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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
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ό κοινώς λεγόμενος τρόπος τοΰ μυστρίσματος, έγιναν δέ και μικραί τινες 
Ικσκαφαί περ'ι τά θεμέλια.

Τα Παλάτια τών Δεσποτών τοΰ Μυστρά παρουσιάζουν, ώς γνωστόν, 
εις την εξωτερικήν ό'ψιν θέαν τριγώνου, τοΰ οποίου ό χώρος, ό περιλαμβα
νόμενος εις την υποτείνουσαν, αποτελεί τήν εξωτερικήν αυλήν (Cour d’ hon- 
neur). Ή μακρά πλευρά σύγκειται έξ ενός μακροΰ καί ύψηλοΰ οικοδομή
ματος, επί τοΰ οποίου είναι προστεθειμένη σχεδόν κάθετος πτέρυξ βλέπουσα 
προς τήν κάτω κοιλάδα τοΰ Ευρώτα.

Έκ τής τοιαύτης μελέτης πείθομαι, δτι τό πρώτον έγερθέν δεσποτικόν 
οίκημα είναι τό προς τήν ανωφέρειαν τοΰ βουνοΰ, τό ε'χον κατεόθυνσιν προς 
τήν κομψήν εκκλησίαν τής Ά,γίας Σοφίας. Ή οίκοδομία τοΰ κτίσματος 
τοΰτου είναι προφανέστατα διάφορος από τής τών άλλων κτισμάτων, τών 
μεγαλύτερων, καί από τό κύριον σώμα τοΰ συγκροτήματος, τό όποιον απο
τελεί τήν μακράν πλευράν, καί από τήν κάθετον επ’ αυτήν πτέρυγα. ΟΕ 
λίθοι είναι εντελώς διάφοροι, είναι σχιστόλιθοι έ'χοντες μελαψήν τήν ό'ψιν, 
επιχρίσματα ολίγα υπάρχουν, οί τοίχοι είναι λεπτότεροι καί ή καθόλου ό'ψις 
στενόχωρος καί άρχαίζουσα. Εΰρισκόμεθα δηλαδή πρό κτιρίου, τό όποιον 
άνηγέρθη έσπευσμένως, ολίγον άμελώς. Τοΰτο λοιπόν ανάγκη νά είναι τό 
πρώτον έγερθέν έν Μυστρά αρχοντικόν οίκημα, καί διά τοΰτο όρθώς δυναται 
ν’ άποδοθή εις τήν πρώτην έγκατάστασιν Δεσπότου ή μάλλον ά'ρχοντος, εις 
τήν εποχήν τών Καντακουζηνών, τών υιών τοΰ Αΰτοκράτορος. Τό κτίσμα 
λοιπόν είναι τών μέσων τοΰ ΙΔ' αίώνος.

Είς μακράν κάθετον γραμμήν προς τό παλαιότερον τοΰτο κτίσμα συνέ
χεται τό κύριον σώμα τοΰ συγκροτήματος, τό όποιον, μοί φαίνεται, ότι είναι 
τό νεώτερον. Τοΰτο είναι τό νεώτατον κτίσμα, μεταξύ δέ τών δυο ήγέρθη 
ή προς τήν Παντάνασσαν κάθετος πτέρυξ. Ή έξέχουσα αυτή πτέρυξ δέν 
έκτίσθη έξ ολοκλήρου αμέσως αλλά συνίσταται από διάφορα συνενοΰμενα 
οικήματα κατά προεξοχήν. Γενικώς δύναμαι νά ειπω, δτι, ώς έμφαίνεται έκ 
τής τοιχοδομίας καί τής δλης διαθέσεως, δΰνανται τά κτίσματα ταΰτα ν’ άνα- 
χθώσιν είς τά τέλη τοΰ ΙΔ' αίώνος. Ένταΰθα έ'χομεν καί μικράν Φραγκικήν 
έπίδρασιν, έμφαινομένην είς τόξα παραθύρων Γοτθικά.

Άλλ’ ή έπίδρασις είναι καταφανεστέρα είς τό κύριον σώμα, είς τήν 
μακροτάτην πλευράν, τήν μεταξύ τών δύο τούτων κτισμάτων, ή οποία απο
τελεί τό κύριον σώμα. Είναι δέ αυτή τό νεώτατον κτίσμα. Τά πλαίσια τών 
παραθύρων είναι τοΰ λεγομένου φλογοειδοΰς ρυθμοΰ (style flamboyant), 
ό όποιος ένεφανίσθη κατά τήν τελευταίαν περίοδον τής Γοτθικής τέχνης. 
Εις τήν μεγάλην ταύτην οικοδομήν, ή οποία έχει ΰψος τριών ορόφων ανοι
κτών, καί περιβάλλει τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ θρόνου έχουσαν τό ανοικτόν 
ΰψος τών τριών ορόφων, ή τοιχοδομία καί τά επιχρίσματα είναι ακριβώς
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δμοια προς τά τών άλλων χασμάτων τής μεταγενεστέρας τέχνης έν Μυστρά, 
τών αρχών τοΰ ΙΕ' αΐώνος (Παντανάσσης, μικρών εκκλησιών, οικημάτων). 
Έκσκαφαί τινες, συμπληροΰσαι παλαιοτέρας, γενόμεναι εις τά υπόγεια ώς 
και άλλαι εις τάς αΰλάς, έδειξαν τό βάθος τών θεμελίων, καί την υπαρξιν 
αλλεπαλλήλων σειρών υπογείων, έπί τών οποίων στηρίζεται ή δλη αίθουσα 
καθ’ δλον τό μήκος. 'Η επιμελής εν γένει οίκοδομία και τοιχοδομία, ή ευρυ
χωρία τών παραθύρων, ή ευρυτης τής έκτελέσεως δεικνύουν προχωρημένην 
εποχήν. Διά τοΰ μεσαίου τούτου κτίματος συνεπληρώθη τό ευρύ οικοδομικόν 
συγκρότημα τών Δεσποτικών παλατίων, τά όποια αποτελούν έν από τά 
ολίγα και τά σημαντικώτατα σφζόμενα μνημεία τής αστικής Βυζαντινής 
αρχιτεκτονικής.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ

10. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΚΡΗΤΗι

'Η άνασκαφή τών λιμενικών εγκαταστάσεων μινωικής εποχής έν 'Αγίοις 
Θεοδώροις, 12 V* χιλιόμετρα προς Άνατ. τοΰ Ηρακλείου, έσυνεχίσθη και 
έπερατώθη Ιφέτος. Ώς ήδη έκ τής πρώτης άνασκαφής τοΰ 1926 έγένετο 
φανερόν, (’Ίδ. Πρακτικά 1925-26, 141 έξ.) at εγκαταστάσεις έκεΐναι άπετε- 
λοΰντο έκ συστάδος οικοδομημάτων και έξ ενός μεγάλου ορθογωνίου περι
βόλου, δστις έφέτος ανασκαφείς όλόκληρος άπεδείχθη, δτι είχε κατά μεν την 
μακράν πλευράν μήκος 50 μέτρα, κατά δέ τήν στενήν τό ήδη γνωστόν έκ 
τής παλαιάς άνασκαφής, 36 μέτρα.

Ό περίβολος ούτος έχρησίμευε προφανώς ώς αγορά και τόπος συνα- 
θροίσεως τών άφικνουμένων προς έμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Ήτο υπαίθριος και μόνον κατά τήν δυτικήν του πλευράν έφερεν ολίγα 
οικοδομήματα, τά όποια άπετελοΰντο έκ μικρών αποθηκών. Καί τά διαμε 
ρίσματα ταΰτα άνεσκάφησαν έξ ολοκλήρου έφέτος. "Οτι ήσαν άποθήκαι δει- 
κνύουσι τά λείψανα τών πίθων, τά όποια εΰρέθησαν κατά χώραν, αν καί 
διά τήν έλαχίστην υπέρ τό έδαφος διατήρησιν τών οικοδομημάτων τούτων 
μόνον τά κατώτερα μέρη τών πίθων άνευρίσκοντο πάντοτε.

Ή είσοδος εις τον περίβολον τούτον φαίνεται, δτι ήτο έκ τής νοτιάς, 
ήτοι τής μεσογείου πλευράς. ”Αν καί ή πλευρά αύτη διετηρήθη κακώς, 
φαίνεται, δτι έν είδος θύρας υπήρχε, διότι εις έν μέρος διακόπτεται ό τοίχος 
κανονικώς, αφήνει έν άνοιγμα καί κατόπιν έπαναλαμβάνει τήν πορείαν του, 
άν καί ούχί έπί τής αυτής ευθείας, άλλ’ έλαφρώς έξώτερον. ’Έπειτα έξαφανί- 
ζεται δλως, παρακείμενα δέ χριστιανικά κτίρια δίδουσι τήν έξήγησιν τής 
καταστροφής του. Επίσης καί ή δυτική πλευρά δέν διατηρείται καθ’ δλον 
αυτής τό μήκος.
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