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6. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΕΙ “ΤΖΑΜΙ,, ΤΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

Παρορμηθείς έκ τής πρό τριετίας εύρέσεως χαλκής ενεπίγραφου πλακός 
καί χαλκοϋ αναθηματικού τράγου (παρ. Ά. Όρλάνδον 'Ελληνικά τ. 10 σ. 5 ε.)

αΝα:?ι<λφη £ΙΚΥωΗιΑ£

έν τοποθεσία τής Σικυωνίας ονομαζόμενη υπό τών εντοπίων «Τζαμί» κεί
μενη δέ επί τής δημοσίας όδοΰ τής άγοΰσης από Σικυώνος εις Στΰμφαλον, 
επεχείρησα εφέτος, ευμενεί εγκρίσει τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, την διά 
σκαφικής έρεΰνης άναζήτησιν τοϋ ίεροϋ, εξ ου πιθανώτατα προέρχονται τά
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G2 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1941

ανωτέρω μνημονευθέντα χαλκά ευρήματα. Δυστυχώς λόγω τοΰ προκεχωρη- 
κότος τής εποχής καί τής γενικής καταστάσεως τής χώρας, ή έρευνα υπήρξε 
λίαν περιωρισμένη καί ουχί τόσον αποδοτική, οσον άνεμένετο.

Κατά τό λέγειν των χωρικών ή χαλκή επιγραφή εύρέθη επί τοΰ στενού 
καί έπιμήκους λόφου, όστις ύπέρκειται τής παρακείμενης όδοϋ, παρά τό χάνι
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Είκ. 2. Λίθινον ιγδίον.

Κουτρουμπή. Έπί τής ράχεω; τοΰ λόφου τούτου άνεΰρον λείψανα ικανών 
κτηρίων ώς καί θραύσματα αγγείων, ών τινα μετ’επιμελούς γανώματος, ά'τινα 
μαρτυροΰσι την έπί τοΰ λόφου ΰπαρξιν αρχαίου συνοικισμού.

Δυστυχώς ή έπίχωσις, ήτις καλύπτει τά κτήρια, είναι τόσον μεγάλη, ώστε 
|δέησε νά περιορισθώ εις την άνασκαφήν ενός μόνον μικρού κτηρίου.
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Τοΰτο έχει σχήμα τετράγωνον πλευράς (9,50μ.) (ΕΙη. 1) διασώζονται δέ 
έκ τών 0,97μ. παχέων τοίχων του ή κατά 0,1 Ομ. έξέχουσα ευθυντηρία και 
ή αμέσως υπεράνω αυτής στρώσις (υψους 0,52μ.) άποτελοΰμεναι έκ μεγάλων 
πετρών τοϋ εγχωρίου μελανός τιτανόλιθου, επιμελούς οπωσδήποτε εργασίας 
άλλ’ άνευ συνδέσμων, τοϋθ’ οπερ καθιστά δυσχερή την χρονολόγησιν τοΰ

Εΐκ. 3. Πήλινον πλακίδιον μετά παραστάσεως σατΰρου.

μνημείου, ήτις έν τούτοις δΰναται να υποβοηθηθή έκ τών ευρεθέντων κατά 
τήν άνασκαφήν άφθονων θραυσμάτων αγγείων (ιδία λοπάδων) ών τά πλεϊστα 
είναι έξ ιοχροϋ πηλοΰ ά'νευ γανώματος καί ανάγονται πιθανώτατα εις τά τέλη 
τής Ελληνιστικής ή τάς άρχάς τής ρωμαϊκής εποχής. "Οσον άφορρ τον προο
ρισμόν τοΰ άνακαλυφθέντος κτηρίου δπερ σημειωτέου, προφαντός λόγω τοΰ
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τετραγώνου του σχήματος, έχαρακτηρίστθη ανέκαθεν υπό των χωρικών ως 
τζαμί, παρατηρώ τά εξής:

Ναός δεν δΰναται να είναι λόγφ τοΰ τετραγώνου του σχήματος, ένεκα 
τοΰ οποίου θα πρέπη μάλλον νά χαρακτηρισδή ώς πύργος κατοπτεύσεως.

Ή ύπόθεσις αύτη ενισχύεται έκ τοΰ γεγονότος οτι τό κτήριον εύρίσκεται 
επί τής κορυφής τοΰ λόφου ήτοι εις καίριον στρατηγικόν σημεΐον καί θά 
έδέσποζε τών πέριξ εκτάσεων καί ιδία τής από Σικυώνος εις Στύμφαλον όδοΰ. 
’Αλλά καί τά γενόμενα ευρήματα ευτελών αγγείων κάλλιστα δΰνανται νά 
προέρχωνται έκ τής εν τώ πύργω έδρευούσης ποτέ φρουράς. Προς όμοίαν δέ 
χρήσιν θά προωρίζετο καί μέγα λίθινον ίγδίον μετ’ ελλειψοειδούς κοιλότητος 
(είκ. 2), οΰτινος σώζονται σήμερον τέσσαρα τεμάχια.

Άλλη μικρά σκάφη ένεργηθείσα καθ’ ύπόδειξιν τού χωρικού Π. Νίκα 
προς νότον τοΰ χωρίου Μάτσανι άπέφερεν ως εύρημα μικρόν πήλινον ειδώ- 
λιον γηραιού σατΰρου είκονιζομένου έν άναγλύφω επί πλακός διαστάσεων 
0,065 X 0,125 μ., τεθραυσμένης κατά την κάτω δεξιάν γωνίαν.

Ή μορφή (είκ. 3) βλέπει σχεδόν κατ’ ενώπιον είναι δέ γυμνή τό κάτω 
ήμισυ τού σώματος, προγάστωρ καί ιθυφαλλική, τό δέ ά'νω μέρος μετά τής 
κεφαλής κεκαλυμμένη δι’ ίματίου.

Δύο μικραί όπαί διατρυπώσαι τό ά'νω μέρος τής πλακός μαρτυρούσιν δτι 
τό προφανώς αναθηματικόν τούτο είδώλιον, ήτο άνηρτημένον έν τινι ίερώ, 

πιθανώτατα τοΰ Διονύσου.
Τό είδώλιον μεταφερθέν εις Αθήνας προς καθαρισμόν, κατατεδήσεται 

προσεχώς εις τό Μουσεΐον Σικυώνος.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΙΚΑΣ
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