
ΙΕΡΟΝ ΑΘΗΝΑΣ ΣΩΤΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΚΗΝ ΑΣΕΑΝ

’Έστι δε άνοδος εξ Άσεας ές τδ δρος το Βόρειον καλούμ,ενον και έπι xfj άκρα τοΰ 
δρονς σημεΐά έστιν ιερόν· ποιηααι δε τδ ίερδν Άιϊηνα τε Σωτείρα και Ποοειδώνι Όδυσσεα 
έλέγετο άνακοιιιοϋεντα εξ ’Ιλιον. ΠαυΣ. VIII 44, 4.

Ότε δ L. Ross κατά την περιοδείαν του άνά την Πελοπόννησον έπεσκέφθη τό 
1834 τα έρείπια όλομαρμάρου ναοΰ, τα ταυτισθέντα ήδη υπό τοΰ Leake προς τό ιερόν 
τής ’Αθήνας και τοΰ Ποσειδώνος κατά την Βίγλαν, έμεινε πολύ ευχαριστημένος, διότι 
έβεβαίωσε δτι μέγα μέρος τοΰ αρχαίου ύλικοΰ διετηρεΐτο εκεί άθικτον. Έσκόπευε 
λοιπόν νά έπανέλθη εις τον τόπον καί μέ την βοήθειαν άρχιτέκτονος συστηματικώς νά 
έρευνήση τον άπροσδόκητον εις την έρημίαν εκείνην καί πολλά ύποσχόμενον ερειπιώνα. 
Άλλ’ ή λύπη αύτοΰ κα'ι άπογοήτευσις υπήρξε μεγάλη, δταν τό 1840 συνοδεύων τούς 
βασιλείς Όθωνα κα'ι Αμαλίαν έπεσκέφθη τό δεύτερον τον τόπον, διότι τον εύρεν έρη
μον τοΰ θαυμαστοΰ ύλικοΰ, πού ύπελόγιζε νά επίδειξη εις τάς μεγαλειότητας. Είχε μά
θει, δτι έν τώ μεταξύ, τό 1837, οί γειτονικοί Βαλτετσιώται κτίζοντες τήν νέαν των εκ
κλησίαν ειχον χρησιμοποιήσει πολυάριθμα μάρμαρα έκ τοΰ έρειπιώνος τής Βίγλας. 
Ευνόητος ήτο ή δυσφορία του καί εις τήν σχετικήν περιγραφήν επιλέγει: ούτε ό χρό
νος ούτε ό ήλιος, βροχή ή πάγος είναι οί καταστροφεϊς, άλλ’ ό άνθρωπος μόνον λ

Βεβαίως ή άνωτέρω γνωμάτευσις τοΰ Ross είναι αναντίρρητη, άλλ’ υπήρξε καί 
οίονεί προφητική σχετικώς μέ τήν μελλοντικήν τύχην τοΰ ιεροΰ. Διότι ή αύτή λυπηρά ιστο
ρία έπανελήφθη καί κατά τον 20°ν αίώνά μας. Τό 1910 δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας ένήργησα τήν πρώτην άνασκαφήν καί άποκάλυψιν τοΰ αρχαίου ναοΰ μέ αρ
κετά ευρήματα, αρχιτεκτονικά καί μικροτεχνήματα. Οί περίοικοι έγνώριζον δτι έπί τοΰ 
ναοΰ υπήρχε παλαιόν έκκλησίδιον τής Αγια-Σωτήρας ώς έλεγον, παρερμηνείας, ώς γνω
στόν, τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος, αλλά χωρίς δισταγμόν άπεμάκρυνα τούς άμορ
φους λιθοσωρούς τοΰ ριζικώς κατερειπωμένου έκκΑησιδίου προς άνάδειξιν τοΰ μεγάλου 
αρχιτεκτονικού έργου των παλαιών. Ούτε διεμαρτυρήθη κανείς τότε διά τήν ένέργειάν 
μου αυτήν. ’Επειδή δ τόπος ήτο απόκεντρος καί ερημικός —δ πλησιέστερος συνοικι
σμός, ή Ντόριζα, απέχει περί τήν μίαν ώραν —έφοβούμην ενθυμούμενος καί τό προη- 
γούμενον τών Βαλτετσιωτών τοΰ 1837 μήπιος τά άποκαλυφθέντα λευκά πελεκητά μάρ
μαρα κινήσουν τήν δρεξιν εις επινοητικούς μαστόρους καί διά τούτο έφρόντισα νά μετα
φέρω χάριν ασφαλείας μερικά φορητά συντρίμματα σπονδύλων κιόνων, ή κιονοκράνων, 
τριγλύφων καί γλυπτών έκ τών αετωμάτων εις τό τρίωρον άπέχον έκεΐθεν τεγεατικόν 
Μουσεΐον. Συγχρόνως έδημοσίευσα μικράν προσωρινήν έκθεσιν εις τά Πρακτικά 
(ΠΑΕ 1910, 275-6). 1

1 L. Ross, Reisen, 64 - 65.
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Ή σχεδόν μονοσέλιδος έκθεσίς μου έκείνη ήτο βεβαίως ανεπαρκής, άλλα και το 
δεκαπενθήμερον άνασκαψικόν έργον πολύ απείχε από τοΰ νά είναι ολοκληρωτικόν, προ- 
κειμένου νά έξερευνηθή αρχαϊκός— β' ήμισυ τοΰ 6ου π.X. αίώνος —δωρικός ναός, τοΰ 
όποιου προηγήθη άρχαιότερον ξυλοπήλινον ιερόν ίδρυμα. ’ΙΙτο ανάγκη νά έπανέλθω 
καί τοΰτο κατωρθώθη λόγω τών άλλαχοΰ απασχολήσεων μου μόνον τό 1918. Ή άνα- 
σκαφή τότε, ώς δεύτερα προσπάθεια εις την άντιμετώπισιν τών προβλημάτων, άπέβη 
άποτελεσματικωτέρα εις κατανόησιν καί γονιμωτέρα εις ποικίλα ευρήματα, έξεχώσθη- 
σαν περί τον ναόν ικανά αρχιτεκτονικά εκ τοΰ στυλοβάτου, τών τοίχων, τών παραστάδων 
καί γείσα πάντοτε ιωνικά, αρχαϊκά 
καί τοΰ 5ου- 4ου αίώνος, άπεκαλύφθη 
δέ μέ κάθε επιμέλειαν ή λιθ ίνη στρώ- 
σις τοΰ κρηπιδώματος. Επειδή είρ- 
γαζόμην μόνος χωρίς τον απαραίτη
τον σχεδιαστήν αρχιτέκτονα καί φω
τογράφον, ήσθάνθην τήν ύποχρέω- 
σιν νά επιχειρήσω καταμέτρησιν 
καί σχεδίασιν τής κατόψεως τοΰ 
ναοΰ, τά δέ διάφορα αρχιτεκτονικά 
κομμάτια νά παραστήσω μέ τον εν 
χρήσει καί προσιτόν εις εμέ ίσομε- 
τρικόν προοπτικόν τρόπον. Τά χωρίς 
μεγάλας αξιώσεις σχεδιάσματα, μου 
άπεδείχθησαν ευτυχώς χρησιμώτατα 
καί σαιστικά, παρά τήν μετά τινα έτη 
έπελθοΰσαν συμφοράν. Κάποια θρη
σκόληπτος χήρα εκ τών πέριξ έπεχεί- Ε!κ ι
ρησεν άγυρμόν καί συλλέξασα αρ
κετά χρήματα έ'κτισεν ευπρόσωπον έκκλησίδιον τοποθετηθέν επί τοΰ βορείου άκρου· 
τοΰ κρηπιδώματος. Τό έ'ργον τής θρησκολήπτου χήρας έπεδοκιμάσθη φυσικά έκ μέρους 
τοΰ λαοΰ ώς άποκατάστασις τής κατ’ όνομα διατηρουμένης 'Αγίας Σωτήρας, αν καί 
μερικοί έψιθυριζον, ότι μέ τούς εράνους ή χήρα συνετήρει καί τήν πολυμελή οίκογέ- 
νειάν της. ’Αλλά τό χειρότερον ήτο, ότι ολόκληρον σχεδόν τό αρχιτεκτονικόν μαρμάρι- 
νον υλικόν διηρπάγη, ώς ήκουσα, υπό τών μοναχών τοΰ γειτονικού μοναστηριού τής. 
'Αγ. Παρασκευής.

Τόσον λυπηρά είναι ή τύχη τών υπαιθρίων καί άποκέντρων αρχαίων μας. Μέ 
φρίκην είδα εις τυχαίαν επίσκεψίν μου τό 1942, δτε έλήφθη καί ή φωτογραφία είκ. lr 
νά έπικάθηται επάνω εις τό πολυσέβαστον άρχαϊον έρείπιον τό εντελώς ασήμαντου 
νεώτερον κτίσμα. Καί όμως παρά τήν άγανάκτησίν μου δέν ήδυνήθην νά άντιδράσω 
παρά πολλά έτη βραδΰτερον. Τό 1957 ήσχολήθην βοηθόν έχων τον γνωστόν αρχιτε
χνίτην τοΰ Έθν. Μουσείου κ. Τριαντάφυλλον Κοντογιώργην εις τό Τεγεατικόν Μου- 
σεΐον καί κατωρθώθη κατά μέγα μέρος νά διακριθώσι τά έκ Βίγ?ιας χαλκά ή πήλινα
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ευρήματα, τα συγχυσθέντα μετά των τής Άλέας κατά την έπελθοΰσαν κατά τον πόλε
μον συσσώρευσιν τών πάντων και προφύλαξιν υπό στρώμα άμμου. Ή πρωτότυπος 
άνασκαφή εντός τών αποθηκών καί τοΰ υπαιθρίου περιβόλου τοΰ Μουσείου συνεχίσΰη 
κα'ι κατά τό επόμενον έτος. Ήκολούθησε τον Αύγουστον τοΰ 1958 ή τελευταία έπιτό- 
πιος ερευνά τοΰ ναοΰ διαρκέσασα επί δεκαήμερον. Έδείχθη τότε, πράγμα παράδοξον, 
πολύ ευεργετική εις τό έργον μας ή τόσον άσύμφωνη προς τό μεγαλειώδες ίδρυμα τών

Εΐκ. 2

παλαιών μικρά εκκλησία. Εΰρομεν μετά τινων εργατών ίδεοόδη στέγην εντός αυτής κα'ι 
ηύκολΰνθημεν νύκτα και ημέραν νά παρακολουθώμεν εκ τοΰ σύνεγγυς κάθε πρόβλημα 
ή νέον εύρημα. «Ό τρώσας και ίάσεται». Έγινεν ευχερής ή ακριβής καταμέτρησις τών 
θεμελιολίθων τοΰ κρηπιδώματος κα'ι συσχέτισις προς τά παλαιότερα σχεδιάσματά μου. 
Τέλος έγινε ή φωτογράορησις τοΰ ναοΰ και τών έν Τεγέα ευρημάτων υπό τοΰ φωτο
γράφου ’Αννίβα Σταματοπούλου μετακληθέντος έξ ’Αθηνών.

Εις τά ανωτέρω, άποτελοΰντα τήν ιστορίαν τής άνασκαφικής έρεύνης περ'ι τον 
ναόν τής Άθηνάς Σωτείρας και τοΰ Ποσειδώνος (1910-1958),θά προσθέσωμεν και τό 
γεγονός, ότι έκ τών Σουηδών ερευνητών κατά τήν Άσέαν ό Erik J. Holmberg άφοΰ 
άνέσκαψε τον γνωστόν μέγαν ναόν υπέρ τό χωρίον Καντρέβα κα'ι έπ'ι τοΰ λόφου τοΰ
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'Αγ. Ήλία έδημοσίευσε τά πορίσματα τής έρεΰνης του είς επετηρίδα τοΰ Goteborg 
(A Doric Temple near Asea in Arcadia εν Goteborgs Hogskolas Arsskrift XLVII τοΰ 
1941: 13). 0 Holmberg περιέγραψε με άκραν έπιμέλειαν καί προσοχήν τά κατά τον 
ύπ’ αύτοΰ άνασκαφέντα ναόν, άλλα γνωρίσας άτελώς ώς ή το επόμενον τον ναόν τής 
Βίγλας έπίστευσεν ότι ό τοΰ 'Αγ. Ήλία ναός μάλλον είναι ό μνημονευόμενος υπό τοΰ 
Παυσανίου. Τό ζήτημα δεν είναι χρήσιμον νά συζητηθή από τοΰδε. Θά προηγηΰή 
κατωτέρω ή περιγραφή και άξιολόγησις των γενομένων ευρημάτων τής έρεΰνης ημών 
και κατά ταΰτην ί)ά έξετασΟή, αν ΰπάρχη τις σχέσις μεταξύ των δυο γειτονικών 
ναών και τό όλον τοπογραφικόν 
ζήτημα.

Ή Βίγλα, ό τόπος τοΰ ιερού, 
είναι τό ΰψηλότερον σημεΐον είς 
ο ανέρχεται ή οδός από τής Ά- 
σέας (Φραγκόβρυσο) ή κατευθυ- 
νομένη προς τό Παλλάντιον και 
την Τεγέαν επί τοΰ όρους Γκρά- 
βαρη, τοΰ Βορείου τών αρχαίων.
Έδώ κατά τά τέλη τοΰ 7ου π. X. 
αίώνος (630-620 π.X.) ειχεν ί- 
δρυθή κατά τον ερημικόν, στενό- 
χωρον καί βραχώδη τόπον ό πρώ
τος μικρός ναός, τον όποιον ώνο- 
μάσαμεν ξυλοπήλινον κατά την συνήθειαν, επειδή λίθινα ή μαρμάρινα αρχιτεκτονικά 
μέλη έκ τούτου δεν εύρέθησαν. Άλλ’ ούτε καί ίχνη τών λίθινων πάντως βάσεων τών 
τοίχων οΰδαμοΰ έφάνησαν. Εξάπαντος θά είχε τήν αυτήν κατεύθυνσιν, όπως ό κατόπιν 
μέγας ναός μέ έλαχίστην άπόκλισιν από Βορρά προς Νότον (ΒΔ.: ΝΑ.). Καί παλαιό- 
τερον καί τελευταία έσκάψαμεν είς βάθος τό μεταξύ τών εκατέρωθεν τριών σειρών 
θεμελιολίθων χώμα (είκ. 2 καί 15) καί παντοΰ εΰρομεν μικρά αναθήματα χάλκινα ή 
πήλινα, ανάμεικτα μέ μελανά στρώματα θυσιών καί καέντων οσταρίων μικρών ζώων 
μέχρι άποστάσεως 4 μέτρων νοτίως τής θύρας τής εκκλησίας. Επειδή συνήθεια 
ήτο απαράβατος νά τελούνται αί θυσίαι περί τον βωμόν έμπροσθεν τής προσόψεως 
τοΰ ναού, κατά δέ τήν διαδρομήν τοΰ χρόνου δυσκολώτατον ή αδύνατον ήτο νά 
μετακινηθή ό βωμός, τό κέντρον τής λατρείας, πιστεύομεν, ότι καί ό αρχικός ναός 
τον αυτόν θά είχε προσανατολισμόν. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα ώς έκ Θερ
μού, τών Βασσών τής Φιγαλείας, τής Άλιφείρας καί άλλων τόπων, όπου ή δυσχωρία 
επέβαλλε παρόμοιας άντικανονικάς λύσεις.

"Αν ό αρχαιότερος ναός είναι αφανής, όμως έκ τούτου έχομεν αξιόλογα δείγματα 
κεραμώσεων, είδους άνθισταμένου περισσότερον παντός άλλου είς τον πανδαμάτορα. 
Ή παλαιοτάτη κεράμωσις ήτο ακριβώς λακωνική. Είς τήν είκ. 3 έχομεν δύο συντρίμ
ματα έκ μετώπου κα?αιπτήρων, εξ ών καί άλλων μικροτέρων συντριμμάτων ό ζωγράφος 
σχεδιαστής τοΰ Εθνικού Μουσείου κ. Παπαηλιόπουλος άπήρτισε συμβουλευόμενος τάς
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Μελαν. Λευκόν. Ερυθρόν.

μετρήσεις καί τά σχέδιά μου την αναπαράστασήν δυο τύπων, Α (είκ. 4) καί Β (είκ. 5). 
Ό Α τύπος έχει κάτω μέγιστον πλάτος 33.5, ένώ ό Β μόνον 29. Καί οί δύο αποτελούν 
τμήμα έλλείψεως με την διαφοράν, δτι επί μεν τού Β τά δύο κέντρα τού γεωμετρικού

σχήματος απομακρύνονται άπ* 
άλλήλων πολύ, με αποτέλεσμα νά 
άποβαίνη τό μέτωπον άσυνήθως 
οξυκόρυφων. ’Αντίθετα έπ'ι τού Α 
τύπου τά κέντρα πλησιάζουν, ώστε 
τό μέτωπον νά προσεγγίζη τό ημι
κύκλιον, όπως γίνεται καί αλλα
χού (ΠΑΕ 1953, 252, μέτωπον 
καλυπτήρος έκ τού ναού τού ’Α
πόλλωνος Τυρίτα τής Κυνουρίας). 
’Ιδιορρυθμία τού τύπου Α εϊναι 
ότι αί γνωστά! lunulae είναι 32 
κα! όχι 24, ως είναι τό σύνηθες, 

Είκ 4 κα! τά εναλλασσόμενα χρώματα
είναι τρία, με σειράν: μέλαν λευ

κόν, ερυθρόν λευκόν. Έπ! τού Β φαίνονται δύο μόνον, μέλαν (τού εδάφους) και ερυθρόν 
έπίθετον. Διάφορα είναι τά έκ τού ιερού τής Άρτέμιδος Όρθιας μέτωπα. Είναι πάν
τοτε ή μικυκλικά κα! ένίοτε ό αριθμός των lunulae υπερβαίνει τάς 32 (Woodward έν 
Sanctuary, 122 -124). Φανερόν είναι άρα, 
ότι οί Λάκωνες κεραμείς ή οί Λακών ίζον- 
τες δεν έδεσμεύοντο υπό ενός μόνου τύπου.
Σχετικά με την χρονολογίαν οί καλυπτήρες 
τού ναϋδρίου τής Άθηνάς δεν είναι έκ των 
άρχαιοτάτων. Κατ’ άντίθεσιν προς τά έκ 
τής Όρθιας γνωστά, διαφορετικά είναι τά 
τριγωνάκια τής περιφερείας. Είναι βραχύ
τερα μέ βάσιν πλατυτέραν κα! παριστάνον- 
ται μέ γραμμάς έσωτερικάς, γνώρισμα τούτο 
βέβαιον νεωτέρας έποχής. Άν λοιπόν τά Είκ 5
τής Όρθιας κα! έν γένει ό αρχικός τύπος
άναβαίνουν μερικάς δεκάδας έτών εις τον 7ον αιώνα, ό λακωνικός κέραμος τού ναού 
δεν θά ΰπερβαίνη τό τέλος τού αίώνος. Σημειωτέον ότι τά τριγωνάκια τής περιφερείας 
έκτος τής Σπάρτης μόνον έδώ έμφανίζονται, πράγμα πού σημαίνει μεγαλυτέραν προσ- 
έγγισιν προς τό λακωνικόν κεραμικόν κέντρον λ

Εις την αυτήν κεράμωσιν ανήκει κα! σύμφωνον μικρόν άκρωτήριον. Δύο μικρά 
θραύσματα έκ τής περιφερείας (είκ. 6) ήρκεσαν ώστε νά έξασφαλισθή τό όλον μέγεθος 1

1 Πραγματικά ούτε εις τάς Βάσσας, τήν ’Ολυμπίαν, τριγωνάκια- V. Boren, Greek Fictile Rev., 136, 4.
τήν Αίγιναν, οΰτε εις τήν Κυνουρίαν παρατηρούνται τά Woodward, Sanctuary, 122, 12. ΡΩΜΑΙΟΣ, ΠΑΕ ε.ά.
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τοΰ ακρωτηρίου μέ διάμετρον 35, ή μετά των οδοντωτών τριγωνιδίων 40 (είκ. 7). Ύπό 
τά τρίγωνα καί την άνάγλυπτον κυκλικήν ζώνην φαίνονται ίχνη φυλλοστοιχίας. Άλλ’ οι 
λοιποί συγκεντρικοί κύκλοι καί ή τομή κάτω ή δηλωτική τοΰ τρόπου, καθ’ δν τδ 
άκρωτήριον έπέβαινεν επί τής κορυφαίας, έγιναν 
σύμφωνα, με τήν άναπαράστασιν δύο παρομοίων 
ακρωτηρίων έκ τοΰ μικροΰ ναοΰ τοΰ ’Απόλλωνος 
Τυρίτα (ΠΑΕ 1953, 254 καί 255 είκ. 5 καί 6) καί 
προπάντων σύμφωνα μέ τήν ασφαλή άναπαράστα- 
σιν τοΰ επίσης αρχαίου λαμπροΰ ακρωτηρίου τών 
Βασσών τής Φιγαλείας (ΑΕ 1935, 2, κλίσις 1:3.40 
εξακριβωμένη). Παρά τήν μικρότητα τοΰ ναοΰ τοΰ 
Τυρίτα, τά σχετικά δύο ακρωτήρια μετρούν διάμε
τρον .52 καί .62. Ή διάμετρος έν τούτοις: .35 ή .40 δεν είναι παράδοξος. Έπΐ αρχαϊ
κού ναοΰ, τύπου μεγάρου καί μεγέθους 16.5 X 8.25, έρευνηθέντος τδ 1910 ύπδ Γερμα

νών εις θέσιν Πετροβούνι τοΰ αρκαδι
κού Μεθυδρίου, τδ συνανήκον άκρω-

n»nw-v·*

Είκ. 6

Είκ. 8

τήριον μετρεϊ διάμετρον έτι μικροτέραν: 
30.52 (Arkadische Forschungen, Hil- 

Είκ. 7 LER von GaRTRINGEN 11. H. LATTER-

mann, 36 είκ. 11).
Έπί πόσον χρόνον έκά?α)πτε καί έστόλιζε τδν ναδν ό λακωνικός αυτός κέραμος 

δεν είναι δυνατόν μέ ακρίβειαν νά όρισθή, άλλ’ ή διαφορά τών τύπων υποδεικνύει 
διάρκειαν οπωσδήποτε μακράν. Μετά τήν μερικήν ή ολικήν άχρήστευσιν ήκολούθησεν 
άλλη κεράμωσις, έκ προδτης όψεως αρκετά διαφορετική κατά, τά διακοσμητικά μέσα 
καί τήν απουσίαν τοΰ χαρακτηριστικού τοΰ παλαιοτέρου τρόπου μελανού βάθους. ΓΙαρά 
ταΰτα προσεκτικωτέρα έρευνα θά δείξη, δτι καί ή νεωτέρα αυτή κεράμωσις είναι 
γνησίως λακωνική. Τδ αφανές σύντριμμα τής σκοτεινής φωτογραφίας (είκ. 8) άπέβη 
μετά μέτρησιν ακριβή τοΰ πρωτοτύπου πολύτιμος βάσις διά τήν συγκρότησιν τής 
υδρορροής τοΰ ναοΰ καί τήν έκτίμησιν τής επ’ αυτής διακοσμήσεως. Σημαίνει 
μέτωπον ακροκεράμου στρωτήρος κοίλου, ώς τούτου όπισθεν διατηρούνται βέβαια 
ίχνη. Τοΰ μετώπου όρθουμένου καθέτως τδ ακέραιον ύψος είναι 9.5, τδ δέ μέγιστον 
διατηρούμενον μήκος 19 έκ. Ή κοσμουμένη επιφάνεια καλύπτεται μέ λεπτόν μελανω
πόν υπέρυθρον έπίχρισμα εξ άραιοΰ γανώματος δχι πο?ώ έπιμελημένον. ’Επί τούτου 
τοΰ επιχρίσματος ζωγραφίζονται μέ πυκνότερον μελανόν γάνωμα τά μέ διπλοΰν ή
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άπλούν ταΰ σχήματα, λαμπρυνόμενα μέ πολλούς κυκλίσκους επιθέτου λευκού χρώματος. 
Τό σωζόμενον μήκος .19 έγινε δυνατόν να συμπ?α]ρω-9ή κα'ι άποτελέση τό ήμισυ μέρος 
τής υδρορροής χάρις είς την οξυδέρκειαν τού συνεργαζομένου Κοντογιώργη. Ο δεξιώ- 
τατος τεχνίτης επίμονα έξετάζων τό σύντριμμα παρετήρησε κατά τό προς τα δεξιά άκρον 
τό ήμισυ μικράς έπιμήκους οπής, πού έχρησίμευε πάντως ώς πρωτοφανής κα'ι απρόβλε
πτος κρουνός. Μετά τούτο εΰκολον ήτο εκ τού πέρατος τού όπισθεν στρωτήρος κα'ι των 
κανονικών σχημάτων νά εΰρωμεν την αρχήν τού μετώπου· από ταΰτης μέχρι τού μέσου 
τής οπής τό μήκος ήτο 22.68 και επειδή φυσικόν είναι ακριβώς είς τό μέσον νά τοπο
θέτησή ό κρουνός τό δλον πλάτος τού στρωτήρος και τού συναφούς μετώπου ήτο 
(22.6875 + 22.6875) 45.375. Τό μέγεθος 45.375 σημαίνει μετρητικήν μονάδα, άλλοθεν 
είς εμέ γνωστήν, άλλ’ ίσως νομισύή εδώ ώς πιθανόν μόνον αποτέλεσμα τής επίσης πι
θανής άναπαραστάσεως. Τούτο αποκλείεται. Διότι καί περί τού συνόλου καί τών υπο
διαιρέσεων ομιλούν πλειστάκις καί μέ περισσήν ακρίβειαν τά κανονικώτατα γεωμετρικά, 
σχήματα καί οι μεταξύ αυτών κενοί χώροι. Ώς πήχυς άποτελεΐται από πόδα —30.25 καί 
ήμιπόδιον= 15.125. Ό πούς εν τούτοις 30.25 ούδαμού φαίνεται μόνος έν χρήσει, άλλ’έν- 
υπάρχει είς τον πήχυν χρησιμοποιοΰμενον ώς ένιαίαν μονάδα. Ό πήχυς αυτός άποτελεΐ- 
ται έξ 22 δακτύλων τού ποδός 33 (1 δάκτυλος 2.0625X22 = 45.375) ή μέ άλλους λό
γους, έκ τεσσάρων παλαστών τού 33 (=8.25X4) καί μιας μεγάλης παλαστής τού οι
κείου πήχεως 49.5 (49.5: 4) = 12.375 (33 + 12.375 = 45.375). Ό ούτω συγκροτηθείς 
πήχυς διαιρείται είς 24 δακτ. καί 6 παλαστάς. Συνεπώς 1 δάκτυλος = 1.8906,2 δακτ. 
ή ήμίσειαπαλαστή = 37812, 3 δακτ.= 5.6712, 4 δακτ.= 1 παλαστή = 7.5624, 5 δακτ.= 9.453 
καί 4 παλασταί = 30.25, 6 παλ. = 45.375. Τήν θεωρίαν βεβαιώνει ή πράξις. Μετρούντες 
τήν άπόστασιν από μέσου είς μέσον τής μεγάλης καθέτου κεραίας δύο παρακειμένων 
σχημάτων μέ διπλούν ταύ —πρβλ. άναπαράστασιν είκ. 9 — εύρίσκομεν, ότι ίσούται ακρι
βώς μέ μίαν παλαστήν = 7.56 έκ. καί επίσης μίαν παλαστήν μετρεΐ τό δλον ύψος τών 
σχημάτων. Τό συγκροτούμενον τετράγωνον επαναλαμβάνεται έξάκις καί οΰτω εξαντλεί
ται ή έκτασις 45.375. Τό δλ,ον ύψος τού μετώπου μετρεΐ 5 δακτ. = 9.45, ώστε άνω καί 
κάτω υπολείπεται κενός χώρος ήμίσεος δακτύλου =ψ^-= .945.

Μέ τήν χρησιμοποίησιν τού δλον ύψους σχηματίζονται εντός έκάστου μεγάλου 
τετραγώνου 4 μικρότερα μέ πλευράν ήμισείας παλαστής, ό δέ μεταξύ τούτων κενός χώ
ρος μετρεΐ πλάτος ενός δακτύλου. Καί τέλος πάσαι αί οριζόντιοι κεραΐαι μετρούν μήκος 
τριών δακτύλων. Έν γένει ούδέν σχήμα ή κενός χώρος μένει έκτος τής συμμετρίας καί 
κάθε δισταγμός διά τήν άναπαράστασιν είναι ανυπόστατος ’.

Τά ζωγραφιστά σχήματα δσον κανονικά καί άν είναι δέν αποτελούν έν τούτοις 
κόσμημα μέ συνέχειαν. ’Έτσι τον ρόλον τού κοσμήματος αναλαμβάνουν οι αρνητικοί 
κενοί χώροι οί προκαλούμενοι ακριβώς έκ τών συμμετρικών σχημάτων. Είναι φανερόν 
δτι έδώ αναπτύσσονται δύο μαίανδροι, ό εις έκ τών άνω αριστερά καί δ έτερος έκ τών 
κάτω δεξιά, διασταυρώνονται κατά τον μεταξύ τών μικρών τετραγώνων κενόν χώρον ή: 
άκριβέστερον βαίνουν παραλλήλως κατ’ αυτόν καί ακολουθούν έπειτα άντίθετον κατεύ-

1 Σχετικά μέ τάς μικράς διαστάσεις του ενός ή ήμί- άλλως άμεμπτον σχεδίασμα τοϋ Παπαηλιοπούλου. 
σεος δακτύλου δέν έπετεύχθη τελεία ακρίβεια εις τό
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θυνσιν καί καθ’ δλην την έκτασιν τής υδρορροής. Μαίανδροί μέ τά αρνητικά μέρη δεν 
είναι σπάνιοι. Έπ'ι τοΰ λεγομένου Hakenmaander είναι παντοτινοί, άλλ’ απαντούν καί 
επί άλλων συνθετωτέρων σχημάτων ι.

Είκ. 11Είκ. 10

Έξητάσαμεν ανωτέρω την υδρορροήν, άποτελουμένην άπδ τά συνεχόμενα μέτωπα 
των στρωτήρων, αλλά πού είναι οί καλυπιήρες καί τά μέτωπά των; Εις τάς είκ. 10 
καί 11 παριστάνονται δυο άνθεμωτά άκρα καλυπτήρων εις δυο όψεις, εμπρός καί δπι-

Ο \ 2. 3ι---- 1----- 1___ ι
Είκ. 12

σθεν, εκ τών άρτιώτερον διατηρουμένων. Έκ τής οπίσθιας δψεως γίνεται φανερόν, δτι 
οί κυρτοί κα?αιπτήρες βαθμηδόν έστένευαν τό δε άνθεμωτόν μέτωπον δεν ήτο παράλ-

1 Koch, Rom. Mitt. 1915, 21 πηλίνη έπένδυσις έξ σ. 30 είκ. 11, μέτωπον καλυπτήρος μέ συνθετώτερον 
Άμισοΰ, οπού τριπλή ζώνη άπό swasticas αφήνει νά πλέγμα έκ Μυτιλήνης, 
άναπτΰσσιονται πολλαπλοί μαίανδροι. Πρβλ. αυτόθι
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ληλον καί εις τό αυτό ύψος. Τοΰτο σημαίνει, δτι ό καλυπτήρ ανέβαινε μεταξύ τών 
παρακειμένων στρωτήρων επί τής υδρορροής καί τό μέτωπον αυτού έτοποθετεΐτο εκεί 
κατακόρυφον Κ Ό πηλός είναι κιτρινωπός κάπως λευκάζων, τό δέ γάνωμα, δπως παρε- 
τηρήΟη και έπ'ι τής υδρορροής και τού στρωτήρος, είναι μελανωπόν και έπιπόλαιον. Τό 
αυτό γάνωμα πιθανώς καλύ
τερον, έκάλυπτε πρώτον δλην 
τήν δψιν τού ανθεμίου, επ’ 
αυτού δέ τά έπιτεθέντα χρώ
ματα λευκόν και καστανόν κοκ
κινωπόν διακρίνουν τά 7 πέ
ταλα τού άνθους και.κάτω τάς 
έλικας και τά συναφή (είκ. 12).
Όλα τά περιγράμματα έτονί- 
σθησαν μέ ιδιαίτερον πυκνό- 
τερον, επίσης έπίθετον, μελα
νόν γάνωμα. Θαυμαστή είναι ή δεξιότης τού τεχνίτου εις τήν κατανομήν τών έναλ- 
λασσομένων χρωμάτων καί τήν έξαρσιν αύτών μέ τά ζωηρά περιγράμματα. "Αν προ-

σέξη κανείς έκ τών κάτω προς τά άνω μόνον τά 
λευκά μέρη ή μόνον τά καστανωπά θά πεισθή. 
διά τήν αρτιότητα καί αυτοτέλειαν δυο διαφο- 
ροχρώμων ανθεμίων, τά όποια έν τούτοις συν
υπάρχουν καί αποτελούν έν πλουσιώτερον καί ποι- 
κιλώτερον κόσμημα. Τήν βεβαίαν αυτήν καλλι
τεχνικήν αξίαν συνοδεύει καί άλλη, ή γνωστή από 
τών χρόνων τού βιβλίου περί τών κεράμων τής 
Καλυδώνος (1951). Ή έλιξ προς τά δεξιά κατα- 
βαίνει χαμηλότερα αν καί έλάχιστα, παρά τήν 
έλικα προς τά αριστερά. Τό πράγμα δέν είναι άσή- 
μαντον, διότι δέν είναι μόνον. Ή επιφάνεια ολό
κληρη τού ανθεμίου παρά τήν σχηματικήν έμφά- 
νισιν διαπνέεται μέχρι τών έλαχίστων από τήν 

λανθάνουσαν αλλά βεβαίαν κίνησιν τής ζωής.
Ή υδρορροή, δπως άναπαρεστάθη μέ τά άνθεμωτά μέτωπα τών κα?αιπτήρων, 

έβαινεν επί ίδιομόρφου βάσεως πηλίνης μέ δωρικόν κυμάτων καί φυλλοστοιχίαν, τήν 
οποίαν από τοΰδε όνομάζομεν άκρογείσιον (ίδέ είκ. 9). Δέν διετηρήθησαν παρά 2-3 
κομμάτια έξ ών μανθάνομεν μόνον, δτι ή τεχνική εργασία είναι ή αυτή, δτι έκ τών φύλ
λων τό έν είναι λευκόν καί τό άλλο ιώδες (κοινώς βυσσινί) (είκ. 14). Προς τούτοις γνω- 
ρίζομεν λεπτομερώς δλας τάς διαστάσεις τής προσόψεως. Μικρά, θά είπή κανείς, πρά-

1 Ή άναπαράστασις εις τό σχεδίασμα τοΰ Παπαηλιοποΰλου ώς καί ή συμπλήρωσις τοΰ ανθεμίου κάτω είναι 
άμεμπτος (είκ. 12).

Είκ. 14

Είκ. 13
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μόνον ολόκληρον χό μήκος τών καθέκαστον τεμαχίων τής σειράς άλλα και νά όρισθή μέ 
ακρίβειαν ότι ή σειρά έτοποθετεΐτο αμέσως υπό τούς ακροκεράμους καί την υδρορ
ροήν. Έγινεν ή υπόδεσις, ότι τα τεμάχια τοΰ άκρογεισίου ειχον τό αυτό μήκος, δηλ. 
45.375, καί ή ύπόθεσις έβεβαιώθη πλήρως μέ τά υπάρχοντα μέτρα τών συντριμμάτων, 
όπως είχον ταΰτα καταγράψει εις σχεδίασμα τοΰ 1918 (είκ. 10). Ή συμπλήρωσις τοΰ 
έν λόγω μήκους άπέδωκε 15 φύλλα άκριβώς. Κατενοήθη τότε, ότι ή κατανομή εις δακτύ
λους καί παλαστάς έγίνετο διαφορετικά καί άντί τών 24 ή μονάς διηρεΐτο εις 30 δα
κτύλους καί άντί τών 6 παλαστών είς 7 καί ήμίσειαν. Όλαι αί υποδιαιρέσεις έγίνοντο 
έ'τσι κατά τό Υ5 μικρότεραι καί V6 πολυαριθμότεραι. Κατά ταΰτα 1 δάκτυλος=1.51 (25, 
είναι άκριβώς τό ύψος τής υπέρ την φυλλοστοιχίαν ταινίας), 2 δ.= 3.025 είναι τό ύψος 
καί πλάτος έκαστου φύλλου, 4 δ.= 1 παλαστή = 6.05 είναι τό υπόλοιπον ύψος τοΰ άκρο
γεισίου εκτός τής ταινίας καί τό πλάτος δύο φύλλων. Συνεπώς τά 15 φύλλα άντιστοι- 
χοΰν έπίσης άκριβώς προς τάς ύπολογισθείσας 7 1/3 παλαστάς. Ή άναπαράστασις τώρα 
ή θεωρητική έπεβεβαιώθη μέ τά πράγματα. Ακόμη, ότι ή θέσις τοΰ άκρογεισίου είναι 
αμέσως υπό τήν υδρορροήν έδείχθη μέ παρατηρήσεις γενομένας μετά τήν σχεδίασιν. 
Τό όλον ύψος τοΰ άκρογεισίου είναι 5 μικρότεροι δάκτυλοι=7.56 ίσοδυναμοΰντες προς 
4 μεγαλυτέρους τής υδρορροής, πού έχει συνολικόν ύψος 5 δ.= 9.45. Μέ τό ύπερκείμε- 
μενον άνθέμιον άναβαίνομεν είς τούς 6 δ.= 11.34. Ή κλϊμαξ άρα 4 — 5 — 6 επιβάλλει 
βασίμως τήν τάξιν καί συνάρτησιν τών κοσμητικών μελών προς έπίτευξιν μείζονος 
μεγέθους.

Μέ τά άνωτέρω παρέχεται άφορμή νά έκτιμήσωμεν τήν μεγάλην άξίαν τοΰ μετρο- 
λογικοΰ συστήματος τών παλαιών. Όσον πρακτικώς χρήσιμον καί αν είναι τό δεκαδι
κόν μας σύστημα, όμως τά εκατοστά ή χιλιοστά του δέν άναφέρονται είς τίποτε τό συγ- 
κεκριμένον.’Αντίθετα τά μέτρα τών παλαιών άναφέρονται είς μέλη τοΰ άνθρωπίνου σώ
ματος άνάλ,ογα μεταξύ των —όργυιά, πήχυς, πούς, παλάμη, δάκτυλοι — καί προσλαμβά
νουν όχι μόνον φυσικότητα άλλά καί σύμφυτην όργανικότητα είς τάς μεταξύ των σχέ
σεις. ’Ακόμη είναι άξιον προσοχής ότι, όπως υπάρχει ποικιλία σωμάτων περισσότερον 
ή όλιγώτερον ηύξημένων, κατά τον ίδιον λόγον υπάρχουν πολλαί μετρικαί μονάδες με
γαλύτεροι ή μικρότεροι άναλόγως. Τό νά προσέξωμεν είς αυτήν τήν συνήθειαν εϊδομεν 
άνωτέρω, πόσον ωφέλησε τήν άναπαράστασιν. Είναι άνάγκη οίονδήποτε καί άν είναι 
τό μέγεθος τών κοσμημάτων νά περι/ιηφθοΰν εντός ώρισμένου μετρητικού συστήματος. 
Τό έντυπωσιακώτερον παράδειγμα, εξ όσων παρετήρησα, είναι τό τής έπαετίδος τοΰ άρ- 
χαίου ναοΰ (άρχή 6ου αίώνος) τής Άρτέμιδος έν Κερκύρα, όπου ήλαττώθησαν καί ηύ- 
ξήθησαν είς άριθμόν κατά τό 1/5 όλαι αί μορφαί άπό τοΰ ποδός 35.2 μέχρι τοΰ ι/8 τοΰ 
δακτύλου λ

Τό κατώτατον μέλος τής άνακτηθείσης λαμπράς σειράς ώνομάσαμεν άκρογείσιον 
όχι βεβαίως άνευ λόγου. Σύμφωνα μέ τήν περίφημον επιγραφήν τής επισκευής τών 
άθηναϊκών τειχών (IG II, 167) τοΰ έτους 306/05 τό κυρίως γεϊσον ή γεισηπόδισμα

1 Korkyra, I, 109, είκ. 87.
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έκαρφώνετο το ξύλινον άκρογεισιον \ Επίσης άπλοΰν, υποθέτω, θά ήτο τό γεισον έπ'ι 
τοΰ ξυλίνου ναϋδρίου μας. Επειδή δεν είναι απαραίτητον νά νομισθή δτι είχε την μορ
φήν τοΰ ανεπτυγμένου δωρικού γείσου, θά τό άπετέλουν πιθανώς συνεχείς όρθογώνιαι 
δοκίδες, ακριβώς όπως θά συνέβαινε καί επί τοΰ άετοΰ ή τών αετών. Τό ύψος τοΰ γεί
σου είναι φυσικά άγνωστον. Πάντως θά ήτο μεγαλΰτερον τοΰ μικροΰ ΰψους τοΰ άκρο
γεισίου καί ίσως θά ήτο (7.5 + 9.5) 17 εκ.

Κατά τήν τομήν —είκ. 9 — άφέθη νά έννοηθή δτι τό υποτιθέμενον γεισον μετά 
τοΰ ύπεράνω διακόσμου θά είχε μικράν κλίσιν, μικροτέραν τής κλίσεως τής όπισθεν, ώς 
τοΰτο είναι σύνηθες εις πολλούς αρχαϊκούς ναούς 2 έκ Θέρμου, Ταξιάρχη, Κερκΰρας 
■(Mon Repos), Καλυδώνος καί Άκροπόλεως. Άλλ’ επίσης δυνατόν είναι με κλίσιν 
ένιαίαν νά άπεφεύγετο οίαδήποτε παρέκκλισις γείσου καί υδρορροής, δπως συμβαίνει 
είς τήν πρώτην κεράμωσιν τοΰ ναοΰ τής κερκυραϊκής Άρτέμιδος με τό κα?αιπτόμενον 
ξύλινον άκρογεισιον.

'Όπως καί άν έχουν τά κατά τήν κλίσιν ό πραγματικώς λαμπρός αυτός κεραμικός 
στολισμός τής μακράς πλευράς θά συνεχίζετο ώρισμένως καί ύπεράνω τοΰ άετοΰ. Φω
τεινή κατάληξις τής μελανής κεραμώσεως θά έφάνταζε τότε ώς περιφανές στεφάνωμα 
τοΰ ναοΰ καθ’ δλας τάς πλευράς. ’Ιδιαιτέρως υποδεικνύει τό πράγμα τό γεγονός δτι 
τά τμήματα τοΰ άκρογεισίου είναι ισομήκη προς τό πλάτος τών στρωτήρων, δτε φυσι
κόν είναι τό γωνιαΐον άκρογεισιον νά είχε καί κατά τάς δύο συνεχομένας πλευράς κυμά
των, έξ ών ή άναβαίνουσα είς τό άέτοιμα θά ήτο μακροτέρα, ώς άντίστοιχος προς τήν 
μακράν πλευράν τοΰ στρωτήρος.Τό αυτό θά συνέβαινε καί επί τών τμημάτων τής έπαε
τίδος ή σίμης καί δχι πλέον υδρορροής. Ή τοιαύτη άντιστοιχία έβεβαιώθη μέ άναμφή- 
ριστον άκρίβειαν επί τής μεγάλης λαμπράς σίμης τοΰ ναοΰ τής Άρτέμιδος καί έπί τής 
λεγομένης μικράς σίμης είς τήν Κέρκυραν. Έπί τής μεγάλης τό τμήμα σίμης τής μα
κράς πλευράς είναι 61.6 (πούς 30.8 + 30.8), τής έπαετίδος 70.4 (πούς 35.2 + 35.2) άκρι- 
βώς ώς είναι αί διαστάσεις τής διατηρηθείσης κεραμίδος. Έπί τής μικράς τό πλάτος 
(53.9 = 61.6 — 7.7 = παλαστή) καί μήκος 70.4 (35.2 + 35.2)3.

Άγνοοΰμεν, πόσον θά έμεγάλωναν τά τμήματα τοΰ άκρογεισίου καί τής έπαετίδος, 
επειδή άγνοοΰμεν τό μήκος τών κεραμίδων. Πιθανόν είναι, δτι θά ηύξάνοντο κατά έν 
ήμιπόδιον καί άντί τοΰ 45.375 τό μήκος νά ήτο 60.5 (30.25 πούς +30.25) δτε έπί μεν 
τής έπαετίδος θά εΐχομεν 8 παλαστάς καί έπί τοΰ άκρογεισίου 10. Έπί τής έπαετίδος 
δεν θά έλειπον έκτος τοΰ κεντρικοΰ άκρωτηρίου καί τά άνθεμωτά πέρατα τών σχετικών 
ετερόκλιτων καλυπτήρων, ώς έκ Κερκύρας καί άλλοθεν έχομεν παραδείγματα.

Έν τέλει εύκολον είναι νά όρισθή τώρα ή ιστορική θέσις τής λακωνικής κεραμώ
σεως. Δεν άνήκει, όις ήδη έλέχθη, είς τήν πρώτην έποχήν τής θαυμαστής άναπτύξεως 
τοΰ έκτοτε περιωνύμου λακωνικού κεράμου, άλλ’ είς τήν άμέσως κατόπιν. Άν έξέπεσεν 
είς λάμψιν τό πυκνόν μελανόν γάνωμα, άλλ’ δμως είς τήν διακόσμησιν χρησιμοποιείται 1

1 Είς τήν πραγματείαν περί τών πήλινων άρχιτεκτο- ζήτημα Korkyra, I, 116 κε. 
νικών τής Κερκύρας έδόθη ευκαιρία καί υλικόν νέον 2 Κέραμοι τής Καλυδώνος 55 καί σημ. 1.
σημαντικόν έκ τοΰ αρχαϊκού ναοΰ τής Άρτέμιδος νά 3 Korkyra, I, 97 κε. καί 125 κέ. περιγραφήν καί
έξετασΰή εύρύτερον τό περί τό γεισον καί άκρογεισιον εικόνας.
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εις δυο τόνους, ώχρότερον — έντονώτερον καί ή παλαιά πολυχρωμία παρά την άραίωσιν 
των κοσμητικών μέσων διατηρείται ακμαία, ως ταύτην εμφαίνουν τά ανθέμια, τδ άκρο- 
γείσιον και μάλιστα οί λευκοί έπίθετοι κυκλίσκοι επί των γεωμετρικών σχημάτων, οΐ 
ζωηρώς ένθυμίζοντες την γνωστήν σειράν τών καρπών ροιάς. Ή περαιτέρω έξέλιξις 
ώδήγησεν εις μεγαλυτέραν άραίωσιν τών κοσμημάτων, τά όποια έπετίθεντο αμέσως 
έπί τοΰ άχρωματίστου εδάφους τοΰ πηλοΰ1. Προσθέτομεν ότι καί ή δευτέρα αυτή κε- 
ράμωσις τοΰ άρχαιοτέρου ξυλίνου ναοΰ θά διήρκεσε άρκετον χρόνον, όπως καί ή πρώτη, 
επειδή εκτός τών περιγραφέντων άνθεμωτών καλυπτήρων έχρησιμοποιήθησαν βραδύ
τερου άλλοι νεώτεροι με ανθέμια ραδινώτερα (είκ. 13). Φεύγοντες τήν άοριστίαν άνα- 
φέρομεν τούς αριθμούς περίπου 570-540 π. X. ώς διάρκειαν τής κεραμώσεως.

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

Πρέπει νά ήτο ζωηρά ή λατρεία τής Άθηνάς Σωτείρας καί τοΰ Ποσειδώνος καί 
φήμην νά είχε σημαντικήν εις τά πέριξ τό άρχαίον ιερόν, ώστε νά έπιχειρηθή εις τήν 
ερημικήν καί ακατάλληλον θέσιν ή ϊδρυσις μεγαλυιέρου ναοΰ περιπτέρου καί όλομαρμά- 
ρου με τον γνωστόν μνημειακόν τρόπον (είκ. 17). Ώς καί άλλοθεν γνωρίζομεν ό κύριος 
τόπος τής λατρείας, ό βωμός, ήτο αμετακίνητος καί ή θέσις του καθώριζε τον προσανα
τολισμόν τών ναών παρά τάς οίασδήποτε έδαφικάς δυσκολίας. ’Έτσι βλέπομεν, ότι τό 
νέον ιερόν ίδρυμα ώφειλε νά έ'χη τήν αύτήν ώς τό παλαιότερον προς νότον κατεύθυνσιν 
καί νά θεμελιωθή έπί στενού καί κατωφερικοΰ εδάφους. Κατά τήν βορείαν, ακριβέστε
ρου ΒΔ., πλευράν οί πρώτοι λίθοι εδράζονται έπί τοΰ μικρόν λαξευθέντος βράχου, ένώ 
κατά τήν νοτίαν ή ΝΑ. ή θεμελίωσις καταβαίνει μέχρι τών 2.70 μ. βάθους.

Διά τήν ρηθεΐσαν ανωμαλίαν ό άρχιτέκτων άπέφυγεν ώς άσκοπου καί μάλιστα έπι- 
σφαλές τό άλλως συνηθιζόμενον συνεχές στρώμα λίθων, τήν στοράν ή στοιβάν τεγεα- 
τικής έπιγραφής, ώς ύπόβαθρον τοΰ κρηπιδώματος καί προέβη εις σύστημα μεικτόν 
όλιγώτερον δαπανηρόν καί συγχρόνως στερεώτερον. Μέ πυκνάς όριζοντίας σειράς 
έστερέωσε τήν νοτίαν ώς καί τήν βορείαν πλευράν, μεταξύ δέ τούτων έθεμελίωσε έπι- 
μήκεις τοίχους, χωριζομένους άπ’ άλλήλων καί μάλιστα κατά τό μέσον (είκ. 15,16). Τό 
χρησιμοποιηθέν υλικόν διά τά θεμέλια ώς καί διά τό άνω κρηπίδωμα είναι ό κοινός εις 
τά πέριξ πετρώματα ασβεστόλιθος, χρώματος συνήθως κυανοφαίου ένίοτε δέ λευκοτέρου. 
Άλλ’ή άνωτέρα κατασκευή από τοΰ στυλοβάτου μέχρι καί τών κεραμίδων ήτο μαρμά
ρινη, έκ τοΰ γνωστού δηλ. είς τά πέριξ καί μέχρι τής Έπιδαύρου καί ’Ολυμπίας χρη- 
σιμοποιηθέντος μαρμάρου τών Δολιανών. Ό ασβεστόλιθος είναι πολύ εύθρυπτος καί ή 
έπιφάνεια αυτού φθείρεται ταχέως υπό τον ήλιον καί τάς βροχάς, ώστε οί καί παλαιόθεν 
θρυμματισμένοι λίθοι τής έπιφανείας νά συντριβοΰν μετά τήν άποκάλυψίν των έ'τι μάλ
λον. ’Αληθές είναι, ότι δέν έξητάσθησαν πάντεςοί έπιμήκειςδ τοίχοι κατά τά μεταξύ των 
κενά διαστήματα μέχρι τοΰ κατωτάτου βάθους. Τό έ'ργον ήτο δύσκολου. Άλλ’ είς τον με
σαίου πλήρη χωμάτων χώρον έ'γινεν αρκετή έ'ρευνα, ώστε νά βεβαιωθή, ότι ή έργασία μέ

1 Λεπτομερειακήν άνάπτυξιν τής έξελίξεως τοΰ λα- μέ τήν χρονικήν σειράν: άκρωιήριον Α τών Βασσών 
κωνικού κεράμου έπεχείρησα είς τήν πραγματείαν : Έκ — 'Ηραίου ’Ολυμπίας — Β άκρωτήριον καί τελευταία 
τοΰ άρχαιοτέρου ναοΰ τής Φιγαλείας ΑΕ 1933(1935)9 κέ., τά έκ Μαντινείας.
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λίθους μικρούς καί μεγάλους χονδρικώς πελεκημένους δεν ήτο πολύ επιμελής. Μόνον ή 
ανωτάτη σειρά καί μερικώς ή ύπ’ αυτήν άπετελεΐτο εκ λίθων μεγάλων, μνημειακών, 
μήκος υπέρ τά 3 μέτρα καί πλάτος 2 μ., προσηρμοσμένων μέ κανονικήν άναθΰρωσιν 
καί άλλην έπιμέλειαν. Καί παλαιότερα (1918) έμελετήθη κατά δΰναμιν ή επιφάνεια τού 
ναού καί τό σπουδαιότερον έλήφθησαν τότε σχεδιάσματα τής βόρειας στενής πλευράς, 
τής καλυφθείσης υπό τού νεωτέρου έκκλησιδίου, καί έσημειώθησαν ίχνη τού άνατολι-

Είκ. 15

κού μακροΰ τοίχου τού σηκού, έξαφανισθέντα κατά μέγα μέρος κατόπιν, αλλά καί τε
λευταία (1958) μέ τήν επίμονον έξέτασιν πάντων τών σχετικών στοιχείων καί τήν 
άκριβή καταμέτρησιν υπό τού Κοντογιώργη κατωρθώθη ν’άπαρτισθή τελείως (είκ. 16) 
ή υπό τον στυλοβάτην καί τούς τοίχους κάτοψις τού ναού. Μετά τούτο, επειδή, ως 
γνωρίζομεν, ή οργανική κατασκευή τού ελληνικού ναού είναι ήδη ανεπτυγμένη καθ’

χωμεν μέ αρκετήν ακρίβειαν τήν άναπαράστασιν τής κατόψεως (είκ. 17) τού ναού, από
χτημα, ώς θά ίδωμεν, πολύτιμον τής γενομένης έρεΰνης.

’Ανωτέρω εϊπομεν, ότι αί έξ έπιμήκεις λιθοσειραί έπροτιμήθησαν αντί τού συμ
παγούς στρώματος διά λόγους μεγαλυτέρας στερεότητος. Συγχρόνως έχουν καί έκ τού 
αφανούς βάθους των σημασίαν αρχιτεκτονικήν, διότι, είναι ακριβώς ίσομήκεις καί 
άλλως αντιστοιχούν προς τούς ύπεράνω τοίχους τού ναού, όπως μέ ασφάλειαν αναπα
ριστάνονται. Ό μέγας οδοντωτός λίθος Α τού σχεδίου, μήκους 3.85 μ. μετά τού άπο-
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κόμματος συναπτών την τρίτην μέ την δευτέραν λιθοσειράν καθορίζει με την εσωτερι
κήν αΰτοΰ πλευράν τό πέρας τών προς την πρόσοψιν παραλλή?.ων σειρών. Είναι εύλο
γον να δεχθώμεν, δτι καί κατά τό προς αριστερά ήμισυ, δπου οί λίθοι είναι κατεστραμ
μένοι θά έσημειώνετο τό αυτό πέρας. Προς βορράν τό τέλος τών παραλλήλων σειρών 
καθορίζεται από την βάσιν τοΰ έπιμήκους λίθου Β, βάσιν, τής όποιας ή προέκτασις 
συμπίπτει πρύς τά δεξιά μέ τά τέ?νη τών μακρών σειρών. Μεταξύ λοιπόν τοΰ βορείου- 
καί νοτίου πέρατος έξετείνοντο αί εξ λιθοσειραί καί είχον μήκος ακριβώς 18 μέτρων,, 
μετάφρασις δηλ. εις τό δεκαδικόν σύστημα κατά μεγίστην έννοεΐται προσέγγισιν 50 αρ
χαίων ποδών, προς .36 εκ. έκαστον. Δεν θά άποδοθή, ώς θά ίδωμεν, εις σΰμπτωσιν τυ- 
χαίαν, δτι τό μήκος τών λιθοσειρών μετρεϊται μέ στρογγυλόν αριθμόν αρχαίων ποδών 
ούτε τό γεγονός, δτι αί λιθοσειραί τοποθετούνται πλησιέστερον κατά τι προς την βο- 
ρείαν πλευράν ή προς την νοτίαν.

Έπί τής δευτέρας ανατολικής λιθοσειράς παρατηρεΐται χάραγμα, εγκοπή τής έπι- 
ψανείας εις βάθος 1 ή 1 ’/2 έκατ., δηλώνουσα τό εσωτερικόν άκρον ύψουμένου κατ’ αυ
τήν τοίχου έκτεινομένου εις 18 μέτρα μεταξύ τών ανωτέρω περιγραφέντων περάτων. 
Σαφέστερον τον τοίχον δηλώνει τό παραπλεΰρως παρατιθέμενον σχεδίασμα, είλημμέ- 
νον έκτου ήμερολογίου μου τού 1918. Τον τοίχον υποδεικνύει ή ελαφρώς σφυροκοπη- 
μένη έπιφάνεια πλάτους .75 έκ. Μέ τήν ηλιακήν επήρειαν ή επιφάνεια έξηφανίσθη, ώς 
καί αί λοιπαί κατωτέρω σημαντικοί λεπτομέρειαι. Εις άπόστασιν δηλ. 4.40 μ. άπό τοΰ 
νοτίου πέρατος κατά τον οδοντωτόν λίθον Α ή σφυρήλατημένη έπιφάνεια διακόπτεται 
εις πλάτος 10 έκ., έπαναλαμβάνεται έπειτα είς μήκος .70 έκ., μεθό τό πλάτος αντί .75 
συστέλλεται είς 56-60 έκ. Δέν χωρεΐ αμφιβολία, δτι έδώ έχομεν τον σηκοπροδόμιον 
τοίχον έκτεινόμενον προς αριστερά μέ πάχος 80 έκ. (70 +10) καί δτι ευθύς κατόπιν 
αρχίζουν οί στενότεροι τοίχοι τοΰ προνάου, τό βάθος τόΰ οποίου μετρεΐ 3.60 μ. δηλ. 
10 πόδας, μέ 36, ακριβώς. Έπί πλέον υπό τον ρηθέντα έγκάρσιον τοίχον μέ τήν είσο
δον είς τον σηκόν εύρομεν είς τό βάθος (1958) θεμελιακόν τοίχον, πρόχειρον κτίσμα. 
πάχους 90 έκ., προς ύποστήριξιν τοΰ θυραίου τοίχου, τον όποιον πάντοτε ιδιαιτέρως, 
έφρόντιζον. Ότι υπήρχε καί οπισθόδομος είναι βέβαιον, διότι καί κατά τό βόρειον 
άκρον παρατηρεΐται ή αυτή στένωσις τοΰ τοίχου. Άλλ’ όποιον υπήρχε τό βάθος τον 
όπισθοδόμου θά έξετάσωμεν αργότερα. Έπί τοΰ παρόντος αρκεί, δτι εύρομεν τήν 
ακριβή θέσιν τοΰ ανατολικού μακροΰ 50 ποδών τοίχου τοΰ ναοΰ καί δτι ό πρόναος 
είχε μήκος άνάλογον 10 ποδών. Θά έπανέλθωμεν, αφού πρώτον έξετάσωμεν τάς δια
στάσεις είς πλάτος καί μήκος τοΰ δλου ναοΰ.

Παλαιότερα είχα υπολογίσει τό μήκος τής βόρειας πλευράς είς 11.46, βραδύτε- 
ρον είς 11.42 έπειδή δέν διετηρεΐτο έ'ως τό τέλος ή σχετική εύθυντηρία. Τελευταία έμε- 
τρήσαμεν μετά τοΰ Κοντογιώργη 11.55 μ. πράγμα εύχάριστον έκ πρώτης δψεως, διότι 
τό μέτρον τούτο ήτο αντίστοιχον προς 37 καί ήμισυν πόδας (τοΰ πολύ γνωστού συ
στήματος μέ μονάδα 30.8 έκ.) ή μέ 35 πόδας μέ μονάδα 33 έκ., συνηθέστατα δέ απαι
τούνται στρογγύλοι αριθμοί διά τάς μεγάλας διαστάσεις. Είχον δμως δυσπιστίαν βρα- 
δύτερον είς τήν μέτρησιν αυτήν, επειδή έλήφθη 4-5 μέτρα νοτιώτερον άπό τής βό
ρειας εΰθυντηρίας καί ήτο ενδεχόμενον οί ακραίοι λίθοι νά έχουν αποκλίνει άπό τής
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Είκ. 16
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αρχικής θέσεως, ώς τοΰτο είναι όλοφάνερον εις τάς περισσότερον απομακρυσμένας πα
ραλλήλους. Έν τοΰτοις αίκαθέκαστον μετρήσεις τών λεπτομερειών έμφανίζουσαι ακρι
βείς αναλογίας προς άλ?ιήλας καί τό σύνολον παρέχουν πλήρη βεβαιότητα, ότι όντως 
ή στενή πλευρά τοΰ ναοΰ έμέτρει κατά την εΰθυντηρίαν 37.5 πόδας, δηλ. 11.55 μ. Καί 
ιδού πώς.

Με την ύπόθεσιν τών 37.5 ποδών εάν άποδώσωμεν άνά 2 πόδας καί 1 παλαστήν 
(30.8 + 30.8 + 77 = 69.3) δεξιά κα'ι αριστερά διά τάς βαθμίδας τοΰ κρηπιδώματος, μένει 
υπόλοιπον 33 ποδών ώς πλάτος τοΰ στυλοβάτου- ό αριθμός αυτός ώς ακέραιος έχει 
κάποιαν αξίαν κα'ι δεν σημαίνει απλήν αριθμητικήν πράξιν. Άλλ’ ή αξία αυτή, ή άλλως 
κατά μέγα μέρος υποθετική, επιβεβαιώνεται με τά πράγματα, διότι τό πλάτος άποτελεϊ- 
ται από τέσσαρας συγκεκριμένος μορφάς ή μέλη με τό αυτό μέγεθος έκαστον τών 
8 Υ4 ποδών. Πράγματι, εάν μετρήσωμεν άπό τοΰ άκρου τοΰ στυλοβάτου έως τήν εσω
τερικήν πλευράν τοΰ τοίχου, ώς ταύτην εΰρομεν ανωτέρω μέ τήν βοήθειαν τής διατη- 
ρηθείσης εγκοπής, θά έχωμεν ακριβώς άπόστασιν 8 */4 ποδών, δηλ. 2.54.1 μ. Δεύτερον 
τέταρτον θά έχωμεν φυσικά άπό τής άλλης πλευράς και τό κυριώτερον, 2 τέταρτα ώς 
πλάτος εσωτερικόν τοΰ σηκοΰ: 8 !/4 + 8 '/4 = 16.5 πόδ.=5.08.2, ότε κα'ι τό όλον πλάτος 
τοΰ στυλοβάτου είναι 33x30.8 = 10.16.4 μ. Προστίθεται, ότι πάντα τά άνωτέρω με
γέθη είναι μεταξύ των ανάλογα. Εύκολώτερον τοΰτο θά έννοήσωμεν, άν τά μεγέθη με- 
τατρέψωμεν είς δακτύλους. Οί 21/i πόδες έχουν δακτύλους 36 κα'ι οί 8*/4 132. Έτσι 
36:132 = 18:66 = 9:33 = 3:11 ή (άν συμπεριλάβωμεν τό 3 είς τό μέγα μήκος) 3:14. 
Μέχρι τοΰ μέσου τοΰ στυλοβάτου 3:22 ή 3:25 καί σχετικά μέ τό όλον πλάτος 37.5 
3:50 καί μέ τάς βαθμίδας καί τών δύο πλευρών 36 + 36 = 72:600 (δάκτ. τών 37.5) 
είναι τό αυτό ώς 36:300 = 18:150=9:75 = 3:25. Τό αύτό συμβαίνει καί μέ τά άλλα 
μεγέθη. Καταλήγομεν πάντοτε είς άναλογικάς σχέσεις μέ αριθμούς ακεραίους. Καί τό 
πλάτος 33 ποδ. τοΰ στυλοβάτου προς τό βασικόν πλάτος τών 37.5 ποδών σχετίζεται 
ώς τό 22:25 (528:600=264:300 = 132:150=66:75 = 22:25).

Τά άνωτέρω έδειξαν, ότι τά ΰποτεθέντα μέτρα 37.5 ποδ. καί 2 α/4 είναι τά μόνα 
άληθή καί ούδεμία άλλη «άκριβεστάτη » μέτρησις είναι δυνατόν νά τά άντικαταστήση. 
Άλλ’ εκτός τούτου ή ιδέα, ότι τά έξετασθέντα μέλη έχουν μεταξύ των καί τό σύνολον 
αναλογικήν σχέσιν όδηγεΐ είς βεβαίαν άναπαράστασιν (1) τοΰ πάχους τών τοίχων 
καί (2) τής ζώνης τών κιονοστοιχιών. Είναι δυνατόν οί τοίχοι κατά τήν πρώτην λιθί- 
νην βάσιν των νά ειχον τό σημειωθέν παλαιότερα πάχος τών 75 έκ., άλλ’ ευθύς άμέσως 
κατά τον μαρμάρινον τοιχοβάτην πρέπει νά ειχον πάχος 2‘/4 ποδ., δηλ. 69.3 έκ. Τό 
αύτό μέγεθος πρέπει νά είχε καί ή ζώνη τών κιονοστοιχιών. Διότι έτσι μόνον θά έπι- 
τευχθή ή συμμετρία. Άπό τοΰ πέρατος τοΰ στυλοβάτου μέχρι τής εξωτερικής πλευράς 
τοΰ τοίχου θά έχωμεν έξ άκριβώς πόδας ή δακτύλους 96 καί τής ζώνης τών κιόνων 
δακτύλους 36, ότε 36:96 = 18:48 = 9:24=3:8 ή 3:5. Είναι περιττόν νά εϊπωμεν, ότι 
οί 6 πόδες είναι άναλογικώς συνηρτημένοι προς τά λοιπά μεγέθη τών &1/i ποδών καί 
τοΰ συνόλου. Τέλος μετροΰντες τό πάχος τής κιονοστοιχίας μέχρι τοΰ άκρου ώς 69.3 
έχομεν τό πολύ πιθανόν συμπέρασμα, ότι ή κατωτάτη διάμετρος τών κιόνων έμέτρει
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66 έκ., μέγεθος δυο ποδών τοΰ συγγενούς συστήματος με μονάδα 33 εκ., τα δε λοιπά 
3.3 έκ. διετίθεντο εις τον κενόν χώρον προς τα έξω.

Σχετικά με τό μήκος τοΰ ναού πολλάκις έμετρήσαμεν 24.40 μ. μέχρι των άκρων 
λιθοσειράς προς Νότον, βαθύτερον όμως κειμένης άπό τάς σειράς προς Α. καί Δ. τάς 
σημειούσας την εΰθυντηρίαν. Επομένως ή ακριβής αύτη μέτρησις δεν ωφελεί παρά 
μόνον κατά τούτο, ότι πέραν τών 24.40 μ. αδύνατον είναι νά έξετείνετο ό ναός. Άλλ’ 
ώς έξηκριβώθη τό πλάτος τών 37.5 ποδών, θά εύρωμεν τό αληθές μήκος με ΰπόθεσιν 
ή υποθέσεις βεβαιουμένας με πράγματα τής εσωτερικής οργανικής κατασκευής. Έάν 
ύποθέσωμεν, ότι τό όλον μήκος ήτο 24.33, δηλ. 79 ποδών (30.8) καί άνά δύο πόδας 
δώσωμεν (30.8 + 30.8 = 61.6) διά τό βόρειον καί νότιον κρηπίδωμα, τό μήκος τού στυ- 
λοβάτου θά είναι 75 ποδών. Γενικά ή ύπόθεσις επικυρώνεται με τούς στρογγυλούς 
αριθμούς 2, 4, 79, 75 πόδες, αλλά καί με άλλα πράγματα, ώς ευθύς θά ίδωμεν.

Ώς ήδη ανωτέρω εϊδομεν οί μακροί τοίχοι τού ναού εκτείνονται εις μήκος 50 πο
δών προς 36, τό δέ βάθος τού προνάου είναι 10 π. Άγνοούμεν τό βάθος τού οπισθόδο
μου, επειδή δεν διετηρήθη ή θέσις όπου οί τοίχοι άπό 69.3 στενεύουν εις 56 -55, όπως 
συμβαίνει εις τον πρόναον. Επειδή φυσικόν είναι τό βάθος τούτο νά είναι μικρότερον 
ή τό τού προνάου καί νά σχετίζεται άναλόγως προς αυτό, έστω νά είναι αντί 10, 8 πο
δών, δηλ. (8Χ36)=2.88. ’Άλλως τό μέτρον τούτο είναι πολύ πιθανόν, άν άποβλ,έψωμεν 
εις τήν πρύς τά δεξιά άποκλίνουσαν έπί τών λίθων εγκοπήν χάριν τών στενοτέρων σκε
λών, αλλά θά γίνη βέβαιον με τον ακόλουθον υπολογισμόν. Τό εσωτερικόν μήκος τού 
σηκού πιθανώτατον είναι, ότι θά έκταθή μεταξύ τών τοίχων εις μέγεθος διπλάσιον 
τού πλάτους καί θά είναι ποδών 33 δηλ. 10.16.4 μ. Είς τούτο προσθέτομεν .80 έκ. τό 
πάχος τοΰ σηκοπροδομίου τοίχου καί .56 τοΰ οπισθίου, μέγεθος ίσον προς τό τών στε
νοτέρων σκελών, βέβαια υποθετικόν άλλ’ όχι αυθαίρετον, καί τότε έχομεν άθροισμα 
(10.16.4 + 80 + 56) 11.52.4=32 πόδας τοΰ 36, συμπέρασμα έπικυρωτικόν τής ύποθέ- 
σεως τών 8 ποδών, 8 + 32 + 10 = 50. Κατά ταύτα κατιόρθωσεν ό άρχιτέκταιν χειριζόμε- 
νος άδρότερον μετρητικόν σύστημα νά έπιτύχη τήν τριμερή διάρθρωσιν τού ναού μέ 
άριθμούς άκεραίους καί φανερά άναλόγους. ’Επίσης επέτυχε νά τοποθέτηση ρυθμικώς 
τον πρόναον μακρότερον άπό τό νότιον άκρον τού στυλοβάτου καί πλησιέστερον προς 
τό βόρειον τον οπισθόδομον. Έπερίσσευαν μέ τήν ΰπόθεσιν, ότι ό στυλοβάτης είχε μή
κος 75 ποδών = 23.10 μ.-5.10 μ. (23.10 μ.-18 μ.) καί ταύτα κατενεμήθησαν είς 17 
πόδας μέ τρίτον τούτο σύστημα, όπου ό πούς, γνωστός καί άλλοθεν (καί έκ τού κούρου 
τής Βολομάνδρας) μετρεΐ 30 έκ. Εννέα (9) λοιπόν πόδες διετέθησαν διά τον νότιον 
χώρον, δηλ. 2.70 μ. (9x30) καί 8 διά τον βόρειον (8x30) 2.40 μ. Όθεν πάντα τά σύμ
μετρα ταύτα μεγέθη άθροιζόμενα επικυρώνουν τήν ΰπόθεσιν περί τού πραγματικού 
μήκους τού στυλοβάτου, ίσουμένου άκριβώς προς τό διπλάσιον μήκος τής στενής πλευ
ράς (37.5 + 37.5).

Είναι πλέον ή φανερά ή πρόθεσις τού άρχιτέκτονος είς τό νά θεωρή κάθε πεπε- 
ρασμένον χώρον, μικρόν ή μέγαν, ώς μέλος οργανικόν καί άπαραιτήτως νά τον παρι- 
στάνη σύμμετρον. ΙΙρός τούτο άπητήθησαν τρία διάφορα μετρικά συστήματα. Γενικώ- 
ρον είναι τό σύστημα μέ πόδα 30.8. ’Ιδιαιτέρως μέ τούτο έπετεύχθη ή σχετικώς μεγάλη
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στένωσις τής περιστάσεως των μακρών πλευρών χάριν μείζονος άναπτύξεως τοΰ πλά
τους τοϋ σηκοΰ. Με τό σύστημα τοΰ ποδός 3G 1 και 30 κατωρθώθη ή διαφορετική διάρ- 
θρωσις και τοποθέτησις τοΰ ναοΰ εντός τοΰ ορθογωνίου τών κιονοστοιχιών. Ή διαφο
ροποίησα; τών δύο σχημάτων συχνή εις τούς αρχαϊκούς ιδία ναούς είναι έντονος καί 
φωτεινή επί τοΰ ήμετέρου. "Ομοια καί διαφορετικά τα δύο σχήματα ενώνονται ούσιω- 
δώς εις αρμονικόν ρυθμόν διαφεΰγοντα τήν έπιπολαίαν ή βιαστικήν θεώρησιν αλλά 
τέλειον. * Αρμόν ίη άφανής φανερής κρέσσων κατά τον ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΝ.

Τό πολύτιμον έρείπιον τής ερημικής Βίγλας καί ή επ’ αύτοΰ επίμονος μετρολο- 
γική έρευνα έ'φεραν εις φώς εγγύτατα πλήρες τό θαυμαστόν σχέδιον τής κατόψεως καί 
τής έκ τών βαθυτάτων θεμελίων όργανουμένης κατασκευής. Υπολείπεται νά σαφηνισθή 
τοΰτο εις μερικάς λεπτομέρειας, καθόσον γίνεται δυνατόν έκ σχεδιασμάτων μαρμάρινων 
μελών, γενομένων προ τοΰ άφανισμοΰ των.

Έπί τής είκ. 18 έχομεν αριστερά παράδοξον τρίεδρον μάρμαρον άνήκον εις τον 
στυλοβάτην καί παραπλεύρως θραΰσμα τοιχοβάτου. Καί τά δύο μέλη έχουν τό αυτό 
θψος 0.23, τριών δηλ. παλαστών (3x7.7 χιλ.= 23.1) τοΰ έν χρήσει ποδός 30.8 μέ τήν 
διαφοράν, δτι τό πρώτον παρουσιάζει άβαθή ταινίαν πλάτους .06 εις τό επάνω άκρον 
τό δε άλλο έχει τήν αύτήν ταινίαν κάτω καί αίσθητώς έξέχουσαν, περί τά .03 έκ. Σημαν- 
τικωτέρα διαφορά είναι, δτι ό όνομασύείς τοιχοβάτης ανήκει είς τοίχον, ως τοΰτο υπα
γορεύουν αί άναθυρώσεις ΰπεράνω καί είς τά πλάγια, ώρισμένως δε είς τήν κατωτά-

1 Τόν πόδα 36 παρεδέχθην κατά τάς μετρήσεις τοΰ ραίους στρογγυλούς αριθμούς. Βλ. πραγματείαν: Άρ- 
Κλεόβιος καί Βίτωνος τών Δελφών. Καί αλλαχού, όπως χαΐον ιερόν κατά τόν Ταξιάρχην τής Αιτωλίας, Άρχ. 

=είς τήν διάρθρωσιν τής Σκευοθήκης τοΰ Φίλωνος Δελτ. 1926, 12.
.παρατηρεΐται ή χρήσις μονάδων διαιρούμενων είς άκε-
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την σειράν, την βάσιν, επειδή πλατύνεται κάτω με την έξέχουσαν ταινίαν. ’Αντίθετος τό 
τριεδρικδν μάρμαρον παρουσιάζει την ύπεράνω επιφάνειαν εντελώς λείαν, πράγμα έπι- 
βάλλον άποκλειστικώς την τοποθέτησίν του επί τοΰ στυλοβάτου. Είναι βέβαια περίερ
γος καί πρωτοφανής εις σχήμα καί μέγεθος ό λίθος. Σκόπιμος καί υπολογισμένη είναι εν 
τοΰτοις ή κοπή του είς τρεις άνίσους μεταξύ των πλευράς. Ή εμπρόσθια έχει τό μεγα
λύτερου μήκος .57.75 1 μ.= 28 δακτ. τοΰ ποδός 33, έκ δέ των συγκλινουσών είς βάθος 
πλευρών ή μεν πλαγιωτέρα μετρεϊ 54.5 = 26 καί 1/2 δακτ. τοΰ αύτοΰ συστήματος καί ή 
τρίτη 52.5 = 25 Υ2 δακτ. Σημαντική είναι ή διάστασις 57.75 = 28 δακτ., διότι αυτή είναι 
ακριβώς το Υ40 τοΰ όλου μήκους τοΰ στυλοβάτου ίσουμένου προς 75 πόδας τοΰ συστή
ματος 30.8 καί 70 πόδας αίγινητικούς (70x16 = 1.120 δακτ. καί 28x40=1.120 δακτ.) λ 
Είναι κατά ταΰτα πιθανόν, ότι ό λίθος είχε τήν θέσιν του είς τον στυλοβάτην μακράς

I ■ μ., -^·Γ t <·,e > - , · ^·τ\ 0 20 40 60

Μάρμαρον’ΑοδεοτόλιΘοο.Χώμα. I—L_J—I—1—I—I

Εϊκ. 19

πλευράς (ίσως τής δυτικής, επειδή εύρέθη ΒΔ. τοΰ ναοΰ τό 1910) μικρόν προ τής γω
νίας καί έχρησίμευεν ώς σύνδεσμος τής μακράς καί στενής πλευράς προς έξισορρόπησιν 
τών αντιθέτων ροπών καί ωθήσεων.

Σαφέστερου γίνεται τό άνω ζήτημα, άν άποβλέψωμεν είς τήν άναπαράστασιν τοΰ 
κρηπιδώματος (είκ. 19) έν συναρτήσει μέ τον στυλοβάτην καί τοίχον. Αί δύο κατώτεραι 
βαθμίδες είναι λίθιναι ενώ ή τρίτη, ή σημειουμένη μέ τον στυλοβάτην είναι μαρμάρινη 
μέ τήν ταινίαν είς τό επάνω άκρον. Ό μαρμάρινος στυλοβάτης καλύπτει τήν πρώτην 
βάσιν τοΰ τοίχου, ή οποία ήτο λιθίνη, κατά τά πλάγια καί υπέρ αυτήν ό μαρμάρινος 
τοιχοβάτης. Έμφανώς δηλωτικαί τής κατασκευής είναι κατά ταΰτα αί περιγραφεΐσαι 
ταινίαι. Όπως οι κίονες υψώνονται αμέσως υπέρ τον στυλ,οβάτην, ομοίως άναβαίνει 
υπέρ αυτόν ό τοίχος μέ τήν βασικήν ταινίαν καί διαφορετικά ή ταινία τοΰ στυλοβάτου 
σημειώνει τό κορυφαίου ύψος, είς ό ανέρχεται τό κρηπίδωμα.

Την στενωσιν τών τοίχων κατά τον πρόναον καί οπισθόδομον επιβεβαιώνει τό 
διατηρηθέν ακέραιον μάρμαρον τής είκ. 20. Τό ύψος είναι τό σύνηθες τών 3 παλαστών> 
τό μήκος .59 καί τό πάχος .55 έκ. Είναι απίθανου νά έμειώνετο τό πάχος 69.3 τών λοι- 1 2

1 Κατά λάθος εις τό σχέδιον έγράφη 57.5. τρος τών κιόνων έμέτρει 2 πόδας (66). ’Ακόμη δέν άπο-
2 Ο τεχνίτης εχειριζετο και τα δυο συστήματα, τό κλείεται τό πλάτος τών βαθμιδών νά ήτο 33 έκ. αντί 30.8;, 

τοΰ 30.8 (ύψος 23) και το τοΰ 33 ποδος. Η τεχνικωτάτη τότε τό υπερβολικόν κατά τήν εΰθυντηρίαν πλάτος 7.7 έκ. 
κοπή τοΰ τριεδρικοΰ μαρμάρου εγινεν ωρισμένως μέ θά συνεστέλλετο είς τό λογικώτερον 3.3 έκ. μέγεθος.
τό 33 καί παλαιότερα εΰρομεν, ότι ή κατωτάτη διάμε-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:43 EEST - 18.237.180.167



AE 1957 κατά την ’Αρκαδικήν Άσέαν 135

πών τοίχων μέχρι τοΰ .55, ώστε νά άποδοΰή τό έν λόγφ μάρμαρον εις ΰψηλότερον δόμον.
Στενότερους τοίχους, ώς έδώ, δεν γνωρίζω άλλοθεν, είμή μόνον επί τοΰ τεγεατι- 

κοΰ αρχαϊκού ναοΰ τής Άρτέμιδος Ιννακεάτιδος, όπου καί αυτός ό θυραΐος τοίχος είναι

Είκ· 20

παρά προσδοκίαν στενότερος των μακρών τοίχων κατά την αρχήν καί τό τέλος των ή 
Κατά τά λοιπά ό λίθος παρέχει σαφή καί όοραίαν εικόνα των αρχαϊκών άναθυρώσεων

•ως καί τής τεχνικής τοποθετήσεως κατά τά άκρα των σχετικών τόρμων τεσσάρων 
συνδέσεων, πελεκίνων.

Έπ'ι τής είκ. 21 έχομεν αριστερά ορθοστάτην άνήκοντα εις μέτωπον παραστάδος.

1 Πλούσιον εις ειδήσεις καί διδάγματα υπήρξε τό βέβαια άναπαράστασις τοΰ άμφιπροστύλου δωρικού
ερείπιον τής Ψηλής Κορφής ώς καί ή έν πολλοΐς ναοΰ. Βλέπε ΑΕ 1952, άνάτυπον 1 - 31: Τεγεατικόν ίε-
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Άποτελεϊται έκ δύο ίσομήκων καί ίσου πάχους τεμαχίων 37 εκ. Τό πλάτος τοϋ μετώ
που είναι .72 και τό μήκος τών εκατέρωθεν πλευρών με μικράν διαφοράν .74. Τό 
ύψος 45.5 είναι ώς συνήθως διπλάσιον τοΰ ύψους τών δόμων (.23). Προς τά δεξιά έπι- 
χειροΰμεν μερικήν άναπαράστασιν τής παραστάδος. Κάτω δεν θά έλειπεν ό τοιχοβάτης,.

άλλ’ εκτός τοΰ ύψους 23 θά είχε κατά τό μέτωπον 
κα'ι τάς πλευράς μήκος 75 - 77 εκ. Προς τά άνω· 

| τό πλάτος τοϋ μετώπου θά έμειώνετο δεξιά καί 
αριστερά αίσθητώς, καθόσον ό επικείμενος λίθος 
διατηρούμενος καλώς κατά την βάσιν άλλ’ αγνώ
στου ύψους είναι π/ιατύς αντί 72 εκ. 62 εκ. μόνον.. 
Τοιαύτη κλιμακωτή μείωσις τών παραστάδων πα- 
ρατηρείται καί άλλαχοΰ λ

Κατά τήν προπερυσινήν άνασκαψικήν έρευναν 
καί τήν έπακολουθήσασαν μελέτην έλαβα φυσικά 
ύπ’ δψιν μου τήν δημοσίευσιν τοϋ Holmberg- 

.4- τοϋ γειτονικοϋ ναοϋ υπέρ τό χωρίον Καντρέβα 
4 επί τοϋ λόφου 'Αγ. Ήλία. Περί αύτοϋ ό Σουηδός, 

λόγιος σχολιάζων διά μακρών τό χωρίον τοϋ ΙΙαυ- 
σανίου κλίνει νά πιστεύη, ότι ήτο ό πραγματικός: 
ναός τής Άθηνάς καί τοϋ Ποσειδώνος. Ή συνεξέ- 
τασις έπεβάλλετο νά γίνη, διότι καί οί δύο ναοί ή- 
σαν ιδρύματα τών Άσεατών καί ήτο ενδεχόμενον 
ό τοΰ 'Αγ. Ήλία, ώς νεώτερος — τό πολύ κατά τάς 
άρχάς τοϋ 5ου αίώνοςώς ό Holmberg εικάζει —νά 
έχρησίμευεν εις άντικατάστασιν τοΰ απόκεντρου 
καί ίσως άχρηστευθέντος κάπως παλαιοτέρου ναοϋ· 

Ί τής Βίγλας. Συνεπέρανα τοϋτο, επειδή άρχήθεν πα- 
ρετήρησα, ότι ό νεώτερος ναός ήτο κατά τό ψ3 με
γαλύτερος τού παλαιοτέρου, ήτο δηλ. ναός έπίτριτος,. 
ώς έλεγον οί παλαιοί. 'Ο υπολογισμός έφαίνετο 

πολύ πιθανός, άλλ’ όχι βέβαιος, εφόσον τό μήκος τής στενής π?ιευράς τοϋ ναού τής 
Βίγλας: 11.46 μ. ήτο αμφίβολον καί τό μήκος 15.23 τοϋ ετέρου— δ Holmberg, έ.ά. 
σ. 6, μετρεΐ 15.23 X 32.45 κατά τήν εύθυντηρίαν — δεν είναι ακριβώς έπίτριτον. Άλλ’ 
όταν έξηκριβώθησαν κατά τον γνωστόν άναπόδραστον τρόπον τής εκ τών ένδον διευ- 
κρινήσεως καί τής συσχετίσεως τών μερών αί μεγάλ,αι διαστάσεις 11.55 = 37.5 πό- 
δεςΧ 24.33 = 79 π. (30.8) νέον τότε διεχύθη φώς καί επί τοϋ νεωτέρου ιδρύματος. 'Ο' 
έπίτριτος ναός κατά ταϋτα έδει νά έχη πλάτος 15.40 = 50 ποδών καί μήκος 32.44=105 π. 
καί 5 δακτ. (10 εκ. = 5 X 1925 = 9.625) πρβλ. διάγραμμα, είκ. 22. Ή διάστασις 32.44 μ^

ρόν Άρτέμιδος Κνακεάτιδος, είκ. 3. Άλλ’, ώς τώρα πι- βόθρον κολοσσικοΰ αγάλματος σ. 8, δέν εύαταθεΐ πλέον,. 
στεΰω, ή γνώμη μου, δτι ή στένωσις κατά τό μέσον τών 1 Durm, Baukunst, 1909, 149. 
μακρών τοίχων έγινε χάριν κυκλοφορίας περί τό μέγα

15.40 —>
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άναμφιβόλως ή αύχή προς την δημοσιευθεΐσαν 32.45, επιβεβαιώνεται μέ τά λοιπά 
παραδοθέντα μέτρα. ’Από τής εύθυντηρίας μέχρι τής ανώτατης τέταρτης βαθμΐδος 
άναφέρεται πλάτος 1.59 μ. δι’ έκατέραν πλευράν, ανατολικήν και δυτικήν. ’ Αν ?π>ιπόν 
άπό τοΰ 32.44 άψαιρέοωμεν 3.18 (159 χ 159) τότε απομένει ώς μήκος τοΰ στυλοβάτου· 
29.26 μ., τό όποιον άποτελεΐται ακριβώς έξ 95 ποδών (προς 308). Πρώτη έπιβεβαίω- 
σις. ’Έπειτα τό ήμισυ τούτου τοΰ μήκους 47.5 πόδες= 14.63 μ. ανάγκη νά είναι τό έσω- 
τερικόν μήκος τοΰ σηκοΰ, καθόσον αμφίβολος είναι ή τοποθέτησις τοΰ τοίχου τοΰ όπι- 
σθοδόμου (Holmberg, έ.ά. 7). Τό έτερον ήμισυ αποτελούν τά λοιπά μέλη μέ μείωσιν 
τοΰ όπισθοδόμου κατά ένα πόδα έναντι τοΰ προνάου. Και τά μικρότατα μεγέθη υποτάσ
σονται εις την συμμετρίαν, ώς είναι τό πάχος τών τοίχων 84.7 = 2 π. + 3 παλαστας και ή 
κάτω διάμετρος τών κιόνων. ’Αντίθετα, τό άναψερόμενον 15.23 είναι μέτρον έσφαλμέ- 
νον ώς καί τό έξ αύτοΰ προερχόμενον ώς πλάτος τοΰ στυλοβάτου 11.95. ’Ανήκουν άπο- 
κλειστικώς εις τό δεκαδικόν μας σύστημα, ενώ τό έκ τής αναλογίας έπιβαλλόμενον 
15.40 σημαίνει 50 πόδας καί τό σύμμετρον πλάτος τοΰ στυλοβάτου είναι 12.16.6 μ. =
39.5 πόδες. Όλα κανονίζονται μέ τό αυτό σύστημα τοΰ ποδός 30.8, όπως εις τον άρ- 
χαιότερον ναόν Α καί ακόμη οί μακροί τοίχοι τοΰ Β ναοΰ μέ τάς υποδιαιρέσεις των 
μετροΰνται διά την σαφήνειαν μέ τον πόδα 36. Τό μήκος τών τοίχων τούτων 22.32μ. 
είναι = 62 πόδες ακριβώς. Λεπτομερέστερον νά έκταθώμεν δέν χρειάζεται, ούτε έν- 
δείκνυται, πριν ή την άλλως βεβαίαν θεωρίαν άκολουθήση ή επιτόπιος διαπίστωσις. 
Άλλ’ οφείλω ρητώς νά δηλώσω, ότι αί έσφαλμέναι μετρήσεις δέν σημαίνουν αμέλειαν 
τοΰ Σουηδού λογίου, τοΰ οποίου ή ένημερότης καί ή επιστημονική άκριβολογία είναι 
αναμφισβήτητοι. Τά σφάλματα προέρχονται άπό τήν όχι σπανίαν συνήθειαν νά περιο- 
ριζώμεθα είς ολίγα βασικά μέτρα καί νά παραβλέπωμεν τήν θαυμαστήν οργανικήν 
σύνθεσιν, είτε περί αρχιτεκτονικού έργου, αγάλματος ή κοσμητικής σειράς πρόκειται.

Άλλ’ είναι ήδη καιρός νά έπανέλθωμεν εις τον οίκείον ναόν καί έξετάσαιμεν ό,τι 
ύπελείφθη έκ τής λοιπής κατασκευής εις συντρίμματα ή σχέδια.

Κίονες καί πτερόν. Αί ραβδώσεις είναι πάντοτε 20 έπί τών ολίγων διασωθέν- 
των τεμαχίων μέ μίαν άξιοσημείωτον καί άγνωστον είς έμέ άλλοθεν λεπτομέρειαν αί 
χορδαί ουδέποτε είναι ϊσαι προς άλλήλας, αλλά παραλλάσσουν κανονικώς, ώς 9.5-10 έκ.,. 
85-95, 90-98, 90- 95. Τούτο συμβαίνει σχεδόν κανονικώς καί δέν είναι άμοιρον 
αισθητικής αξίας. Συνεπώς δύσκολον είναι νά ύπολογισθή ή διάμετρος τοΰ σπονδύ
λου όταν δέν διατηρείται αρκετά. Έπί 2-3 σπονδύλων οπωσδήποτε σωζομένων έμε- 
τρήθη διάμετρος .55 μέ χορδήν ραβδώσεως 85 - 90. Κατ’ αναλογίαν έπί μικρού συν
τρίμματος μέ χορδήν 10.7 συνεπέρανα διάμετρον .65, μέγεθος τό αυτό προς τό έκ τής 
θχωρίας τής συμμετρίας προελθόν τών δύο ποδών (2x33) διά τήν κατωτάτην διάμε
τρον. Άλλη λεπτομέρεια, τεχνικής μόνον φύσεως, είναι, ότι συχνάκις τά έμπόλια μετά 
τήν κανονικήν περικοπήν τοΰ μαρμάρου απομένουν ώς κυλινδρικά υπόλοιπα κατά τό 
μέσον, διαμέτρου 18-20 έκ. καί ύψους 6 έκ., τά όποια γομφοΰνται είς αντίστοιχον 
βάθυσμα τοΰ ύπεράνω σπονδύλου.

Έκ κιονοκράνων διακρίνονται τό όλιγώτερον δύο είδη. Τό ώραΐον τεμάχιον, 
είκ. 23, άποκείμενον είς τον περίβολον τοΰ Τεγεατικοΰ Μουσείου, παρουσιάζει πολύ πε-

18
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πλατυσμένον τον έχΐνον. Δεν κατωρθώθη ή μέτρησις καί ή σχεδίασις αύτοΰ. Έν άλλο 
έχει τον έχΐνον συνεσταλμένον και όγκωδέστερον, χωρίς τοΰτο νά σημαίνη νεωτέραν

Είκ. 23 Είκ. 24

εποχήν λ Οί ιμάντες είναι δύο ώς φαίνεται επί τοΰ μικροΰ συντρίμματος τής είκ. 24 
ένας δέ μόνον αλλαχού (είκ. 23).

Τό ΰψος τών κιόνων αδύνατον είναι νά εΰρωμεν μέ τά συντρίμματα πού έ'χο-
μεν, άλλ’ άν παραβάλωμεν μέ τούς κίο
νας τοΰ τετραστύλου ναού τής Κνα- 
κεάτιδος, ναοΰ γενικώς συγχρόνου — 
β' ήμισυ 6ου αίώνος — τών οποίων ή 
κατωτάτη διάμετρος μετρεΐ ακριβώς 66 
(2 δηλ. πόδας προς 33), τό δέ ύψος των 
κατόπιν βάσιμων υπολογισμών εύρέθη 
ίσον προς 9 πόδας, 9 x 33 = 2.97 μ., διά 
τον ήμέτερον ναόν, πλατύτερον ώς έ- 
ξάστυλον κατά την πρόσοψιν, εύλογον 
είναι νά ύπερβώμεν τοΰτο τό μέτρον 
τών 9 ποδών κατά ένα τουλάχιστον 
πόδα, 10X33 = 3.30.

Τρίγλυφοι. Δύο κομμάτια φυλασσόμενα εις τό αυτό Μουσεΐον παρέχουν άρκετάς 
ειδήσεις έκτος τοΰ ύψους τής τριφλύφου. Τό καλύτερα διατηρούμενον (είκ. 25) παρου
σιάζει πλάτος καθολικόν 44.7 (τών μηρών έκαστος 75 χιλ. ίσοΰται προς τάς γλυφάς 
έκτος τών δύο ήμίσεων τής ακρινής 36 + 36 = 72) καί ύψος τής ύπεράνω ταινίας 9.5. 
“Αριστερά είκονίζεται τό όπισθεν μέρος μέ τό ήμισυ τόρμου οδοντωτού πελεκίνου καί την 1

1 Βέβαια τυπολογικοί; εξεταζόμενα ανήκουν εις διά- εποχών κιονόκρανα ίδέ τήν πραγματείαν, ΑΕ 1952, 
φορον εποχήν τά άνω κιονόκρανα. Άλλ’ οτι εις πολ- 9 καί σημ. 1 (Άρτέμιδος Κνακεάτιδος, Σελινοΰντος G. 
λούς αρχαϊκού; ναού; συνυπάρχουν διαφόρων ειδών καί Κέρκυρας Άρτέμιδος ναός).
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έγκοπήν βάθους 7.8 έκ., ’ίσου προς τό ύψος τής μετοπικής ταινίας. Δεξιά έχομεν τομήν 
μηροΰ καταλήγοντος άνω ώσε'ι προς σχηματισμόν κιονοκράνου, καθ’ά επί τοΰ ναοΰ τής 
Άρτέμιδος παρετηρήσαμεν λ Τό δεύτερον τεμάχιον (είκ. 26) με τάς αύτάς λεπτομέρειας 
παρέχει πλάτος ολικόν μικρότερον, 41, άλλ3 είναι πιθανόν, ότι τοΰτο πρέπει νά αύξηθή

κατά τι, επειδή τα πέρατα δεν ήσαν διά τήν φθοράν εξακριβωμένα. Παρά ταΰτα υπάρχουν 
ασφαλείς ενδείξεις, ότι τό πλάτος των τρίγλυφων ενίοτε ΰπερέβαινε τό 44.7. Εις τό σχε

δίασμα (είκ. 27) έχομεν απόκομμα επιστυλίου 
περαινομένου αριστερά μέ τό ήμισυ ακριβώς 
τοΰ κανόνος καί μέ τρεις σταγόνας πλάτους
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Είκ. 26

23.5 (ή ταινία άνω ύψος 60 χιλ., ό κανών 50 
καί αί σταγόνες 25 χιλ.). Εντεύθεν άρα εξά
γεται πλάτος τής τριγλύφου 47. Καί επί τό
που τό 1918 έσημειώθη τρίγλυφος μέ μηρούς 

84 χιλ. γλυφάς 75 καί σΰνολον 47.7. Σχετικά μέ τό ύψος έχομεν εμμέσους μόνον ενδεί
ξεις. Εις τον ναόν τής Κνακεάτιδος τό ύψος είναι .57 έκ. άλλ’ ένισχύεται τοΰτο μέ 
τό ύπεράνω έπίκρανον τό παρόμοιον προς τό λεγόμενον ύποδόκιον τοΰ εσωτερικού

1 ΑΕ ε.ά. 12 έξ.
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θριγκού, ύψους 16.5, ώστε 57 + 16.5, 73.5, μέγεθος σύμφωνον εκεί με το ύψος 70 έκ. 
τοΰ έπιστυλίου. Έξ άλλου εις τάς σημειώσεις μου άναφέρεται τρίγλυφος, άνήκουσα 
εις τήν κατά τό τέλος τοΰ 5ου αίώνος γενομένην επισκευήν τοΰ ναοΰ, με ύψος .76 έκ. 
μαζί με τήν ταινίαν ΰψους .15 έκ. Άλλ’ είναι παράδοξον, δτι διά τον μεγαλΰτερον 
ναόν τοΰ λόφου τοΰ Άγ. Ήλία ό Holmberg άναψέρει και απεικονίζει (έ'.ά. 15, είκ. 7) 
τρίγλυφον μέ ύψος .57.8. Τό ύψος όμως τοΰτο είναι τελείως άπίθανον, ώς άσύμμε- 
τρον. Είναι ανάγκη τότε νά ύποτεθή, ότι τό όλον τρίγλυφον θά έμεγάλωνε μέ παρό
μοιον έπίθημα, ώς τό τής τεγεατικής Άρτέμιδος. Μήπως άρα φυσικόν είναι νά ύπο- 
*θέσωμεν, ότι παλαιότερον καί έπΐ τοΰ ναοΰ ημών ύπήρχεν ή αυτή σύνθετος κατα
σκευή, όπόθεν παρέ?ιαβον αυτήν εις τό και άλλως έξηρτημένον μέγα άφίδρυμά των;

Έκ τών μετοπών δεν παρετηρήθη ούδέν ίχνος, άλλ’ έκ τοΰ διαφόρου πλάτους 
τών τριγλύφων — 41 - 44.7 -47 — ασφαλώς συμπεραίνεται, ότι και αί μετόπαι δεν θά εί- 
χον ώρισμένον και τό αυτό πλάτος, ούδέ τά μεταξόνια τών κιόνων θά ήσαν ίσα καί 
κανονικά. Πρόκειται εδώ περί γνωρίμου φαινομένου τών αρχαϊκών χρόνων, καθ’ ό τά 
μεταξόνια καί αί συνηρτημέναι διαστάσεις κατά τό τρίγλυφον παρουσίαζον ποικιλίαν 
εξάπαντος ρυθμικήν, καί κίνησιν ζωηροτέραν κατ’ άντίθεσιν προς τήν όμαλότητα τών 
κατόπιν εποχών λ Έξ άλλου αί μεγα?ιύτεραι διαστάσεις έπεφυλάσσοντο εις τήν πρόσο- 
ψιν τοΰ ναοΰ καί τάς στενάς εν γένει πλευράς χάριν έμφάσεως. Ότι έ'μφασις έπρο- 
νοήδη επί τοΰ ναοΰ ήμών έξάγομεν άπό τον ακόλουθον υπολογισμόν: άφαιροΰντες 
άπό τοΰ όλου πλάτους τοΰ στυλοβάτου = 10.16.4 τά 36.3 + 36.3 = 72.6, διαστήματα άπό 
τοΰ κέντρου τών γωνιαίων κιόνων προς τά έξω, έχομεν μήκος 9.43.8 καί διαιροΰντες 
τοΰτο διά 5 έχομεν 1.88.8 μήκος δι’ έκαστον μεταξόνιον. Μέ τον αύτόν υπολογισμόν 
εύρίσκομεν, ότι τό μεταξόνιον τής μακράς πλευράς ήτο κατά μέσον όρον 1.86.4 ήτοι 
κατά 2.4 έκ. μικρότερον (23.10 - 72.6 = 22.374 : 12 = 1.86.4). Μέ τήν ύπόθεσιν τών 
ΐσων μεταξονίων έπαρκώς δηλώνεται ή λεγομένη έ'μφασις καί άκόμη έλέγχεται άνακρι- 
βής ή άναπαράστασις μέ 14 κίονας, έπειδή τότε ή διαφορά θά ήτο υπερβολικά μεγάλη 
{1.88.8 - 1.72)2. Εννοείται, ότι ή πραγματική κατανομή τών μεγεθών θά είναι διαφο
ρετική. Τά γωνιαία, έδέχθημεν, ότι θά ήσαν στενότερα, καθόσον καί εις άλλους άρχαϊ- 
κούς ναούς, ώς τον τής ’Άσσου καί τον ναόν τοΰ ’Απόλλωνος τής Κορίνθου, έπεδίωξαν 
τοιαύτην στένωσιν. Διά τά λοιπά μεταξόνια, έφόσον δέν έχομεν τον έπί τοΰ στυλοβά
του τύπον τών δωρικών κιόνων, πάσα εικασία περιττεύει. ’Αρκεί νά εϊπωμεν, ότι κατά 
τήν πρόσοψιν μεταξόνια, τρίγλυφοι καί μετόπαι ήσαν έμφαντικώτερα, σύμφωνα άλλως 
μέ τον ύπεράνω κυρίαρχον κόσμον τών γλυπτών τοΰ άετώματος.

Εξαιρετική είναι ή ιδιορρυθμία τοΰ ναοΰ, ώς προς τά γείσα. Δωρικών γείσων ού
δέν ίχνος παρετηρήθη παρά τό γεγονός, ώς εϊδομεν άνωτέρω, ότι οί κανόνες υπό τάς 
τριγλύφους έφερον σταγόνας. Άντιθέτως τά εύρεθέντα γείσα είτε οριζόντια είτε έπαέ- 1

1 Ήδη ό Durm, Baukunst d. Griechen, 1909, σ. 158 2 Εις τόν έπίτριτον μέγαν ναόν ή άναπαράστασις
καί 159 εκθέτει, ότι εις τούς αρχαιότερους ναούς τά με- 6 X 14 είναι δι’ άλλους λόγους επιβεβλημένη, ότε καί ή
ταξόνια δέν είναι ϊσα καί ότι αί συμβουλαί τού Βιτρου- διαφορά τών μεταξονίων είναι έπίσης λογική καί μέτρια 
βίου δέν συμφωνούν μέ τά πράγματα. Πρβλ. σχετικά (2.25.2: 2.17.5). 
εις τό βιβλίον Κέραμοι τής Καλυδώνος, 117, 1.
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τια τής πρώτης κατασκευής κα'ι τής νεωτέρας ήσαν πάντα τοϋ ιωνικού τύπου. Έπί τής 
είκ. 28 εχομεν δύο κομμάτια τοΰ έπαετίου γείσου. Χαρακτηριστικόν ιδιαίτερον τών 
γείσων τής παλαιοτέρας πρώτης κατασκευής είναι τό λαμπρώς είργασμένον δωρικόν 
κυμάτιον. Τό α έχει όπισθεν συνολικόν ύψος 17.3, υπέρ τό κυμάτιον 11.2 καί περαι
τέρω κατά τό διατηρούμενον πέρας 12 εκ., μέτρον ενδεικτικόν, ότι τό γεΐσον προς τά εμ

πρός κατανεύει. Έπί τοΰ β εχομεν πρώτον 18 εκ., έ'πειτα υπέρ τό κυμάτιον μόνον 10 εκ. 
μέ σύμφωνον μείζονα άνόρθωσιν τοΰ κυματίου. Ή διαφορά δέν είναι τυχαία καί θά 
έξηγηθή, μέ τήν ΰπόθεσιν, ότι τό β ανήκει εις διάφορον θέσιν έπί τοΰ αύτοΰ αετώματος.

Εΐκ. 29α. 'Οριζόντιον γεΐσον. Είκ. 29β. Γεΐσον έπαέτιον νοτιάς πλευράς.

Δύο άλλα θραύσματα ανήκουν εις γείσα οριζόντια (είκ. 29). Διακρίνονται μέ τό 
μεγαλύτερον βασικόν ύψος, 22.5 εκ., κοινόν καί είς τά δύο α καί β. Μεταξύ των δια
φέρουν πολύ αίσθητώς κατά τό κυμάτιον. Έπί τοΰ α τοΰτο κατανεύει ίσχυρώς καί έν
τονα υποδεικνύει, ότι τό γεΐσον άνήκει είς τήν μακράν πλευράν αντί τοΰ κανονικού 
δωρικού. Τό β τότε μέ τό όρθιον κυμάτιον θά θεωρηθή ως ύπαέτιον οριζόντιον μέ τήν 
ύπόθεσιν, ότι υπό τον αετόν ή κλίσις τοΰ γείσου ήτο μετριωτέρα, ώς τοΰτο παρετηρήθη 
έπί τοΰ δωρικού ΰπαετίου γείσου τής Άρτέμιδος Κνακεάτιδος (ΑΕ έ.ά. 20 είκ. 18). 
Παρά ταΰτα υπάρχουν δυσκολίαι. Τί χρειάζεται ή όπισθεν τοΰ ΰποθετικοΰ ύπαετίου (β) 
ςπαρατηρουμένη δοκοθήκη; ’Ακριβώς δι’ αυτήν εύλογώτερον είναι νά τοποθετηθή
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τό β υπέρ τον αετόν, δτε θά προστεθή καί άλλο μέσον έμφάσεως εις τήν νοτιοανατολι
κήν πρόσοψιν. ’Άλλως τήν ύπόθεσιν βεβαιώνει ή ορθή έκτίμησις τοΰ γωνιαίου απο
κόμματος γείσου τής είκ. 30. Κατά τήν π"λαγίαν πλευράν ήδη παρουσιάζει τό άνερχό- 
μενον γεΐσον τό ύψος τών 17 εκ., ΰψος ήλαττωμένον λόγφ τής κλίσεως, άλλ’ είναι βέ

βαιον, ότι περαιτέρω άκεραωύ- 
μενον με τήν βάσιν τοΰ κυμα
τίου θά φθάση τό μέτρον τών 
22.5. Έκτος τούτου μανθάνο- 
μεν έκ τοΰ αποκόμματος, ότι ή 
κλίσις τοΰ αετώματος ήτο, ώς 
ύπελογίσθη, 1 : 407 καί ότι τέ
λος τά γλυπτά τοΰ αετώματος 
έπετίθεντο επί πλίνθου διηνε- 

Εΐκ. 30 κοΰς ΰψους .12 έκ. κορυφουμέ-
νης εμπρός εις μικρόν κυμάτων.

Δεν γνωρίζω προχείρως άλλον δωρικόν αρχαϊκόν ναόν, όπου παρά τήν έπικράτησιν 
τοΰ δωρικοΰ γείσου νά διετήρησαν καί διά τήν μακράν πλευράν τό αρχέτυπον ιωνικόν 
γεΐσον ι. Άλλ’ ότι εδώ οί αρ
χιτέκτονες άποψεύγοντες τάς 
γνωστάς δυσκολίας περί τήν 
σύμμετρον κατάταξιν τών δω
ρικών γείσων συνειδητώς έπε- 
δίωξαν τά απλούστερα ιωνικά 
γείσα, εμφαίνει τό γεγονός, ότι> 
όταν βραδύτερον, περί τά τέλη 
τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος, κατόπιν 
πυρκαϊάς ή σεισμών καί μάλι
στα διά τήν επισφαλή θεμελίω- Είκ. 31 Νεώτερον όριζόντιον γεΤσον.
σιν επί ανωμάλου κατωφερικοΰ
εδάφους έπήλθον μεγάλαι ζημίαι προπάντων εις τον θριγκόν τοΰ ναοΰ, καί πάλιν 
έπροτίμησαν διά τήν μακράν πλευράν τά έν χρήσει σύγχρονα ιωνικά γείσα.

Διετηρήθησαν δύο σχεδόν ακέραια γείσα, έξ ών τό μεγαλύτερον με βασικόν ΰψος:
29.5 απεικονίζεται παραπλεύρως (είκ. 31), τά όποια διά τήν εμφανή ίσχυράν κλί- 
σιν των αδύνατον είναι νά θεωρηθούν έπαέτια. Έπ’ αύτών τό άρχαΐον δωρικόν κυμά
των μετά βαθμιαίας μεταβολάς — ναός Αφαίας — έξειλίχθη εις ίωνολέσβων ώς επί τοΰ 
Έρεχθείου 2, όπου άπαντώμεν επίσης τό κατά τήν κορυφήν καθαρώς ιωνικόν κυμά
των. Τό μή άπεικονιζόμενον παρουσιάζει μικρόν διαφορισμόν, καθόσον τό κατά τήν βά- 
σιν κυμάτων είναι περιωρισμένον εις κίνησιν καί ίσως διά τούτο έχρησίμευε ώς ύπαέ-

1 Πρβλ. άνακοίνωσίν μου, πώς άνεπτύχθη τό δωρι- in Thermos und Kalydon, 254-258. 
κόν γεΐσον, εις Bericht iiber die Jahrhundertfeier 2 Durm, Baukunst, 1909, 332, είκ. 318. 
des Archaologischen Institute, Die Ausgrabungen
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τιον. Είναι φανερόν, όχι την κλίσιν ή γενικά κίνησιν παριστάνει τό σΰνολον τοΰ γείσου 
άλλα τό έκφραστικώτατον μέλος, τό κυμάτιον, παρακολουθεί καί την έλαχίστην παραλ
λαγήν, ώς δείκτης απαράμιλλος. ’Έτσι επί τής είκ. 32 βλέπομεν γεΐσον έπαέτιον μέ τό 
κυμάτιον κάτω σχεδόν δρθιον, επειδή τό δλον ΰψώνετο καθέτως μέ την άνω επιφάνειαν 
«κριβώς όριζοντίαν καί την κάτω ελαφρώς κατανεύουσαν.

Περισσότερα καί ακριβέστερα 
άδυνατοΰμεν να εϊπωμεν περί των 
ζημιών τοΰ παλαιοτέρου ναοΰ καί 
τοΰ άνακαινισμοΰ. Τα άντικαταστα- 
θέντα γείσα ή σαν εκ τών άκροτά- 
των μερών τής κατασκευής συμπε- 
ριλαμβάνοντα καί την συναφή κε- 
ράμωσιν, ή οποία ήτο επίσης μαρμά
ρινη, άλλ’ ώς έσημειώθη ανωτέρω 
μεταξύ τών νεωτέρων μελών υπήρξε 
καί ίδιάζουσα τρίγλυφος. ’Ακόμη εί
ναι πιθανόν μετά την ϊδρυσιν τοΰ 
μεγαλύτερου ναοΰ οί Άσεάται νά 
εΐχον εγκαταλείπει τον παλαιόν καί 
ή έπακολουθήσασα πρώιμος αύτοΰ 
κατερείπωσις είχε τό αποτέλεσμα «σημεία ιεροΰ» μόνον νά ϊδη ό Παυσανίας είς την 
«ποχήν του.

Είς συμπλήρωσιν τής περιγραφής τοΰ ναοΰ θά έξετάσωμεν τώρα τά ελάχιστα λεί-

Είκ. 32. Νεώτερον έπαέτιον γεΐσον.

Είκ. 33

ψανα εκ τών γλυπτών τών αετωμάτων. Τον άκρον έμπρόσθιον αριστερόν πόδα μέ τούς 
γαμψώνυχας λαμπρά είργασμένους βλέπει κανείς επί τής είκ. 33 είς δυο όψεις. Τό θη- 
ρίον κατεκλίνετο επί πλίνθου ΰψ. 4.5 εκ. χάριν φυσικό τής κα?νυτέρας εκ τών κάτω 
έμφανίσεως. Τό ύψος 4.5 εκ. τής πλίνθου δέν ήτο αρκετόν, αλλά προσετίθετο είς τό 
ύψος 12 εκ. τής υπέρ τό γεΐσον βάσεως, ώς ανωτέρω εϊδομεν. Τό μήκος άνω τοΰ άκρό-
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ποδος είναι 20 έκ. και τό ύψος υπέρ την πλίνθον 15 έκ., ώστε εις ελαφρώς υπερφυσι
κόν μέγεθος θά παριστάνετο ό λέων. ’Αξιοσημείωτος είναι ή επίμονος πλαστική παρά
σταση; τών οστών και τής διαρθριόσεως αυτών, πράγμα σΰνηθες κα'ι αγαπητόν εις τούς 
αρχαϊκούς γλΰπτας. ’Εργασίαν επίσης πολύ καλήν εμφανίζει και τό θραύσμα έκ τής 
χαίτης τού λέοντος μεγίστου μήκους 24 έκ. (είκ. 34). Κατά ταΰτα ό λέων ήρεμος κα'ι 
άνευ τίνος δράσεως ήτο κατά τό αριστερόν άκρον τού αετώματος εξαπλωμένος κα'ι είχε 
πιθανώτατα κατά τό έτερον δεξιόν άκρον απέναντι του αντίστοιχον άλλον. Τί ύπήρχεν 
έν τώ μεταξύ είναι άδηλον. ’Ίχνη θεϊκών ή δαιμονικών εικόνων δεν εύρέθησαν. Μόνον

εύρέθη τό 1910 καί έ'κτοτε είσήχθη εις τό Τε- 
γεατικόν (ΠΑΕ 1910, 276) σύντριμμα αναγλύ
φου ίχθυοειδοΰς σώματος, πιθανώς Τρίτωνος,. 
τό όποιον άτυχώς έξηφανίσθη είτε κατά τάς 
εργασίας τής έπεκτάσεωςτοΰ Μουσείου είτε κατά 
τήν αναταραχήν τής Κατοχής, 
τά γλυπτά ευρήματα ήσαν ολίγα και πάντα εΰ- 
ρέθησαν προ τής νοτιοανατολικής πλευράς τον 
ναού πιστεύω, ότι μόνον κατά τό εγγύς αέτωμα, 
ΰπήρχον γλυπτά.

ΓΙαρελείψαμεν νά σχετίσωμεν προς τον όλο- 
μάρμαρον ναόν τό σημαντικώτατον γλυπτόν τής 
είκ. 35, επειδή τούτο είναι κατά πολύ άρχαιότερον. 
Εύρέθη τό 1918 όχι παρά τον ναόν άλλ’ εις μικρόν 
επίπεδον χώρον περί τά 100 μέτρα άνατολικώτε- 

ρον. Ή εξαντλητική έρευνα τών εκεί λιθοσωρών παλαιότερον καί τελευταία δεν μάς έδωσε 
άλλο μαρμάρινον κομμάτι ούτε τήν έλαχίστην ένδειξιν ιδιαιτέρου τού τόπου άρχαίου 
ιερού. Εύλογον είναι άρα νά δεχθώ μεν, ότι κατά τήν επί αιώνας ενεργού μένην λεηλα- 
σίαν τού μαρμάρινου υλικού παρέπεσε κάποτε κατά τύχην έκ τού φορτίου τό μεταφε- 
ρόμενον άνάγλυφον καί αδίστακτα νά τό άποδώσωμεν εις τήν μοναδικήν εις τά πέριξ 
καί άρχαίαν λατρείαν τού ιερού. Τό απόκομμα πλακός έκ μαρμάρου τών Δολιανών με 
αριθμόν ευρετηρίου 1605 τού τεγεατικού Μουσείου, πάχους 10 έκ., μεγίστου πλάτους 
30 καί ύψους 25 έκ. διατηρείται ακέραιον αριστερά καί ύπεράνω. Τό άνάγλυφον ύπέρ^ 
τό έδαφος έξέχει 2 - 2.5 έκ. Παριστάνονται δύο γυναικεϊαι θεότητες, ή προς τά αριστερά, 
καθημένη καί ή άλλη όρθια έξάπαντος, διότι καθημένη θά ώφειλε νά είναι κατά τι τα- 
πεινοχέρα τής άλλης, πού κατέχει τήν πρώτην, τήν δεξιάν θέσιν. Τό πιθανόν αρχικόν 
ύψος ύπολογιζόμενον έκ τών παριστανομένων θά ήτο περίπου 50 έκ. τό δε πλάτος,, 
έπειδή πρόκειται περί άναθηματικού έργου, θά ήτο μεγαλύτερον περί τά 60 έκ. ή καί 
πλέον. Θά ύπήρχον άρα δύο ή καί τρεις άλλαι θεοτήτων εικόνες έπί τού ακεραίου άνα- 
θήματος. Δι’ ημάς άπέμεινε τόσον μικρόν μέρος από τάς δύο θεάς, αλλά τούτο άρκεΐ νά 
έκτιμήσωμεν διά πρώτην φοράν έπί σημαντικού παραστατικού έργου τον τύπον καί τήν 
αξίαν τής λακωνικής πλαστικής τού 7ου π. X. αίώνος. Τον τύπον τούτον έμελέτησεν 6

’Επειδή γενικά

Είκ. 34
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Jenkins (BSA 1932, 67 κέ., πίν. 7 -10) παραθέσας πολυάριθμα πήλινα κεφάλια έκ 
προτομών λακωνικά καί μέ πειστικότητα καί σαφήνειαν κατέταξε ταΰτα εις προδαιδα- 
λικά, πρώιμα καί τής ακμής δαιδαλικά καί τα κατόπιν μέχρι τών μέσων τοΰ 7ου 
(650 π.Χ.). Ως μόνιμα χαρακτηριστικά τοΰ τύπου τής ακμής αναφέρει τήν άδρότητα 
τής μύτης πλατυνομένης κάτω, τό ελαφρώς κυρτούμενον κατά τό άκρον περίγραμμα, 
τούς βολβούς τών οφθαλμών άνευ βλεφαρίδων καί. άλλης επεξεργασίας καί τό στενόν 
επάνω επίπεδον μέτωπον. Πάντα ταΰτα επιλέγει άναπτυχθέντα προ τού 650 διετηρή-

Είκ. 35

θησαν μέχρι τοΰ τε?ιευταίου τετάρτου τοΰ αίώνος. ’Απαραγνώριστα και εμφανή είναι 
τά αυτά χαρακτηριστικά επί τών μαρμάρινων εικόνων καί πρύς τούτοις άλλα μέ θαυ
μαστήν εις έκφρασιν αρτιότητα. Ή καθημένη μητρική θεά — αντα παρειάων αχομενη 
λιπαρά κρήδεμιa — εμφανίζει συνολικήν εικόνα, όπου τά πάντα συντείνουν είς τήν αυ
τήν προσπάθειαν. Ή καλύπτρα περιγράφουσα πρώτον τήν ελαφρώς όξυκόρυφον κεφα

λογον μήκος. Μέ τοΰτο τό μήκος σύμφωνον είναι τό έπιμηκυνόμενον μάτι καί ή συν- 
αρμονιζομένη λόξευσις τής άνεχούσης άριστεράς. Διαφορετικά υψώνει τήν κεφαλήν ή 

ακάλυπτος όρθια καί σύμφωνα τά μικρά χαρακτηριστικά φαίνονται κάπως μεγαλύτερα, 
όπως τό τοξοποιούμενον προς τά άνω μάτι. ’Άλλως τήν αυτήν άδρότητα τού σχεδίου 
έξαίρουν έδώ οί κοπτόμενοι είς χονδρούς κόμβους τρεις βόστρυχοι1.

1 "Ομοιοι ακριβώς είναι οί βόστρυχοι τής έκ τοΰ Μενελα'ΐου πηλίνης κεφαλής παρά Jenkins, ε.ά. πίν. 9, 4.

19
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Χρονικώς το άνάγλυφον αδύνατον είναι να συμπέση μέ τον μαρμάρινον ναόν. Τί
ποτε κα'ι τό έλάχιστον δεν ενθυμίζει την κατόπιν έξέλιξιν, τό δέ γνωστόν άνάγλυφον 
τής Χρΰσαφας απέχει πολύ παρά την ομοιότητα τής περί τούς ώμους διαθέσεως τών 
βοστρύχων. Σχετικά μέ την έκτέλεσιν δυνάμεθα ίσως νά καταβώμεν τό πολύ μέχρι τού 
τέλους τού 7ου αίώνος καί τότε θά δεχθώμεν, δτι τό άνάγλυφον ύπήρξεν αφιέρωμα εις 
την άρχαιοτέραν περίοδον τού ξυλοπηλίνου ναού. Παρά ταϋτα υπάρχουν ενδείξεις, δτι 
τό άνάγλυφον κάποτε εις νεωτέρους χρόνους έχρησίμευσε ώς μετόπη τού μαρμάρινου 
ναού. Υπέρ τάς κεφαλάς τών θεαινών καί όπισθεν τής καθημένης φαίνονται επίμονα 
κτυπήματα σφύρας σκοποΰντα την ίσοπέδωσιν, δτι δέ ταϋτα είναι υστερογενή συμπε- 
ραίνομεν εκ τοΰ βιαίως κοπέντος οπισθίου πέρατος τού πέπλου. Αί ύπολογισθεϊσαι 
κατά προσέγγισιν διαστάσεις τοϋ άναθήματος, 50x60 έκ., δεν διαφέρουν σημαντικώς 
άπό τάς πιθανάς διαστάσεις τής άρχαιοτέρας τριγλύφου καί μετόπης. Ώς ειδομεν επί 
τοϋ μεγάλου έπιτρίτου ναοϋ ή τρίγλυφος έχει μικρόν ύψος 57.4 ένισχυόμενον μέ έπί- 
κρανον ύπεράνω καί τό αυτό ύψος έδέχθημεν προ τής επισκευής καί διά τον ήμέτερον 
ναόν.

Σχετικά μέ τό περιεχόμενον, τίνες ήσαν αί παριστανόμεναι θεότητες, πολύ ολίγα 
έχομεν νά εϊπωμεν. Τό γεγονός, δτι ή λατρεία τής ’Αθήνας καί τοϋ Ποσειδώνος έγί- 
νετο επί υψηλής ορεινής διαβάσεως, δπως τής Άρτέμιδος Κνακεάτιδος επί υψηλής βου
νοκορυφής, υποβάλλει την ιδέαν, δτι επί τοϋ άναγλύφου έτιμώντο θεότητες σχέσιν έχου- 
σαι προς την πολυώνυμον όρείαν Μητέρα τής Μ. ’Ασίας. Ή μεγάλη αυτή θεά τής 
’Ανατολής ή μονίμως έδρεύουσα επί τών όρέων καί παραλαμβάνουσα έξ αυτών τό ιδι
αίτερον δνομα —Δινδυμήνη, Λινδία, Δίκτυννα — μετονομάζεται σύμφωνα μέ τάς τοπικάς 
?\,ατρείας εις ’Αθήναν Λινδίαν τής Ρόδου, εις Βριτόμαρτιν ή Άρτέμιδα τής Κρήτης, 
είς ’Αφαίαν τής Αίγίνης, εις Δήμητρα Μέλαιναν τής Φιγαλείας, εις Δήμητρα τής Λυκο
σούρας καί τάς θυγατέρας αυτής την Άρτεμιν καί την Δέσποιναν. Εύλογον είναι νά 
δεχθώμεν άκο?αιύθως δτι ή καθημένη μητρική θεά είναι τις ύπόστασις τής όρείας Με
γάλης Μητρός, άλλα πέραν τούτου, άν ή όρθια είναι ’Αθήνα ή Άρτεμις μάταιον είναι 
νά είκοτολογήσωμεν λ

Μικρά αφιερώματα. ’Ολίγα πήλινα ειδώλια άλλά προ πάντων σημαντικόν πλή
θος χαλκών έ?ατσμάτων μέ παραστάσεις άξιολόγους εύρέθησαν είς τό βάθος τών θεμε
λίων τοΰ ναοϋ καί μάλιστα κατά την προς δυσμάς κατωφέρειαν. ’Εδώ είς άπόστασιν 
40-50 μ. άπό τοϋ ναοϋ είχον κτισθή μέ κοινούς λίθους προφανώς κατά την ’Αρχαιό
τητα 2 ή 3 μικροί άναλημματικοί τοίχοι προς έξομάλυνσιν τού χώρου χάριν τοΰ δρό
μου τοϋ άνερχομένου έξ Ασέας. Τά τοιχάρια — πεζούλια — συγκρατοϋντα τά χώματα 
περιέλαβον καί τά άχρηστευθέντα καί άπορριφθέντα χάλκινα πράγματα. Είς εν έκ τών 
πεζουλίων εύρέθη μικρά χάλκινη τρίαινα έκ λεπτού έλάσματος, ύψους περίπου 6 έκ. καί 
παρέκει δύο άλλαι, έπίσης μικραί έκ σιδήρου, ώς άναφέρονται είς τά Πρακτικά (ΠΑΕ 
1910, 276). Ατυχώς διά την μικρότητα καί κακήν διατήρησιν τών σιδηρών κατά τάς

1 Περί τής σχετικής λατρείας ίδέ διεξοδικώτερα είς τής όρείας Άρτέμιδος ώς Κνακεάτιδος κατεστάθη εδώ 
τήν πραγματείαν, ΑΕ έ.ά. 29-31. Έκ τοϋ λειψάνου τοΰ άρκετά φανερά, 
κολοσσικοΰ άγάλματος καί δι’άλλας ενδείξεις ή λατρεία
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Είκ· 3(>

βιαστικάς μειαφοράς και τοποθετήσεις τής Κατοχής συνετρίβησαν και έξηφανίσθησαν 
εις τό Μουσεΐον. Άλλ’ δταν άναμφίσβήτητον δι’ ή μας είναι, δτι τδ έρευνώμενον ιερόν 
ανήκει είς τον Ποσειδώνα καί την ’Αθήναν Σώτειραν ή βέβαια ΰπαρξις τών αναθημα
τικών τριαινών δεν είναι ασήμαντος.
Τό αύτό συμβαίνει καί δια τό έξα- 
φανισθέν σύντριμμα Τρίτωνος, ώς ήδη 
εϊπομεν.

Κατωτέρω περιγράφονταιτα άξιο- 
λογώτερα έκ τών χαλκών ευρημάτων 
τοϋ 7ου καί 6ου αίώνος. Όπως λακω
νικής τέχνης ήτο τό άνάγλυφον, λα
κωνικοί αί κεραμώσεις τών δύο πα- 
λαιοτέρων εποχών, είς λακωνικόν επί
σης χαλκοτεχνικόν έργαστήριον οφεί
λονται ανεξαιρέτως καί πάντα τα χαλ
κά με την παρατήρησιν, δτι, δπως συμ
βαίνει επί τών αγγειογραφιών, ή τέχνη 
αυτή τής Σπάρτης παρά την αυτοτέ
λειάν της δεν ήτο άπηλλαγμένη έκ τών έξωθεν επιδράσεων καί μάλιστα τής Κορίνθου. 
Παράδειγμα τούτου είναι ή έκ λεπτού έλάσματος ταινία (είκ. 36) με τό ώραΐον πλέγμα

τών αντιστρόφων ανθεμίων, τό άνα- 
'· πτυχθέν ώς γνωστόν είς τον πρωτο-

κορινθιακόν κύκλον (προχόη Chigi, 
650-40 π.Χ.). Άλλ’ ή έκτέλεσις τών 
έκτύπων καί εγχαράκτων κοσμημά
των με την προϋπόθεσιν τής άρχι- 
κώς έξωθεν εισηγμένης μήτρας γε- 
νομένη με πολλήν ακρίβειαν είναι 
έργον τού τοπικού έργαστηρίου. Κυ
ρίως έν είναι τό άνθέμιον μέ 5 έσω- 
τερικά καί δύο έξωτερικά πλατέα 
φύλλα καί είς τούτο ανήκουν καί οί 
μικρότεροι δεσμοί καί ό μέγας δε
σμός ό διατρέχων την δλην σειράν, 
άλλ’ή αντίστροφος τοποθέτησίς του 
άνω καί κάτω, αφήνει χώρον κα
τάλληλον είς προσαρμοζόμενον μι- 
κρότερον άνθέμιον. Υπέρ τα ανθέ
μια καί κάτωθεν αυτών εκτείνεται 

μικρά ζώνη μέ άπλούν πλέγμα. "Οπως προσεκτικά άναπαρέστησε τό πλέγμα τούτο ό 
Παπαηλιόπουλος, τό άνω κατευθύνεται προς αριστερά καί τό κάτω δεξιά, ένω ή

Ό
I
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κυρία σειρά μένει οΰδετέρα. Ή ταινία παρουσιάζει όπάς καθηλώσεως επί ξύλου. 
Πρόκειται περί στολισμού ξύλινων κιβωτίων, μικρών ή μεγάλων καί όμοιου προορι
σμού τής μεγάλης πλειονότητος τών χαλκών αντικειμένων.

“Ισου ύψους ή πλάτους δύο ταινίας με μικράν διαφοράν μεταξύ των έχομεν εις 
την εΐκ. 37. Επ’ αυτών καθ’ ώρισμένα διαστήματα έχουν καρφωθή γοργόνεια, εκ τού

Είκ. 38 Είκ. 39

λαιμού τών οποίων δύο έλισσόμενοι σχηματικώς όψεις άντικρύζουν άλλήλους. Όμοιον 
σχηματισμόν δεν γνωρίζω άλλοθεν, άίλά παραπλήσιον πρέπει νά είχε τό άκρωτήριον

Εί«. 40 Είκ. 41

τού ναού τής Λαφρίας τής Καλυδώνος (Κ. Α. Ρωμαίου, Οί κέραμοι τής Καλυδώνος; 
ΑΕ 1937, 300 κ.έ. 313 πίν. 5) τού 620 -10 π. X. Τά γοργόνεια όμως διατηρούμενα κά
πως κατά την ευρεσίν των διά τό εύθραυστον έσχον την τύχην τών τριαινών.

Ώς τά γοργόνεια ούτω καί άλλα ζωάρια προσεκολλώντο επί παρομοίων ταινιών. 
Συνεχώς απεικονίζονται τέσσαρες άλέκτορες πάντες άνήκοντες είς τον 7ον αιώνα πλήν 
ίσως τού τελευταίου. Ό αρχαιότερος όλων είκονίζεται είς τό ήμισυ τού πραγματικού 
μεγέθους (είκ. 38). Αξιοσημείωτος είναι ή δεξιωτάτη περικοπή τού λεπτού ελάσματος, 
ώστε νά παρασταΟή τό περίγραμμα μέ πάσαν ακρίβειαν. Διακρίνεται ή υπό την σιαγόνα 
έξόγκωσις, περαιτέρω ή κρεμαμένη κάλλαια (κοινώς καρκάλλι), τό κυρτόν ράμφος, τό 
λειρίον επάνω. Λαιμός καί κορμός έχουν εξαίρετα χαρακτηρισθή, ώστε διά την άπλο- 
ποιημένην παράστασιν τών σκελών νά μη είναι ανάγκη νά ύπερβώμεν τάς 2 ή 3 τελευ
ταίας δεκαετίας τού αίώνος. Τά λεπτά πτίλα τού λαιμού καί τού στήθους παριστάνον- 
ται μέ σειράς έκτύπων στιγμάτων καί τό άπηλλαγμένον έκ στιγμάτων μέρος υπο
δηλώνει τάς πτέρυγας. Ό μικρότερος επίσης καλώς χαρακτηρισμένος αλέκτωρ
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(είκ. 39) δεν απέχει πολύ χρονικώς τοΰ πρώτου. Νεώτερος αίσθητότερον είναι ό άλέ- 
κτωρ τής είκ. 40. Ύψος 3.δ εκ. Διατηρείται κάτω ή όπή τής καθηλώσεως.Τά πτίλα τοΰ 
στήθους παριστάνονται τώρα φολιδωτά καί αί πτέρυγες μέ παραλλήλους γραμμάς. 
Τέλος ό τής είκ. 41 είναι περισσότερον ανεπτυγμένος καθόσον τό φολιδωτόν πτέρωμα 
παριστάνεται καί επί τοΰ περιγράμματος τοΰ στήθους μέ μικρά τόξα ανώμαλα.

Έκτος τοΰ πρώτου άλέκτορος παρατηροΰμεν επί τών τριών άλλων δύο τινά. 
Πρώτον, τά σκέλη δεν έχουν τό αυτό πλάτος, αλλά μέ πρόθεσιν προοπτικοΰ διαφορι-

Είκ. 42

σμοΰ. Έπειτα υπέρ τάς κατερχομένας πτέρυγας ανυψώνονται δρεπανοειδή τά πτερύγια 
τής ουράς, στόλισμα καί διά τον χρωματισμόν του ιδιαίτερον τοΰ άλέκτορος. Τοΰτο 
δέν είναι άγνωστον εις κορινθιακός καί άττικάς αγγειογραφίας, άλλ’ είναι συχνότατον 
επί τών λακωνικών. Έπί τής λακωνικής οίνοχόης έκ Σάμου τοΰ ρυθμοΰ III, τήν οποίαν 
εύρε καί έδημοσίευσεν ό αείμνηστος φίλος Δημ. Ευαγγελιδης (Έπιτύμβιον Τσούντα, 
504-518, πίν. 3) καί οί δύο αντιμέτωποι άλέκτορες παρουσιάζουν λαμπρώς έξηρμένα 
τά πτερύγια τής ουράς. Τό αύτό παρατηρεΐται έπί ικανών παραδειγμάτων έκ τής Όρ
θιας λ Ή συχνότης άρα τής τοιαύτης παραστάσεως εύλογον είναι νά θεωρηθή ιδιαι
τέρως χαρακτηριστική τών λακωνικών άλεκτόρων.

Έπί τής είκ. 42 βλέπομεν καθηλωμένον ώραίον ρόδακα καί έπ’ αύτοΰ έρπουσαν 
άλώπεκα. Ή άπεικόνισις έχει τό μέγεθος τοΰ πρωτοτύπου, τό ήμισυ δέ τοΰ αύτοΰ με
γέθους παρέχει ή είκ. 43 μέ είδος σκολόπακος (μπεκάτσας) έπί τοΰ ρόδακος. Τό κατά 1

1 Sanctuary, 276 είκ. 128 καί έπί άσπίδος μολυβδίνου ειδωλίου. Μολύβδινοι πετεινοί, ρυθμοΰ II, 189, 21 
καί πίναξ 194, 13.
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Εϊκ. 43

την ιδίαν φύσιν έρπον θηρίον παριστάνεται εξαίρετα κα'ι ώς σύνολον και καθ’ δλας τάς 
λεπτομέρειας. Δεν λείπει και έδώ ό προοπτικός διαψορισμός εις τα σκέλη. Ή δλη κα
τασκευή τής κεφαλής μέ τό έντονον βλέμμα και τό προβαλλόμενον ρόγχος, τό τρίχωμα 
τής κοιλίας μέ στίγματα και τοΰ θυσανωτού άκρου τής μακρας ούρας είναι χαρακτη
ριστικά αξιοπρόσεκτα. ’Αλωπεκές, εΐκονίζονται έπ! αγγείων λακωνικών τοΰ III ρυθμού, 
δπως ή Lane εκθέτει εις BSA 1933-1934, 130, 158, 169.
Πλαστικά! άλώπεκες παριστάνονται κα! έπ! τρίποδος μεγάλου 
χαλκού κρατήρος από τό Τρεμπενίστε, άποκειμένου εις τό 
Μουσεΐον τοΰ Βελιγραδιού, τοΰ τέλους τοΰ 6ου αίώνος. Ό 
κρατήρ παρουσιάζει ομοιότητας προς τό μεγαλειώδες έργον 
τής λακωνικής χαλκοτεχνίας τον κρατήρα τοΰ Vix λ

Έξηντλήθη δ λόγος περ! τών ταινιών και τών σχετικών 
κοσμημάτων, πού ήσαν τοποθετημένα έπι τοΰ άνωτέρου μέ
ρους τής υποθετικής κίστης ή μικροΰ κιβωτίου. Κάτω περι- 
μένομεν φυσικά σημαντικωτέρας εικόνας και τάς έχομεν. Ή είκονιζομένη θεά πατεΐ 
έπι βάσεως καθηλωμένης έπι τοΰ ξύλου, δπως τοΰτο δηλώνουν δύο κυκλικά! όπαί 
(είκ. 44). Μέ την αριστερόν κρατεί καρπόν ροιάς κα! μέ την δεξιάν άνέχει δυσερμή- 
νευτον δισκοειδές άντικείμενον. Πολύ δυσχερής ύπήρξεν ή ερμηνεία, αλλά μετά μα
κράν έρευναν κα! χρόνον σχετικόν κατέληξα νά πιστεύω, δτι έδώ έχομεν αυτήν ταύτην 
τήν εις τό ιερόν λατρευομένην Άθηνάν Σώτειραν, άοπλον άλλως κα! κρατούσαν ρόαν 
κα! αιγίδα. Τήν ακριβή έντύπωσιν τοΰ συνόλου παρέχει μόνον ή φωτογραφία, αλλά 
σχετικά μέ τάς σημαντικός λεπτομέρειας διαφωτιστικόν είναι τό σχέδιον 2. Τό πρωτό
τυπον μέ ύψος 12.5 έκ. είναι κατά ]/3 μεγαλύτερον τοΰ είκονιζομένου. Πρόδηλος είναι 
ή αδρά, πλατεία, τετράγωνος έκφρασις, προ πάντων κατά τήν κεφαλήν, τον λαιμόν, τήν 
μύτην, τήν προέχουσαν σιαγόνα. Κατά ταΰτα τυπολογικώς χρονολογείται ευθύς αμέσως 
μετάτό μαρμάρινον ανάγλυφων, άλλ’ή έκτέλεσις θά έγινε κατά τό τέλος τοΰ αίώνος ή τάς 
άρχάς τοΰ 6ου. Βεβαία είναι ή ρόα παρά τήν υπερβολικήν έξεικόνισιν τοΰ όπεράν» 
άνθους. Άλλ’ ή αίγίς; Φανερόν είναι, δτι διά τής δεξιάς ή θεά ανυψώνει υπέρ τό έδα
φος τών ποδών σακκοειδές άντικείμενον κρυπτύμενον έν μέρει δεξιά υπό τον πέπλον 
κα! αριστερά συναπτόμενον μετά τήν καθωρισμένην παρυφήν μέ έξάρτημα αγνώστου 
διά τήν φθοράν μορφής. Είς ταΰτα προστίθεται τοΰτο τό σπουδαΐον χαρακτηριστικόν, 
δτι αί καλύπτουσαι τό έσωτερικόν φολίδες είναι ακριβώς δμοιαι προς τά κροσσωτά 
μαλλιά έπ! τής κεφαλής τής θεάς. Ότι ή αίγίς, κύριον δπλον τής Άθηνάς, αλλά κα! 
τοΰ αίγιόχου Διός κα! τοΰ ’Απόλλωνος, άρχικώς ήτο δέρμα τριχωτόν, σύμφωνα μέ τήν 
παναρχαίαν συνήθειαν νά περιβάλλωνται αντί θώρακος μέ δέρματα οί πολεμισταί, 
έγνώριζον ήδη οί αρχαίοι καθά ό ΗΡΟΔΟΤΟΣ 3 διεξοδικώς αναπτύσσει. Ό αύτός ιστο

ί Rune Joffroy, Le Tresor de Vix, 24 πίν. XX, l 
καί XXI, 12. Αί άλώπεκες είναι βέβαιαι παρά τόν δι
σταγμόν τοΰ συγγραφέως. Είναι τοΰ αύτοΰ τύπου μέ 
τήν ΐδικήν μας άλλα διά τήν νεωτέραν εποχήν λεπτότε
ροι τό σώμα.

2 Ό σχεδιάσας κ. Άλεξ. Παπαηλιόπουλος έπρό-

σεξε, οτι έκ τών γραμμών αί μέν είναι απλώς εγχά
ρακτοι άλλαι δέ είναι ελαφρώς έκτυποι. Τάς τελευ
ταίας παρέστησε ζωηροτέρας.

3 ΗΡΟΔ. IV 189 ι. .. την δε άρα εο&ήτα και τάς αιγίδας 
τών αγαλμάτων της ' Αϋηναίης εκ τών Λιβνσσέων hioirj- 

σαντο οί "Ελληνες' πλην γάρ ή δτι οκντίνη ή εοϋης τών
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ρικός (VII 91) αναφέρει, διι οί Κίλικες ειχον λαισήια dvr’ ασπίδων, ώμοβοεης πεποιη- 
μένα. Ήσαν άρα τά λαισήια, γνωστά άλλως καί έκ τής Ίλιάδος (Ε 452: ασπίδας 
εύκύκλους, λαισήια τε πτερόεντα) πρωτόγονοι ασπίδες, δέρματα λάσια, δηλ. τριχωτά και 
θυσανωτά, ακατέργαστα. Βέβαια ή αίγις ως δπλον των θεών καί μάλιστα τής Άθηνάς 
προσέλαβεν εξαίσιας ιδιότητας και μορφολογικώς άνεπτύχθη με την συνάρτησιν τοϋ 
γοργονείου κα'ι των δφεων κατά την περιφέρειαν, άλλ’ ή άνάμνησις τής δερμάτινης

Είκ. 44

καταγωγής πάντοτε διετηρήθη. Μόνιμον αυτής έπίθετον είναι πολλαχοϋ τής Ίλιάδος ή 
θυσανόεσσα καί επί πλείστων αγγειογραφιών- ή επιφάνεια τής αιγίδος καλύπτεται μέ 
φολίδας σχηματικός ή παραστατικού τριχώματος λ

Σύμφωνα μέ τά ανωτέρω εύλογον είναι νά δεχθώμεν, δτι τό περίεργον είδος 
είναι πραγματικώς αΐγίς, άλλ’ ευθύς προκύπτει ή δυσχέρεια, καθόσον άγνοοΰμεν, άν ή 
ύψώνουσα την όνομασθεΐσαν αιγίδα είναι ή ’Αθήνα. Εις την αυτήν δυσχέρειαν φαίνε
ται δτι εύρέθη καί ό Dawkins, δταν δημοσιεύων σχεδιάσματα επί οστέινων πλακιδίων 
έκ τοΰ ιερού τής Όρθιας Άρτέμιδος, ώς τό τής παρατιθέμενης είκόνος 45, την καθ’

Λιβνσαέων εοτί καί οί ϋνοανοι οί εκ των αιγιδών αντηοι 
οΰκ δφιές είοι άλλα ίμαντινοι, τά δε άλλα κατά τωντο εοταλ- 

ται.. . αίγίας γάρ περιβάλλονται -ψιλάς περί την εσ&ήτα 
θυσανωτός...

1 ’Αρκετά διεξοδικώς έγραψε περί τής αιγίδος καί 
τής προελεΰσεως αυτής ό W. ReichRl, Homerische

Waffen, 1901. 54-56. Άξιοσημείωτον είναι, σ. 56, τό 
άναφερόμενον, δτι ήδη δ SXDDNICZKA παρεδέχθη, δτι 
ή φολιδωτή (schuppenartige Bedeekung) είκών δέν 
σημαίνει μεταλλικήν έπένδυσιν άλλα παράστασιν θυσά
νων τοΰ τριχώματος.
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ημάς αιγίδα ώνόμασε ακαθόριστον πράγμα (indeterminated object) *. Προφανής είναι 
ή ομοιοτης των εικόνων· Η είκονιζομένη με στεφάνην επί τής κεφαλής καί χρονικώς 
άνήκουσα εις την αυτήν, ώς ή έκ τοΰ ήμετέρου ναού ύψώνουσα την άριστεράν παρου

σιάζει έμφαντικώς ρόαν καί με την δεξιάν κρατεί παρομοίαν 
αιγίδα μέ σχηματικήν δήλωσιν τοΰ τριχώματος. Εντελώς ό- 
μοιον πλακίδιον, άτελώς σωζόμενον, ανήκει καταφανώς εις. 
νεωτέραν εποχήν, ίσως τοΰ 5ου αίώνος, πράγμα που σημαίνει 
τήν συχνότητα τής παραστάσεως εις μακρότερον χρόνον. Δύο- 
άλλα πλακίδια σύγχρονα μέ τό είκονιζόμενον εμφανίζουν τήν 
θεάν άνυψώνουσαν τήν άριστεράν μέ τήν αιγίδα καί μέ τήν 
δεξιάν κρατούσαν στέφανον 1 2.

Συχνή ήτο ή λατρεία τής Άθηνάς εΐς τήν Σπάρτην καί 
επί τής άκροπόλεως ή Χαλκίοικος είχε θέσιν Πολιάτιδος. Έάν 
λοιπόν τεθή, δτι τό κρατούμενον «ακαθόριστον» είδος είναι 
αίγίς, όπως αναμφισβήτητα αληθεύει, τίς άλλος θά έχειρίζετο 
έκτος τής θεάς τό σημαντικώτατον τούτο προστατευτικόν 
όπλον; Τό αυτό ισχύει καί κατά μείζονα λόγον διά τό έκ τοΰ- 
ίερού είκονίδιον, όπου έναργεστέρα είναι ή παράστασις τής 
αιγίδος. Άλλ’ έδώ προστίθεται καί άλλη σημαντική έ'νδειξις. 
Ή Άθηνά Σώτειρα είναι ή αυτή, ή τουλάχιστον παράλληλος 
μορφή προς τήν Άθηνάν Νίκην τής Άκροπόλεως. Σύμφωνα 
μέ άξιόπιστον μαρτυρίαν 3 τό άρχαΐον άγαλμα τής Άθηνάς. 
Νίκης παριστάνετο μέ ρόαν εις τήν δεξιάν καί κράνος εις τήν 
άριστεράν. Κυρίως ήτο Άθηνά νικήτρια καί φυσικόν ήτο να 

μή έ'χη πτερά καί νά προσλάβη τό έπίθετον τής Άπτέρου μέ τήν άνάπτυξιν τής 
προσωπικής Νίκης. Διαφανής είναι ό παραλληλισμός. Μετά τήν νίκην ή Άθηνά 
τής Άκροπόλεως αποβάλλει τό κράνος καί ευαγγελίζεται τήν ευφορίαν. Τό αυτό 
υπόσχεται ή Σώτειρα άποβάλλουσα αντί τού κράνους τήν αιγίδα. Ή συσχέτισις 
δέν είναι μόνον πιθανή αλλά βεβαία, διότι ή Άθηνά Νίκη είναι συνυφασμένη είς τάς 
μυθολογικός αρκαδικός παραστάσεις. Είς τό γειτονικόν Παλλάντιον ό μυθικός Πάλλας 
ό Λυκάονος έτιμάτο διά ναού (Παυς. VIII 44, 5) καί αγαλμάτων, ήτο πατήρ τής Νί
κης καί άνέθρεψε τήν Άθηνάν (Διον. Αλικ. I 33). Δέν είναι μακράν ή Μαντίνεια καί 
οί Μαντινεΐς ανέθεσαν είς τήν ’Ολυμπίαν Νίκην, Άπτερον, δηλ. Άθηνάν Νίκην, έ'ργον 
τού Καλάμιδος (Παυς. V 26, 6). «Πολλών, άρα, ονομάτων μορφή μία». Ή μεγάλη

Είκ. 45. Όστέϊνον πλακίδιον 
τής Όρθιας Άρτέμιδος.

1 Sanctuary, 216.
2 Δυο άλλα μέ πιθανώς όμοίαν παράστασιν πλακίδια 

άποκομισθέντα άγνωστον πώς έκ Σπάρτης είς τό Μου- 
σεΐον τής Δημητσάνας έδημοσιεύθησαν είς JHS 12, 
σ. 41 κέ· ’Αλλά τά σχεδιάσματα των είναι άχρηστα 
καθόσον έγιναν σύμφωνα μέ φωτογραφίας πολύ σκο
τεινός.

3 ΑΡΠΟΚΡΑΤΙΩΝ : Νίκη Άίληνά, Λυκούργος εν τω περί 

της ίερείας. °Οτι δε Νίκης ’Λ'ΰηνάς ξόανον απτερον, εχον

εν μεν τη δεξιά ρόαν εν δε τη ενωννμψ κράνος, ετιμάτο 
παρ3 3Λϋηναίοις, δεδήλωκεν 'Ηλιόδωρος περιηγητής εν a' 

περί 3Ακροπόλεως, Πρβλ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΝ έν ΑΕ 1897, 184 
καί JUDEICH 2, 222. Πολλά καί διεξοδικά έγραψεν ό αεί
μνηστος Γ· Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ, περί τής σημασίας τής 
ρόας κατά τήν αρχαιότητα καί τοΰ αρχαίου ίεροΰ τής 
Άθηνάς Νίκης, χωρίς νά άσχοληθή μέ τά έκ Σπάρτης, 
πλακίδια καί τήν αιγίδα έν ΑΕ 1939, 99 -110.
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Άλέα τής Τεγέας δεν ήτο διαφορετική από τήν Άθηνάν Σώτειραν 1 καί ή κυρίως το
πική Πολιάτις έχάρισε «εις φυλακήν πόλεως» τρίχας τής Μεδούσης.

’Αγέρωχος προβαίνει καί απειλητικός ό Σπαρτιάτης. Ή δλη έμψάνισις και κάδε 
λεπτομέρεια εμφαίνουν τήν αποφασιστικότητα κα'ι τον άδιάψευστον ανδρισμόν του 
(είκ. 46). Όρθια μέ μικροτάτην άπόκλισιν στέκει επάνω εις ισοδύναμον λαιμόν ή με

γάλη σχεδόν τετράγωνος κεφαλή. Ένεργώς αποφασιστική είναι ή χειρονομία, καθώς ό 
ήρως άδράχνει τό ξίφος δι’ ένδεχομένην εις κάθε στιγμήν δράσιν. Τήν ζωηρότητα τής 
χειρονομίας τονίζει έτι μάλλον τό επίτηδες και παρά τήν συνήθειαν προβαλλόμενον 
αριστερόν σκέλος (αντί τοΰ δεξιού, ώς είναι κανονικόν, όταν τό πρόσωπον βλέπει αρι
στερά). Κατά τον αυτόν λόγον τό ζωηρώς έντεινόμενον προς τό όπισθεν δεξιόν σκέλος 
ευρίσκει άνταπόκρισιν κα'ι άμοιβαίαν έξαρσιν εις τήν προβαλλομένην δεξιάν, όπως γενι
κώς δυνάμεθα να άναπαραστήσωμεν αυτήν καί συμπληρώσωμεν τό οίκεΐον πλάτος τοΰ 
στήθους. Έτσι εύοδώνεται ή έ'κφρασις τής ζωής, καθόσον περί τον εύσταλή κορμόν τά 
τέσσαρα άκρα ρυθμίζονται μέ πλήρη τούτων άντικίνησιν (contraposto).

1 Πρβλ. μελέτην μου «Ή Άθηνά Πολιάτις έν Τεγέα» εις ΔΕΝΑ 1912, 49 κέ. Γενικώτερα ίδέ ImmERWAhr, 
Kulte u. Mythen Arkadiens, 52 κ.έ.
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Οί λόγοι δεν περιττεύουν, όταν κινούν την προσοχήν εις πραγματικός αξίας 
τού έργου τής τέχνης. Άποβλέποντες εις τα ζωηρά έκτυπα σχέδια των μηρικών μυώ
νων, ως τα έξιχνίασεν ό ΙΙαπαηλιόπουλος, άναγνωρίζομεν ότι ό καλλιτέχνης έπεδίωξε 
έντονωτέραν τάσιν καί κίνησιν εις τό δεξιόν παρά εις τό αριστερόν σκέλος (πρβλ. καί 
την διαφοράν εις ύψος τών επιγονατίδων). ’Ακριβώς τό αύτό θά συμβαίνη σχετικά μέ 
την κίνησιν τών χειρών. Εις την ζωηράν άπομάκρυνσιν τής αριστερός θά αντίστοιχη 
μειωμένη προβολή τής δεξιάς. Ό καλλιτέχνης συνειδητά έπεδίωξε νά εμφάνιση τον

Είκ. 47

ήρωα ζωηρά κινούμενον, χωρίς μέ τούτο καθόλου νά μείωση τό όρθιον καί επιβλητι
κόν του ανάστημα. Επέτυχε, θεωρητικώς θά έλέγομεν, νά υπόταξη τήν όλην εικόνα εις 
ρυθμόν άνώτερον μέ πλήρη άνευ διαλειμμάτων διάρκειαν.

Τήν λακωνικήν τέχνην ελέγχει καί εν μόνον χαρακτηριστικόν, ή δηλωμένη μέ στί
γματα καί περίγραμμα γενειάς χωρίς μύστακα. Τό χαρακτηριστικόν τούτο είναι μόνιμον 
εις πολλάς εικόνας έκ τής Όρθιας Άρτέμιδος 1 καί δύο άλλων εκ τού ιερού πλακι
δίων, ώς κατωτέρω θά ίδωμεν, σύμφωνα μέ τήν γνωστήν πρώτην παραγγελίαν τών 
νέων εφόρων: τον μύστακα κείρεσΰαι και τοΐς νόμοις πειθεσθαι. ’Αλλά καί γενικώτερον 
φανερά είναι ή όμοιότης μέ τήν κεφαλήν τής ’Αθήνας κατά τό μέγεθος καί τήν άδρότητα 
τών λεπτομερειών —χείλη, μύτη κ.τ.λ. Τό ύψος τής κεφαλής τού ήρωος είναι τό πέμπτον

1 Sanctuary, πίν. 167, παρομοία κεφαλή αρχαιότερα (Dawkins 740 π.Χ.), 160, 2. 3.
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ακριβώς τοΰ συνολικού ύψους, δηλ. 3.36 έκ. (μέχρι τοΰ άκρου τής γενειάδος): 16.8 εκ. 
επί τοΰ πρωτοτύπου καί επίσης ακριβώς πέντε κεφαλής ύψη έπί τής ’Αθήνας αποτε
λούν τό δλον ύψος, 2.5 έκ.: 12.5. Διαφορετικά ή θεά ή ήρώ'ίσσα τής είκ. 47 παρά 
την φθοράν τής έμπροσθεν πλευράς έχει ανάστημα λεπτόν καί ραδινόν, καθόσον τό 
όλον ύψος —ήλαττωμένον είς όλας τάς συσχετιζομένας άνω κατά τό '/3 — άποτελεΐται 
από έξ (6) κεφαλάς, 14.2 έκ.: 2.3. ’Ακολουθεί, παρά την προς τά δεξιά κατεύθυνσίν της 
αδύνατον νά θεωρηθή άντικρυστή μορφή τής Άθηνάς ή τού ήρωος. Χρονολογικώς 
άρχαιοτέρα είναι περί τό 600 π.Χ. ή - 
Άθηνά, ελάχιστα νεώτερος ό ήρως 
καί μετά δύο πιθανώς δεκαετίας ή 
ραδινωτέρα ηρωίνη, 580-570. Ή 
πολύ προέχουσα μεγάλη μύτη καί ό 
διατηρών μέγα μέρος τής άρχαίας 
ύπτιας θέσεως πήχυς είναι στοιχεία 
πού δεν επιτρέπουν νά καταβώμεν 
έως την εποχήν τής κύλικος τού Άρ- 
κεσίλα (565-550 π.Χ.).

Δεν άνήκει λοιπόν είς τήν αύ- 
τήν σειράν καί τήν αυτήν κίστην ή 
ας εΐπωμεν λάρνακα. "Ομως όφείλο- 
μεν άπάντησιν είς τό ερώτημα, ποιος 
νά είναι ό άπειλητικός καί δι’ έπί- 
θεσιν έτοιμαζόμενος ήρως. ’Ανέκα
θεν έσκέφθην τον Μενέλαον ένθυ- 
μηθείς τό χωρίον τού Παυςανιου περιγράφοντος τήν λάρνακα τού Κυψέλου, V 18,3: 
Μενέλαος δε δώρακά τε ένδεδνκώς και έχων ξίφος έπειοιν Ελένην άποκτεΐναι, δηλα ώς άλι- 

σκομένης Ίλιον. Δεν βλάπτει καθόλου, ότι δ είκονιζόμενος δεν έχει θώρακα. ’Αντίθετα 
σημαντικόν είναι, ότι, ενώ λείπει κάθε είδος όπλιτικής σκευής, περικνημίδες, δόρυ, κρά
νος, τό ξίφος μόνον παριστάνεται καί έμφαντικώς μέ όλην τήν έξάρτησίν του — τελαμώνες 
διασταυρούμενοι. ’Άλλως ή τιμωρία τής άπιστου ωραίας, ήδη αιχμαλώτου, δεν ήτο έρ- 
γον οπλίτου καί τό ξίφος ήτο άρκετόν. Μέ γυμνόν ξίφος βλέπομεν τον Μενέλαον νά 
επιτίθεται κατά τής Ελένης έπί μελανόμορφου άμφορέως τού Λυδού \ Καί ή Λάκαινα 
Λαμπιτώ (Αριςτοφ. Λυσ. 155) εκφράζεται άφοριστικώς: ό γών Μενέλαος τάς 'Ελένας 
τά μάλά πα γνμνάς παραυιδών έξέβαλ’, οίώ, το ξίφος. Πιθανώτατον άρα νομίζω είναι 
τό όνομα τού Μενελάου.

"Οσον καί άν είναι άκρωτηριασμένη ή Χίμαιρα (είκ. 48) διασώζει άρκετάς άξίας 
τού άκεραίου έργου. ’Επιμελή μένον καί εκφραστικόν είναι τό περίγραμμα, υπερήφανα 
άνατείνεται ό τράχηλος τού θηρίου προβάλλων μέτωπον άγριωπόν καί τό εσωτερικόν 
σχέδιον εγχάρακτον ή έκτυπον είναι επίσης φροντισμένον. Τό είκονιζόμενον μέγεθος είς

1 Buschor, Grieehische Vasen, είκ. 130, πρβλ. γενικώτερον ΒΕΡΔΕΛΗΝ, ΑΕ 1937 τ. έκατονταετηρίδος,. 
3ον μέρος 754 κ έ.
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Είκ. 49

μήκος μέγιστον καί ύψος είναι τό ήμισυ τοΰ πρωτοτύπου 16 έκ.: 15.5. Είναι άρα ισοϋψές
σχεδόν μέ τον όνομασθέντα Μενέλαον. Πλή
ρη άπεικόνισιν Χίμαιρας μετά τοΰ αντιπάλου 
Βε?ιλερεφόντου έπ'ι τοΰ σχετικοΰ Πήγασου 
έ'χομεν έπ'ι πρωτοκορινθτακοΰ άρυβάλλου ’, 
άλλ’ ή Χίμαιρα ημών είναι νεωτέρα. Ανή
κει εις την εποχήν των μεσαίων κορινθιακών 
ή τών λακωνικών τοΰ ρυθμοΰ III. Εις την 
αυτήν σειράν τής λάρνακος πιθανώς ανήκει 
και ή όχι όλιγώτερον έπιτυχώς σχεδιασμένη 
Σφίγξ τής είκ. 49 ένθυμίζουσα τάς Σφίγγας 
ακρωτήρια τοΰ μεγαλυτέρου άρχαϊκοΰ ναοΰ 
τής Καλυδωνίας Λαφρίας2, περί τό 570 π.Χ.

’Ακολουθούν τέσσαρες παραστάσεις, τριών 
άνδρών καί τράγου, πού θά ήσαν τοποθετη
μένοι, έκάστη χωριστά, έπί ζώνης όχι τής αυ
τής αλλά πάντως μικροτέρου ΰψους. Εις τήν 
είκ. 50 παρίσταται—μέγεθος πρωτοτύπου— 

οπλίτης Σπαρτιάτης μέ τό μόνιμον χαρακτηριστικόν τής γενειάδος χωρίς μύστακα. 
ΦορεΙ κράνος μέ προμετωπίδα καί μικρόν επάνω λείψανον λοφείου. Ή ίσχυρώς οπι
σθοχωρούσα αριστερά ώρισμένως θά 
έκράτει ασπίδα, ως φαίνεται, άποκολ- 
ληθεΐσαν. Σημείωσε καί εδώ τήν λε
πτότητα τοΰ περιγράμματος μάλιστα 
κατά τον αριστερόν ώμον καί βρα
χίονα. Εποχή τών δύο πρώτων δε
καετιών τοΰ 6ου αίώνος.

"Οταν ό μέγας μακρόσειρος Ταΰ
γετος είναι χιονισμένος καί άνεμοι 
διαπνέουν τήν κοίλην Λακεδαίμονα, 
τό ψΰχος δέν είναι υποφερτόν διά 
τούτο παρά τήν περίφημον σκληρα
γωγίαν ό Σπαρτιάτης τής είκ. 51 είς 
μέγεθος τοΰ πρωτοτύπου είναι επιμε
λέστατα τυλιγμένος είς τήν χλαϊνάν

r\ , * , , Είκ. 50
του. θαυμαστόν είναι, πως το ακρι
βέστατα περικοπέν περίγραμμα παριστάνει γενειάδα, μύτην, πρόσωπον, τό ελλειψοειδές 
λακωνικόν κρανίον, τήν μακράν κόμην, ολόκληρον τό σώμα μέ τήν καμπτομένην δεξιάν 
καί όλα αύτά τά ενώνει είς εν τόσον άπλοΰν όσον καί περιεκτικόν σύνολον. Δέν γνω- 1

1 Buschor, Griech. Vasenmalerei, 51 είκ. 34. 2 Κέραμοι χής Καλυδώνος, 12 κ.έ.
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ρίζω παρομοίαν εικόνα άλλοθεν, άλλ’ ό λακωνικός τύπος τής κεφαλής, των αρχών τοΰ 
αίώνος, είναι φανερός.

Σημαντικά νεώτερος είναι ό νέος τής είκ. 52. Περίεργος είναι ή περιβολή τοΰ νεα
ρού προσώπου· Τό ίμάτιον αφού εις μίαν ή δύο στροφάς περιτυλίξη τον μακρόν 
λαιμόν καταπίπτει με μίαν πτυχήν όπισθεν και εις δύο έμπροσθεν. Ελλείπουν αί κνή- 
μαι, διό καί αδύνατον είναι ακριβώς να ύπολογισθή τό ύψος. ’Από τό σχετικώς μέγα 
ύψος τοΰ λαιμού, την μικράν κεφαλήν καί τα χαρακτηριστικά τού προσώπου φαίνεται.

ότι έπεδιώκετο ή παράστασις νεανικού ραδινού σοίματος 
Παρά ταΰτα δεν πιστεύω, ότι χρονολογι- 
κώς πρέπει νά κατέλθω μεν εις τούς χρόνους 
τού μαρμάρινου ναού.

Τέλος ό τράγος τής είκ. 53, φωτογρα
φία καί σχέδιον έχουν, όπως καί τά προη- 
γηθέντα τρία εικονίδια, τό μέγεθος τού 
πρωτοτύπου. Ή παράστασις είναι πολύ εν
διαφέρουσα. Όπως εϊδομεν μάλιστα κατά 
τήν περιγραφήν τού περιτυλιγμένου Σπαρ
τιάτου καί εδώ τό περίγραμμα αποδίδει 
εξαίρετα δλα τά χαρακτηριστικά τού τρά
γου εις νεαράν ηλικίαν. Μακρόν καί άνα- 
λόγως παχύ είναι τό σώμα, βραχύτερα τά 
εμπρόσθια σκέλη τών οπισθίων, μικρά σχε
τικώς κεφαλή με ύποδήλωσιν γενείου καί 

πιθανώτερον αυτιά ύπεράνω καί όχι κέρατα. Επιδιώκεται ακόμη διαφορισμός είς τήν 
προοπτικήν παράστασιν τών σκελών τό αριστερόν οπίσθιον καί τό έμπρόσθιον δεξιόν 
σκέλος είναι παχύτερα τών άλλων δύο 1. Γενναιοτέρα ήτο ή πρόθεσις τού καλλιτέχνου 
νά παραστήση τό έρίφιον όχι απλώς κατά μήκος έκτεινόμενον αλλά καί στρεφόμενον 
προς τά δεξιά του. Τήν σχετικήν στροφήν ελέγχουν αί λεπτομέρειαι τής κεφαλής —προ
βολή τού αριστερού μετώπου, ό οφθαλμός, τά αυτιά —τό προκύπτον αριστερόν στήθος 
εν συνδυασμό) με τήν ΰποχώρησιν τού δεξιού σκέλους καί ή συναφής έξόγκωσις τοΰ 
περιγράμματος υπέρ τό αριστερόν σκέλος. Παρά ταύτα τό μήκος τού σώματος μένει 
άνεπηρέαστον έκ τής στροφής καί τούτο παλαιότερον κατελογίζετο ώς αδυναμία τής 
αρχαϊκής εποχής. Σήμερον δεν τό δεχόμεθα. Ή καλή, όπως εδώ, ή κακή χρήσις τής 
προοπτικής έχει σημασίαν, άλλ’ ή προοπτική καθ’ έαυτήν καί ή άκριβεστάτη ούδεμίαν 
έχει καλλιτεχνικήν άξίαν.

Υπολείπεται νά έξετάσωμεν όσα μικρά αφιερώματα είναι αυτοτελή. Ό ιχθύς π.χ. 
τής είκ. 54 = τά τού πρωτοτύπου, έχει διακοσμηθή καί κατά τάς δύο πλευράς, επομέ
νως αδύνατον είναι νά είχε έπικολληθή επί ξύλινης βάσεως ή τουλάχιστον άπίΟανον- 1

Είκ. 51 Είκ. 52

1 Ή προσπάθεια τοΰ διαφορισμοΰ αΰτοΰ είναι συ- εϊδομεν ήδη είς τήν περιγραφήν τών πετεινών καί τής 
χνότατον φαινόμενον είς τήν λακωνικήν τέχνην, δπως Χίμαιρας.
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Άξιοσημείωτον είναι δτι ή παράστασις τοΰ μικρού ιχθύος εγινε μέ δεξιάν συνάρτησιν 
τής μνημονικής κατόψεως τής πλατείας επιφάνειας καί τής φυσικής πλαγίας δψεως.

Είκ. 53

Την πλαγιότητα τής κεφαλής συμμερίζεται τό ύπεράνω περίγραμμα τό διαφορετικόν 
προς τό κάτω: Πολ?α] παρατήρησις καί λεπτή εργασία. Τό μικρόν ανάθημα δεν είναι 
έκ τών άρχαιοτάτων, τοΰ 7°" δηλ. αίώνος.

Έπί τής είκ. 55 έ'χομεν δύο περίοπτους χυτούς ταύρους, τον κάτω άρχαιότερον τοϋ>
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■άλλου και τρίτον ζώον, άδη?ιον άν ίππον ή φορβάδα, πού εΐχεν έπικολληθή επί της εξω
τερικής πλευράς τοΰ σφαιρικού χαλκού αγγείου, καθόσον ή εσωτερική πλευρά τού ζώου 
έχει σκοπίμως διαμορφωδή.

Έπι τής είκ. 56 τέλος διακρίνομεν αριστερά τήν λαβήν καί μικρόν μέρος κάτω 
σιδηρού λέβητος μέτριου μεγέθους καί δεξιά τρία μικρά αναθηματικά κάτοπτρα.

Μετά τήν έξέτασιν των χαλκών αφιερωμάτων ώς επενδύσεων είτε αυτοτελών δυ- 
νάμεθα νά συμπεράνωμεν, δτι πάντα ανήκουν είς τούς προ τοΰ μαρμάρινου ναού χρό-

Είκ. 55 Είκ. 56

νους (550 π.Χ.). Τά πλεΐστα κατ’ ανάγκην είναι αρχαιότερα, έλ,άχιστα δε καί ταύτα αμ
φίβολα είναι δυνατόν νά αποδοθούν είς νεωτέραν εποχήν. Έκ τού 5ου αίώνος δεν έχο- 
μεν τίποτε. Ώς έξ ’Ολυμπίας, Φιγαλείας καί άλλοθεν μανθάνομεν μετά τήν κατασκευήν 
μεγάλων αρχιτεκτονικών έ'ργων υποχωρεί ή καί παύει εντελώς ή συνήθεια τής προσφο
ράς μικρών αφιερωμάτων.

Κατά τήν περιγραφήν τών ευρημάτων καί μάλιστα τήν άντιμετώπισιν πολλών καί 
ουσιωδών προβλημάτων τού αρχαίου ιερού, κατά μέγα μέρος επιτυχή, φυσικόν ήτο νά 
άποβή μάκρος ό σχετικός λόγος. Διά τούτο χρήσιμον είναι πριν κλείσωμεν τήν μελέτην 
είς τρία σύντομα κεφάλαια νά συμπληρώσωμεν τήν όλην έρευναν.
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ΤΟΠΟΓΡΑΦ1ΚΑ

Πάνχες οί τοπογραφήσαντες έρευνηταί μέχρι τοΰδε, μεχαξύ χών δποίων καχαλέ- 
γονχαι καί δσοι έγνώρισαν χόν ναόν ύπεράνω χοΰ Κανχρέβα Frazer καί Loring, έδέ— 
χθησαν άδισχάκχως, δχι χό καχά χήν Βίγλαν έρείπιον ανήκει εις χό άρχαΐον ιερόν χής 
’Αθήνας Σωχείρας καί χοΰ Ποσειδώνος. Πώς ό Holmberg προήλθεν εις διάφορον 
γνώμην ήδη εϊπομεν. Το Βόρειον καλοΰμενον δρος — σήμερον Γκράβαρη — έκχείνεχαι 
ΒΑ. χής Άσέας καί χής σχεχικής μικράς πεδιάδος, άλλα χόσον οί αρχαίοι δσον καί οί 
νεώχεροι δεν συμβουλεύονχαι καλούς χάρχας διά να καθορίσουν χά σημεία χοΰ όρί- 
ζονχος καί ονομάσουν χά δρη ή χούς άνεμους. Ή καχά χόν Παυσανίαν άνοδος εξ 
Άσέας εις χό δρος χό Βόρειον καλοΰμενον (και έπί τη άκρα τούτου σημεία ε'στιν ιερού...) 
είναι έκχός πάσης αμφιβολίας γνωσχός δρόμος. Τό βορειόχερον μέρος χοΰ δρους λέγε- 
χαι Καλογερικό, Σινάχικο ή Σιναϊχικό, διόχι άνήκεν ώς Μεχόχιον εις χό περιφανές 
μονασχήριον χοΰ ’Όρους Σινά, μοναδικήν δε εκκλησίαν χό Μεχόχιον εΐχε χήν άσήμαν- 
χον άρχιχεκχονικώς επ’ όνόμαχι χής Μεχαμορφώσεως χοΰ Σωχήρος ίδρυθεϊσαν έπί χοΰ 
αρχαίου ναοΰ. Τοΰ μεσαιωνικού δρόμου, πού ώδήγει εις Άγ. Σωχήραν υπάρχουν πολ- 
λαχοΰ βέβαια ίχνη (καλνχιρίμι) έπί χοΰ βουνοΰ άπένανχι χοΰ χωρίου χής Νχόριζας. Ό 
δρόμος λοιπόν αύχός συμπίπχει ακριβώς μέ χήν άρχαίαν άνοδον εξ Άσέας, διόχι, δπως 
διεπίσχωσε μέ αύχοψίαν ό Κονχογιώργης, φαίνονχαι εδώ καί έκεΐ αί χαρακχηρισχικαι 
χών αρχαίων άμαξοχροχιών αύλακες μέχρι άποσχάσεως 100 μέχρων άπό χοΰ ίεροΰ- 
Έπειχα, δχι άκρα χοΰ δρους δέν είναι ή γεωγραφική ή γεωλογική, άλλ’ ή σχεχική προς 
χόν όδοιποροΰνχα καί χάς άνάγκας χου, είναι αύχαπόδεικχον. Πλησιέσχερον προς χό 
Παλλάνχιον — όλιγώχερον χής ώρας —είναι χό ιερόν ή προς Άσέαν (πλέον χής ώρας).- 
Έν χοΰχοις βέβαιον είναι, δχι άσεαχικόν ήχο χό άρχαΐον ίδρυμα. Άπό χών χρόνων χής 
Γαλλικής Άποσχολής χοΰ Μορέως γνωρίζομεν, δχι χό όνομαζόμενον Χώμα, έφ’ οΰ 
ύπήρχον δροι γής, χά σύνορα μεχαξύ Μεγαλοπολιχών Τεγεαχών καί Παλλανχιέων 
(Παυς. VIII 44,5) είναι χό λεγόμενον Χχήρι ήμίσειαν ώραν ΝΑ. χοΰ Παλλανχίου λ. 
Μεγαλειώδης διπλή σειρά ογκολίθων άκαχεργάσχων έκχεινομένη έπί έν περίπου χιλιό- 
μεχρον μεχαξύ δρους καί χωρίου Μπεσίρι έχρησίμευεν ώς ύπόβαθρον χών επ’ αύχοΰ 
σωρευθένχων χωμάχων. Τό Χώμα οΰχω ήχο δπως καί άλλαχοΰ, χήν Κωπαΐδα π. χ. 
υδραυλικόν μέγα έ'ργον χρήσιμον είς χήν καχανομήν χών ύδάχων καί μέ χήν βεβαιόχηχα 
χής θέσεώς χου φωχεινός διά χά πέριξ χοπογραφικός δρος. Άλλ’ δχαν οί Μεγαλοπολΐχαι 
καχέβαινον έως χό Χώμα χοΰχο σημαίνει δχι μέγα μέρος χοΰ προς δυσμάς Βορείου 
δρους άνήκεν είς αύχούς δηλ. είς χούς συνοικήσανχας άπό χοΰ έχους 369 π.Χ. είς χήν 
Μεγάλην πόλιν Άσεάχας. 1

1 Ρυιχι,ΟΝ Boblaye, Recherches, 143. Άτόπως καί τήν παρά τό Παλλάνηον Άγ. Παρασκευήν JHS 1895, 85 
μέ ΰπερκριτικήν ό Loring Ιτοποθέτησε τό Χώμα κατά Ίδέ μικράν μελέτην μου είς Άρχ. Δελτ. 1918, 102-4.
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ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΜΕ ΤΟ ΤΕΓΕΑΤ1ΚΟΝ ΙΕΡΟΝ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΝΑΚΕΑ'ΓΙΔΟΣ

Πολλάκις άνεφέρθημεν εις τό γειτονικόν τοΰτο ιερόν ζητοΰντες αναλογίας διαφω- 
τιστικάς χών αρχιτεκτονικών ζητημάτων. Και οι δυο μαρμάρινοι ναοί είναι περίπου 
σύγχρονοι—β' ήμισυ τοΰ 6ου π.Χ. αίώνος — ά?ιλ’ άδηλον είναι, τις είναι ό αρχαιότερος. 
Μεγαλύτερος και περίπτερος ό τής Άσέας, μικρότερος ό άλλος (6.60 X 13.20 μ.) καί τε
τράστυλος άμφιπρόστυλος. Τήν πρωιμωτάτην μαρμαρίνην έμφάνισίν των Οφείλουν, 
ώς ήδη έλέχθη, εις τήν γειτονίαν των μαρμάρων των Δολιανών, άλλ’ είναι φυσικόν να 
δεχθώμεν, ότι τήν πρώτην έκμετάλλευσιν τοΰ λαμπρού ύλικοΰ θά είχον οί Τεγεάται 
κάμει, όταν έκτισαν τον αρχαϊκόν ναόν τής μεγάλης Άλέας, όθεν κατάγονται μερικά 
παλαιά κιονόκρανα. Δύσκολον δεν ήτο διά τούς Άσεάτας νά χρησιμοποιήσουν τό τεγεα- 
τικόν τούτο υλικόν, καθόσον είναι γνωστόν, ότι ή Τεγέα κατά τον 70ν καί μέγα μέρος 
τού 6ου υπήρξε «μεγάλη δύναμις» εις τήν Πελοπόννησον καί κατείχε τήν Σκιρίτιδα 
καί τήν Μαιναλίαν χώραν πάσαν.

Τίποτε δεν γνωρίζομεν περί των σχετικών αρχιτεκτόνων, πιθανόν είναι μόνον, ότι 
θά προήρχοντο έξ "Αργους ή Κορίνθου τών πατρίδων τοΰ δωρικού ρυθμού. Βέβαιον 
έξ άλλου είναι ότι δεν ήτο δ αυτός άρχιτέκτων με τό συνεργεΐόν του εις τήν ’Αθήναν 
καί τήν Κνακεάτιδα. Εις τον τεγεατικόν ναόν μετεχειρίζοντο άποκλειστικώς συνδέ
σμους διπλού ταύ καί εις τον έτερον μόνον πελεκίνους εις δύο τύπους Ώς προς τάς 
αρχιτεκτονικός μορφάς παρά τάς ομοιότητας δεν βεβαιώνεται έξάρτησις τοΰ ενός από 
τον άλλον. Τό επίθημα υπέρ τάς τριγλύφους τής Κνακεάτιδος, τό άλλως γνωστόν ώς 
ύποδόκιον ή θράνος τού εσωτερικού θριγκού, φαίνεται, ότι ύπήρχεν ώς «κοινόν αγα
θόν» καί επί τών ναών τής Άσέας. Εις τον ναόν τής Άρτέμιδος τό αυτό επίθημα με 
άλλην μορφήν εμφανίζεται ώς άκρογείσιον υπέρ τον αετόν καί τάς μακράς πλευράς. Τό 
αύτό εϊδομεν, ότι συμβαίνει μόνον εις τον παλαιότερον ξυλοπήλινον τής ’Αθήνας. Έδώ 
έβεβαιώθημεν ότι τά γείσα πάντα ήσαν τού Ιωνικού τύπου· Εις τήν Κνακεάτιδα τά ιω
νικά έπαέτια γείσα μέ τήν τριπλήν κάτω διαίρεσιν προσομοιάζουν μέ τά οριζόντια δω
ρικά γείσα. Έν γένει πρόκειται περί συγχρόνων έ'ργων μέ τον απαραίτητον καί έμπρέ- 
ποντα εις ελληνικά έργα διαψορισμόν-

Τό πλέον σημαντικόν κοινόν γνώρισμα, σημαντικόν διά τήν λατρείαν, είναι ότι καί 
τά δύο ιερά είναι ιδρυμένα επί υψηλής βουνοκορυφής καί τύπου τελείως ακατοίκητου. 
Είναι ιερά όρείας θεότητας. Χρονικώς τό ιερόν τής Ψηλής Κορφής φαίνεται εκ τών 
μικρών μεταγεωμετρικών ευρημάτων παλαιότερον. Ή τόσον γνώριμος κατά τήν Βίγλαν 
λακωνική τέχνη απουσιάζει εις τό καθαυτό τεγεατικόν Γερόν καί τό εις συντρίμματα 
εύρεθέν πήλινον άκρωτήριον δέν σημαίνει λακωνισμόν ιδιαίτερον, καθόσον ό λακωνι
κός κέραμος διά τήν ποιότητά του εΐχεν επικρατήσει καθ’ όλην σχεδόν τήν Πελοπόν
νησον καί τήν Αίγιναν.

21
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ΛΑΤΡΕΙΑ

Κατά την υπό τοΰ περιηγητοΰ άναφερομένην παράδοσιν, όταν ό Όδυσσεύς 
έπανήλθεν εκ τοΰ ’Ιλίου ίδρυσε τον επί τής κορυφής τοΰ Βορείου ναόν είς τιμήν τής 
’Αθήνας Σωτείρας καί τοΰ Ποσειδώνος. Ή παράδοσις είναι μΰθος αίτιολογικός πα
νόμοιος προς τον έκτεταμένον παλαιόν μΰθον, ώς άναγινώσκομεν είς την Νέκυιαν τής 
Όδυσσείας (λ 121-134). Έκεΐ συνιστά είς τον ηρώα ό Τειρεσίας, δτι οφείλει, άφοΰ τιμω- 
ρήση τούς μνηστήρας, νά φροντίση όπως έξιλεωθή έναντι τοΰ Ποσειδώνος, τοΰ οποίου 
έτύφλωσε τον υιόν Πολύφημον. Προς τοΰτο άναχωρών εξ ’Ιθάκης νά μεταβή είς τόπους 
όπου τίποτε δεν γνωρίζουν από θάλασσαν καί εκλαμβάνουν την κώπην ώς άθηρηλοι- 
γόν ( = δικράνι-φτυάρι). Έκεΐ πρέπει καταθετών την κώπην νά κάμη μεγάλας θυσίας 
είς τιμήν τοΰ άνακτος Ποσειδώνος 1. Τρίτος παρόμοιος αίτιολογικός μΰθος είναι ό υπό 
τοΰ Παυςανιου άναφερόμενος είς VIII 14,5. Είς τήν άκρόπολιν τής Φενεοΰ υπάρχουν 
ερείπια ναοΰ τής Άθηνάς Τριτωνίας καί παρ’ αυτόν ή εντός αύτοΰ Ποσειδών χαλκούς 
εστηκεν "Ιππιος, ανάθημα τοΰ Όδυσσέως, πλανωμένου διά τήν εύρεσιν τών ίππων του, 
εΰρεθέντων μέ τήν βοήθειαν τής Άρτέμιδος Εΰρίππας, είς τιμήν τής οποίας ευγνωμο
νούν ΐδρυσεν επίσης ιδιαίτερον ιερόν. Εμφανής είναι ή όμοιότης τών αρκαδικών τούτων 
παραδόσεων κατά τήν Άσέαν, Μαντίνειαν καί Φενεόν. Είναι μΰθοι, λόγοι δηλ. αληθείς 
περί τών θεών, τούς οποίους παλαιόθεν αδίστακτα έπίστευον οί αρχαίοι. Άλλ’ οί νεώ- 
τεροι τούς όνομάζομεν αίτιολογικούς, διότι μέσα είς αυτούς άνευρίσκομεν τήν αιτίαν 
τής γενέσεώς των καί συγχρόνως άποκαλύπτομεν τήν παναρχαίαν πραγματικότητα. Τί 
γυρεύει ό ’Ιθακήσιος ήρως είς τά αρκαδικά βουνά καί μάλιστα είς τήν Φενεόν, όπου 
άνεΰρε τούς ίππους του; Ό Παυσανίας επιφέρει αιτιολογίαν πο?ώ άστείαν. Ή αλήθεια 
είναι ότι καί αυτός είναι 'Ίππιος, όπως ό Ποσειδών ό "Ιππιος, ό γαιάοχος καί ένοσί- 
χθων. Άρχικώς ή θεότης είναι μία, αμφίβιος, κατά ξηράν καί θάλασσαν, έπειτα μέ τον 
εξελικτικόν χρόνον διχάζεται είς δύο πρόσωπα αντίπαλα καί όταν μετά τήν σύγκρουσιν 
υπερισχύει τό εν καί υποβιβάζεται τό έτερον είς θνητόν ηρώα, τότε προς συμβιβασμόν 
ό Όδυσσεύς αναλαμβάνει τό έργον νά προσφέρη μεγάλας τιμάς είς τον νικητήν.

Είς τό άσεατικόν ιερόν ή Άθηνά συνελατρεύετο μέ τον Ποσειδώνα. Πολύ γνωστή 
είναι ή κοινή λατρεία τών αυτών θεών, όπως συμβαίνει είς τήν Άκρόπολιν, τό Σούνιον 
καί άλλαχοΰ. Είς τον 'Ίππιον Κολωνόν τών ’Αθηνών υπήρχε βωμός κοινός Ποσειδώ- 
νος Ίππίου καί Άθηνάς Ιππίας (Παυς. I 30,4) είς τήν άκρόπολιν τής Φενεοΰ παρά 
τον ναόν τής Άθηνάς Τριτωνίδος ίστατο άγαλμα Ποσειδώνος Ίππίου. Καί είς δίωρον 
«πόστασιν άπό τοΰ ίεροΰ είς τον τεγεατικόν δήμον τών Μανθουρέων έτιμάτο ή αυτή 
θεά ώς Άθηνά Ιππία (Παυς. VIII 47,1).

Πολυσήμαντος είναι καθ’ έαυτήν πάσα θεότης καί σύν τώ χρόνω μεταβάλλεται 
ή σχετιζομένη μέ άλλας διαφοροποιείται. Συντελοΰν είς τοΰτο καί αί λατρευτικά!

1 "Οτι ό τόπος είναι ή Μαντίνεια, όπου κατ’εξοχήν διατριβήν του, Gazette Archeologique, 1888, 227-280, 
ελατρεΰετο ό Ποσειδών εδειξεν επί τή βάσει νόμισμά- πίν. 35. Ulysse chez les Arcadiens κτλ. 
των τής πόλεως ό ΣΒΟΡΩΝΟΣ είς τήν παλαιόν λαμπρόν
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άνάγκαι. Μία νεαρά κόρη περιμένει βέβαια πολλά άπό την Μητέρα Θεάν αλλά την 
χρειάζεται καί ώς προστάτιδα τοΰ γάμου καρποφόρον, την θέλει νά είναι και Είλείθυια 
διά τούς εύκολους τοκετούς κα'ι ώς παρθένος χορεύτρια επιζητεί συνομήλικον βοηθόν 
κα'ι την ευρίσκει εις την Όρθίαν Άρτέμιδα ή την Καρυάτιδα. Κατά τον αύτόν λόγον ή 
Δήμητρα έχει και Κόρην, άλλην αύτής ύπόστασιν, ή δε αρκαδική τής Λυκοσούρας έχει 
και την Άρτέμιδα κα'ι έκ τοΰ Ποσειδώνος την Δέσποιναν. Έπεριμέναμεν βέβαια επί τής 
ερημικής υψηλής ράχεως τής Βίγλας νά εΰρωμεν λατρευομένην την μεγάλην όρείαν 
Μητέρα, άλλ’ αντί ταύτης άπαντώμεν την Άθηνάν Σώτειραν σύνναον τοΰ Ποσειδώνος. 
"Οτι ή Άθηνά δυνατόν νά είναι ύπόστασις άλλη, λησμονημένη κάπως, τής όρείας Μη- 
τρός υποδεικνύει τό γεγονός, ότι ή θεά τοΰ βράχου τής Λίνδου είναι ή Λινδία Άθηνά. 
Καί εις την Ήλιδα ύπήρχεν ιερόν Άθηνάς Μητρός (Παυς. V 3, 2). ’Έπειτα όπως εδώ 
ό Ποσειδών μετά τής Άθηνάς άποτελοΰν λατρευτικόν ζεΰγος, επί άλλου άρκαδικοΰ 
όρους τοΰ Κνακάλου τών Καρυών ύπήρχον ιερά τοΰ Ποσειδώνος καί τής Άρτέμι- 
δος Κνακαλησίας (Παυς. VIII 23,3). Ή όρεία Άρτεμις (Ευρ. Ίφίγ. Ταυρ. 127) βε
βαιώνεται ώς ύπόστασις τής ανατολικής Μεγάλης Μητρός διά πολλών παραδειγμάτων 
(πρβλ. καί Κνακεάτιδα). Ιδού, τέλος, καί έν ακόμη έξ αύτής τής Άσέας. Προ πολλών 
ετών έχει μετακομισθή άπό τό Φραγκόβρυσο είς τό Εθνικόν Μουσεϊον σημαντικόν 
άκέφαλον άγαλμα θεάς καθημένης περίπου τοΰ 650 π.Χ. Κάτω αναγράφεται με χαρα
κτήρας αρχαίους ΑΓΕΜΟ. Άγεμώ, Άγεμόνα, Ήγεμόνη είναι μόνιμα επίθετα τής 
Άρτέμιδος, αλλά τό καθήμενον άγαλμα σημαίνει, πιστεύω, ένδειξιν υπέρ τής παλαιάς 
μητρικής θεάς.

Κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΣ
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