάσις έκ σκληρού έρυθρωποΰ τιτανόλιθου, 
διαστάσεων 0,565 X 0,465 μ. καί ύψους 0,31 μ., 
φέρουσα έπί μιάς τών κατακορύφων παρειών της 
τεκτονικόν άγκώνα καί έπί άλλης χαραγμένην 
τήν έξής έπιγραφήν:

ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΩ 
ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΛΑΝ

(ύψ. γρ. 0,015-0,018 μ.)
Πρόκειται περί άγωνιστικής άναθηματικής 

έπιγραφής άναγραφούσης τόν νικήσαντα κατά τά 
’Ολύμπια είς άγώνα πάλης ’Αντισθένη, υίόν τού
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Πολυστράτου. Ή διά τοΰ ώμέγα γενική τοδ όνό- 
ματος είναι χαρακτηριστική τής ήλειακής δια
λέκτου (πρβλ. Διόρ ’Ολυμπίου κλπ. βλ. Olympia 
V, Die Inschriften).

Έκ τοΰ χαρακτήρος τών γραμμάτων συνάγεται, 
ότι ή έπιγραφή θά έχαράχθη κατά τόν 3ον ή τάς 
άρχάς τοϋ 2ου π.Χ. αίώνος.

Παραλλήλως πρός τήν μνημονευθεϊσαν τά
φρον ή άνασκαφή έξετάθη καί πρός Νότον τοϋ 
ναοΰ τής Άρτέμιδος ( Π ί ν. 157 α ), άποκαλύψα-

ύποδοχής πλίνθου (Σ χ έ δ. 3 ). Είς τό άγαλμα 
τοϋτο θά άνήκον άφ’ ένός μέν πλήθος μικρών 
μαρμάρινων γλυπτών τεμαχίων έκ γυμνών μελών 
καί πτυχώσεων ένδύματος, εύρεθέντων έντός τής 
έπιχώσεως, άφ' έτέρου δέ μέγα, καλής τέχνης, 
τεμάχιον μετά πλίνθου ( Π ί ν. 158 β-γ), είκονίζον 
άκρον δεξιόν πόδα καθημένης (;) μορφής μετά τοϋ 
έπ’ αύτοΰ είς άδράς πτυχάς καταπίπτοντος ίματίου. 
Ό ποϋς έχει πλάτος 0,20 μ., βαίνει δ’ έπϊ ύψηλής 
(0,05 μ.) κρηπΐδος. Όπαί τρυπάνου διακρίνονται

Σχέδ. 3. Τά έπί τής άνω έπιφανείας τοϋ μεγάλου βάθρου τοϋ διαμερίσματος Μ 
λαξεύματα ύποδοχής πλίνθου άγάλματος

σα τέσσαρα συνεχόμενα, ίσου πλάτους άλλά δια
φόρου μεγέθους, διαμερίσματα: τά Μ, Ν, Ξ, Ρ 
τά όποΐα καί θά έξετάσωμεν κατά σειράν.

Διαμέρισμα Μ ( Π ί ν. 157 β). Τό συνεχόμε
νον πρός τόν ναόν τής Άρτέμιδος διαμέρισμα Μ 
έχει σχήμα περίπου τετράγωνον (5.80 X 6.40 μ. 
άπό τοίχου είς τοίχον). Ή πρός τήν στοάν πρόσ- 
οψίς του παρουσιάζει, ώς καί ή τοϋ ναοΰ τής 
Άρτέμιδος, δύο πώρινους άμφικίονας (Π ί ν. 
158 α), σφζομένους κατά χώραν — μεταξύ δύο, 
πωρίνων έπίσης, παραστάδων. Τά άκρα μετακιό
νια τοϋ ούτω σχηματιζομένου «τριβήλου» έκλεί- 
οντο διά χαμηλών πωρίνων θωρακίων, τό δέ μέ
σον διά θύρας, τής όποιας διεσώθη τό κατώφλιον 
μετά τών σχετικών πρός τήν στερέωσιν τών στα
θμών καί τών θυροφύλλων έγκοπών.

Είς τό βάθος τοΰ διαμερίσματος, καί όλίγον 
πρό τοΰ όπισθίου τοίχου, εύρέθησαν, κάτωθεν 
βαθειών ριζών χονδρών δένδρων, πλείονα όρθο- 
γώνια βάθρα (Π ί ν. 158 α), έν μεγαλύτερον είς 
τό μέσον καί άλλα μικρότερα έκατέρωθεν αύτοϋ. 
Τό μεσαίον έστήριζεν άγαλμα, ώς άποδεικνύει ή 
έπί τών δύο καλυπτήριων αύτοϋ πλακών έγκοπή

μεταξύ τών δακτύλων, πλαγία δ’ έπίπεδος έπκρά- 
νεια, διατηρούσα όπάς μετά λειψάνων σιδηρών 
όβελίσκων, ύποδηλοΐ τήν σύνδεσιν τοϋ τεμαχίου 
τούτου πρός άλλο.

Άφ’ έτέρου έπί τών καλυπτήριων τοΰ βάθρου 
πλακών πλήν τής μεγάλης έγκοπής διά τήν πλίν
θον ύπάρχει, άριστερα, καί άλλη μικροτέρα τρα- 
πεζιόσχημος (Σχέδ. 3), έντός τής όποιας θά 
έπακτοΰτο στήριγμά τι τοΰ μεγάλου άγάλματος 
ή άλλο τι βοηθητικόν αύτοϋ στοιχεΐον.

’Εκ τών λοιπών βάθρων ένδιαφέρον παρουσιά
ζει τό άμέσως πρός Βορράν τοΰ μεγάλου ίδρυμέ- 
νον, δπερ φέρει έπί τής πρόσθιας κατακορύφου 
έπιφανείας αύτοϋ χαραγμένην τήν έξής άναθημα- 
τικήν έπιγραφήν:

Λ ΠΟΛΙΣ
ΦΙΛΟΚΡΑΤΕΙΑΝ ΙΠΠΑΡΧΟΥ 

ΤΑΝ ΑΥΤΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΝ

Τών ΰπολοίπων βάθρων τοϋ διαμερίσματος Μ 
σφζονται μόνον αί κάτω βάσεις, διατηρείται δ’ 
έπίσης έν μέρει καί ή στρώσις τοΰ δαπέδου αΰ- 
τοΰ.

Ή εϋρεσις τόσων άναθηματικών βάθρων έν τφ
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διαμερίσματι Μ μαρτυρεί, 6τι καί τούτο ήτο προ- 
ωρισμένον πρός λατρευτικούς ή πολιτικούς σκο
πούς, διά τούς όποιους τόπος κατ’ έξοχήν ήτο ή 
αγορά.

’Αναφέρω έν τέλει ότι έντός τής έξω τού δια
μερίσματος Μ τάφρου εύρέθησαν τεμάχια λί
θινης σίμης μετ’ άναγλύπτου έλικοειδούς κοσμή
ματος άκάνθης καί λεοντοκεφαλής, είς γειτονι
κήν δέ μάνδραν εύρέθη έντειχισμένον λίθινον 
άκρον άκρωτήριον, ύψους 0,23 μ., καλώς διατη
ρημένο ν.

Διαμέρισμα Ν (Σ χ έ δ. 2). Τό άμέσως άκο- 
λουθούν διαμέρισμα Ν έχει τάς αύτάς άκριβώς 
πρός τόν ναόν τής Άρτέμιδος διαστάσεις, ήτοι 
μήκος 13.05 μ., καί τήν αυτήν καί έκεϊνος τριμερή 
διαίρεσιν, μέ ταύτην τήν διαφοράν, ότι άντί κιο- 
νοστοιχιών ύπάρχουσιν ένταύθα όλόσωμοι τοί
χοι, διατρυπώμενοι όπό Ουρών έπικοινωνίας πρός 
τά στενά πλάγια διαμερίσματα. Μιας τών Ουρών 
τούτων διεσώθη κατά χώραν τό κατώφλιον όχι 
όμως καί τής άλλης, τής νοτίας, διότι ό σχετι
κός τοίχος κατεστράφη διατηρηθέντος μόνον τού 
θεμελίου του. Προεκλήθη δ’ ή καταστροφή τού 
νοτίου τοίχου έκ τής κατασκευής δύο συνεχομέ
νων, πολύ μεταγενεστέρων τάφων ( Πίν. 159 α-β ), 
οΐτινες έκαλύφθησαν δι’ άρχαίων λίθινων πλα
κών είς δευτέραν χρήσιν. Οί τάφοι, άνοιχθέντες, 
εύρέθησαν περιέχοντες μόνον τά όστά τών νε
κρών, άνευ ούδενός κτερίσματος.

'Ως δέ τών προηγουμένων διαμερισμάτων οΰτω 
καί τού Ν ή μέν πρόσοψις τού μεσαίου τμήματος 
διεμορφώθη μετά δύο άμφικιόνων μεταξύ δύο πα- 
ραστάδων, είς δέ τό βάθος του ήσαν άνιδρυμένα 
βάθρα άναθηματικά, τών όποιων δυστυχώς διεσώ- 
θησαν μόνον αί κυματιοφόροι βάσεις. Λατρευ
τικού έπομένως ή πολιτικού χαρακτήρος ήτο καί 
τό διαμέρισμα Ν.

Διαμέρισμα Ξ (Σχέ δ. 2). Τό άμέσως πρός 
Νότον συνεχόμενον διαμέρισμα Ξ, έλαφρώς όρ- 
θογωνίου σχήματος, συνεκοινώνει διά θύρας πρός 
τό νοτίως αύτοϋ εύρισκόμενον στενόμηκες δια
μέρισμα Ρ. Ή πρόσοψίς του ήτο διαμορφωμένη 
ώσαύτως μετά δύο πωρίνων άμφικιόνων μεταξύ 
δύο παραστάδων. Έκ τών άμφικιόνων τούτων εύ- 
ρέθη κατά χώραν ό νότιος, τού δέ βορείου διεσώ- 
θησαν σαφή τά ίχνη έπί τού στυλοβάτου. ’Ενταύ
θα όμως παρουσιάζεται ή έξής σημαντική διαφο
ρά άπό τάς άλλας όμοιας προσόψεις τών διαμερι

σμάτων Μ καί Ν: ότι τό μέσον μετακιόνιον εί
ναι πολύ εύρύτερον τών άκρων, άτινα έδώ κατε- 
σκευάσθησαν στενότερα. Τό μεγαλύτερον τούτο 
άνοιγμα έγένετο άναμφιβόλως λόγφ τής έν τώ 
διαμερίσματι τούτφ ύπάρξεως μεγάλης ήμικυ- 
κλικής έξέδρας (Πίν. 160α), τής όποιας ό 
άξων συμπίπτει πρός τόν άξονα τού μετακιονίου. 
Τής έξέδρας ταύτης εύρέθη ή κάτω κυματιοφόρος 
βάσις καί τμήμα τού έπ’ αυτής κατεσκευασμένου 
τοίχου έκ κοινών λίθων. Έπ’ αύτής θά ήσαν πι- 
θανώτατα ιδρυμένα άγάλματα, χάριν τής έκ τής 
στοάς άκωλύτου θέας τών όποιων κατεσκευάσθη 
τόσον μέγα τό μέσον μετακιόνιον, ώς συμβαίνει 
άλλως τε καί είς άλλα όμοιας διαμορφώσεως καί 
προορισμού διαμερίσματα, όπως π.χ. είς τό Διο
νύσιον τής Θάσου (BCH 1959, σ. 328).

Έκ τών έπί τής έξέδρας άνιδρυμένων άγαλμά- 
των ούδέν εύρέθη πλήν θραυσμάτων τινών καί 
μιας μικράς χειρός κρατούσης πηνίον, ώς καί 
τινων μαρμάρινων δακτύλων.

Εύθύς μετά τήν είσοδον εύρέθησαν κατά χώραν 
έμπεπηγμένοι τρεις λίθινοι πεσσίσκοι, άνήκον- 
τες πιθανώς είς φράγμα έμποδίζον τήν πρός τά 
άγάλματα προσπέλασιν.

Σημειούμεν έν τέλει, ότι ή έξέδρα είναι τοπο
θετημένη έντός τού διαμερίσματος κατά τρόπον, 
ώστε νά έπιτρέπη — κάπως στενόχωρα όμως — 
τήν έκ τής θύρας τού νοτίου τοίχου είσοδον 
(Πίν. 160 β).

Διαμέρισμα Ρ ( Σ χ έ δ. 2). Τό στενόμηκες 
διαμέρισμα Ρ έφερε καί κατά τάς τέσσαρας αύτοϋ 
πλευράς άνά μίαν θύραν. Τών θυρών τούτων σώ
ζονται τά κατώφλια. Ή πρός Δυσμάς εύρισκομένη 
θύρα ήτο τοποθετημένη έσώτερον τής όπισθίας 
γραμμής τού τοίχου, έπροστατεύετο δέ ύπό μι
κρού προστεγάσματος (Πίν. 160 β ).

Τό διαμέρισμα Ρ (Πίν. 160 γ ) φαίνεται ότι 
άπετέλει μίαν άπό Δυσμών είσοδον είς τήν δυ
τικήν στοάν τής «’Αγοράς», έκτός έάν άνήκεν είς 
τό τελευταϊον διαμέρισμα τής δυτικής πλευράς 
τό φθάνον μέχρι τής ΝΔ. γωνίας. Τούτο θέλει 
διευκρινήσει μελλοντική άνασκαφή.

Κατά τήν έφετινήν άνασκαφήν τόν καθηγη
τήν κ. Όρλάνδον έβοήθησαν οί πτυχιούχοι τού 
’Αρχαιολογικού Τμήματος τού Πανεπιστημίου 
’Αθηνών Γεώργιος Δεσπίνης καί Άνδρέας Γα- 
βρίλης καί ό άρχιτεχνίτης τών„ άναστηλώσεων 
Χαρίλαος Σφακιανάκης.

Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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Μεσσήνη: α. Τό άποκαλυφθέν ανατολικόν τμήμα τής Β. στοάς τής «’Αγοράς», β. Τμήμα μαρμάρινης 
κεφαλής εύρεθέν εις τήν Β. στοάν τής ’Αγοράς, γ. ’Επιγραφή εύρεθεΐσα κατά τήν Β. στοάν τής

’Αγοράς
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Μεσσήνη: α. Τό διαμέρισμα Μ άτιό Δυσμών, β. Πούς αγάλματος ευρεθείς εις τό διαμέρισμα τής Φι- 
λοκρατείας (Μ), γ. Πλαγία δψις τοΰ εύρεθέντος είς τό διαμέρισμα τής Φιλοκρατείας ποδός μαρμάρινου

κολοσσιαίου αγάλματος
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Μεσσήνη: α. Τό μετά έσωτερικής έξέδρας διαμέρισμα, β. Άποψις των διαμερισμάτων Ξ καί Ρ,
γ. Τό διαμέρισμα Ρ άπό ΒΔ.

Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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