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είνε ίσως τό Έπιδότειον, οΰπνος έ'χω εδρεΐ προ ετών επιγραφήν άναγρά- 
φουσαν τάς δαπάνας τής τοιχοδομίας. Άλλ’ ό Παυσανίας παραδίδει (II 27) 
δτι ό Άντωνΐνος φκοδόμησεν εν τω ίερώ συν τοΐς ά'λλοις ιερόν θεών Έπι· 
δώ(ε/θ)των, συνάγεται δ’εκ τοΰτου, δπερ και ως προς τήν στοάν Κότυος συμ
πέρασμα, δτι δηλ. κατεστραμμένον δν τό Έπιδότειον άνψκοδόμησε και διε- 
σκεύασεν ό Άντωνΐνος. Ή τοιχοδομία δέ τής στοάς τοΰ Κότυος είνε ακριβώς 
όμοια τή τοΰ περί ου ό λόγος οικοδομήματος.

π. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

8. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΣΤΥΜΦΑΛΩι (1925)

Αί κατά τό έτος 1925 ένεργηθεΐσαι έν Στυμφάλφ άνασκαφαί έστράφη- 
σαν άφ5 ενός μέν περί τήν τελειοτέραν διευκρίνησιν τών περί τον κατά τό 
παρελθόν έτος άποκαλυφθέντα πρόστυλον ναόν (ΠΑΕ 1924) κτισμάτων τής 
αγοράς, άφ5 ετέρου δέ περί τήν άποκάλυψιν νέων οικοδομημάτων, συντα- 
χθέντος καί τοΰ παρατιθεμένου ενταύθα γενικού τής αγοράς τοπογραφικού 
διαγράμματος (παρένθετος πίν. 1).

Καί έκ μέν τών κατά τό 1924 άποκαλυφθέντων κτιρίων ήρευνήθη 
εφέτος λεπτομερέστερον:

1) Ή κρήνη, ής ευρέθη καί δευτέρα, συμμετρική κλΐμαξ καθόδου εις 
τό επίπεδον τής υδροληψίας ως καί ή άρίστης εργασίας εύθυντηρία τού 
κρουνοφόρου παραφράγματος τής δεξαμενής, (είκ. 1), στοιχεία δι’ ών καθω- 
ρίσθη τελείως τό σχέδιον τής κρήνης, τουλάχιστον έν κατόψει (είκ 2).

2) Τό προς Δ τής μεγάλης κατατομής κυκλοτερές κτίσμα, δπερ 
άπεδείχθη, δτι άπετέλει πύργον τού περιβάλλοντος τήν πόλιν τείχους, οΰτινος 
ούτως άποκατέστη ή συνέχεια μέχρι τής συναντήσεως αυτού μετά τού περι
βάλλοντος τήν άκρόπολιν φρουρίου (δρα γενικόν διάγραμμα πίν. 1).

Νέα δ’ευρήματα ήγαγεν εις φώς ή εφετινή σκαφή τά εξής:
1°ν) ψήν πύλην εισόδου εις τήν πόλιν, τών από Μαντινείας καί Φενεοΰ 

ερχομένων (πίν. 1).
2ον) ’Ορθογώνιον κτίσμα παραπλεύρως τού ναού, ίσως περίβολον 

αυλής προσηρτημένης τφ ίερώ (πίν. 1).
3ον) Τρία τετράγωνα βάθρα στοάς έκ τετραγώνων πεσσών, παρά τήν 

Ν. γωνίαν τοΰ τείχους (πίν. 1).
4ον) Μέγα ορθογώνιον, αγνώστου χρήσεως, οικοδόμημα, έντός τής 

μεγάλης κατατομής (πίν. 1). Ή όπισθία πλευρά τού κτίσματος τούτου, άπέχουσα 
τοΰ βράχου 0.90 άπετέλει τήν έτέραν τών παρειών δεξαμενής, ως άποδεικνύε- 
ται έκ τού υδραυλικού έπιχρίσματος, ύφ’ ού καλύπτεται. Έντός τής δεξαμενής
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Είκ.ϊΐ. Ή.κρήνη τής αγοράς άπ ανατολών.

Είκ. 2. Κάτοψις τής κρήνης τής αγοράς.

ταΰτης ευρέθησαν α) κεφαλή λίθινου άρχαΐζοντος ειδωλίου, εγχωρίου άξέ 
στου εργασίας (είκ. 3 δεξιά κάτω) β) πήλινον είδώλιον Άρτέμιδος βαι
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ίΤΤΜΊΆΑΟί
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ΠΑΡΕΝΘΕΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 1. ΤοΛογραφικόν διάγραμμα τής αγοράς τής Στυμιράλου περιλαμβάνον τα κατά τά έτη 1924 καί 1925 άποκαλυφθέντα κτίρια.
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νουσης προς τ’ αριστερά και κραχοΰσης διά μέν τής άριστερδς τόξον, διά 
δέ τής δεξιάς, κεκαμμένης προς τά ά'νω, άνελκουσης βέλη από τής επί τής 
ράχεως άνηρτημένης φαρέτρας (είκ. 3 αριστερά)· γ) κεφαλή πήλινου ειδω
λίου Ήρας (;) μετά πόλου (είκ. 3 κάτω εν τφ μέσφ)· δ) δυο κεφαλαί 
ειδωλίων γυναικών των ρωμακϊών αΰτοκρατορικών χρόνων, ώς μαρτυρεί 
ή διάταξις τής κόμης (είκ. 3 έν τώ μέσα)) καί τέλος ε) πλήθος θραυ-

Εΐκ. 3. Πήλινα καί λίθινα ειδώλια εύρεδέντα έν τή κατατομή.

σμάτων ειδωλίων τοϋ υπό στοιχεΐον β περιγραφέντος τόπου Άρτέμιδος.
Τά είδιολια ταϋτα πιθανώτατα κατέπεσον έκ τοΰ υπερθεν τής κατατομής 

υψώματος τής άκροπόλεως, ένθα υπάρχουσι θεμέλια ναών καί λαξεύματα 
μικροτέρων ιερών. Λόγω δέ τής μεταξύ τών ειδωλίων ύπάρξεως καί μορφής 
"Ηρας, κρατύνεται καί ή γνώμη, ό'τι δ πέρυσιν άποκαλυφθείς επί τής άκρο
πόλεως ναός ανήκει τή "Ηρα λόγω καί τών μικρών του διαστάσεων, καθόσον 
ή κατ’ εξοχήν έν Στυμφάλφ τιμώμενη ’Άρτεμις θά είχε ναόν μέγαν, οίον 
περιγράφει αυτόν ό Παυσανίας.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:12 EEST - 13.56.182.168



54 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1925

Εΐκ. 4. Μέγα πώρινον βόθρον.

Είκ. 5. Βόθρος θυσιών.

5ον) Ναόσχημον κτίριον καιά τό κράσπεδου τής προς τήν κατατο
μήν άγοΰσης όδοΰ και παρ’ αυτό δύο τετραγώνους βωμίσκους.

6ον) Μέγα βάθρον πιθανώς συμπλέγματος αγάλματος, πώρινου,
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(είκ. 4) διαστάσεων 3.12X2.25X0.58 μετά έξεχούσης μονοβάθμου κρη- 
πΐδος ΰψους 0.40 και τέλος ολίγον περαιτέρω τοΰ βάθρου.

7ον) Τετράγωνον βόθρον θυσιών (είκ. 5), επί τοΰ φυσικού βράχου 
λελαξευμένον.

Παραλλήλως δε προς την άνασκαφήν τής αγοράς έβαινε καί ή τοΰ κατά 
τό Β. ά'κρον τής περιοχής τής πόλεως κειμένου Φραγκικού ναοΰ, ουτινος άπε- 
καλΰφθη ολόκληρον τό βορείως τοΰ ίεροΰ βήματος διαμέρισμα καί τμήμα 
τοΰ βορείου κλίτους. Εντός τής καλυπτούσης τό κλιτός έπιχώσεως ευρέθη έν 
τορνέσιον καί μέγας αριθμός αρχιτεκτονικών μελών — πολυμερών πεσσών, κιο
νίσκων, βάσεων, κιονοκράνων, πλαισίων παραθύρων, βεργίων (nervures) 
κλειδών σταυροθολίων κλπ.—δι’ <5ν θά κατορθωθή ή ακριβής άναπαράστα- 
σις τοΰ εσωτερικού τής εκκλησίας, εν κατόψει τε καί τομή. Τό άνασκαφέν δια
μέρισμα διεσκευάσθη εις πρόχειρον μουσεΐον, έν φ άπετέθησαν μετ’ έπιμελείας 
τά εύρεθέντα αρχιτεκτονικά μέλη.

ΑΝ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

9. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΜΕΣΣΗΝΗι

Αί κατά τό έτος 1925, μετά μακροτέραν από τοΰ 1909 διακοπήν, έπανα- 
ληφθεΐσαι έν Μεσσήνη άνασκαφικαί έργασίαι, σκοπόν είχον την άκριβεστέραν 
έξερεΰνησιν τοΰ συνεδρίου καί δή τοΰ κυρίου αΰτοΰ θεατροειδοΰς δια
μερίσματος, τοΰ χρησιμεΰοντος ως τόπου συνεδριάσεων τών συνέδρων τής 
Μεσσήνης. "Οτε τό 1909 έπανέλαβεν ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία δι’ έμοΰ 
τάς έν τφ σπουδαιοτάτφ τουτφ αρχαιολογικά) τόπφ έρευνας, ή έργασία είχε 
προ αυτής άνεφγμένον τό πεδίον τής άνασκαφικής έξερευνήσεως διά τών 
δοκιμαστικών σκαφών τοΰ Θ. Σοφοΰλη, τών γενομένων τφ 1895 (Πρβ. 
Πρακτ. Άρχ. Εταιρείας 1895, 27 καί 1909,201 έ.).

Μετά τήν έν έτει 1909 έξερεΰνησιν τών συνεχομένων προς τό θεατροειδές 
διαμέρισμα άλλων δυο διαμερισμάτωτ τοΰ δλου συγκροτήματος, τοΰ άπαρτί- 
ζοντος τό συνέδριον, ύπελείπετο νά έξακριβωθή έν ταΐς λεπτομερείαις αΰτοΰ 
αυτό τό θεατροειδές έκκλησιαστήριον.

Τό διαμέρισμα τούτο ίκανώς έκφαινόμενον τοΰ έδάφους καί προ τών 
πρώτων δοκιμαστικών σκαφών, παρέχον δέ ασφαλή αφετηρίαν τής άνασκα
φικής εργασίας τοΰ 1895, φαίνεται δτι είχε τΰχει έρεΰνης τινός. Άλλ’ έπειδή 
ή άνασκαφή δεν είχε προχωρήσει πολύ — είχον δέ παρέλθει έκτοτε πολλά έτη, 
κατά τήν διάρκειαν τών οποίων ή συμφόρησις τών χωμάτων καί ή άγρια 
βλάστησις κατεκάλυψαν τά άρχαΐα λείψανα (είκ. 1), παρέστη άνάγκη, δπως 
άναλαμβανομένη ή σκαφή άποκαλυψη όλοσχερώς τό άρχαΐον οικοδόμημα 
καί καταστήση τούτο προσιτόν εις άκριβή μελέτην (είκ. 2). Τούτο δέ καθί-
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