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β'· Ο ΝΑΟΣ 

(Πίν. 2 Αι - Αί και 5)

Τό μέγεθος, ή κεντρική θέσις, την όποιαν κατέχει τό οικοδόμημα Ε1, ή αρχιτεκτο
νική μορφή, ή οικοδομική ιστορία, τά εντός αυτού ευρήματα και τέλος τά προ τής 
προσόψεως διατηρούμενα αναθηματικά βάθρα μαρτυρούν ότι τοΰτο υπήρξε τό έπιση- 
μότερον οικοδόμημα τής λατρείας, ταυτιζόμενον ασφαλώς μέ τό περίφημον μαντεϊον, 
τήν άλλως Εεράν οικίαν. Τό οικοδόμημα ειχεν ήδη έπισημάνει ό Καραπανος, 

άποκαλΰψας τούς εξωτερικούς τοίχους και μέρος των εσωτερικών κατασκευών \ Εις 
τήν περαιτέρω διερεΰνησιν τούτου προέβη ό καθηγητής Δ. Ευαγγελιδης κατά τά
έτη 1929-1930, ότε άπε- 
καλΰφθη ή κάτοψις τού 
οικοδομήματος, άλλ’ή μέ
χρι τού στερεού άνασκα- 
φή καί μελέτη δεν ειχον 
τότε συμπληρωθή ούτε εί- 
χον καταστή δυναταί ή 
ερμηνεία τούτου καί ή διά- 
κρισις τών διαφόρων αρχι
τεκτονικών φάσεων 2. ΕΙ- 
χεν όμως καταστή σαφές, 
ότι άπετελεΐτο έκ ναού 
μετ’αδύτου, είσχωρούντος 
άπό βορρά, περικλειομένου εντός περιβόλου, έχοντος πρόπυλον έπι τής νοτίας πλευράς. 
Τό οικοδόμημα ήρμήνευσεν ό Dyggve εις τήν μνημονευθεΐσαν μελέτην του ώς 
ήρώον διά τήν λατρείαν ήρωος, κατ’ αναλογίαν προς τό ήρώον τής Καλυδώνος

Είκ. 20. Άναπαράστασις τής Ίεράς Οικίας (C) κατά Dyggve 
(Άνατύπωσις παρά LJjveque, Pyrrhos, σ. 233, είκ. 5).

Πίνδου, οϋδεμίαν δέ εθνολογικήν διάκρισιν σημαίνουν. 
Είναι άξιον σημειώσεως, δτι καί ή μεταγενέστερα αρ
χαία παράδοσις ούτως ήρμήνευσε τούς άρχεγόνους τρό
πους διαίτης τών Σελλών τούτων, πρβλ. ΦίΛΟΣΤΡ., 
Είκ. Β 33 · οί δ* ΰποφηται του Αιός, ονς άνιπτόποδάς τε και 
χαμαιεννας έγνω 'Όμηρος, αυτοσχέδιοί τινές είοι καί ονπω 
κατεοκευασμένοι τον βίον, φαοί δε μηδ' αν κατασκευάαα- 
adaiy τον γάρ Αία χαίρειν σφίοιν, επειδή άσπάζονται το αυ~ 
τόϋ·εν καί ΣΧΟΛ. εις Όμηρου Ίλ. Β 235, πρβλ. καί 
Ε· FarnEEL, ε ά. Βεβαίως ό πρωτόγονος τρόπος ζωής 
ένεποίει έντύπωσιν είς τούς νοτίους "Ελληνας μέ τήν 
έκλεπτυσμένην δίαιταν, ώστε ποιηταί ώς ό ΣΟΦΟΚΛΗΣ, 
ό ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ, ό ΕΥΒΟΥΛΟΣ, νά αναφέρουν τό παρά
δοξον τοΰτο φαινόμενον (Τραχ. 1166-7, Ύμνος Δήλ. 
286), τό όποιον πλέον είχε προσλάβει τόν χαρακτήρα 
θρησκευτικού κανόνος, άναλόγου πρός εκείνους τών 
λοιπών ελληνικών Ιερών. Ούτως οί ιερείς καί αί ίέρειαι 
τής Ύμνίας Άρτέμιδος είς Όρχομενόν τής Αρκαδίας 
ύπεχρεοΰντο είς παρθενίαν καί ές τα άλλα άγιατενειν

καλέστηκε τον χρόνον τον βίον πάντα, καί οντε λουτρά οντε 
δίαιτα λοιπή κατά τά αυτά αψιοί καϋά καί τοϊς πολλοΐς 
έοτιν..., ΠΑΥΣ. VIII 13.1, πρβλ. καί 1X39. 5, σχετικώς 
μέ τά τελούμενα έν Λεβαδείφ πρό τής καθόδου είς τό 
Τροφώνιον άντρον. Είναι εύνόητον, δτι τοιαΰται παν- 
άρχαιαι καί πρωτόγονοι συνήθειαι βραδύτερον περιε- 
βλήθησαν μέ τό ένδυμα λατρευτικής άσκήσεως, πρβλ. 
ΦίΛΟΣΤΡ. ε ά. .’ τον γάρ Αία χαίρειν σφίσι, επειδή άσπά- 
ζονται τό αντό&εν, ΣΧΟΛ. είς Όμηρου Ίλ. Β 235 : άνιπτό- 
ποδες, ήτοι βάρβαροι οκληρώς τε καί νομαδικώς ζώντες, 
ταντην έχοντες δίαιταν ώς μη δε άπονίζεσάαι τους πάδας διά 
τό μη παραδέξασϋαι την έκ του πρώτον βίον μεταβολήν.

1 Carapanos, Dodone, σ. 20, πίν. III 5. BCH 1, 
1877, σ. 250. Ό Καραπάνος δέν περιγράφει λεπτομε
ρώς τάς εσωτερικός διαιρέσεις τοΰ κτηρίου ούτε τήν 
έκτασιν τής άνασκαφής' είναι δμως φανερόν, δτι μερι
κώς ήρεύνησε τοΰτο, διότι ή συμπλήρωσις τοΰ σχεδίου 
κατόψεως δέν άνταποκρίνεται είς τήν πραγματικότητα.

2 Ίδέ σχέδιον άνασκαφής, Ήπ. Χρον. 1935, πίν. 1 Ε.
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καί τό τέμενος τοϋ Νεοπτολέμου εν Δελφοΐς, δεχθείς μάλιστα ώς λίαν πιθανήν την 
ϋπαρξιν εντός τής υπαίθρου αυλής καί υπογείου τάφου τοϋ ήρωος ή ιερών λειψάνων 
ή ακόμη καί κενοταφίου. Έπηρεασθείς έκ τοϋ ηρώου τής Καλυδώνος συνεπλήρωσε 
τοΰτο ώς τετράγωνον οικοδόμημα με στοάς καί κίονας(6 X 6) έσωτερικώς, περιβαλλοΰσας 
ύπαιθρον αυλήν, έ'νθα τό κενοτάφιον, καί με δύο πρόπυλα κατ’ άξονα τοποθετημένα 
(είκ. 20 C)λ Ή κατά τάς άνασκαφικάς περιόδους τών ετών 1953-1954 μέχρι τού στε-

Είκ. 21. Ό ναΐσκος εντός τοΰ μεγαλύτερου Ιλληνιστικοΰ ναοΰ. Άποψις έκ ΝΑ.

ρεοΰ έ'ρευνα τοΰ οικοδομήματος, έκτος μερικών σημαντικών κινητών ευρημάτων, διηυ- 
κρίνησε καί την όλην ιστορίαν τούτου καί έπέτρεψε την μετά βεβαιότητος ταύτισίν του 
προς τό ιερόν μαντεΐον 2.

Ή μορφή τούτου, ώς διεμορφώθη περί τάς άρχάς τοϋ 3ου π.Χ. αί., σύγκειται έκ

1 ”Ε ά. σ. 102-103. Ό DyGGVE δηλαδή έξέλαβε τόν 
εξωτερικόν περίβολον ώς αρχικόν στοιχεϊον τοΰ ίεροϋ 
οικοδομήματος, εντός τοΰ όποιου ϊδρύθη βραδΰτερον 
«μικρότερον οικοδόμημα», διαστάσεων 6.55X14.35 μ. 
(προφανώς ό μεταγενέστερος τετράστυλος Ιωνικός ναός).

2 Ό ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ δέν ύπώπτευσε τήν σπουδαιύτητα 
τοϋ οικοδομήματος Ε1, άφορμηθείς δέ έκ των πολλών 
ευρημάτων, τά όποια εΐχεν άνεύρει είς τό ΒΔ. Ιδίως 
πρόσκτισμα τής χριστιανικής βασιλικής (BCH 1,1877, 
σ. 249 και Dodone, σ. 19), ύπέλαβε ταύτην ώς τόν άρ- 
χαϊον μαντικόν ναόν, μετασκευασθέντα είς χριστιανικόν.

Βραδΰτερον ό ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ (REG 1921, σ. 386, πρβλ. 
καί ΙΤΑΕ 1920, σ. 11-12. AJA 27,1923, σ. 82) διεπίστωσεν 
δτι αΰτη δέν ήτο έκτισμένη επί τών θεμελίων αρχαίου 
ναοΰ, άλλ’ απλώς έν μέρει έβαινεν επί τής Β. στενής 
πλευράς τοΰ σηκοΰ τοΰ ναοΰ Α, όπερ επίσης έπεβεβαίωσε 
βραδΰτερον καί ή άνασκαφή τοΰ Δ. ΕυαγγεΛΙΔΟΥ 
(ΠΑΕ 1929, σ. 104 καί 108). Άλλ’ ή ιδέα τής τοποθε- 
τήσεως τοΰ μαντείου είς τόν χώρον τής βασιλικής 
έ'νεκα τών πολλών ευρημάτων υπήρξε τόσον έμμονος, 
ώστε καί βραδΰτερον μελετηταί έτοποθέτησαν ενταύθα 
τήν ύπαιθρον λατρείαν τής θεότητος, DyGGVE, έ.ά.
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μικροΰ ναΐσκου (πίν. 2, Αΐ - Α4 διά μελανός χρώματος σημείου μενού), ό όποιος περιβάλλε
ται κατά τάς τρεις πλευράς υπό υψηλού περιβόλου, σχεδόν τετραγωνικού, διαστάσεων 
20.78 X 19.20 μ. πλήν τής βορείου, ενσωματωμένης εντός τής αντιστοίχου πλευράς τοϋ 
περιβόλου. Έσωτερικώς τούτου καί κατά τάς τρεις πλευράςΰπήρχονστοαί(β3-β4-β1-β2), 
εξαιρέσει τής Α. πλευράς 
(Β2-Β3), ή οποία έστερεΐτο 
στοάς, έκλείετο δε άπλώς διά 
τού τοίχου τοϋ εξωτερικού 
περιβόλου (εις τό σχέδιον τά 
διά τεφροϋ χρώματος σημει- 
ούμενα). Περί τό τέλος τοϋ 
3 ου π.Χ. αί. ό ναΐσκος, τοϋ 
όποιου ή Β. στενή πλευρά συμ
πίπτει, ως εϊπομεν, με τον Β. 
τοίχον τοϋ περιβόλου, άντικα- 
τεστάθη υπό μεγαλυτέρου 
ναοϋ, έχοντος τετράστυλον 
πρόναον καί άδυτον όπισθεν, 
προέχον βορείως τοϋ οικοδο
μήματος (ΓΊ-Γ4). Συγχρόνως προς αύτόν προσετέθη άντιστοίχως επί τής εισόδου τής 
Ν. πλευράς τετράστυλον πρόπυλον, με αποτέλεσμα τον εμφανή τονισμόν τοϋ μεγάλου 
από Β. προς Ν. άξονος τοϋ κτηρίου (εις τον πίν. 2 τά διά λευκοϋ σημειούμενα).

Τον άρχαιότερον όμως πυρήνα τοϋ Ίεροϋ αποτελεί ό διά μέλανος χρώματος ση-
μειούμενος ναΐσκος των περίτό400π.Χ. 
χρόνων, προ τοϋ οποίου προσετέθη 
βραδύτερον (β' ήμισυ τοϋ 4ου π.Χ. αί.) 
ό ίσοδομικός περίβολος (Al - Α5 - Α6 - 
Α7_Α8-Α9), διά πλαγίων γραμμών 
σημειούμενος, περιβάλλων τον προς νό
τον καί άνατολάς ύπαιθρον χώρον, τό 
άβατόν. Καθ’ όλην λοιπόν την περίο
δον τής ιστορίας τοϋ Ίεροϋ προ τοϋ 
κυρίως ναοϋ υπήρχε πάντοτε ευρύχω
ρος αύλή, περιβαλλόμενη άρχικώς μεν 
υπό άπλοϋ περιβόλου ίσοδομικοϋ, βρα

δύτερον δε υπό στοάς, σχήματος | | με τό ανοικτόν σκέλος προς Α., τό όποιον έ'φρασ-
σεν άπλοΰς τοίχος. Διαπιστοϋται οΰτω σταθερά καί διαρκής φροντίς, όπως ό προ τοϋ 
ναοϋ περιμανδρωμένος χώρος παραμένη άστεγος (ύπαιθρος). Ποία ή σημασία τούτου 1

Τον άρχαιότερον όμως πυρήνα τοϋ Ιεροϋ

Εικ. 23. Τμήμα τής ανατολικής πλευράς τοΰ ναΐσκου.

Εικ. 22. Τμήμα τής βορείου πλευράς τοΰ ναΐσκου.

1 Ό ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ (Dodone, σ. 20) δίδει εσωτερικός όμοιας περίπου πρός τάς ίδικάς μας, 20.77x19.12 μ. 
πιθανώς διαστάσεις τοϋ κτηρίου 19.50x18 μ., ό DyGGVE

5
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καί ποιοι λόγοι έπέβαλον την μορφήν ταύτην θά διευκρινήση ή περαιτέρω έξέτασις τοΰ 
οικοδομήματος.

Τοΰ αρχαιότερου ναΐσκου (πίν. 2, 5, είκ. 21), άποτελουμένου εκ μικρού προνάου 
(1.80x3.10 μ.) και τετραγωνικού σηκού (3.30x3.10 μ.), έ'χοντος την αυτήν περίπου κατεύ- 
θυνσιν προς τον μεγάλον άξονα τής κοιλάδος, διατηρείται ή κατωτάτη μόνον στρώσις 
των θεμελίων, συγκείμενη έξ ορθογωνίων λίθων μήκ. 1.25-1.40 μ., πλατ. 0.55-0.80 μ. 
καί θψ. 0.22 - 0.24 μ. Έκ τής θεμελιώσεως ελλείπουν τεμάχιον λίθου τού οπισθίου τοί
χου τού σηκού (πίν. 2 A3, είκ. 22), τό αριστερά τής εισόδου εις τον σηκόν τμήμα θεμε-

Είκ. 24- Τό βορειόιερον τμήμα τοΰ αν. θεμελίου τοΰ ναΐσκου καί 
ή ύπεράνω μεταγενέστερα προσθήκη λίθων.

λίου τού τοίχου καί τεμάχιον λίθου τής προσόψεως τού ναού. Ή Β. στενή πλευρά δια
τηρείται κατά τό ήμισυ καί πλέον, ενός περίπου λίθου άποσπασθέντος, άγνωστον διατί. 
Μετά τήν άπόσπασιν τού λίθου όμως παρέμειναν κατά χώραν οί δύο μολυβδοχοημέ- 
νοι σύνδεσμοι επί τής ΒΑ. γωνίας τού σηκού, σχήματος διπλού πελέκεως (είκ. 23). 
Ύπεράνω τού θεμελίου τούτου υπήρχε στρώμα γής καί επ’ αυτής σειρά 8 ορθογωνίων 
λίθων (είκ. 24), τοποθετηθέντων εκεί πιθανώς κατά τούς χριστιανικούς χρόνους καί 
άφαιρεθέντων ΰψ’ υμών προς μελέτην τού θεμελίου τού ναΐσκου. Ή θεμελίωσις τής 
Δ. πλευράς είναι εν μέρει ορατή, προέχουσα τού ύπεράνω θεμελίου τού νεωτέρου τετρα
στύλου ιωνικού ναού (πίν. 2, είκ. 25). Έσωτερικώς τής θεμελιώσεως ταύτης τού αρχαίου 
ναΐσκου έτοποθετήθη βραδύτερον παράλληλος σειρά λίθων προς εδρασιν τού τετρα
στύλου ναού. Τής νεωτέρας προσθήκης οί θεμέλιοι λίθοι είναι εΰδιάκριτοι, ενεκα τών 
τόρμων συνδέσεως, δηλούντων προγενεστέραν χρήσιν (είκ. 26 - 27, πίν. 2 Α5 - Α6, πίν. 5).

Αί έξωτερικαί διαστάσεις τών θεμελίων μετρούν 6.80x4.35 μ., αί δέ έσωτερικαί 
5.40x3.10 μ. Τής άνωδομίας οΰδείς λίθος διεσώθη κατά χώραν, τού υλικού χρησιμο- 
ποιηθέντος εις τήν κατασκευήν τού ύπεράνω τετραστύλου ναού των ελληνιστικών χρό
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νων (είκ. 25). Έκ τών λιθοπλινθίδων δμως τούτων τοΰ ελληνιστικού ναοϋ προκύπτει 
δτι ή άνωδομία άπετελεΐτο εξ ορθογωνίων λίθων, πλάτ. 0.49-0.50 μ., μέσου μήκ. 1.50, 
ενίοτε 1.70 μ., ύψ. 0.25 κα'ι 0.40 μ., συνδεόμενων μεταξύ των δι’ όμοίων σιδηρών συν
δέσμων σχήματος διπλού πελέκεως και διπλού ταύ μο?αιβδοχοημένων. Οί τοίχοι τού

Είκ. 25. Ή ΝΑ. γωνία του ελληνιστικού προστύλου ναού* υπ’ αυτόν προέχον το θεμέλιον τοϋ ναΐσκου.

ναού δηλ. κατά 0.20-0.30 μ. στενότεροι τής θεμελιώσεως (πλατ, θεμελίου 0.60-0.80 μ.) 
είσεΐχον εκατέρωθεν ταύτης κατά 0.10-0.15 μ. Αί πραγματικοί επομένως διαστάσεις 
τούτου πρέπει νά ύπολογισθοΰν εις 6.40x4.10 μ., αί δέ εσωτερικά! 5.40x3.10 μ. Οί λίθοι 
τής σωζομένης θεμελιώσεως διαφέρουν εις επιμέλειαν εργασίας. Άμελέστερον κατε- 
σκευασμένοι είναι οί δόμοι τής νοτίας και τής δυτικής πλευράς, θεμελιωμένοι επί χαμη- 
λοτέρου δαπέδου, στερούμενοι συνδέσμων, διότι αποτελούν την υπό την ύπευθυντηρίαν 
αόρατον στρώσιν. Άντιθέτως αί πλίνθοι τής Α.καί τής Β. πλευράς, ώς καί τού εγκαρσίου 
τοίχου τοΰ σηκού (είκ. 21 καί 28), μήκους μέχρι 1.50 μ., πλάτους 0.55 μ. καί ύψους 0.23 μ., 
άνήκουσαι εις την ύπευθυντηρίαν των τοίχων (ίδέ τομήν Β-Β'), έχουν την άνω επιφά
νειαν, τάς εκατέρωθεν άκμάς καί τάς έξωτερικάς καθέτους πλευράς έπιμελέστερον είργα- 
σμένας, συνδέονται δέ μεταξύ των διά ζεύγους σιδηρών συνδέσμων, έπενδεδυμένων διά
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μολύβδου, σχήματος διπλού πελέκεως κα'ι ενίοτε διπλού ταύ, τών όποιων τά καμπτό
μενα σκέλη τοΰ σίδηρου πυρήνος εισέρχονται εις τούς ορθογωνίους τόρμους τών λιθο-

Είκ. 26. Τμήμα τής δυτικής πλευράς τοΰ ελληνιστικού ναοΰ, υπό τό όποιον 
είναι ορατή ή νεωτέρα προσθήκη τοΰ θεμελίου.

πλινθίδων (πίν. 5 κα'ι εϊκ. 29, α) λ Ό σίδηρους σύνδεσμος άπεμονοΰτο διά μολυ- 
βδίνου μανδΰου, ϊνα προστατευθή ό σίδηρος από την όξείδωσιν ακολούθως δε

τυπτόμενος ό μόλυβδος διά σφύρας, διά νά έπιτευχθή μεγαλύτερα πρόσφυσις τοΰ συνδέ
σμου εντός τής αΰλακος, έλάμβανε τό σχήμα τοΰ διπλού πελέκεως. Τοιοΰτοι κατά χώραν

1 Μήκος αΰλακος συνδέσειος0.30-0.31 μ., πλατ. 0.04μ., πυρήνος 0.012x0.012 μ-, μήκος κεκαμμένων σκελών 
βάθ. 0.02 μ., διαστ. τετραγώνων τόρμων 0.04x0 045 μ., 0.04 μ.
βάθ. 0.05 μ., μήκος συνδέσμων 0.27 μ., τομή σίδηρου
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σφζόμενοι σύνδεσμοι, έχοντες καί τό εκ μολΰβδου περίβλημα, διατηρούνται επί τής 
Α. πλευράς τού ναΐσκου, ώς κα'ι εις τό σημεΐον συνδέσεως ταΰτης μετά τού οπισθίου

Είκ. 28. Τμήμα της ανατολικής πλευράς τοϋ αρχαίου ναΐσκου.

τοίχου τού σηκού (είκ. 23, 28, πίν. 2 A3 καί 5 A3.).

β=άρχαί 3ου αί., γ=τέλος 3ου αί. (σχέδιον Β. Χαρίση).

Ό μοναδικός λίθος τού προσθίου εγκαρσίου τοίχου τού σηκού συνήπτετο μετά 
τού παρακειμένου λίθου τής μακράς π?ιευρας διά δύο τοιούτων συνδέσμων, μη σωζομέ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:31 EEST - 18.237.180.167



88 AE 1959Δ. Ευαγγελική - Σ. Ί. Δάκαρη

νων πλέον, οί όποιοι μετά τών ετέρων δυο συνδέσμων των παραπλεύρων λίθων έσχη- 
μάτιζον τό σχήμα HI (είκ. 30). ΈπΙ τής έπιφανείας των λίθων τούτων διακρίνονται 1-3 
στενομήκεις τόρμοι, διαστάσεων 0.025x0.06x0.03 μ., προς γόμφωσιν των ύπερκειμένων 
δόμων τή βοήθεια έμπολίων. ΈπΙ τής ύπευθυντηρίας έβαινον ή εύθυντηρία και ή άνω-

δομία, τών οποίων λιθοπλινθίδες έχρησιμο- 
ποιήθησαν, ως εΐπομεν, προς θεμελίωσιν 
τοΰ ύπεράνω μεγαλυτέρου τετραστύλου ναού 
(είκ. 25). Αί πλίνθοι αύται, πλάτους 0.50 μ., 
έχουν μήκος 1.30-1.40 μ., 1.45 μ., εϊς δέ 1.75 μ, 
καί ύψος 0.27, 0.30, 0.40 μ., συνδεόμεναι 
ενίοτε καθ’ δν τρόπον καί ή περιγραφεΐσα 
εύθυντηρία τής Α. καί τής Β. πλευράς. Οι 
τοίχοι λοιπόν τοΰ ναΐσκου είχον κατασκευα- 
σθή κατά τό ίσοδομικόν σύστημα, με ανι
σοϋψείς στρώσεις (0.27, 0.30 καί 0.40 μ.) ού
τως, ώστε οί αρμοί τής κατωτέρας σειράς νά 

αντιστοιχούν εις τό μέσον τής ΰπερκειμένης, διότι τά κανονικά μήκη τούτων, 1.35, 1.40, 
1.45 μ., υποθέτουν τό αυστηρόν ίσοδομικόν σύστημα. Ή κατά την Ν. πλευράν τοΰ 
ναού, την πρόσοψιν, θεμελίωσις δηλοϊ δτι ό πρόναος έκλείετο έμπροσθεν διά τοίχου 
μετ’ εισόδου, διότι ή περίπτωσις ανοικτού προνάου μετά κιόνων, τοΰ απλού δηλ. ναού 
έν παραστάσι, πρέπει νά άποκλει- 
σθή ένεκα τοΰ μικρού πλάτους τοΰ 
ναού (3.10μ.) λ Επομένως ό αρχαιό
τερος ναός τοΰ λατρευτικού οικοδο
μήματος ήτο άπλοΰς μετά σηκού 
καί κλειστού προνάου ναΐσκος, δια
στάσεων εξωτερικών 6.40x4.10 μ., 
έχων πλευράς 3:2, ήτοι σχέσιν 
ήμιόλιον. Είναι ό άπλούστερος 
τύπος ναού, μορφής μεγάρου, άπαντώντος είς ολόκληρον τον ελληνικόν χώρον, ιδία 
δέ είς τά αγροτικά Ιερά καί είς τάς άποκέντρους περιοχάς 1 2.

*0 θριγκός. Ούδέν αρχιτεκτονικόν μέλος τού επιστυλίου άνευρέθη, ώστε δεν είναι 
δυνατόν νά λεχθή, εάν ό ναΐσκος ήτο δωρικού ή ιωνικού ρυθμού. Έκ τών δύο αετωμά
των διεσώθησαν δύο όρθοστάται, άποτελοϋντες έκαστος τό ήμισυ τού τυμπάνου τών

Είκ- 31. Τύμπανα τών δύο αετωμάτων τοΰ ναΐσκου.

Ε!κ. 30. Τό άν. τμήμα τοΰ σηκοπρονάου τοίχου 
είς τό σημειον συνδέσεως μετά τής άν. μακράς 

πλευράς τοΰ ναΐσκου.

1 ’Εάν δεχθώ μεν πρόναον δίστυλον μέ διάμετρον 
κιόνων 0.50 μ., δσον δηλαδή καί τό πάχος τών τοίχων, 
προκύπτει μετακιόνιον ίσον πρός 0.70 μ , δπερ άτοπον·

2 Πρβλ. τόν άρχαιότερον ναόν τής ’Αφαίας Αίγίνης, 
A. Fortwangi.ER, Aegina, σ. 2 κ.έξ., 482, είκ. 401 καί 
G. Welter, ΑΑ 69, 1954, σ. 38-39, τόν ναόν έπί τών 
Δ. κλιτύων τής Άκροπόλεως, AM 20, 1895, σ. 172 κ.έξ., 
Υμηττού, ΠΑΕ 1950, σ. 153, είκ. 9, τών Ταξιαρχών 
Αιτωλίας, ΑΔ 10, 1926, σ. 5, είκ. 3, Δρήρου-Κρήτης,

ΑΔ 4, 1918, παράρτ. σ. 25· BCH 60, 1936, σ. 214 κ.έξ., 
Τήνου, ΠΑΕ 1952, σ. 531 κ.έξ., 1953, σ. 258 κ.έξ., Κο- 
ρησίας Κέω, ΑΑ 69, 1954, σ. 64, είκ. 7-11, Κωτίλου 
’Αρκαδίας, ΑΕ 1903, σ. 152, κ.έξ. είκ. 2-3, τούς δυο 
ανωνύμους ναούς τής Δήλου, νοτίως τοΰ Άρχηγεσίου, 
R. Vallois, L’architecture helletiique et helleni- 
stique a Delos, 1944, σ. 123. Αΰτ. σ. 121 κ.έξ. γενικώς 
περί τοΰ τύπου.
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δΰο αετωμάτων(είκ. 31-32),οί όποιοι μέ τήν διάλυσιν τοϋ αρχαίου ναΐσκου εϊχον τοποθέ
τησή εις τό θεμέλιον τής βορείου στενής πλευράς τοϋ αδύτου τοϋ μεταγενεστέρου ελληνι
στικού ναού (πίν. 2γ-γ' και είκ. 80) Αί πλάκες, μήκους 1.47 καί 1.40 μ., ύψους 0.465 μ., 
ανήκουν εις ορθογώνιον τρίγωνον, μέ βάσιν 2.14 μ., ύψος 0.49 μ., όσον δηλαδή καί τό 
ύψος τού αετώματος, καί άνοιγμα τής περί την βάσιν εξωτερικής γωνίας 13°. Τό αέ
τωμα επομένως είχε πλάτος 4.30 μ. περίπου, ύψος 0.50 μ., κλίσιν δε 13° περίπου. Έπί 
τής κορυφής των δυο τυμπάνων υπάρχει ορθογώνιος εγκοπή, ή δοκοθήκη, διαστάσεων 
0.22x0.18 μ., προς τοποθέτησιν τής κορυφαίας δοκού. Τα έπί τής άνω επιφάνειας λα
ξεύματα και οί δυο τορμοι έχρησίμευον προς στερέωσιν τής πηλίνης έπαιετίδος σί- 
μης, των οποίων δΰο μεγάλα τεμάχια άνευρέθησαν (κατάλογος άριθ. 20). Έκ τοϋ μι
κρού πάχους των ορθοστατών (0.21 μ.) προκύπτει ότι τό τΰμπανον είχε καί άντιθήματα 
όπισθεν. Εκτων πήλινων τούτων τεμαχίων τής έπαιετίδος σίμης (πίν. 12δ)δυνάμεθα

ο -12 3-4- 5Μ

Είκ. 32. Σχέδιον είκ. 31.

νά ΰπολογίσωμεν έπίσης την κλίσιν τού αετώματος, ΐσην προς 13° περίπου. Τό ύψος 
τοϋ αετώματος επομένως έν σχέσει προς τό ήμισυ τής βάσεως τοϋ γείσου ήτο περίπου 
1:4.36, σχέσις ίδιάζουσα εις τούς ναούς των κλασσικών χρόνων. Προσέτι έκ των άνευ- 
ρεθέντων συντριμμάτων τής κεραμώσεως τής στέγης προκύπτει ότι αυτή έκαλύπτετο διά 
πήλινων κεράμων τοϋ κορινθιακού τύπου (ίδέ Κατάλογον).1 2 Έπί τή βάσει τών μοναδι
κών τούτων κεραμεικών ευρημάτων ό ναός δύναται νά χρονολογηθή εϊς τούς περί τό 
400 π.Χ. χρόνους, άποψις, ή οποία, ως θά ίδωμεν βραδύτερον (κεφ. ιστορικόν περί
γραμμα), ένισχύεται καί έξ άλλων λόγων, κυρίως ιστορικών.

γ. ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ 

(Πίν. 2 καί 7, είκ. 38)

Ό προς Ν. καί ΝΑ. τοϋ ναΐσκου ιερός χώρος περιεκλείσθη κατά τό β' ήμισυ τοϋ 
4ου π.Χ. αί. έντός ίσοδομικοϋ περιβόλου, μερικώς μόνον σωζομένου (πίν. 2 Α1-Α5- 
Α6-Α7-α8-α9), έ'χοντος σχήμα ορθογωνίου. Τούτου διατηρούνται όλόκ?ιηρος ή 
δυτική πλευρά, μήκ. 11.75 μ. (Α1-Α5, είκ. 25), άρχομένη από τής ΝΔ. γωνίας ακριβώς

1 1 Α νεγνωρίσθησαν τό πρώτον υπό τοΰ άρχιτέκτο- 
νος τής άναστηλώσεως κ. X. Μπούρα.

2 Μαρμάρινον τμήμα άτθεμσ,τοΰ μετώπου ήγεμόνος 
καλυπτήρος, ΰψ. 0.18 μ., εύρεθέν πλησίον τοϋ τάφου I,

οΰχί μακράν τοϋ ναΐσκου (ΠΑΕ 1932, σ. 48, είκ. 2, 
ίδέ καί Κατάλογον άρ. 23) τοΰ 4-3ου π.Χ. αί., προέρχεται 
ενδεχομένως έκ τούτου, έτερον δέ (Κατάλ. άρ. 24) έκ 
τών άνασκαφών 1952-1955.
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Πιναξ 5 Αρχαιολογική Εφημερις 1959

Λεπτομέρεια τής κατόψεως καί τής τομής τοϋ πίν. 2 (ελληνιστικός ναός).
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