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είναι όντως διαμέρισμα τοΰ σπηλαίου καί ταφή τοΰ πρώτου νεκρού έγένετο 
εν τφ διαμερίσματι καί ούχί εν τφ σπηλαίφ. Ή πρώτη δ’ όμως εικασία απο
κλείεται, διότι άνωθεν τοΰ τετράπλευρου κιβωτιόσχημου τάφου είναι βράχος, 
κατ’άκολουθίαν αί τέσσαρες πλευραί αΰτοϋ έκτίσθησανέκτής οπής τοΰ σπηλαίου.

Τά ευρήματα γενικώς των λοιπών σπηλαίων ήσαν ως καί τών περυσι- 
νών, εις την περί τών οποίων έκθεσιν παραπέμπω, δηλ. μικρά Μυκηναϊκά 
αγγεία διαφόρων τύπων, λεβήτια, τυφλόστομα άμφορείδια, κρατηρίσκοι κ.λ.π., 
έ'τι δέ χάνδραι μικραί έξ υαλώδους μάζης ή αχάτου καί μία αιχμή δόρατος, 
μία αιχμή πελέκεως καί μία λεπίς ξίφους.

Ν. ΚΥΤΤΑΡΙΣΣΗΣ

8. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΣΤΥΜΦΑΛΩ,

Αί κατά τό τρίτον έτος (1926) ένεργηθεΐσαι περί τά τέλη Σεπτεμβρίου 
έν Στυμφάλφ άνασκαφαι έστράφησαν κυρίως περί τήν έξερεΰνησιν: 1) τοΰ 
περιβόλου τής αρχαίας πόλεως καί 2) τής κατά τό βόρειον κράσπεδον τής 
Στυμφαλίας πεδιάδος μεγάλης Φραγκικής έκκλ?|σίας.

Ώς καί έν προηγουμένη μου έκθέσει άνέφερα ολόκληρον σχεδόν τήν 
διαδρομήν τών τειχών τής αρχαίας Στυμφάλου δυναταί τις νά παρακολού
θηση είτε έν θεμελίφ είτε καί μέχρις ΰψους 2.50μ. από τοΰ έδάφους, καθό
σον πολλά αυτών τμήματα διαφαίνονται έντός τών υπό τής λίμνης σχηματι- 
ζομένων ελών καί υπό τους πυκνούς καλαμώνας καί άραβοσιτώνας, ύφ’ ών 
καλύπτεται όλη σχεδόν ή περιοχή τής αρχαίας πόλεως. ’Ιδιαζόντως ευκρινής 
παρουσιάζεται ή συνέχεια τών τειχών κατά τήν δυτικήν καί τήν νότιον κλιτΰν 
τής άκροπόλεως, ταύτην δέ μόνην είχον παρατηρήσει οί αρχαιότεροι έρευ- 
νηταί λ Λόγφ τής έξαιρετικής έφετεινής ξηρασίας, έπιτρεψάσης τήν σκαφικήν 
έρευναν καί έν τή πεδιάδι προ τής μεγάλης κατατομής, κατέστη έφικτή ή 
παρακολούθησις καί καταμέτρησις τών τειχών, αρχής γενομένης από τής μεγά
λης κατατομής, ής τό δυτικόν τέρμα έγγίζει σχεδόν ιό από τής άκροπόλεως 
προς τήν πεδιάδα κατερχόμενον σκέλος τοΰ τείχους. ("Ορα τοπογρ. διάγραμμα 
έν τοΐς Πρακτικοΐς τοΰ 1925 πίν. 1). Πύργον κυκλοτερή τοΰ ειρημένου 
σκέλους σφζόμενον παρά τό δυτικόν άκρον τής κατατομής είχον έκλάβει, προ 
τής άνασκαφής, ώς ίδιον κυκλικόν κτίσμα. Όλίγφ νοτιώτερον τοΰ πύργου 
τούτου έβεβαιώθη πέρυσιν ή ΰπαρξις πύλης, δι’ ής οί Στυμφάλιοι έπεκοινώ- 
νουν προς τούς Όρχομενίους καί τούς Φενεάτας. Δι’ άλλης δέ πάλιν πύλης 
άποκαλυφθείσης έφέτος πολύ άνατολικώτερον, έτελεΐτο ή μετά τοΰ Φλιοΰντος 1

1 Curtius Peloponnesos Gotha 1851 I, πίν. IV.
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επικοινωνία. Ή δευτέρα δ’ αυτή πΰλη είναι, εν άντιθέσει προς την πρώιην, 
στρατηγικώτατα ωχυρωμένη διά δυο στρογγυλών πύργων, ενός προκεχωρη- 
μένου, από τοΰ οποίου εβάλλετο ή ακάλυπτος πλευρά τοΰ επιτιθεμένου, καί
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ετέρου τοποθετημένου έναντι τοϋ πρώτου κα'ι αμέσως προ τής κυκλικής αυλής, 
μεθ’ ήν ήκολούθει ή κλειομένη θύρα (είκ. 1). Ή διάταξις τής στυμφαλίας 
πύλης ως προς μεν την θέσιν και την μορφήν τών πύργων ομοιάζει προς 
την πύλην τών τειχών τής Μαντινείας ζ ως προς δε τό κυκλοτερές τής αυλής 
σχήμα προς την αρκαδικήν πύλην τών τειχών τής Μεσσήνης3, με τήν διαφο
ράν, δτι αι διαστάσεις τής αρκαδικής πύλης είναι πολύ μεγαλΰτεραι τών τής 
στυμφαλίας.

Κατ’ αποστάσεις σχεδόν κανονικάς (35-40 μ.) έ'φερον τά τείχη έξωτερι- 
κώς ήμικυκλικούς πύργους διαμέτρου 6.00 μ. έκτισμένους διά πολυγώνων

Είκ. 2. Κυκλικός πύργος τών τειχών τής Στυμφάλου μετά κλίμακος ανόδου.

λίθων. Ή εις τούς πύργους τούτους άνοδος ετελεΐτο διά κλιμάκων, ών μίαν 
άποκαλυφθεΐσαν παρέχει ή είκ. 2.

Ώς προς δέ τήν κατασκευήν αυτών τά τείχη τής Στυμφάλου άκολουθοΰσι 
τον γενικόν κανόνα κατασκευής τών αρχαίων φρουρίων. ’Αποτελούνται δηλον
ότι εξ ενός χωμάτινου πυρήνος πάχους 1.50 επενδεδυμένου εκατέρωθεν διά 
τοίχων ούτως, ώστε τό σύνολον ν’ άποτελή ογκώδες τείχισμα πάχους ποικίλ- 
λοντος από 2.80 μέχρι 3.20 μ.

Παρά τήν πύλην τού Φλιοϋντος, έν τφ εσωτερικά», άπεκαλύφθη εφέτος 
ρωμαϊκών χρόνων οίκημα, ούτινος μέγα (8.00Χ 15.40 μ.) διαμέρισμα είχε τό 1

1 Fougeres: Mantinee et l’Arcadie orientale 1898 σελ. 155 είκ. 29.
■; p err o t - Ch i p ie z. H. A. τόμ. VI πίν. XII. Expedition Scientif. de Moree 

τόμ. II πίν. 53. Marquand: Greek architecture είκ. 341.
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δάπεδον έστρωμένον διά σκληρότατου έρυθροΰ κονιάματος. ’Έτι δε περαι
τέρω προς Βορράν άπεκαλύφθη στωϊκόν οικοδόμημα μετά δυο έν τω έσωτε- 
ρικφ αύτοϋ κατά χώραν σφζομένων ιωνικών βάσεων κωνων διαμέτρου 0.41.

Έτέρα σκάφη έγένετο επί τής άκροπόλεως, ήτοι ύπεράνω περίπου τής 
αγοράς καί παρά τον προπέρυσιν άνασκαφέντα ναόν (ΠΑΕ 1924). Τοΰ τεμέ
νους τούτου, δπερ ύπετίθετο μέχρι τοΰδε τής "Ηρας (ΠΑΕ 1925 σ. 53), 
είχε μείνει τό 1924 άσκαφον μικρόν τμήμα παρά τό «οίκημα των ιερέων». 
Έν τφ τμήματι λοιπόν τοΰτφ εύρέθη πεπτωκώς δρος λίθινος, άποκεκρου- 
μένος κατά τό έν άκρον, διαστάσεων 0.21X0.29x0.56. Έπί τής μιας των 
πλευρών αΰτοΰ ό λίθος φέρει δι’ ωραίων γραμμάτων τής Δ' π. X. εκατονταε
τηρίδας την επιγραφήν

ΓοΛΙΑΔΟΣ
(ύψ. γραμμάτων 0,035 μ.). Τον λίθον τούτον, δστις διδάσκει ημάς τό πρα
γματικόν όνομα τής εν τφ ναώ λατρευομένης θεότητος, μετεκόμισα χάριν 
ασφαλείας, εις τό γειτονικόν χωρίον Κιόνια, ένθα νΰν φυλάσσεται έν τή 
οικία τοΰ Δη μ. Άθ. Ξερνοϋ.

"Ετερον δ’ επιγραφικόν εύρημα τής έφετεινής περιόδου έγένετο ολίγα 
μέτρα άνατολικώς τής Φραγκικής έκκλησίας έν τω άγρφ τοΰ Δη μ. Ξερνοΰ. 
ΤΗτο δέ τούτο βάθρον άνδριάντος παρακεχωσμένον εις την γειτονικήν 
αύλακα έκ λίθου σκληροΰ ύποκυάνου διαστάσεων 1.23x0.50x0.57. Ή 
παρά τήν άνω αριστερόν γωνίαν τής πρόσθιας δψεως τοΰ λίθου κεχαραγ- 
μένη έπιγραφή λέγει:

• Ο ΔΑΜΟ[Σ
ΣΤΥΝφΑΛΙ[Ιλ)Ν 

ΕΡΓΙΠΡΟΝ 
ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ

ΰψ. γραμμάτων 0.025. Τό μετά τεθλασμένης έσωτερικής γραμμής άλφα, 
ούτινος έγένετο χρήσις έν τή έπιγραφή, καθιστά φανερόν δτι ή έπιγραφή 
εινε μεταγενεστέρα τών αρχών τής Γ' π. X. έκατονταετηρίδος.

Μνημονεύομεν έν τέλει καί μικρού μαρμάρινης πλακός αποκόμματος 
ένεπιγράφου, άναφερομένου εις ρωμαΐόν τινα αύτοκράτορα, φυλασοομένου 
δέ νΰν έν τή οικία τοΰ Βλ. ΙΤαπαναγή (ύψ. 0.13, πάχ. 0.02 γράμματα 
μετ’ άκρεμόνων ύψ. 0.04)

ΡΑΤΟ αύτοκ]ράτο[ρα 
A . . . . α . . .

Τής δέ φραγκικής έκκλησίας άνεσκάφη, έν συνεχεία προς τό 
περυσινόν, έτερον τμήμα τοΰ βορείου κλιτούς, έν τφ όποίφ άνευρέθησαν 
πολλά τεμάχια γοτθικών κιονοκράνων, παραθύρων, τόξων, σταυροθολίων
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κλπ. δι’ ών άπηρτίσθη εντός τοΰ ναοΰ πρόχειρον ύπαιθρον αρχιτεκτονικόν 
μουσεΐον περιλαμβάνον την πλουσιωτέραν εν Έλλάδι συλλογήν γοτθικών 
αρχιτεκτονικών μελών (εικ. 3).

Τό σχέδιον τοΰ ναοΰ έξακριβωθέν εν πάσαις αΰτοΰ ταΐς λεπτομερείαις 
παρέχει ή παρατιθέμενη εικών 4. Ό ναός ήτο μέγα ορθογώνιον κτίσμα, 
εξωτερικών διαστάσεων (17.70χ35.10), καταλήγον προς άνατολάς εις εξέχον 
(4,30 μ.) τετράγωνον ιερόν βήμα, φέρον προς βορράν προσκεκολλημένον 
στρογγυλόν πύργον, προφανώς τοΰ κωδωνοστασίου. Εντός τοΰ πΰργου 
τούτου διετηρήθησαν αί τρεις πρώται βαθμίδες λίθινης έλικοειδοΰς κλίμα-

Είκ. 3. Τό έν τή φραγκική έκκλησίφ ύπαιθρον μουσεΐον.

κος. Ό βόρειος εξωτερικός τοίχος τοΰ ναοΰ έχει πάχος 1.00 μ. ένισχύεται δέ 
δι’ εξωτερικών αντηρίδων εξοχής 1.60 διηκουσών μέχρις ύψους 6 μ. Ό 
νότιος τοίχος τουναντίον στερείται αντηρίδων, κατεσκευάσθη δέ τούτου ένεκα 
πολύ παχύτερος τοΰ βορείου (1,40 μ.) ’Αντηρίδας κατ’ ορθήν γωνίαν τεταγ- 
μένας φέρουσι καί αί γωνίαι τοΰ ίεροΰ βήματος. Οί τοίχοι τοΰ ναοΰ έκτι- 
σμένοι ως επί τό πλεΐστον δι’ αρχαίων καλώς είργασμένων λιθοπλίνθων 1

1 II λ ή ν τών λιθοπλίνθων (Quader) έχουσιν έντοιχισθή καί τεμάχια σφονδύλων 
δωρικών κιόνων, έπικρανίτιδες δωρικαί, βαθμίδες κρηπΐδος μεθ’ ύποτομών, μαρμάρινοι 
στρωτήρες κέραμοι κλπ. προερχόμενα άναμφιβόλως έκ τοϋ υπό τοΰ Παυσανίου (VIII, 
27,7) μνημονευόμενου ναοΰ τής Στυμφαλίας Άρτέμιδος, οδτινος τήν ένταΰθα τοποθέ- 
τησιν έπεκύρωσεν ή υπό Martha έν BCH, 1883, 486 δημοσιευθεΐσα έιεπίγραφος στήλη 
(IG V, 2, 1913).
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τοποθετημένων εξωτερικώς, έχουσιν ώς πυρήνα χυτήν τοιχοποιίαν, ώς οί 
ρωμαϊκοί, διατηρούνται δε μέχρι σήμερον εις ύψος φθόνον ενιαχού τα 7 
μέτρα, (είκ. 5).

Έσωτερικώς ό ναός διηρεΐτο διά δυο στοίχων έκ τριών πολυμερών πεσ
σών εις τρία κλίτη, ών τό μέσον έχει ακριβώς τό διπλάσιον πλάτος τών

Είκ. 5. ΝΔ γωνία τής φραγκικής εκκλησίας τής Στυμφάλου.

πλαγίων. Άντιστοίχως προς τούς ελευθέρους πεσσούς ύπάρχουσιν επί τών 
τοίχων πολυμερείς παραστάδες, ών σφζονται τμήματα τών σφονδύλων καί 
τά ωραία διά φυλλωμάτων καί σταυρών κεκοσμημένα κιονόκρανα. Έπί τών 
κιονοκράνων δέ τούτων καί τών αντιστοίχων τών πεσσών έβαινον τά καλύ- 
πτοντα τον ναόν οξυκόρυφα σταυροθόλια, ών εύρέθησαν κατά την άνασκαφήν 
πλεΐστα τεμάχια τών βεργιών (nervures) ώς καί τινες τών κατά τήν συνάν- 
τησιν τούτων εν τή κορυφή ροδακοειδών κλειδών. Καί τά μεν τοΰ μέσου
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Είκ. 7. Ό πυργωτός πυλών τής έν Στυμφάλφ φραγκικής μονής.
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κλιτούς, δπερ ήτο και ύψηλότερον τών άκρων, σταυροθόλια έκάλυπτον χώρους 
τετραγώνους εν κατόψει, τα δε τών πλαγίων έπιμήκεις ορθογωνίους, ως συμ
βαίνει εις πολλούς γοτθικούς ναούς τής Δΰσεως. Διά τετραγώνων δε σταυρο
θολίων έκαλύπτετο και τό ιερόν βήμα και οί δυο έκατέραιθεν αυτού χώροι 
οί έπέχοντες τόπον προθέσεως και διακονικού. Φωτογραφίαν άναστηλωθέντος 
κατά χώραν τμήματος πολυμερούς πεσσού παρέχει ή είπών 6·

Ό ναός ειχεν έν μόνον πλουσίως διαμεμορφωμένον θύρωμα εισόδου, 
κατά τό μέσον τής δυτικής πλευράς. Τό θύρωμα δε τούτο άπετελεΐτο εκ τριών 
επαλλήλων οξυκόρυφων τόξων βαινόντων επί κιονίσκων, ών εύρέθησαν κατά 
χώραν αί βάσεις. Παράθυρα δ’ ύπήρχον κάτω μέν μόνον επί τών μακρών 
πλευρών τού ναού, άνω δέ ύπεράνω τής πεσσοστοιχίας, ίσως δε καί άνωθεν 
τού θυρώματος. Άναμφιβόλως δέ καί τό ιερόν θά έφωτίζετο δι’ ενός μεγά
λου προς άνατολάς παραθύρου, δπερ δεν έσημειώθη έν τή παρατιθέμενη 
κατόψει (είχ. 4), επειδή τού ιερού οί τοίχοι εις μικρόν μόνον ύψος διετη- 
ρήθησαν.

Τά παράθυρα έφράσσοντο διά μαρμάρινων φραγμάτων σχηματιζομένων 
δι” δξυκορύφων τοξυλλίων ή τριφύλλων (είκ. 3).

Ό περιγράφεις ναός άπετέλει τό καθολικόν μονής, ής διακρίνονται τά 
θεμέλια κελλίων, καί ό καλώς διατηρηθείς πυλών τής εισόδου (είχ. 7). Ό 
πυλών δ’ ούτος έχει σχήμα τετράγωνον (7.30χ7.60) καλυπτόμενον διά καμά
ρας, ύπεράνω τής οποίας ύψοΰτο οχυρός πύργος.

”Αν κρίνη τις έκ τών επί τών κιονοκράνων διακοσμητικών θεμάτων 
καί έκ τής μορφής τών πολυμερών πεσσών δύναται νά χρονολογήση τον 
ναόν από τών μέσωυ τής ΙΓ' έκατονταετηρίδος.

ΑΝΑΣΤ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

9. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Αί κατά τό έτος τούτο έν Έπιδαύρφ άνασκαφαί περιεστράφησαν περί 
τον χώρον τον προς βορράν τού Σταδίου, ένθα ή παρά τό βόρειον ανάλημμα 
τού Σταδίου δίοδος, ήν διερχόμενός τις καί στρέφων δεξιά εισέρχεται διά τής 
καμαρωτής εισόδου εις τον στίβον τού Σταδίου. Υπέρ την δίοδον (δρόμον) 
ταύτην έκτείνεται εύρεΐα πλατεία· εις τό βάθος δέ ταύτης άπεκαλύφθη νύν 
καί όλοσχερώς έξηρευνήθη διπλή Στοά μήκους 27 περίπου μέτρων καί 
πλάτους 9 μ. ’Εν τή προσόψει ειχεν αύτη 11 δωρικούς πιθανώς κίονας, 
έ'νεκα δέ τού μεγάλου πλάτους αυτής είχε καί έσωτερικώς, προς ύποβάστασιν 
τής στέγης, στίχον κιόνων ’Ιωνικού ρυθμού, ών σώζονται αί βάσεις. Χαρα
κτηριστικόν τών κιόνων τούτων είνε δτι ή σπείρα ομοιάζει τή ίδιορρύθμω
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