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6. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΙΚΥΩΝΟΣ

Ή γενομένη προπέρυσιν εν Σικυώνι ΝΑ. τοΰ θεάτρου άνασκαφή 
(ΙΙΑΕ. 1932, 63) είχεν άποκαλύψει, παρά τούς πρόποδας τής άκροπόλεως, 
μέγα πειόμορφον στωικόν κτήριον ίδρυμένον επί ανδήρου, οΰτινος τά χώματα 
ύπεστήριζον προς Β καί προς Α ισχυρά εκ κυφωτών λίθων αναλήμματα.

Είκ. 1. Κάτσψις τοΰ γυμνασίου τής Σικυώνος.

Εύρεΐα τάφρος, άνοιχθεΐσα κατά μήκος τοΰ ανατολικού αναλήμματος, είχε 
τότε φέρει εις φώς πλήν τριών ρωμαϊκών ανδριάντων καί τά εξής κτίσματα. 
1) Έπικαμπή κλίμακα άνάγουσαν από κατωτέρου ανδήρου εις τό ά'νω στωι
κόν κτήριον. 2) Κρήνην, τού τύπου τών εν παραστάσι, μετ’ εσωτερικών στη
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ριγμάτων, ής ή προσπέλασις έγίνετο από τοΰ κατωτέρου άνδηρου καί 3) 
πρόπυλον παρά την ΒΑ γωνίαν τοΰ αναλήμματος έχον καί αυτό τό δάπεδον 
επί τοΰ χαμηλότερου άνδηρου. Ή κατά την εϊρημένην θέσιν εΰρεσις πρό
πυλου ύπεδήλου σαφώς την ΰπαρξιν μεγάλου τίνος οικοδομήματος, ιδρυμένου 
επί τοΰ κατωτέρου άνδήρου, ουτινος τό πρόπυλον θ’ άπετέλει την είσοδον. 
Εις τουτου τοΰ οικοδομήμα
τος την άποκάλυψιν έστράφη 
ή εφετεινή σκαφή. ’Όντως 
εΰθΰς προς άνατολάς τοΰ 
πρόπυλου άπεκαλύφθη ή εΰ- 
θυντηρία μακροΰ τοίχου διή- 
κοντος άπό άνατολών προς 
δυσμάς εις μήκος 18μ., (είκ. 1).
Ό τοίχος οΰτος βαίνει παρ- 
αλλήλως προς τό έκ κυφωτών 
λίθων άνάλημμα, δπερ, συν- 
εχίζον εις μήκος 36,40 τό 
βόρειον άνάλημμα τοΰ άνω- 
τέρου άνδήρου, άνεϊχε τά 
χώματα τοΰ κατωτέρου, καμ- 
πτόμενον κατ’ ορθήν γωνίαν 
προς νότον. Μεταξύ τής ευ- 
θυντηρίας τοΰ έσωτερικοΰ 
τοίχου καί τοΰ βορείου άνα- 
λήμματος ύπήρχον κατ’ άπο- 
στάσεις εγκάρσιοι τοίχοι, ών 
άπεκαλυφθησαν τά θεμέλια 
ενός, τά δέ των άλλων εΰρί- 
σκονται πιθανώτατα εν τή 
μήπω σκαφείση έπιχώσει.

Υπήρχε λοιπόν κατά τήν 
βόρειον πλευράν τοΰ κατω
τέρου άνδήρου μία σειρά δωματίων, προ των οποίων έξετείνετο στοά, ής 
ευρέθησαν λίθοι τινές τοΰ στυλοβάτου κατά τό δυσμικόν καί τό άνατολικόν 
τέρμα. Τό προς δυσμάς τέρμα τής στοάς ταύτης άπετέλει ή προπέρυσιν άπο- 
καλυφθεΐσα ελαφρά ιωνική παραστάς λαξευμένη επί τοΰ άνατολικοΰ άναλήμ- 
ματος τοΰ ύψηλοτέρου άνδήρου (είκ. 2).

Καθέτως προς τήν σειράν των δωματίων τής βορείου πλευράς έξετείνετο 
μακρά στοά, ής άπεκαλΰφθη εις μήκος 45 μ. ό έκ κανονικών πωρολίθων

Είκ. 2. Ό σιυλοβάχης καί ό τοιχοβάτης 
της Β. πλευράς τοΰ γυμνασίου.
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στυλοβάτης (εικ. 1). ’Όπισθεν τοΰ στυλοβάτου τούτου και εις άπόσχασιν 3,80 μ. 
άπ’ αυτού άπεκαλύφθησαν τμήματα τοΰ θεμελίου καί τής άνωδομής τοίχου 
βαίνοντος παραλλήλως προς τον μνημονευθέντα στυλό βάτην καί προς τό 
ανατολικόν ανάλημμα, εύρέθησαν δ’ ωσαύτως καί τμήματα εγκαρσίων δια- 
χωριστικών τοίχων, ως εν τώ συνημμένφ σχεδίφ έμφαίνεται. Τα δωμάτια

έχουσι μήκος κυμαινόμενον περί 
τά 8 μέτρα, πλήν τοΰ μεσαίου, 
δπερ είναι μεγαλύτερον(11,50μ.), 
καί τοΰ άκρου νοτίου δπερ είναι 
μικρότερον (4.15). Συγκοινω
νούν δε τά διαμερίσματα προς 
την προ αυτών στοάν διά θυρών, 
ών εύρέθησαν τινών τά κατώ
φλια. Τό δε μέγα διαμέρισμα 
αντί θύρας έφερε προς την στοάν 
πρόπυλον έκ δύο ιωνικών κιό
νων εν παραστάσιν, ών διεσώ- 
θησαν κατά χώραν αί βάσεις 
μετά τών συναφών τμημάτων 
τοΰ ραβδωτού κορμού (είκ. ο). 
Κατά ταΰτα υπήρχε καί κατά 
την ανατολικήν πλευράν τοΰ 
κατωτέρου ανδήρου σειρά δωμα
τίων μετά στοάς βλεποΰσης προς 
ορθογώνιον αυλήν έκτεινομένην 
επί τού κατωτέρου ανδήρου. Ή 

Είκ. 3. Τό πρόπυλον τοΰ έφηβείου. στοά ήτο ρυθμού ιωνικού, ώς
άποδεικνΰουν πολλά τεμάχια 

βάσεων, ραβδωτών κορμών καί ωραΐον εκ πώρου λίθου κεκονιαμένου ιωνικόν 
κιονόκρανον εύρεθέν επί τοΰ στυλοβάτου, (είκ. 4). 'Η θέσις καί ή άπ’ άξονος 
εϊς άξονα άπόστασις τών κιόνων τής στοάς (2.12 μ.), ορίζονται ακριβέστατα διά 
τών επί τοΰ στυλοβάτου σφζομένων τετραγώνων τόρμων, δι’ ών προσηλοΰντο 
αί βάσεις τών κιόνων. Δυστυχώς δεν εύρέθη μέχρι τούδε αρχιτεκτονικόν τι 
μέλος έκ τού θριγκού τής στοάς ταύτης, υπάρχει όμως πιθανότης εύρέσεως, 
καθόσον υπολείπεται είσέτι άσκαφος μεγάλη έ'κτασις τής στοάς καί τής αυλής.

Κατά ταΰτα τά εύρεθέντα θεμέλια μαρτυροΰσι περί ύπάρξεως καί έν τώ 
κάτω άνδήρφ μεγάλου οικοδομήματος, συνεχίζοντος τό άνω έν ταπεινοτέρω 
έπιπέδφ καί διατεταγμένου πέριξ μιάς ορθογωνίου αυλής, ής τήν δυτικήν 
πλευράν άπετέλει ό προπέρυσιν έν μέρει άποκαλυφθείς ωραίος άναλημματικός
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τοίχος τοΰ άνω άνδηρου. Τοϋ τοίχου τοΰτου την άποκάλυψιν προεχώρησα 
έφέτος συνεχίσας προς νότον τήν τάφρον, ήν είχον κατά μήκος διανοίξει. 
Δυστυχώς τό έφέτος άποκαλυφθέν τμήμα δεν διασώζεται έν οϊα καταστάσει 
τό προπερυσινόν. Μιας μόνον στρώσεως οί λίθοι διατηρούνται άρτιοι. Κατά 
τήν εκσκαφήν τής σχετικής τάφρου έγένοντο τά εξής κινητά ευρήματα:
1) σφόνδυλος δωρικού κίονος φέρων είκοσι ραβδώσεις, 2) κιονόκρανον δωρι
κόν ακέραιον καί 3) γεΐσον μετά προμόχθων τεθραυσμένον. Τά αρχιτεκτονικά 
ταϋτα μέλη προέρχονται άναμφιβόλως εκ τοΰ στωικοΰ κτηρίου τοϋ άνω ανδή
ρου, δπερ κατά ταϋτα ήτο δωρικοϋ ρυθμοϋ. Τοϋ αύτοΰ κτηρίου είχον άνευρει 
προπέρυσιν τεμάχια τής πηλίνης σίμης και λεοντοκεφαλών, ώς καί κεράμους

Εΐκ. 4. Πώρινον κιονόκρανον έκ της κάτω στοάς τοΰ γυμνασίου.

μέ Ιδιόρρυθμον τρόπον προσηλώσεως τών καλυπτήρων. Πλήν δέ τών είρη- 
μένων αρχιτεκτονικών μελών άνευρέθη εντός τής τάφρου καί νέος (τέταρτος 
οΰτος) μαρμάρινος, ακέφαλος άνδριάς γυναικός, τόπου όμοιου προς τον προ- 
πέρυσιν έν γειτονική θέσει εύρεθέντα. (ΠΑΕ 1932 σ. 74 είκ. 13). Τοΰ αγάλ
ματος έλλείπουσι πλήν τής κεφαλής καί αί πρόσθετοι χεϊρες ως καί τμήμα τής 
πλίνθου έφ’ ής έβαινε.

Ή περαιτέρω άποκάλυψις τοΰ αυτού άνάλήμματος έφερεν εις φώς, εις 
συμμετρικήν από τής έπικαμποΰς κλίμακος άπόστασιν (8,35 μ) δευτεραν κρηνην 
(Β), ήτις κατά μεν τάς διαστάσεις καί τήν γενικήν διάταξιν είναι όμοια προς 
τήν προπέρυσιν εύρεθεΐσαν (Α), διαφέρει δμως έκείνης κατά ουσιώδεις λεπτο
μέρειας (είκ. 1 καί 6). Τής νέας κρήνης εύρέθησαν κατά τήν άνασκαφήν πολύ 
περισσότερα αρχιτεκτονικά μέλη από τά εύρεθέντα έν τή πρώτη, εις τρόπον 
ώστε νά καθίσταται έφικτή ού μόνον ή ασφαλής γραφική άναπαράστασις 
αυτής αλλά καί αυτή ή άναστήλωσις, ήν καί προχείρως έπεχείρησα έν μέρει, 
άνασυγκροτήσας προσωρινώς τούς κορμούς άμφοτέρων τών έσωτερικών στη
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ριγμάτων, ών σώζονται καί τά κιονόκρανα καί τά επ’ αυτών βαίνοντα επι
στύλια (είκ. 7) ταϋτα πάντα σκοπώ νά τοποθετήσω όριστικώς είς τάς οικείας 
θέσεις, έν πρόσεχε! μέλλοντι, αρωγή τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας. Τής νέας 
κρήνης διεσώθη επίσης είς ύψος 1,60 καί ό είκοσάπλευρος κορμός τοΰ ετέρου 
τών κιόνων τής προστάσεως, υπάρχει δ3 ελπίς ότι, διανοιγομένης εύρύτερον 
τής τάφρου, θά εύρεθώσι καί άλλα τής εξωτερικής προστάσεως αρχιτεκτονικά

μέλη, ώστε νά καταστή δυνατή ή ολοκληρω
τική τής κρήνης άναστήλωσις, άνευ προσθή
κης νέων τεμαχίων. Ή νέα κρήνη διαφέρει 
τής παλαιάς 1) κατά τον τρόπον τής εισροής 
τοΰ ΰδατος, δπερ αντί νά έκχέεται διά γριών 
λεοντοκεφαλών, ως έν τή άλλη, εισρέει είς 
τήν κρήνην διά μιας καί μόνης κατά τον 
άξονα τοΰ κτηρίου κείμενης στρογγυλής οπής, 
εύρισκομένης εις ύψος 1.50 μ., από τοΰ δαπέ
δου, 2) κατά τον τρόπον τής συλλογής τοΰ 
ΰδατος, δπερ δεν αποθηκεύεται μόνον εν τή 
όπισθεν τών θωρακίων δρθογωνίφ δεξαμενή 
άλλά καί εντός δύο άλλων καθέτως προς τήν 
εϊρημένην διηκουσών δεξαμενών (1,85X2,72). 
ών ή θολωτή οροφή εμφανίζεται είς τήν 
πρόσσψιν ώς ήμικυκλικόν τόξον (είκ. 7).

Οί τοίχοι καί ή οροφή τών είρημένων 
δύο δεξαμενών έκαλύπτοντο, ώς καί αί εσω
τερικοί έπιφάνειαι τών τοίχων τής κρήνης, 
διά παχέος καί σκληροΰ Ικ μαρμαροκονίας 
επιχρίσματος, έφ’οΰ διακρίνονται καί λείψανα 
εγχρώμου διακοσμήσεως, σαφή ίδίφ επί τοΰ 
τοίχου τοΰ βάθους τής βορείου δεξαμενής. 
Ή παρουσία τών θολωτών ανοιγμάτων δεν 

πρέπει νά ξενίση ημάς ένθυμουμένους δτι κατά τούς ελληνικούς χρόνους έγί- 
νετο χρήσις κυλινδρικών θόλων διά κρυπτά μέρη ώς π.χ. υδραγωγεία, τάφους, 
διόδους κλπ. Έν αυτή τή Σικυώνι ή δίοδος, δι’ ής είσήρχοντο έξωθεν είς τό 
άνω διάζωμα τοΰ θεάτρου είναι ελληνικών χρόνων έργον (Mac Murtry, 
Papers Am. School 1886-90, 12), 3). Τελευταία δέ τις πρωτοτυπία τής 
νέας κρήνης συνίσταται εις τήν Ιπί τοΰ τοίχου τοΰ βάθους καί ύπεράνω τοΰ 
κρουνοΰ εισροής ΰπαρξιν ορθογωνίου κόγχης φερούσης εκατέρωθεν παρα- 
στάδια, άτινα άναμφιβόλως θά άνεΐχον τον εντός τής δεξαμενής εύρεθέντα 
μικρογλάφυρον δωρικόν τθριγκόν, ούτινος αί διαστάσεις συμφωνοΰσιν άπο-

Είκ. 5. Γυναικείος άνδριάς 
ρωμαϊκών χρόνων.
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Είκ. 6· “Αττοψις τοΰ γυμνασίου άκό ΝΑ. Κάιω δεξιά ή άποκαλυφθεϊσα κρήνη 13.

Είκ. 7. Άποψις τής κρήνης Β.
Μέ τούς εσωτερικούς κιονίσκους προχείρως άνεστηλωμένους.
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λΰτως προς τάς τής κόγχης, Εις τί έχρησίμευεν ή τόσον υψηλά τοποθετημένη 
κόγχη αυτή δεν δύναμαι ακριβώς νά εΐπω. Ίσως νά άπετέλει πλούσιον πλαί- 
σιον δι’ αγαλμάτων τι κρηναίας νΰμφης ή ά'λλου προσώπου.

"Οσον αφόρα τόν προορισμόν τοΰ άποκαλυφθέντος κτηρίου παρατηρώ) 
δτι άφ’ ενός μέν τό μέγεθος τοΰ οικοδομήματος άφ’ ετέρου δ’ ή πέριξ μιας 
ορθογωνίου αυλής διάταξις τοΰ χώρου του μέ την χαρακτηριστικήν ΰπαρξιν 
ενός μεγάλου καί πλουσίου διαμερίσματος εν τώ κέντρα), ύποδηλοΰσιν δτι 
πρόκειται περί τοΰ γυμνασίου, οπότε ό μέγας χώρος εν τώ μέσω τής ανατο
λικής σειράς τών δωματίων αντιστοιχεί προς τό έφηβεΐον. Τό συμπέρασμα 
τοΰτο ενισχύει καί ή θέσις εν ή είναι ίδρυμένον τό κτήριον, ήτις συμφωνεί 
προς τό κείμενον τοΰ ΙΙαυσανίου. Πράγματι ό περιηγητής όμιλήσας περί τών 
εν τή πεδιάδι οικοδομημάτων τής Σικυώνος καί προτιθέμενος νά τραπή προς 
τό γυμνάσιον μεταχειρίζεται τήν έκφρασιν «άνιοΰσιν εις τό γυμνάσιον1» ήτις 
δηλοΐ σαφώς δτι τό κτήριον τοΰτο εΰρίσκετο ΰψηλότερον τών άλλων ά'ρα επί 
τής κλιτύος τής άκροπόλεως, ένθα καί πράγματι είναι ίδρυμένον τό άποκα- 
λυφθέν κτήριον. Τό δέ γυμνάσιον τοΰτο ίδρυμένον «ου μακράν τής αγοράς -* 
φκοδόμησε, κατά Παυσανίαν 1 2 3, ό πατήρ τοΰ Άράτου Κλεινίας. "Ωστε ως χρό
νους κατασκευής αΰτοΰ πρέπει νά δεχθώμεν τούς περί τό 300 π. X, προς ούς 
άριστα συμφωνεί καί ή τέχνη τών εύρεθέντων αρχιτεκτονικών μελών τοΰ κτη
ρίου καί τά γενόμενα νομισματικά ευρήματα, ως τθέλω εκθέσει λεπτομερώς έν 
ειδική περί τοΰ γυμνασίου τής Σικυώνος πραγματεία μου.

Ή ταΰτισις τοΰ εύρεθέντος κτηρίου προς τό γυμνάσιον είναι σπουδαία· 
διότι μάς παρέχει τήν κλείδα προς ταΰτισιν καί τών λοιπών κτηρίων τής 
Σικυώνος, περί ών λεπτομερή ποιείται λόγον ό Παυσανίας.

ΑΝΑΣΤ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

1 Παυσαν. II, χ, 6 «από τούτων δέ άνιοΰσιν εις τό γυμνάσιον έστιν έν δεξιά 
Φεραίας ιερόν Άρτέμιδος*.

2 Παυσαν. II, χ, 1.
3 Παυσαν. II, χ, 6 «τό δέ σφίσι γυμνάσιον τοΰτο Κλεινίας οικοδόμησε καί παι- 

δεύουσιν ενταύθα ετι τούς έφηβους».
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