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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 σίμης, 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 άνευρεθέντων 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-Α5Α6-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 άρχιτέκτονος 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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τοΰ προνάου καί βαίνουσα παραλλήλως προς τον άξονα τοΰ ναΐσκου, το ήμισυ καί πλέον
τής νοτίας πλευράς μήκ. 6.63 μ. (Α5-Α6, είκ. 33) μέχρι τοΰ εγκαρσίου λίθου Α6, έπέχοντος θέσιν άριστεράς παραστάδος εισόδου. Άνατολικώτερον, είς άπόστασιν 2.65 μ. ακρι
βώς, έτερος δμοιος λίθος (Α7, είκ. 34) άπετέλει την δεξιάν παραστάδα τής εισόδου
(Α6-Α7). Άνατολικώς τοΰ ναΐσκου διετηρήθη επίσης μικρόν τμήμα τής Β. πλευράς
(α8-α9, είκ. 35), άποτελοΰμενον έκ τριών λίθων συνολικού μήκους 3.49 μ. Ή προέκτασις τής πλευράς ταΰτης συνήντα την Α. μακράν πλευράν τοΰ ναΐσκου ολίγον βορειό
τερου τής προσόψεως τοΰ προνάου καί δεν άντεστοίχει προς την ΒΔ. πλευράν τοΰ περι
βόλου (πίν. 2 καί 7), εύρισκομένην είς την αυτήν γραμμήν μέ τήν πρόσοψιν τοΰ ναΐ-

Είκ. 33. ’Εξωτερική δψις τής νοτίας πλευράς (Α5-Α6) τοΰ ίσοδομικοϋ περιβόλου (άποψις από Δ.).

σκου. Ή Α. πλευρά τοΰ τοίχου, ώς καί τό άνατολικώτερον τμήμα τής Ν. πλευράς,
έξη φαν ίσθη σαν, τό μεν πρώτον κατά τήν θεμελίωσιν τής αντιστοίχου ανατολικής πλευ
ράς τοΰ έλληνιστικοΰ έξωτερικοΰ περιβόλου, τό δέ κατά τήν είς τό σημεΐον αΐ>τό κατα
στροφήν τοΰ ελληνιστικού στυλοβάτου, γενομένην πιθανώτατα κατά τούς χριστιανικούς
χρόνους (ίδέ κατωτέρω). Τήν ΰπαρξιν όμως τής Α. πλευράς υποθέτει ή προς Ν. είσο
δος (πλάτους 2.65 μ.), ήτις άλλως θά έπερίττευεν, εάν τό προς Α. τμήμα τοΰ άβατου ήτο
άνοικτόν. Αφ’ ετέρου ή εξωτερική κάθετος πλευρά τής δεξιάς παραστάδος Α7 φέρει
καταφανή λαξεύματα, δηλοΰντα τήν είς τό σημεΐον τούτο σύνδεσιν τοΰ έξαφανισθέντος
Α. τμήματος τοΰ νοτίου τοίχου. Έν τοιαύτη περιπτώσει τό μήκος τής Ν. πλευράς, ήτοι
τό πλάτος τοΰ τεμένους, δΰναται νά ΰπολογισθή είς 6.63 + 0.48 + 2.65 + 3.96 = 13.72 μ.,
μέ τήν δυτικήν παραστάδα Α6 άκριβώς επί τοΰ μέσου τής πλευράς '.
Τοΰ ίσοδομικοΰ περιβόλου διατηρούνται δύο μόνον στρώσεις, ύψ. 0.58 μ., είς τα
εκατέρωθεν τής ΝΔ. γωνίας (Α5, είκ. 33 καί 36) τμήματα καί είς μήκος 3.50-4.00 μ.1
1 Σχέσις πλάτους εισόδου (2.65 μ.) προς τό αριστερόν τμήμα τής προσόψεως 2:5, προς τό σύνολον 1:5
περίπου.
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(ύψος έκαστου δόμου 0.29 μ.), μία δέ σειρά περαιτέρω (είκ. 25, 34-35). Είναι κατεσκευασμένος έξ έπιμήκων δόμων καλής ποιότητος ασβεστόλιθου, πλατ. 0.48 μ., μήκ. 1.30-2.00 μ.
Έπί τής άνω οριζόντιας επιφάνειας υπάρχουν άβαθεΐς τόρμοι (μοχλοβόθρια) προς στήριξιν τοϋ μοχλού κατά την περιστροφήν τοϋ λίθου προς τοποθέτησίν του. Ή έξωτερική

ΕΙκ. 34. Αί,-παραστάδες τής εΙσόδου (Α6-Α7) έπί τής νοτίας πλευράς.
Δεξιρ. τά λείψανα καλύβης (άποψις άπό Α.).

πλευρά μέχρι τοΰ ήμίσεος τοϋ κατωτέρου δόμου είναι έπιμελώς είργασμένη διά βελό
νης, αί άκμαί των λίθων εύθεΐαι καί οί αρμοί με καλήν συναρμογήν (είκ. 33, 36). Εκα
τέρωθεν τής ακμής τής ΝΔ. γωνίας διακρίνεται είσέτι κάθετος ταινιωτή λάξευσις, τελευ-

ΕΙκ. 35. To ΒΑ. τμήμα (α8-α9) τοϋ ίσαδομικοΰ περιβόλου (έμπροσθεν).

τώσα είς τδ μέσον τοϋ ϋψους τοϋ κατωτέρου λίθου, λίαν συνήθης εις τούς πύργους ιδία
των άκροπόλεων τής Ηπείρου άπό τοϋ 4ου π.Χ. αί. καί εξής. Τό κατώτερον ήμισυ τής
πρώτης στρώσεως, άδρότερον είργασμένον, δεν ήτο ορατόν, έπέχον θέσιν θεμελίου. Άντιθέτως ή εσωτερική πλευρά τοϋ περιβόλου, ή προς τήν αυλήν, άφέθη αλάξευτος, μή ούσα
6
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ορατή (είκ. 37). Τοϋτο σημαίνει, δτι τό ΰψος τοΰ δαπέδου τοϋ περίκλειστου χώρου τής
αυλής ΰπερεΐχεν αίσθητώς τοϋ εξωτερικού εδάφους, αντιστοιχούν εις την εύθυντηρίαν
τής Α. πλευράς τοΰ ναΐσκου (τομή Β-Β ). Επειδή δε τό δάπεδον τής αυλής κα'ι ή εύθυντηρία τοΰ ναΐσκου παρέμειναν αμετάβλητα και κατά τήν κατασκευήν τοΰ έξωτερικοΰ
τετραγώνου ελληνιστικού περιβόλου (Β1-Β4) και των στοών (β 1 - β4), άντιστοιχοΰντα
προς τόΰι[ως τοΰ τοιχοβάτου β (τομή Β-Β ), ένθα πατεΐ ό ορθοστάτης (ίδέ και κατ. σ. 53-4),
διότι άλλως ήθελεν άποκρυβή τμήμα τής άνωδομίας τοΰ ναΐσκου, έπεται ότι τό ΰψος
τοΰ δαπέδου τής αύ?\ής υπερείχε τοΰ εξωτερικού εδάφους προς βορράν μεν τής εισόδου
(πίν. 2, Α6-Α7) όσον τό ΰψος των δόμων δ, γ, β, τοΰ ελληνιστικού τοίχου (τομή Β-Β ,
είκ. 43) ήτοι κατά 1.08 μ., κατά δέ τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν όσον τό ΰψος των δόμων
ε, δ, γ, β (τομή Α-Α'), ήτοι 1.50 μ. περί
που. Τούτο βεβαίως υποθέτει ΰπαρξιν
μικράς κλίμακος ή κεκλιμένου επιπέδου
προ τής εισόδου έπ'ι τής νοτίας πλευ
ράς, όπερ εξηγεί τήν παρουσίαν των
δΰο παραστάδων, τοποθετημένων κατά
1.30 μ. άνατολικώτερον τοΰ έκ Β.
προς Ν. άξονος τοΰ ορθογωνίου τεμέ
νους. Ότι άμφότεροι οί έγκαρσίως το
ποθετημένοι λίθοι Α6 καί, Α7 των πα
ραστάδων εύρίσκονται κατά χώραν, ένσωματωθέντες βραδύτερον έντός τής
νοτίας θεμελιώσεως τοΰ ελληνιστικού
στυλοβάτου, προκύπτει τόσον έκ τής συμμέτρου προεκβολής αυτών προς Β., όσον και
έκ τής αντιστοιχίας τών υπαρχόντων λαξευμάτων είς τά σημεία συνδέσεως τών έγκαρσίων λίθων μετά τών παρακειμένων τοίχων.
Μεταξύ τών λίθων τούτων υπήρχε κλΐμαξ ή κεκλιμένον έπίπεδον, βάθους ίσου
προς τό μήκος τής παραστάδος Α6 (2.60 μ·), έπαρκοΰντος προς άνάπτυξιν κλίμακος
ΰψους 1.10-1.50 μ. περίπου. Άναμφιβόλως λοιπόν τό δάπεδον τοΰ τεμένους, περικλειόμενον υπό τοΰ ορθογωνίου ίσοδομικοΰ περιβόλου, υπερείχε τοΰ έξωτερικοΰ έδάφους
υπέρ τό εν μέτρον. Τό άνοιγμα τής εισόδου επομένως, ένεκα τοΰ μεγάλου πλάτους (2.65 μ),
δεν έφράσσετο διά θύρας, αλλά παρέμενεν ανοικτόν. Διά τον λόγον τούτον είς τήν άναπαράστασιν τοΰ τεμένους (είκ. 38) δεν έτοποθετήσαμεν ούτε θύραν ούτε ύπέρθυρον, τό
δέ ΰψος τούτου ύπελογίσαμεν μικρότερον τών 2 μ., όπερ προκύπτει κα'ι έκ πληροφοριών
τής αρχαίας παραδόσεως περ'ι τών τεμενών έν γένει (ίδέ σ. 46 καί ύποσ. 1).
Ό ακρογωνιαίος λίθος τής ΒΔ. γωνίας τοΰ περιβόλου (Α1 καί είκ. 25), άποκεκρουμένος κατά τήν πλευράν τήν έστραμμένην προς τον θεμέλιον λίθον τοΰ προνάου,
εύρίσκεται ολίγον βαθύτερον τοΰ τελευταίου τούτου, ένεκα τής έδαφικής κατωφερείας
προφανώς, άνευ οργανικής συνδέσεως μετά τοΰ ναού. Τής ΒΑ. πλευράς τοΰ περιβόλου
οί σφζόμενοι τρεις λίθοι α8 - α9 (είκ. 35) ανήκουν είς τήν κατωτέραν στρώσιν,
πλάτ. 0.49 - 0.52 μ., αποτελούσαν τήν θεμελίωσιν τοΰ τοίχου, διότι μόνον ή άνω όρι-
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ζοντία επιφάνεια μετά τής παρακείμενης εξωτερικής ακμής είναι καλώς είργασμένη.
Τής στροισεως ταΰτης τό προς τον ναΐσκον τμήμα έξηφανίσθη κατά την θεμελίωσιν
τοΰ μεγα?αιτέρου ναοΰ. Οί λίθοι παραμένουν ασύνδετοι μεταξύ των, ή προς την αύλήν
έστραμμένη πλευρά ανώμαλος επίσης, έπ'ι δέ τής άνω έπιψανείας διακρίνονται οί άβαθεΐς τόρμοι τής γομφώσεως τοΰ ύπερκειμένου δόμου τοΰ τοίχου. Άλλ’ οπωσδήποτε
ή ποιότης τοΰ λίθου, τό πλάτος και ή έπεξεργασία των λιθοπλίνθων μαρτυρούν ότι οί
τρεις ούτοι δόμοι ανήκουν εις τον ίσοδομικόν περίβολον.
Ό περίβολος λοιπόν ούτος παρουσιάζει μερικάς αξιοσημείωτους ιδιορρυθμίας, ήτοι

Είκ. 37. Ή ΝΔ. γωνία τής νοτιάς πλευράς του ίσοδομικοΰ περιβόλου (δεξιά).
’Αριστερά τό θεμέλιον τής ΝΔ. γωνίας τοΰ στυλοβάτου.

τά εκατέρωθεν τοΰ ναΐσκου δύο τμήματα τής Β. π?ιευράς δεν εύρίσκονται επί τής αύτής
γραμμής, αλλά τό άνατολικώς τοΰ ναοΰ τμήμα πίν. 7 Α2 - Α8 κειται βορειότερον τοΰ
δυτικού. Προσέτι, ένω 6 κύριος άξων τοΰ ναοΰ είναι ό έκ Β. προς Ν., ό άξων τοΰ περι
βόλου είναι κάθετος προς εκείνον, με κατεύθυνσιν έκ Δ. προς Α. Έπί πλέον ή θέσις τοΰ
ναΐσκου, περιοριζομένου σχεδόν εις την ΒΔ. πλευράν τοΰ τεμένους καί ούχί εις τό κέντρον,
μαρτυρεί ότι δεν άπετέλει ούτος τό κύριον στοιχεΐον τής λατρείας, άλλ’ ή περικλειόμενη
εντός τοΰ περιβόλου αύλή, διαστάσεων 11.75 X 13.72 μ. Ή είσοδος έκ τής νοτίας πλευ
ράς τοΰ ίσοδομικοΰ περιβόλου εύρίσκεται αίσθητώς άνατολικώτερον τοΰ άξονος, πιθανώτατα διότι έκ τοΰ σημείου τούτου ό ναΐσκος ήτο ορατός καί κατά τάς δύο βασικάς
πλευράς, μέ όψιν 3/4 περίπου (είκ. 38) '. Τό γεγονός όμως, ότι άμφοτέρων των σημείων
τούτων ή θέσις ήδύνατο νά μετατεθή αντιστοίχους, ήτοι ό μέν ναός νά τοποθετηθή έπί
τής ΒΑ. π?ιευράς, ή δέ είσοδος έπί τής ΝΔ., έν συνδυασμω μέ όσα θά διαπιστώσωμεν
1
Έπί ιή βάσει τοΰ σχεδίου κατόψεως προκύπτει ότι
ό ίστάμενος είς τό μέσον τής εισόδου τοΰ τεμένους θεάται τό μέτωπον τοΰ ναΐσκου υπό οπτικήν γωνίαν τρι
πλάσιον τής οπτικής γωνίας, έχούσης βάσιν τήν μακράν

πλευράν τούτου. Περί τοΰ τονισμού τής γωνίας προσόψεως είς βάρος τής έτέρας ίδέ I. Κοντήν, Αί ελλη
νιστικοί διαμορφάισεις τοΰ ’Ασκληπιείου τής Κώ, 1956,
σ. 13 κ.έξ.
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κατωτέρω, ενισχύει την γνώμην δτι λόγοι σοβαροί, κα'ι ούχι απλώς οπτικών εντυπώ
σεων, έπέβαλον την κατά το σημεΐον τούτο, εις ό εύρίσκεται, τοποθέτησίν του.
Όλαι αΰται αί ίδιορρυθμίαι κατανοοΰνται μόνον, εάν ύποθέσωμεν δτι έξόχως ιερά
σύμβολα, συνδεόμενα από παναρχαίων χρόνων μέ την λατρείαν, ως έκ τής φύσεώς των
δέ αμετακίνητα, εύρίσκοντο πιθανώτατα προς την ανατολικήν πλευράν τού ιερού
χώρου καί ούτως έπέβαλον την μορφήν ταύτην καί τήν προς Α. άνάπτυΐιν τού τεμένους,
ως καί τήν προς τά ΒΔ. μετατόπισιν τού ναΐσκου. Προφανώς ό ναός κατεσκευάσθη
ούχί χάριν αύτής τής ?ι«τρείας τού Διός, αλλά προς βοηθητικήν χρήσιν, ΐνα στέγαση τό
άγαλμα τού θεού, τά σκεύη τής λατρείας καί τά ποικίλα πολύτιμα αναθήματα1, έναντι

Είκ. 38. Άναπαράστασις τής Ίεράς Οικίας Ε1 περί τά μέσα τοϋ 4ου π.Χ. αί. (σχέδιον Β. Χαρίση).

ακριβώς τής καταργηθείσης καλύβης, ήτις πιθανώς ύπήρξεν έν τών καταλυμάτων τών
ιερέων, τών περίφημων Σελ?ιών. Ότε δέ, ολίγον βραδύτερον, παρέστη ανάγκη νά προστατευθούν τά ιερά σύμβολα τής λατρείας διά λίθινου περιβόλου, διά νά περιλάβη καί
ταύτα εντός τού άβάτου χώρου, ή ελλειψοειδής καλύβη διελύθη, οι δέ ήμίχωστοι καί
1 Ό ΗΡΟΔΟΤΟΣ π.χ. αναφέρει (I 46) οτι ό Κροϊσος
έ'στειλεν εις Δωδώνην, ώς καί εις Δελφοΰς (I 50), απε
σταλμένους, ΐνα ερώτηση τον θεόν περί τοΰ τρόπου τής
άναχαιτίσεως τής αυξανόμενης δυνάμεως τών Περσών,
καί έκ δευτέρου, ΐνα πληροφορηθή εάν έπρεπε νά επιχεί
ρηση τι κατ’ αυτών. Πιθανώς έκ τών δώρων τοϋ Κροίσου
προέρχεται καί ό κατά τό 1955 άνευρεθείς χρυσοϋς λέων
έκ λεπτού περιτμήτου έλάσματος (Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Τό
Έργον τής Άρχαιολ. Έταιρ. 1955, σ· 56, είκ. 52, καί
BCH 80, 1956, σ. 300, είκ. 2) λυδικής μάλλον παρά περ
σικής τέχνης τοϋ 6ου π.Χ. πιθανώς αίώνος. Ό έκδώσας
θεωρεί τοΰτο περσικής τέχνης τής άχαιμενιδείου επο
χής (ΠΑΕ 1955, σ. 169-170), συμφώνως πρός τήν άποψιν τοΰ καθηγ. Ρ. Amandry, ό όποιος υποθέτει δτι
μετεφέρθη εις Δωδώνην υπό "Ελληνος μετά τήν εισβο
λήν τών Περσών κατά τό έτος 480-479 π.Χ., Antike
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Kunst (Olten/Schweiz) 1958,1, σ. 10 καί ύποσ. 11, πίν.
7,1. Σημειωτέον δτι καί τό εις Δελφοΰς ανάθημα τοΰ
Κροίσου ήτο βάθρον έκ χρυσών πλίνθων, έφ’ ου ΐστατο
λέων χρυσοϋς, συμβολίζουν τόν λέοντα, ό όποιος κατά
τήν παράδοσιν έφΰλαττε τό τείχος τών Σάρδεων. (Πρβλ.
έ'τερα παρόμοια λυδικά έκ Σάρδεων τοϋ 6ου π.Χ. αί. μέ
ίσχυράν περσικήν έπίδρασιν, Η. BossERT, Alt-Anatolien, πίν. 29, είκ. 168-173 καί έτερον, τό "Έργον
1956, σ. 66, περσικής ομοίως τέχνης.) Οί ’Αθηναίοι
έπίσης έπεμψαν εις Δωδώνην ίεράν θεωρίαν, μέ θυσίας
καί πολλά δώρα, πρός κόσμησιν τοΰ έ'δους τής Διώνης
(ΥΠΕΡΕΙΔΗΣ, 'Υπέρ Εΰξενίππου 24-25, πρβλ. καί ΔΗΜΟΣΘ. Κατά Μειδίου 53). Περί τών πολλών αναθημά
των εις τό Ιερόν ΠΟΛΥΒΙΟΣ IV 67. SERV. εις VERG.
Aen. Ill 466.
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καθέτως τοποθετημένοι λίθοι, οί προστατεΰοντες την βάσιν τοΰ βορείου τοιχώματος
ταύτης, έκαλύφθησαν εντός τών τεχνητών έπιχώσεωντοϋ περίκλειστου χώρου τής αυλής
προς ίσοπέδωσιν τοΰ κατωφερούς και ανωμάλου εδάφους.
Ένεκα τής έκτων έπιχώσεων δημιουργηθείσης διαφοράς ύψους τοΰ δαπέδου τής
αυλής και τοΰ προς Ν. κατωφεροΰς εδάφους κατεσκευάσθη είς τό σημεϊον τής εισόδου,
τής προς τον άξονα τής κοιλάδος καί, τής πορείας τοΰ θεατοΰ, μικρά κλϊμαξ ή κεκλιμένη
πρόσβασις, όδηγοΰσα είς τον άνυψωθέντα άβατον χώρον, άπέναντι τής Εεράς δρυός.
Τοιουτοτρόπως ή λατρεία εν Δωδώνη, προ αιώνων άσκουμένη ύπαιθρίως, υπό την ίεράν
φηγόν και πλησίον τής ναΐας πηγής, άπέκτησε διά πρώτην φοράν τό πρώτον οικοδό
μημά της, τον ναΐσκον καί τό τέμενος, δΰο στοιχεία, τά όποια θά άποτελέσουν είς τό
εξής τό άρχικόν κΰτταρον τοΰ λατρευτικού οικοδομήματος, συστατικά άμετάβλητα
καθ’ όλην την διάρκειαν τής οικοδομικής ιστορίας τοΰ Ίεροΰ.
Ό εισερχόμενος διά τής εισόδου (είκ. 38) εΰρίσκετο παρευθύς υπό τό φύλλωμα
τής νψικόμον καί προσηγάρου δρνός (ΑίΣΧ. Προμ. 829, πρβλ. καί Ομ. Όδύσσ. ξ 327 =
τ 296), τής ύπερτάτης θεότητος, κατοικοΰσης δ’ έν πν&μένι φηγόν (Ηςιοδ. άπόσπ. 134)
καί ήκουε μετά θρησκευτικού δέους τούς ψιθύρους τής πατρώας καί πολυγλώσσου δρυός
(Σοφ. Τραχ. 171, 1168), ής τά μαντεύματα έξήγγελλον είς τούς ευσεβείς προσκυνητάς
την θείαν βούλησιν. Λαμβανομένου ύπ’ δψιν τοΰ σημείου όράσεως καί τής πορείας τοΰ
θεατοΰ, προσέτι δέ, ΐνα μη ό ναός, δρώμενος διαγωνίως, καί τό ιερόν δένδρον εύρίσκωνται επί τοΰ αύτοΰ άξονος, ώστε νά άποκρύπτηται εκείνος υπό τοΰ δένδρου, έτέθη
ό ναός δυτικώτερον, με κατεύθυνσιν μεταξύ τής προς ΝΑ. ίεράς δρυός καί τής προς Ν.
άναπτυσσομένης στενομήκους κοιλάδος.
Ό οΰτω διαμορφωθείς λατρευτικός χώρος είναι ό συνήθης τύπος τών υπαιθρίων
Τερών άπό τών προϊστορικών ήδη χρόνων καί τών πρώτων ιστορικών 1, όστις διετηρήθη, ως είναι φυσικόν, καί κατά τούς ιστορικούς χρόνους, ιδία δέ είς άγροτικούς καί
άποκέντρους τόπους λατρείας ή εκεί όπου ή φύσις τής λατρείας άπήτει την διατήρησιν
τοΰ τύπου 2. Διότι ή ύπαιθρος μορφή τής λατρείας εν Δωδώνη άπήτει χώρον άβατον
1 Πρβλ. τό υπό τό Τελεστήριον τής ’Ελευσΐνος άρχαιότερον έν Έλλάδι γνωστόν Ιερόν ύστερο μυκηναϊκών
χρόνων, άποτελούμενον έξ ορθογωνίου περιβόλου μέ
είσοδον πρός Β. καί ναΐσκον εντός τούτου, Κ. ΚΟΥΡΟΥΝϊωτης, ΑΔ 1930/31, Παράρτ. σ. 18 κ.έξ., είκ. 4, τοΰ
αύτοΰ, Bleusis, 1934, σ. 17, είκ. 2 καί σ. 60, τοΰ
αύτοΰ, Archiv fur Religionswissenschaft 32, 1935,
σ. 52 κ.έξ. G. Mylonas - Κ. Kouroniotes, AJA 37,
1933, σ. 271 κ.έξ. Μ. Nilsson, G. Gr. Rel. I2, σ. 340
είκ. 5· W. Dinsmoor, ε.ά. σ. 24 είκ. 10. ’Ανάλογους
παραστάσεις ίεροΰ δένδρου μετά περιβόλου άπαντώμεν
είς τήν γραπτήν σαρκοφάγον τής ' Αγ. Τριάδος ώς καί
έπί τών χρυσών δακτυλίων τής Κνωσού καί τοΰ Βερο
λίνου, Μ. Nilsson, ε.ά. πίν. 13, 2. 4, ιδία δέ Min. Myc.
Religion, 1950, σ. 256 είκ. 123, σ. 266 είκ. 30.
A. Persson, The Religion of Greece in Prehistoric
Times, είκ. 15 καί είκ. 20, 6, σ. 60 κ.έξ., 67 κ.έξ.
A. Evans, The Palace of Minos I, σ. 160, είκ. 115.

Πιθανώς τό δεύτερον κατά σειράν 'Ιερόν τής Ήρας
Σάμου (μέσα Θ'™ π.Χ. αί.) περιελάμβανε τέμενος καί μι
κρόν ναόν, Ε. Buschor, AM 55, 1930, σ. 11 κ.έξ. πρβλ.
καί W. Dinsmoor, ε.ά. σ. 40.
2 W. Dinsmoor, αύτόθι. Dehmann - Hartleben,
ε.ά- σ. 27. Τοιαύτην μορφήν ειχον καί τά εκ τών άνασκαφών άποκαλυφθέντα αγροτικά ιερά, ώς τό τοΰ
Αυκαίου Διός έπί τοΰ ορούς Λυκαίου τής ’Αρκαδίας,
Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ, ΑΕ 1904, σ. 153 κ.έξ., ό αρχαιότερος
ναός τής ’Αφαίας Αίγίνης, τοΰ όποιου τό τέμενος έπιβεβαιοΰται έπιγραφικώς (καί τώρ<?ο]ς περι[ε]ποιή$η),
A. Fdrtwangler, Aegina, σ. 2, 3-4, 154. 367, 481-2,
είκ. 401, τό ‘Ιερόν τής Δήμητρος καί Κόρης έν Πριήνη,
Τη. WiEGAnd, κλπ., Priene, σ. 147, είκ. 119, πρβλ. καί
R. Martin, Agora, σ. 528-29, είκ. 79, τής Λυκο
σούρας, Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ, ΑΕ 1912, σ. 142 κ.έξ.
καί F. Robert, Thymele, σ. 213-14 καί 219, τής
Άθηνάς είς Βουνί Κύπρου, Westholm, Swed. Cypr
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περικλειόμενον διά περιβόλου, εντός τοΰ όποιου ΰπήρχον ιερόν δένδρον και πιθανώς
βωμός. Συν τώ χρόνω όμως προσετέθησαν οί πρώτοι ταπεινοί ναο'ι προς ψύλαξιν τών
πολυτίμων αναθημάτων καί προστασίαν τοΰ λατρευτικού ξοάνου τής θεότητος, ως
τοΰτο αρχαιότατα ήδη συνέβη εις τό Ήραΐον τής Σάμου.
’Αλλ’ έν Δωδώνη ή πρώτη αρχιτεκτονική διαμόρφωσις τοΰ λατρευτικού χώρου δεν
ήκολούθησεν ακριβώς την κανονικήν έξέλιξιν τών πρωτογόνων υπαιθρίων 'Ιερών, διότι,
εάν έκ τοΰ περιγραφέντος ιερού άψαιρέσωμεν τον ναΐσκον, ό ΐσοδομικός περίβολος με
τήν τεθλασμένην βόρειον πλευράν του δεν είναι δυνατόν νά νοηθή αυθύπαρκτος, αλλά
προϋποθέτει άναγκαίως τον ναόν, ό όποιος πράγματι είναι αρχαιότερος εκείνου (άνωτ.
σ. 27). Επειδή δέη ελλειψοειδήςκαλύβη προΰπήρξε τοΰ περιβόλου, ή δέ άρχαιοτέρα αρχι
τεκτονική κατασκευή άποδεικνΰεται ό ναΐσκος, έκ τοΰ οποίου πιθανώτατα ή καί έκ συγ
χρόνου τίνος βωμοΰ άχρηστευθέντες λίθοι παρελήφθησαν εις τήν καλΰβην, συνηγάγομεν
τό συμπέρασμα, ότι ό έν μέρει σύγχρονος τής καλύβης ναός είναι αρχαιότερος τοΰ ίσοδομικοΰ περιβόλου. 'Υπήρχε λοιπόν έποχή, κατά τήν όποιαν περί τήν ίεράν δρΰν ΐσταντο μόνον ό ναός καί μερικαί προχείρως κατεσκευασμέναι καλύβαι, καταλύματα τών
Ιερέων καί προς φύλαξιν αναθημάτων, βραδύτερον δέ προσετέθη προ τής προσόψεως
τοΰ ναού ό περίβολος. Οΰτος δέν φαίνεται νά ήτο πολύ υψηλός, διότι οιύπεράνω ίσοδομικοί λίθοι δέν συνεδέοντο πάντοτε διά γόμφων, όπερ άλλως συμφωνεί καί μέ τάς
πληροφορίας τής αρχαίας παραδόσεως, εξ ών προκύπτει ή χρήσις χαμηλού τεμένους Χ.
Ποία ήτο ή προγενεστέρα μορφή τοΰ Ιερού καί πώς έφυλάσσετο ό ιερός
χώρος μέ τήν δρΰν, ούδεμίαν άμεσον άπάντησιν έ'δωσαν αί αρχαιολογικοί έ'ρευναι. Έκ
τής γραπτής όμως παραδόσεως καί τών κινητών ευρημάτων τοΰ 'Ιερού εξάγεται μετά
βεβαιότητος τό συμπέρασμα, ότι παλαιότερον καί μέχρι τών τελευταίων γεωμετρικών
χρόνων τούλάχιστον τό κέντρον τής λατρείας, ή δρΰς, περιεκλείετο έντός σειράς χαλκών τρι
πόδων μετά λεβήτων πέριξ τοΰ ίεροΰ δένδρου ώς τεμένους (ίδέ κεφ. Ε ). Εκ τούτου
κατά τήν διάρκειαν τοΰ 4ου π. X. αί. διεμορφώθη ό αρχιτεκτονικός τύπος τοΰ ορθογω
νίου τεμένους μετά τοΰ ναού, σχήμα έξελιχθέν περαιτέρω κατά τον επόμενον αιώνα
Exp. 3, 1937, σ. 210 κ.έζ., σ. 225. Ε. Gjerstad, Opuscula Archaeologiea III, 1944, σ. 50, είκ. 17 καί είκ. 42,
αυτόθι καί όίλλα παραπλήσια παραδείγματα, εις Τήνον
(Θεσμοφόριαν;), ίδέ άνωτ. σ. 38, ύποσημ. 2. Παραπλή
σια επίσης ήσαν τά Ιερά τής Δήμητρος καί Κόρης τής
Μεγαλοπόλεως (ΠΑΥΣΑΝ. VIII 31, 5), τό τέμενος άλσος ύπεράνω τοΰ μεγάρου τής Δήμητρος εις Λυκόσουραν (ΠΑΥΣ. VIII 37, 10), τό δεξιφ τής όδοϋ άπό Μυκη
νών προς ”Αργος 'Ιερόν (αύτ. II 18, 3). Επίσης ό
ΟΜΗΡΟΣ αναφέρει τοιαΰτα υπαίθρια ιερά, παραλλήλως
πρός τούς ναούς τοΰ ’Απόλλωνος εις Τροίαν καί Δελ
φούς, τής Άθηνάς εις Τροίαν καί ’Αθήνας (ό τελευταίος
ίσως παρεμβολή τών χρόνων τοΰ Πεισιστράτου).
1 Τό μαντεΐον τοΰ 'Γροφωνίου έν Λεβαδεία περιεβάλλετο ύπό χαμηλής κρηπϊδος, εν κύκλω ...λί&ου λευκόν,
ύψους κατά τι μικροτέρου τών δύο πήχεων, διαμέτρου
όσον μικρά άλως (ΠΑΥΣΑΝ. IX 39, 9), τό τέμενος τοΰ
Λυκαίου Διός τής ’Αρκαδίας ήτο επίσης χαμηλόν, έφ’
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όσον ήτο δυνατόν νά είσπηδήση έντός αύτοϋ θήραμα,
τό όποιον όμως άπηγορεύετο νά καταδιώξη ό κυνηγός
(ΠΑΥΣΑΝ. VIII 38. 6). Εις μοναδικήν γραπτήν παράστασιν επί έρυθρομόρφου άγγείου έκ Γέλας, ολίγον
πρό τών μέσων τοΰ 5ου π.Χ. αί, είκονίζεται Ιερόν δέν
δρον έντός υπαιθρίου Ίεροΰ, περιβαλλομένου ύπό υψη
λού μάλλον περιβόλου μετά θύρας, πρό τής οποίας ό
Διόνυσος καί ό θίασός του, Μ. Nilsson, G. Gr. Rel.
I2, πίν. 35, ί. Περί τής εΰρείας έπιβιώσεως τοΰ τύπου
τών υπαίθρων Ιερών μέ τό Ιερόν δένδρον κατά τούς
Ιστορικούς χρόνους, πρβλ. Μ. Nilsson, G. Gr. Rel.I2,
σ. 209 κ.έξ., ώς καί τάς παραστάσεις τοιχογραφιών καί
ελληνιστικών άναγλύφων, Μ. Rostowzew, RM 26,
1911, σ. 1-160. Περί τής διατηρήσεως ιχνών δενδρολα
τρείας κατά τούς χριστιανικούς χρόνους μέχρι σήμερον,
Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ, Βυζαντινών Βίος καί Πολιτισμός, 1948,
Α2, σ. 275· Μ. Nilsson, έ.ά. σ. 209, 8. Α. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ,
Οί Χαρακατσάνοι, Αθήνα, Ια, 1957, σ. ρμαλ
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Ή λίθινη μορφή λοιπόν τοΰ ίσοδομικοΰ περιβόλου είναι μεταγενέστερα τοΰ ναΐσκου,
άλλ’ ή ιδέα τοΰ περιβόλου είναι κατά πολύ παλαιοτέρα, έξικνουμένη μέχρι τών έσχα
των γεωμετρικών χρόνων τουλάχιστον.
δ'· Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ

Ή έξαψάνισις παντός αρχιτεκτονικού λειψάνου έκ τής άνωδομίας τοΰ ναοΰ (πλήν
τών κεραμεικών) δεν επιτρέπει να συναγάγωμεν βέβαια χρονολογικά συμπεράσματα.
Έξ άλλου οί πελεκόμορφοι σύνδεσμοι τής εύθυντηρίας (είκ. 23, 29α), άποτελοΰμενοι έκ
σιδηρού πυρήνος κα'ι μολυβδίνου μανδύου, ό όποιος διά τής σφυράς λαμβάνει σχήμα
διπλού πελέκεως, είναι μεν συνήθεις εις τούς αρχαϊκούς χρόνους ή άλλ’ απαντούν και
πολύ βραδύτερον μέχρι τών προχωρημένων ελληνιστικών1
2. 'Οπωσδήποτε όμως ό ναός
είναι αρχαιότερος τού ίσοδομικοΰ περιβόλου, όστις, ένεκα τής καλής τεχνικής τών ίσοδομικών λίθων καί τής καθέτου ταινίας εκατέρωθεν τής ΝΔ. γωνίας, δύναται νά χρονολογηθή έντός τού 4ου π. X. αί. Ιδιαιτέρως εις την ’Ήπειρον, όπου, άρχομένου τοΰ
4ου π. X. αί., έμψανίζονται αί πρώται περιτειχισμένοι πόλεις, ή χρήσις τής ταινίας εις
τάς γωνίας τών πύργων είναι συνήθης 3. Την άσφαλεστέραν όμως βάσιν χρονολογήσεως
παρέχουν τά κεραμεικά ευρήματα τής στέγης καί τής έπαιετίδος, ήτοι άνθεμωτά μέτωπα
ηγεμόνων καλυπτήρων (κατάλογος άριθ. 1-9 καί 12) καί ήγεμών κορυφαίος καλυπτήρ
(άριθ. 17), μέγα τεμάχιον ήγεμόνος στρωτήρος με γραπτήν διακόσμησιν έναλλασσομένων
ανθεμίων καί άνθους λωτού (άριθ. 19), τεμάχιον γείσου με όμοίαν περίπου γραπτήν
διακόσμησιν (άριθ. 18), δύο συνανήκοντα τμήματα πηλίνης έπαιετίδος σίμης, ομοίως δια
κοσμημένα (άριθ. 20), ώς καί έτερον μικρότερον τμήμα όμοιας έπαιετίδος. Πάντα ταΰτα
άνήκουν τυπο?ιθγικώς εις τό τέλος τού 5ου π. X. αί. ή είς τάς άρχάς τού 4ου π. X. αί.
Με τήν χρονολόγησιν ταύτην εΰρίσκεται έν συμφωνία καί ή έπί τή βάσει τών τυμπά
νων τού άετώματος καί τής έπαιετίδος σίμης ύπολογισθεΐσα κλίσις τού άετώματος, ίση
προς 13° περίπου, ήτοι σχέσις ύψους προς τό ήμισυ τής βάσεως τοΰ άετώματος 1:4.36>
συνήθης είς τούς ναούς κλασσικών χρόνων 4. Συμφώνως προς τά άρχαιολογικά ταύτα
1 W. Dinsmoor, έ.ά. σ. 175. Ε· Dvggve, Das
Laphrion, σ. 260-1. A. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Τά υλικά δομής,
τ. Β' σ, 179-183.
2 "Ομοιοι σύνδεσμοι έκ τών προπυλαίων τής Επί
δαυρου (Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Τό 'Ιερόν τοΰ ’Ασκληπιού έν
Έπιδαύρφ, 1900, σ. 142), έκ τής ελληνιστικής στοάς τού
Δελφινιού Μιλήτου, Τη. WiEGand, Milet I, III,
σ. 128-129, είκ. 7 (G. Kawerau-Α. Rbhm), έκ τού
Ιερού τοΰ Διός Σωτήρος Μεγαλοπόλεως, GardnERLoring κλπ., Excavations at Megalopolis 1890-91
(1892), σ. 42 είκ. 31, σ. 53 είκ. 47, έκ τών ναών Α καί Β τού
’Ασκληπιείου τής Κώ (3-2ουπ.Χ. αί.), Ρ. Schatzmann,
παρά R. Herzog, Kos I (Asklepieion), σ. 7 είκ. 11 καί
πίν. 21. Μεγάλοι τόρμοι πελεκόμορφοι διατηρούνται
επίσης έπί τοΰ στρογγυλού πύργου τής Α. πλευράς τής
άνω άκροπόλεως τής Γκούμανης-Φιλιατών (περιγρα
φήν τών έρειπίων, Φ. ΠΕΤΣΑΣ, ΑΕ 1952, Παράρτ.
13 κ.έξ. Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ, ΑΔ 1960, Παράρτημα), ή οποία
πάντως δέν είναι αρχαιότερα τοΰ 4ου π.Χ. αί.
3 Ή έμφάνισις τής καθέτου ταινίας εκατέρωθεν τής

γωνίας πύργων τείχους ή οικοδομήματος, ή όποια τονί
ζει τήν κατακόρυφον γραμμήν τής ακμής, έμφανίζεται
είς μέν τήν ιωνικήν 'Ελλάδα ήδη από τών αρχών τού
6°ν π.Χ. αί., ώς είς τό Λητώον Δήλου (Μ. WEGNER,
Meisterwerke der Griechen, 1955, σ. 136, είκ. 115),
είς δέ τήν κυρίως Ελλάδα από τού τέλους τοΰ 5ουπ.Χ. αί.
(Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, έ.ά. σ. 259) αποβαίνει δέ συνήθης κυρίως
άπό τών αρχών τού 4ου π.Χ. αί., W. WREDE, Attische
Mauern, είκ. 83, 85-86. Ε· Benson, JHS 15, 1895,
σ. 314, πίν. 9-10. R. Scranton, Greek Walls, σ. 81,
ομοίως οί πύργοι τοΰ Άκροκορίνθου, Scranton, έ.ά.
σ. 85 κ.έξ. (Corinth III, II, σ. 12 είκ. 7-8), τό καταγώγιον Κασσώπης - Πρεβέζης, Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ, ΠΑΕ 1952,
σ. 326 κ.έξ. Είς τάς άκροπόλεις Καλεντζίου, Δυμοκάστρου, Καστρίτσης, Βέλλιανης, Καστρίου (Φανάρι),
Κασσώπης, Θεσπρωτικοΰ, ’Αμμοτόπου κ.ά. άπαντα έπίσης ή κάθετος ταινιωτή λάξευσις είς τάς γωνίας.
4
Ή κλίσις 1=4 είναι ή συνήθης είς τά άετώματα, Nedgebauer, Studien fiber Skopas, σ. 31.
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Κ ά το ψ ις υπαρχοΰσης καταστάσεω ς τής Ιεράς ο ίκ ία ς .
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Άναπαράστασις τής κατόψεως καί τής προσόψεως τής ίερΰς οικίας (β' ήμισυ τοϋ 4ου π.Χ. αί.).
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