
ΤΡΙΠΛΕΥΡΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ, ΚΟΡΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ

Είς τά διάφορα εγχειρίδια αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής εξε
τάζονται συνήθως κιονόκρανα ή επίκρανα — δωρικά, ιωνικά, κορινθιακά κλπ. — 
εχοντα πάντοτε τετραπ?ιεύρους άβακας (άλλοτε εΰθυγράμμους καί άλλοτε καμπυλο- 
γράμμους) καί αντίστοιχον τετράπλευρον ύπ’ αύτούς τό σώμα τοΰ κιονοκράνου ή 
τοϋ επικράνου, παραλείπεται δε ή σπανίως άπαντώσα περίπτωσις κιονόκρανων ή 
επικράνων έχόντων τρίπλευρους άβακας καί τρίπλευρον τήν διάταξιν τοΰ ΰπ’ αύ
τούς σώματος τοϋ κιονοκράνου ή τοϋ επικράνου. Είς τήν έξέτασιν κιόνων μετά 
τοιοΰτων τρίπλευρων κιονοκράνων καί επικράνων, ώς καί τινων συναφών τριγωνι
κών κορυφωμάτων καί μνημείων, αφορά ή παροϋσα μελέτη.

α) Κιονόκρανα επί κυλινδρικών κορμών. ’Οφείλω έν πρώτοις νά. σημειώσω, 
ότι παραδείγματα τρίπλευρων κιονοκράνων στεφόντων κυλινδρικούς κορμούς κιόνων 
ήδυνήθην ν’άνεΰρω μέχρι τοϋδε μόνον ιωνικού καί κορινθιακού ρυθμού ούδέν δε 
δωρικού, ’ίσως διότι ό δωρικός έχϊνος δεν προσεφέρετο αίσθητικώς προς τοιαΰτην 
μεταχείρισιν.

Είναι προφανές ότι τριγωνικόν σχήμα έδόθη είς τό κιονόκρανον μόνον όταν 
ό κίων, τον όποιον έστεφεν, ϊστατο έλευθέρως χρησιμεΰων ώς βάθρον τριγωνικού 
τίνος θέματος (συνήθως τρίποδος καί σπανιώτερον αγάλματος) ουδέποτε δέ όταν 
έβάσταζε θριγκόν άρχιτεκτονήματός τίνος, επειδή οΰτος άπήτει άπαραιτήτως τετρά
πλευρον άβακα — ή καί πεντάπλευρον, όταν τό οικοδόμημα ήτο στρογγυλόν — ώς 
συμβαίνει π. χ. είς τήν περίπτωσιν τής θόλου τής Ηλιουπόλεως1 (Baalbek) ή τοϋ 
οκταγωνικού μνημείου τοϋ Διοκλητιανού είς τον ’Ασπάλαθον2.

Ώς πρώτον παράδειγμα τρίπλευρου ιωνικού κιονοκράνου στέφοντος κυλινδρι
κόν κορμόν φέρω τό παρά τήν κρήνην τής Ρωμαϊκής ’Αγοράς τών ’Αθηνών άποκεί- 
μενον μέγα (π?ν.ευράς έγγεγραμμένου τριγώνου 1.02 μ.), άδημοσίευτον είσέτι, κιονό- 
κρανον (είκ. 1 καί 2) έκ πεντελησίου μαρμάρου. Ώς βλέπει τις εκ τών παρατιθεμένων 
εικόνων καί σχεδίων κατόψεως καί προσόψεως τό έν λόγω κιονόκρανον παρουσιάζει 
έκάστην τών τριών καμπύλων του όψεων πολύ τραβηγμένην, τάς δέ έλικας αΰτοϋ 
συνενουμένας διά βαθείας καμπύλης, ήτις αποβαίνει εύθύγραμμος κατά τήν επαφήν 
αύτής μετά τοϋ έκ δύο μικρών έπαλλήλων σπειρών άποτελουμένου άτροφικού έχί-

1 Βλέπε προχείρως εικόνα της παρά j. durm, Die cj. 550, είκ. 6'27.
Baukunst der Etrusker und Romer, Stuttgart 1905, 2 ijurm, έ. ά. σ. 397, είκ. 436.
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νου, ένφ τό μεταξύ σπείρας και έχίνου κενόν πληροϋται δι’ αναγλύφου κάλυκος, 
από τής οποίας εκφύεται έλικοειδώς βαΐνον ψύλλον (είκ. 1). Είς τάς γωνίας αί 
έλικες συνενοΰνται άνά δύο σχηματίζουσαι αρκετά πλατύ (0.18 μ.) προσκεψάλαιον

|e— O.SS ......Ί

ή πηνίον, χάριν τού οποίου καί ό τρίπλευρος καμπυλόγραμμος άβαξ έχει τάς γω
νίας του τετμημένας1 καθέτως προς τάς διαμέσους τοΰ βασικού τριγώνου (είκ. 1).

1 Ή τμήσις των γωνιών τοΰ άβακος συνηθίζετο
κυρίως είς τούς καμπυλοπλεύρους άβακας των κοριν
θιακών κιονόκρανων παρατηρεΐται δέ ήδη άπό τοΰ
4ου π.Χ. αίώνος, ώς π. χ. είς τό μνημεΐον τοΰ Λυσι- 
κράτους (stuart-revett, The Antiquities of Athens, 
εκδ. 1762, κεφ. IV πίν. VII), είς τά εσωτερικά κιονό

κρανα τοΰ Ναοΰ τής Άλέας ’ Αθήνας Τεγέας (dugas- 

ceemmensen, Ee temple d’Athena Alea a Tegee, 
Paris 1924, πίν. XCI c) κλπ. Κατά τόν 2ov μ. X. αί. εχο- 
μεν καμπυλοπλεύρους άβακας συνενουμένους πρός οξείας 
γωνίας είς Άδριάνεια κτίσματα τών Αθηνών, ώς π.χ. 
τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Άδριανοΰ, τό Όλυμπιεΐον κλπ.,
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Στέφεται δ’ ό άβαξ οΰτος ούχί διά κυματίου αλλά διά λοξοτμήτου τίνος έξοχης. 
Τό περιγραψέν κιονόκρανον θά έστεψε βεβαίως κυλινδρικόν τινα κορμόν, επί τοϋ 
οποίου περιέργως δεν έγομψοΰτο, ώς δεικνύει ή κάτω του επιφάνεια (είκ. 1 κάτω),

Τρίπλευρα κιονόκρανα, κορυφώματα καί μνημεία

Είκ. 2. Πρόσοψις μιας πλευράς και κάτοψις τής άνω επιφάνειας τοΰ ιωνικού κιονόκρανου
τής 'Ρωμαϊκής ’Αγοράς ’Αθηνών.

ένφ ή άνω (είκ. 2, κάτω) έν τφ μέσψ μέν φέρει μεγάλην στρογγυλήν κοιλότητα 
(διαμ. 0.195 καί βάθους 0.105), εκατέρωθεν δ5 αύτής άνά μίαν τετράγωνον (πλευ
ράς 0.075 καί βάθους 0.06 μ.) χάριν τής πακτώσεως άγνωστου μορφής αναθήματος.

άργότερον όμως, καί ίδίςι κατά τούς πρώτους χρι- κων κατά τάς γωνίας παρουσιάζεται συχνά, 
στιανικοΰς αιώνας, ή τμήσις τών καμπυλοπλεύρων άβά-
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162 Ευσταθίου Γ. Στίκα ΑΕ 1961

Λόγω τής εργασίας κα! τής στεψοΰσης τον αβακά του λοξοτμήτου εξοχής τό 
κιονόκρανον τοϋτο είναι πιθανότατα εργον ρωμαϊκών χρόνων, ίσως δέ τοΰ 1ου μ.Χ. 
αίώνος.

Αί λίαν έπιμήκεις όψεις, τών τριών αύτοϋ πλευρών ενθυμίζουν ζωηρώς αρ
χαϊκά ιωνικά κιονόκρανα, ώς π.χ. τό τής στήλης τών Ναξίων εις τούς Δελφούς 1 ως 
καί τό επί τίνος μελανόμορφου Παναθηναϊκού άμφορέως είκονιζόμενον1 2 (είκ. 3) 
τρίπλευρον πιθανώς Ιωνικόν κιονόκρανον, τό βαστάζον τριγωνικώς διατεταγμένον 
γλυπτικόν σύμπλεγμα, ίσως τών Τυραννοκτόνων.

Τό δεύτερον παράδειγμα τρίπλευρου ιωνικού κιονόκρανου στέφει όρειχάλκινον
ραβδωτόν κιονίσκον σχηματίζοντα τον κορ
μόν λυχνοστάτου ή κηροπηγίου (candelabre) 
(ύψ. 1.15), βαίνοντα επί τριπλεΰρου λεοντό- 
ποδος βάσεως (είκ. 4). Εύρίσκεται σήμερον 
εις την Συλλογήν τών χαλκών τού μουσείου 
τού Λούβρου3. Καί τούτου αί πέριξ ρο- 
δακοειδώς έξέχοντος οφθαλμού συστρεφό
μενα ι έλικες συνενούνται κατά τάς τρεις 
κυρίας δίδεις διά βαθείας ήμικυκλικής καμ
πύλης, ή ύπεράνω τής οποίας επιφάνεια 
κοσμείται ομοίως διά ρόδακος (είκ. 5). 'Ως 
δ’ εις τό προηγούμενον παράδειγμα, ούτω 
καί ενταύθα αί έλικες δύο συνεχομένων 
πλευρών συνάπτονται κατά τάς γωνίας άνά 
δύο σχηματίζουσαι προσκεφάλαιον ή πη- 
νίον (είκ. 5), κάτωθεν τών άποτετ μη μενών 
γωνιών τού λίαν έξέχοντος καμπυλοπλεύ- 

ρου άβακος, όστις έχει τομήν κοίλου κυματίου (cavetto). Τό κομψόν τούτο, αγνώ
στου προελεύσεως, κηροπήγιον (;) είναι πιθανώς έργον τών ελληνιστικών χρόνων.

Έρχόμεθα ήδη εις τά κορινθιακά κιονόκρανα. Ώς πρώτον παράδειγμα έξ αυ
τών φέρω τά δύο όμοια, αδημοσίευτα είσέτι, κιονόκρανα τά στέφοντα τούς δύο4 κατά 
χώραν ίσταμένους ύπεράνω τοΰ εν Άθήναις θεάτρου τού Διονύσου παρά τήν κα
τατομήν χορηγικούς κίονας (είκ. 6) τούς βαίνοντας, μέσω ιωνικής βάσεως, επί βα
θμιδωτού υποβάθρου (είκ. 6). Τών τριπλεύρων κιονοκράνων τών ρωμαϊκών χρό
νων κιόνων τούτων τό σώμα άποτελεΐται κάτω μεν εκ σπείρας, υπέρ τήν όποιαν 
υπάρχει ζώνη από 6 φύλλα μαλακής άκάνθης έλαφρώς προς τά κάτω καμπτομένης

Εικ. 3. Τρίπλευρον (;) ιωνικόν κιονόκρανον επί 
μελανόμορφου Παναθηναϊκού άμφορέως.

1 j. durm, Die Baukunst der Griechen, έκδ 3, 
Leipzig 1910, σ. 299, είκ. 275.

2 ’Άλλοτε ανήκον εις τήν συλλογήν τής ’Αρχαιολο
γικής Εταιρείας ύπ’ άριθμ. 126. ’Απεικονίζεται υπό 
STUDNiezKA έν Jdl 2, 1887, σ. 140.

3 Ύπ’ άριθμ. 3185 Ide ridder, Les bronzes an
tiques du Louvre, II, a. 155 πίν. 123). Ευχαριστώ 
-θερμώς τον καθηγητήν κ. Ρ. devambez, δστις είχε

τήν καλωσυνην νά μου άποστείλη φωτογραφίαν τοΰ 
κιονοκράνου λεπτομερεστέραν άπό εκείνην τήν οποίαν 
είχα λάβει έν Παρισίοις κατά τάν χρόνον τών αυτόθι 
σπουδών μου.

4 Παραπλεΰρως τών δυο σωζομένων χορηγικών κιό
νων υπήρχε καί τρίτος, ώς συνάγεται έκ τής σχετικής 
λαξεύσεως υποδοχής τοΰ βάθρου του (w. judeich, 

Topographie von Athen, Munchen 1905, a. 281).
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(είκ. 8), άνω δέ, άφ’ ενός μεν εξ ελίκων εκφυόμενων όπισθεν τριών εκ των κάτω 
φύλλων κα'ι άνερχομένων μέχρι των άποτετμημένων γωνιών τοΰ άβακος (είκ. 8), 
ένθα συνενοΰνται άνά δύο σχηματίζουσαι πηνίον ή προσκεφά?αηον, άφ’ ετέρου 
δ’ εκ πενταφύλλου ανθεμίου τοποθετημένου κατά τον άξονα έκάστης πλευράς (είκ. 8). 
Ό τριγωνικός καμπυ?ιόπλευρος άβαξ των στρεφόμενος υπό λεπτού κυματίου έχει 
άποτετμημένας τάς γωνίας του, παρουσιάζει δ’ έπΐ της άνω αύτοΰ οριζόντιας έπι-

Είπ. 5. Λεπτομέρεια τοΰ κιονοκράνου 
τοΰ όρειχαλκίνου λυχνοστάτου τοΰ Λοΰβρου.

Είκ. 4. Όρειχάλκινος λυχνοστάτης 
τοΰ Μουσείου τοΰ Λοΰβρου.

φανείας τούς τρεις τόρμους προσηλώσεως χαλκών αναθηματικών τριπόδων (ορα
τούς επί τής παρατιθέμενης είκόνος 7).

Εις την κατηγορίαν τών ώς άνω μνημείων πρέπει νά ΰπαχθή καί μεγάλη 
τριγωνική βάσις, ΰψ. 0.25, καί πλευράς τού εγγεγραμμένου ισοσκελούς τριγώνου 
1.55 μ., ευρισκόμενη σήμερον παρά την έξωτερικήν γωνίαν τού αναλήμματος τής 
δεξιάς παρόδου τού Διονυσιακού Θεάτρου. Ή βάσις αυτή (είκ. 9), έχουσα την μορ
φήν τριπλεύρου άβακας στεφομένου υπό κυματίου καί έχοντος καμπύλος τάς πλευ
ράς καί άποτετμημένας τάς γωνίας, φέρει επί τής άνωμάλου άνω αυτής επιφά
νειας τέσσαρας κυκλικούς τόρμους (είκ. 9), ένα εν τώ μέσω (διαμ. 0.17 μ.) χάριν 
τής πακτώσεως κιονίσκου στηρίζοντος τον λέβητα τού τρίποδος καί τρεις έφ’ έκά
στης τών γωνιών (διαμ. 0.16) χάριν πακτώσεως τών τριών ποδών τού τρίποδος, 
τού οποίου άλλωστε την ΰπαρξιν μαρτυρεί καί ή έπί δύο τών κατακορύφων αύ-
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χοΰ πλευρών χαραγμένη χορηγική επιγραφή ή fjτις, ένεκα τοΰ έν αυτή μνημονευό
μενου άρχοντος Σωνίκου, τοποθετείται περί τό έτος 175 π.Χ.

Προς παρόμοιον σκοπόν θά έχρησίμευον κα'ι δύο μικρότεραι μαρμάρινοι στή-

Είκ. 7. Ή άνω επιφάνεια των κιονόκρανων των δυο χορηγικών κιόνων ύπεράνω τοΰ Διονυσιακού θεάτρου.

λαι, άμφότεραι τριγωνικά! και καμπυλόπλευροι, έκ των οποίων ή μεν μία κολοβή 
(είκ. 10) εύρίσκεται σήμερον νοτιοανατολικός τοΰ θεάτρου τοΰ Διονύσου, παρου- 
σιάζουσα εμφανή μείωσιν καί έχουσα ελαφρός άποτετμημένας τάς γωνίας τοΰ τρι- 
γά)νου, ή δέ δεύτερα (είκ. 11), εύρεθεΐσα κατά τάς άνασκαψάς τών ’Αμερικανών εις 
τήν ’Αγοράν, ϊσταται προ τοΰ νοτίου τέρματος τής έν ’Αθήνας Στοάς τοΰ Άττά- 1

1 Ή επιγραφή αΰτη έδημοσιεύθη υπό τοΰ άνευρόν- Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τοΰ 1931, 
τος τήν βάσιν καθηγητοϋ ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ είς τά σ. 36.
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λου. Τής δευτέρας σώζεται ή τριγωνική καμπυλόπλευρος βάσις, ΰψ. 0.335 μ., στε- 
φομένη υπό χαμηλής σπείρας καί δ έχων ελαφρώς άποτετμημένας τάς γωνίας καί 
μείωσιν παρουσιάζων κορμός, ύψους 2.22 μ. Ή έλλείπουσα δμως κορινθιακή στέ- 
ψις, ταυτισθεΐσα παλαιότερον υπό τοΰ κ. Κ· Vanderpool, εΰρίσκεται σήμερον εις 
τάς άποθήκας τής Στοάς τοΰ Άττάλου, δπου τήν έφωτογράφησα (είκ. 12) καί έμέ- 
τρησα άποκαταστήσας ολόκληρον τήν στήλην (είκ. 13) εΰγενεΐ άδεια τοΰ κ. Van- 

derpooe \ Συμφώνως προς τήν επί μιας των πλευρών τής στήλης χαραγμένην, 
ρωμαϊκών χρόνων, επιγραφήν, θά ΰπήρχεν ΰπεράνω χορηγικός τρίπους.

166 Εύβί«β;ίβΐ) Γ. Siixtt

’Άλλο παράδειγμα τρίπλευρου κορινθιακοΰ κιονόκρανου μάς προσφέρει ή 
«στή?α] τών άκανθών» τών Δελφών, άναπαράστασιν τής οποίας υπό A. TouR- 
naire καί Τη. Ηομοεεε2 παρέχει ή παρατιθεμένη είκών 14. Τό κιονόκρανον 
αυτό στέφει ραδινόν ραβδωτόν κορμόν, διακοπτόμενον κατ’ αποστάσεις υπό φυλ
λοφόρων «κόμβων», έκαστος τών οποίων άποτελεϊται εκ τριών μεγάλων φύλλων 
άκάνθης, μεταξύ τών οποίων προβάλλουν τρία άλλα μικρότερα.

Δεν κρίνω άσκοπον νά σημειώσω ένταΰθα, δτι τοιοΰτοι μετά φυλλοφόρων 
κόμβων κορμοί δεν έφηρμόσθησαν μόνον εις τό μνημεΐον τών Δελφών άλλά καί 
εις πλείονα άλλα, ίσως κατ’ άπομίμησιν εκείνου. Γνωρίζω τέσσαρα τουλάχιστον 
άλλα παραδείγματα κορμών μετά κόμβων φύλλων, πάντα δυστυχώς τεμαχισμένα. 
"Εν εξ αυτών εΰρίσκεται προ τοΰ μουσείου τής Άκροπόλεως (είκ. 15), άλλο

1 Εις τάς άποθήκας τής Στοάς τοΰ ’Αττάλου εΰρί- 
σκεται επίσης καί ετερον παρόμοιον μαρμάρινον τρι
γωνικόν κορινθιακόν κιονόκρανον τεμαχισμένον, δπερ 
μαρτυρεί, δτι είς τήν περιοχήν τής ’Αγοράς εύρίσκοντο

καί άλλαι δμοιαι τριγωνικά! καμπυλόπλευροι στήλαι.
2 Fouilles de Delphes II, Paris 1902, πίν. XV καί 

ηομοιχε έν Rev. Arch. 1917, σ. 1 — 67.
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εις τάς άνασκαψάς τής αρχαίας Κόρινθου1, τό τρίτον εις τον αγ. Νικόλαον τής 
Αίγίνης 2 καί τό τέταρτον, άνήκον είς μεγάλον κίονα, άπόκειται παρά την ε’ίσο-

^_____ Τ- -V ..... ........... - -■ \

Ο /.. Η ΛΛ c ■* Ζ ίϊ X ο 1’ Η Γ Η ί ί f'ftilKOi Η 1’ V Ε Γ’
Λ. Γ OJVO <? ΕΤΗ £ Δ PA Κ ο Η Τ ι Δ Η* ΛΡ ΑΚ ΟΝ Τ 0 % ΓΓ ΑΙΑ Γ1 Ε Υ Ζ 
1 ,ΑΝΔΙΟΝΙ^ΤΆΆΟ ΝΕΝΊΚΑΝ(ΚΟΚΑΗ^ΔΘ/·1^ΑΌΟΙ.ΛΕΙ
Ss t Ο ΣΙ ρ | ο ίΑΟΚΜΑΙΟί,Ε,ΔιΔΔ^κεΝ

0 , , Q50___________ -1,00 Λ\.

Είκ. 9. Τρίπλευρος βάσις χορηγικού κίονος κείμενη παρά τό ανάλημμα των ανατολικών παρόδων
τοϋ θεάτρου τοϋ Διονύσου.

1 Φωτογραφική είκών παρά ο. broneer, AJA 40, 
1936, σ. 24, είκ. 3.

2 Είκών έν Ν. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Ή Παληαχώρα τής 
Αίγίνης, Άθήναι 1962, πίν. XXVIII, 2.
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168 Ευσταθίου Γ. Στίκα ΑΕ 1961

δον τοΰ Διονυσιακού θεάτρου. Τό τεμάχιον τοΰτο (είκ. 16) αποτελούν σφόνδυλον 
όμοιου μετά κόμβων κορμού κίονος (διαμ. 0.46 μ.) σύγκειται πάλιν εκ τριών 
μεγάλων φύλλων ούχ'ι όμως άκάνθης άλλα καλάμου ή άλλου υδροχαρούς φυτού, 
τεταγμένων εις δύο επαλλήλους ζώ- 
νας, μεταξύ των οποίων προβάλ
λουν άλλα στενότερα (είκ. 16). ’Α
ναφέρω τέλος ότι κορμο'ι κιόνων 
μετά κόμβων είκονίζονται συχνά- 
κις και επί αγγείων.

Επανερχόμενοι ήδη εις τον

Είκ. 10. Τρίπλευρος κολοβή στήλη είς Είκ. 11. Τρίπλευρος στήλη πρός τό νότιον άκρον
τον περίβολον τοΰ Διονυσιακοί θεάτρου. τής Στοάς τοΰ Άττάλου.

κίονα των Δελφών παρατηρούμεν ότι τό κιονόκρανον αύτού α) περιβάλλεται υπό 
τριών μεγάλων καί ΰψη?ιών φύλλων άκάνθης ίσχυρώς πρός τά έξω άνακαμπτομέ- 
νων κατά τό άνω αυτών μέρος (είκ. 14) καί β) στερείται άβακος, αντί τού οποίου 
σχηματίζεται είς την στάθμην τής καμπής τών φύλλων όριζοντία επιφάνεια, έφ’ 
ής εδράζεται τό πλήρες χάριτος σύμπλεγμα τών τριών χορευτριών, αί όποϊαι διά 
τής άνατεταμένης δεξιάς χειρός των έκράτουν τον λέβητα τού ΰπεράνω τοποθετημέ
νου χαλκού τρίποδος (είκ. 14). Κατά τον HoMOLLE καί άλλους ό μετ’άκανθών κίων
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των Δελφών ανάγεται εις χρόνους προγενεστέρους τής καταστροφής τοΰ 332-22 1 π.Χ.

Είκ. 12. Τό τεμαχισμένον κιονόκρανον τής τριγωνικής στήλης τής στοάς τοΰ Άττάλου.

β) Τρίπλευρα κορυφώματα μνημείων. Συγγενή μορφήν προς τα τρίπλευρα

ΕΙκ 13. Άναπαράστασις της τριγωνικής στήλης τής στοάς τοΰ Άττάλου.

κορινθιακά κιονόκρανα παρουσιάζουν καί τινα κορυφώματα χορηγικών και αλ

ί Πβλ. J. Pouiluoux - G. Roux, linigmes a Delphes, Paris 1963, σ. 123 έξ.
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170 Εύβταθίου Γ. Στίκα ΑΕ 1961

λων μνημείων, μεταξύ των οποίων άρχαιότερον είναι το έν Άθήναις καί επί 
τής οδού Τριπόδων μνημεϊον τού Λυσιχράτους (333/34 π.Χ.). Τό επί τής κωνικής 
φολιδωτής ατέγης τοΰ κυλινδρικού τούτου μνημείου έπιτεθειμένον κορύφωμα 
(είκ. 17) άποτελεΐται εκ πολυμερώς συντεθειμένου κορμού, στεφομένου υπό τριζώνου 
κορινθιακού υπό πλουσίων φύλλων αίχμηράς άκάνθης περιβαλλομένου κιονόκρα
νου, ή άνω επιφάνεια τού οποίου δεν στέφεται υπό άβακος αλλά σχηματίζει ορι

ζόντιον έξάπλευρον με τρεις μεγάλας, τριγωνικώς διατε
ταγμένος, έξοχάς καί τρεις ενδιαμέσους μικροτέρας (είκ. 17) 
προκυπτούσας εκ τής συναντήσεως των εκ τής άνω σει
ράς των φύλλων άκάνθης έκφυομένων ελίκων, άπλουστέ- 
ρων μέν κατά τάς ενδιαμέσους, πολυπλοκωτέρας δέ συνύέ- 
σεως κατά τάς λίαν έξεχούσας γωνίας τού τριγώνου1 (είκ. 17). 
Τόρμοι γομφώσεως σωζόμενοι επί τής 
άνω επιφάνειας τού κορυφώματος πα
ρουσιάζουν μίαν μέν μεγάλην στρογ- 
γύλην κοιλότητα έν τώ κέντρω, χάριν 
πακτώσεως τού στηρίζοντος τον λέ
βητα τού τρίποδος κιονίσκου2, τρεις δέ 
ορθογωνίους εις τά άκρα τοΰ τριγώ
νου χάριν στερεώσεως των ποδών τού 
τρίποδος.

’Άλλο παράδειγμα τριπλεύρου κο
ρυφώματος μάς παρέχει ό έν Άκυληία 
ναΐσκος των Κουρίων, τού 1ου μ. X. 
αίώνος3 (είκ. 18). Τό κομψόν τούτο 
ρυθμού μπαρόκ μνημεϊον, βαΐνον έπί 
κυλινδρικού βάθρου, άποτελεΐται από 
τρεις έλευθέρως ίσταμένους κορινθια
κούς κίονας, διατεταγμένους κατά τάς 
γωνίας ισοπλεύρου τριγώνου καί φέ-

Εΐκ. 14. Ή στήλη τών άκαν- ροντας κορινθιακόν θριγκόν καμπύλο- Ε’ικ· I5 Ραβδωτός κορμός 
■δών τών Δελφών „ , , , μέ φυλλοφόρους κόμβους

(αναπαράστασή Homolie). πλευρον, εχοντα αποκεκομμενας τας γω- έξ Άκροπόλεως.
νιας ύπεράνω τών κιόνων καί στεφό-

μενον υπό τριπλεύρου πυραμίδος. Ταύτης ή μέν βάσις, σχηματίζουσα την όριζον- 
τίαν οροφήν τού ναΐσκου, κοσμείται διά τριγωνικού φατνώματος μετά ρόδακος 
(είκ. 19) ή δέ κορυφή διεμορφώθη εις τρίπλευρον κορινθιακόν κιονόκρανον τού 
συνήθους τύπου, ήτοι μετά διπλής σειράς φύλλων άκάνθης, γωνιαίων ελίκων συν-

1 Ή σχετική άναπαράστασις τής είκόνος ελήφθη έκ der Griecken, σ. 359, είκ. 351.
■τοΰ βιβλίου τών stuart καί revEtt, The Antiqui- 2 Βλέπε εικόνας τοΰ είδους τουτου τών τριπόδων 
ties of Athens, 1, 1762, ch. IV πίν. IX, ο'ίτινες έπρό- εις τό άρβ·ρον τοΰ κ. schwendemann, Der Drei-
φΙΙασαν ακόμη τό μνημεϊον εις καλυτέραν τής σημε- fuss, έν Jdl 36, 1921, σ. 98 έξ.
,ρινής κατάστασιν. Βλ. καί j. dorm, Die Baukunst 3 g. brusin, Aquileja, Padova 1957, σ. 69 είκ. 42.
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ενουμένων κάτωθεν των λοξώς άποκεκομμένων γωνιών τριγωνικού καμπυλόγραμμου 
άβακος και ετέρων δΰο ελίκων συναντωμένων κατά τό μέσον έκάστης των τριών

Εΐκ. 16. Τεμάχιον φυλλοφόρου κόμβου έκ κορμού κίονος ευρισκομένου εις τόν περίβολον τοϋ Διονυσιακού θεάτρου.

πλευρών καί στηριζουσών άνθέμιον λαξευμένον εις τό μέσον τοϋ άβακος. Λεπτομέρειαν 
τοϋ τρίπλευρου κορυφώματος τής Άκυληίας παρέσχεν ήδη άπό τού 1905 ό J. Durm 
(είκ. 18) είς τό βιβλίον του Die Baukunst der Etrusker und R5mer, εΐκ. 820 k

1 Άνάλογον πυραμιδοειδές μετά τρίπλευρου κοριν- σιάζει καί ή έν Aix - les Bains τής Γαλλίας τριγω- 
{Κακού κιονόκρανου κορύφωμα φαίνεται δτι παρου- νική ρωμαϊκή (;) κρήνη.
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172 Ευσταθίου Γ. Στίκα ΑΕ 1961

γ) Δωρικά καί άλλα τριγωνικά μνημεία. Εϊπομεν έν αρχή ότι τριγωνικού 
σχήματος δωρικά κιονόκρανα δεν υπάρχουν ή τουλάχιστον δεν εΰρέθησαν μέχρι 
τοΰδε. Υπάρχουν όμως άντ’ αυτών επίκρανα δωρικά, στέψοντα τριγωνικάς πρισμα
τικός στήλας, τοιαΰτα δε είναι: αί εις την ’Ολυμπίαν1 (μία) (είκ. 20) καί τούς Δελφούς2 
(δύο, όμοιαι) (είκ. 21) στήλαι, αναθήματα των Δωριέων Μεσσηνίων τής Ναυπάκτου. 
Πάσαι αί στήλαι αύται έστέψοντο υπό τριγωνικών επικράνων άποτελουμένων έξ ενός 
κοίλου κυματίου άνω (είκ. 22) καί ενός ύπ’ αυτό δωρικού κυματίου, κάτωθεν τού

Είκ. 17. Τό φυλλοφόρον κορύφωμα τοϋ μνημείου τοϋ Λυσικράτους 
(κατά Stuart καί Revett).

οποίου ακολουθεί λεία ταινία υποτραχηλίου, ήτις εις μεν την στήλην τής ’Ολυμπίας 
είσέχει (είκ. 22 αριστερά) εις δέ την στήλην τών Δελφών εξέχει κατά τι (είκ. 22 δεξιά) 
τής επιφάνειας τού πρίσματος. Πάσαι ομοίως αί στήλαι παρουσιάζουν αισθητήν 
μείωσιν προς τα άνω, βαίνουσι δ5 επί βαθμιδωτών βάθρων τή μεσολαβήσει ιδιαι
τέρων κυματιοφόρων βάσεων, τών οποίων όμως τά κυμάτια διαφέρουν διότι ενώ 
εις την ’Ολυμπίαν ή βάσις άποτελειται από έν μόνον κοιλόκυρτον κυμάτιον 
{είκ. 23 αριστερά), εις τούς Δελφούς παρουσιάζει δύο, ήτοι έν άνεστραμμένον λέ-

1 curtius-Adler, Olympia, Die Bildwerke, πίν. 48. Da terrasse du temple, σ. 298 έξ.
2 f. courby έν Fouilles de Delphes II, 1915,
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σβιον κυμάτιον τεθειμένον επί χαμηλής σπείρας (είκ. 23 δεξιά). Επίσης ενώ ή 
στήλη τής ’Ολυμπίας έ'φερεν έπ'ι τοΰ δευτέρου έκ τών άνω σφονδύλου ελαφρώς 
ανάγλυφους ασπίδας (είκ. 20) ή στήλη τών Δελφών εΐχε χαραγμένος επί τών δύο 
πλευρών της αναθηματικός έπιγραφάς1. Τέλος, ώς είναι γνωστόν έκ τοΰ Παυςα- 

ΝΙΟΥ1 2, ή στήλη τής ’Ολυμπίας έκορυφοϋτο με τό περίφημον άγαλμα τής Νίκης έρ-

Είκ. 18. Ό έν Άκυληία ναΐσκος τών Κουρίων. Είκ. 19. Τό κορύφωμα τοΰ ναΐσκου τών Κουρίων
τής Άκυληίας κατά Durm.

γον τοΰ γλύπτου Παιωνίου τοΰ Μενδαίου, αγνοείται όμως τί έ'φερεν επ’ αύτής ή 
στήλη τών Δελφών3.

Άνάλογον προς τάς τριγωνικός στήλας τής ’Ολυμπίας καί τών Δελφών έμφά- 
νισιν παρουσίαζον καί δύο4 *, αδημοσίευτοι είσέτι, πέτριναι στήλαι τοΰ Θέρμου6 άνα- 
παράστασιν τής μιας τών οποίων (τής μεγαλ,υτέρας) παρέχει ή παρατιθεμένη είκών 24.

Αί τριγωνικαί αΰται στήλαι, άποτελούμεναι έκ πλειόνων σφονδύλων (είκ. 25), 
έ'χουσιν έλαφρώς καμπύλας τάς πλευράς, άποτετμημένας τάς γωνίας τοΰ τριγώνου

1 courby, ε. ά. σ. 302 είκ. 245.
2 V 26, 1.
3 E. bourguet, Les mines de Delphes, σ. 201.
4 Όρθώς ό ΡΩΜΑΙΟΣ ύπεστήριξεν (ΠΑΕ 1931), ότι

είςτόν Θερμόν ύπήρχον δυο τριγωνικά! στήλαι καί

οΰχί μόνον μία, ώς εΐχε παλαιότερον εικάσει ό Γ. ΣΩ- 

τηριαδης (ΑΕ 1905, σ. 82).
5 Ευχαριστώ θερμώς τόν καθηγητήν κ. Κ. Ρωμαΐον, 

ό όποιος εΐχε τήν καλοσύνην νά μοΰ έπιτρέψη τήν 
δημοσίευσιν τής ανωτέρω στήλης τοΰ Θέρμου.
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174 Ευσταθίου Γ. Στίκα ΑΕ 1961

καί αρκετά ίσχυράν μείωσιν προς τά άνω. Έστέφοντο δι’ επικράνου (είκ. 24,29), τό 
όποιον δεν έφερε πλέον δωρικόν αλλά λέσβιον κυμάτιον (εν συνδυασμω προς τό

Είκ. 20. Ή τριγωνική στήλη 
τής Όλυμπίας.

Είκ. 22. Τομή τών επικράνων 
των στηλών Όλυμπίας (αριστερή) 

καί Δελφών (δεξιά).

Είκ. 23. Τομή τών βάσεων τών 
στηλών Όλυμπίας (αριστερά) 

καί Δελφών (δεξιά).

Είκ. 21. Ή τριγωνική στήλη τών Δελφών.

ύπερθεν κοΐλον (είκ. 29), όπως συνηθίζετο κατά τούς χρόνους καθ’ ούς άνηγέρθη
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ή στήλη, ήτις, κατά τον καθηγητήν κ. Κ. Ρωμαιον \ ΰπεβάσταζε τό άγαλμα τοΰ 
ΠΑευρωνίου Λΰκου, είχε δέ στηθή ώς τρόπαιον τής νίκης τάιν Αίτωλών κατά

των Γαλατών (273 π. X.). Όπως δέ ή στήλη τής 
’Ολυμπίας οΰτω καί ή τοΰ Θερμού έ'φερεν εις ένα

ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ

ΣΤΗΛΗ

ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

ο 0,50 1.00 1.30 Μ.
-|nli|nii| ι | ·ι I ι I ' I I Η—> I I ■■=£

ΕΙπ. 24. Ή τριγωνική στήλη τοΰ Θερμού. “Ορθωσις καί όριζοντία τομή.

των άνωτέρων σφονδύλων αυτής ανάγλυφον ασπίδα έφ’ έκάστης πλευράς (είκ. 24, 26).

1 Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ, ΠΑΕ 1931, σ. 66.
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Όσον αφόρα τάς βάσεις των στηλών, έκ τούτων ή μέν τής μεγαλυτέρας (είκ. 30 
αριστερά) άπετελεΐτο μέν έκ σπείρας βαινοΰσης έπ'ι άντεστραμμένου λεσβίου κυματίου,

Είκ. 25. Σφόνδυλος τής τριγωνικής στήλης 
τοΰ Θερμού.

Είκ. 26. Σφόνδυλος μετ’ άσπίδος έκ τής τριγω
νικής στήλης τοΰ Θερμού.

Είκ. 27. Βάσις τής τριγωνικής στήλης τοΰ Θερμού. Είκ. 28. Βάσις τής τριγωνικής στήλης τοΰ Θερμού.

ώς ή τής ’Ολυμπίας, ούχί δμως όρθιου ως εκεί, άλλα πλαγιαστού (είκ. 30 αριστερά), 
ή δέ τής μικροτέρας (είκ 27,28) εξ άποθέσεως καί μικράς σπείρας (είκ. 30 δεξιά). Άμ- 
φότεραι όμως έβαινον έπί κρηπΐδος μεθ’ ύποτομής (είκ. 30), ώς ή στήλη των Δελφών.
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0,50 Λ 'Λ.

Εΐκ. 29. Τομή τής στέψεως 
τής τριγωνικής στήλης 

τοϋ Θερμού.

Εΐκ. 30. Τομή τής βάσεως των δύο 
τριγωνικών στηλών τοϋ Θερμού.

Τέλος, τής μεγαλυτέρας στήλης εύρέθη καί τό τρίπλευρον βόθρον τοϋ επί τής 
κορυφής της ιδρυμένου χαλκού αγάλματος, διασώζον τάς διά τούς πόδας τοϋ άν- 
δριάντος λαξευθείσας βαθύνσεις.

Εις την αυτήν κατηγορίαν,τών τριγω
νικών δηλ. πρισματικών στηλών, υπάγεται 
καί μαρμάρινος, άδημοσίευτος είσέτι, πεσ

σός, ευρισκόμενος 
1 11 ^ σήμερον παρά την

L ; παλαιάν προς την ο
ν δον Πειραιώς εϊσο-

tv_ δον τοϋ Κεραμεικοϋ
Ή (είκ. 31). Ό πεσσός

α
~ 3/ουτος εχων τριγωνι-

κόν σχήμα, μέ ολί
γον άποτετμημένας 
τάς γωνίας τοϋ τρι
γώνου, φέρει έφ’ έ- 
κάστης πλευράς αύ-

τοϋ άνά μίαν μεγάλην (διαμ. 0.90 μ.) στρογγυλήν, έξεργον άσπίδα, επί δε τής άνω
αύτοϋ επιφάνειας παρουσιάζει τέσσα- 
ρας ορθογωνίους τόρμους (είκ. 31α 
κάτω), ένα μεγαλύτερον εν τώ κέντρφ 
καί άνά ένα κατά τάς τρεις γωνίας 
τοϋ τριγώνου. Καί ό μεν έν τώ κέν
τρφ τόρμος έχρησίμευε προφανώς διά 
την άνύψωσιν τοϋ λίθου, επειδή έχει 
τάς στενάς αύτοϋ πλευράς διηνοι- 
γμένας προς τά κάτω, ούτως ώστε 
ν’ άποβαίνη έν κατακορΰφφ τομή 
τραπεζιόσχημος, ένφ οί γωνιαίοι έ- 
χρησίμευον διά γόμφους πακτώσεως 
τοϋ λίθου προς άλλον ΰπεράνω αύ
τοϋ τεθειμένον όμοιον πεσσόν. Ό
μοιους τόρμους γομφώσεως κατά τάς 
γωνίας παρουσιάζει καί ή κάτω έπι- 
φάνεια τοϋ λίθου. Είναι λοιπόν πολύ 

Εΐκ. 31. Σφόνδυλος τριγωνικού τροπαίου έν τφ Κεραμεικφ. πιθανόν, Οτι 5 σωζόμενος πεσσός ά- 
νήκεν εις στήλην τινά, ήτις ίσως νά έχρησίμευεν ώς τρόπαιον διότι αί επ’ αύτής 
μεγάλαι άσπίδες είναι άπαράλλακτοι άς αί άσπίδες τοϋ τροπαίου τών Λεύκτρων1,

1 Βλ. εικόνας των εις Α. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, Τό ”Εργον καί 1961, σ. 229 εΐκ. 245. 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1960, σ. 223 είκ 258
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εν’ ώ άφ’ ετέρου ή καλή των εργασία τάσσει το έ'ργον είς τον 4ον π. X. αιώνα.

Είκ. 31α. Σφόνδυλος τροπαίου (;) έν τφ Κεραμεικφ. Είκ. 32. Τριγωνικόν στήριγμα τρίποδος έξ
"Ανω: πρόσοψις (προβολή). Κάτω : κάτοψις. Άκροπόλεως (άναπαράστασις Καβεράου).

τοΰ ΚαβεραΟΥ δημοσιευθεΐσαι, άνω μεν έφερε τον τρίποδα, έν επαφή δε προς 
τάς άποτετμημένας γωνίας της τούς πόδας αυτού. Τέλος όμοιου πιθανώς τύπου 1 2

1 ΚΑΒΒΑΔΙΑ-ΚΑΒΕΡΑΟΥ, Ή άνασκαφή τής Άκροπό- 3 The Athenian Agora (Δημοσιεύματα τής’Αμερι-
λεως, 1906, πίν. Γ', Η', Κ'. κανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών), Άίΐήναι 1962,

2 AM 1908, σ. 273 έξ. σ. 12δ.
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στή?ιην θά έβάσταζε κα'ι ή τριγωνική, μέ πλουσίαν άνάγλυφον διακόσμησιν βά- 
Γΐς τοΰ ’Ασκληπιείου των ’Αθηνών, ή δημοσιευθείσα υπό Η. Mobius1.

’Αλλά και τά μνημεία τα είκονίζοντα την τρίμορψον Έκάτην τα λεγάμενα

Είκ. 33. Τρίγωνος ελληνιστική άρχαϊστική στήλη ΕΙκ. 34. Έκάτειον έξ ’Αθηνών έν τφ Μουσείφ 
μετ’ αναγλύφων παραστάσεων. τής Πράγας (Petersen).

Έκάτεια ή Έκαταϊα — ών πλεΐστα διεσώθησαν —■ τριγωνικήν εΐχον φυσικά την 
διαμόρφωσιν, έκάστης πλευράς των κοσμούμενης διά τής μορφής τής θεάς. Ώς 
παράδειγμα φέρω τό ώραϊον έν Πράγα, εξ ’Αθηνών προερχόμενον, άνάγλυφον 
Έκάτειον 2 (είκ. 34).

Αναφέρω έν τέλει, δτι υπάρχει καί πλήθος τριπόδων, μαρμάρινων ή χαλκών, τρα
πεζών, λυχνοστατών, κηροπηγίων κλπ., τών οποίων ή άπαρίθμησις θά άπήτει πολλάς 
σελίδας1 2 3.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΣΤΙΚΑΣ

1 AM 1926, σ. 117 καί πίν. XVIII.
2 Ε. petersen εν Jdl 1908, σ. 24 είκ 3, δ αυτός έν 

Athen, Leipzig 1908, σ. 91 είκ. 46.
3 Προχείρως μόνον παρέχω παραδείγματα έκ Δή

λου (w. deonna, Le Mobilier Delien, Exped. Arch, 
de Delos XVIII, Paris 1938, είκ. 61, 62, 65, 68, 69). 
καί Πομπηίας (a. mao, Pompeji, Leipzig 1908, είκ. 
207, 209, 217, 218, 220, 221.
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