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2. Έπί κόσμων 
τών συν Θαρ 
συμάχω τώ 
Άνδρομένι 
ος το δεΰ 
τερον.

3. Έπί κόσμων χών
σΰν Κλουμενίδα 
χώ Κοίχιος
χό δεΰιερόν

4. Έπί Εΰρυμάχω
χώ Κΰδανχος 
ΟΙΥΛΛΕΕΝ

5. Έπί κόσμων χών
σΰν Τεισίλα χώ 
Άνδρομένιος, φΰσι 
δέ Φείλωνος.

ΙΙάσαι αί έπιγραφαί εΐνε χοϋ αΰχοΰ είδους καί εποχής προς χάς περι- 
γραφείσας ήδη χής προηγούμενης άνασκαφικής περιόδου, ήχοι έπί πωρίνων 
πλακών καί εποχής ρωμαϊκής. Εις χήν χελευχαίαν έξ αΰχών πρόκειται προ
φανώς περί υιοθεσίας. Είς χόν χελευχαΐον σχίχον χής ύπ3 άρ. 4 επιγραφής 
ίσως πρόκειται περί παρεφθαρμένου ονόματος χής γνωστής φυλής τών 
Ύλλέων ή Ύλλεέων.

ΣΤΤ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

9. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΙΚΥΩΝΟΣ

Κΰριος σκοπός χής εφετινής έν Σικυώνι έρεΰνης ΰπήρξεν ή διευκρίνησις 
χοΰ σχεδίου τοΰ κατά χά προηγούμενα έτη έν μέρει άποκαλυφθένχος γυμνα
σίου. Οΰτω διά χών έν χφ κάτω άνδήρψ διανοιχθεισών τάφρων έπιστοποιήθη : 

α') "Οτι ή νοτία πλευρά χοΰ κάτω ανδήρου ήχο τελείως κλειστή, δεν 
έφερε δηλονότι πρόπυλον ώς ή βόρειος.

β') "Οχι δπως καχά χήν βόρειον πλευράν ύπήρχον όπισθεν τής στοάς 
βοηθητικά δωμάτια, ουτω ύπήρχον καί κατά την νοχίαν.

γ') "Οχι χόν σχυλοβάχην χοϋ ιωνικού περιστυλίου χοΰ κάτω ανδήρου 
περιέθεεν έσωχερικώς αΰλαξ έφωδιασμένη μέ χάς σχειικάς, χάριν καθιζήσεως 
τής ίλΰος, ελλειψοειδείς κοιλότητας. Ή αΰλαξ αΰχη παρακολουθούσα τό περί
στυλων (είκ. 1) έφθανε προς δυσμάς μέχρι τοΰ χωρίζοντος χά δυο άνδηρα
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άναλημματικοϋ τοίχου συνεχιζόμενη καί επ’ αυτού κατακορΰφως, τούθ’ δπερ 
σημαίνει δτι παρελάμβανε καί τα εκ τού άνω άνδηρου καταρρέοντα ύδατα· 

δ') “Οτι πλήν των δύο κατά τα προηγούμενα έτη άποκαλυφθεισών κλι
μάκων επικοινωνίας των δύο άνδήραιν υπήρχε καί τρίτη ευθεία πλάτους 1.35, 
εξ είκοσι βαθμιδών (είκ. 2). Ήτο δ’ ή κλΐμαξ αυτή έστεγασμένη, ά'τε τελούσα 
την μεταξύ τού νοτίου σκέλους τού κάτω άνδηρου καί τού άντιστοίχου σκέ-

Είκ. 1. Άποψις τής ανατολικής στοάς τοΰ κάτω άνδηρου τοΰ γυμνασίου.

λους τού άνω άνδηρου επικοινωνίαν. Έπί των τοιχωμάτων της διασφζονται 
τεμάχια κονιάματος.

Περισσότερον διευκρινητική ύπήρξεν ή γενομένη σκαφική έρευνα τού 
άνω άνδηρου. Αύτη άπεκάλυψεν δλον τον νότιον καί τον δυτικόν εξωτερικόν 
τοίχον τού κτηρίου έκτισμένον διά μεγάλαιν κανονικών λίθων, ών ή προς τά 
έξω βλέπουσα πλευρά—καίπερ κατά τό πλεΐστον προς τον βράχον τής κλι- 
τύος έστραμμένη—δμως είναι έσχηματισμένη δι’ όμοιων κυφωτών λίθων 
(bombes) ώς καί ή βόρειος (περί ής δρα ΠΑΕ 1932 σ. 63 είκ. 1). Διά τής 
εφετινής σκαφής έξηκριβώθη δτι τό άνω άνδηρον τού γυμνασίου άπετελεΐτο 
μόνον έξ υπόστεγων διατεταγμένων εις σχήμα πει, δέν έφερε δηλονότι δωμά-
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ηα ως ή τού κάτω. Προ τοΰ στυλοβάτου ύπήρχεν ή άπάγουσα τά από τής 
στέγης τοΰ υπόστεγου καταρρέοντα υδατα, αυλαξ, ής εύρέθη και τό προς 
νότον σκέλος εις μήκος 13.25. Κατά την σκαφήν τοΰ άνω άνδηρου ήλθον

Είκ. 2. Ή δυομική κλΐμαξ επικοινωνίας τών άνδηρων τοΰ γυμνασίου.

είς φώς πλειστα αρχιτεκτονικά μέλη τής στοάς, δι’ ών κατορθοϋται ή άναπα- 
ράστασις αυτής- ουτω εύρέθησαν κίονες, ών οί κορμοί, απαρτιζόμενοι έκ δυο 
μόνον τεμαχίων, ήσαν κατά μεν τό κάτω ήμισυ άρράβδωτοι κατά δε τό άνω
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έφερον 20 δωρικάς ραβδώσεις. Εύρέθη επίσης εν κιονόκρανον, τρία τεμάχια 
τρίγλυφων μετά συναφών μετοπών καί δυο μεγάλα τεμάχια γείσων μετά 
σταγονοφόρων προμόχθων. Τά αρχιτεκτονικά όμως ταΰτα μέλη δεικνΰουσι

λίαν αμελή εργασίαν καί θά προέρχονται αναμφιβόλους έκ τίνος ανακατα- 
σκευής γενομένης κατά τον 3°ν μ. X. αιώνα. Φαίνεται λοιπόν δτι, ως τόσα 
άλλα κτήρια τής Σικυώνος, ΰπέφερε καί τό γυμνάσιον εκ τοΰ κατά τόν 2ον
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αιώνα μεγάλου σεισμού, ούχί όμως δλον άλλα μόνον τό άνω αΰτοϋ άνδηρον 
δπερ τούτου ένεκα άνακατεσκευάσθη μέ τάς αύχάς μέν διαστάσεις και ανα
λογίας προς τό παλαιόν άλλα μέ πολύ κατωτέραν τέχνην. “Οτι δέ άρχικώς 
τό άνω άνδηρον ήτο μεθ’ δλης τής άπαιτουμένης καλλιτεχνίας κατεσκευα- 
σμένον άποδεικνύει ή ευρεσις δύο κιονοκράνων καί ενός γείσου, άτινα,ξέ'χοντα

Είκ. 4. Λήκυθος μετ’ έρυθρομόρφου παραστάσεως.

τάς αύτάς άκριβώς διαστάσεις προς τα νεωστι εύρεθέντα, παρουσιάζουσιν επι
μελή εργασίαν καί λεπτότητα τέχνη; όμοίαν προς την τών ιωνικών τοϋ κάτα» 
άνδηρου. Τελευταΐον δέ πόρισμα τής σκαφής τοϋ άνω άνδηρου, (ήτις πάντως 
δέν έπερατώθη) είναι καί τοϋτο δτι ή άνω στοά έκτίσθη εις ύστερωτέρους 
χρόνους (4«ν ίσως μ. X. αιώνα) διαιρεθέντων τών ύποστέγων εμπρός εις δωμά
τια, άγνωστον προς τίνα σκοπόν.
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Κατά την διάρκειαν τής έν τώ γυμνασίφ εργασίας παρέστη ανάγκη 
έρεύνης τάφων τινών προς αποφυγήν συλήσεως αυτών.

Ήρευνήθησαν λοιπόν έπιμελώς οί κατά την θέσιν Γκράβες τάφοι, ών 
τινας εΐχον ανοίξει και κατά τό 1932 (ΠΑΕ 1932 σ. 75). Οι τάφοι οΰτοι είναι 
έσκαμμένοι κατά συστάδας εντός τοϋ σκληρού χώματος (άσπριά) τού ύπερθεν 
τού χωρίου Μούλκι υψώματος. Οί εφέτος έρευνηθέντες άπέδοσαν καλά τινα

Ε’ικ. 5. Χαλκοϋν κάτοπτρον.

άρυβαλοειδή ληκΰθια μετ’ ερυθρόμορφων παραστάσεων τού 4ου αίώνος έκ 
τών οποίων σπουδαιότερα είναι 1) τά φέροντα την παράστασιν καθημένης 
κόρης προς ήν προσίπταται ό έρως (είκ. 3) καί 2) έν άγγειον έφ’ ου είκονί- 
ζονται τρεις μορφαί, δυο γυμναί άνδρικαί, μία ορθή καί ά'λλη καθημένη, 
εκατέρωθεν νύμφης δχουμένης επί δελφίνος καί φερούσης ασπίδα καί δόρυ 
(είκ. 4). Πρόκειται προφανώς περί παραστάσεως τής Θέτιδος κομιζούσης τά
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όπλα εις τον Άχιλλέα. Ή εργασία τής παραστάσεως είναι λεπτότατη καί λίαν 
επιμελής, φαίνεται δ’ δτι τό άγγεΐον τοΰτο είναι άρχαιότερον καί δή Ιπείσα- 
κτον εξ ’Αττικής εν φ τουναντίον τά τής πρώτης κατηγορίας δΰνανται νά 
είναι καί εντοπίου τίνος εργαστηρίου απομιμούμενου τά αττικά.

’Αλλά τό κυριώτατον εκ τάφων εύρημα εγένετο εφέτος Ιν τφ κατά την 
θέσιν Τραγάνα, τής πεδιάδος έφ’ ής πάλαι ποτέ έ'κειτο ή αρχαϊκή Σικυών, 
κτήματι τοΰ Βασιλείου Ζαρκωτοϋ.

Τάφοι κοινοί άνοιχθέντες αυτόθι άπεκάλυψαν άφ’ ενός μεν αγγεία τοΰ 
τέλους τοΰ 5ου αίώνυς (εν των λεγομένων φοινικικών, τρεις λεύκάς ληκύθους 
μετ’ αδιάκριτων παραστάσεων, εν αρκετά μέγα μελανογάνωτον, ραβδωτόν,

Είκ. 6. Γενική άποψις τοΰ μουσείου τής Σικυώνος άπό ΝΑ.

μετ’ έντυπων κοσμημάτων δξυπΰθμενον άγγεΐον, άφ’ ετέρου δέ χαλκοϋν 
κάτοπτρον διαλελυμένον εις τά άπαρτίζοντα αυτό στοιχεία, ά'τινα μετακομι- 
σθέντα εις ’Αθήνας συνεκολλήθησαν υπό τοΰ άρχιτεχνίτου τοΰ Έθνικοΰ 
Μουσείου Γ. Κοντογιώργη (είκ. 5).

Τό κάτοπτρον αυτό είναι των λεγομένων ορθών ή μετά βάσεως (Stand- 
spiegel). Άπετελεΐτο δηλαδή έκ τοΰ έστιλβωμένου δίσκου, δστις έκοσμεΐτο 
κατά τήν περιφέρειαν διά μικρών τρεχόντων ζώων (λαγοΰ, κυνών κλπ.) καί 
τής λαβής, ήτις άπομιμεΐται κομψήν κόρην ύπεράνω τής οποίας ΐπταντο 
εκατέρωθεν δυο έρωτες κρεμάμενοι άπό τών κατά τήν βάσιν τοΰ δίσκου 
άνθεμίων.

Ή κόρη φοροΰσα τον μετά διπλοϊδίου χιτώνα έχει τον δεξιόν πόδα 
ελαφρώς προτεταμένον καί διά μέν τής άριστερας χειρός άνασυρει ελαφρώς
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τό ένδυμα αυτής διά δέ τής προτεταμένης δεξιάς προσφέρει εις τον θεατήν 
εν άνθος. Ή τέχνη είναι αξιοθαύμαστος αι άναλογίαι τοΰ σώματος δρθαί,

ή διάταξις τών πτυχών μέ τελειότητα άποδόσεως φθονούσαν μέχρι των τελευ
ταίων λεπτομερειών. Τό πρόσωπον έχει έκφρασιν σοβαράν παρουσιάζει δέ 
καί Ιλαφρόν τινα προγναθισμόν, τό δέ κάτω χείλος είναι κατά τι σαρκώδες.
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Ταΰτα πάντα τά χαρακτηριστικά έν συνδυασμώ και προς την «διακοσμητικήν» 
διάταξιν τής κόμης άγουσιν είς το συμπέρασμα ότι το κάτοπτρου θά έποιήθη 
κατά τούς περί το 460 π. X. χρόνους.

Προσθέτομεν, εν τελεί, δτι συντελεσθείσης τής στεγάσεως τοΰ εις μου
σείου διασκευασθέντος μεγάλου ρωμαϊκού κτηρίου έτοποθετήθησαν έν αύτφ

Είκ. 8. Τμήμα ψηφιδωτής ζψφόρου τής Σικνώνος.

Είκ. 9. Τμήμα ψηφιδωτής ζψφόρου τής Σικυώνος.

τά αρχαία γλυπτά καί αρχιτεκτονικά μέλη αι παρατιθέμεναι εικόνες 6 καί 7, 
8 καί 9 παρέχουσιν ή μέν 6 γενικήν άποψιν τού μουσείου από ΝΑ ή δέ 7 
ά'ποψιν των έν τή έξέδρα τής δευτέρας αιθούσης τού μουσείου τοποθετηθέν- 
των γλυπτών καί τέλος αί 8 καί 9 τά έπί τού νοτίου τοίχου τής δευτέρας 
αίθούσης προσηλωθέντα τεμάχια τού ψηφιδωτού δαπέδου, περί ών έγένετο 
ήδη λόγος έν τοϊς ΓΙρακτικοΐς τοΰ παρελθόντος έτους (σ. 83).

A. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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