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δομήματος ήτο διώροφος ίσως, διηρεΐτο εις τρία τμήματα, ών τό μέσον 
μεγαλύτερον, καί είχε δέκα κατά μήκος τόξα ΰποβαστάζοντα την στέγην. 
Μήκος έχει αυτή 37 κα'ι πλάτος 8 λ, μέτρων.

Περαιτέρω έρευνα θέλει ίσως δείξει, αν τό περί ου ό λόγος πολυσύν
θετον, περισπούδαστου καί πρωτοφανές εν Έλλάδι διπλοϋν 'Ρωμαϊκόν 
κτίσμα αποκλειστικόν (;) είχε προρισμόν να χρησιμεύη ώς λουτρών (Ther
mae) καί ποιαν τινά δύναται ϊσως να έχη τούτο σχέσιν προς τα υπό 
Άντωνίνου, «άνδρός τής συγκλήτου βουλής» κατά Παυσανίαν, κτισθέντα 
έν τώ Ίερώ οικοδομήματα.

Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

7. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ίΤΥΜΦΑΛΩι

Αί έν αοχαίςτ Στνμφάλω δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
ένεργηθεΐσαι άνασκαφαί διήρκεσαν κατά ιό πρώτον τοΰτο έτος λόγω τής 
μικράς παρασχεθείσης πιστώσεως (δραχ. 3000) μίαν περίπου εβδομάδα, 
από τής 19ης μέχρι τής 25ης Σεπτεμβρίου 1924.

Παρά την βραχειαν δμως διάρκειαν ιά αποτελέσματα τών ανασκα
φούν υπήρξαν λίαν ικανοποιητικά.

Έναρξις τής άνασκαφής εγένετο κατά την τοποθεσίαν Βελατσοΰρι, 
ήτοι παρά τούς πρόποδας τής βραχώδους γλώσσης, ήτις σχηματίζει τό 
ΒΔ κράσπεδον τής λίμνης καί δη ευθύς υπό την μεγάλην πειόμορ- 
φον κατατομήν (είκ. 1), προ τής οποίας έκειτο πιθανώς ή αγορά τής 
αρχαίας Στυμφάλου Χ).

Έπωφεληθείς τής εξαιρετικής ξηρασίας τοϋ 1924, λόγφ τής οποίας ή 
λίμνη είχεν άποσυρθή περί ιά 100 δλα μέτρα πέρα τής είρημένης κατατο
μής, ήν έν καιρω χειμώνος κατακλύζει μέχρις ύψους 2,00 μ, έπελήφθην 
σκαφικής έρεύνης εν τφ έλευθερωθέντι από τών ύδάτων τμήματι καί άπεκά-

’) Ή έκτασις της αρχαίας Στυμφάλου ορίζεται ασφαλώς έκ τών τειχών, ατινα 
τήν περιέβαλλον xul ών σαφή λείψανα διατηρούνται πού μέν έν θεμελίοις, πού δέ καϊ 
είς Ικανόν ΰψος. Μίαν τών μεγαλύτερων διαμέτρων τής περιοχής τής αρχαίας πό- 
λεως, μήκους 850 περίπου μέτρων, σχηματίζει ή γραμμή, ήτις ενώνει τήν κατά τήν 
βόρειον πλευράν τής περιοχής κατά τούς πρόποδας τής Κυλλήνης κειμένην καί παρα- 
πλεύρως τοϋ ναού τής Στυμφαλίας Άρτέμιδος πιθανώς ίδρυμένην μεσαιωνικήν έκ- 
κλησίαν πρός τήν καμπήν τοϋ τείχους τήν κατεσκευασμένην 70 περίπου μέτρα πρός 
νότον τής πειομόρφου κατατομής, παρ’ ήν καί έγένετο τής άνασκαφής ή έναρξις.
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118 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1924

λυψα ευθύς από της πρώτης ημέρας τα θεμέλια ναοΰ τετραστύλου προστύ
λου μήκους ί 6,40 καί πλάτους 7.60 (είκ. 2 καί 3)ι)· "θα 6 ναός ήτο τετρά
στυλος άποδεικνύεται έκ τοΰ γεγονότος, διι ό στυλοβάτης τής προσόψεως

Είκ. 1. ’Άποψις τής κατατομής απ’ ανατολών. Εις τό βάθος ή λίμνη 
καί ύπεράνω αριστερά μέν τό δρος Άπέλαυρον, δεξιρ δέ ή Όλίγυρτος.

δεν ήτο συνεχής, άλλα κατατετμημένος, ούτως ώστε έκαστος τών κιόνων να 
έχη ίδιον βάθρον. Έν τφ σηκώ διατηρείται είσέτι τό θεμέλιον τού αγάλ
ματος, έν δέ τφ δπισθοδόμφ ύπάρχουσι δύο διαμερίσματα, άιινα πιθανώς 
έχρησίμευον, δπως εις πολλούς τών αρχαίων ναών, ως ταμεία ή θησαυροί.

Τοΰ ναοΰ δεν εύρέθη δυστυχώς ούδέν απολύτως αρχιτεκτονικόν μέλος 
τής άνωδομής, έκ τής εργασίας δμως τών πωρίνων εδαφών κατασκευής 
αυτού συνάγω δτι δεν είναι αρχαιότερος τών ελληνιστικών χρόνων.

’Ολίγον περαιτέρω προς τα ΝΔ άπεκάλυψα δύο μικρά πώρινα τετρά
γωνα ιερά (κενόν 1.20x0.80) πλησίον άλλήλων καί έν θέσει παραλλήλφ 
τοποθετημένα. Τούτων τό έν φέρει έν τφ μέσφ άρίστης έργασίας βά
θρον, ίσως διά τό λατρευτικόν άγαλμα.

η Τό ναόν τούτον πιθανώτατα, μόλις διαφαινόμενον μεταξύ τών βρύων τής λίμνης, 
είχε παρατηρήσει καί ό τό 1895 έπισκεφθείς τήν Στύμφαλον Frazer (Pausania’s 
description of Greece IV, 272).
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Έπ περαιτέρω προς δυσμάς άπεκαλυφθησαν τά θεμέλια κτηρίου, έχοντος 
εν κατόψει τό σχήμα προπνλον. Διστάζω όμως να τό χαρακτηρίσω ως τοιοΰ- 
τονλόγω τής διευθόνσεως τοΰ κυρίου άξονος αυτοΰ και τής θέσεως, Ιν ή ευρί- 
σκεται, άρσης ακαταλλήλου διά την τοποθέτησιν πρόπυλου μεγάλου τεμένους.

’Ακόμη δυτικώτερον έκαθαρίσθη ή προ τής πλατείας τετράκρουνος 
κρήνη, ής άπεκαλυφθη και ή κλΐμαξ, ή κατάγουσα από τής πλατείας εις 
τό επίπεδον τής υδροληψίας.

Είκ. 3. Ό άποκαλυφθείς πρόστυλος ναός. Εις τό βάθος τό όρος Άπέλαυρον. \

a
Έν δέ τή υπό την κατατομήν πλατεία έκαθαρίσθη περιέργου μορφής 

κτήριον, έν μέρει λελαξευμένον επί τοΰ βράχου καί έ'χον τό σχήμα μυκηναϊ
κού τάφου, άποτελοΰμενον δηλονότι έξ ενός κυκλικοΰ χώρου (θόλου) 
διαμέτρου 7. 82 καί ενός μακροΰ στενωτέρου δρόμου, άγοντος εις αυτόν. 
Ποιος ό σκοπός τοΰ κτιρίου τοΰτου δεν ήδυνήθην να καθορίσω. Εις 
ολίγων μέτρων άπ’ αυτοΰ άπόστασιν υπάρχει προς δυσμάς καί άλλο κυκλι
κόν κτίσμα (διαμ. 5.00 μ), έν μέρει λελαξευμένον έν τφ βράχω καί εν μέρει 
διά μεγάλων λίθων έκτισμένον.

Έτέρα μικρά άνασκαφή ένηργήθη επί τής ράχεως τής μακράς βρα
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χώδους γλώσσης, ήτις αποτελεί τό ΒΔ δριον τής λίμνης, αμα δέ και την 
άκρόπολιν τής αρχαίας Στυμφάλου.

Είκ. 4. “Αποψις τοΰ επί της άκροπόλεως ναΐσκου άπό ΒΔ.

’Ενταύθα ήτο πάλαι ορατός καί άνεφέρετο υπό των ερευνητών μι
κρός ναός, οΰτινος είχε παρασχεθή υπό τοΰ Hiller von Gartringen

Είκ. 5. Κάτοψις τοΰ επί τής Άκροπόλεως ναΐσκου.
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μόνον φωτογραφία (AM 1915,29). Ό ναΐσκος, δν ό μέν Hiller (ε. ά.) προσ- 
γράφει τχ) "Ηρα, ό δέ Bursiail (GeogT. 2,197) τή Άρτέμιδι, άποτελεΐται 
εκ προδόμου, άγνωστον, αν ανοικτοί), ήτοι μετά κιόνων, ή κλειστού, ήτοι μετά 
θΰρας και σηκοί). Τό ολικόν αΰτοΰ μήκος είναι 11,60 μ., τό δέ πλάτος 
6,00 μ. Οί τοίχοι του είναι κατεσκευασμένοι διά λίθων άδρώς κατειργα- 
σμένων λατομηθέντων έκ τοϋ ΰποκυάνου άσβεστολιθικοΰ πετρώματος τοϋ 
βράχου τής άκροπόλεως.

Ή άνασκαφή πλήν τοΰ ναοϋ (είκ. 4 κα'ι 5) άπεκάλυψε και ετερον 
τετράπλευρου κτήριον προ; βορράν αΰτοΰ κείμενον, χρησιμεΰον δέ πιθανώς 
ώ; οίκημα των ιερέων. Έπι τής αυτής δέ ράχεως και επί ταπεινότερου 
επιπέδου διέκρινα άνατολικώτερον έν τώ μέσω θάμνων τά θεμέλια δυο 
είσέτι ναών, ών την άνασκαφήν άνέβαλον εις ά'λλοτε.

Τρίτη άνασκαφή γενομένη έν μέρει δι’ εξόδων τής αρχαιολογικής 
Εταιρείας ενηργήθη παρά την θέσιν Λάκκα τοϋ Θίλιπι 20' λεπτά δυτι- 
κώς, τής αρχαίας Στυμφάλου επί τή βάσει αίτήσεως τοϋ Κ. Κριτσώνη 
καί Γρ. Μιχαλοποόλου, έγκριθείσης υπό τοΰ Άρχαιολ. Συμβουλίου. Σκοπός 
τών αίτουντων ήτο ή εϋρεσις τοϋ υπό τοϋ Παυσανίου (VIII, 16) μνημο- 
νευομένου τάφου τοΰ Αΐπύτου, ήτις έχει καταντήσει αληθής ψόχωσις τών 
κατοίκων τής περιφερείας. "Αμα τή πρώτη ήμέρςι, άποδειχθέντος δτι ό 
τάφος δέν ήτο προϊστορικών χρόνων καί μάλιστα δτι ήτο σεσυλημένος, οί 
ενδιαφερόμενοι παρητήθησαν τής περαιτέρω έρεύνης, ήν άποβλέψας εις τό 
ενδιαφέρον σχέδιον τοΰ άποκαλυφθέντος εν μέρει κτηρίου εσυνέχισα δα- 
πάναις τής Εταιρείας.

Ό τάφος, διότι περί τάφου όντως πρόκειται, έχει σχήμα κυκλι
κόν διαμ. 18, 40, περικλείεται δέ υπό χαμηλοϋ αναλήμματος φκοδο- 
μημένου κατά τό αίγυπτιάζον λεγόμενον σύστημα, τό τόσον συνηθιζό- 
μενον από τοΰ τέλους τοΰ 5ου αίώνος καί ιδία κατά τούς ελληνιστικούς 
χρόνους.

Ό κυκλικός περίβολος φέρει προς άνατολάς πύλην, ό δέ χώρος, δν 
περικλείει, είναι εσωτερικώς διηρημένος διά τοίχων, ούτως άστε νά σχη
ματίζεται εις σταυρός εγγεγραμμένος εις τον κύκλον. Έν έκάστη κεραίφ 
τοΰ σταυρού θά ετίθεντο άναμφιβόλως λάρνακες, εΰρέθη δέ πράγματι 
καί μία λιθίνη τοιαύτη, άνήκουσα λόγφ τών μικρών διαστάσεών της εις 
παιδίον, άλλ’ είναι δυστυχώς τεθραυσμένη. Τό σταυροειδές κτίσμα θά εκα* 
λύπτετο πιθανώτατα διά πλακών, έφ’ ών χώμα θά έσχημάτιζεν άνωθεν
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ιόν τύμβον. Όμοιας μορφής τάφοι ευρέθησαν εν Μακεδονίςι, Μ. ’Ασία 
και Ιδίςι εν Έτρουρία.

Τελευταία δέ τις ερευνά έγένετο εν τφ μεγάλω μεσαιωνικά) ναφ, δν 
πάντες οί εκ Στυμφάλου διελθόντες έρευνηταί έχαρακτήρισαν ως βυζαντινήν 
βασιλικήν ι), έν φ, ώς έμφαίνεται εκ των κιονόκρανων των έπί των τοί
χων ήμικιόνων, εκ τών βαθμιδωτών αντηρίδων τής Β πλευράς καί τέλος 
εκ τού τετραγώνου ιερού βήματος, 6 ναός είναι ασφαλώς ρυθμού γοτθικού 
καί άρα κτίσμα τών χρόνων τής Φραγκοκρατίας.

Άνασκαφή ένεργηθεΐσα κατά τό ιερόν καθώρισε τό ακριβές σχέδιον 
αυτού καί άπεκάλυψε πλεϊστα τεμάχια πλουσιωτάτων πολυμερών πεσσών 
Ικ τών άνεχόντων τα μετά βεργιών σταυροθόλια, δι’ ών έκαλύπτετο ό 
ναός. Ενός μάλιστα τών πολυμερών πεσσών κατέστη δυνατή καί ή κατά 
χώραν άνασυγκρότησις.

Ώς τελευταίαν εργασίαν έν Στυμφάλω αναφέρω τήν σύνταξιν τμήμα
τος τού τοπογραφικού διαγράμματος τών τειχών τής πόλεως, ών τήν δια
δρομήν δύναταί τις καί σήμερον νά παρακολουθήση έν συνεχεία. Δυστυ
χώς καί δι’ έλλειψιν χρόνου καί δι’ έλλειψιν οργάνων καταλλήλων ή έργα- 
σία αύτη έμεινεν ημιτελής, έλπίζω δ’ οτι θά κατορθωθή ή περάτωσις αυτής 
κατά τό προσεχές έτος.

’Οφείλω έν τέλει ν’αναφέρω δτι εις τήν ταχειαν καί κανονικήν διεξα
γωγήν τών έργασιών τής Στυμφάλου μεγάλως συνεβάλετο καί ή βοήθεια 
τού τελειόφοιτου σπουδαστοΰ τής ’Αρχιτεκτονικής Σχολής κ. Κ. Μπίτζιου, 
δστις προθυμότατα έδέχθη νά συμμερισθή μετ’ έμοΰ τούς κόπους τής 
καταμετρήσεως καί έπιβλέψεως.

ΑΝΑΣΤ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

8. ΕΡΕΥΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΕΝ 5ΙΦΝΩι

Κατά τήν έφέτος έν Σίφνω διαμονήν μου άποφάσει τού Συμβουλίου 
τής αρχαιολογικής Εταιρείας έπεσκέφθην καί πάλιν τήν παλαιάν άκρό- 
πολιν τού 'Αγίου Νικήτα, ένθα καί κατά τό θέρος τού 1923 έξετέλεσα 
έρευνας, ΐνα καταρτίσω πλήρες τό σχέδιον αυτής καί περισυλλέξω δ,τι

9 Martha Bulletin de Corr. Hellenique 1883, 486, Fougeres Mantinee et 
l’Arcadie orientate. Paris 1898 σ. 36 σημ. 3. Curtius Peloponnesos I, 205. Frazer 
Pausanias’ description of Greece II, 275 Vischer Erinnerungen 498.
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