
ΤΕΓΕΑΤΙΚΟΝ ΙΕΡΟΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΝΑΚΕΑΤΙΔΟΣ

«’ Εκ Τεγέας δε ίύντι ές την Λακωνικήν έστι μεν βωμός εν αριστερή τής όόοϋ 
Ιΐανός, έστι δε τον Λνκαίον Δ ιός- λ είπεται δε και θεμέλια ιερών. Οντοι μεν δή εισιν 
οί βωμοί σταδίοις δυο άπωτέρω τον τείχονς, προελϋνντι δε άπ αντών μάλιστά πον 
σταδίονς επτά ιερόν Άρτέμιδος έπίκλησιν Λιμνάτιδος καί άγαλμά έστιν έβένον ξνλου
τρ ύπος δε τής εργασίας δ Αίγινάϊος καλούμενος νπό 'Ελλήνων. Τούτον δε δσον δέκα 
άπωτέρω σταδίοις ’Αρτέμιδος Κνακεάτιδος έστι ναόν τά ερείπια·». ΓΙαυς. VIII, 53,11.

Σύμφωνα μέ τό γνωστόν σύστημα τοΰ περιηγητού νά περιγραφή τά πέριξ 
τοΰ κεντρικού συνοικισμού, ώς εδώ τής πόλεως Τεγέας, ακολουθών έκάστοτε μίαν 
έκ τών ακτινωτών κατευθύνσεων μνημονεύει ανωτέρω τά κατά τον δρόμον προς 
την Λακωνικήν άξια λόγου. "Οτι κατευθύνεται προς τον νοτίως τού χωρίου ΙΙιαλή 
παραρρέοντα Σαρανταπόταμον, τον ’Αλφειόν τών αρχαίων, είναι ύπερβέβαιον. Ή 
έξοδος έκ τής πόλεως καί τής σχετικής πύλης τού τείχους θά έγίνετο κατά τάς 
πρώτας προς Ν οικίας τοΰ χωρίου, όπου άλλοθεν γνωρίζομεν, ότι παρήρχετο τό 
τείχος, 200 περίπου μέτρα νοτιώτερον τού τεμένους τής Άλέας Άθηνάς. Την 
κατεύθυνσιν τού αρχαίου δρόμου προς τον χείμαρρον γνωρίζομεν μέ ασφάλειαν, 
διότι εις άπόστασιν 3/4 τής ώρας, κατά την θέσιν Περπόρι, παρά την άριστεράν 
όχθην τού ποταμού παρατηρούνται επί τού βραχώδους εδάφους χαρακτηριστικοί 
τής αρχαίας οδοποιίας αύλακες τροχιών. Άλλ’ υπάρχουν και άλλαι ενδείξεις.

Έκ τών βωμών τού Πανός, τού Λυκαίου Διός καί τών ερειπίων εξ ιερών, 
ευρισκομένων εις άπόστασιν 2 σταδίων ούδέν ίχνος παρετηρήθη μέχρι σήμερον, 
άλλ’ είναι αρκετά βεβαία ή θέσις επί τής αύτής οδού τού ιερού τής ’Αρτέμιδος 
Λιμνάτιδος. Εις τόπον καλούμενον Άσπέλαν από τού ίδιάζοντος αργιλώδους εδά
φους υπό τών ΙΙιαλιωτών όνομαζομένου άσπέλας 1 καί άπέχοντα 15', άπόστασιν 
άντιστοιχοΰσαν προς τά 9 στάδια τοΰ ΙΙαυσανίου, εύρέθησαν υπό τών καλλιεργη
τών διάφορα μικρά μαρμάρινα συντρίμματα, εν οίς μικρά κεφαλή πιθανώς ’Αρ
τέμιδος διά τήν κόμμωσιν καί ερμαϊκή στήλη γυναικός, διά τούς εκατέρωθεν πλο
κάμους, άνατεθεΐσα υπό γυναικών (BCH, XXXVI, 377-8). Τον τόπον ήρεύνησα

1 Ό συντάκτης τοΰ 'Ιστορικού Λεξικοί Κ. Ρωμαίος μόνον τήν Σπέλαν ώς τοπωνΰμιον τής Τριφυλίας ή 
άπαντών είς παράκλησίν μου έξήτασε τά σχετικά δελ- δηλοΰσαν χωράφι εις Παλοΰμπα Γορτυνίας. 
τία, αλλά δεν εΰρε τήν άσπέλαν ούδαμοΰ άλλου, καί
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2 Κ. Α. Ρωμαίου

τό 1909 καί διά μικράς σκαφής και εύρον κατάσπαρτου από όστρακα και μαρμά
ρινα κομμάτια, περιοριζόμενα εις έκτασιν 2-3 στρεμμάτων, πράγμα δηλωτικόν 
τοΰ εκτός συνοικισμοί απομονωμένου ίεροϋ. Άπό την οΰτω βεβαιωθεΐσαν θέσιν 
τής Άρτέμιδος Λιμνάτιδος μετά δέκα άλλα, τό δλον 19 στάδια, άπό τοΰ τεί
χους, ότε φθάνομεν εις τό Περπόρι και τον γειτονικόν Σαρανταπόταμον, ό πε
ριηγητής μνημονεύει τά ερείπια τοΰ ναοΰ τής Άρτέμιδος Κνακεάτιδος. Άλλ’ εδώ 
τά πράγματα δεν άνταποκρίνονται πλέον εις τάς σημειώσεις τοΰ Παυσανίου.

Ούδαμοΰ πραγματικώς κατά τοΰτο τό σημεΐον και τά πέριξ, τόσον έπι τής 
άριστεράς όσον και έπι τής δεξιάς όχθης, παρατηρεΐται ’ίχνος εξ ερειπίου ναοΰ 
οΰτε απλώς αρχαία όστρακα ήδυνήθην κατά τάς επιμόνους περιοδείας νά σημει
ώσω εις τάς γειτονικάς ερημιάς1. Και όμως ύ υποδεικνυόμενος τόπος τοΰ ναοΰ 
είναι υπέρ πάσαν αμφισβήτησιν καθωρισμένος. Ευθύς αμέσως ό περιηγητής συν
εχίζουν τήν πορείαν του πρός τήν Λακωνικήν, χωρίς άλλο ταυτιζομένην πρός τον 
ροΰν τοΰ χειμάρρου, άυαφέρει διά μακρών, ότι όροι τής γής μεταξύ Λακεδαιμο
νίων καί Τεγεατών είναι ό ποταμός ’Αλφειός, ό θαυμαστός διά τάς καταδύσεις 
καί αναδύσεις 2 του μέχρι τής Άρεθούσης έμπροσθεν τών Συρακουσών (VIII, 54). 
Τό Περπόρι εξ άλλου (=Ύπερπόριον κατά τό υπέρθυρου, ύπερτόναιον) σημαίνει 
τήν ύπέρβασιν τοΰ ποταμοί κατά τό αυτό σημεΐον διά τον όόεύοντα εκ τής Λα- 
κεδαίμονος πρός τήν Τεγέαν. Αντίθετα πρός τήν απελπιστικήν σιωπήν τών πέ
ριξ προβάλλει έν τούτοις ό άπό τοΰ 1907 άποκαλυφθείς όλομάρμαρος μικρός ναός 
υπό τήν Ψηλή Κορφή σημαντικός αξιώσεις, ότι είναι αυτός ούτος ό ναός τής 
Άρτέμιδος Κνακεάτιδος. Ασυμβίβαστον βεβαίως είναι, ότι τά ερείπια εύρίσκον- 
ται τόσον μακράν, εις άπόστασιν ΐγ2 ώρας άπό τοΰ ύποδειχθέντος τόπου καί 
μικρόν κατωτέρου τής κορυφής τοΰ 1520 μέτρα υψηλοί βουνοΰ υπέρ τό χωρίον 
Μαυρίκι. Άλλ’ ώς διά. τών άνασκαφών έξηκριβώθη, τό ιερόν, ίδρυμένον μακράν 
παντός συνοικισμοί κατά τούς υστέρους γεωμετρικούς χρόνους τοΰ Του ή καί τοΰ 
8ου π. X. αίώνος, έκοσμήθη δι’ άξιολόγου ναοΰ τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 6ου καί τι
μώμενον διά συνεχοΰς λατρείας μέχρι τής ελληνιστικής εποχής, ότε, ώς θά ίδω
μεν, άφιερώθη καί κολοσσιαΐον άγαλμα, πρέπει νά ήτο περιφανές καί πασίγνω- 
στον καθ’ δλην τήν περιφέρειαν. Τί λοιπόν νά συμβαίνη ; ’Ή αί σημειώσεις τοΰ 
περιηγητοΰ σχετικώς μέ τον αριθμόν τών σταδίων ήσαν εσφαλμένοι — άρχικώς 
ή κατόπιν εϊς τά χειρόγραφα — ή ίσως, όπως άλλοτε έγραψα (Άρχ. Δελτ. 1918 
τ. 4 σελ. 103), τά 19 στάδια άπό τοΰ τείχους τής πόλεως προσδιορίζουν τό ση
μεΐον, δθεν ήρχιζεν ή παρέκβασις άπό τής κυρίας όδοΰ ή φέρουσα πρός τό ιερόν 
τής Κνακεάτιδος.

1 Μόνον 20' νοτιιότερον κατά τήν δεξιάν όχθην τοΰ 
ποταμού παρετηρήθησαν 2-3 μικροί θολωτοί μυκη
ναϊκοί τάφοι.Έξ ενός τούτων προήλθον τά υπάρχοντα 
εις τό Τεγεατικόν Μουσεΐον 2 ή 3 μυκηναϊκά άγγεΐα, 
συλλεγεντα υπό τοϋ παλαιού φύλακος Ν. Γριμάνη. Δέν 
πιστεύω διά τήν άπόστασιν, ότι ό σχετικός συνοικι
σμός σχετίζεται πρός τό τοπογραφικόν ζήτημά μας.

Παρά τούτο αξίζει νά έρευνηθή μελλοντικής καλύτε
ρον παρ’ όσον ό ίδιος βιαστικά έκαμα, εις τίνα συνοι
κισμόν ανήκουν οί παλαιοί τάφοι.

2 Περί τοϋ Σαρανταποτάμου ώς ’Αλφειού, τών πρώ- 
των πηγών κατά τήν Φυλακήν παρά τό χωρίον Βούρ- 
βουρα, καί τά Σύμβολα ίδέ διατριβήν μου εις ’Αθή
ναν τ. 14 σ. 3 - 30 καί Άρχ. Έφημ. 1904, σ. 141 - 151.
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AE 1952 Τεγεατικβν ιερόν Άρτέμιδβξ Κνακεάτιδβς

"Ενας άλλος λόγος συντρέχει πολύ εις την ταΰτισιν. "Οτι Κνακεάτις έσή- 
μαινε τοπικόν όνομα προ πολλοΰ έχει παρατηρητή λ Το όνομα τού τόπου, ένθα 
έτιμάτο ή θεά, πρέπει εξάπαντος νά ήτο Κνακέα σύμφωνα μέ συχνοτάτην αρκα
δικήν συνήθειαν — Τεγέα, Άλέα, Μαντινέα, Άσέα, Μανθυρέα, Λουσέα, Κονδυ- 
λέα, Μελανέα κτλ.1 2. Έάν ένθυμηθώμεν, ότι εις τάς Καφυάς έλατρεύετο ή ’Άρτε- 
μις Κνακαλησία επί όρους καλούμενου Κνακάλου (Παυς. VIII, 23,3) και ότι 
Κνακάδιον ώνομάζετο όρος παρά τό Γύθειον (Παυς. III, 24,6.8), είναι εύλογον 
νά ύποθέσωμεν, ότι Κνακέαν έκάλουν ο[ παλαιοί την ορεινήν περιοχήν κατά τό 
Μαυρίκι, τήν Βέρβεναν κα'ι τά Δολιανά και τό σημαντικώτερον, ότι πάντα τά 
παρόμοια ονόματα ήσαν επιθετικά κα'ι έδήλουν τον ίδιάζοντα χρωματισμόν τοϋ 
εδάφους, όπως ό Μ. Nilsson προ πολλοΰ ήρμήνευσε τό πράγμα (Griechische Feste 
σελ. 231). Πραγματικώς πηγή όλων των σχετικών ονομασιών είναι τό έπίθετον 
κνηκός καί δωρ. κνακός, πού σημαίνει τον ύπωχρον, τον λευκόν ή τον ξανθόν. 
Εντεύθεν προέρχεται ό κνάκων πού δεν είναι κάθε τράγος αλλά μόνον ό λευκός, 
6 κνηκίας, έπίθετον τού υπόλευκου λύκου (Βαβρ. 113,2), ό ίππος Κνακίας (Παυς. 
VI, 10,7) διά τό ψαρόν χρώμα, ώς ό ήμέτερος ψαρής, Κνακιών ώνομάζετο άλ
λως ό γειτονικός Οίνους παραπόταμος τού Ευρώτα, κνηκίς ή κίτρινη κηλίς καί 
κνήκος φυτάριον κτλ. Σύμφωνος δε προς ταΰτα είναι ό καί μακρόθεν εμφανής 
υπόλευκος χρωματισμός τής ήμετέρας Κνακέας. Δεν είναι μακράν τοϋ ερειπωμέ
νου ναού τό Μαρμαροβούνι, όπου τά λατομεία τού πολύ γνωστού κατά τήν ’Αρ
χαιότητα μαρμάρου τών Δολιανών, καί ή λοιπή βουνώδης περιοχή κατά μέγα μέ
ρος άποτελεΐται έξ ασβεστόλιθου μέ έκδηλον λευκόν χρωματισμόν3.

Τον Ιούλιον τού 1907 ή άνασκαφή τού ερειπίου τής Ψηλής Κορφής άπο- 
δώσασα πλούτον ευρημάτων άπροσδόκητον υπήρξε πηγή χαράς ακένωτος όχι μό
νον εις τον γράφοντα, άντικρύζοντα πρώτην φοράν τότε τά θαύματα πού κρύπτει 
τό Ελληνικόν χώμα, αλλά καί τούς ύπερείκοσι έργάτας τής άνασκαφής μεταδώ- 
σαντας ζωηράν συγκίνησιν εις τά γειτονικά χωρία. Ήδη κατά τό προηγηθέν έτος 
ό μακαρίτης φίλος μου Δημήτριος Σίδερης, αιώνιος υποψήφιος άλλ’ ουδέποτε δη- 
μαρχεύσας εις Βέρβεναν, διά τήν φυσικήν ευκινησίαν συχνά περιστρεφόμενος εις 
τάς έρημίας καί τά καταρράχια προς συνάντησιν τών οφειλετών του ποιμένων καί 
γνώστης ακριβής τών τόπων μέ είχεν οδηγήσει εις θέσιν σύμφωνα μέ άσήμαντον 
έξωκ?ιήσιον όνομαζομένην "Αγιο Παντελέημονα μέ τον σκοπόν νά ϊδω εκεί πολλά 
πελεκητά αρχαία μάρμαρα. Τό θέαμα, όταν έφθάσαμεν, ήτο καί πέραν τού ονεί
ρου θαυμαστόν.

Κοινοτάτη εις κατασκευήν στρούγγα παρουσίαζεν ώς οικοδομικόν υλικόν τρι
γλύφους, μετόπας, γείσα, πάμπολλα συντρίμματα κιόνων, έκπλήσσοντα διά τήν άν- 
τίθεσιν προς τούς σωρούς τών λοιπών κοινών λίθων. Παραπλεύρως έφαίνοντο

1 immerwahr, Kulte und Mythen Arkadiens,
σ. 154.

2 Έπιτυχώς μετιονομάσίΐη to παρά τά Δολιανά χω-
ρίον Μερτσιοΰση εις Γαρέαν. Δέν εχει παραδοθή τοι- 
οϋτον τοπωνύμίον, άλλ’είναι φανερόν εκ τοϋ γειτονι

κού μικρού χειμάρρου, τοϋ Γαρεάτου ή Γαράτου, παρα
ποτάμου σήμερον τοϋ Σαρανταποτάμου, δτι θά υπήρχε 
κατά τήν αρχαιότητα.

3 Κατά phii.ippson, Peloponnes, σελ. 161 Olonos- 
Kalk.
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4 Κ. Α. Ρωμαίου ΑΕ 1952

κομμάτια κιονόκρανων αρχαϊκών, μαυρισμένα, επειδή έχρησίμευσαν ώς «κακκαβο
λίθ ια» κατά τάς τυροκομικάς εργασίας. 'Η καθοδήγησις τοϋ φιλόξενου Σίδερη 
υπήρξε πολύτιμος. Μέ 500 δραχμάς έγκριθείσας παρά τοϋ Υπουργείου, ποσδν τής 
εποχής δχι άσήμαντον, έ'γινεν ακολούθως ή άνασκαφή, έπολλαπλασιάσθη το αρ
χιτεκτονικόν υλικόν και άνέκυψεν έκ τής άφανείας μικρός αρχαϊκός ναός άξιολο- 
γώτατος. Είκ. 1.

Εικ. 1. Φωτογραφία του 1907.

Την λατρευομένην θεότητα δεν έπετύχομεν νά μάθω μεν δι αναθηματικής 
τίνος επιγραφής. Άλλ’ ήτο συγκινητικόν, ότι μεταξύ των πρώτων ευρημάτων 
άπεσΰραμεν μικρόν αρκαδικόν έρμήν, χαρακτηριζόμενον μέ πυραμίδα άντ'ι κεφα
λής, ένεπίγραφον: Δαίμων Άγαϋός. Διαφορετικά προς την ευλαβή διάθεσιν τοϋ 
άφιερώσαντος τον έρμήν παλαιού Τεγεάτου έσπεύσαμεν νά δεχθώμεν τό εύρημα 
ώς οιωνόν άριστον πολλά ύποσχόμενον. Πραγματικώς ή αφθονία των μαρμάρων 
μέ άρχαϊκάς πρωτοτύπους μορφάς και τά ίκανώς πολυάριθμα μικρά πήλινα ή χάλ
κινα αφιερώματα παρεϊχον υλικόν διά πολλάς έρεύνας όχι ευκόλως εξαντλούμενος '.

1 Εις τά ΠΑΕ τοΰ 1907 σελ. 120-121 έ δημοσίευση 
προσωρινή έκθτσις περί των πορισμάτων τής άνασκα- 
φής. Εντεύθεν παρέλαβεν ό weickert, Architektur- 
typen, σ. 110 — 7. ΙΙρβλ. καί ΑΑ, 1908, σ. 137 καί 
1922 σ. 310. Ό αρκαδικός έρμης τοΰ Άγαίΐοΰ Δαίμο-

νος έδημοσιεΰση εις τήν πραγματείαν περί των αρκα
δικών έρμων, ΑΕ, 1911 σελ. 151, είκ. 2. Ίδέ αυτόθι 
σ. 154, είκ. 11α απόκομμα παρόμοιας στήλης μέ 2 
πυραμίδας. Καί 4 άλλα κομμάτια έρμων είσήχίίησαν 
εκ τοϋ αύτοΰ ναοϋ εις τό Μουσεϊον (σ. 150).
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AE 1952

Μεγάλαι δυσκολίαι προέκυψαν όχι διά τον καθορισμόν των διαφόρων αρχι
τεκτονικών μορφών καθεαυτάς άλλα διά την επιθυμητήν άναπαράστασιν ολοκλή
ρου τοΰ αρχαίου ναοΰ. Διά τοΰτο παρέστη ανάγκη νά έπαναλάβωμεν τό άνασκα- 
φικόν εργον μετά 11 όλα έτη τό 1918. Κατά την έπίσκεψιν εύρέθημεν τότε προ 
τής οδύνηροτέρας έκπλήξεως. Κάποιος Δολιανίτης θησαυρομανής είχεν άνατρέψει 
καί εξαφανίσει τάς πλάκας τοΰ άνατολικοϋ στυλοβάτου, όπου υπήρχαν οί πολύτι
μοι τύποι τών κιόνων, επειδή, προνοητικότερος ημών, ειχεν ελπίσει νά εύρη ύπ’ 
αύτάς τον άναζητούμενον θησαυρόν. Μετά τήν άποτυχίαν του οίονεί άφοσιούμε- 
νος είχε μεταφέρει φορτίον άσβεστου προτιθέμενος, ώς έμάθομεν, νά κτίση έκ- 
κλησίδιον.

Τό ευτύχημα ήτο, ότι ειχον ήδη τό 1907 καταμετρηθή αί πλάκες τοΰ στυ
λοβάτου με τούς σχετικούς τύπους, άλλως κάθε ιδέα άναπαραστάσεως τοΰ ναοΰ 
θά ήτο ματαία. Κατά τήν άκολουθήσασαν άνασκαφήν εύρομεν και άλλο άρχιτε- 
κτονικόν υλικόν, κατεμετρήθησαν πολυάριθμοι λίθοι μέ τήν δυνατήν άκρίβειαν 
καί έκ βαθύτερων γειτονικών στρωμάτων συνελέχθησαν γεωμετρικά χαλκά καί 
όστρακα, ώστε νά βεβαιωθή, ότι ή λατρεία κατά τον ερημικόν τόπον ήρχιζεν άπό 
παλαιοτέρων τοΰ ναοΰ χρόνων.

Μετά μακρύτατον διάλειμμα κατά τά έτη 1933-5 σύμφωνα μέ τάς παλαιάς 
καί νεωτέρας μετρήσεις έγιναν σχέδια διά τοΰ ζωγράφου X. Λεφάκη μέ τον σκο
πόν τής τόσον έπιβραδυνθείσης δημοσιεύσεως. Πολλά ζητήματα εύωδόθησαν καί ή 
άναπαράστασις τοΰ συνόλου έγινε κατά μέγα μέρος δυνατή. Άλλ’ ή ιδέα, ότι ό άρ- 
χαίος ναός ιδρυμένος εις ερημικόν τόπον καθ’ δλας τάς έποχάς, ώς ό ναός τής 
Φιγαλείας, εύλογον ήτο νά έχη διατηρήσει ολόκληρον τό υλικόν του καί ότι θά 
έπρεπε εις μεγαλυτέραν έκτασιν νά ένεργηθοΰν έρευναι καθ’ όλα τά πέριξ πεζού
λια τών καλλιεργητών, μοΰ επέβαλλε νέους δισταγμούς καί διάθεσιν άναβολής, 
μήπως κατορθωθή καί τρίτη τελειωτική άνασκαφή. Προ πάντων ήνώχλει, όποιον 
ήτο τό κολοσσικόν λατρευτικόν άγαλμα, έκ τοΰ οποίου εύρέθη μικρόν μέρος, 
ώς θά ίδωμεν κατωτέρω. Αί έ?αιίδες καί προθέσεις έματαιώθησαν δλαι καί 
τώρα συναισθανόμενος τήν βαρεΐαν ευθύνην διά τήν έγκατάλειψιν τοΰ εύγενικοΰ 
ερειπίου άπεφάσισα τήν δημοσίευσιν, βέβαιος ότι τά τυχόν λάθη θά είναι τό μι- 
κρότερον κακόν. Άλλως ό μεσολαβήσας μάκρος χρόνος προσέδωκε κατά τήν άνα- 
θεώρησιν τοΰ θέματος νέον φώς είς άρκετά ζητήματα καί προ πάντων εύωδόθη
σαν αί άναπαραστάσεις. Συνεπληρώθη άκόμη ή έξεικόνισις μέ νέα σχέδια τοΰ γνω
στού’ καλλιτέχνου τοΰ έθνικοΰ Μουσείου κ. Άλ. Κοντοπούλου.

Ή κάτοψις τοϋ ναόν. Έπί τοΰ σχεδιάσματος, είκ. 2, παριστάνονται οί 
κατώτατοι λίθοι τοΰ κτίσματος, όσοι διετηρήθησαν in situ, μέ τήν διαφοράν, ότι 
οί τοΰ άνατολικοϋ στυλοβάτου μέ τούς τύπους τών κιόνων άπεικονίσθησαν μετά 
τήν μνημονευθεΐσαν έπέμβασιν τοΰ θησαυροθήρα συμφώνως προς τάς μετρήσεις 
τοΰ 1907.

'Ολόκληρον τό οικοδομικόν υλικόν χωρίς νά έξαιρεθή καί τό τών θεμελιώ- 
σεων είναι μαρμάρινον καί φυσικά προέρχεται έκ τοΰ ήμίσειαν ώραν άνατολικώς
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6 Κ. Α. Ρωμαίου ΑΕ 1952

άπέχοντος λατομείου των Δολιανών. Λόγω τοΰ κατηφορικού εδάφους θεμελιώσεις 
δυσκαθόριστοι σήμερον ύπήρχον κατά την προς δυσμάς έ'κτασιν, αλλά κατά τδ 
ανατολικόν μέρος οί λίθοι έπίκεινται αμέσως έπί τοΰ ίσοπεδωθέντος βράχου. Ύπό 
τούς λίθους τούτους άποτελοΰντας τον στυλοβάτην καί περαιτέρω τον τοιχοβάτην, 
υψηλούς παντού 26 Τ. έκ. εισχωρούν έξωθεν λεπταί, 10-15 εκ. ακανόνιστοι πλά
κες. Έσωτερικώς, τουλάχιστον κατά τον πρόδομον, δεν υπήρχε πλακόστρωσις άλλ’

ισοπεδωμένου έκ χώματος 
και μικρών χαλίκων έδα
φος. Τό μήκος τού στυλο- 
βάτου καθορίζεται έκ των 
διατηρηθέντων κατά χώ
ραν δύο λίθων τής νοτίας 
πλευράς. ’Αντί των 6.63 
άλλοτε ειχον υπολογίσει 
6.65, αλλ’ έπειδή έκ πολλών 
ένδείκνυται, ότι ό άρχιτέ- 
κτων μετεχειρίζετο τον αί- 
γινητικόν λεγόμενον πλήρη 
πόδα με μήκος 33 έκ., τό 

^ άρχικώς προνοηθέν μήκος 
θά ήτο 6.60, 20 δηλ. πο- 
δών ακριβώς. 'Η διάστασις 
2.64 ίσοδυναμούσα προς Η 
πόδας δεν σημαίνει τυχαίαν 
σύμπτωσιν. Καί ή κατω- 
τάτη διάμετρος τών κιόνων, 
ώς έμετρήθη επί τών τύ
πων, δεν άπέκλινεν ούσιω-

δώς από τού μεγέθους τών 66 έκ., δηλ. τών δύο ποδών. Κατά ταΰτα μέ βάσιν τό 
6.60 τά μεταξόνια μεταξύ τών τριών καί τού συμπληρωτέου 4ου κίονος έμέτρουν 
1.94, 1.88 καί 1.92, πράγμα αντίθετον προς την προσδοκωμένην μείωσιν τών γω
νιαίων μεταξονίων.

"Οπως έκ τών έπί τού στυλοβάτου τύπων μέ ασφάλειαν άναπαρεστάθη ή 
τετράστυλος πρόστασις, διά τον αυτόν λόγον έκ τής έπί τών τοιχοβατών έργα- 
σίας άρκετά μανθάνομεν καί περί τού σηκού. Τά κατάστικτα μέρη σημαίνουν 
τούς όρθοστάτας, πού κατά τά φαινόμενα δεν είχον παντού τό αυτό πάχος. Μέ 
την περιβάλλουσαν έξωθεν λειοτέραν ταινίαν, πλάτους 4-5 έκ., χρησιμεύουσαν 
εις έξασφάλισιν κατά την τοποθέτησιν τών εξωτερικών ακμών τό πάχος τού έγκαρ- 
σίου τοίχου είναι 49 έκ. καί τό αυτό ακριβώς παρουσιάζει ό τελευταίος πρός 
δυσμάς διατηρηθείς τοιχοβάτης, ένώ οί μεταξύ όπως καί οί άπέναντι τής νοτίας 
πλευράς φθάνουν ώς πρός την αυτήν διάστασιν μέχρι τών 70 έκ. ΙΊώς φαντά

ΕΙκ. 2.
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ζομαι ιό πράγμα βλέπει ό αναγνώστης από τοΰδε εις τό σχεδίασμα, είκ. ο.
Κατά την εσωτερικήν γωνίαν ό προέχων εκ τοΰ εγκαρσίου τοίχου άγκών με 

την αντίστοιχον επιμήκη καί ελάχιστα έξηρμένην υπέρ την λοιπήν επιφάνειαν 
ταινίαν φαίνεται, πώς σημαίνουν 
τρόπον συνδέσεως τών δύο τοίχων.
Άξιοσημείωτον είναι, ότι παρά τον 
κανόνα ούδεμία φαίνεται δήλωσις 
παραστάδος επί τής απέναντι τοΰ 
κίονος προσόψεως τοΰ σηκοϋ. Τό 
χάραγμα τής ταινίας παραμένει 
άκαμπτον καί μέχρι τέλους ευθύ.

Βέβαια δεν άρκοΰν οί διατη- 
ρηθέντες λίθοι διά τήν πιθανήν 
άναπαράστασιν τής όλης κατόψεως 
τοΰ ναοΰ. Άλλ’ ευτυχώς υπάρχουν 
προς τον αυτόν σκοπόν καί άλλα 
διαθέσιμα μέσα. Πρώτον είναι 
σχεδόν βέβαιον, ότι τό μήκος τοΰ 
ναοΰ ή το διπλάσιον τοΰ γνωστοΰ 
πλάτους τών 20 ποδών. "Οπως 
έφάνη κατά τήν πρώτην άνασκα- 
φήν οί ακανόνιστοι λίθοι τής θε- 
μελιώσεως κατά τήν προς δυσμάς 
κατωφέρειαν δεν ύπερέβαινον τήν 
διάστασιν τών 14 μέτρων.

’Έπειτα τό γεγονός, ότι πα- 
ρετηρήθησαν τρεις γωνιαΐαι τρί
γλυφοι, πείθει, ότι καί κατά τήν 
δυτικήν πλευράν ύπήρχεν επίσης 
πρόστασις. Ό ναός λοιπόν ήτο τε
τράστυλος άμφιπρόστυλος. Αι δια
στάσεις 1:2 μαρτυροΰνται με ικανά 
άλλοθεν παραδείγματα. Τό Έκα- 
τόμπεδον τής Άκροπόλεως1, ό υπό 
τών Hiller καί Lattermann έρευνηθείς ναός κατά τό αρκαδικόν Μεθύδριον1 2, 
αναγόμενος κατά τήν πρώτην αύτοΰ εποχήν εις τό τέλος τοΰ 6ου αίώνος καί ό 
σύγχρονος υπό τοΰ γράφοντος ανασκαφείς ναός τοΰ Ποσειδώνος καί τής Άθηνάς 
κατά τό Παλλάντιον3 με διαστάσεις 12x24 μ. άρκοΰν εις βεβαίωσιν.

1 dinsmoor, Architecture, 72,ι, οπού πρόκειται 
περί τοΰ Έκατομπεδου τοΰ υπό τόν Old Parthenon 
καί τοΰ Ίκτινείου επίσης.

2 Arkadische Forschungen, 1911, σ. 32 κ.έ. 25:50

μέ 32.8 τόν πόδα. 'Ο ελληνιστικός ναός εχει τά μέ
τρα τοΰ παλαιοτέρου.

3 ΠΑΕ, 1910, σελ. 276;
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8 Κ. Α. Ρωμαίου ΑΕ 1952

Το βάθος τής ανατολικής προστάσεως ήτο, ώς εϊδομεν, 8 ποδών ακριβώς 
καί εάν δεχθώμεν, ώς είναι εύλογον, την αντιστοιχίαν κατά την δυτικήν πρόστα- 
σιν, θά κατανείμωμεν τότε εκ των 40 ποδών τοϋ όλου μήκους (= 13.30 μ.) 24 
πόδας εις τον σηκόν (8-24-8 =2,64-7,92-2,64) Πρβλ. σχεδίασμα, είκ. 3.

Ώς .προς το εσωτερικόν άποβλέποντες εις την διαπλάτυνσιν των μακρών τοί
χων, πού μετά διάστημα 2 μ. περίπου παύει, έδέχθημεν, ότι τούτο έγινε με τον 
σκοπόν νά τοποθετηθή μέγα βάθρον μικρόν άπωτέρω τού μέσου τού σηκού. ’Έτσι 
τό βάθρον θά ύπεβάσταζε περισσότερα τού ενός μεγάλα αγάλματα, ότε θά ήτο 
δυνατόν εις κάθε προσκυνητήν νά περιεργάζεται τά θαυμαστά έργα, εκτός εάν 
τούτο δεν έπέτρεπε ή ειδική λατρεία. Έπί τού ζητήματος θά έπανέλθωμεν.

Οι κίονες και τά κιονόκρανα. Είναι περίεργος κατά τό ιερόν καί πρωτο
φανής καθόσον γνωρίζω ό τρόπος τής εργασίας τού μαρμάρου. Οί κίονες μέ τό 
οίονδήποτε ύψος των εκτός τού κιονοκράνου έφαίνοντο μονόλιθοι, άλλα πραγμα- 
τικώς άπετελούντο άπό δύο ή τρία κομμάτια συγκολλώμενα μεταξύ των καί μέ 
αρμούς πλαγίους, σχη ματιζομένους εις ποικίλας τεθλασμένας γραμμάς. Τό αυτό δέ 
παρατηρεΐται καί έπί τών άλλων αρχιτεκτονικών μελών, πού συχνά ήσαν «ματι- 
στά» (εκ τού ματίζω, άμματίζω = συνάπτω), όπως έ'λεγον οί τεχνικοί μεταξύ τών 
εργατών. 'Η «μάτιση» έγίνετο μέ οριζόντιον κατεύθυνσιν ή καί μέ πλαγίαν.

"Οσον καί αν είναι παράδοξον τό φαινόμενον, μάλιστα διά τήν μικράν άπό- 
στασιν άπό τό εγγύς Μαρμαροβούνι, όμως εξηγείται διά λόγους εδαφικούς καί 
οικονομικούς. 'Ητο δυσκολώτατον νά μεταφερθούν έπί ανηφορικού βραχώδους 
εδάφους προς τήν Ψηλή Κορφή ολόκληροι μαρμάρινοι όγκοι, όπως εύκολα καί 
πολύ μεγαλύτεροι μετεκινήθησαν έκ τού λατομείου προς τά κάτω καί τήν πεδι
άδα διά τον μέγαν ναόν τής Άλέας.

Συντρίμματα κιόνων συνελέχθησαν καί έξητάσθησαν πολλά άλλ’ όχι αρκετά, 
ώστε νά εύρεθή μέ άκρίβειαν τό ύψος μέχρι τού υποτραχηλίου. Γενικώς διακρί- 
νονται δύο τύποι, ό ένας μέ 18 ραβδώσεις (Α) καί ό άλλος μέ 20 (Β). Καί εις 
τούς δύο ή κατωτάτη διάμετρος ήτο, ώς ήδη έσημειώθη, 66 έκ. ή δέ άνωτάτη 
έποίκιλλε μεταξύ 44.4 (Β) καί 45 + (Α).

’Έγινε προσπάθεια μέ τάς μετρήσεις τών χορδών τών ραβδώσεων νά εύρεθή 
τό ύψος, άλλ’ ό υπολογισμός άπέδωκε μόλις 2 μέτρα, πράγμα αδύνατον. Ή μείω- 
σις πρός τά άνω δέν έγίνετο κανονικώς. Πράγματι ύπελογίσαμεν, ότι εις τό κα- 
τώτατον μέτρον ύψους ή μείωσις τής χορδής συμποσοΰται είς 12 χιλ., ενώ εις 
κομμάτια ύι[)ηλότερα παρετηρήθη μεγαλυτέρα: 16 χιλ. Εντεύθεν εξάγονται δύο 
συμπεράσματα’ πρώτον, ότι διά τήν άκανόνιστον μείωσιν πιθανώς θά ειχον εν- 
τασιν οι κίονες καί δεύτερον, ότι θά εΐχον μεγαλύτερον τών 2 μέτρων ύψος. 
Όποιον ήτο τούτο θά εΰρωμεν μέ αρκετήν ασφάλειαν, αν προσθέτοντες τό ύψος 
τού κιονοκράνου συσχετίσωμεν τό όλον μέ τό ύψος τού θριγκού καί τού αετώματος.

Είς τούς ανωτέρω δύο τύπους τού κορμού ανήκουν τρεις διάφοροι κατά τάς 
αναλογίας καί τήν διακόσμησιν τύποι κιονοκράνων, A, Β, Γ. Είς όλα τό συνολι
κόν ύψος φαίνεται πώς είναι τό αυτό, 33 έκ. ή 33.5. To Β, διακρινόμενον μέ
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την σειράν των ανθεμίων κατά τό ύποτραχήλιον, ανήκει εις κίονα μέ 20 ραβδώ
σεις, τά δύο άλλα εις τον τύπον Α με 18.

Αρχαϊκότερος φαίνεται ό πρώτος τύπος (είκ. 4, δ). Τδ ύψος τοΰ άβακος, 
12.8 ή 13 εκ., είναι μεγαλύτερον ή επί των Α και Γ, δπου μετρεΐται μόνον 10.δ, 
άντιστρόφως δε έχουν τά κατά τον έχΐνον.’Έπειτα στερείται ό Β των ιμάντων και 
άντ’ αυτών τδ ίσχυρδν κυμάτιον στεφανώνει μικρδς τδ ύψος κανών. Διαφορετικά 
έπϊ τοΰ Γ υπέρ τδ άσθενέστερον κυμάτιον με τδν κανόνα βλέπομεν ενα και επί 
τοΰ Β δύο ιμάντας (ίδέ φωτογρ. είκ. 6 άριστερά). ’Αρχαϊκόν επίσης στοιχεΐον 
είναι, ότι τδ μήκος τοΰ άβακος — έμέτρησα 96.4 επί τοΰ Β — είναι κατά τι ύπερ- 
διπλάσιον τής άνωτάτης διαμέτρου, αλλά τοΰτο είναι κοινόν καί εις τούς τρεις

τύπους. Άντιθέτως τά κοχλιαρό- 
σχημα καί λογχοειδή φύΑλα τοΰ αν
θεμίου δεν φαίνονται νά απαντούν 
επί άποδεδειγμένως αρχαίων κιονο- 
κράνων. Καταλήγω όθεν νά πι
στεύω, ότι ούδέν θετικόν συμπέ
ρασμα χρονολογικόν είναι δυνατόν 
νά έξαχθή εκ τών έν λόγοι μορφο- 
λογικών ή αναλογικών παρατηρή
σεων1. Οί διάφοροι τεχνΐται έχρη- 
σιμοποίουν έλευθέρως καί ανάμει
κτα τά παραδεδομένα στοιχεία καί 

άλ λοι μεν άπέβλεπον εις άπ?ιούστερα σχέδια (Α, Γ) άλλοι δε εις κοσμιώτερα καί 
λαμπρότερα έργα 2 (Β).

Τδ ποικιλόμορφοι' εις τούς κίονας καί τά κιονόκρανα εις τδν αυτόν μικρόν 
ναόν δεν είναι τι τδ άσύνηθες κατά την αρχαϊκήν εποχήν τοΰ δωρικού ρυθμού. 
Εκτός τοΰ Ηραίου τής ’Ολυμπίας, όπου ή σχετική ποικιλία οφείλεται έν μέρει 
εις τούς διαφορετικούς χρόνους, εις τδν μέγαν ναόν τοΰ ’Απόλλωνος G τοΰ Σε- 
λινοΰντος παρατηρούνται όχι όλιγώτερα τών δ ποικίλα κιονόκρανα3. Εις τήν Κέρ
κυραν, καί τδν ναόν τής Άρτέμιδος, σχετικώς μέ τήν διαμόρφωσιν τοΰ υποτρα
χηλίου καί τδν οίκεϊον στολισμόν μέ τήν άντθεμωτήν σειράν δ Schleif παρατηρεί4

Είκ. 4.

1 Ό η. schi.eif εις Korkyra, τ. I, σελ. 96 περιέ
γραψε τά εις τό Τεγεατικόν Μουσεΐον άποκείμενα κιο
νόκρανα τής Άρτέμιδος καί άπεικόνισεν εις λεπτομερή 
σχέδια (είκ. 71 καί 72). Τοΰ διέφυγε 1) ή διαφορά τών 
20 ραβδώσεων καί 2) ότι τά γλυπτά ή εγχάρακτα φύλλα 
περιορίζονται μόνον εις τό ήμισυ τής περιφέρειας, 
ίδέ είκ. 5. Τό άλλο ήμισυ θ·ά ήτο στολισμένον μό
νον μέ χρωματιστά φύλλα. "Εκαμε πολλάς χρησίμους 
παρατηρήσεις έξετάζων εύρύτερον τό ζήτημα τών αρ
χαϊκών δωρικών κιονόκρανων, σελ. 76 - 96, άλλ’ οΰχ 
ήττον περιπίπτει εις τάς αΰτάς χρονολογικός δυσχε- 
ρείας. Ένώ παραδέχεται, οτι μέ τήν φυλλοστοιχίαν 
τών τεγεατικών κατά τό ύποτραχήλιον καταβαίνομεν

μέχρι τοΰ υστέρου 6ου αίώνος (σ. 96), όμως εις τον 
πίνακα τών αναλογιών (σ. 89) τά κιονόκρανα τής Άρ- 
τέμιδος ώς πρός τήν σχέσιν άβακος καί άνωτάτης δια
μέτρου φαίνονται σύγχρονα προς τό όμολογουμένως άρ- 
χαΐον κιονόκρανον (αρχών 6ου αίώνος) τοΰ ΞενΡάρους.

2 Τό Β κοσμείται κατωτέρω τής φυλλοστοιχίας καί 
μέ διπλήν σειράν εντομών (είκ. 5) πού ώς φαίνεται 
λείπει εις τά άλλα.

3 durm, Die Baukunst der Griechen σελ. 257, 
είκ. 227, 228.

4 Korkyra, I, σ. 79, πίν. 10 καί είκ. 67. Πρός τού- 
τοις έβεβαίωσε, έ. ά. σ. 87, ότι καί οί κίονες ποικίλ
λουν μέ 24, 28 καί 82 ραβδώσεις. Παλαιότερα έκ τοΰ

2
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11 διαφόρους τρόπους και πιστεύει, ότι εις κάθε κιονόκρανου διαφορετική ή το 
ή διακόσμησις.

Έπίοτύλια. Ταΰτα ήσαν μονοκόμματα καί διά τον σχετικόν όγκον διετηρή-
θησαν εις πολλά συν
τρίμματα, άλλ' ή δυσ
χέρεια είς την μέτρη- 
σιν δεν ή το μικρά τό 
μεν διά την φθοράν 
— τό μάρμαρον των 
Δολιανών είναι εΰθρυ- 
πτον -— τό δε διά την 
συνήθειαν, ή ταινία με 
τούς κανόνας ή χωρίς 
αυτούς νά ειχον άπαρ- 
τισθή εξ ιδιαιτέρου 
μαρμάρου άποκολλη- 
θέντος. Τό απόκομμα, 
εϊκ. 7, Γ, παρέχει τάς 
διαστάσεις τού συνολι
κού ύψους ώς καί τής 
ταινίας καί τού κανό- 
νος.Καί τό πάχος, αν 
καί ή όπισθεν επιφά
νεια είναι έφθαρμένη 
φαίνεται πώς δεν υπερ
βαίνει τά G6 εκ., διά- 
στασιν, πού καί άλλο- 
θεν μετ’ ασφαλείας 
έξάγομεν. Έπ'ι τού σχε
δίου, είκ. 7, Α, παρι- 
στάνεται αριστερά ή 
κάτω λεία όψις, πλά
τους 59.8, επιστυλίου,

πού διά την ίδιάζουσαν τομήν πρέπει νά είναι γωνιαίου. ’Ακριβώς αντίστοιχον 
γωνιακήν τομήν παρουσιάζει απόκομμα μέ πλάτος μετώπου 19.5. Έκ των δύο 
τούτων προσαρμοζομένων προκύπτει επιστύλιου μέ πλάτος ή πάχος (Hi έκ., πα-

Είκ. 5.

παραδείγματος τοΰ έξαστΰλου της Ποσειδωνίας ή φυλ- 
λοστοιχία τοΰ λαιμού έ·θ·εο.)ρεΐτο ιδιορρυθμία των αχαϊ
κών αποικιών, άλλ’ ήδη μέ τά πολυάριθμα ευρήματα 
Ικ Κέρκυρας, κατά τήν Πελοπόννησον καί τήν Θεσσα
λίαν έδείχθη, δτι τοϋτο ήτο συχνόν χαρακτηριστικόν 
κατά τήν κεντρικήν Ελλάδα μέ κέντρον τήν Κόριν

θον. Ό woltERS έσημείωσε εκτός τοΰ κιονοκράνου τής 
Τίρυνθος καί τό τοΰ ήμετέρου ναοΰ (Handbuch σ. 
169). Τό 1909 συνέλεξα έκ Σπάρτης παρόμοιον κιονό- 
κρανον έκ μαρμάρου τοΰ Ταΰγετου (ΠΑΕ, 1909, σελ. 
293) καί ό βερςακης εις Λογγάν τής Μεσσηνίας άνεΰ- 
ρεν άλλο δείγμα (Άρχ. Δελτ. τ. 2, σ. 74 κ.έ., είκ. 11).
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χύτερον άρα τοΰ ετέρου κατά 6,2. Το μικρότερου επιστύλιου θά τοποθέτηση κατά 
τήυ γωυίαυ τής υοτίας πλευράς, επειδή τδ παραπλήρωμα με τήυ μικράυ διάστα- 
σιν 19.5 έθεωρεϊτο πάυτοτε άυοίκειου διά τήυ πρόσοψιν, και τό μεγαλύτερου

Εικ. 6.

Λ
7.55 J

υπέρ τό μετώπου, ότε κα'ι τό πλάτος 66 έυαρμουίζεται, ως είυαι συυήθεια, προς 
τήυ κατωτάτηυ διάμετρου τώυ κιόυωυ μετροϋσαυ επίσης δύο πόδας. Έπεδίωξεν 
άρα ό άρχιτέκτωυ έ'μφασιυ τοΰ μετώπου και κατά τό επιστύλιου.

Ύπήρχου καί μικρότερα επιστύ
λια, άυήκουτα εις τούς τοίχους. To L
απόκομμα, είκ. 7,β, παρουσιάζει άυα- 
θύρωσιν δεξιά καί κάτω, ταιυίαυ δε 
καί καυόυα ήλαττωμέυα — αυτί 17 
μόλις 12.8. Τά μικρότερα μεγέθη, 78 
καί 50 χιλ., είυαι ανάλογα προς τό 
ιδιαίτερου τμήμα τοΰ επιστυλίου με 
ΰι[ιος μόυου 20 έκ. καί σύμφωυα με
το άγρυπνου αίσθημα συμμετρίας το 
χαρακτηρίξον τήυ Ελληνικήν αρχι
τεκτονικήν.

Τρίγλυφοί και μετόπαι. Έκ
τριγλύφων καί μετοπών έξητάσθησαν
τό 1918 υπέρ τά 30 μεγάλα κομμάτια, εξ ών τρία ή σαν ασφαλώς γωνιαία. Σημαίνει 
τούτο ένα έκ τώυ λόγων, δύ οΰς δεχόμεθα, ότι ό ναός ήτο άμφιπρόστυλος καί
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12 Κ. Α. Ρωμαίου ΛΕ 1952

τότε τό τρίγλυφον περιέτρεχεν υπέρ τάς προστάσεις, τους τοίχους των μακρών 
πλευρών, ϊσως δέ καί υπέρ την θύραν τοΰ προνάου.

"Οπως τα κιονόκρανα εμφανίζουν άξιολόγους παραλλαγάς οΰτω καί αί τρί
γλυφοι μέ την εις τα καθέκαστα διαμόρφωσιν έ'χουν διά την ποικιλίαν των ση
μαντικόν ενδιαφέρον. Εις την φωτογραφίαν, είκ. 8, διακρίνονται συντρίμματα τριών 
διαφόρων τύπων. Ία δύο ακρινά κομμάτια ανήκουν εις τριγλύφους τοποθετούμε
νος επί τών τοίχων. Τρίγ?Λ>φον καί μετόπην, συμπληρωμένος συμφώνως προς άλ- 
λοθεν γνωστόν ύψος, βλέπει τις επί τής είκόνος 9. Συμφυής ύπεράνω φαίνεται 
έπίστεψις ένθυμίζουσα τό ύποδόκιον, άποτελουμένη από μικρόν δωρικόν κυμά-

ΕΙκ. 8.

τιον καλυπτόμενον ώς συνήθως μέ κανόνα. ’Αντίθετα προς τάς άλλας τριγλύ
φους οί μηροί εδώ είναι πλατύτεροι τών γλυφών (67 - 63 εκ.) καί μένουν επίπε
δοι έως επάνω. Κα?ιθΰντες Α τον επί τών τοίχων τύπον, θά όνομάσωμεν Β τόν 
έκ τοΰ συντρίμματος β τής φωτογραφίας συμπληρωθέντα καί Γ τόν εκ τοΰ γ. 
Καί οί δύο ούτοι τύποι έ'χουν τοΰτο τό κοινόν, ότι οί μηροί καθόσον πλησιά
ζουν την ύπεράνω ταινίαν καμπυλώνονται ελαφρώς προς τά έ'ξω (ίδέ τομάς, είκ.
10). Τί τοΰτο σημαίνει εκφράζει σαφέστερον ό τύπος Γ. ’Απαραγνώριστος είναι 
εδώ ό σχηματισμός κιονοκράνων υπέρ τους τρεις μηρούς-στύλους. Καί προς τά 
έ'ξω, ώς έλέχθη, καί έμφανώς εις τά πλάγια βλέπομεν διαμορφωμένου τόν έχΐνον. 
Ακόμη δέν λείπει ούτε ό άβαξ. Υπέρ τόν πανταχόθεν κυρτούμενον έχΐνον απλώ

νεται λεία ταινία μέ ικανόν ύψος, μη άπαντώσα επί τών άλλων ι.

1 Επειδή είχον ύπ’ όψει τάς έκ τοΰ ναοϋ τρίγλυ
φους δέν έδίστασα άπό τοΰ 1915 (Άρχ. Δελτ. Παράρτ. 
83), νά περιγράφω γωνιαίαν τρίγλυφον έκ Κέρκυρας 
(Monrepos) ώς παρουσιάξουσαν υπέρ τους πρός τά

κάτω πλατυνομένους ελαφρώς μηρούς κιονόκρανα. ϊην 
γνώμην έδέχθη ό weickert, Typen a. 86 καί αργό
τερα ή zancani-montuoro εις Palladio, IV, 1940 σ. 
57, άλλ’ όχι ό schleif, Korkyra I, η. 96, ι. Ό τελευ-
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Ανωτέρω είπομεν, ότι ό τύπος Α με την έπίστεψιν την ένδυμίζουσαν τό 
ύποδόκιον ή τόν λεγόμενον δράνον, εΐχε την δέσιν του εις τό εξωτερικόν τοϋ τοί
χου των μακρών πλευρών, άλλ ή υπόδεσις πρέπει νά στηριχδή περισσότερον, 
επειδή τό ύποδόκιον έχει άπό των χρόνων τοΰ Θέρμου μόνιμον δέσιν μόνον είς 
τό εσωτερικόν τοΰ προνάου ή όπισδοδόμου. Ή υπόδεσις βεβαιώνεται έκ τοΰ γε
γονότος, ότι έκ των ύπερδέκα μετρηδέντων μεγάλων αποκομμάτων τοΰ τύπου A 
ουδέ εν στερείται την μνημονευδεΐσαν επίστεψιν, είναι δέ μετά τοΰτο απαραίτη
τον νά συνεχίζεται ή σειρά καδ όλον τό εξωτερικόν. Ή έπίστεψις άρα με τό 
κυμάτιον, ύψους ακριβώς 16.5 (=ήμίσεος ποδός 33 έκ.) δά υπήρχε παντοΰ υπέρ 
τό τρίγλυφον άποτελουμένη κατά, την ίδιάζουσαν είς τόν τύπον τεχνικήν εξ ιδι
αιτέρων τεμαχίων μαρμάρου, όσον και άν δεν κατωρδώδη κατά τήν διπλήν πα- 
λαιάν ερευνάν νά. εύρεδοΰν σχετικά συντρίμματα. Δεν βλάπτει, άν δεν υπάρχουν 
πολλά ανάλογα- αρκεί τό παράδειγμα τοΰ Θετιδείου επί τοΰ κρατήρος τοΰ Έργο- 
τίμου, όπου μεταξύ γείσου καί τριγλύφου εκτείνεται εμφανής φυλλοστοιχία έλέγ- 
χουσα τό κυμάτιον λ ’Αλλά πλήν τών ανωτέρω εχομεν καί άλλας ενδείξεις όσον 
αφορά είς τόν γενικώτερον καδορισμόν τής δέσεως τών τύπων. Τό πλάτος τών 
τριγλύφων Β καί Γ, ώς έσχεδιάσδησαν είς τήν είκ. 10, είναι 42 έκ. καί τι πλέον, 
άλλ’ υπάρχουν μάλιστα τοΰ τύπου Γ κομμάτια πού αποδίδουν μεγαλύτερον πλά
τος, μέχρι 44.4 τό δέ τών συναφών μετοπών έμετρήδη 49.5, 58 έκ. καί ώς ύπε- 
λογίσδη πλέον τούτου. Άντιδέτως αί τρίγλυφοι τοΰ τύπου Α έχουν πλάτος ήλατ- 
τωμένον 39.9 (επί τής είκ. 9) 39, επί γωνιαίας τριγλύφου έμετρήδη έκατέρωδεν 
35 μόνον καί άλλαι πάντως τής μακράς πλευράς μέ 36 καί 37, αί δέ σχετικαί 
μετόπαι δέν υπερβαίνουν τά 49 έκ. Ή διαφορά μεταξύ στενής καί μακράς πλευ
ράς καί αί ποικίλαι διαστάσεις έξηγοΰνται, άν άποβλέψωμεν είς τήν έστηριγμένην 
άναπαράστασιν τοΰ βασικοΰ σχεδίου τοΰ ναοΰ, είκ. 3. Εις τάς στενάς πλευράς 
έ'χομεν 7 τριγλύφους καί 6 μετόπας, άλλ’ είς τό ακριβώς διπλάσιον μήκος τών μα
κρών ανάγκη νά υπάρχουν 15 καί 14, μία έπί πλέον τρίγλυφος καί δύο μετόπαι. 
Είς τήν ποικιλίαν τών διαστάσεων συνετέλεσαν καί τά διάφορα μεταξόνια καί ή 
αναγκαία άνισος κατανομή τριγλύφων καί μετοπών είς τά τρία διαστήματα τήις 
μακράς πλευράς. Πρβλ. άναπαράστασιν, είκ. 11 καί 19, όπου ή κατανομή τών 
διαφόρων μεγεδών έγινε κατ’ ανάγκην μέ κάποιαν αύδαιρεσίαν, δεδομένου, ότι 
τελείαν ακρίβειαν άδύινατον ήτο νά έπιτύχωμεν. ΙΊρόσδετον τέλος διακριτικόν τής 
ζωοφόρου τής μακράς πλευράς είναι τό τεχνικόν μέρος. "Ολα τά ζεύγη, τριγλύ
φου μετόπης, αποτελούνται έξ ιδιαιτέρου τεμαχίου μαρμάρου μή ύπερβαίνοντος 
είς πάχος τά 25 έκ. καί συνδεομένου μέ τά δπισδεν διά ζητοειδών ή διπλού ταΰ

AE 1952 Τεγεατικον ιερόν Άρτέμιδος Κνκκεάτιδος 13

ταιος καί μετ’ αύτοϋ δ rodenwaldt, Korkyra, II, 
174 θέλουν νά ϊδουν είς τόν σχηματισμόν τών μισών 
ύπεράνω τόξων ονου ράχιν (Eselsriicken), πράγμα 
πού ισχύει μόνον είς τάς έκ Κασσοπίτρας τριγλύφους 
κατά τήν εγκάρσιάν τομήν τών μηρών. Ούχ ήττον 
πρέπει νά πιστεύσωμεν τό σχεδίασμα έ. ά. σ. 75 είκ. 
59, καί)1’ δ κατά παράδοξον καί θαυμαστόν τρόπον

ή τρίγλυφος καμπυλώνεται εκατέρωθεν καί ευρύνεται 
πράς τά κάτω. Τό αυτό θά συνέβαινε καί είς τάς έκ 
τοΰ τεγεατικοΰ ναοΰ τριγλύφους.

1 durm, Baukunst, σ. 253, είκ. 224. Καί furt- 
wangler - reichhold, Gr. Vasenm. I, σ. 9, άναπα- 
ράστασιν.
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A

Είκ. 10.
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συνδέσμων, ενώ ιά αντίστοιχα ζεύγη των προστάσεων είναι μονόλιθα, πάχους 
58-60 εκ.

Συνάγεται εντεύθεν τδ άναμφισβήτητον συμπέρασμα δτι ό τύπος Α με την έπι- 
πέδωσιν των μηρών καί τδ υπέρ τάς γλυφάς μεγαλύτερον αυτών πλάτος ήτο προσηρ-

Εϊκ. 11.

μοσμένος πρδς την επίπεδον επιφάνειαν τών τοίχων καί διαφορετικά οί Β καί Γ. 
υπέρ τούς κίονας καί τά μεταξύ διαστήματα, άπηλλαγμένοι τής έπιδράσεως τοϋ τοί
χου, είχον την δυνατότητα σαφέστερον νά ύπεμφαίνουν την αρχικήν σημασίαν τής 
τριγλύφου, συντεθειμένης απλώς έκ τριών κιονίσκων. Πράγματι άπδ μακρών ετών 
έπίστευα, ότι τδ ίδιόμορφον σχήμα τής τριγλύφου προήλθεν έκ τής συνενώσεως 
τριών κιονίσκων, πού διά την μικρότητά των ήτο ανάγκη νά μετασχηματισθοϋν 
καί προσλάβουν οΰτω αισθητικήν οντότητα. Σύμφωνα μέ τήν ανωτέρω γνώμην
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16 Κ. Α. Ρωμαίου ΑΕ 1952

και επειδή έγνώριζον τάς έκ τοΰ τεγεαχικοΰ ναοΰ ιδιορρυθμίας, παρόμοιας προς 
τάς έξ άίιλων αρχαϊκών ναών ή ευκόλως άνεγνώρισα άπδ τοΰ 1915 εις την έκ 
Κέρκυρας (Monrepos) γωνιαίαν τρίγλυφον, ώς ανωτέρω έσημειώσαμεν, ότι οί λε
γόμενοι μηρο'ι κατέληγον άνω εις κιονόκρανα. Και ή προμελέτημένη άντιπαρά- 
θεσις τοΰ τύπου Α προς τους Β και Γ αίρει περ'ι τής όρθότητος τής θεωρίας 
κάθε αμφιβολίαν1 2.

Γείσα. Το αυτό κατά τάς διαστάσεις είναι τό οριζόντιον γεΐσον κατά την 
μακράν καί κατά την στενήν πλευράν τό ύπαέτειον. Εις τήν είκ. 12 έ'χομεν γεΐ
σον τής μακράς πλευράς διακρινόμενον μέ τήν ύπεράνω άναθύρωσιν, άναγκαίαν 
διά τήν επ’ αύτοΰ τοποθέτησιν τοΰ άκρογεισίου, ώς θά ίδωμεν. Κατά τό ύπαέ- 
τειον δεν υπήρχε άκρογείσιον καί διά τοΰτο ή σχετική επιφάνεια είναι πανταχοΰ

τραχεία. Τό όλον ΰψος καί εις 
τά δύο είναι 34.5 μέ βάσιν κάτω 
8 έκ. Εξέχουν ακριβώς 33 έκ., 
δηλ. ένα παλαιόν αίγινητικόν πό- 
δα καί περί τό αυτό μέτρον κα- 
ταβαίνει ή πρόσοήπς (16.(5)+11. 
(5) + 5.5). Ό πρόμοχθος (mutulus) 
εξέχει 29 έκ. καί μήκος έ'χει επί 
τοΰ είκονιξομένου 41. Σημαντική 
είναι ή απουσία προ μόχθου υπέρ 
τάς μετόπας, όπως τοΰτο έβεβαι- 
ώθη κατόπιν επιμόνου προσπά
θειας τό 1918. Τό πράγμα δέν 

είναι παράδοξον προκειμένου περί μικρού κτίσματος, όπως καί ή απουσία τοΰ κο- 
σμητικοΰ μέσου τών σταγόνων κατά τούς αρχαϊκούς τούτους χρόνους δέν είναι 
πρωτοφανής. Άξιοσημείωτον είναι, ότι καί επί τοΰ οριζοντίου γείσου, όπως επί 
τών τριγλύφων καί τών κιονοκράνων, δέν λείπουν παραλλαγαί κατά τήν διακό- 
σμησιν καί μικραί άνωμαλίαι κατά τά μέτρα. Συνήθως ή corona είναι απλή, άλλ’ 
ενίοτε διαιρείται εις τρεις επαλλήλους ταινίας οις ιωνικόν επιστύλιου, παρουσιάζει 
δέ ΰι|)ος τότε 17.5, ενώ τό κανονικόν είναι 16 ή 16.5, ή 15 μόνον. Σημαντικω-

1 Πρβλ. προχείρως mXrqdand, είκ. 276 τρίγλυφον 
τοΰ ναοΰ C τοΰ Σελινοΰντος, οπού οι μηροί είναι ήμι- 
κυκλικοί, υπάρχουν κιονόκρανα καί αβαξ καί είκ. 128 
τρίγλυφον τοΰ θησαυρού τών Μεταποντίων μέ παρα- 
στάδας καί επίκρανα.

2 ’Ασχέτως πρός τήν ανωτέρω θεωρίαν μου αλλά 
παράλληλα πρός αυτήν είργάζετο από ετών ό εσχάτως 
άποθανών σεμνός καί αθόρυβος ερευνητής R. Deman
gel. Εις πολλάς διατριβάς του (ϊδέ BCH, τ. 70, 1946, 
σ. 136) ένεργώς άπέδειξεν δτι αί τρίγλυφοι δέν ήσαν 
ά'λλο παρά όπαί, παράθυρα, χρήσιμα εις φωτισμόν καί 
αερισμόν, ανοίγματα τοΰ τοίχου έφωδιασμένα δι’ ασφά
λειαν μέ κιγκλίδας καί δτι συνεπώς μετόπαι ήσαν τά

μεταξύ τών οπών τμήματα τοΰ τοίχου. Μέ άλλους λό
γους συνεμερίσίίη τήν γνώμην τών errantes τοΰ Βι- 
τρουβίου, οί όποιοι έπίστευον, δτι αί τρίγλυφοι ήσαν 
fenestrarum imagines. Τελευταία ό αυτός φίλος λό
γιος εις τό Annuario εις μνήμην τοΰ Della Seta τόμ. 
24 - 26 σελ. 22 έδημοσίευσε κατά παραχώρησΐν μου 
τό κομμάτι τοΰ τύπου Γ καί συνώδευσε μέ εκτενή 
σχόλια άναγνωρίσας τούς κιονομόρφους στύλους. Έκ 
διαμέτρου αντίθετος ό Schleif ήρμήνευσε τήν τρί
γλυφον κατά τρόπον εντελώς παιδαριώδη ώς έργον ξυ- 
λοτεχνικής ανάγκης, καί)·’ δ αί βαθεΐαι γλυφαί επε- 
νοήθησαν χάριν άποκρύψεως τών άοιιών (Korkyra, 
1,75).
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τέρα είναι ή διαφορά κατά την βάσιν, που συνήθως είναι 8 εκ., δπως άπεικονί- 
σθη, καί άλλοτε 10. 'Οπωσδήποτε δμως αί διαφοραί θά έξωμαλύνοντο έν τελεί 
καί αδύνατον είναι νά είχον άλλην σημασίαν.

Ώς έλέχθη, υπέρ τδ οριζόντιον γεΐσον κατά την μακράν πλευράν έτοπο- 
θετεϊτο άκρογείσιον. Τούτο άπετελεΐτο έκ δύο μερών πρώτον έξ άνισοπαχοΰς πλα- 
κός καταληγούσης έμπροσθεν εις μικρότατον ύψος, καί ακολούθως όπισθεν άνερ- 
χομένης προς σχηματισμόν τής αναγκαίας κλίσεως τής στέγης. Έπί πλακός συμ
φυούς με τό γεΐσον τό μικρόν ύψος εμπρός εύρέθη 3.5 έκ. καί ή κλίσις έμετρήθη 
ώς 1:3. Έπί άλλων ιδιαιτέρως είργασμένων έμετρήθη μεγαλυτέρα έτι κλίσις, ώς 
έπί τού συντρίμματος τής είκ. 14, δ. Υπέρ την πλάκα έστερεώνετο τό κυρίως άκρο
γείσιον, έδώ έντελώς ίδιότυπον. 'Όπως βλέπομεν έπί τού σχεδίου είκ. 13, τό κυμάτιον 
εμπρός αύστηρώς σχηματιζόμενον 
άπλουστεύεται πολύ καί εμφανί
ζεται ώς πρόσοψις πλακός μέ άν- 
τίρροπον έλαφράν κλίσιν προς 
την ύποκειμένην. Είναι κάπως 
μακρυνή άνάμνησις τού αιγυπτια
κού άλλως λεγομένου κυματίου, 
παλαιάν τού οποίου εικόνα έχο- 
μεν έπί σίμης έκ Θέρμου, Κερ-
κύρας 1 καί βραδύτερον έπί τού _____
θησαυρού τής Γέ?ιας2 καί πολ
λών ναών τής Σικελίας. Τό αυτό
δέ άκρογείσιον μέ την άναγκαίαν παραλλαγήν σχετικά μέ την κλίσιν υπήρχε πάν
τως καί έπί τού λοξού γείσου τού αετού, δπως αντί άλλης δυσνοήτου περιγραφής 
είκονίζεται έπί τών τομών, είκ. 18. Τό έπαέτειον γεΐσον τού ναού είναι καί άλλως 
πρωτότυπον. Άποτελεΐται έκ τριών από τού τυμπάνου προεκβαλλομένων μερών, 
τού κατωτάτου έλάχιστα φυσικά έξέχοντος, ύψους 12.8, τού μεσαίου μέ ύψος 13 
καί προεξοχήν 30 χ. καί τού ανώτατου καί κυρίως γείσου ύψους κατά τήν βάσιν 
14 έκ. (είκ. 14,α). Καί τά τρία ταύτα μέρη, περιέργως άντιστοιχοΰντα προς τάς 
τρεις μέ τήν σειράν τών προμόχθων, διαιρέσεις, τού οριζοντίου γείσου, μειούμενα 
βαθμηδόν σύμφωνα μέ τήν κλίσιν εξαφανίζονται κατά τά πέρατα καί άθικτον 
τότε τό άκρογείσιον περιβάλίι,ει καί ένώνει δλας τάς πλευράς. Ή κλίσις τού αετώ
ματος έμετρήθη έπί ένός μόνου παρατηρηθέντος άκρου γείσου καί εύρέθη, δτι 
είναι μεγάλη αλλά σύμφωνος προς τήν αρχαιότητα τού ναού, β' ήμισυ τού 6ου 
αίώνος, 1: 3.64 (είκ. 14, β). Άκο/ιουθεΐ, δτι τό μέγιστον ύψος κατά τό κέντρον 
είναι 97.3, μέτρον έλάχιστα άπέχον τού 99, τού μήκους δηλ. τριών ποδών. Επειδή 
συχνά, ώς θά ίδωμεν, δ άρχιτέκτων χρησιμοποιεί τον πόδα τούτον μέ 33 έκ. είτε

1 Ίδέ εις τήν πραγματείαν μου περί τών άρχιτεκτο- τήν έκ τοΰ ναοΰ ,τοΰ Monrepos. 
νικών πήλινων τής Κέρκυρας, Korkyra, I, σ. 154, 2 van burEN, Greek fictile revetements, πίν. 33
είκ. 136 τήν αρχαίαν σίμην έκ Θέρμου καί είκ. 137^ είκ. 118.

Είκ. 13.

3
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ΕΙκ. 14.

συνολικώς είτε είς ώρισμένα τοΰτου μέρη, τά πέμπτα, πιστεύομεν, δτι τό ύψος 
πραγματικώς είναι 99 καί αν προσθέσωμεν τό άκρογείσιον (19.8 = 165 + 3.3 = 5 
τοΰ ποδός 33 έκ.) τό δλον μέγιστον ύψος τοϋ άετοΰ κατά τό κέντρον Μ είναι 
1.18.8 (ήτοι γ )·

’Ακρωτήρια. Έκ τής αρχικής κεραμώσεως τοΰ ναοϋ συνελέχθη ακρινόν σύν
τριμμα πήλινου ακρωτηρίου τοΰ λακωνικού τύπου, ως τό τοΰ Ηραίου καί τοΰ

αρχαιότερου ναοϋ των Βασσών. Προέρ
χεται έκ τοΰ καμπτομένου περιθωρίου 
τοΰ φιαλοειδούς σχήματος καί έσωτερι- 
κώς στολιζόμενον μέ διπλήν σειράν φύλ
λων δεν φαίνεται πολύ παλαιόν, επειδή 
τά κοσμήματα τοποθετούνται επί λευ
κού εδάφους λ Έκτος τοΰ πήλινου ακρω
τηρίου, πού εύλογον είναι νά άποδοθή 
είς την δλοπρώτην στέγασιν εύρέθησαν 
καί κομμάτια μαρμάρινων ακρωτηρίων. 
Τό νεώτερον, είκ. 15, καλύτερον διατη

ρούμενοι' καί παρέχον ασφαλώς τάς διαστάσεις, διαμέτρου 73 έκ., ανήκει τό πολύ 
είς τον 5ον αιώνα. Τό άρχαιότερον μέ άνάγλυπτον τρέχουσαν Γοργόνα δαιδαλι- 
κοΰ αρχαίου τύπου καί ώς φαίνεται ίσομέγεθες μέ τό προειρημένον είκονίζεται έκ 
φωτογραφίας παρα- 
χωρηθείσης υπό τοΰ 
Χρ. Καρούζου (είκ.
16). Οί υπερβολικά 
βαθεΐς οφθαλμοί ώς 
καί αί κοιλότητες 
επί τοϋ αριστερού 
ώτός είναι μάλλον 
έ'ργα τών βροχών 
επί τοΰ γνωστού εύ- 
θρύπτου μαρμάρου.
Τό πλατύ άβαθές 
πρόσωπον μέ τούς 
προβάλλοντας καί
καταπίπτοντας εμπρός βοστρύχους ελέγχουν τήν καταγωγήν έκ τοΰ δωρικού δια- 
δαλικοΰ τύπου τοϋ Του αίώνος, αν καί είς τήν δεδομένην περίστασιν τό άνάγλυ- 
φον τοΰ ακρωτηρίου δύσκολον είναι νά ύπερβή χρονικώς τό 520 ή 530 π. X. Εί
ναι άρα τό τεγεατικόν έργον από τά νεώτατα μέλη τής παλαιάς δαιδαλικής σει-

1 Δέν κατωρθώθη νά συναφθή εδώ σχεδίασμα ή σών πραγματείαν, ΑΕ, 1933 σ. 19,2 μεταξύ πολλών αλ- 
φωτογραφία τού συντρίμματος. Κατά μετρήσεις άτε- λων τής κεντρικής καί νοτίας Πελοπόννησου. Εχετικά 
λεΐς ή άκτίς ύπελογίσθη 45.2. Έμνημόνευσα τό εϋ- μέ τήν χρονολογίαν ιδέ αυτόθι σ. 12 κ.έ. 
ρήμα είς τήν περί τοΰ λαμπρού ακρωτηρίου τών Βασ-

Είκ. 15.
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ράς. Ή καθημένη θεά από τά γειτονικά 'Αγιωργίτικα (τεγεατικός δήμος τών Κο- 
ρυθέων) ανήκει εις τό πρώτον ήμισυ τού αίώνος κα'ι οί κούροι τοϋ ’Αργείου ΤΙο- 
λυμήδους πιθανόν είναι αρχαιότεροι.

ΛίϋΌΐ τών τοίχων. Τρία είδη ορθογωνίων έπιμελώς είργασμένων σχετικώς 
λίθων διεκρίθησαν 
καί κατεμετρήθη- 
σαν. Έκ τής είκ. 17 
κάτω έ'χομεν δείγμα 
ορθοστάτου άτελώς 
διατηρούμενου με 
μήκος 65 έκ. καί 
ύψος 48 καίύπεράνω 
δύο πλινθίδας, την 
κανονικήν με μήκος 
65 καί την κατά 
τάς γωνίας τοποθε
τούμενη ν μέ ήμισυ 
μέτωπον, 32.5. Τό
ύψος των πλινθίδων — έσημειώθησαν περί τάς 10, ποικίλλει, 25.5 — 26 — 26.5, 
πράγμα πού οφείλεται εις διάφορον έκάστοτε ή οπωσδήποτε αμελή έκτέλεσιν. Τό 
βάθος είναι επίσης διαφορετικόν, 42 — 43 — 44 έκ., αλλά λαμβανομένου ύπ’ όψιν,

ότι τό αυτό κατά την βάσιν 
είναι 49 (είκ. 2) εύλογον εί
ναι νά δεχθώμεν, ότι βα
θμηδόν οί τοίχοι έμειώνοντο 
προς τά άνω. Περίεργον εί
ναι, ότι επί των λίθων τού
των δεν ύπήρχον σύνδεσμοι. 
Σύμφωνα μέ την αρχαϊκήν 
συνήθειαν άναθυρώσεις πα
ρατηρούνται μόνον κατά τούς 
καθέτους αρμούς καί επί των 
οριζοντίων μόνον εμπρός καί 
όπίσω.

’Αναπαραστάσεις. Κατά 
μέγα μέρος αί αναπαραστά

σεις— κάτοψις, πρόσοψις καί πλαγία δψις (είκ. 3, 11, 18) — είναι έργον τοΰ σχεδια- 
στού Χρ. Λεφάκη σύμφωνα προς τήν προ εικοσαετίας γενομένην μελέτην καί επε
ξεργασίαν των. παλαιών σημειώσεων. Εφέτος ελαφρώς έτροποποιήθησαν καί ση- 
μαντικώς ώς προς τό ύψος τών κιόνων καί μέ τήν επίμονον παρακολούθησιν τοΰ 
μετρητικού συστήματος τού παλαιού άρχιτέκτονος προσέλαβον μεγαλυτέραν πιθα

Είκ. 17.
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νότητα. Ώς ήδη έγράφη, ώς μονάδα μετρικήν ό άρχιτέκτων μετεχειρίζετο τον 
αίγινητικδν λεγόμενον πόδα με μήκος 33 εκ. Τό μήκος τοϋ στυλοβάτου ΰπελογί- 
σθη εις 20 και 40 πόδας, τό βάθος τής προστάσεως εμπρός και όπίσω 8, ή κα- 
τωτάτη διάμετρος των κιόνων 2 (= 66 εκ.) προς την οποίαν ακριβώς αντιστοιχεί 
τό ασφαλώς ύπολογισθέν πάχος τοΰ επιστυλίου καί συμφώνως προς τα θετικά 
ταϋτα δεδομένα έγινεν ώς προς την κάτοψιν ή άναπαράστασις. Μετά τούτο εσχά

τως παρετηρήθη, ότι 
τό άβιάστως καί ελευ
θέρους ύπολογισθέν ύ
ψος τοϋ θριγκού κατά 
την πρόσοψιν, 1.78.3 
(70.3 επιστυλίου + 57 
τριγλ. + 16.5 κυματίου 
+ 34.5 γείσου) δεν εί
ναι καθόλου άσχετον 
προς την κατωτάτην 
διάμετρον, τόν έμβά- 
την (modulus) τοϋ Βι- 
τρουβίου. Έάν διαιρέ
σω μεν εις δέκατα τόν 
έμβάτην τούτον — 10 
= 6.6 — τότε τό ύψος 
τού θριγκού είναι άκρι-
Γ> 27 si erρως 10 η όπως είναι 
τό αυτό τοϋ ποδός 
33. Ή συμφωνία δεν 
είναι τυχαία ούτε καί 
μοναδική. Τό ύψος τοϋ 
αετού μέχρι τού άνω- 
τάτου πέρατος τοϋ ά- 
κρογεισίου ύπελόγισα 
είς 1.18.8 (39 εκ.+ 19.8

τοϋ άκρογεισίου), ποσόν ίσον ακριβώς προς ^ ή τού ποδός. Κατά ταΰτα ό 
θριγκός προς τόν αετόν είναι ώς 27:18 ή 3:2. Δεν είναι κατόπιν καθόλου αυ
θαίρετον νά συμπεράνωμεν, ότι τό ύψος τοϋ κίονος εμπίπτει είς τάς αύτάς ανα
λογίας καί μετρεΐ ^ τοϋ έμβάτου ή ■%- τοΰ ποδός (=9 πόδας), ότε καταλήγομεν 
είς την συμμετρικήν διάταξιν 5:3:2. Έπί πλέον τοϋτο τό αποτέλεσμα βεβαιώ- 
νεται κατ άλλον τρόπον είς τήν μακράν πλευράν, όπου μέ τήν προσθήκην τοϋ 
άκρογεισίου (=19.8 = ~) έπί τοΰ θριγκού εχομεν : -|| καί μέ άλλας λέξεις
9:6:3 πόδας (πρβλ. είκ. 18).

Τήν ακρίβειαν τών ανωτέρω υπολογισμών ενισχύει έ'τι μάλλον ή λεπτομε

d
Τ>

__L

Είκ. 18.
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ρειακή έπισκόπησις. Η μετρική μονάς εμφανίζεται συχνότατα' 153 εκ. υψηλόν είναι 
τό κιονόκρανου, άλλο τόσον ακριβώς έκβαίνει το οριζόντιον γεΐσον καί κατά την 
πρόσοτ|>ιν τό αυτό κατέρχεται, 16.5, δηλ. μισόν πύδα μετρεΐ ή υπέρ τό τρίγλυφον 
κορωνίς μέ τό κυμάτιον καί την αυτήν διάστασιν παρουσιάζει τό κυρίως άκρο- 
γείσιον, πού μέ τό άκρον τής κάτωθεν βάσεως 3.3 (= ,-0 τοϋ 33) συναποτελεΐ τό 
σημαντικόν σύνόλον 19.8 (=-*■ τοΰ ποδός ή τοϋ έμβάτου). Τούτο επιτρέπει εις 
ημάς νά μή αμφιβάλλω μεν περί τοϋ αρχικού σχεδίου καί να άποδίδωμεν τάς 
ενίοτε παρατηρουμένας μικράς διαφοράς, ώς 32.5, 33.5, 17 εις πλημμελή έκτέλε- 
σιν. Καί ακόμη, όταν μέ τήν καταμετρηθεΐσαν κλίσιν τού αετώματος, 1:3.63, 
εύρίσκωμεν μέγιστον ύψος 97.3 καί φθάνωμεν οϋτω εγγύτατα τοϋ μήκους των 
99 εκ. (=3 ποδών), άδιστάκτως άποδίδομεν τήν μικροτάτην διαφοράν εις τήν ατελή 
μέτρησιν τού συντρίμματος τής είκ. 14, Β. Ή, όταν τό μετά τού άκρογεισίου συ
νολικόν ύψος 1.18.8 (99 + 19.8) εύρίσκωμεν διαιρούμενου είς 60.6 τοϋ γείσου 
(19.8 + 15 + 13 + 12.8) καί 58.2 τού τυμπάνου, εύλογον είναι νά ύποθέσωμεν, ότι 
ή αρχική πρόθεσις τοϋ άρχιτέκτονος ήτο νά κατανείμη είς έκάτερον μέρος τό αυτό 
ύψος, 59.4 (= y τού ποδός ή Το τού έμβάτου) κάτω εις τό τύμπανου καί τό αυτό 
είς τό γεΐσον άνω. Έν γένει άτοπου είναι νά άφηνώμεθα είς τον σάλον των 
αβέβαιων καί καθ’ έαυτάς άκάρπων μετρήσεων καί νά παραβλέπωμεν τον έμφαι- 
νόμενον σταθερόν κανόνα τής συμμετρίας.

Τον αυτόν τρόπον χειρισμού των μετρήσεων έν συνδυασμω προς τον δεδο- 
μένον χώρον καί τήν παντού ίσχύουσαν μετρητικήν μονάδα έχομεν τό δικαίωμα 
νά έφαρμόσωμεν κατά τήν άναπαράστασιν τοϋ μακροΰ τοίχου τοϋ σηκού (είκ. 19). 
Δέν ωφελεί νά μείνω μεν αδρανείς έναντι των μετρήσεων είς ύψος πού παρέχουν 
αί πλινθίδες 25.5, 26, 26.5 καί όρθοστάται 48. Οί αριθμοί σημαίνουν τήν δια
φορετικήν έργασίαν ή τάς ανεπαρκείς μετρήσεις. Άλλα το σχέδιον ήτο νά καλυ- 
φθή μέχρι τού επιστυλίου τό έξευρεθέν ΰτ|ιος των 9 ποδών. 9 πόδες= ζ - = ψψ ή 
ζο τού έμβάτου. Κατά ταύτα ύπελογίσθησαν αί πλινθίδες μέ ΰψος 26.4 (-Έ) καί 
οί όρθοστάται μέ 48.4 (=α1). Τό άπομένον κενόν καλύπτεται μέ ιδιαίτερον γω
νιακόν λίθον ύψους 11 έκ. (=γ+)· Καί τό δεδομένου ύψος τοϋ έπιστυλίου 70.3 
δέν είναι άσχετον προς τον αύτόν διακανονισμόν. Τσοϋται προς (·, (=70.4) καί κα
λύπτεται άνωθεν μέ τό ειδικόν είς τον τοίχον απόκομμα έπιστυλίου μέ μικροτέ- 
ραν ταινίαν καί κανόνα ύψους 20.1, μέ τό υπόλοιπον κάτωθεν τού δόμου 15.4 
καί τήν μεταξύ υποθετικήν σειράν λίθων μέ ύψος 34.8. 'Ως προς τό μήκος τοϋ 
τοίχου πού ύπετέθη διά λόγους αντιστοιχίας, ότι είναι ίσον προς 24 πόδας τό μέ- 
τρον τών 65 έκ. έπί τού ορθοστάτου καί τριών λίθων τών δόμων δέν αρκεί είς 
τήν άναπαράστασιν. Χρειαζόμεθα τά 66 έκ., ώστε νά έχωμεν 11 καί δύο μισούς 
γωνιαίους, τό όλον 12 ακεραίους καί ισομεγέθεις λίθους. ’Έτσι τά ληφθέντα μέ
τρα, έφόσον περιορίζονται είς μικρόν αριθμόν έκ τών σχετικών λίθων, παρέχουν 
βεβαίως τήν άναγκαίαν καί θεμελιώδη βάσιν είς τούς υπολογισμούς, δέν παρέ
χουν όμως καί όλας τάς ενδείξεις.

Σχετικά τέλος μέ τήν τοποθέτησιν τοϋ κυκλοτερούς ακρωτηρίου μέ τήν άνά-
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γλυπτόν Γοργόνα έλήφθη ύπ’ όι|'ΐν ιό αρκετά πιθανόν προς τα κάτοι άνοιγμα τοϋ 
νεωτερου ακρωτηρίου. Τοϋτο τό άνοιγμα χρήσιμον ώστε ασφαλώς να ίππεύη τό 
άκρωτηριον επί τής κορυφής τοΰ αετώματος δεν αρμόζει νά διακόπτη τον περί 
τό κέντρον συμπληρωτέον μικρότερον κύκλον, αλλά μέχρι ποιου σημείου θά άνα- 
βαίνη ή κορυφή τής γωνίας είναι άδηλον. Ύπελογίσθη ίσως καί επί των δύο 
-ακρωτηρίων τό άνοιγμα κατ’ αρέσκειαν λ ”Αν τό ύπερέχον μέρος τοϋ ακρωτηρίου 
συνυπολογιζομένης καί τής μοναδικής βαθμίδος τοΰ στυλοβάτου ίσοΰτο προς 2 
πόδας (=66) καί οΰτω με τούς 18 πόδας τής λοιπής κατασκευής συνεπληροΰτο 
ίσον προς τό μήκος τοΰ στυλοβάτου ύψος διστάζω νά δεχθώ.

Συμπεράσματα. Καταλέγομεν κατωτέρω τά γενόμενα εκ τής έρεύνης τοΰ άρ- 
χιτεκτονικοΰ μέρους συμπεράσματα με αριθμητικήν τάξιν χάριν συντομίας καί τής 
εύκολωτέρας έποπτείας συνάπτοντες βραχύν ύπομνηματισμόν.

1. Ό ναός είναι μοναδικός διά τό μέγα ύψος τών 1400 μ. καθ’ δ μακράν παν
τός συνοικισμού είναι ιδρυμένος. Ένεκα τής γειτνιάσεως τοΰ λατομείου τών Δο- 
λιανών είναι έκ τών άρχαιοτάτων δλομαρμάρων ναών, δπως διά τον αυτόν λό
γον άναφέρονται ερείπια αρχαϊκού ναού όλομαρμάρου εις τήν ΙΙάρον (κατά τό 
Δήλιον, Arch. Anz. 1923/4,118 καί Weickert, Typen, 103). Ιδιάζουσα είναι ή τε
χνική' ένεκα τοπικών συνθηκών καί τής δυσκολίας νά μεταφερθοΰν μεγάλοι μαρ
μάρινοι όγκοι οί κίονες καί τά λοιπά μέλη συγκροτούνται από μικρότερα κομ
μάτια συγκολλώμενα.

2. Πιθανώταται είναι αί διαστάσεις 1: 2.20 πόδες αίγινητικοί προς 33 έκ. 
= 6.60 μ. εις τήν στενήν καί 40 = 13.20 μ. εις τήν μακράν π?ιευράν. Ό ναός 
είναι τετράστυλος άμφιπρόστυλος, μοναδικός μέχρι τοΰδε κατά τούτο, ότι οι γω
νιαίοι κίονες δεν άντικρύζουν παραστάδας επί τοΰ τοίχου τοΰ σηκού. Κατά τήν 
έγκριτον πραγματείαν τοΰ άτυχώς προώρως άποβιώσαντος Γεωργίου Π. Οικονόμου, 
περί τοΰ έκ τοΰ Άργολικοΰ Ηραίου παραδείγματος μόνον ό αρχαίος ναός τής 
’Αθήνας τοΰ Σουνίου είναι πρόστυλος δίστυλος άνευ παραστάδων (ΑΕ, 1932 σ.
1 - 53, σ. 25). Παρόμοιος, τετράστυλος δηλ. άμφιπρόστυλος ήτο καί ό αρχαίος 
ναός τής Λινδίας ’Αθήνας (τοΰ Κλεοβούλου) κατά τά μέσα τοΰ 6ου αίώνος, αν 
περί τούτου κρίνωμεν σύμφωνα με τον οπωσδήποτε διατηρηθέντα νεώτερον ναόν 
(ίδέ Χρήστου Καρουζου, Ρόδος, σ. 121, καί σχέδιον τής άκροπόλεως σ. 118). Αλλά 
καί εδώ δεν λείπουν αί παραστάδες.

3. Ή ανατολική σωζομένη έπαρκώς πρόστασις είχε βάθος 8 ποδών ακριβώς 
καί ή δυτική άναπαρεστάθη όμοια, ώστε τό μήκος τοΰ σηκού νά είναι 24 πο
δών (8 : 24 : 8). "Ενεκα τοΰ σημαντικού τούτου βάθους τά γωνιαία μεταξόνια 
είναι σκοπίμως μεγαλύτερα τοΰ κεντρικού (1.94— 1.88 — 1.92). Η βαθμιαία έλάτ- 
τωσις τών αποστάσεων, από τοΰ σηκού (2.21) προς τά γωνιαία μεταξόνια καί τό 
μεσαΐον προφανώς συνοδεύει τήν κίνησιν τοΰ οφθαλμού από τοΰ σηκού προς τό 
μέσον τής κιονοστοιχίας. Ό αυτός οπτικός λόγος υπαγορεύει τήν διαπλάτυνσιν κατά

1 Όμοιον άκρωτήριον πρός τό νεώτερον εΰρέθη εις Korkyra, I, σ. 141 είκ. 113, άλλ’ άσχημον μοϋ φαίνε-
τόν χώρον τοΰ ναοΰ τής Άρτέμιδος τής Κέρκυρας, ται τιορα τό μικρότατον κάτω άνοιγμα.
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5 εκ. των γωνιαίων εις την βορείαν πρόστασιν τοϋ Έρεχθείου (The Erechtheum 
πίν. II σ. 80 κ. έ., όπου άτόπως ή διαπλάτυνσις αποδίδεται εις τεχνικούς λό
γους) και επίσης εις την πρόστασιν τοϋ άφανισθεντός ιωνικού ναού τοϋ Ίλισοϋ 
(The Antiquities of Athens I, κεφ. II, πίν. II).

4. Οί κίονες ποικίλλουν και είναι δυο τουλάχιστον ειδών, με 18 και 20 ρα
βδώσεις. Τα κιονόκρανα είναι τριών τύπων επί δύο έξ αυτών το ύποτραχήλιον 
κοσμείται κατά τό έμπρόσθιον ήμισυ με άνάγλυπτον σειράν κοχλιομόρφων καί 
όξυκορύφων μεταξύ φύλλων. Τά τελευταία ελέγχουν την κατά τό β' ήμισυ τοϋ 
6ου αίώνος εποχήν τοϋ ναού, ως μοναδικόν χρονολογικόν τεκμήριον. ΙΙρβλ. Κ. Α. 
Ρωμαίου, Έκ τοϋ αρχαιότερου ναού τής Φιγαλείας ΑΕ, 1935 σελ. 13.

5. Τό έπιστύλιον κατά την πρόστασιν παρουσιάζει την λεγομένην έμφασιν 
τό πάχος κάτω υπέρ τούς κίονας εμπρός είναι 66 έκ. καί κατά τά πλάγια 59.8. 
Υπέρ τον τοίχον τοϋ σηκού συνεχίζεται κατ’ ίδιάζοντα καί πρόσφορον εις τούς 
κάτω επαλλήλους δόμους αισθητικόν τρόπον' αντί τοϋ ύψη/ιού 70.3 επιστυλίου 
έ'χομεν κάτω 1) μέρος τοϋ άνωτάτου δόμου μέ ύψος 15.4 2) σειράν ιησούς 34.8 
ώς έπίστεψιν τού τοίχου μέ τούς όρθοστάτας καί τούς 10 επαλλήλους δόμους καί
3) λίθους ύψους 20 έκ. χαρακτηριστικούς τοϋ άνω πέρατος τοϋ επιστυλίου μέ σύμ
φωνον ταπεινοτέραν ταινίαν καί μικρότερους κανόνας (ίδέ άναπαράστασιν, είκ. 19).

6. Έξαιρέτως πλούσιον εις μορφάς καί ενδεικτικόν τής καλλιτεχνικής ευαι
σθησίας τού παλαιού άρχιτέκτονος είναι τό τρίγλυφον. ’Άνισοι είναι εις πλάτος 
αί τρίγλυφοι (35-43) καί αί μετόπαι (49.5-68), επειδή αντιστοιχούν προς τά 
άνισα μεταξόνια καί τάς διαφόρους συνθήκας κατά τήν μακράν πλευράν.Ή ακο
λουθούσα ανωμαλία σημαίνει ζωηράν καί άρμονικήν κίνησιν, ουδέποτε αδυναμίαν 
(πρβλ. Κέραμοι τής Καλυδώνος σελ. 117,ι). Τό τρίγλυφον περιέτρεχε όλας τάς 
πλευράς. Τέσσαρες διάφοροι τύποι διακρίνονται τών τριγλύφων. Υπέρ τούς τοί
χους ύψώνοντο μέ πλατυτέρους καί εντελώς επιπέδους μηρούς καί διάφοροι ή σαν 
υπέρ τούς κίονας καί τάς προστάσεις μέ πρόσφορον ύποδήλωσιν τών τριών στυ
λίσκων ώς κιόνων άνεχόντων κιονόκρανα. Σαφής εντεύθεν έναρμόνισις τού τρι
γλύφου προς τήν πρωτεύουσαν κατασκευήν τής κιονοστοιχίας καί τού ισοδυνάμου 
τοίχου. Καί ή θεωρία τής γενέσεως τής τριγλύφου έκ τών άρχικών κιγκλιδωτών 
θυρωμάτων (R. Demangel) βεβαιώνεται πλήρως, ασχέτως προς άλλας παρατηρή
σεις καί μόνον έκ τής διαφοράς τών προειρημένων τύπων.

7. Ή υπέρ τό τρίγλυφον κορωνίς, ή αντιστοιχούσα προς τό λεγόμενον ύπο- 
δόκιον τής έσωτερικής κατασκευής, εμφανίζεται διά πρώτην φοράν καί έξωτερι- 
κώς, όπως καί έπί τοϋ Θετιδείου. Σύμφωνον είναι προς τούτο τό παρά τήν συνή
θειαν ήλαττωμένον ύψος τού τριγλύφου σχετικώς προς τό έπιστύλιον (57 : 70.3).

X. Ή απουσία τών σταγόνων μαρτυρεΐται καί έξ άλλων ναών τών αρχαϊ
κών χρόνων. Καί ή απουσία τών προμόχθων υπέρ τάς μετόπας εύλογον είναι νά 
θεωρηθη ώς άλλη τις αρχαϊκή ιδιορρυθμία. Πιθανόν δικαιολογείται έκ τής στε- 
νότητος καί τής περί τό πλάτος άνισότητος τών διαφόρων μετοπών.

9. Σημαντική έ'νδειξις άρχαϊκότητος είναι, ότι τό έκ τριών ταινιών σχήμα-
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τιζόμενον γεΐσον τοΰ άετοΰ είναι παρόμοιον προς τό οριζόντιον γεϊσον καί το 
σπουδαιοτερον, ότι υπέρ το αέτωμα καί κατά την μακράν πλευράν παρατηρεΐται 
επιφανές άκρογείσιον. Τον όρον γνωρίζομεν άπό την σχετικήν μέ τάς έπισκευάς 
τών μακρών τειχών τών ’Αθηνών επιγραφήν τοΰ 305-6 π. X. (IG II 167), 
άλλ ούχ ήττον καλώς καί το πράγμα. Ήτο τεχνική ανάγκη ή υπέρ τήν κυρίαν 
ελαφρά στέγασις μέ τούς καλούμενους στρωτήρας καί ιμάντας, τούς άνέχοντας 
στρώμα πη?νθΰ, βάσιν τής κεραμώσεως, νά συγκρατήται κάτω καί υπέρ τό έπαέ- 
τειον γεΐσον μέ όριζοντίως τοποθετουμένας δοκούς, μικρόν προεχοΰσας υπέρ τά 
γείσα. Ή απαραίτητος αΰτη κατασκευή, ή περιγραφομένη λεπτομερώς είς τήν 
μνημονευθεΐσαν επιγραφήν, ύπήρχεν έκπαλαι εν χρήσει καί ασφαλώς υποδεικνύε
ται επί τής στέγης τοΰ ναού τής Άρτέμιδος έν Κερκύρα τών αρχών τοΰ 6ου αί- 
ώνος (ίδέ μακράν άνάπτυξιν τοΰ θέματος είς τήν πραγματείαν μου, Korkyra, I, 
σ. 116 - 119 καί είκ. 92, 93). "Οταν βραδύτερον τά γείσα άπέβησαν εντελώς λί
θινα, τό άκρογείσιον εμφανίζεται κοσμούμενον μέ κυμάτιον καί ώς είναι διά τήν 
προέλευσίν του δικαιολογημένου δέν λείπει καί υπέρ τό έπαέτειον (πρβλ. ναόν C 
τοΰ Σελινοϋντος, μέ τον λεγόμενον Terrakottatrager καί τον σημειούμενον μέ A1 
ναόν τής Άκροπόλεοις, Weickert, Typen σ. 90). ’Αργότερα μέ τήν έπικράτησιν 
τής κλασσικής διαμορφώσεως τοΰ έπαετείου τό άκρογείσιον παρέμεινε περιωρισμέ- 
νον είς μέγεθος μόνον υπέρ τό οριζόντιον γεΐσον. "Οτι επί τοΰ ήμετέρου ναοΰ μέ 
τον άπλούστερον δυνατόν σχηματισμόν τοΰ κυματίου καί αρκετόν μέγεθος, 16.5 
καί μέ τήν υποκάτω βάσιν 19.8, περιτρέχει πάσας τάς πλευράς τών γείσων (πλήν 
τοΰ ύπαετείου), άναφέρεται πάντως είς αξιοσημείωτου αρχαϊκήν συνήθειαν.

10. Αί προταθεΐσαι αναπαραστάσεις είναι τό μέν κατά μέγα μέρος πιθαναί, 
ώς ή τής κατόψεως καί ή τής διαρρυθμίσεως τοΰ εσωτερικού τοΰ σηκοΰ, τό δέ 
τελείως βέβαιοι ώς ή ορθογραφική παράστασις τής προστάσεως καί ή τής μακράς 
πλευράς. Ή βεβαιότης έπετεύχθη όχι μόνον μέ τά μέτρα τών μελετηθέντων λί
θων αλλά τελικώς μέ τήν άνεκτίμητον βοήθειαν τοΰ έν καθολική χρήσει μετρητι
κού συστήματος τοΰ παλαιού άρχιτέκτονος. Ό αίγινητικός πούς 33 έκ., ό έμβάτης = 
2 πόδας καί τούτων τά μέρη φαίνονται παντοΰ διορθωτικά ή έπιβεβαιωτικά τών 
γενομένων μετρήσεων. Κεφαλαιώδες είναι τό πόρισμα, ότι τό ύψος τοΰ κίονος 
άδιστάκτως έμέτρει 9 πόδας = 297 καί ότι άλλο τόσον ήτο τό ύψος τοΰ θριγκού 
καί τοΰ άετοΰ άκριβώς. ’Ακολουθούν αί άναλογίαι κατά τήν πρόστασιν, 5:3:2 
καί κατά τήν μακράν πλευράν 9:6:3. Κατά τόν τοίχον οί όρθοστάται, οί 10 
δόμοι καί ή έπίστεψις τούτων άντιστοιχοΰν προς 11:6:8. Τό εγγύτερον άνάλο- 
γον σχετικά μέ τό ύψος τοΰ κίονος είναι ό ναός τοΰ ’Απόλλωνος τής Κορίνθου 
(χρονολογούμενος περί τό 540 π. X. παρά Dinsmoor, Architecture of ancient 
Greece σ. 89,3): κίονες τής Άρτέμιδος υψηλοί 4.5 κατωτάτας διαμέτρους — τοΰ 
’Απόλλωνος 4.15 (κατά τούς πίνακας παρά Dinsmoor). "Οτι τό ύψος τοΰ θριγ
κού προς τό τοΰ κίονος είναι ώς 3:5 έχει μοναδικόν κατά προσέγγισιν άνάλο- 
γον τόν ναόν C τοΰ Σελινοϋντος, όπου ύψος κίονος 8.65 καί τό τοΰ θριγκού 
4.48. Παρά WiEGAND (Porosarchitektur, σ. 23) τό ύψος τοΰ ίΐριγκοΰ 3.99 τοΰ

4
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Έκατομπέδου είναι επίσης μέγα έν σχέσει προς το ύψος τοΰ κίονος 7.40, αλλά 
τό τελευταΐον προέρχεται εξ υπολογισμού μόνον. Είναι εύλογον νά ύποτεθη, ότι 
ό στενώτερος ναός, οός ό ήμέτερος τετράστυλος, άφ’εαυτού παρείχε την όψιν υψη
λού αναστήματος καί ήρκεΐτο εις ταπεινότερους κίονας.

"Ιστορία τον ίεροϋ. Σύμφωνα με τά μικρά ευρήματα, χαλκά ή πήλινα των 
τελευταίων γεωμετρικών χρόνων, τό ιερόν θά είχε ίδρυθή κατά την ερημικήν βου
νοκορυφήν περί τό 700 π. X. ή καί μικρόν παλαιότερα. Έκ των χαλκών τά άξιο-

Είκ. 20.

λογιότερα βλέπει τις εις τήν είκ. 20 με διαστάσεις ελάχιστα μικροτέρας τών πρα
γματικών. Τό ακέραιον διατηρηθεί' ανάθημα, Α τής είκόνος, είναι έλασμα με μι
κρόν πάχος 3-4 χιλ. έμφανίζον τά κύρια συστατικά λύρας, τον κανόνα επάνω, 
άφ’ ού έξηρτώντο αί χορδαί, τό άψιδωτόν κάτω περίγραμμα καί τάς συμμετρι
κούς τοποθετημένας όπάς χάριν ένισχύσεως τού ήχου. ’Ακριβώς όμοίαν λύραν καί 
μέ τάς χαρακτηριστικός όπάς άνέχει ό ’Απόλλων επί τού γνωστού μεγάλου μη- 
λιακού κρατήρος τού ’Εθνικού Μουσείου1. Καί μεταξύ τών πλουσίων γεωμετρικών 
χαλκών τής τεγεατικής Άλέας υπάρχουν συντρίμματα δύο παρομοίων αναθημάτων2.

1 buschor, Griech. Vasenmalerei, είκ. 53. μέ τό ά νάίίημα τής Άρτέμιδος καί υποθέτει, δτι τοΰτο
2 chari.es dugas, l.e sanetuaire cTAlea Athena ενθυμίζει μάλλον αξίνην. Σημειώνω ευχάριστους, δτι 

a Tegee, BCH, 1921, σ. 394 είκ. 39 καί 47. Τό τε- πρώτος άνεγνοόρισε τήν λύραν ό επιμελητής κ. Ν. Για- 
λευταΐον σύντριμμα συμπληρώνει ό εκδότης σύμφωνα λούρης. Ό αυτός υπέδειξε καί γεωμετρικόν μικρόν άγ-
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Τό β τής εϊκόνος μέ όπήν έξαρτήσεως αντιστοιχεί επίσης προς παρόμοια μη
νοειδή εξαρτήματα τής αυτής Άλέας, έρμηνευθέντα υπό τού Dugas ιός φυλακτή- 
ρια1. Το υπό στοιχεΐον γ άκέφαλον άγαλμάτιον είναι άπαράλλακτον προς ακέ
ραιον αφιέρωμα εξ Άλέας παριστών έμφανώς ύδροφόρον2. Καί τό μικρόν εϊδώ- 
λιον δ τό παριστών καθήμενον καί άνέχοντα προς τό στόμα καί τάς διίο χεΐρας 
ώσεί αύλοΰντα ευρίσκει επίσης τό αντίστοιχόν του εις έν κακώς διατηρούμενον 
ανάθημα τοϋ αύτοΰ μεγάλου ίεροΰ3. Σχετικά μέ τό έπιμελώς είργασμένον ίππά- 
ριον ε — εγχάρακτοι γραμμαί χαίτης καί ουράς — καί τό ύψίπουν πτηνόν, ζ, πε
ριττεύει μακρότερος λόγος. Έκ τών αυτών τελευταίων γεωμετρικών χρόνων προ
έρχεται καί μικρόν κομψότατον βουκράνιον, τοϋ οποίου άτυχώς δεν έ'χομεν φω
τογραφίαν ούτε σχέδιον. Επίσης δεν άπεικονίσθησαν τά εύρεθέντα ευτελή, ως τά 
τής Άλέας, γεωμετρικά όστρακα.

Έπί τής εϊκόνος 21 έ'χομεν τά νεώτερα καί άξιολογώτερα μικρά ευρήματα. 
Πάντα είκονίζονται εις μέγεθος ελάχιστα μικρότερον τοϋ πραγματικού. Αξιοση
μείωτος είναι ό μικρός μεταγεωμετρικός χάλκινος κούρος, α. Νεώτερος καί όλι- 
γώτερον σημαντικός είναι ό β. Περίεργος είναι ό πήλινος κένταυρος, γ, μέ τον 
ίδιάζοντα καί νόστιμον σχηματισμόν τών νώτων καί τής ουράς. Τά δ καί ε είναι 
ευτελή αναθήματα, κοπέντα μέ ψαλίδα έκ λεπτού χαλκού ελάσματος παρόμοια μέ 
τά εύρεθέντα εις τό αρχαϊκόν στρώμα τού ναού τού Έπικουρίου Απόλλωνος 
(ΑΕ, 1910). Έν τέλει τό ώραιότερον έκ τών μικρών ευρημάτων είναι ό μικρός 
έκ μαρμάρου κύων καταγεγραμμένος εις τό εύρετήριον τοϋ Τεγεατικοΰ Μουσείου 
ύπ’ άρ. 248. Ανήκει εις τό τέλος περίπου τοϋ 6ου αίώνος. Χαρακτηριστικά 
τής αρχαϊκής αύστηρότητος, είναι τά άγωνιωδώς καμπτόμενα σκέλη, τό μάτι καί 
τό αυτί, τά ίσχυρώς τονισμένα. Τά «Ακριβώς Αποτεταμένα ταΐς γραμμαΐς» άναδι- 
πλούμενα σκέλη συνδυάζονται έπιτυχώς μέ τά θαυμαστά μαλακά περιγράμματα 
τού λοιπού σώματος. Αι χυταί καί εις κάθε σημεΐον περιεκτικά! εις ουσίαν καμ- 
πύλαι διακόπτονται μόνον άπαξ, όταν πρόκειται νά άνορθωθή ό χαρακτηριστικός 
?αχιμός τούτου τοϋ λαγωνικού. Καί εύλόγως ενθυμείται κανείς τό χωρίον τού 
Παυςανιου περιγράφοντος τό σύμπλεγμα τής Λυκοσούρας (VIII. 37,4): «παρά δε 
την ’Άρτεμιν κατάκειται κύων, οϊαι ϋ'ηρεύειν εί.σίν επιτήδειοι».

Τό ίσχυρώς ένδεικτικόν τής λατρείας τής Άρτέμιδος ανωτέρω ανάθημα δεν 
είναι μοναδικόν. Κατά την σύντομον έ'κθεσιν τών ΙΊΑΕ, 1907, σ. 120- 122 εϊσ- 
ήχθησαν εις τό Μουσεΐον περί τούς 10 πήλινοι τύποι Άρτέμιδος, κυνών συντρίμ
ματα πήλινων καί περί τά 30 χάλκινα βέλη. Ταϋτα δεν απεικονίζονται έδώ διά

γεΐον τοΰ Έθν. Μουσείου, άριθ. εύρετ. 14477 (έξ Άνα- 
βΰσσου), όπου είκονίξεται παρομοία λΰρα ετρος τά κάτω 
κυκλοτερής. Πρβλ. καί έπτάχορδον λύραν έπί γεωμε
τρικοί) οστράκου έκ Σμύρνης, JHS. 1951 σ. 248 είκ. 8.

1 BCH, 1921, σελ. 374 είκ. 33. Ό φίλος τεγεατικός 
συνεργάτης παραβάλλει προς τά πολυάριθμα έκ τής 
μέσης Ευρώπης τής εποχής τοϋ σιδήρου (Hallstatt) 
φυλακτήρια ως είκονίίοντα τά ιερά κέρατα, άντικαθι- 
στώμενα ενίοτε ως έπί τοΰ τής Άρτέμιδος, διά κεφα

λών ταύρων.
2 ch. dugas, ε.ά. σ. 355 είκ. 17,5ΐ.
3 ch . dugas, έ. ά. σ. 355 έ.ά. είκ. 17,52. Ό Χρ. Κα- 

ροΰζος κατά τήν άπό κοινού θεώρησιν τών φωτογρα
φιών ένεθυμήθη παρόμοιον χάλκινον είδώλιον τών τε
λευταίων γεωμετρικών χρόνων (άκρως επιτηδευμένος 
σχηματισμός ποδών καί χειρών) δημοσιευθέν υπό τοϋ 
buschor, Plastik der Oriechen, σ. 8, καί υποθέτει, 
δτι ό καθήμενος έμφυσα εις είδος κόγχης - τηλεβόα.
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τάς ελαττωματικός φωτογραφίας καί διά τον αυτόν λόγον σημειώνομεν απλώς 
την παρουσίαν και άλλων μικρών αναθημάτων. Περίεργοι είναι καί πιθανώς αρ
χαϊκοί πολυάριθμοι χάλκινοι κρίκοι, δαχτυλίδια κατά τούς έργάτας, μή άπαντών- 
τες άλλως εις την Άλέαν. Άξιοσημείωτον είναι χάλκινον έλασμα με τύπον πε- 
πλοφόρου κρατούσης με την υψωμένην άριστεράν πτηνόν τοΰ πρωίμου 5ου αίώ-

Είκ. 21.

νος. Εύρέθησαν καί άρχαϊκαί κόραι, χειροποίητος καθημένη καί υδροφόροι τοΰ 
4ου ώς αί εκ τοΰ 'Αγ. Σωστή. Έν τελεί παραθέτομεν υποφερτήν φωτογραφίαν με 
11 κεφαλάς κορών, είκ. 22, τοΰ 4ου καί τών πρωίμων ελληνιστικών χρόνων καί ση- 
μειώνομεν, ότι ούδαμοΰ έφάνη νεώτερον τούτων άφιέρωμα, πράγμα πού ενθυμί
ζει την μαρτυρίαν τοΰ περιηγητοϋ, ότι κατά την εποχήν του ό ναός τής Κνακεά- 
τιδος ήτο ήδη ερειπωμένος.
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Άλλ’ υπέρ πάντα σημαντικόν ανάθημα υπήρξε κολοσσιαΐον άγαλμα τής θεάς, 
έξ ού μικρόν μόνον σύντριμμα εΰρομεν. Παριστάνεται τούτο κατά σχεδίασμα τού 
Άλεξ. Κοντοπούλου σαφηνιστικόν σκοτεινής φωτογραφίας είς την είκ. 23. ’Έχει 
μήκος περί τα 60 εκατοστά καί πάχος 15-18 εκ. Επειδή και όπισθεν είναι είρ- 
γασμένον τύ θραύσμα, είναι πιθανόν να άνήκη είς διανεμιζόμενον άκρον βραχέος

Είκ. 22.

χιτώνος τύπου Άρτέμιδος, όπως περίπου είναι ό τού άγαλματίου τού Τεγεατικού 
Μουσείου (άριθ. 312) τής είκ. 24. Δύο άλλα παρόμοια, προερχόμενα έκ Πειραιώς, 
υπάρχουν είς τό Έθν. Μουσεΐον, ύπ’ άριθ. εύρετ. 2132 καί 2131, έξ ών τό πρώ
τον αντί τού άδηλου στηρίγματος τού Τεγεατικού παρουσιάζει σκύλον όσφραινό- 
μενον τό έδαφος. Παρά τάς παραλλαγάς και τά τρία μικρά έργα φαίνονται άπο- 
δίδοντα κοινόν πρότυπον Άρτέμιδος χωρούσης προς τά. δεξιά με τό προβαλλόμε- 
νον σκέλος. Άν αποβλέπω μεν είς τάς βαθείας επαλλήλους αυλακώσεις τών πτυχών 
καί την κατεύθυνσίν των δεν θά ήτο αυθαίρετον νά ύποθέσωμεν, ότι είς τον αύ-
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Εϊκ. 29.

τον ελληνιστικόν τύπον θά ανήκε και τό κολοσσικόν, ύψους ολικού περί τά 3 μέ
τρα, άγαλμα τής Κναεάτιδος1.

Πιθανή μόνον υπήρξε κατ’ ανάγκην ή ανωτέρω ερμηνεία.Άλλ’ όμως τό άλ
λως σιωπηλόν κομμάτι διαλαλεΐ την ύπόσχεσιν, ότι ή μέλλουσα κάποτε νά γίνη 
εξαντλητική έρευνα θά λύση όχι μόνον τό πρόβλημα τού κολοσσικοϋ αγάλματος 
αλλά και άλλα σχετικά θά διαφώτιση. Κατά τήν άναπαράστασιν τής κατόψεως 
ύπεθέσαμεν, ότι οί τοίχοι γίνονται στενώτεροι χάριν τού εκεί έκτεινομένου μεγά
λου βάθρου, ότε τούτο υποδεικνύει τήν ΰπαρ- 
ξιν και άλλου καθημένου αγάλματος, οιον 
τής Δήμητρος, μητρός τής αρκαδικής Άρ- 
τέμιδος. Έκτος τού έργου τού Δαμοφώντος 
τής Λυκοσούρας, όπου πλήν τής όρθιας Άρ-

τέμιδος κάθηται παρά τήν Δήμητρα ή έτέρα 
αυτής θυγάτηρ εκ τού Ποσειδώνος Δέσποινα 
(Παύε. VIII, 37,4) και ό άναθρέψας όρθιος 
’Άνυτος έχομεν καί άλλας ενδείξεις έξ ’Αρ
καδίας, καθ’ άς ή "Αρτεμις έλατρεΰετο συνημ
μένος μετά τής Δήμητρος ως κόρη κα'ι άλλη 
αύτής ΰπόστασις. Εις τήν έρημωθεΐσαν Εϊκ. 24.
κατά τούς χρόνους τού Παυςανιου Ζοιτίαν
(VIII, 35,δ) παρέμενεν είσέτι όρθιος ναός τής Δήμητρος και Άρτέμιδος. Καί εϊδη- 
σις έγγυτέρα προς τήν Κνακεάτιδα είναι ή παρά Παυσανία (VIII, 23,β): «Καφυά- 
ταις δε ιερά άεών ΙΙοσειδώνός έστι και έπίκλησιν Κνακαλησίας Άρτέμιδος. έστι δε 
αντοϊς καί δρος Κνάκαλος, ένϋα επέτειον τελετήν άγονοι τι/ Άρτέμιδι». Έδώ ή πι
θανή παρεδρία τού πατρός Ποσειδώνος καί μάλιστα ή επί τού όρους επέτειος 
τελετή, έ'χουσα πάντως μυστηριακόν χαρακτήρα, ώς εις τήν Λυκόσουραν, προφα
νώς σημαίνει, ότι ή ’Άρτεμις δεν θά έτιμάτο μόνη επί τού Κνακάλου 2. Μή ?*,οι-

1 Έπί τοΰ μεγάλΒυ συμπλέγματος τής Λυκοσούρας 
ή "Αρτεμις κατείχε τό δεξιόν άκρον καί προέβαλλε τό 
δεξιόν σκέλος κατευθ-υνομένη αριστερά, όπως αναντίρ
ρητους υποδεικνύει τό δημοσιευθέν υπό Β. ΣΤΑΗ, ΔΕΝΑ,

τ. 14, σελ. 45 - 47, πίν. Θ, 1-3, σχετικόν νόμισμα.
2 nii,sson, Griechische Feste, σ. 229: Artemis 

und die Erdgottin stehen einander in ganz Arka- 
dien besonders nahe.
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πόν και έπ'ι τής κορυφής τής Κνακέας συνέβαινε τό αυτό καί ή ’Άρτεμις συνελα- 
τρεύετο μέ την μητέρα θεάν;

Είναι παραδεδεγμένον, δτι κατά την Πελοπόννησον καί μάλιστα την ’Αρκα
δίαν ή Θεά τής Γης ενωρίς προσέ?ιαβε χαρακτηριστικά τής μικρασιατικής Με
γάλης Μητρός. Ή Δημήτηρ Μέλαινα παρά την Φιγάλειαν έχει ίδιον ιερόν άν- 
τρον (ΓΙαυς. VIII, 42, ι-7) ώς ή πολυώνυμος θεά τής Άνατο?.ής (π. χ. κατά τό 
Στεϋνος τής Φρυγίας, Παυς. X, 32,3), είναι θηριόμορφος καί λατρεύεται τελε- 
στικώς ώς εκείνη. Έπειτα εκ των υποστάσεων αυτής ή ’Άρτεμις άρέσκεται νά 
έδρεύη εις κορυφάς όρέων ώς ή όρεία Μήτηρ. Έκτος τής μνημονευθείσης Κνα- 
καλησίας επί τοϋ όρους Κνακάλου παρά τού περιηγητοΰ μανθάνομεν, ότι επί τής 
κορυφής τοϋ γειτονικού ’Αρτεμισίου ύπήρχεν ιερόν, ναός καί άγαλμα τής Άρτέ- 
μιδος (Παυς. II, 25,3 καί VIII, 6,6) καί επί τοϋ ΝΔ τού ιερού τής Επίδαυρου 
όρους Κορυφοϋ ύπήρχεν ιερόν τής ’Αρτέμιδος Κορυφαίας1. Τό φαινόμενον είναι 
γενικώτερον.Ό X. Καρουζος εις τό έγκριτον πρόσφατον βιβλίον του άναφερόμε- 
νος είς τό επί άποκρήμνου λόφου ιερόν τής ’Αθήνας Λινδίας —'Ρόδος σελ. 120 
κέ. — όρθώς έξαίρει, ότι ή θεά «στενά δεμένη μέ τό βράχο δεν είχε άλλο όνομα 
παρά τό δικό του — δηλ. Λινδία — όπως Δινδυμήνη, Δίκτυννα, καί ήταν ανάλογη 
μέ τις μητριαρχικές θεότητες από τις μικρασιατικές θρησκείες... πού τις έλά- 
τρευαν στά ψηλώματα». 'Η Δίκτυννα, μητρική θεά επί τού όρους Δίκτης τής ανα
τολικής Κρήτης είναι τυπικόν παράδειγμα. ’Από την μητρικήν όρείαν θεάν μέ 
τον καιρόν άποσπάται μέ άλλο όνομα — Βριτόμαρτις — καί άλλην ιδιότητα ώς 
’Άρτεμις καί ώς θυγάτηρ ομώνυμος (Αριςτοφ. Βάτρ. στ. 1360 : άμα δε Δίκτνννα 
παϊς ’Άρτεμις καλά | τάς κυνίσκας εχονο έλϋ'έτω) δέν απομακρύνεται όμως πολύ2 
(Ευρ. Ίφιγ. Ταύρ. 127 : ώ παϊ τάς Λατονς Δίκτυνν’ ονρεία) καί μέ την έπίκλησιν 
τής Αφαίας λατρεύεται παρά τό Πανελλήνιον όρος απομονωμένη (Παυς. II, 30, s). 
Επανερχόμενοι τέλος είς την Ψηλή Κορφή σημειώνομεν τούτο τό θετικόν, ότι 
κατά τήν ’Αρκαδίαν μόνη μέχρι σήμερον ή Κνακεάτις εύρε τήν παλαιάν αυτής 
έδραν επί βουνοκορυφής, βεβαιωμένην διά σημαντικών αρχαίων λειψάνων, σύμ
φωνα μέ τό άρχέγονον πρότυπον τής όρείας Μεγάλης Μητρός.

’Ίσως ό λόγος έξετάθη πέραν τών δεδομένων ορίων. Παραλείπομεν διά τούτο 
κάθε άνακεφαλαίωσιν καί περιοριζόμεθα μεθ’ όσα ζητήματα προσήγγισαν τήν 
λύσιν των ή απλώς έκινήθησαν νά τονίσωμεν ώς τό κύριον εξαγόμενον τής παρού- 
σης μελέτης, ότι ό αρχαίος ναός αξίζει δλην τήν προσοχήν τών ενδιαφερομένων 
καί δτι παρίσταται χρεία καί νέας συμπληρωματικής καί πολυημέρου επιτόπιας 
έρεύνης.

Κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΣ

1 Καί επί τών τριών τούτων όρέων ή τοπογραφική 
έρευνα μένει μέχρι σήμερον, ώς μή ώφειλεν, ατελέστατη.

2 ddssaud, I,es civilisations prehelleniaues σ. 390.
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