
Η ΓΡΑΠΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΣΟΥΝΙΩ,

ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ

Έν άντιθέσει προς τούς ’Αθηναϊκούς ναούς τού 5ου π.Χ. αίώνος, οι όποιοι, 
λόγω τής εις σίδηρον περιεκτικότητος τού ΓΙεντελησίου μαρμάρου των, παρουσιά
ζουν έ'να συμπαθητικόν, άνοικτοκαστάνινον τόνον — τό χρώμα τού ωρίμου στά- 
χυος κατά τον Chateaubriand1—ό έν Σουνίφ ναός τού Ποσειδώνος, ένεκα τής 
ανυπαρξίας σιδήρου εις τό εκ τής γειτονικής Άγριλέζας προερχόμενον μάρμαρόν 
του, εμφανίζεται πάλλευκος, τόσον εις τούς όρθιους κίονάς του καί τα επ’ αΰτών 
επιστύλια, όσον καί εις τά πολλά κατερριμμένα μέλη τής άνωδομής του. Δεν πρέ
πει έν τοΰτοις νά νομισθή ότι τοιαΰτην άφηρημένην καί μονότονον λευκότητα πα- 
ρουσίαζεν ό ναός ούτος καί κατά την αρχαιότητα! Περί τούτου μάς πείθουν όχι 
μόνον άλλα αρχαιότερα καί σύγχρονό του παραδείγματα ναών αλλά καί πλεΐστα 
έπί τών λίθων τής άνωδομής του διατηρηθέντα, μόλις δε σήμερον διακρινόμενα, 
λείψανα τής παλαιός του έγχρώμου, έγκαυστικής2 διακοσμήσεως καί ταΰτα όχι τό
σον εις χρώμα όσον είς ίχνη τής χαράξεως τού κοσμήματος καί τής διαβρώσεως 
τού μαρμάρου υπό τού χρώματος3. Τά ϊχνη ταΰτα, ούχι αμέσως αντιληπτά είς τον 
βιαστικόν έπισκέπτην, φανερώνονται έν τούτοις είς τό ακέραιον, τή βοήθεια καί τού 
καταλλήλου φωτισμού, είς τον υπομονητικόν μελετητήν των.

Περί τινων τών ιχνών τούτων, ιδία δε τών έπί τής σίμης τοΰ αετώματος, 
άτινα διετηρήθησαν ζωηρότερον, ως καί τών έπί τών θρόνων καί τών κυματίων 
τής οροφής, έκαμα ήδη παρεμπιπτόντως λόγον, είς δύο μελέτας μου, έξ ών ή μεν 
πρώτη4 άφεώρα είς την άποκατάστασιν τής μορφής καί τών τεχνικών λεπτομε-

1 Itineraire de Paris a Jerusalem, έκδ. Gamier, 
Paris (αν. χρον.), σ. 139.

2 Περί τής έγκαυστικής μεθόδου γενικώς δρα 
Ε. pfuhl, Malerei und Zeichnung bei den Griechen, 
σ. 660 έξ., διά δέ τήν τεχνικήν αυτής είδικώτερον 
η. schmidt, Enkaustik auf antiker Grundlage, 1926.

3 Πρέπει ενταύθα νά σημειωθή δτι, λόγφ τής δια
φόρου πρός τάς άτμοσφαιρικάς επιδράσεις συμπεριφο
ράς τών κεχρωσμένων από τών άχρόων επιφανειών των, 
τά έγκαυστικώς έπί τοΰ μαρμάρου τεθειμένα κοσμή
ματα φαίνονται σήμερον ώσεί έλαφρότατα ανάγλυφα, 
τοΰθ’ δπερ ήγαγέ τινας είς τήν παραδοχήν δτι τά κο
σμήματα πρό τής χρώσεως των έλαξεύοντο έλαφρότατα, 
έν ώ, ώς ειπομεν, δέν πρόκειται περί τοΰτου, αλλά

περί μεγαλυτέρας διαβρώσεως τής έπιφανείας τοΰ έξω- 
γραφημένου μέρους των. Τοιαΰτη διάβρωσις, δίδουσα 
είς τό κόσμημα τήν δψιν έλαφροϋ άναγλΰφου, παρα- 
τηρεΐται δχι μόνον έν Σουνίφ (δρα κατωτέρω σ. 10) 
αλλά καί άλλαχοΰ, ώς π. χ. είς τήν σίμαν τοΰ ναοϋ 
τής Άθηνάς Νίκης (orlandos, BCH 71/72 [1947-48] 
σ. 32 είκ. 26), είς τήν σίμαν τοΰ έν τή ’Αγορά τών ’Α
θηνών ναοΰ τοΰ ’Άρεως (dinsmoor, Hesperia IX 
[1940] σ. 32 είκ. 11), είς τό «Θησεΐον» (η. koch, Stu- 
dien zum Theseustempel, 1955, σ. 97) κλπ.

4 Άρχαιολ. Δελτ. 1 (1915) σ. 1 -27. Τό κόσμημα τής 
σίμης είς σ. 15 είκ. 11. Λόγος περί τοΰ κοσμήματος 
τών ακροκεράμων είς σ. 26. Τά ίχνη τοΰ κοσμήματος 
τοΰτου σχεδιάζονται είς τήν εικόνα 13.
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ρειών τοϋ Δ. αετώματος τοϋ ναού τοΰ Ποσειδώνος, μετ’ άπεικονίσεως τής σίμης 
του, ή δε δεύτερα1 έπραγματεύετο περί τής συνθέσεως των μακρών τοίχων τοϋ 
σηκοΰ καί τής διατάξεως τών δοκών τής οροφής τοϋ αύτοϋ μνημείου, δεν παρεΐ- 
χεν δμως αΰτη καί άπεικόνισιν τών γραπτών κοσμημάτων. Επανειλημμένοι έκτοτε 
επισκέψεις μου είς τό μνημεΐον καί εξαντλητική έξέτασις τών σωζομένων αρχιτε
κτονικών μελών αύτοϋ μοι παρέσχον περαιτέρω στοιχεία σχετικά προς την γραπτήν 
διακόσμησιν αύτοϋ, είτε έξ ολοκλήρου νέα, είτε συμπληρωματικά τών πάλαι ση- 
μειωθέντων. Τό σύνολον δέ τών έγχρωμων τούτων διακοσμήσεων τών αρχιτεκτο
νικών μελών τού μνημείου, τάς όποιας έπιμε?ιώς αντέγραψα είς φυσικόν μέγεθος, 
προσφέρω διά τοϋ παρόντος άρθρου, ως φόρον εύλαβείας καί τιμής, είς τήν μνή
μην τοϋ άλησμονήτου συναδέλφου καί έξαιρέτου έπιστήμονος καί ανθρώπου Γεωρ- 
γίου Π. Οικονόμου.

>:< *

Ώς συνέβαινεν είς πάντας τούς δωρικούς ναούς τού 6ου καί τοϋ 5ου π. X. 
αίώνος ό έγχρωμος διάκοσμος περιωρίξετο καί έν Σουνίφ έξωτερικώς είς τά άνω 
τού κιονοκράνου2 ήτοι είς τά φερόμενα καί ούχί τά φέροντα αρχιτεκτονικά μέλη 
καί τούτο διότι οί αρχαίοι "Ελληνες έγνώριζον, δτι ή διά χρώματος έμφασις έφαρ- 
μοζομένη είς φέροντα μέλη — κίονας, τοίχους σηκού κλπ. — ήλάττωνε τήν οπτικήν 
των ικανότητα τοϋ βαστάζειν τά ύπερκείμενα φορτία, έν άλλαις λέξεσιν ή διά χασί
ματος έμφασίς των άντηγωνίζετο τήν έννοιαν τής κατασκευαστικής των ισχύος3. 
Τά υψηλότερα άλλως τε μέρη τοϋ ναού ώς μακρότερον τοϋ οφθαλμού τοϋ παρα- 
τηρητοϋ ευρισκόμενα είχον ανάγκην τονισμού καί διά χρώματος έμφάσεως τών έπι- 
φανειών των, ίνα αύται φαίνωνται πλησιέστεραι ή δσον πράγματι ήσαν, έν φ άφ’ 
ετέρου αί π?ιήρεις έκφράσεως αρχιτεκτονικοί γλυφαί των (κυμάτια, ταινίαι κλπ.) 
άπήτουν φυτικήν ή γεωμετρικήν διακόσμησιν ίνα πλαστικώτεραι καί εύκρινέστεραι 
παρουσιάζονται. ’Άνευ χρώματος ό ναός θά εύρίσκετο έξω από τήν ζωήν, θά έχα- 
νεν όλον τον λυρισμόν του καί θ’ άπέβαινεν έν άτονον καί αναιμικόν κατασκεύα
σμα, ένώ διά τοϋ χρώματος καί ιδία τοΰ αρχιτεκτονικού (φυτικού ή γεωμετρικού) 
κοσμήματος — δπερ συνδέεται προς τό οικοδόμημα έσωτερικώτερον καί άπό αύτόν 
ακόμη τον πλαστικόν διάκοσμον—αί αρχιτεκτονικοί μάζαί του λαμβάνουν έκτακτον

1 Άρχαιολ. Έφημ. 1917, σ. 213-226. Λόγος περί τών 
γραπτών κοσμημάτων α) τών ύποδοκίων (θρόνων) είς 
σ. 223 β) τοΰ κυματίου τών δοκών τής οροφής είς σ.226.

2 Ό G. SEMPER (Σκαρίφημα είς κατάλοιπον αύτοϋ 
έν Δρέσδη φάκ. 3 παρά η. koch, Studien zum The- 
seustempel, Berlin 1955, σ. 91) καί ό c. botticher 
(Tektonik derHellenen2, Berlin 1874,σ. 235 καίπίν.4,3) 
ισχυρίζονται, δτι διέκριναν διακόσμησιν έκ φύλλων επί 
τοΰ έχίνου τών κιονοκράνων τοΰ «Θησείου*. Ταύτην δ
μως ό τελευταίος λεπτομερώς μελετήσας καί δημοσιεΰσας 
τό «Θησεΐον» η. koch δέν ήδυνήθη νά διαπίστωση 
(έ. ά. σ. 96). ”Ετι μάλλον απαράδεκτοι είναι αί ανα
παραστάσεις τής διακοσμήσεως τών ελληνικών ναών

υπό παλαιών τινων αρχιτεκτόνων ώς π. χ. τοΰ ηιτ- 
torff (Restitution du temple d’Empedoele a Se- 
linous, Paris 1851 -53) τοΰ ch. garnikr (L,e tem
ple de Jupiter Panhellenien a Fgine, Paris 1884, 
πίν. 8 - 15) καί τινων grands prix de Rome — οΐτι- 
νες δχι μόνον τάς επιπέδους επιφάνειας τοΰ επιστυ
λίου καί τών γείσων αλλά καί αυτών ακόμη τών τρι
γλύφων καί δή καί τών υποδιαιρέσεων τής κρηπϊδος 
διακοσμοΰσιν, ώς π. χ. είς τήν έπιχειρηθεϊσαν υπό 
τοΰ Ε. ι,ονιοτ άναπαράστασιν τοΰ Παρθενώνος (παρά 
η. d’espouy, Fragments d’ architecture antique, 
Paris άν. χρον., πίν. 19).

3 h. ν. soeon, Polychromy, New-York 1924, σ.51.
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ζωντάνειαν, ένάργειαν καί λυρικήν έκφρασιν. Καί τούτο βέβαια δεν διέφυγε τούς 
αρχαίους αρχιτέκτονας καί γλυπτός, οΐτινες δεν παρέλειπον νά εξαιρούν έγχροόμως 
τόσον τα αρχιτεκτονικά, όσον καί τα γλυπτικά των έργα. Εις τό Σούνιον Ι'χνη 
ενιαίου χρώματος επί έπιπέδων άρχιτεκτονικών μελών δεν παρατηρούνται- τουναν
τίον όμως άφθονα σχετικώς είναι τά διασωθέντα λείψανα τής έγκαυστικώς έκτελε- 
σθείσης φυτικής καί γεωμετρικής διακοσμήσεως, άτινα καί θά μελετήσωμεν ενταύθα 
έν προς έν άρχόμενοι άπό των άνωτάτων τού ναού μελών.

I. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

α') Σίμα (είκ. 1, 2, 3).

Αί κεκλιμέναι πλευραί τού άετώματος έστέφοντο υπό σίμης ή έπαετίδος 1 έχοΰ-

Εϊκ. 1. Τεμάχιον έπαετίδος (σίμης) μετ’ εγχρώμου διακοσμήσεως.

σης τομήν ελαφρώς κοιλόκυρτον ή μάλλον έπιμηκυσμένυυ λεσβίου κυματίου (είκ. 2) 
στεφομένου άνωθεν υπό λεπτού άστραγάλου 2 * *. Έκ τών τεσσάρων διασωθέντων τε-

1 vitruvius, De archit. gr. Ill, δ. 12 (”Εκδ. 
Rose5, σ. 80).

2 ΟύχΙ δέ διά ταινίας, ο'ίαν σχεδιάζει ό dinsmoor 
έν Hesperia IX (1940) σ. 44 είκ. 16. ’Αστράγαλος άλ
λως τε άπαντα ώς άνω άπόληξις τής σίμης καί εις
άλλα παραδείγματα σιμών τοΰ 5ου π. X. αίώνος, ώς 
π. χ. εις τήν τοΰ «Θησείου» (Gardner, loring, Ri
chards, woodhouse, Excavations at Megalopolis, 
J.H.St. Suppl. I, 1892 σ. 31 είκ. 19, h. koch, Stu- 
dien zum Theseustempel, Berlin 1955, είκ. 66 καί 
67), τοΰ έν τή ’Αγορά τών’Αθηνών ναοΰ τοΰ "Αρεως
(dinsmoor, Hesperia IX [1940] σ. 44 είκ. 16) καί τοΰ 
έν Ραμνοΰντι ναοΰ τήςΝεμέσεως (dinsmoor, έ.ά.)."Οσον 
δ’ αφορά τήν τομήν τοΰ σώματος τής σίμης αΰτη δΰ- 
ναται νά θεωρηθή ώς έξέλιξις τής αρχαϊκής «Κοριν

θιακής» (δρα παραδείγματα ταύτης παράΕ. buschor, 
Die Tondacher der Akropolis. I Simen, είκ. 16 καί 
35, 36) έπανευρίσκεται δ’ εις τόν έν Αίγίνη ναόν τής 
’Αφαίας (fiechter, Der Tempel der Aphaia auf Ae- 
gina. Dissert., Miinchen 1904, πίν. 5) καί εις τό «Θη- 
σεϊον» (έ. ά.), ούχί δμως καί εις τόν ναόν τοΰ ’Άρεως, 
ώς ΰπεστήριξεν ό dinsmoor (έ. ά. σ. 44)' διότι ή τε
λευταία αΰτη εχει μάλλον τήν μορφήν μεγάλου ιωνι
κού κυματίου (ονοίο) φέροντος κάτω χωριστήν έπί- 
πεδον ταινίαν, ομοιάζει δέ πολύ πρός τάς μεταγενε- 
στέρας κατά τι σίμας: τοΰ Παρθενώνος (penrose, 
Principles of Athen. Arch., πίν. 20 κεφ. VII, 7), 
τών Προπυλαίων (penrose, έ. ά. πίν. 31 κεφ. X) καί 
τοΰ έν Ραμνοΰντι ναοΰ τής Νεμέσεως (dinsmoor, He
speria IX [1940] είκ. 16).
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μαχίων τής σίμης ταύτης 1 — των μόνων αρχιτεκτονικών μελών, άτινα διατηροΰσι 
ζωηρά τά ίχνη τοϋ κοσμήματος των — μανθάνομεν, ότι ή πρόσθια επιφάνεια τής 
σίμης — ανώτατου φερομένου μέλους τοϋ ναού — έκοσμεΐτο διά πλουσίου γραπτού 
φυτικοΰ κοσμήματος άποτελουμένου εκ δυο επαλλήλων σειρών ρυθμικώς τεταγμέ- 
νων ανθεμίων καί άνθέων λωτοΰ, άντινώτως καί συμμετρικώς προς άλληλα τεταγ- 
μένων καί με τούς φέροντας αυτά έλικοειδεΐς βλαστούς σχηματίζοντας κατά την 
επαφήν των μικρά, οριζόντια ανθέμια2. Τών μικρών τούτων ανθεμίων διατηρεί
ται σαφώς τό μέσον φύλλον (είκ. 1, 2) δεν είναι όμως άπίθανον νά ύπήρχεν εκατέ
ρωθεν αυτού καί άνά εν άλλο μικρότερον φυλλάριον.

Ως ήδη παρετήρησεν ό JacobSTHal3, τό κόσμημα τής σίμης τού Σουνίου

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΤΟΜΗ

Είκ. 2. Τό κόσμημα καί ή τομή τής έπαετίδος τοϋ έν Σουνίω ναοϋ τοϋ Ποσειδώνος.

παρουσιάζει μεγάλην ομοιότητα προς τό τής ύπ’ άριθμ. XVII πηλίνης σίμης τής 
Άκροπόλεως, την οποίαν ό άργότερον αυτήν δημοσιεύσας Buschor4 χρονολογεί 
άπό τών μέσων περίπου τοϋ 5ου π. X. αίώνος. Πράγματι καί τών δύο τούτων σι
μών τά κοσμήματα άφ’ ενός μέν έμφανίζουσιν ελεύθερα, δηλαδή μή εγγεγραμμένα, 
τά ανθέμιά των, άφ’ ετέρου δ’ έ'χουσι τά άνθη τού λωτοΰ των μεμονωμένα καί 
«άναπνέοντα» ήτοι μή συναπτόμενα προς άλλα γειτονικά στοιχεία. Έπί πλέον ή 
σίμα τής Άκροπόλεως παρουσιάζει πολύφυλλο τά οριζόντια μικρά ανθέμια, τοΰθ5 
όπερ συνηγορεί ύπέρ τής με πλείονα τοϋ ενός φύλλα άναπαραστάσεως καί τών ορι
ζοντίων ανθεμίων τής σίμης τοϋ Σουνίου.

1 Έκ τών έν λόγφ τεμαχίων, διατηρούμενων σήμε
ρον εν τή μικρά παρά τόν ναόν τοΰ Ποσειδώνος απο
θήκη, δυο μέν είναι ακέραια, μ. 0.645, διατηρούντο 
καί τήν χαρακτηριστικήν διά τάς σίμας τοΰ αετώμα
τος ζητοειδή άρθρωσιν, τό τρίτον, άνήκον εις τήν γω
νίαν, έχει μήκος μόνον 0 38 καί τό τέταρτον, αποτε
λούν τμήμα τοΰ οπισθίου μέρους τής σίμης παρά τό 
άκρωτήριον, έχει μήκος 0.23 μ.

2 Τό σχέδιον τοΰ κοσμήματος τοΰτου έδημοσίευσα

πρώτος είς τό Άρχ. Δελτίον τοΰ 1915 (σ. 15 καί 11) 
άνεδημοσίευσε δέ προσφάτους καί ό ι.αwhence έν τή 
αρχιτεκτονική του (Greek Architecture, London 1954, 
σ. Ill είκ. 60).

3 Omamente griechischer Vasen, Berlin 1927, 
πίν. 133c.

4 e. buschor, Die Tondacher der Akropolis 
I Die Simen, Berlin und Leipzig 1929, Text σ. 38.
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Είκ. 4. Τεμάχια ηγεμόνων καλυπτήρων κεράμων τοΰ έν Σουνίω ναοΰ τοΰ Ποσειδώνος.

(0.645 μ.) συμφωνεί προς τό συναγόμενον εκ τής άποστάσεως τών επί των γείσων 
των μακρών πλευρών τοΰ ναοΰ διατηρούμενων γόμφων των, ήτις κυμαίνεται από
0.615 μέχρι 0.66 μ. Έκ τών γόμφων δέ μάλιστα τούτων άποδεικνΰεται καί ότι 
οί αρμοί τών στρωτήρων καί άρα καί οί άξονες τών έπ’ αυτών έπικαθημενών κα- 
λυπτήρων κεράμων, δεν άντεστοίχουν, ως αλλαχού, προς τά μέσα τών κάτωθεν

β') Ηγεμόνες καλυπτηρες κέραμοι.

Ώς ήδη έγραψα έν τώ Άρχ. Δελτία» τού 1915 (σ. 17) ή σίμα τοΰ ναοΰ τοΰ 
Ποσειδώνος δεν έξετείνετο καί κατά τάς μακράς πλευράς τοΰ ναοΰ άλλα διεκό- 
πτετο ευθύς μετά την βάσιν τών άκρων 
ακρωτηρίου, ώς δηλ. συνέβαινε καί εις τον 
ναόν τής ’Αφαίας, τον ναόν τοΰ Διός 
έν ’Ολυμπία, τον Παρθενώνα, τον έν Φι- 
γαλεία ναόν τοΰ ’Απόλλωνος, τον έν Ρα- 
μνοΰντι ναόν τής Νεμέσεως κ.λ.π. Τού
το άπεδείχθη σαφώς έξ ενός τών περι- 
σωθέντα>ν τεμαχίων τής έπαετίδος (είκ. 3), 
όπερ παρουσιάζει άφ’ ενός μέν κατα
ληκτικήν πλαγίαν έπιφάνειαν, κοσμουμέ- 
νην δι’ έλαφρώς άναγλύπτων ανθεμίων 
(είκ. 3), άφ’ ετέρου δέ κεκλιμένην έγ- 
κοπήν, προωρισμένην νά δεχθή τον γει
τονικόν άκραΐον στρωτήρα κέραμον (Άρχ.
Δελτ. 1915, είκ. 13). Καί στρωτήρων μέν 
κεράμων τεμάχια δέν περιεσώθησαν, δυ- „ _ , .^ Γ r α. ^ 1 Εικ. 3. Τεμαχιον ακραίας σιμης
στυχώς, πλήν ενός ήμιέργου, όπερ άνεΰ- τοΰ ναοΰ τοΰ Ποσειδώνος

ρον έσχάτως έντειχισμένον εις τινα πύρ
γον τοΰ τείχους. Ό κέραμος ούτος θά άνήκεν εις τον ναόν, άφ’ ου τό μήκος του
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6 Άναατααίβυ Κ. ’ϋρλάνδβυ

προμόχθων αλλά προς τάς οδούς, τοΰθ’ δπερ συνέβαινε καί εις τον ναόν τής 
’Αφαίας ή την νοτίαν στοάν τής Κόρινθου 1 2 3, άργότερον δέ και εις την Φιλίππειον 
στοάν τής Μεγαλοπόλεως8.

Άν όμως ούδείς τέλειος στρωτήρ κέραμος έσώθη, δεν συμβαίνει τό αύτό καί 
διά τούς καλυπτήρας, των οποίων διετηρήθησαν τρία τεμάχια, πάντα μέν κολοβά 
(είκ. 4), άλλ’ όμως άλληλοσυμπληροΰμενα. "Εν μάλιστα εξ αυτών, κολοβόν εμπρός 
άνω (είκ. 4 εν τω μέσφ), παρέχει εις ημάς καί τό ολικόν μήκος τής ουράς τών κα- 
λυπτήρων (0.578 μ.) ήτοι περίπου δύο ποδών, οίον ειχον καί αί πήλιναι σίμαι τής 
Άκροπόλεως4. Φέρει δέ προς τούτοις ό καλυπτήρ ούτος επί τής κάτω επιφάνειας 
τοΰ κατωτέρου μέρους του καί κυλινδρικήν οπήν, εις την οποίαν είσήρχετο ό προσ-

Είκ. 5. ’Αριστερά καί έν τώ μέσοι: ηγεμόνες καλυπτήρες κέραμοι, ώς διεσώΦησαν 
δεξιά άναπαράστασις τοΰ επ’ αυτών κοσμήματος.

ηλών αυτόν επί τοΰ κάτωθεν στρωτήρος κεράμου οβελίσκος, δν αναφέρει καί επι
γραφή τις τής Κέρκυρας5. Άφ’ ετέρου εξ άλλου τεμαχίου (είκ. 4 αριστερά) δια- 
σωζοντος ολόκληρον σχεδόν την πρόσοψιν τοΰ ακροκεράμου ποριζόμεθα κατά με- 
γίστην προσέγγισιν, τό τε ύψος αύτοΰ (0.254 μ.) καί τό πλάτος (0.191 μ.). Τό 
σπουδαιότερον δμως εκ τών διασωθέντων τεμαχίων ηγεμόνων καλυπτήρων κέρ
δος προέρχεται από τά επ’ αυτών σωζόμενα ίχνη τοΰ γραπτοΰ κοσμήματος, δπερ 
έκάλυπτε την προσθίαν λείαν αυτών επιφάνειαν6. Έκ τοΰ συνδυασμοΰ τών έν 
λόγω σαφών ιχνών, άτινα έμφαίνονται εις την εικόνα 4, κατώρθωσα νά συνα-

1 a. FUKXWANGI.ER, Aegina, das Heiligtum der 
Aphaia, Munchen 1906, πίν. 85, 86, 61.

2 o. broneEr έν Corinth I μέρος IV σ. 37 είκ. 
13 καί έν Hesperia XVI (1947) πίν. LXIV είκ. 27 
κατ’ άναπαράστασιν τοΰ Η. Β. Holland.

3 GARDNER, RICHARDS, EORING, WOODHOUSE, Ex- 
cavations at Megalopolis, Suppl. I τοΰ J.H.St. 1892, 
σ. 62 είκ. 57.

4 e. buschor, Die Tondacher der Akropolis

II Stirnziegel, Berlin und Leipzig 1933, Text. σ. 4.
5 IG IX, 2, 692 : εμβα/.εTv Sk καί εις «[καστον κα- 

λυπ]τ//.ρα οβελίσκον ορ&όν.
6 Τά ίχνη τοΰ κοσμήματος τούτου, λόγφ τής άνίσον 

συμπεριφοράς τών κεχρωσμένων καί τών άχρόων με
ρών προς τάς ατμοσφαιρικός επιδράσεις, παρουσιάζου- 
σιν εις έν τών τεμαχίων δψιν ελαφρότατα άνάγλυφον 
(είκ. 4).
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'Η γραπτή αρχιτεκτονική διακόσμησίξ του έν Souviw ναού τοΰ Ποοειδώνβξ 7

γάγω άσφα/άδς τό πλήρες σχέδιον τοΰ κοσμοΰντος το μέτοιπον τοΰ ακροκεράμου 
ανθεμίου, ώς άναπαρίσταται είς τάς εικόνας (5 δεξιά και 6). Ώς βλέπει τις, τό 
κόσμημα τοΰτο, ακολουθούν τό πατροπαράδοτον σχέδιον τών ακροκεράμων, φέρει 
άνω μέγα, ένδεκάφυλλον άνθέμιον, δπερ όρθοΰται επί έλικοειδών βλαστών διαπλα- 
τυνομένων προς την βάσιν. Μεταξύ τών ελίκων τών βλαστών τής βάσεώς του εκ
φύονται μικρότερα, πεντάφυλλα άνθέμια, εξ ών έν μεν είναι άντίνωτον προς τό 
άνω μέγα, τα δέ λοιπά δύο οριζόντια. ’Άλλα δε πάλιν φυλλάρια, ών έν τρίφυλλον 
καί δύο μονά, εκφύονται εις τό κάτω μέρος, τό μεν κατά τον άξονα τοΰ κοσμή
ματος, τα δέ άπό τής βάσεως τών άκρων ελίκων (είκ. 5, 6).

Τό περιγραφεν κόσμημα του ακροκέραμου παρουσιάζει τοσον ως προς τήν

ΚΑΛΥ ΠΤ HP ΚΕΡΑΜΟΙ ΝΑΟΥ ΠΟίΕΙΔΩΝΟζ SOYNIOY

Είκ. 6. 'Ηγεμών καλυπτήρ κέραμος τοΰ έν Σουνίφ ναοΰ τοΰ Ποσειδώνος' 
άριστερα πρόσοψις έν άναπαραστάσει, δεξιά πλαγία δψις.

διάταξιν, όσον καί ώς προς τάς άναλογίας μεγάλην ομοιότητα προς τό κόσμημα 
τών ύπ’ άριθμ. XVI, XVII καί XVIII τής έκδόσεως τοΰ Buschor πήλινων ηγεμό
νων κεράμων τής Άκροπόλεως, εξ ών ή μεν XVI τοποθετείται υπό τοΰ Buschor 
είς τό τέλος τοΰ αυστηρού ρυθμού, αί δέ XVII καί XVIII είς τό β' ήμισυ τοΰ 
5ου π. X. αίώνος. Τό επί τών ήμετέρων άκροκεράμων κόσμημα διαφέρει τοΰ ύπ’ 
άριθμ. XVI τής Άκροπόλεως κατά τοΰτο: ότι δέν έ'χει, ώς εκείνο, δεδηλωμένον έν 
εϊδει άνθεμίου τον πυρήνα τοΰ μεγάλου άνω άνθεμίου, άλλ’ έχει άντικαταστήσει 
αυτόν, όπως καί τά ύπ’ άρ. XVII καί XVIII τής Άκροπόλεως, δι’ άπλοΰ, ερυ
θρού, ενιαίου χρώματος, τοΰθ’ όπερ, κατά τον Buschor \ άποτελεΐ περαιτέρω βα
θμίδα έξελίξεως. Άφ’ ετέρου όμως τά άνθέμια τοΰ Σουνίου δέν παρουσιάξουσιν, 
ώς τά ύπ’ άρ. XVII καί XVIII τής Άκροπόλεως, γωνιώδες τό μέσον φυλλάριον 
τοΰ άντινώτου άνθεμίου καί δύνανται, τούτου έ'νεκα, να θεωρηθώσιν ώς μία με
ταβατική βαθμίς μεταξύ τών ύπ’ άριθ. XVI καί XVII τής Άκροπόλεως καί επο
μένως νά χρονολογηθώσι περί τό 450 π. X., προς ήν χρονολογίαν δέν άντιτίθεν- 
ται καί τά όριζοντίως κατά τήν βάσιν εκφυόμενα καμπύλα φύλλα, άτινα συναντώ-

1 Ε. buschor, Die Tondacher der Akropolis κλπ. II Stirnziegel, Text, a. 56.
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° ’Αναστασίου K. Όρλάνόβυ

μεν εις τε κοσμήματα αγγείων παλαιοτέρων τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου καί εις 
το ύπ’ άριθ. XXI τεμάχιον ακροκεράμου τής Άκροπόλεως, μή σωζομένου σήμερον, 
άλλ’ άπεικονισθέντος υπό τοΰ Lebas λ

γ') Τό οριζόντιον γείσον.

Τό στέφον τό εξωτερικόν οριζόντιον γεΐσον δωρικόν κυμάτων (εΐκ. 7) δεν

Εικ. 7. Τμήμα τής προσόψεως των μακρών πλευρών τοΰ ναοΰ τοΰ Ποσειδώνος 
δεικνΰον τον κατά τήν ρίζαν τοΰ γείσου γραπτόν μαίανδρον.

διετήρησεν ίχνη τής έγχρωμου διακοσμήσεώς του- διότι ήτο τό μάλλον έκτεθειμέ- 
νον είς τάς άτμοσφαιρικάς επιδράσεις τμήμα τοΰ θριγκού. Τούτου ένεκα εν τφ 
παρατιθεμένω σχεδίω τής προσόψεως (εΐκ. 7) άναπαρέστησα τό επ’ αύτοΰ φυλλω
τόν κόσμημα έστιγμένως, βασισθείς είς άνάλογα παραδείγματα καί δή καί εις τό 
επί τής εσωτερικής πλευράς τοΰ αύτοΰ γείσου σωζόμενον κόσμημα τοΰ δωρικού 
κυματίου τοΰ θρόνου (εΐκ. 7).

”Αν όμως τοΰ άνω κυματίου τοΰ γείσου δεν διετηρήθησαν ίχνη έγχρωμου δια-

1 Voyage arclieologique. Architecture. Athenes II, 2 αριθμ. IV (παρά buschor, ε. ά„ εΐκ. 74).
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Ή γραπτή αρχιτεκτονική διακόσμηοις τοΰ έν Σβυνίω ναοΰ του Πβσειδώνος 9

κοσμήσεως έν τοΰτοις εις την τελείως από τών βροχών προστατευομένην ρίζαν 
αύτοΰ, ήτοι την κάτωθεν τών προμόχθων επίπεδον ταινίαν, ΰψ. 0.096 μ., διετηρή- 
θησαν σαφή τά ίχνη άπλοΰ μαιάνδρου, Όψους 0.071 (είκ. 8), εναλλασσόμενου προς 
έσωτερικώς διηρημένα τετράγωνα. Τά ίχνη δέ τοΰ μαιάνδρου τοΰτου άνεϋρον επί 
τριών τεμαχίων γείσου, εξ ών έν μεν εΰρίσκεται εις τον κατά την βόρειον τοΰ 
ναοΰ πλευράν σωρόν αρχιτεκτονικών μελών, τά δέ δΰο άλλα εις δμοιον σωρόν κεί-

Είκ. 8. Ό κατά τήν ρίζαν τοΰ οριζοντίου γείσου έζωγραφημένος άπλοΰς μαίανδρος.

μενον Β.Δ. τοΰ ναοΰ. Σημειωτέον δτι δμοων κόσμημα καί εις τήν αυτήν ακριβώς 
θέσιν εΰρίσκεται κα'ι εΐς τον Παρθενώνα λ

II. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΙΣ 

δ') Ύποδόκιον η Θράνος.

Τά οριζόντια γείσα τών μακρών πλευρών τοΰ ναοΰ είναι κατεσκευασμένα έξ 
ενός τεμαχίου μετά τοΰ έσωτερικοΰ νποδοκίον ή Εράνου 1 2 (είκ. 7), τοΰ μέλους

Είκ. 9. Τεμάχιον γείσου άποκείμενον παρά τήν Ν.Δ. γωνίαν τοΰ ναοΰ και φέρον σαφή τά ίχνη 
τοΰ επί τοΰ συνημμένου προς αυτό Εράνου διπλοΰ μαιάνδρου.

δηλαδή εκείνου επί τοΰ οποίου ήδράζοντο αί δοκοί τής οροφής τοΰ πτεροΰ. Τό 
ύποδόκιον λοιπόν τοΰτο έχει ένταΰθα πολύ άπλήν μορφήν3· διότι άποτελεΐται έξ

1 penrose, The Principles of Athenian Archite
cture, London 1858, κεφ. VIII, πίν. 1.

2 w. dorpfeld, A. Μ. IX (1884) πίν. XVI, op- 
ΛΑΝΔΟΣ, Α.Δ. 1 (1915) σ. 19 είκ. 13. Τοΰτ’ αυτό συμ
βαίνει καί εις τον έν Ραμνοϋντι ναόν τής Νεμέσεως 
(orlandos, B.C.H. 48 [1924] σ. 313 είκ. 5).

3 Όμοίαν άπλήν μορφήν παρουσιάζει καί τό ύπο

δόκιον τοΰ έν Ραμνοϋντι ναοΰ τής Νεμέσεως (orlan
dos, έ. ά.) ώς καί τό τοΰ «Θησείου» (η. koch, Stu- 
dien κλπ., πίν. 48, 49, 56,2) μέ τήν διαφοράν δτι τό 
τελευταΐον τοΰτο είναι λαξευμένον έπί χωριστού τε
μαχίου, δπως είς τόν ναόν τής ’Αφαίας, τόν Παρθε
νώνα καί τόν έν Φιγαλεία ναόν τοΰ Επικούρειου ’Α
πόλλωνος, είς α μνημεία ό θρόνος δέν εΰρίσκεται είς
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10 ’Αναστασίου Κ. Όρλάνδου

ενός κατακορύψου μετώπου, ΰψους 0.215 μ., στεφομένου υπό δωρικού κυματίου 1 
(είκ. 7, 9) χωρίς νά εχτ) κάτωθεν — ως συμβαίνει εις τον Παρθενώνα, τα Προπύ
λαια καί τον εν Φιγαλεία ναόν τοΰ Επικούρειου ’Απόλλωνος — μέγα λέσβιον 
κυμάτιον2.

Λόγφ τής εν τώ έσωτερικφ τοΰ πτερού θέσεως τοΰ θρόνου, διετηρήθησαν εις 
τινα τεμάχια αυτού σαφή τά ίχνη διακοσμήσεως τής τε κατακορύψου επιφάνειας 
του καί τού στέφοντος αύτήν δωρικού κυματίου. Ευκρινέστατα ίδια φαίνονται τά 
ίχνη διακοσμήσεως τού μετώπου επί τεμαχίου γείσου άποκειμένου έξω τής νοτίας 
πλευράς τού ναού (είκ. 10). Τά ίχνη δε ταύτα λόγφ τής άνίσου διαβρώσεως τών 
εγχρώμων καί τών άχρόων μερών τοΰ κοσμήματος κάμνουσι τό κόσμημα τούτο, 
διά καταλλήλου πλαγίου φωτισμού, νά φαίνεται οίονεί ελαφρώς άνάγλυφον (είκ. 9).

Είκ. 10. Ό επί τοΰ θρόνου έζωγραφημένος διπλούς μαίανδρος.

Είναι δέ τό κόσμημα τού μεν μετώπου τού ύποδοκίου διπλούς ή σύνθετος μαίαν
δρος (είκ. 10), οίον βλέπομεν εις την αύτήν ακριβώς θέσιν εις τε τον Παρθε
νώνα3 καί τό «Θησεΐον»4 (Ήφαίστειον), τού δέ στέφοντος κυματίου πλατέα, ανα
κεκαμμένα φύλλα (είκ. 10).

Πλήν δέ τού συνηνωμένου προς τό γεΐσον θρόνου καί ό ελεύθερος μετέωρος 
θρόνος 5 τής δυτικής πλευράς τού πτερού, προσέτι δέ καί ό επί τού μακρού τοίχου 
τού σηκού βαίνων θρόνος, διετήρησαν ίχνη τού αυτού μαιάνδρου. Καί τού μέν με
τεώρου θρόνου τό κόσμημα διετηρήθη επί τού παρά την Ν.Δ. γωνίαν τού ναού 
άποκειμένου μεγάλου τεμαχίου του, είναι δ’ ορατόν μόνον επί τής προς τό πτερόν 
έστραμμένης παρειάς του, τού δ’ επί τού τοίχου τού σηκού θρόνου τό κόσμημα

τήν στάβ-μην τοΰ εξωτερικού γείσου άλλ’ όπισθεν τών 
τριγλύφων.

1 Τήν τομήν τοΰ δωρικού κυματίου τοΰ {Ιράνου πα- 
ρέσχον έν Άρχ. Έφημ. τοΰ 1917, σ. 223 είκ. 16,’Αργό- 
τερον (1936) εδημοσίευσε ταύτην καί ή lucy shoe έν 
Profiles of Greek Mouldings, πίν. LXI, 5 καί σ. 128 
τοΰ κειμένου.

2 penrose, Principles of Athen. Architecture 
κεφ. VII πίν. XXIII (Παρίΐενών) καί κεφ. IX πίν. 
XXIV (Προπύλαια), dinsmoor, A.J.A. 43 (1939) σ. 29,

είκ. 3 (Φιγάλεια), μ. collignon, Ee Parthenon, Pa
ris 1914, σ. 5 είκ. 43. Εις τόν ναόν τής ’Αφαίας δεν υ
πάρχει μέν κάτω λέσβιον κυμάτιον άλλ’ υπάρχει εύ- 
■θαις κάτωθεν τοΰ δωρικού κυματίου ελαφρώς έξέχουσα 
ταινία (ε. fiechter, Der Tempel der Aphaia auf 
Aegina, Miinchen 1904, πίν. 5).

3 penrose, Principles κλπ. κεφ. VII πίν. 23. col
lignon, Ee Parthenon, είκ. 43.

4 h. koch, Studien zum Theseustempel, πίν. 56,2.
5 "Ορα περί τούτου Άρχ. Έφημ. 1917, σ. 223 είκ. 18.
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Ή γραπτή αρχιτεκτονική διακόσμησις τού έν Σουνίω ναοϋ του Πβοειώώνος

διεσώθη έπί τεμαχίου διατηρηθέντος κατά την βόρειον πλευράν τοΰ ναοϋ. Συνά
γεται εντεύθεν, δτι τό κόσμημα τοΰ διπλοΰ μαιάνδρου περιεθεε το πτερον α ) καθ 
όλον τό μήκος τής προς τον εξωτερικόν θριγκόν πλευράς του μέχρι τοΰ μετεώρου

Είκ. 11. Τομή τοΰ προεκτεταμένου πρός τό πτερόν ή-ριγκοΰ τοΰ προνάου καί εσωτερική οψις 
τοΰ ·9·ριγκοΰ τοΰ Ν. πτεροΰ μετά τομής των δοκών τής οροφής αΰτοΰ.

θράνου β') επί τοΰ έγκαρσίως τεθειμένου μετεώρου θράνου καί γ') έπί τών τοίχων 
τοΰ σηκοΰ, άναμφιβόλως δέ δ ) καί έπί τοΰ διδύμου θράνου, δστις έπεκάθητο έπί 
τοΰ θριγκοΰ τοΰ ζευγνΰοντος τάς παραστάδας τοΰ σηκοΰ πρός τον 3ον από τής 
Ν.Α. καί τής Β.Α. γωνίας τοΰ ναοΰ κίονα. Άπετελειτο οΰτω έν κλειστόν καί τον 
χώρον όρίζον ορθογώνιον πλαίσιον έκ διπλοΰ μαιάνδρου στεορομένου υπό λεσβίου

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:40:54 EEST - 54.161.213.156



12 ’Αναστασίου Κ. Όρλάνδου

κυματίου, τοποθετημένου ευθύς κάτωθεν τής οροφής είς την έξέτασιν τής διακο- 
σμήσεως τής οποίας και μεταβαίνομεν.

ε') Ή οροφή τοΰ πτερού.

Ή οροφή τοΰ πτερού, τής οποίας την διάταξιν παρέσχον εν Άρχ. Έφημ. τού 
1917 (σ. 224 εξ. καί είκ. 21) άπετελείτο έκ μικρών, ορθογωνίου διατομής καί μετά 
τοΰ συνήθους ορθογωνίου κατά το άνω μέρος εξογκώματος δοκών, τοποθετημένων 
καθέτως επί τών θρόνων (είκ. 11), έφ’ ών διετηρήθησαν καί τά σχετικά προς την 
τοποθέτησίν των ελαφρά λαξεύματα, άπό τά όποια προκύπτει ότι τό μεταξύ τών 
δοκών καταλειπόμενον κενόν ήτο 0.41 μ.

Έν άντιθέσει προς τάς δοκούς τοΰ πτερού τοΰ συγγενοΰς Ηφαιστείου τών

Είκ. 12. Τομή ήμισείας δοκοΰ τοΰ πτεροΰ καί δψις τοΰ επί τοΰ στέφοντος αυτήν λεσβίου κυματίου 
κοσμήματος, έν προβολή καί έν άναπτύγματι.

’Αθηνών, αϊτινες έστέφοντο υπό δωρικού κυματίου ζ αί δοκοί τής οροφής τοΰ Σου
νίου—πτεροΰ τε καί όπισθοδόμου—έστέφοντο υπό λεσβίου κυματίου 1 2 (είκ. 12 καί 13), 
όπερ έφερε καί γραπτήν διακόσμησιν έκ καρδιοσχήμων φύλλων μετά παρεμβαλλο- 
μένων λογχών (είκ. 12). Σαφή ίχνη τής διακοσμήσεως ταύτης κατώρθωσα νά δια
κρίνω έπί δύο τεμαχίων δοκών, έξ ών τό μεν έν κολοβόν άνεΰρον έντετειχισμένον 
είς νεώτερον έπί τοΰ τείχους τοΰ περιβόλου κατασκεύασμα, τό δε άλλο, όπερ καί 
ζωηρότερον διασφζει τό σχέδιον τών φύλλων, μετέφερα είς την μικράν παρά τον 
ναόν αποθήκην. Δέον ένταΰθα νά σημειώσω ότι κάτωθεν τοΰ λεσβίου κυματίου 
τοΰ πρώτου τεμαχίου διέκρινα χαραγμένην ευθείαν οριζόντιον γραμμήν κεχρω- 
σμένην δι’ έρυθροΰ χρώματος, ήτις, λόγω τής γειτνιάσεως αύτής προς την ρίζαν 
τοΰ κυματίου, ίσως νά ύπεδήλου την γραμμήν γραπτού αστραγάλου3 (είκ. 12). Ώς

1 Όρα σχετικώς g. p. Stevens έν A.J.A. XV 
(1911) σ. 20 είκ. 4 καί Η. koch, (έ. ά. πίν. 49 αρι
στερά). Έσφαλμένως γράφει ό koch, (έ.ά. σ. 62) οτι 
πάσαι αί δοκοί τοΰ «Θησείου» έστέφοντο υπό ιωνικού 
κυματίου. Τοιοϋτο κυμάτιον φέρουσι μόνον αί δοκοί
τοΰ προνάου, έν φ αί τοΰ πτεροΰ καί αί τοΰ όπισθο-
νάου φέρουσι δωρικά, ώς όρθ·ώς τά σχεδιάζει ό άρχι- 
τέκτων τοΰ koch, Eric von Stockar, έ'. ά. πίν. 46.

2 Τήν τομήν τοΰ κυματίου τούτου έδημοσίευσα έν 
Άρχ. Έφημ. τοΰ 1917 (σ. 226 είκ. 28) άργότερον δέ 
(1936) καί ή eucy shoe έν Profiles of Greek Moul
dings, πίν. LXI, 5" πβλ. καί σ. 128 τοΰ κειμένου της.

3 Ό Gottfried semper, Der Stil, Miinchen 1878, 
τόμ. I πίν. VI σχεδιάζει διπλήν σειράν ανθεμίων καί 
είς τό σώμα τών δοκών τής οροφής τοΰ «Θησείου».
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Ή γραπτή αρχιτεκτονική διακόβμησις του έν Souviw ναού του Ποσειδώνος 13

δ5 είναι εύνόητον, τό κόσμημα χοΰ κυματίου τών δοκών θά συνεχίζετο καί επί τών 
μεταδοκίων πλακών, ούτως ώστε τό σύνολον ενός ανοίγματος θά παρουσίαζε την 
δψιν, ήν παρέχει ή είκών 13, ήτις άναπαριστα έν διαμέρισμα μεταξύ δυο δοκών 
οροφής, άλλ’ άνευ τών φατνωμάτων, τών οποίων δυστυχώς ούδέν λείψανον διετη- 
ρήθη λ Ή γενική έκ τοΰ καρδιόσχημου τριγωνικού κοσμήματος τού λεσβίου κυ-

Είκ. 13. Προοπτική άναπαράστασις τμήματος τής οροφής τοΰ πτερού μετά τοΰ κοσμήματος 
τοΰ κάτωθεν αυτής θράνου. ϊά υποθετικά φατνώματα δι’ έστιγμένων γραμμών.

ματίου τής οροφής έντΰπωσις υπομιμνήσκει ήμάς ζωηρότατα τό υπό τού Πολυ- 

δευκους (Ζ' 122) άναφερόμενον χωρίον τών Θαλαμοποιών τοΰ Αισχύλού, τό λέγον:

άλλ' δ μεν τις φατνώματι
κνμ έν τριγώνοις έκπεραινέτω ρυϋιιοϊς.

-') Τό άντίδημα τοΰ επιστυλίου.

Τό άντίθημα τού επιστυλίου τού πτερού, ίσοϋι^ές δν, ώς συνήθως, προς τό

1 Κυκλικαί τινες όπαί γόμφων παρατηρούμενοι επί 
τής άνω επιφάνειας τών κυματίων τών δοκών τοΰ 
πτεροΰ (Άρχ. Έφημ. 1917, σ. 226 είκ. 22) ΰποδηλοΰ-

σιν, δτι τά σχετικά φατνώματα θά ήσαν πιθανώς πλά
κες μαρμάρινοι επίπεδοι ήτοι άνευ τών συνήθων βα
θύνσεων, διακεκοσμημεναι κατά τήν κάτω αυτών έπι-
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14 Άνασταοίοο Κ. Όρλάνδβυ

εξωτερικόν έπιστύλιον φέρει κατά τό άνω αύτοϋ μέρος επίπεδον ταινίαν, ύψους
0.118 μ. καί έξοχης 0.018, οϊα παρατηρεΐται εις τό αυτό μέρος καί εις τον ναόν 
τής’Αφαίας1, τό Ήφαίστειον των’Αθηνών2 καί τον έν Ραμνοϋντι ναόν τής Νε- 
μέσεως3, ώς καί εις πολλούς ναούς τής κάτω ’Ιταλίας καί τής Σικελίας λ Ή ται
νία αΰτη διασφζει ενταύθα τά ίχνη γραπτού κοσμήματος, δπερ πρώτος παρετήρησεν 
ό Herbig5 καί τού οποίου τό σχέδιον έδημοσίευσεν έν άναπαραστάσει καί φω
τογραφία ό ZschiETzschmann6. Άποτελεΐται δε τό κόσμημα αυτό έκ δύο έπαλ- 
λήλων σπειρών ήτοι συμπλεκομένων κύκλων, φερόντων εις τό κέντρον των τούς 
συνήθεις οφθαλμούς (είκ. 14). Έκ τών δύο τούτων σειρών πλ,εγμάτων όλιγώτε- 
ρον ευδιάκριτος είναι ή άνω καί διότι ή άνω ακμή τής ταινίας έχει διαβρωθή 
καί διότι ή άνω σειρά τού κοσμήματος είναι σήμερον περισσότερον έκτεθειμένη

ΕΙκ. 14. Τό επί τής ταινίας τοΰ άντιδήματος τοϋ επιστυλίου σπειροειδές κόσμημα.

εις τάς άτμοσφαιρικάς έπιδράσεις. Πάντως έκ τής προσεκτικής μελέτης τού κο
σμήματος προκύπτει, ότι έκ τών δύο σειρών του ή μεν κάτω ήτο δεξιόστροφος 
ή δε άνω αριστερόστροφος καί δτι αί δύο σειραί ήσαν μεν πλησιέστατα άλλήλων 
τοποθετημένοι αλλά δεν συνεπλέκοντο. Έν τούτοις σύνδεσις αυτών φαίνεται δτι 
έπραγματοποιεΐτο δι’ απλών φυλλαρίων πληρούντων τά μεταξύ των δημιουργού- 
μενα καμπυλόπλευρα τρίγωνα7, ώς ή είκών 14 δεικνύει.

Τό άνατολίζον κόσμημα τού άντιθήματος ήγαπάτο ιδιαιτέρως εις δωρικούς ναούς 
τής αρχαϊκής έποχής, δτε έτοποθετεϊτο εις τό κάτω μέρος τών πήλινων σιμών άπλοΰν8

φάνειαν διά γραπτών άνδεμίων, παραπλήσιαι δηλαδή 
πρός τάς εύρεδείσας υπό Β. ΣΤΑΗ (Άρχ. Έφημ. 1900, 
πίν. 9) εις τόν έν Σουνίφ ναόν τής Άδηνάς.

1 a. furtwangler, Aegina, πίν. 39.
2 η. koch, ε. ά. πίν. 46 καί 52.
3 a. orlandos, B.C.H. 48, 1924, σ. 313 είκ. 5 α.
4 Ναοί: Ποσειδώνος, koi.dewev-puchstein, Die 

griech. Tempel in Unteritalien und Sizilien, σ.29 είκ. 
28, ναός A Σελινοΰντος (αύτόδι σ. 130 είκ. 113), ναός 
"Ηρας Άκράγαντος (αύτόδι σ. 168 είκ. 148), ναός 
Όμονοίας (αύτόδι σ. 172 είκ. 152). ’Εσφαλμένως κατά 
ταΰτα ό herbig (Α. Μ. 66 [1941] σ. 128) γράφει 
δτι «κατά κανόνα ταινία εις τόν δριγκόν (=άντί- 
δημα) τής περιστάσεως τίδεται μόνον εις τόν πρό
ναον καί τόν όπισδόδομον καί δχι εις τάς μακράς 
πλευράς τοΰ πτερού».Έσφαλμένον επίσης είναι καί τό

ΰπ’ αΰτοΰ λεγόμενον (έ. ά.) δτι ή ταινία τοΰ εξωτερι
κού επιστυλίου τοΰ Παρδενώνος έκοσμεϊτο διά διπλοΰ 
μαιάνδρου, έν φ κοσμείται δι’ άπλοΰ, πβλ. PENROSE, 
The Princ. of Athen. Archit. κεφ. VIII πίν. 22.

5 A.Μ. 66 (1941) σ. 127.
6 Arch. Anz. 1929, σ. 22.
7 Εις άλλα πήλινα αρχαϊκά παραδείγματα τοΰ αύ

τοϋ κοσμήματος αντί απλών φυλλαρίων τίδενται μι
κρά άνδέμια ή φύλλα δάφνης, ιδία εις ναούς τής Σι
κελίας (Άδήναιον Συρακουσών κλπ.).

8 Ε. BUSCHOR, Die Tondacher der Akropolis τ. I 
είκ. 8, 10, 14, 17, h. koch, Studien zu den catnpa- 
nischen Dachterrakotten, R.M. 30 (1915) o. 76 είκ. 
33, o. 81 είκ. 37, E. dougi.as van buren, Greek fi
ctile Revetments in the Archaic Period, πίν. Ill 
είκ. 4, VIII είκ. 21.
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15'Η γραπτή αρχιτεκτονική ώιακόομησίξ τοΰ έν Σουνίω ναού τοΰ Ποσειδώνος

ή διπ?χ>ΰν 1 ή ακροκεράμων2 ή και των πήλινων επενδύσεων γείσων3 ναών, ιδία 
τής Κάτω ’Ιταλίας και τής Σικελίας ή των παραρτημάτων των4 *. Πάντως ή επί 
τής ταινίας τοϋ άντιθήματος τοΰ επιστυλίου παρουσία του είναι δλως εξαιρε
τική 5- διότι επί τών ταινιών έν γένει, τόσον τοΰ εξωτερικού επιστυλίου όσον καί 
τοΰ άντιθήματος αΰτοΰ έζωγραφεΐτο συνήθως άπλοΰς μαίανδρος, ώς π. χ. εις τον 
Παρθενώνα 6 καί τό «Θησεΐον» 7. Κατά τον Herbig8 ή ένταΰθα παρουσία τοΰ άρ-

Είκ. 15. Τό επί τοΰ λεσβίου κυματίου τοϋ επιστυλίου τοϋ προνάου καρδιόσχημον κόσμημα,
έν προβολή καί εν άναπτιίγματι.

χαΐζοντος διπλοΰ πλέγματος θά οφείλεται πιθανώς είς προσήλωσιν τοΰ καλλι
τέχνου εις άρχαϊκάς διακοσμητικάς λεπτομέρειας έφαρμοσθείσας είς τον προγενέ
στερον πώρινον ναόν.

Έν άντιθέσει προς τον διπλοΰν μαίανδρον τοΰ θράνου, όστις έσχημάτιζεν 
είς τάς δύο μακράς πλευράς τοΰ πτεροΰ έν κλειστόν ορθογώνιον πλαίσιον (όρα 
σ. 11) ή ταινία τοΰ άντιθήματος καί επομένως καί ή επ’αυτής διακόσμησις διά 
τής διπλής σπείρας συνεχίξετο προς δυσμάς μεν μέχρι τοΰ όπισθονάου, όν καί

1 Ε. buschor, αυτόθι είκ. 9. koch, αυτόθι σ. 86 
είκ. 41.

2 Ε. buschor, Die Tondacher der Akropolis τ. II, 
Berlin und Deipzig 1933, είκ. 7, 8, 10 (άπλοΰν) είκ. 
25 (διπλοϋν) Η. koch. έ. ά. σ. 79 είκ. 36, σ. 86 είκ. 
40 (άπλοϋν). van buren, Greek fictile Revetments 
in the Archaic Period, πίν. VIII, είκ. 23 (άπλοΰν).

3 ε. douglas van buren, Archaic fict. Revetm. 
of Sicily and Magna Graecia, είκ. 35 (άπλοϋν), είκ. 7, 
8, 25, 26, 34, 38 (διπλοΰν).

4 Π. χ. τοϋ έν Όλυμπίφ Θησαυροΰ τών Γελφων.
Ε. douglas van buren, Greek fictile Revetments
in the Archaid Period, πίν. XXXIII είκ. 118.

5 Πρέπει ένταΰθα νά σημειωθή δτι ό b5tticher 
(Die Tektonik der Hellenen Berlin 1874, σ. 200 
καί πίν. 21 άρ. le) σχεδιάζει έπί τής ταινίας τοΰ άν
τιθήματος δωρικού ναοΰ μίαν απλήν δεξιόστροφοι’ 
σπείραν. Είχεν άρά γε έκτοτε διακρίνει τήν τοΰ Σου
νίου; Πάντως έν ω διά τήν περίπτωσιν ζωγραφήσεως 
άπλοϋ μαιάνδρου αναφέρει ώς παράδειγμα τό «Θη
σεΐον», διά τήν περίπτωσιν τής σπείρας δεν αναφέρει 
ρητώς είς ποιον ναόν τήν παρετήρησεν.

6 penrose, The Principles κλπ., κεφ. VIII πίν. 22.
7 c. boTTicher, Tektonik der Hellenen, σ. 200 σημ. Κ.
8 Α.Μ. 66 (1941) σ. 130.
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16 ’Αναστασίου Κ. Όρλάνδβυ

περιέθεε, προς άνατολάς δ’ επί τοΰ επιστυλίου τοΰ θριγκού, δστις έζεύγνυε την 
Β.Α. καί την Ν.Α. γωνίαν τοΰ σηκοΰ πρός τό πτερόν. Τοΰ επιστυλίου δμως τού
του ή ταινία διεκόπτετο άποτόμως κατά την συνάντησιν αυτής προς τον τοίχον 
τοΰ σηκοΰ, μη συνεχιζόμενη επ’ αύτοΰ, ώς απέδειξα εν Άρχ. Έφημ. τοΰ 1917, 
σ. 215 εξ. καί είκ. 2. Ή κα'ι εις τό Ήφαίστειον των ’Αθηνών1 έφαρμοσθεΐσα 
λύσις αΰτη δεν δύναται νά θεωρηθή πολύ επιτυχής.

ζ') 'Ο πρόναος.

”Ας έ?ιθωμεν ήδη εις την έξέτασιν τής γραπτής διακοσμήσεως τοΰ προνάου. 
Έκ ταΰτης κατώρθωσα νά διακρίνω μόνον τό επί τοΰ λεσβίου κυματίου τοΰ επι
στυλίου κόσμημα, δπερ συνίστατο έκ σειράς καρδιόσχημων φύλλων μετά παρεμ
βαλλόμενων λογχών2 (είκ. 15). Έπί τοΰ κάτωθεν δμως τοΰ λεσβίου αστραγάλου 
ώς και τής ΰπερθεν αύτοΰ ταινίας δεν ήδυνήθην νά διακρίνω ίχνη κοσμήματος3. 
Τά μνημονευθέντα ίχνη διακοσμήσεως τοΰ κυματίου άνεΰρον έπι έσωτερικοΰ γωνι
αίου έπιστυλίου άποκειμένου σήμερον κατά την βόρειον πλευράν τοΰ ναοΰ. ’Ανή
κει δε μάλιστα τό έπιστύλιον τοΰτο εις τινα τών γωνιών τοΰ προνάου, όις άπο- 
δεικνύει ή κατά γωνίαν 45° λοξή τμήσις τοΰ ετέρου τών άκρων αύτοΰ ήτις 
μάλιστα φέρει καί άναθύρωσιν πλάτους 0.05 μ. ’Επειδή δε καί τό στέφον τό 
έπιστύλιον τοΰτο λέσβιον κυμάτιον είναι κατά 45° τετμημένον, έπεται δτι και 
τοΰτο συνεχίζετο κα'ι κατά τάς 4 πλευράς τοΰ προνάου, ώς συμβαίνει καί εις τό 
Ήφαίστειον. Έκ τής λοιπής γραπτής διακοσμήσεως τοΰ προνάου ούδέν άλλο κα
τώρθωσα νά ευρώ. Δεδομένου δμως δτι ό θράνος τοΰ πτεροΰ έκοσμείτο διά 
διπλοΰ μαιάνδρου, θά πρέπει κατά μείζονα λόγον νά δεχθώμεν, δτι καί τοΰ προ
νάου ό θράνος θά έκοσμείτο διά διπλοΰ μαιάνδρου4, ομοίως δε καί τό /ιέσβιον 
κυμάτιον τής οροφής. Ό γεωμετρικός δ’ ούτος διάκοσμος τοΰ προνάου ήρμονίζετο 
καί πρός τό έγχρωμον, ώς διεπιστώθη °, βάθος τών άναγλύπτων πλακών τής εσω
τερικής ζωφόρου.

III. Ο ΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΝΑΟΥ

'Ως είναι ήδη άπό μακροΰ γνωστόν ό πρόναος τοΰ ναοΰ τοΰ ΙΤοσειδώνος ώς 
καί ό τοΰ συγγενοΰς αύτοΰ Ηφαιστείου τών ’Αθηνών έφερεν ύπέρ τούς κίονας καί 
τάς παραστάδας τής ανατολικής πλευράς τοΰ σηκοΰ θριγκόν έξ έπιστυλίου, άναγλύ- 
πτου συνεχοΰς ζωφόρου καί θράνου.'Ο θριγκός ούτος έν Σουνίω δεν περιωρίζετο, ώς 
εις άλλα παραδείγματα κλασσικών ναών 6, μόνον εις τό πλάτος τοΰ σηκοΰ άλλ’ έξετεί- 
νετο πέραν αύτοΰ, έξικνούμενος εκατέρωθεν μέχρι τοΰ πτεροΰ, συνεχιζόμενος έπειτα

1 η. koch, έ. ά. πίν. 45 καί 49.
2 "Ομοιον κόσμημα υπάρχει καί εις τό Ήφαίστειον 

(koch, ε. ά., πίν. 57,3 καί κατά schaubert, σ. 200 
είκ. 94). Πβλ. καί semper, Der Stil I πίν. IX.

3 Εις τό Ήφαίστειον ή μέν ταινία φέρει, ώς συνή
θως, μαίανδρον, ό δέ αστράγαλος κόμβους (koch, ε.ά.

57,3 καί κατά schaubert, σ. 200 είκ. 94).
4 'Ως εις τό Ήφαίστειον (koch, έ\ ά. πίν. 56).
5 ε. fabricius, Α.Μ. 9 (1884) σ. 346. herbig, Α. Μ. 

66 (1941) σ. 93.
6 Ναοί: ’Αφαίας, Διός ’Ολυμπίας, Παρθενοόν, ’Επι

κούρειου ’Απόλλωνος, Διός έν Στρατοί κλπ.
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και επί τοΰ προς τον πρόναον άντιστοιχοΰντος τμήματος τοΰ πτεροϋ και έτι πε
ραιτέρω όπισθεν τής προσόψεως τοΰ ναοϋ λ Διά τής τοιαύτης διατάξεως αΰτοΰ ό 
πρόναος τοΰ έν Σουνίφ ναοΰ άπεχωρίζετο σαφώς από τοΰ υπολοίπου ναοΰ άπο- 
τελών αυτοτελές τι σΰνολον, εις τό όποιον, ώς θά ίδωμεν, έδόθη κα'ι όλως ιδιαί
τερος, ίσχυρώς ίωνίζων χαρακτήρ, έν άντιθέσει προς τον άγνώς δωρικόν χαρα
κτήρα τοΰ υπολοίπου ναοΰ. Καί άνεγνωρίσθη μεν από μακροΰ κατ’ αρχήν ό ’κυ
νισμός τής τοιαύτης διατάξεως τής ζωφό
ρου του, δεν ΰπεγραμμίσθη όμως έπαρ- 
κώς, πόσον έντονώτερος ή ε’ις τό Ήφαί- 
στειον καί άλλαχοΰ είναι ό χαρακτήρ οΰ- 
τος εις τον ναόν τοΰ Ποσειδώνος καί έπί 
τούτου θά ήθελον έπ’ ολίγον νά έπι- 
στήσω τήν προσοχήν τοΰ αναγνώστου, ά- 
παριθμών ποια άλλα πλήν τής συνεχοΰς 
ζωφόρου πρόσθετα ιωνικά αρχιτεκτονικά 
στοιχεία παρουσιάζει ό πρόναος τοΰ ναοΰ 
τοΰ Ποσειδώνος. Θ’ αναφέρω λοιπόν έν 
πρώτοις τήν μετ’ άντεστραμμένου λεσβίου 
κυματίου βάσιν τών παραστάδων, ήτις δεν 
συνεχίζεται, ώς εις τό Ήφαίστειον 1 2, καί 
εις τήν βάσιν τοΰ τοίχου αλλά περιορίζε
ται μόνον εις τήν παραστάδα. Θά προσ
θέσω μετά ταΰτα τήν είς τό έπίκρανον 
τών παραστάδων παρουσίαν — παρά τό 
στέφον δωρικόν κυμάτιον — καί ενός λε
σβίου κυματίου (είκ. 16) καί τούτου μάλι
στα μετ’αναγλύφου γλυπτού κοσμήματος 
έκ καρδιοσχήμων φύλλων καί λογχών 3 
(είκ. 16). Θά σημειώσω περαιτέρω τήν 
είς τό άνω μέρος τοΰ έπιστυλίου πα
ρουσίαν λεσβίου κυματίου μετ’ αστραγάλου καί τέ?κ>ς θά υπογραμμίσω τήν υπό 
λεσβίου ώσαύτως κυματίου στέι|πν τών δοκών τής οροφής4. Έχομεν κατά ταΰτα είς 
τον πρόναον τοΰ ναοΰ τοΰ Σουνίου μίαν βαθυτέραν ή είς άλλους αττικούς ναούς συγ- 
χώνευσιν δωρικών μετ’ ιωνικών στοιχείων, ήτις έρχεται είς ένίσχυσιν τοΰ έκ τής

Είκ. 16. Τομή τοΰ επικράνου τής παραστάδος 
μετά τοΰ έπί τοΰ λεσβίου κυματίου κοσμήματος 

κατά τήν Exped. Scient. de Moree.

»

1 Όρα σχηματικόν διάγραμμα τής διαδρομής τής 
γλυπτής ζωφόρου παρά R. demangel, Iva frise io- 
nique, Paris 1932, σ. 319 είκ. 68. ιν.

2 h. koch, έ. ά. πίν. 52 καί σ. 200 είκ. 94.
3 "Ορα άπεικόνισιν αΰτοΰ έν Expedition Scienti-

fiqtie de Moree, Paris 1838, τ. Ill πίν. 33 είκ. Ill 
καί πίν. 34 είκ. I (ήμετέρα είκ. 16). Σημειωτέον ότι είς 
τό Ήφαίστειον ούδέν κυμάτιον φέρει πλαστικώς είργα-

σμένον κόσμημα είς δέ τόν Παρθενώνα μόνον τό ίω- 
νίζον έπίκρανον τής παραστάδος εχει άνάγλυφον τό ιω
νικόν αΰτοΰ κυμάτιον (penrose The Principles κλπ. 
κεφ. VIII πίν. XXIII).

4 Καί είς- τό Ήφαίστειον αί δοκοί τής οροφής τοΰ 
προνάου στέφονται υπό ίωνικοΰ κυματίου, αλλά μόνον 
αΰται.

3
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τεχνοτροπικής μελέτης των γλυπτών τής ζωφόρου συναχθέντος υπό τοϋ Herbig 
(A. Μ. 66 [1941] σ. 133) συμπεράσματος περί υπαγωγής τοϋ ναοϋ τοϋ Ποσειδώ- 
νος εις άνατολικοελληνικόν τινα κτικλον (Πάριον;), οίον ύποδηλοϊ και ή επί τών 
δωρικών κιόνων του εφαρμογή τών ραδινών άνα?ιθγιών τών ιωνικών κιόνων.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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