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8. ΕΡΓΑΣΙΑ1 ΕΝ ΣΤΥΜΦΑΛΩι

Λόγφ τής κατακλΰσεως τής αρχαίας αγοράς τής Στυμφάλου υπό των 
ύδάτων τής λίμνης αί κατά τό 1929 σκαφικαί έργασίαι περιωρίσθησαν είς 
τό παρά τούς πρόποδας τής Κυλλήνης Β.Δ. κράσπεδον τής περιοχής τής 
αρχαίας πόλεως. Διά σκαφής έξιχθείσης είς μικρόν βάθος κατώρθωσα έψέτος 
νά διευκρινήσω καί άποτυπώσω εν σχεδίω είς μήκος τριακοσίων καί πλέον 
μέτρων την συνέχειαν τοΰ από τής άκροπόλεως κατατείνοντος τείχους τής 
πόλεως, ήν κατά τά προηγούμενα έτη δεν ήδυνάμην νά διακρίνω άτε κρυ- 
πτομένην υπό των αραβοσίτων, δι’ ών σπείρεται διηνεκώς δλον τό 
Στυμφάλιον πεδίον.

Κατά την σκαφήν άπεκαλύφθη παρά τινα πύλην τοΰ τείχους επιτύμβια 
μετ’ αετώματος στήλη φέρουσα την επιγραφήν Εύκλείων διά γραμμάτων 
τοΰ 4ου π. X. αίώνος. Τέσσαρας δ’ ετέρας επιτύμβιας στήλας εύρον έντετειχι- 
σμένας είς τούς πλησίον συνοικισμούς Κιονίων, Δρίζης καί Μάτσιζας άναγρα- 
φοΰσας τά ονόματα: Ααβιάδας, Άγανώ, Α·&ανίηηη, καί Δάμων χαϊρε.

Έσυνέχισα επίσης την άνασκαφήν τοΰ εσωτερικού τής μεγάλης φραγ
κικής εκκλησίας κατά τε τό κυρίως ιερόν καί τό διακονικόν ένθα άνεΰρον 
νέα αρχιτεκτονικά μέλη δι’ ών κατώρθωσα ν’ άναπαραστήσω μετά βεβαιό- 
τητος την εσωτερικήν διαίρεσιν των μεγάλων οξυκόρυφων παραθΰριον τών 
μακρών πλευρών τού ναού.

A. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

9. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΝ ΜΥΣΤΡΑ,

Κατά τό παρελθόν φθινόπωρον είς τον Μυατράν έζετελέσθη μικρά 
ερευνητική εργασία άποσκοποΰσα είς τήν έξέλεγξιν διαφόρων λεπτομερειακών 
ζητημάτων σχετικώς με αστικά ιδίως οικοδομήματα. ’Επίσης έξήτασα καί 
τινας εκκλησίας περί τον Μυστράν τής ιδίας εποχής καί τέχνης, καί δή τήν 
εκκλησίαν τής Κοιμήσεως είς τήν Μαγοΰλαν.

Ή προσοχή μου έστράφη κυρίως εις τήν εξέτασιν τών παλατίων τών 
Δεσποτών σχετικώς με τό ζήτημα τής χρονολογικής σειράς τής κτίσεως αυτών. 
Τό εύρύτατον τούτο οικοδομικόν συγκρότημα δεν φαίνεται δτι έκτίσθη επί 
ενός αρχικού σχεδίου, αλλά συνίσταται από οικήματα, τά όποια κατά δια
φόρους έποχάς έκτισαν οί δεσπόται καί κατόπιν συνηρμολόγησαν προς 
άλληλα. Προς τούτο εξητάσθη προσεκτικώς τό προς οίκοδομίαν χρησιμέυσαν 
υλικόν, λίθοι καί κέραμοι, ό τρόπος τής συναρμογής αυτών, προ παντός 
ό τρόπος τού μεταξύ τών λίθων καί τών κεράμων άσβεστοχρίσματος, ήτοι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:03 EEST - 13.56.182.168


