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5. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΣΙΚΥΩΝΟΣ 1941

Λόγφ τών εξαιρετικών συνθηκών τής χώρας αί εφετινά! εν Σικυώνι 
έργασίαι περιωρίσθησαν το μέν εις την λεπτομερή έξέτασιν τοϋ έν μέρει 
άποκαλυφθέντος Βουλευτηρίου, τό δέ εις την άποκάλυψιν νέου ψηφιδωτού 
δαπέδου έν τή πεδιάδι.

Ή γενομένη άναστήλωσις τοΰ νοτίου τοίχου τοΰ Βουλευτηρίου έπ! 
μήκους 15 και πλέον μέτρων διά τής άρσεως τών κατερριμμένων ορθοστατών 
αύτοΰ, επέτρεψε την άρτιωτέραν του μελέτην.

Ό τοίχος κατεσκευασμένος έκ τοΰ εγχωρίου ερυθρωπού πώρου συνί- 
στατο α) έκ κρηπΐδος άποτελουμένης έξ εύθυντηρίας και δυο υπέρ αυτήν 
στρώσεων β) έξ ορθοστατών καί γ) έκ κανονικών λιθοπλίνθων. Και ή μέν 
εύθυντηρία άποτελεΐται έκ κανονικών διποδιαίων το μήκος λίθων (0.652) 
ύψους 0.35, έχόντων απλώς λελεασμένην τήν προσθίαν έπιφάνειαν, αί δέ 
δύο ύπεράνω αυτής στρώσεις έκ λίθων τετραποδιαίων τό μήκος (1.31) έχόντων 
την έξω έπιφάνειαν κεκοσμημένην διά βεβαθυσμένοο (0.01) πλαισίου π?,άτους 
0.025. Τό ύψος τών δύο τούτων στρώσεων είναι, τής μέν κάτω 0.445, τής δέ 
άνω ήτοι τού τοιχοβάτου 0.43. Εξέχει δ’ή κάτω στρώσις κατά 0.13.

Οί έπ! τού τοιχοβάτου βαίνοντες όρθοστάται, τετραποδιαΐοι και αύτο! τό 
μήκος (1.312) και διποδιαΐοι τό πάχος (0.654) έχουσιν ύψος 0.945, συνδεόμενοι 
άνω διά πειομόρφων συνδέσμων μήκους 0.31. Ώς δέ τών λίθων τής κρηπΐ- 
δος ούτω κα! τών ορθοστατών ή έξωτερική έπιφάνεια έκάστου λίθου έφερεν 
δμοιον βεβαθυσμένον πλαίσιον πλάτους 0.025, τών δέ ούτω σχηματιζομένων 
πινάκων ή έπιφάνεια έλαξεύθη ούτως, ώστε νά δημιουργώνται επτά καθ’ ύψος 
έλαφρότατα τονιζόμενοι όριζόντιαι ταινίαι. Κατά τούς προσιόντας αρμούς 
φέρουσιν οί όρθοστάται άναθύρωσιν, πλάτους 0.08, τήν δ’ έσωτερικήν των 
παρειάν έχουσι τελείως λελεασμένην, άτε ορατήν καί ταύτην, ένώ τών λίθων 
τής κρηπΐδος ή έσωτερική έπιφάνεια είναι ανώμαλος, καθ’ δ κεκαλυμμένη. 
Ή άνω έπιφάνεια τών ορθοστατών διασφζει πλήν τών συνδέσμων καί τά έκ 
τής μετακινήσεως τών άνωθεν πλίνθων προελθόντα μοχλοβόθρια (Stemnr 
16cher), δι’ ών έξακριβοΰται α) δτι καί αί πλίνθοι είχον μήκος τεσσάρων 
ποδών καί β) δτι οί ανιόντες αρμοί των έδιχοτόμουν τό μήκος τών λίθων 
τοΰ τοιχοβάτου. Ωσαύτως έκ σψζομένων έπ! τής άνω έπιφανείας χαραγών 
συνάγεται, δτι τό πάχος τών πλίνθων ήτο κατά 0.02 μικρότερον τού τών 
ορθοστατών ήτοι 0.63. Γνωστά! κατά ταΰτα είναι αί δύο διαστάσεις τών 
πλίνθων, αγνώστου παραμένοντος τοΰ ύψους. ’Ιδιαιτέρου λόγου αξία είναι 
κα! ή έπ! τής άνω έπιφανείας εκάστου ορθοστάτου κα! εις μικράν από τής 
έ'ξω ακμής άπόστασιν κα! δή κατά τό μέσον περίπου τού μήκους των ύπαρξις
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γραμμάτων χαραχθέντων προς καθοδήγησιν των τεκτόνων καί οριζόντων την 
τάξιν έκαστου ορθοστάτου. Βλέπουσι δέ τά γράμματα προς τό εσωτερικόν 
τοϋ λίθου και χωροΰσιν άπ5 ανατολών προς δυσμάς, τοϋθ’ όπερ μαρτυρεί 
και την φοράν τής τοποθετήσεώς των. Είναι δέ τά γράμματα ταϋτα κατά

ΒοΥΛΕΥΤμΡίοΝ 
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΤΡΝ 
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Είκ. 1. Όψις, τομή καί κάτοψις των κατωτάτων σφονδύλων των εσωτερικών κιόνων
τού Βουλευτηρίου.

σειράν τά εξής ΤΚ, ΥΚ, ΦΚ, ΧΚ, ΨΚ, ΩΚ, AIK, Β1Κ, ΓΙΚ. Ήριθμημένοι 
επίσης ήσαν καί οί λίθοι τοϋ τοιχοβάτου (έφ5 ενός των οποίων σοιζονται τά 
γράμματα ΒΚΙ) ούχί όμως καί οί των κατωτέρων στρώσεων.

Ή έξέτασις των δυο καί μόνον σφζομένων σφονδύλων των έσωτερικών 
στηριγμάτων τοϋ κτηρίου άπέδειξεν, ότι οί έξ ασβεστόλιθου κίονες τοϋ Βου
λευτηρίου (είκ. 1) είχον τον κατώτατον αυτών σφόνδυλον συμφυά προς την βά- 
σιν καί ότι έ'βαινον επί μεγάλων τετραγώνων πλίνθων (βατήρων) πλευράς 1.32 
γομφούμενοι έπ’ αυτών διά κυβικού κατά τό κέντρον γόμφου. Τό ολικόν ύψος 
τοϋ βατήρος είναι 0.30, επειδή όμως οΰτοι φέρουσιν εις τό κάτω μέρος έκά-
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στης κατακορΰφου πλευράς ύποτομήν ύήιους 0.06, ήτις προφανώς έχρησίμευεν 
ΐνα σφηνοΰνται έν αύτοϊς αί πλάκες τής στρώσεως, τό ορατόν ύψος τοΰ βατή- 
ρος ήτο μόνον 0.24. Γενομένης δέ χωροσταθμήσεως εύρέθη δτι ή ούτω καθορι- 
σθεϊσα επιφάνεια τής στρώσεως συμπίπτει προς την άνω επιφάνειαν τοΰ τοι- 
χοβάτου. Οί διασωθέντες δυο κατώτατοι σφόνδυλοι των κιόνων (είκ. 2) έχουσι 
τάς βάσεις Ίωνικάς άποτελουμένας δμως εκ δυο μόνον στοιχείων ήτοι μιας σπεί
ρας άνω και μιας άποθέσεως κάτω. Ό άπλουστευμένος οΰτος τύπος ’Αττικής

Είκ. 2. Εις τών διασωθέντων κατωτάτων σφονδύλων τών εσωτερικών κιόνων
τοΰ Βουλευτή ρ ίου.

’Ιωνικής βάσεως δεν πρέπει να ξενίση ημάς αποβλέποντας εις την εποχήν 
καθ’ ήν εκτίσθη τό Βουλευτήριον ήτοι εις τό α. ήμισυ τοΰ 3ου π. X. αίώνος· 
Ό κορμός συνενοΰμενος δι’ ελαφράς καμπύλης (άποθέσεως) πρός την βάσιν 
φέρει παραδόξως 20 μόνον ραβδώσεις, χωριζομένας απ’ άλλήλων διά 0.019 
πλατειών ταινιών.Έν τομή όριζοντία παρουσιάζουσιν αί ραβδώσεις καμπύλην 
χαρασσομένην διά τριών κέντρων (τοΰ λεγομένου σχήματος λαβής κανίστρου)· 
Κάτω αί ραβδώσεις δεν περατοΰνται, ως εις τα κλασικά μνημεία, ολίγον υπέρ 
την σπείραν άλλ’ είσδΰουσιν εις τό σώμα τής βάσεως δημιουργουμένων εκεί 
άρυταινοειδών κοιλοτήτων (είκ. 1) συγχωρουμένων εις εσωτερικούς μόνον 
κίονας, διότι εις εξωτερικούς θά επληροΰντο ύετείων ύδάτων, άτινα θά παρέ-
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μενον έν αύταΐς στάσιμα. Ό αμέσως υπέρ τον κατώτατον σφόνδυλος έγομφοΰτο 
επί τοΰ πρώτου δι’ είδικοΰ γόμφου φέροντος προσηρτημένον καί μικρόν τι 
έ'μβολον (είκ. 1). Ή από ακμής εις ακμήν διάμετρος τοΰ κάτω σφονδύλου 
είναι 0.85. Τό ολικόν άρα ύψος τών κιόνων θά έκυμαίνετο περί τά 8 μέτρα.

Τό δε εν τή πεδιάδι άποκαλυφθέν ψηφιδωτόν δάπεδον (είκ. 3) εΰρί- 
σκεται κατά τούς πρόποδας σχεδόν τής άκροπόλεως παρά την πρώτην καμπήν 
τής από Σικυώνος εις Κιάτον αμαξιτού, εντός τοΰ άμπελώνος τοΰ X. Καραμπέ- 
τσου. ’ Εχει διαστάσεις 2.80 X 2.80 καί διατηρείται σχεδόν άρτιον. Φέρει σύν- 
τθετον φυτικήν διακόσμησιν άποτελουμένην έκ κεντρικού ρόδακος από τοΰ 
οποίου εκφύονται 8 διαγωνίως βαίνοντες έλικοειδεΐς πλοχμοί πολλαπλώς δια-

ΕΙκ. 3. Ψηφιδωτόν δάπεδον έν τφ κτήματι Καραμπέτσου.

κλαδοΰμενοι καί καταλήγοντες κατά τάς γωνίας καί τό μέσον έκάστης πλευράς 
εις ανθέμια καί φύλλα περιτέχνως συνδεδυασμένα καί πληροΰντα τό δλον πε- 
δίον ούτως, ώστε έλάχιστον νά καταλείπεται κενόν βάθος. Καί τά μέν κοσμή
ματα αποτελούνται έκ λευκών ποταμίων ψηφίδων καί Ιλαχίστων ερυθρών, 
τό δέ βάθος έξ όμοιων κυανομελαίνων. Ή σοφία καί ή χάρις τής συνθέ- 
σεως καί τής έκτελέσεως ή ακρίβεια ένθυμίζουσι μεγάλως τά επί τοΰ λαιμού 
’Αττικών ιδία αγγείων παρεμφερή φυτικά συμπλέγματα καί τάσσουσιν τό 
νέον ψηφιδωτόν δάπεδον εις τούς περί τό 400 π. X. χρόνους.

Έπί τή ευκαιρία παραθέτω ενταύθα άποκατάστασιν τοΰ σχεδίου ετέρου 
ψηφιδωτού έκ θαλασσίων λευκών καί ύπομελαίνων ψηφίδων δαπέδου, εύρε- 
θέντος πάλαι έν τή πεδιάδι, τεμαχισθέντος δ’ υπό τών κατοίκων Βασιλικού, 
ϊνα τό μεταφέρωσιν εις τάς οικίας των, ένθα τό έχρησιμοποίουν ϊνα συν- 
τρίβωσιν έπ’ αυτού τον προς ψεκασμόν τών αμπέλων χρησιμοποιούμενο^’
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κρυσταλλικόν θειϊκόν χαλκόν! (άλογόπετρα). ΙΊερκτυλλέξας έκ διαφόρων οι
κιών τα τεμάχια τοϋ είρημένου ψηφιδωτού εις τό μουσεϊον Σικυώνος, κατώρ- 
θωσα ν’ άποκαταστήσω ασφαλώς τό σχέδιον τοΰ εν τφ μέσφ κυκλοτερούς 
εμβλήματος (είκ. 4), δπερ άπετελεΐτο εξ ενός κεντρικού δκταφΰλλου ρόδα- 
κος περιβαλλόμενου υπό αστραγάλου και οκτώ πέριξ αυτού εναλλάξ διατεταγ-

Είκ. 4. Άποκατάστασις ετέρου πρό ετών έν τή συστάδι τής Σικυώνος 
άνευρεθέντος ψηφιδωτού δαπέδου.

μενών κλειστών και ανοικτών ανθεμίων, τα μεταξύ τών όποιων κενά έπλή- 
ρουν άνθη κωδωνόσχημα εκφυόμενα από τών συστρεφόμενων ελίκων, έφ’ών 
έπεκάθηντο καί τα ανθέμια. Ή δλη συνθεσις περιεβάλλετο υπό σπειρο- 
μαιάνδρου. Τό σχέδιον τών ανθεμίων καί τών κωδωνοσχήμων φύλλων καί 
ή εν γένει τεχνοτροπία τοΰ εμβλήματος τοποθετούσι τό ύπ5 ό'ψει ψηφιδωτόν 
εις τό πρώτον ήμισυ τού 4ου αΐώνος.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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