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“At Palaikastro, there 
seemed little point in 
collecting more of the 
LM destruction material 
which lies, usually in 
worn condition, in a 
dense scatter over 
much of the site.”  
MacGillivray, Sackett et al.  
BSA 79 (1984), σελ. 179. 
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Expédition Scientifique de 
Morée (1838) 



“The choice of the site of Sikyon as a field for archaeological investigation was recommended 
by the fact that, in spite of the antiquity of the city and its particular importance in the 
history of art, no systematic excavation had ever been made there” W. McMurtry, ΑJA  5 (1889), 
σελ. 267 



Αρχείο Ορλάνδου: Η εν Αθήναις 
Αρχαιολογική Εταιρεία 





Αρχείο Ορλάνδου: Η εν Αθήναις 
Αρχαιολογική Εταιρεία 







Ερωτήματα 

• Χρονικές φάσεις και οικιστικοί πυρήνες  
• Οικιστική οργάνωση και ανάπτυξη ανά τους αιώνες: 

– χρήσεις γης 
– έκταση του οικισμού 
– η  Ελληνιστική και Ρωμαϊκή αγορά 
– πολεοδομική οργάνωση και χωροταξία: δρόμοι και οικοδομικά 

τετράγωνα 
– Ιεράρχηση των συνοικιών της πόλης; 
– πυκνότητα κατοίκησης και πληθυσμός  

• Το φυσικό περιβάλλον: προσαρμογή και αλλοίωση  
 - φυσική και ανθρωπογενής διαμόρφωση του τοπίου   
 - εκμετάλλευση των φυσικών πόρων 
 - διάβρωση εδαφών και διατήρηση υλικών καταλοίπων 
• Άστυ και χώρα: αστυφιλία και αποκέντρωση 
• Οι Σικυώνιοι και οι άλλοι: μορφές πολιτισμικής αλληλεπίδρασης 
• Η «κληρονομιά» της Σικυώνος: η αντίληψη και «χρήση» των αρχαιοτήτων 

από την τοπική κοινότητα 
• Ανακύκλωση του αρχαίου υλικού 



Μια περιοχή κατάλληλη για επιφανειακή έρευνα: 

- Σαφή γεωγραφικά όρια 

- Σαφή πολιτισμικά όρια 

- Ρηχοί αρχαιολογικοί ορίζοντες 

- Μεγάλες εκτάσεις αδόμητης αγροτικής γης 



























ERT Reconstruction of Basilika 





Pleistocene 

sediments 

Pliocene 

marls 





Γεωφυσική έρευνα 2004-2009: ca. 430 στρέμματα 

Εντατική επιφανειακή έρευνα 2004-2009: ca. 1000 στρέμματα 









































Τετράγωνα με κεραμική προϊστορικών χρόνων 





Τετράγωνα με κεραμική αρχαϊκών χρόνων 



Τετράγωνα με κεραμική Κλασικής εποχής 













Τετράγωνα με κεραμική της πρώιμης ελληνιστικής περιόδου 



Τετράγωνα με κεραμική ύστερων ελληνιστικών και πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων 









Τετράγωνα με κεραμική υστερορρωμαϊκής και πρώιμης βυζαντινής περιόδου 









Τετράγωνα με κεραμική της ύστερης Βυζαντινής και μετα-βυζαντινής περιόδου 







Courtesy  of John Camp 
































