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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 ίσο- 
δομικών λίθων καί τής καθέτου ταινίας εκατέρωθεν τής ΝΔ. γωνίας, δύναται νά χρονο- 
λογηθή 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, GardnER- 
Loring 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 κατα- 
γώγιον Κασσώπης - Πρεβέζης, Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ, ΠΑΕ 1952, 
σ. 326 κ.έξ. Είς τάς άκροπόλεις Καλεντζίου, Δυμοκά- 
στρου, Καστρίτσης, Βέλλιανης, Καστρίου (Φανάρι), 
Κασσώπης, Θεσπρωτικοΰ, ’Αμμοτόπου κ.ά. άπαντα έπί- 
σης ή κάθετος ταινιωτή λάξευσις είς τάς γωνίας.

4 Ή κλίσις 1=4 είναι ή συνήθης είς τά άετώ- 
ματα, Nedgebauer, Studien fiber Skopas, σ. 31.
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δεδομένα δυνάμεθα νά χρονολογήσω μεν την άνέγερσιν τοΰ ναοϋ ασφαλώς περί τά 
τέλη τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος και πάντως ούχί βραδΰτερον τοΰ α τετάρτου τοΰ 4ου π.Χ. at., 
τον δέ περίβολον μεταγενεστέρως, άλλ’ ούχ'ι βραδΰτερον πιθανώτατα τοΰ 4ου π.Χ. at. 
Των ανωτέρω έπιβεβαίωσις θά προκΰψη έκ τής γραπτής παραδόσεως και έκ των ιστο
ρικών μεταβολών τοΰ Ίεροΰ, περί ού λόγος εις τό οίκεΐον κεφάλαιον. Είς τον ναόν 
τοΰτον θά έστεγάζετο τό ιερόν έδος τής Διώνης, περί τοΰ όποιου όμιλοΰν οί αττικοί 
ρήτορες Χ, καί ενδεχομένως τό άγαλμα τοΰ Διός.

Τοιαύτη λοιπόν ύπήρξεν ή πρώτη αρχιτεκτονική μορφή τοΰ 'Ιεροΰ, ότε ό Μ. ’Αλέ
ξανδρος συνέλαβε τό σχέδιον τής άνοικοδομήσεως έξ Τερών, έν οίς καί τό τής Δωδώνης, 
αντί 1.500 ταλάντων έκαστον2. ’Αλλά τό σχέδιον τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου παρέμεινεν 
άνεκτέλεστον καί τό Ιερόν διετήρησε την ταπεινήν μορφήν του, έως ότου μετά πάροδον 
ολίγων δεκαετηρίδων ό Πΰρρος, ό βασιλεύς τών Μολοσσών καί ήγεμών τής ’Ηπείρου, 
μιμητής καί συνεχιστής τοΰ έργου τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, έφιλοδόξησε νά άναδείξη τό 
θρησκευτικόν τοΰτο κέντρον τών Ήπειρωτών, τήν μορφήν δέ ταΰτην αποδίδει είς τάς 
γενικάς γραμμάς τό έκ τών άνασκαφών άποκαλυφθέν ελληνιστικόν οικοδόμημα, είς τοΰ 
οποίου τήν έξέτασιν προβαίνομεν ευθύς κατωτέρω.

Β/ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΝ ΙΕΡΟΝ 
(ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 297-274 Π.Χ.)

Πίν. 2, 3, 8

Κατά τήν νέαν οικοδομικήν περίοδον (είκ. 17) ό ίσοδομικός περίβολος Α1-Α5-Α7 
κατηργήθη, τής νοτίας πλευράς του ένσωματωθείσης είς τά θεμέλια τοΰ αντιστοίχου ελλη
νιστικού στυλοβάτου (πίν. 2 β1-β2). Ή ανατολική πλευρά τούτου έξηφανίσθη τελείως κατά 
τήν θεμελίωσιν τοΰ ανατολικού εξωτερικού τοίχου (Β2-Β3), τών λοιπών πλευρών —τής 
δυτικής καί βορείου—ή άνωδομία άφηρέθη, τό δέ κατώτερον τμήμα τοΰ τοίχου έκαλύ- 
φθη υπό τοΰ νέου δαπέδου τών στοών τοΰ Ίεροΰ. Ό ναΐσκος παρέμεινεν ανέπαφος, 
συμπεριληφθείς εντός τοΰ εύρυχώρου περιβόλου (20.78x19.20 μ.), άλλ’ ούτως, ώστε 
ή βόρειος πλευρά τοΰ ναού νά συμπίπτη μέ τήν αντίστοιχον τοΰ περιβόλου 3. Διά τής

W. D0RPPEI.D, AM 6, 1881, σ. 398. Eicheer, OJh 
1919, σ. 19. Ή κλίσις αετωμάτων έν σχέσει πρός τό 
ήμισυ τής βάσεως έχει ώς εξής είς τά κατωτέρω παρα
δείγματα :
Ναός ’Αφαίας Αίγίνης 1 : 3.755 (14.5-15°)

» Διός ’Ολυμπίας 1: 4.033 
» Ηφαίστου ’Αγοράς 1 : 4.080 
» Ποσειδώνος Σουνίου 1: 4.21 
» Παρθενώνος 1 : 4.115 
« Θησείου 1 : 4.08 
» Καλυδώνος (380/70) 13.5°
» Μητρφον ’Ολυμπίας 1 :4 (α’ ήμισυ 4ου π.Χ. αί.) 
» Άλέας Άθηνάς (360/50) 12.5°
» Διός Στρατού (330 π.Χ.) 1: 4.89 (12°)
» Στοά Φίλωνος 1 ·' 5.09 
» Δήμητρος Λυκοσοΰρας 1 : 5.15

Πίνακας κλίσεως αετωμάτων ίδέ παρά Α. ΟΡΛΑΝΔΩι, 
ΑΔ 1915, σ. 3.1923, σ. 49. Κλίσις 14° υπολογίζεται είς τό 
άέτωμα τοΰ ναοϋ τοΰ ’Ασκληπιού τής Επίδαυρου, επί 
τή βάσει τής εφίππου Άμαζόνος, J. CromE, Die Skul- 
pturen des Asklepiostempels von Epidauros, 1951, 
σ. 31.

1 Ίδέ άνωτ. σ. 17, ύποσ. 1.
2 ΔίΟΔ. ΣίΚΕΛ. XVIII 4. 5 : ναούς τε καταοκενάσαι 

πολυτελείς εξ, από ταλάντων χιλίων καί πεντακοοίων έκα- 
οτον.... τους δε προειρημένους ναούς έδει καταοκευαο’&ή- 
ναι έν Λ ήλοι και Αελφο ΐς καί Δωδώνη.,..

3 Αί μετρήσεις έλήφΟησαν επί τή βάσει τών ορθο
στατών καί οΰχί άπό τής περίπου βαθμιδωτής κρηπι- 
δος. Ή διαφορά μήκους πρός πλάτος ίσοΰται πρός 
1.69-1.70, δσον έν μεταξόνιον τής στοάς. Τήν σχέσιν 
τών πλευρών 100:92.40 άνευρίσκομεν καί είς τό Λεωνί-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:34 EEST - 18.237.180.167


