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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-
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προς Δ. άναπτύξεως τοϋ ελληνιστικού περιβόλου ή θέσις τοΰ ναΐσκου άπέβη περισσότε
ρον συμμετρική, ή δε αυλή—τό άβατον—μέ την κατασκευήν τής βορείου στοάς ετι βορειό- 
τερον τοΰ αντιστοίχου τοίχου τοΰ παλαιοΰ ίσοδομικοΰ περιβόλου κατέστη εύρυχωροτέρα. 
Την προς Δ. άνάπτυξιν τοΰ έλληνιστικοΰ περιβόλου ήκολούθησε και ή μετάθεσις τής 
εισόδου έ'τι δυτικώτερον, είς τό κέντρον ακριβώς τής νοτίας προσόι[)εως, ούτως ώστε νά 
συμπίπτη με τον κύριον άξονα τοΰ ναΐσκου, χωρίς όμως νά αντίστοιχη και είς τον άξονα 
τούτου, ευρισκομένου δυτικώτερον. Τέλος τον εσωτερικόν υπαίθριον χώρον περιέβαλλον 
κατά την βόρειον, την δυτικήν καί τήν νοτίαν πλευράν τρεις στοαί μέ ιωνικούς κίονας, 
έχουσαι τό ανοικτόν σκέλος προς άνατολάς.

Ό έξωτερικος τοίχος. Τήν μεταγενεστέραν τοΰ ναΐσκου καί τοΰ ίσοδομικοΰ περί-

Είκ. 39. Γ4== τοίχος τοΰ ελληνιστικού ναοΰ (άδυτου), α-β-γ= δόμοι τοΰ ελληνιστικού εξωτερικού 
περιβόλου, Α4=ή ΒΔ. γωνία τοΰ αρχαίου ναΐσκου.

βόλου κατασκευήν τοΰ έξωτερικοΰ έλληνιστικοΰ περιβόλου εκτός τής τεχνικής, τοΰ δια- 
φορετικοΰ ύλικοΰ εκ λευκοΰ ασβεστόλιθου καλυτέρας ποιότητος, δεικνύει κατ’ εξοχήν ό 
τρόπος τής θεμελιώσεως καί τής συνδέσεώς του μετά τοΰ ναΐσκου. Είς τήν εικόνα 39 
(πίν. 2 Α4), ένθα ή ΒΔ. πλευρά τοΰ περιβόλου συναντά τήν ΒΔ. γωνίαν τοΰ θεμε
λίου τοΰ ναΐσκου, ή σύνδεσις δεν είναι οργανική. Τό θεμέλιον τοΰ έλληνιστικοΰ τοί
χου δεξιά (α) εισδύει βαθύτερον τοΰ ναΐσκου (Α4), άφιστάμενον τούτου αίσθητώς, 
μόνον δέ ό ύπερκείμενος λίθος (β) εύρίσκεται έν έπαψή μετά τοΰ ναοΰ, ενώ ό ύπεράνω 
δόμος (γ), προέχων κατά 0.09 μ., σχηματίζει μέ τό υποκείμενον θεμέλιον τοΰ ναΐσκου 
άντιτεκτονικόν κενόν λ

δαιον τής ’Ολυμπίας (100:92.50), είς τό Βουλευτήριον 
τής Πριήνης, είς τον υπερμεγέθη βωμόν τοΰ Διός Έλευ- 
θερέως των Συρακουσών (269-215 π.Χ.), 100: 93.4, είς 
τόν βωμόν τοΰ Διός Σωτήρος τοΰ Περγάμου 100:94. 
Ή μικρά διαφορά (τοΰ ορθογωνίου) άπό τοΰ τετραγώ

νου εδιδε κάποιαν κίνησιν είς τό άλλως στατικόν 
σχήμα τοϋ κύβου.

1 Ή προεκβολή τοϋ δόμου γ τοΰ περιβόλου ήτο έπι- 
βεβλημένη, διότι ό τοίχος τοϋ ναΐσκου είσεϊχε τοΰ θε
μελίου κατά 0.10 μ. περίπου.

7
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Μέ την κατασκευήν βραδύτερον τοΰ τετραστύλου ελληνιστικοί ναοί Γ1-Γ4 κατε- 
στράφη το μεταξύ τής ανατολικής πλευράς τούτου κα'ι τής αντιστοίχου τοΰ ναΐσκου 
τμήμα τοΰ ελληνιστικοί περιβόλου, χωρίς όμως νά έξαφανισθή κα'ι τό θεμέλιον Β6. 
Εις τούτο άνήκεν ό λίθος Β 6, ευρισκόμενος πολύ βαθύτερον τών θεμελίων του ναΐ
σκου 1 κα'ι άφιστάμενος αυτοί αΐσθητώς (τομή Γ Γ', Β6). Μέ τον λίθον Β 6 έτερματίζετο 
παρά τήν ανατολικήν πλευράν του ναΐσκου ό εξωτερικός περίβολος, συνέχειαν τοΰ 
όποιου άπετέλει ή βόρειος στενή πλευρά του ναΐσκου. Τό θεμέλιον άρα Β'6 τοΰ έλ?σ)- 
νιστικοΰ περιβόλου συνεδέετο μέ τον ναΐσκον και ούχι μέ τον μεταγενέστερον ελληνι
στικόν τετράστυλον ναόν, τοΰ οποίου επομένως είναι άρχαιότερον. Πρέπει επίσης νά 
σημειωθή ότι ό ναός δέν εύρίσκεται εις τό μέσον τοΰ τετραγώνου οικοδομήματος, αλλά 
κατά 1.10 μ. δυτικώτερον, ενώ ή απέναντι τούτου είσοδος κατέχει τό κέντρον ακριβώς,

άπέχουσα 6.80 μ. από τών 
εκατέρωθεν γωνιών τής νο
τιάς πλευράς. Τέλος ή τεχνική 
τών δόμων τών εξωτερικών 
τοίχων μέ τήν περιτένειαν, 
τό έξέχον απεργόν καί τούς 
διακοσμητικούς αγκώνας, 
διάφορος του ίσοδομικοί 
περιβόλου, καί ιδία οί σύνδε
σμοι σχήματος I, μήκους 
0.19-0.21 μ.,ήτοικατά0.08 μ. 
βραχύτεροι τών πελεκομορ
φών συνδέσμων τοΰ ναΐσκου 
(εΐκ. 29β), μαρτυρούν ότι ό 

εξωτερικός περίβολος προσετέθη μεταγενεστέρως τοΰ ναοί, άλλ’ είναι αρχαιότερος τοΰ 
τετραστύλου μεγαλυτέρου ελληνιστικού ναοί, χρονολογουμένου περί τό τέλος τοΰ 
3ου π.Χ. αί.

Περί τής μεταγενεστέρας κατασκευής τοΰ στυλοβάτου τών τριών στοών β3-β4-β1-β2 
καί επομένως τοΰ νέου εξωτερικοί περιβόλου μαρτυρεί επίσης ή μορφή τής σορζομένης 
θεμελιώσεως τοΰ στυλοβάτου, κατεσκευασμένου έκ μεγάλων ορθογωνίων λίθων λευκοί 
ασβεστόλιθου, μήκους ενίοτε μέχρι 2 μ., μέσου πλ,άτους 1.00 μ., όσον δηλ. τό πλάτος 
τοΰ θεμελίου, καί ύψους 0.27-0.30 μ. Ή ένσωμάτωσις τής νοτίας πλευράς τοΰ ίσοδο- 
μικοϋ περιβόλου εντός τής θεμελιώσεως ταύτης άποδεικνύει επίσης τήν νεωτέραν κατα
σκευήν τοΰ στυλοβάτου (πίν. 2 Α5-Α7). Είςτόςείκ. 37 καί 40 εξ άλλου, ένθα εϊκονίζεται 
ή ΝΑ. γωνία τοΰ ίσοδομικοί περιβόλου ενσωματωμένη είς τό θεμέλιον τοΰ στυλοβάτου, 
ή διαφορά κατασκευής τών δύο τοίχων είναι εύκρινής- διότι ό τοίχος τοΰ τεμένους 
κατεσκευάσθη έπιμελώς, ώστε νά είναι ορατός έξωτερικώς, ένω ό παρακείμενος πλατύς τοί
χος, μέ τήν βαθμιδωτήν σχεδόν διάταξιν τών δόμων καί τήν αμελή εργασίαν, ανήκει

1 Ή κατασκευή ισχυροτέρας θεμελιώσεως του έξω- καία, ένεκα τοΰ μείζονος βάρους τής άνωδομίας. 
τερικοΰ τοίχου εν σχέσει προς τον ναΐσκον ήτο άναγ-
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ασφαλώς εις την θεμελίωσιν τοϋ στυλοβάτου. Τό θεμέλιον ενταύθα έχει πλάτος 1.20-1.50, 
ή δε ανώτερα σωζομένη στρώσις, πλάτους μόνον 0.80-0.85 μ., φέρει επί τής άνω επι
φάνειας βαθεϊαν λάξευσιν (είκ. 37), προς τον σκοπόν, όπως έδρασθή ό έξαφανισθείς 
ύπερκείμενος δόμος τοϋ θεμελίου τοϋ στυλοβάτου, όστις εν μέρει έ'βαινε καί επί τοϋ 
έντειχισμένου ίσοδομικοϋ τοίχου.

Τού έλλείποντος τούτου δόμου σώζονται άνατολικώτερον, εις άπόστασιν 5.70 μ. 
(πίν. 2ββ-β'βζ είκ. 34), δύο λίθοι, πλάτ. 0·77 μ., άποτελοϋντες την ύπευθυντηρίαν τοϋ 
στυλοβάτου. Προς τούτοις είς τό σημεΐον ββ ήμικυλινδρική αϋλαξ, έσκαμμένη επί τής 
επιφάνειας τοϋ λίθου, πλάτους 0.16 μ. καί βάθους 0.13 μ., δηλοΐ ότι διά ταύτης διήρχετο

Είκ. 41. Οί δόμοι ββ-β'β' τοΰ θεμελίου τής νοτίας στοάς.

πήλινος αγωγός, τοϋ οποίου την περαιτέρω πορείαν διαπιστοϋμεν διά τής ισοϋψούς 
περίπου οπής επί τοΰ τοίχου τής προστάσεως (είκ. 41 καί 63). Διά τών σημείων τού
των διήρχετο υδραγωγός, όστις άπωχέτευε τά έκ τής βροχής ϋδατα έκτος τοϋ Ίεροϋ. 
Ή ύπόθεσις περί αγωγού, είσάγοντος ύδωρ εις την αυλήν, προς τροφοδότησιν τής Ναΐας 
πηγής, ύπόθεσις πιθανή καθ’ έαυτήν, ένεκα τοϋ βάθους είς τό όποιον είχεν έγκοιτασθή 
ό αγωγός, τελικώς έγκατελείφθη, διότι ή εξωτερική οπή, εύρισκομένη ολίγα εκατοστά 
(0.05 μ.) χαμηλότερον τής έπί τοΰ στυλοβάτου αϋλακος, επιβάλλει νά δεχθώμεν ότι 
πρόκειται μάλλον περί αποχετευτικού αγωγού με κλίσιν προς τά έξω, άποχετεύοντος τά 
όμβρια ΰδατα, ενδεχομένως καί τά ϋδατα τής φυσικώς άναβλυζούσης Ναΐας πηγής λ 
“Αλλως, εάν έπρόκειτο περί τεχνητής τροφοδοτήσεως τής θαυμαστής πηγής τοϋ Ίεροϋ, 
ή οποία έπήγαζεν έκ τών ριζών τής φηγού, είς τήν αυλήν, τό τέχνασμα θά ήτο φανερόν» 
άφοΰ έξωτερικώς ό σωλήν ήτο ορατός. Περί τά τέλη τοϋ 3ου π.Χ. αί., κατασκευασθέντος 
τοϋ τετραστύ?ιου προπύλου προ τής προστάσεως καί άχρηστευθέντος τοϋ έκεϊ αγωγού,

1 Ή Ναία πηγή τό πρώτον άναφέρεται υπό τών λα- Pun. Ν.Η. II 106, 7. ΣχΟΛ. είς Shrv. Aen. Ill 466, 
τίνων συγγραφέων, πηγάζουσα έκ τής ρίζης τής φηγοΰ, Pomp. Μει,α II 43.
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ήνοίχθη προς τον αυτόν σκοπόν νέα οπή έπ'ι τοΰ νοτίου τμήματος τοΰ δυτικού τοίχου 
(πίν. 2 ΒΊ), εις τό αυτό ακριβώς, ώς καί ή προηγούμενη, ύψος.

Άναμφιβόλως λοιπόν ή θεμελίωσις τοΰ νοτίου στυλοβάτου έχρησιμοποίησε τον 
προϋπάρχοντα ίσοδομικόν τοίχον, δστις κατά ταΰτα είναι αρχαιότερος τοΰ στυλοβάτου. 
Τό μέγα πλάτος της (0.80-1.25 μ., ενίοτε δέ μέχρι 1.50 μ.) κα'ιή παράλληλος προς τους 
εξωτερικούς τοίχους διάταξις μαρτυρούν περί θεμελίου στυλοβάτου, δστις τή βοήθεια 
ιωνικών κιόνων, ώς θά ίδωμεν, έβάσταζε την στέγην τών στοών, τών όποιων τό πλάτος 
δύναται νά ύπολογισθή εις 2.80 μ. άπό τής εσωτερικής πλευράς τοΰ στυλοβάτου καί

Είκ. 42. Ή ανατολική κρηπΐς τοΰ εξωτερικού τοίχου, όρωμένη έκ νότου.

3.40 μ. από τής εξωτερικής, τής προς την αύ?ιήν. Εις την τελευταίαν μέτρησιν (3.40 μ.), 
ύπόκειται σταθερά μονάς (1.70 μ.), ίση προς τό μεταξόνιον τών κιόνων, ή οποία απο
τελεί τον έμβάτην τής ελληνιστικής κατασκευής (βλ. κατωτέρω).

‘Η κρηπίς. Κατεσκευασμένη έκ τραχυτέρου λευκού ασβεστόλιθου, ΐνα διακρίνη- 
ται άπό τής λειοτέρας επιφάνειας τής άνωδομίας, δι’ ήν έχρησιμοποιήθη καλυτέρας 
ποιότητος ασβεστόλιθος, άποτε?ιεΐται έκ μεγάλων ορθογωνίων πλίνθων, μήκους ένίοτε 
μέχρι τριών μέτρων. Επειδή ή κατασκευή τής κρηπϊδος σκοπόν είχεν άψ’ένός νά έξάρη τό 
κύριον οικοδόμημα τής λατρείας, άφ’ετέρου δμως καί κυρίως νά έξουδετερώση τήν φυ
σικήν προς Ν. καί Δ. κατωφέρειαν τοΰ έδάφους, εύνόητον είναι δτι τό ύψος ταΰτης ποι
κίλλει άπό 0.35 μ. κατά τήν ΒΑ. γωνίαν (εϊκ. 42) μέχρι 1.87 μ. κατά τήν ΝΔ. γωνίαν 
(ίδέ τομάς Β-Β καί Α-Α')· Ούτως, ένώ τής ΒΑ. γωνίας τό ορατόν μέρος τής κρηπϊδος 
αποτελεί ό υπό τον τοιχοβάτην β δόμος γ (τομή ΒΒ', σχέδ. είκ. 43), τών εκατέρωθεν 
τής ΝΑ. γωνίας τμημάτων ορατός δόμος είναι ό γ καί ό δ, ήτοι αί δύο υπό τον τοιχο- 
βάτην στρώσεις (τομή ΑΑ, είκ. 45). Έκεΐθεν τό ύψος τής δυτικής κρηπϊδος μειοΰται 
βαθμιαίως προς βορράν (είκ. 44), διά νά περιορισθή εις τον δόμον γ κατά τό άνατο- 
λικόν τμήμα τής βορείου πλευράς (είκ. 49).
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Τό εσωτερικόν πρόσωπον τής κρηπίδος είναι άτελώς είργασμένον, διότι μέχρι τοΰ 
ύψους τοϋ τοιχοβάτου δεν προωρίζετο νά είναι ορατόν (είκ. 52). Ή αντίθετος έξωτε-

ΕΙκ. 43. Τομή δυτικής καί ανατολικής πλευράς τοΰ εξωτερικού τοίχου τής ίεράς οικίας.

ρική πλευρά, είς όσον ύψος ήτο ορατή, είναι έπιμελώς λαξευμένη, φέρουσα ενίοτε τούς 
διακοσμητικούς τεκτονικούς αγκώνας, ή δε προσαρμογή τών λίθων καλύτερα (είκ. 5051).

Είκ. 44. Ή δυτική πλευρά τής κρηπίδος, δρώμενη από βορρά.

Τό ύψος επομένως τοΰ δαπέδου τών στοών καί τής αυλής έφθανε μέχρι τής άνω ακμής 
τοΰ τοιχοβάτου β(είκ.43). Τοΰτο εξάγεται καί εκ τοΰ άνατολικώς τοΰ ναοΰ σφζομένου 
τμήματος τοΰ βορείου θεμελίου τής στοάς έπέχοντος, ώς εϊπομεν, θέσιν εύθυντηρίας, 
άντιστοιχοΰντος προς τό μέσον τοΰ τοιχοβάτου (είκ. 46-47). Ό ΰπερκεί; ενός επομένως
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στυλοβάτης ύπερεΐχεν ολίγον τοϋ τοιχοβάτου, δσον ακριβώς κα'ι τοϋ δαπέδου τής αυλής 
και των στοών. Προσέτι εις την προέκτασιν τοΰ νοτίου στυλοβάτου καί εις τό σημεϊον 
β2 (βλ. πίν. 2), εκεί οπού ό στυλοβάτης συναντά τον ανατολικόν τοίχον, διακρίνεται 
σαφώς έπι τοϋ τοιχοβάτου λάξευσις, πλάτ. 1.07 μ. κα'ι ΰψ. 0-14 μ., δηλοΰσα τό σημεϊον 
επαφής ή προσαρμογής τοϋ στυλοβάτου μετά τοϋ τοιχοβάτου (εϊκ. 48).

Έκ τών λεπτομερειών τούτων εξάγεται μετά βεβαιότητος δτι ή βόρειος και ή 
νοτία στοά συνεδέοντο μετά τοϋ ανατολικού έξωτερικοϋ τοίχου, έσωτερικώς τοΰ 
οποίου δεν υπήρχε στοά, τό δε ύψος τής αυλής άντεστοίχει προς τό ύψος τοϋ τοιχο-

Εΐκ. 45. Ή ανατολική πλευρά τής κρηπιδος (εξωτερικού τοίχου), όρωμένη άπό νότου. Δεξιά ό ναΐσκος Θ.

βάτου λ Έξ άλλου τό ύψος τοϋ έξωτερικώς τοΰ κτηρίου εδάφους, καθορίζεται δχι μόνον 
έκ τοϋ τρόπου τής κατασκευής τής κρηπιδος, αλλά και υπό τών άναθη ματικών βάθρων προ 
τής νοτίας προσόψεως (είκ. 67 και πίν. 3 Α-Α') κα'ι προ τών εκατέρωθεν προστύ
λων τετραστύλων ναΐσκων Θ κα'ι Ζ (είκ. 13-14) τοϋ 3ου π.Χ. αί. Έκ τών βάθρων 
τό 1, δεξιά τής εισόδου (τομή ΑΑ" πίν. 3), φαίνεται κατασκευασθέν βραδύτερον, ασφα
λώς μετά την προσθήκην τού τετραστύλου προπύλου και τοϋ τετραστύλου ναού, δτε 
έδημιουργήθη μικρά άνύψωσις τοΰ έδάφους εκατέρωθεν τοϋ προπύλου. Διά τον λόγον 
τούτον ή εύθυντηρία τοϋ βάθρου τούτου (είκ. 66) δεν εύρίσκεται εις τό ύψος τοϋ δόμου (δ) 
τής κρηπιδος τοΰ πρώτου υπέρ την γήν δρατοϋ, αλλά κατά τι ύψηλότερον. Τών λοιπών 
βάθρων 2-4 (είκ. 67 και πίν. 3 τομή Α-Α') τό ύψος αντιστοιχεί μέ τον δόμον ζ τοΰ εγ
γύς τοίχου. Τοΰ προς Α επίσης ναΐσκου Θ, τοΰ τέλους τοϋ 3ου π.Χ. αί., ευρισκομένου εις

1 Είναι εύνόητον, ότι αυτό θά ήτο καί τό ύψος τής 
αυλής καί τοΰ ίσοδομικοΰ περιβόλου κατά τόν 40ν π.Χ. αί. 
Τοϋτο άπήτει ή κατασκευή τοΰ ναΐσκου' διότι εις περί- 
πτωσιν αισθητής άνυψώσεως τοΰ έδάφους τής αυλής 
κατά τήν κατασκευήν τών ελληνιστικών στοών, θά άπε- 
κρύπτετο σημαντικόν τμήμα τών τοίχων τοΰ ναοΰ ή

τοΰ κρηπιδώματος τούτου. Ή αυλή λοιπόν παρέμεινεν 
αμετάβλητος κατά τήν νέαν φάσιν τοΰ κτηρίου. ΕΙς τό 
αυτό συμπέρασμα κατελήξαμεν καί ανωτέρω, διαπιστώ· 
σαντες τήν ανάγκην ΰπάρξεως κλίμακος ή προσβάσεως 
εις τήν είσοδον τοΰ παλαιού τεμένους (άνωτ. σ· 42).
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άπόστασιν, λόγφ τής λοξής εν σχέσει μέ τό οικοδόμημα Ε1 τοποθετήσεώς του, 1.70-4 μ.( 
ή αόρατος εύθυντηρία εΰρίσκεται είς τό αυτό ύψος περίπου μέ την άνω επιφάνειαν τοΰ 
τοιχοβάτου. Τέλος ή εύθυντηρία τοΰ ναΐσκου Ζ (είκ. 14), άπέχοντος 4.50 μ. από τοΰ

ΕΙκ. 46. Τό θεμέλιον τής ΒΑ. στοάς (β3-ββ αριστερά).

τετραγώνου οικοδομήματος, αντιστοιχεί προς τό ΰψος τοΰ δόμου ε, ό όποιος μάλιστα 
είς την πλευράν ταΰτην προέχει κατά 0.13 μ. ώς αναβαθμός (είκ. 44) λ Έπί τοΰ βο
ρειότερου τμήματος τής βαθμΐδος ταύτης διακρίνονται κατ’ ίσα διαστήματα (1.44 μ.)

Είκ. 47. Θεμέλιον τής ΒΑ. στοάς είς τό σημεϊον συνδέσεως (β3) μετά τοΰ εξωτερικού τοίχου.

τρεις μικραί ορθογώνιοι λαξεύσεις, διαστάσεων 0.13x0.10 μ., προς στήριξιν πιθανώ- 
τατα αναθημάτων, έπιβεβαιοΰσαι ότι ό δόμος οΰτος ήτο πράγματι ορατός. Βορειότε- 
ρον των λαξευμάτων τούτων διακρίνεται έτέρα συνεχής καί άβαθής λάξευσις έπί τοΰ δό
μου ε, εκτεινόμενη περίπου μέχρι τής ΒΔ. γωνίας, μήκ. 4.40 μ., σχέσιν έ'χουσα μέ την 1

1 Καθ’ δμοιον τρόπον προέχει και ό ύπ’ αυτόν δόμος ξ.
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Είκ. 49. ΒΔ· πλευρά τοΰ έξιβτερικοϋ τοίχου.

την εσωτερικήν αόρατον πλευράν, την προς την αυλήν, ώς εΐπομεν, ανώμαλον. Έκ των 
ορθοστατών διατηρούνται οί τής βορείου πλευράς, ώς καί τινες τοΰ ΒΑ. τοίχου,

εδρασιν λίθινων επιγραφών, τών 'ψηφισμάτων, μερικά τών όποιων ήλθον είς φώς έκ 
τών άνασκαφών τής Δωδώνης.

Είκ. 48. Τμήμα ανατολικού τοίχου, δρωμένου έκ τοΰ εσωτερικού, είς τό σημεϊον 
συνδέσεως τοΰ τοιχοβάτου μέ τήν νοτίαν στοάν.

Τής περιγραφείσης κρηπΐδος διατηρείται τό μεγαλΰτερον μέρος τοΰ τοιχοβάτου β 
(είκ. 42-45), ΰψους 0.23 μ., πλάτους 0.62-0.64 μ. (μήκος δόμων 0-98-1.08 μ.), έ'χοντος
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ϋψ. 0.873 μ., πλάτ. 0.50 (είκ. 49-50, μήκ. δόμων 0.92-1.34 μ.). Ό τοιχοβάτης δηλ., έχωνπλά- 
τος κατά 12 έκ. μεγαλΰτερον των ορθοστατών καί τής κρηπΐδος, έξεΐχεν ώς γεϊσον, ίδιοι 
έσωτερικώς, και ώς αληθής βάσις ή εύθυντηρία, έφ’ ής εβαινον οί όρθοστάται (είκ. 43 
καί 50). Και ό τοιχοβάτης καί οί όρθοστάται είναι κατεσκευασμένοι έκ καλυτέρας ποι- 
ότητος λευκοΰ άσβεστολί&ου, με την εξωτερικήν πλευράν τοϋ τοιχοβάτου έπιμελέστερον 
τής εσωτερικής είργασμένην, περιβάλλονται δέ δι’ είσεχούσης ταινίας, τής περιτενείας. 
Αΰτη, έχουσα πλάτος εις μέν τον τοιχοβάτην 0.028 μ. εις δέ τον ορθοστάτην 0.036 μ., 
περιβάλλει ελαφρώς έξέχον απεργόν ΰψ. 0.001 μ. Έπί τής περιτενείας διακρίνονται

Είκ. 50. Όρθοστάται καί τοιχοβάτης τής Άν. πλευράς.

είσέτι άβαθεΐς χαράξεις, τυχαίως προκληθεϊσαι δι’ οδοντωτού κτενιού, έπί δέ τοϋ απερ
γού πυκναί κοκκίδες, ώς τοϋ πορτοκαλιού, όφειλόμεναι είς την κάθετον κροϋσιν κτε
νιού ή οδοντωτής σφΰρας ένεκα διακοσμητικών λόγων 1. Περί τό μέσον έκάστου δόμου 
τοϋ τοιχοβάτου υπάρχει διακοσμητικός τεκτονικός άγκών, σχήματος περίπου ήμισφαιρικοΰ, 
έξέχων 0.04 μ., διάμ. 0.12-0.13 μ. (είκ. 42, 45,50-51)2. Εις ανεστραμμένος άγκών ορθοστά
του τής ΒΑ. γωνίας οφείλεται πιθανώς είς την άνεστραμμένην μεταγενεστέραν επανατο
ποθέτησήν τοϋ λίθου. Οί λίθοι τοϋ τοιχοβάτου συνδέονται μεταξύ των διά σιδηρών συν
δέσμων σχήματος I, μήκ. 0.19-0.21 μ.3, καμπτομένων κατά τά άκρα, ϊνα ένσφηνωθοϋν 
εντός τών τετραγωνικών τόρμων, διαστάσεων 0.025-0.03x0.03-0.035 μ. (είκ. 29β)· 
ή σύνδεσις μετά τοϋ ύπερκειμένου ορθοστάτου έπιτυγχάνεται διά καθέτων σιδηρών 
έμπολίων καί μολυβδοχοήσεως, τών όποιων οί τόρμοι γομφώσεως διακρίνονται περί τό 
μέσον έκάστου λίθου τοϋ τοιχοβάτου. Πλησίον αυτών παρατηρούνται καί μοχλοβόθρια

1 Ή τεχνική αΰτη, τυχαίως γενομένη εδώ, έξειλίχάη 2 'Αγκώνες ενίοτε απαντούν σποραδικώς καί είς τούς 
βραδΰτερον, περί τό τέλος τοΰ 3°ν π.Χ. αί., κατά τήν ύπό τόν τοιχοβάτην δόμους, 
κατασκευήν τοΰ προπύλου είς περίτεχνον διακόσμησιν 3 Πλάτος αύλακος 3 έκ.
(σχετικώς κατωτέρω).
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προς στήριξιν τοϋ μοχλοΰ κατά τον χειρισμόν του προς εφαρμογήν τοΰ ύπεράνω λί
θου. 'Ομοίως επίσης συνδέονται μεταξύ των καί οί όρθοστάται διά συνδέσμων I, κάθετοι 
δε τόρμοι γομψώσεως και έγκοπαΐ έχρησίμευον προς στερέωσιν τή βοήθεια έμπολίων 
τοϋ πρώτου υπέρ τον ορθοστάτην δόμου ως και προς στήριξιν τοΰ μοχλοΰ, προς τοπο- 
θέτησιν τών δόμων. Τμήμα λίθου τής στρώσεως ταύτης εύρέθη κατά χώραν επί τοΰ 
πρώτου ορθοστάτου τής βορείου πλευράς δυτικώς τοΰ ναοΰ.

Ή ανωτέρω επιμελής εργασία τής άνωδομίας άπαντά κατά τάς τρεις πλευράς 
πλήν τής βορείου, ή οποία, όλιγώτερον θεατή, είναι άμελέστερον είργασμένη καί εκ

Είκ. 51. Λεπτομέρεια της είκ. 50.

κοινοΰ λίθου ώς ό τής κρηπΐδος. Τοιαΰτη αμελής εργασία παρατηρεΐται ώσαΰτως καί 
επί τοΰ βορείου τμήματος τής ανατολικής πλευράς. Τό λοιπόν υπό τον τοιχοβάτην 
τμήμα τής κρηπΐδος διαστέλλεται από τής άνωδομίας άφ’ ενός διά τής διαφορετικής 
ποιότητος τοΰ λίθου καί άφ’ ετέρου διά τής άδροτέρας εργασίας. Ή ποιοτική αυτή 
διάκρισις τής λειτουργίας μεταξύ τής κρηπΐδος, έπεχούσης θέσιν βάθρου, καί τής άνω
δομίας οφείλεται εις τήν διάφορον τεκτονικήν λειτουργίαν ενός έκάστου τμήματος. 
Ή καλή προσαρμογή τών λίθων τής κρηπΐδος, ή έπιμελεστέρα εργασία τής εξωτερικής 
πλευράς καί ή ΰπαρξις διακοσμητικών άγκώνων δεν άφήνουν περί τούτου ούδεμίαν 
άμφιβολίαν. Συμφώνως προς τά άνωτέρω τό ύψος τής κρηπΐδος μετά τών ορθοστα
τών άνήρχετο εις 2.77 μ. εκατέρωθεν τής ΝΔ. γωνίας καί εις 1.44 μ. περίπου κατά τήν 
ΒΑ. Ή ύι[ιομετρική επομένως διαφορά τής ΒΑ. καί τής ΝΔ. γωνίας, ήτοι κατά τήν δια- 
γώνιον Β1-Β3 (πίν. 2), ΐσηνπρός 28 μ. περίπου, ίσοΰται προς 1.30 μ. περίπου, άντιστοι- 
χοΰσα προς κλίσιν έδάφους 4° περίπου.

*0 στυλοβάτης. Συγχρόνως προς τον περίβολον κατεσκευάσθη ό στυλοβάτης 
τών εσωτερικών στοών, εις άπόστασιν άπ’ αύτοΰ 2.80 μ., περιβάλλων τον υπαίθριον
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χώρον τής λατρείας των τριών πλευρών, πλήν τής ανατολικής, ένθα δεν υπήρχε στοά1. 
Τούτο, ώς εΐδομεν, μαρτυρούν τό ΒΑ. τμήμα τού ατυλοβάτου, συνδεόμενον άπ’ ευ
θείας μετά τού ανατολικού τοίχου τού περιβόλου (είκ. 47), ώς και τα ίχνη λαξεύ- 
σεως έπί τού τοιχοβάτου τής Α. πλευράς, εις τό σημεϊον ακριβώς τής προεκτάσεως 
τής νοτίας πλευράς τού Ν. στυλοβάτου τής στοάς (είκ. 48). Ή θεμελίωσις τού στυλο- 
βάτου τούτου άποτελεΐται έκ μεγάλων όρθογοινίων ασβεστόλιθων, μήκους ενίοτε

Είκ. 52. Τμήμα τής δυτικής στοάς.

2-2.50 μ., πλάτ. δέ 10.75-1.40 μ., άδρομερώς είργασμένων, άνευ άλλης τεχνικής συν- 
δέσεως. Πλατύτερον είναι τό θεμέλιον τού νοτίου στυλοβάτου (είκ. 87, 40) ένεκα 
τής ένσωματώσεως τού αρχαιότερου ίσοδομικού περιβόλου, με βαθμιδωτήν τοποθέτη- 
σιν τών επαλλήλων στρώσεων. Ταΰτης διατηρείται καί μέρος τής ύπευθυντηρίας (πλάτ. 
0.75-0.83 μ.), έφ’ ής διακρίνεται λαξευμένη καί ή ανωτέρω περιγραφεΐσα αύλαξ τού 
υδραγωγού (είκ. 34 καί 41). Έπί τής άνω επιφάνειας υπάρχουν τόρμοι ώς έγκοπαί προς 
τοποθέτησιν τών έμπολίων ή καί προς στήριξιν τού μοχλού περιστροφής προς καλυτέ- 
ραν προσαρμογήν τού ύπερκειμένου δόμου. Τού θεμελίου τού δυτικού στυλοβάτου δια
τηρούνται μία έως τρεις στρώσεις (είκ. 52-53). Τής εύθυντηρίας τμήμα διατηρείται 
μόνον εις τον ΒΑ. στυλοβάτην, συγκείμενον έκ τριών λίθων (πίν. 2 β3-ββ, τομή Β-Β', 
είκ. 46), έδραζομένων άπ’ ευθείας έπί τού στερεού. Οί λίθοι ούτοι, πλάτ. 0.63-0.64 μ.,

1 Ή άπόστασις τής εξωτερικής ακμής τοϋ στυλοβά- πρός 3.40 μ., ύπελογίσθη, ώς έσημειώσαμεν ανωτέρω, εις 
του από τοΰ αντιστοίχου τοίχου τοϋ περιβόλου, ’ίση τό διπλάσιον τοϋ μεταξονίου τών στοών (1.69-1.70 μ)
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δσον δηλ. τό πλάτος τοΰ στυλοβάτου περίπου, καί μήκους συνολικού 5.40 μ., έχουν 
ιήν εσωτερικήν ακμήν, την έστραμμένην προς τον τοίχον τών στοών, καλώς είργασμέ-

Είκ. 53. Τό νοτιώτερον τμήμα του θεμελίου τοΰ δυτικού στυλοβάτου. 
’Αριστερή ή δυτική πλευρά τοΰ ίσοδομικοΰ τεμένους.

νην, επί δέ τής άνω οριζόντιας επιφάνειας φέρουν αύλακας συνδέσεως προς τοποθέ- 
τησιν συνδέσμων σχήματος I, μήκους 0.18-0.20 μ., καί όρθογα)νίους τόρμους, κατ’ΐσας

Είκ. 54. Τό θεμέλιον τής ΒΔ. στοάς (πίν. 2 β4-β'β') έφαπτόμενον τοΰ δυτ. θεμελίου τού ελληνιστικού ναοϋ.

ακριβώς αποστάσεις (0.85 μ.) ή προς γόμφωσιν τών λίθων τοΰ στυλοβάτου (είκ. 47).

1 Μοναδικήν έξαίρεσιν αποτελεί ό δεύτεροςέξ Α. τόρμος (πίν. 2 β3-β'3), άφιστάμενοςθ.95 μ. από τοΰ προηγουμένου.
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Πλησίον τών τόρμων τούτων μικρότεροι όπαί, ώς έγκοπαί, έχρησίμευονπρός στήριξιν τοΰ 
μοχλού κατά την τοποθέτησιν τών λίθων τοΰ στυλοβάτου. Άντιθέτωςή προς την αυλήν 
έστραμμένη ακμή είναι ανώμαλος. Έκ τής κανονικής άποστάσεως τών τόρμων γομφώσεως 
προκύπτει ότι αί ΰπερκείμεναι λιθοπλινθίδες τοΰ στυλοβάτου ήσαν ίσομήκεις. Τοΰτο 
είναι σημαντικόν, διότι κανονικόν μήκος τών πλακών τοΰ στυλοβάτου υποθέτει 
κανονικήν εναλλαγήν κιόνων και πλακών ύποβατήρων κατά τό διλιθικόν ή τριλιθι- 
κόν κλπ. σύστημα. Τό μεταξονίου άρα δύναται νά ύπολογισθή είς τό πολλαπλάσιον τοΰ 
0.85 μ., ήτοι 1.70 μ., 2.55 μ. κλπ. ’Ήδη έσημειώσαμεν ότι τό πλάτος τών στοών από τής 
ακμής τοΰ στυλοβάτου, ίσον προς 3.40 μ., άνταποκρίνεται προς τό διπλάσιον τής 
μονάδος, 1.70 μ., καί επομένως προς τό τετραπλάσιον (4x0.85 μ.) τών ύποβατή
ρων πλακών. Κατωτέρω θά 
άνεύρωμεν πολλά στοιχεία, 
έπιβεβαιοΰντα τήν διαπίστω- 
σιν, ότι ή μονάς αύτη (1.70 μ.) 
αποτελεί τον έμβάτην τοΰ 
οικοδομήματος. Έκ τοΰ τμή
ματος τούτου τής εύθυντη- 
ρίας βδ-β’3 προκύπτει προσ
έτι τό πλάτος τοΰ στυλοβά
του, ’ίσον περίπου προς τό τής 
εύθυντηρίας (0.62-0.64 μ.), 
ώς καί τό ακριβές πλάτος 
τής στοάς (2.80 μ.) άπό τής 
εσωτερικής ακμής. Είς τήν 
ΒΑ. θεμελίωσιν τοΰ στυλο
βάτου ανήκουν επίσης καί οί δυτικώς τών λίθων β3-β'3 δύο δόμοι β'3-ββκαίείκ. 46, έξών 
ό τελευταίος έχρησιμοποιήθη κατά χώραν προς θεμελίωσιν τής ανατολικής πλευράς τοΰ 
ελληνιστικού ναοΰ, ό δε ββ παρέμεινεν επίσης άθικτος μεταξύ τών μακρών πλευρών 
τοΰ κλασσικού καί έλληνιστικοΰ ναοΰ. Έπί τοΰ πρώτου πατεΐ εν μέρει τό προς άνατολάς 
τοΰ ελληνιστικού ναοΰ περιγραφέν τμήμα τής εύθυντηρίας. Άναμφιβόλως λοιπόν ό 
εξωτερικός τοίχος τοΰ οικοδομήματος, όσον καί ό στυλοβάτης, κατά τήν αρχικήν των 
κατασκευήν συνεδέθησαν μετά τοΰ προϋπάρχοντος ναΐσκου, βραδύτερου όμως, μετά 
τήν διεύρυνσιν τοΰ ελληνιστικού ναοΰ προς άνατολάς, άπεκόπη τό μεταξύ τών ανατολι
κών πλευρών τοΰ κλασσικού ναΐσκου καί τοΰ ελληνιστικού ναοΰ τμήμα τοΰ ΒΑ. περι
βόλου καί τής αντιστοίχου στοάς, αλλά διεσώθη ή θεμελίωσις άμτροτέρων. Οί λίθοι, 
πλάτ. 0.70-0.80 μ., είναι αμελέστερου λαξευμένοι, ώς καί οί λοιποί λίθοι τής θεμελιωσεως 
τοΰ στυλοβάτου, στερούμενοι αύλάκων συνδέσεως, όντες αφανείς, άλλ ό λίθος β'3 φέ
ρει τρεις εν όλω έγκοπάς, έξ ών αί δύο βαθύτεροι έχρησίμευον ασφαλώς ώς τόρμοι 
γομφώσεως. Ό έτερος τών λίθων ββ συνδέεται μετά τοΰ ανατολικού θεμελίου τοΰ 
ναΐσκου άνοργάνως, δ τ’ απλής επαφής, καθ’ όν τρόπον καί ό ββ , ό όποιος πατει έπι-
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πολαίως έπί τοϋ δυτικού θεμελίου τού ναΐσκου, αλλά παραμένει ασύνδετος με τό θεμέ
λιον τού ελληνιστικού τετραστύλου ναού (είκ. 54 καί πίν. 5).

Ή κιονοστοιχία. (Πίν. 8). Έπί τή βάσει των επί τής εύθυντηρίας τού ΒΑ. στυ- 
λοβάτου παρατηρηθέντων τόρμων, τό μεταξόνιον δύναται νά ύπολογισθή, ως εϊδο- 
μεν, εις τό πολλαπλάσιον τού 0.85 μ., όπερ αποτελεί τό μήκος των πλακών τού στυλο- 
βάτου. Τό διπλάσιον τούτων, ήτοι 1.70 μ., άνταποκρίνεται προς τό πλάτος των στοών, 
ίσον προς 3.40 μ. Κατά ταύτα οί κίονες έ'βαινον έπί τού μέσου έκάστης τρίτης πλακός 
τού στυλοβάτου κατά τό διλιθικόν λεγόμενον σύστημα με μεταξόνιον 1.70 μ. Μέ βάσιν 
την μονάδα ταύτην, τον έμβάτην, την οποίαν εις τό εξής διά λόγους συντομίας θά χα- 
ρακτηρίζωμεν διά τού στοιχείου Μ (=μεταξόνιον), δυνάμεθα πολλαπλώς νά έλέγξω- 
μεν τήν ορθότητα τού ανωτέρω υπολογισμού. Ούτως ή διαφορά τής καθ’ υπολογι
σμόν άποστάσεως τών αξόνων τών δύο ακραίων κιόνων τής δυτικής στοάς, ίσης 
προς 13.40-13.45 μ., καί τού διαστήματος μεταξύ τού άξονος τού ΝΔ. κίονος καί τού 
μέσου τού ανατολικού τοίχου τού περιβόλου, εις δν κατέληγεν ή νοτία στοά, ίσου προς 
15.20-15.25 μ., ήτοι ή διαφορά 1.80 μ., αντιστοιχεί προς τήν διαφοράν ενός μεταξονίου 
(1.70) λ Έάν τώρα θελ,ήσωμεν νά έφαρμόσωμεν τήν μονάδα ταύτην, τον έμβάτην 
(modulus), έπί τών δύο πλευρών τού στυλοβάτου, λαμβάνομεν μεταξόνια διά μεν τήν 
δυτικήν στοάν 13.45 : 8Μ=1.68 μ., διά δέ τήν νοτίαν 15.20: 9Μ=1.69 μ. Επομένως ή μεν 
δυτική στοά έ'βαινεν έπί 9 κιόνων μέ 8 μεταξόνια, ή δέ νοτία έπί 9 επίσης κιόνων, 
αλλά μέ 9 μεταξόνια, διότι ό ανατολικός τοίχος έπειχε θέσιν δεκάτου κίονος. Τούτο 
έπιβεβαιούται καί έκ τού ναΐσκου, τού οποίου τό πλάτος, μετρούμενον από τού μέσου 
τών τοίχων, δύναται νά ύπολογισθή είς 3.60 μ. περίπου, δπερ ίσούται προς δύο Μ 
κατά προσέγγισιν 2. Προσέτι τά εκατέρωθεν τού ναΐσκου τμήματα τής βορείου στοάς 
κατεσκευάσθησαν ούτως, ώστε τό μέν δυτικώς τού ναού τμήμα νά αντίστοιχη προς δύο 
μεταξόνια, τό δέ άνατολικώς τούτου προς πέντε ακριβώς μεταξόνια. Τον ακριβή δμως 
καθορισμόν τής μονάδος Μ δυνάμεθα νά έχωμεν έκ τών διαστάσεων τού έξωτερικού 
περιβόλου, τού οποίου αί διαστάσεις ύπελογίσθησαν έπί τή βάσει τής μονάδος ταύτης.

Έκ τών μακρών πλευρών, μ. 20.78-20.80 μ., έάν άφαιρέσωμεν τό πάχος ενός τοί
χου, ίσου προς 0.50 μ., λαμβάνομεν τον αριθμόν 20.30 μ., δστις αντιστοιχεί προς τό 
μεταξόνιον, ούτως είπεΐν, τών μακρών πλευρών Β1-Β4 καί Β2-Β3 (πίν. 2), τούτο δέ πάλιν

ίσούται προς ' = 1.691666 μ. Τό μήκος επομένως τών μακρών πλευρών τών τοίχων

ίσούται προς 12 Μ. Αί δύο λ,οιπαί πλευραί τού περιβόλου, ή βόρειος καί ή νοτία, έ'χουσαι 

μήκος 19.20 μ.καί μεταξόνιον 18.70 μ., αντιστοιχούν προς 11 άκριβώςΜ— 1 —1.70 μ.

Ή μονάς άρα Μ = 1.691666 μ. ή 1.70 ύπόκειται ώς βάσις τού ελληνιστικού οικοδομή
ματος καί τών έσωτερικών κατασκευών τών στοών καί μεταξονίων. Τέλος αί διαστά
σεις τού τετραστύλου ελληνιστικού ναού καί τό τετράστυλον έπίσης πρόπυλον ύπελο-

1 Αί παρατηρούμενοι ενίοτε μικραί διαφοραί ολίγων σει τών θεμελίων, 
εκατοστών πρέπει νά αποδοθούν άφ’ ενός είς τήν μετά- 2 Τούτου τό πλάτος έξωτερικώς ίσούται πρός 4.10 μ., 
κίνησιν τών λίθων και άφ’ ετέρου είς τό γεγονός, ότι έσωτερικώς δέ 3.10 μ. "Επομένως ή από τού μέσου τών 
αί μετρήσεις έπί τού στυλοβάτου έλήφθησαν έπί τή βά- τοίχων άπόστασις ανέρχεται είς 3.60 μ. περίπου.
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γίσθησαν, ώς θά ’ίδωμεν, έπΐ τή βάσει τής μονάδος ταΰτης, την όποιαν άνεύρομεν άρ- 
χικώς εις το μεταξόνιον τών στοών (ίδέ κατωτέρω). Κατά ταϋτα τα πέριξ τής αυλής 
τρία σκέλη τών στοών σχήματος | j, μέ την ανοικτήν πλευράν προς άνατολάς, έ'βαινον 
επί έννέα κιόνων, πλήν τής βορείου, ήτις, διακοπτομένη υπό τής μικράς προβολής 
τοΰ προνάου τοΰ ναΐσκου, άπετελεΐτο έκ δυο τμημάτων μέ δύο καί τέσσαρας εκατέρω
θεν κίονας (πίν. 8).

Oi κίονες. Τών κιόνων οΰδέν σημαντικόν λείψανον άνευρέθη, έκτος μικροτάτων 
θραυσμάτων κιόνων έξ ασβεστόλιθου μέ ίωνικάς ραβδώσεις, τμήματα βάσεων ιωνικών 
κιόνων εξ ασβεστόλιθου επίσης (είκ. 89-90), διατηροϋντα μέρος τών δύο σπειρών μέ 
την άποφυγήν, τμήμα κιονοκράνου 
έκ φαιού ψαμμιτολίθου (είκ. 56-57) 
μέ τάς δύο εκατέρωθεν σπείρας, ώς

Είκ. 56. Τμήμα ιωνικού κιονοκράνου 
τών αρχών τοΰ 3ου π.Χ. αί.

καί κορωνίς παραστάδος τοίχου έκ 
σχιστόλιθου. Έκτου αυτού ψαμμιτο- 
λίθου τεμάχιον ιωνικού κιονοκράνου 
«λεπτοτάτης έργασίας» είχεν εύρεθή

Είκ. 57. Σχέδιον είκ. 56.

καί παλαιότερον υπό τού Εύαγγελίδου, είκονιζόμενον ένταύθα (είκ. 58) λ Έπί τή βάσει 
τών στοιχείων τούτων δυνάμεθα νά δεχθώμεν ότι αί στοαί έφέροντο έπί Ιωνικών κιό
νων. Τούτο έπιβεβαιούται καί έκ τής άνευρέσεως παλαιότερον παρά την ΝΔ. γωνίαν 
τού προπύλου γωνιαίου ιωνικού κιονοκράνου έξ ασβεστόλιθου, άνήκοντος εις τό πρό- 
πυλον (ίδέ κατωτ. είκ. 88), τό όποιον φαίνεται προστεθέν καθ’ όν χρόνον περίπου καί 
ό ελληνιστικός ναός (τέλη 3ου π.Χ. αί.)2. Επειδή κατά τήν άνοικοδόμησιν τού Ιερού, μετά 1

1 Δ. Ευαγγελιδης, ΠΑΕ 1930, σ. 54. Τοΰ τεμαχίου νίνων φυλασσόμενον, άλλα μή καταγεγραμμένον εις τόν 
τούτου φωτογραφίαν άνεΰρον εις τό φωτογραφικόν άρ- κατάλογον, τμήμα κιονοκράνου τής είκ. 58. 
χεΐον τής Άρχαιολ. Εταιρείας (άρ. 3752), έπί τή βάσει 2 Ήπειρ. Χρον. έ'.ά. σ. 218, πίν. ΙΟβ. 
τής οποίας έταυτίσθη τό εις τό Δημ. Μουσεΐον Ίωαν-
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την καταστροφήν του υπό τών Αιτωλιών (219 π.Χ.), έγένετο χρήσις ασβεστόλιθου διά 
τά αρχιτεκτονικά μέλη καί κροκαλοπαγούς διά τούς κίονας, έν άντιθέσει προς την προ- 
γενεστέραν περίοδον τών χρόνων τού Πΰρρου, δτε έχρησιμοποιήθη διά τά αρχιτε
κτονικά μέλη ό φαιός ψαμμιτόλιθος, επεται δτι τά έξ ασβεστολίθου συντρίμματα τών 
κιόνων ανήκουν εις τάς μετά τούς χρόνους τής καταστροφής τού 'Ιερού έπισκευασθεί- 
σας στοάς (ίδέ κεφ. Γ'), τά δέ εκ σχιστόλιθου εις τάς άρχάς τού 3ου π.Χ. αί. Τό υλικόν 
δμως τούτο, ευκόλως υποκείμενον εις την φθοράν τών καιρικών μεταβολών, έκρίθη 
ακατάλληλον κατά την άνοικοδόμησιν τού Ιερού περί τό τέλος τού 3ου π.Χ. αί., άντικα- 
τασταθέν υπό τού άνθεκιικωτέρου ασβεστόλιθου. Έκ τού αυτού υλικού είχον κατασκευα-

σθή καί οί κίονες τού τετραστύ
λου ιωνικού ναού Γ καί ό θριγκός 
τού τετραστύλου δωρικού ναού Α, 
τού οποίου τμήμα γείσου καί τρί
γλυφοι έκ ψαμμιτολίθου άνευρέ- 
θησαν έπί τού προσθίου τοίχου τού 
σηκού, έντειχισθέντα κατά την επι
σκευήν τού ναού, ευθύς μετά την 
καταστροφήν του υπό τών Αίτω- 
λών (219 π.Χ.) 1. Έκ τής άνωδο- 
μίας τών στοών ούδέν λείψανον 
εύρέθη, έκτος έλαχίστων πήλινων 
συντριμμάτων κεράμων καί άνθε- 
μωτών ηγεμόνων καλυπτήρων τής 
στέγης, προχωρημένων ελληνιστι

κών χρόνων (Κατάλογος 10-11, 14-16, 21). Δύο έκ λίθου άνθεμωτά μέτωπα ηγεμόνων 
καλυπτήρων (Κατάλογος άρ. 23-24) καί έ'τερα δύο λεοντόκρανα έκ τού αύτού λίθου 
(άρ. 25-26), χρονολογούμενα άπό τού α' τρίτου τού 3ου π.Χ. αί. καί δυνάμενα νά συν
δεθούν με τό οικοδόμημα Ε1, ανήκουν εις την περιγραφομένην οικοδομικήν φάσιν.

Τό δάπεδον τών στοών και της αύλης. Ούδεμία ενδειξις προέκυψεν έκ τών 
άνασκαφών δτι τό δάπεδον τών στοών καί τής αυλής ήτο έστρωμένον διά πλακών, 
διότι ουδέ τό παραμικρόν ίχνος πλακός άνευρέθη. Τούτο ά'λλωστε ήτο φυσικόν, ίδί$ 
διά την αυλήν, διότι ό ύπαιθρος χώρος, έν φ τά σύμβολα τού Διός, ή ιερά φηγός καί ή 
πηγή,άπήτουν φυσικήν κατάστασιν. Καί εις τό Ιερόν τού^Δελφινίου ’Απόλλωνος τής Μι
λήτου ό προ τού ιερού δένδρου χώρος τής αυλής δεν έκαλύπτετο υπό πλακοστρώσεως 
(είκ. 76). Προφανώς τό φυσικόν δάπεδον τού παλαιοτέρου άβάτου, τού περικλειομένου 
ύπό τού ίσοδομικοΰ περιβόλου, έχρησίμευσε καί ως δάπεδον τής αυλής καί τών στοών 
τού ελληνιστικού Τερού. Ώς προς τό ύψος τού δαπέδου, εΐπομεν ήδη (σ. 42) δτι ή ανώ
μαλος κατασκευή τής έσωτερικής πλευράς τού τοιχοβάτου τής κρηπΐδος υποθέτει 1

1 Ό Γ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ, REG ε.ά. σ. 385, διεπίστωσε Ιδέ καί ΠΑΕ 1920, σ. 11-12. AJA 27, 1923, σ· 82, πρβλ. 
πρός βορράν τοΰ ναοΰ Α ’ίχνη πυρπολήσεως, άνθρακας, καί Δ. ΕυαγγελιΔΗΝ, ΠΑΕ 1929, σ. 107. 
τέφραν καί λείψανα συγχωνευθέντος χαλκοΰ (σ. 387),

Είκ. 58. ’Ιωνικόν κιονόκρανον τής ίερας οικίας άνευρεθέν 
κατά τάς παλαιοτέρας άνασκαφάς του Δ. Εόαγγελίδη.
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δπ μέχρι τοϋ ύψους έκείνου έξικνειτο τό δάπεδον τοΰ έλληνιστικοΰ Ιεροϋ. Άναμφι- 
σβήτητον περί τούτου άπόδειξιν παρέχουν άφ’ ενός ή σωζομένη εύθυντηρία τής ΒΑ. 
στοάς (είκ. 46-47), αντιστοιχούσα προς τό κατώτερον ήμισυ τοΰ ανατολικού τοιχοβάτου 
τού εξωτερικού περιβόλου, καί άφ’ ετέρου τά λαξεύματα έπ'ι τού τοιχοβάτου τής αυτής 
πλευράς εις τό σημεΐον τής συνδέσεώς του μετά τού νοτίου στυλοβάτου, τά διακρινόμενα 
έπι τού άνωτέρου ήμίσεος τού τοιχοβάτου (άνωτ. σ. 54 και είκ. 48). ’Επειδή δε δεν 
είναι λογικόν νά δεχθώμεν ότι ή αρχική επιφάνεια τού δαπέδου τοΰ παλαιού ίσοδομι- 
κού περιβόλου έκαλύφθη διά νέων έπιχώσεων κατά τήν περίοδον τής κατασκευής τών 
ελληνιστικών στοών, διότι οΰτω θά άπεκρύπτετο ουσιώδες τμήμα τής άνωδομίας τού 
αρχαίου ναΐσκου, έπεται ασφαλώς ότι τό αρχικόν ύψος τού δαπέδου παρέμεινεν αμε
τάβλητον και κατά τήν νέαν οικοδο
μικήν περίοδον. Τό ύψος άρα τού 
υπαίθρου άβάτου αντιστοιχεί προς 
τήν άνω επιφάνειαν τού τοιχοβάτου, 
έφ’ ής έ'βαινον οί όρθοστάται.

Με τήν κατασκευήν τών πέριξ 
τοΰ αρχαίου άβάτου ελληνιστικών 
στοών ό συμπεριληφΰείς χώρος έκαλύ
φθη διά νέων έπιχώσεων. ’Εντός τών 
έπιχώσεων τούτων καί δή καί περί τό 
νότιον τμήμα τής δυτικής στοάς άνευ- 
ρέθησαν κατά τήν άνασκαφήν τής Είκ. 59. Προϊστορικαί πήλιναι ψήφοι,

β' περιόδου ή σημαντική λίθινη έπι-
γραφή, ή περιέχουσα δύο ψηφίσματα τού κοινού τών Μολοσσών έπί βασιλέως Νεοπτο
λέμου τού Α', υιού τού Άλκέτα, χρονολογουμένη κατά τά έ'τη 370-368 π.Χ.1, ώς κα\ 
τμήμα τής λίθινης βάσεως 2, άπορριφθέν έκεΐ μετά τήν άχρήστευσιν τού αναθημα
τικού βάθρου.

Ώς ήτο φυσικόν, μεγαλύτεροι υπήρξαν αί έπιχώσεις εις τήν δυτικήν καί τήν νο- 
τίαν στοάν, ιδία δε παρά τήν ΝΑ. γωνίαν ένεκα τής μεγαλύτερος κλίσεως τού έδάφους. 
Καθ’ όλον τό μήκος τής δυτικής στοάς διετηρεΐτο άνέπαφον προϊστορικόν στρώμα 
με άφθονον προϊστορικήν κεραμεικήν II καί III, έκτεινόμενον καί έκτος τής δυτικής 
πλευράς τού οικοδομήματος.

Ενταύθα ό καθηγητής Δ. Ευαγγελιδης άνεύρε κατά τήν πρώτην περίοδον τής 
άνασκαφής (1929-1933) άφθονα προϊστορικά όστρακα, ικανόν αριθμόν χαλκών άνα- 
θημάτων καί χρηστηρίους έπιγραφάς2. Προσέτι εις τήν ΒΔ. γωνίαν τού κτηρίου διε- 
πιστώθη κατά τήν νεωτέραν σκαφικήν έρευναν τού Τερού, σχεδόν έπί τού στερεού,τμήμα 
ώπτημένης γής, σχήματος περίπου κυκλοτερούς (πίν. 2 β4), διαμέτρου 1.60-1.90 μ.3

1 Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΑΕ 1956, σ. 1 κ.έξ. Σχετικώς ίδέ 
καί G. Daux, BCH 81,1956, σ. 433-435. Ρ. ΕένέςυΕ, 

REG 70, 1957, σ. 495 κ.έξ. Κ. Murakawa, Historia 
1957, σ. 385 κ.έξ. Ρ. Franks, Die antiken Miinzen

von Epirus, a. 286 κ.έξ. Σ. I. Δακαρης, AE 1957 

σ. 88 κ.έξ.
2 ΠΑΕ 1929, σ. 111. Ήπειρ. Χρον. ε.ά. σ. 194-5.
3 Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΠΑΕ 1953, σ. 161.
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Παρά την εστίαν ταύτην, τής όποιας τό κέντρον είχεν ίσχυρότερον πυρακτωθή, ύπήρ- 
χον άνθρακες καί τέφρα ώς καί μερικαί εκατοντάδες προϊστορικών πήλινων ψηφίδων 
όρμων, σχήματος άπιοειδοΰς μετά τρήματος επί τής κορυφής, διεσκορπισμένων καί έτι 
νοτιώτερον κατά μήκος τής υπό την δυτικήν στοάν προϊστορικής στρώσεως (είκ. 59). 
Όστά θυσιασθέντων ζώων δεν άνευρέθησαν. Ή εστία αυτή, μή έχουσα σχέσιν προς 
τό κλασσικόν 'Ιερόν με τον ίσοδομικόν περίβολον, διότι άνευρέθη βαθΰτερον τής θεμε- 
λιώσεως τοϋ στυλόβάτου καί τοϋ ναΐσκου, πρέπει νά συνδεθή μέ την παλαιοτέραν 
περίοδον τοΰ 'Ιερού, την προϊστορικήν, ένεκα των παρ’ αυτήν ευρημάτων. Έάν πρό
κειται περί εστίας ή έσχάρας, συνδεομένης προς τήν λατρείαν, ή περί άπλής εστίας, ώς 
καί αί μέχρι σήμερον κατασκευαζόμεναι εντός τών καλυβών προς θέρμανσιν, δεν είναι 
φανερόν. 'Ένεκα τοΰ μεγέθους της καί τών πολλών περί αυτήν ευρημάτων, αναθηματι
κού προφανώς χαρακτήρος, ή πρώτη άποψις είναι πιθανωτέρα λ Ή έξαφάνισις τών λει
ψάνων θυσίας δύναται νά άποδοθή εις τήν έλλειψιν έπιχώσεων κατά τήν προ τής κατα
σκευής τών ελληνιστικών στοών περίοδον, περίπτωσις ούχί ασυνήθης καί εις άλλα ιερά.

Έσωτερικώς καί κατά μήκος τοΰ νοτιωτέρου τμήματος τής ανατολικής πλευράς 
τοΰ περιβόλου διεπιστώθη ΰπαρξις τάφρου (πίν. 2 T-Tl - Τ2), μήκους άπό Β. προς Ν.

10 μ. περίπου, μεγίστου πλάτους 3.50 μ. 
καί έλαχίστου 1.90 μ., ήτις εισδύει εν
τός τοΰ στερεού μέ τό μεγαλΰτερον βά
θος εκεί, έ'νθα καί τό μέγιστον πλάτος 
(ΤΙ)2. Ή τάφρος ακανόνιστου σχήμα
τος έξικνεΐται μέχρι τής νοτίας στοάς, 
έξαφανίσασα έντελώς παν ίχνος τοΰ 
θεμελίου τοΰ στυλοβάτου καί τοΰ άρ- 
χαιοτέρου ίσοδομικοΰ περιβόλου με
τάξι) τών σημείων Α7 καί β2. Εις τό 
σημεΐον τοΰ μεγίστου πλάτους Τ-Τΐ ή 
τάφρος, είσχωρήσασα καί υπό τό θε
μέλιον τοΰ ανατολικού τοίχου τοΰ πε
ριβόλου, έπέφερε συν τφ χρόνοι τήν 

ύποχώρησιν καί καθίζησιν εις τό σημεΐον τούτο τής σωζομένης κρηπΐδος (είκ. 62). 
Εντός καί πέριξ τής τάφρου εΰρέθησαν πολλοί ορθογώνιοι λίθοι (είκ. 60-61), ενίοτε 
καλώς είργασμένοι μέ περιτένειαν, ώς καί οί τής κρηπΐδος, καί απεργόν στικτόν, ένεκα 
τής κρούσεως κτενιού, ενίοτε μέ διακοσμητικοΰς αγκώνας. Μερικοί τών λίθων τούτων3,

Είκ. 60. Διάφοροι αρχιτεκτονικοί λίθοι επί τοΰ ανώτερου 
επιπέδου τής τάφρου Τ-Τ1.

1 Περί τών έμπυρων θυσιών επί εστιών εντός καί 
εκτός τών ναών κατά τούς ιστορικούς αρχαϊκούς χρό
νους ίδέ Μ. Nilsson, Archaic Greek Temples with 
Fire-Places in their Interior, Opuscula Selecta II, 
a■ 704 κ.έξ., τόν αυτόν, G. Gr. Rel. P, σ- 78 καί 829 
(αυτόθι καί βιβλιογραφίαν) πρβλ. καί τήν εστίαν εντός 
τοϋ ναοΰ έν Σολυγεία (Γαλατάκι) Κορινθίας, Α. ΟΡΛΑΝ- 

ΔΟΣ (Ν- Βερδελής), τό Έργον 1958, σ. 118, είκ. 122-123. 
Περί τής χθονίας έννοιας τών εντός τοΰ ναοΰ τοιούτων

βωμών ή έσχαρών ίδέ καί F. Robert, Thymele, σ. 243 
κ.έξ. Ν. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΑ, Τό Έρέχθειον, σ. 32 κ.έξ.

2 ΠΑΕ 1954, 188.

3 "Υψος λίθων 0.175 μ., πλάτ. περιτενείας 0.025 μ., 
μήκ. ήμίσεος αύλάκων συνδέσεως 0.07-0.10 μ. Δύο άλ
λοι λίθοι, άδρώς είργασμένοι, πλάτ. 0.37 μ., φέρουν έπί 
τής έτέρας τών μακρών πλευρών βαθεΐαν αύλακα, 
πλάτ. 0.10-0.11 μ.
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οι πλέον ενδιαφέροντες, έτοποθετήθησαν επί. τής περίπου θέσεως τής τάφρου, οις και 
μερικαι βάσεις λίθινων επιγραφών, φέρουσαι ορθογώνιον λαξευτήν κοιλότητα προς 
έδρασίν των (είκ. 61). Εντός τής τάφρου καί εις διάφορον ύψος συνελέγησαν μερικά 
πήλινα ομοιώματα χειρών αναθηματικού χαρακτήρος (κατάλογος άρ. 22, πίν. 13α), 
όστρακα άρρετινά, τεμάχια άνθε- 
μωτών ηγεμόνων καλυπτήρων και 
έτερον κορυφαίας (άρ. 5-6,9,12-14,
21), έφθαρμένη κεφαλή ειδωλίου, 
τεμάχιον ασβεστόλιθου, διατηρούν 
τήν μίαν τών καθέτων κοίλων 
πλευρών πινακίδος (tabellae) και 
ίχνος γράμματος, τό αρχικόν ή τό 
τελικόν τοϋ ονόματος (άρ. 31), τμή
μα βάσεως ιωνικού κίονος έξ ασβε
στόλιθου, προερχόμενου έκ τής 
στοάς πιθανώς κ.ά.

Έκ τών ευρημάτων τούτων 
προκύπτει ότι ή τάφρος ήνοίχθη τό 
ένωρίτερον μετά τον 1ον ή τον 2ον μ.Χ. αϊ., συμφώνως προς τά εντός αυτής άρρετινά 
όστρακα. Επειδή όμως ή τάφρος αυτή έξηφάνισεν όριστικώς τό ανατολικόν τμήμα τού 
νοτίου στυλοβάτου, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ότι αυτή ήνοίχθη έν μέρει ή έν δλφ 
μετά τήν οριστικήν έγκατάλειψιν τού 'Ιερού καί τήν υπό τών χριστιανών καταστρο
φήν του, έπελθούσαν περί τό τέλος τού 4ου μ.Χ. αίώνος λ

Επειδή οί εντός και πέριξ τής τάφρου αρχιτεκτονικοί δόμοι ένεκα τών μικρών 
διαστάσεών των (ύψος 0.175μ.) δεν είναι δυνατόν νά άνήκουν ούτε εις τον στυλοβάτην 
ούτε εις τούς τοίχους τού περιβόλου, ή δέ επεξεργασία τών λίθων με τήν περιτένειαν 
είναι όμοια προς τήν τής κρηπϊδος τού ελληνιστικού περιβόλου, δυνάμεθα νά δεχθώ- 
μεν ότι οί κατά χώραν άνευρεθέντες λίθοι άνήκον είς βωμόν τινα τής υπαίθρου αυλής 
καί εγγύς τής ίεράς δρυός, κατασκευασθέντα είς τούς χρόνους, κατά τούς οποίους άνη- 
γέρθησαν καί αί πέριξ τού ναΐσκου έλληνιστικαί στοαί2.

Τό γεγονός επίσης, ότι τό θεμέλιον τού μεγάλου περιβόλου ύπεχώρησεν εκεί, 
ασφαλώς ένεκα τής τάφρου, ήτις ύπέσκαψε τό στήριγμά του, επιτρέπει νά ύποθέσωμεν

1 Περί τά μέσα τοϋ 3ου μ.Χ. αίώνος τό Ιερόν πάντως 
ήτο έν ένεργεία, διότι έτελοΰντο εκεί τά νάϊα, συμφώνως 
προς επιγραφήν, τήν οποίαν αναφέρει ολόκληρον ό 
Κυριάκός ό έξ Άγκώνος καί τής όποιας τμήμα εύρέθη 
τελευταίως είς τό Κάστρον τών Ίωαννίνων (BCH 84, 
1960, σ. 744-45. JHS 1960, Archaeology in Greece, 
σ. 14. Ρ. Franke, Die antiken Miinzen, σ. 30 καί 
ΰποσ. 1, πίν. 58,4. Σ. I. Δακαρης, ΑΔ 1960, σ. 30-31, 
όποσ. 64, καί σ. 36). Κατά τούς χρόνους τοϋ Ίουλιανοϋ τό 
άρχαΐον μαντεΐον ύφίστατο ακόμη, διότι ό αΰτοκράτωρ 
έζήτησε παρ’ αύτοΰ χρησμόν, ολίγον προ τής κατά τών

Περσών εκστρατείας του (362 μ.Χ. ΘΕΟΔΩΡΗΤ. Έκκλ. 
'Ιστορ. III 21). Ή ιερά δρυς πρέπει νά είχεν αποκοπή 
ήδη κατά τό έτος 391 από κάποιον Ίλλυριόν επί υπά
του Συμμάχου (Serv. Σχόλ. είς Verg. Aen. Ill 466. 
Ρ. Franke, έ.ά. σ. 30. ΙΙρβλ. καί Σ, I. Δακαρην, 

έ.ά. σ. 36).
2 Ή υπόδεσις, ότι οί λίθοι οθτοι προέρχονται έκ 

τών αναβαθμών τοϋ προστύλου ελληνιστικού ναοΰ (τέ
λος 3ου π.Χ. αί.), δέν είναι πιθανή, διότι κατά τήν φά- 
σιν ταύτην ή περιτένεια κοσμείται μέ τήν κατά μίττα έγ- 
χάραξιν (ίδέ επόμενον κεφάλαιον).
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δτι αΰτη ήνοίχθη προ τής πλήρους έρειπώσεως τοΰ κτηρίου, υπό τό βάρος τοΰ οποίου 
ΰπεχώρησεν ή κρηπίς (είκ. 62). Άναμφίβόλως είς την θέσιν Τΐ ύψοΰτο τό ιερόν δέν- 
δρον, τοΰ οποίου ή κοπή καί ή έκρίζωσις υπό φανατικών χριστιανών προεκάλεσαν τό

εύρύ τοΰτο χάσμα εντός τοΰ πετρώδους 
εδάφους. Συμφώνως προς την αρχιτε
κτονικήν ρύθμισιν τοΰ υπαίθρου χώρου 
δυνάμεθα να δεχθώμεν, δτι έπ'ι τοΰ 
ΝΑ. τμήματος τής αυλής ΰψοΰτο ή μαν
τική φηγός.

’ Αγνωστον διατ'ι μετά τήν έκρίζωσιν 
τοΰ ίεροΰ δένδρου (Τ-Τΐ) ήνοίχθη νο- 
τιώτερον ή τάφρος Τ2. ’Ίσως έγένετο 
υπό τών Χριστιανών προς άνεύρεσιν 
θησαυροΰ ’. Άλλ’ ή αποψις, δτι πρόκει
ται εδώ καί αρχαίος βόθρος, τό μέγα- 
ρον, δηλαδή εστία δι’ εμπόρους θυσίας, 
ή χάσμα γής, έν ω προσεφέροντο θυσίαι 
ζώων, άνάλογον προς τά μέγαρα τών 
Ιερών τοΰ Άρχηγεσίου τής Δήλου, τής 
Δεσποίνης έν Λυκοσούρα, τής Δήμη- 
τρος έν Πριήνη, τοΰ οικοδομήματος Ε 
τής Επίδαυρου, τοΰ Άκράγαντος κ.ά 1 2, 
είναι ή πιθανωτέρα. Ή άποψις αΰτη 
περί μεγάρου, χάσματος γής, ένισχΰεται 
ιδίως έκ τοΰ έλλιποΰς χωρίου τοΰ Παυ- 
ςανιου IX 8,1 3, κατά τό όποιον είς τό 
Ιερόν τής Δήμητρος τών Ποτνιών τής

EU. 62. Ίΐ Άν. πλευρά τοΰ εξωτερικού τοίχου. Ιίερί τό Βοιωτίας ες τη μέγαρα καλόν μένα αφιά- 
μέσον είναι ορατή ή καθίζησης τοΰ τοίχου ένεκα τής όπ* σίγ ?ς %ώγ νεογν(Jj,,, ήχοι χοιρίδια, τά 

αυτόν μεγάλης οπής. „ > ' ττ /
οποία, κατα τον Ιίεριηγητην, ενεφανι- 

ζοντο κατά τό επόμενον έ'τος είς Δωδώνην, ένθα, φαίνεται, θυσία ή προσφορά νεο
γνών χοίρων έντός χάσματος ή τοΰ μεγάρου έδημιούργησε τήν υπό τοΰ Παυςανιου 

μνημονευομένην παράδοσιν περί τής σχέσεως τών Ιερών τών Ποτνιών καί τής Δω-

1 Σχετικόν είναι τό περιστατικών, τό όποιον αναφέρει 
ό ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ (IX 39, 12) είς τό Τροφώνιον τής Λεβα- 
δείας (κατωτ. σ. 69, υποσ. 1).

2 Σχετικώς μέ τήν μορφήν καί τήν σημασίαν τών με
γάρων ίδέ Κ, ΚΟΥΡΟυνιωτην, ΑΕ 1912, σ. 154-55.
F. Robert, Thymele, σ. 210 κ.έξ. Ν. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΑ, 

έ.ά. σ. 41 κ.έξ., τόν αυτόν είς Melanges offertes a 
Octave et Melpo Merlier, 1952, σ. 1 κ.έξ., δστις, άντι- 
θέτως πρός τήν παλαιοτέραν γνιόμην, δτι έκ τής εστίας 
ή τοΰ βωμοϋ (μεγάρου) ώνομάσθη καί τό περικλεΐον

ταΰτα μυκηναϊκόν μέγαρον, φρονεί δτι έκ τοΰ θρη
σκευτικού μεγάρου - οικοδομήματος έκλήθη ουτιο καί 
τό χάσμα, ένθα προσεφέροντο θυσίαι (αύτ. σ. 11 κ.έξ.). 
Πρβλ. καί τά ύπό τοΰ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ άναφερόμενα μέ
γαρα διά τήν λατρείαν τής Δήμητρος είς Μέγαρα 
(I 40, 6), Ποτνιάς (IX 8,1) καί Ταίναρον (III 25,9).

3 Σχετικώς καί J. Frazer, Pausanias Description 
of Greece V, σ. 29-30, πρβλ. καί I, σ. 602. Ρ. Arbes- 
μανν, RE VI Α έν λ. Thesmophoria, στ. 16. F. Ro

bert, έ.ά. σ. 226.
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δώνης \ Πάντως εντός τοΰ ορύγματος παρά την ανατολικήν πλευράν τοΰ οικοδομήμα
τος ούδέν σαφές ίχνος τοιοΰτων θυσιών ή προσφορών διεπιστώθη. Παρά ταΰτα είναι 
μάλλον βέβαιον, δτι πλησίον ή πέριξ τοΰ χάσματος τούτου υπήρχε βωμός τις ή περί
βολος, τοΰ όποιου τό σχήμα έξηφάνισεν ή διάνοιξις τής τάφρου. Έκ τοΰ κτίσματος 
τούτου, συγχρόνου, ώς ειπομεν, με τον έ?^ηνιστικόν περίβολον, προέρχονται οί περί 
την τάφρον καί εντός αυτής άνευρεθέντες δόμοι τής είκ. 61. Οΰτως ή παρουσία τά
φρου πλησίον τής δρυός καί τά λείψανα κτίσματος δύνανται νά συσχετισθοΰν με τό 
υπό τοΰ Παυςανιου έμμέσως άναφερόμενον μέγαρον τοΰ Ίεροΰ τής Δωδώνης, δεδο
μένου ότι ή λατρεία αυτή διετήρησε πολλά χΟόνια στοιχεία 2. Κατά πόσον ή προανα-

1 Σχετικώς ίδέ Σ. I. Δακαρην, ΑΔ 1960, σ. 35 καί 
ύποσ. 76. Ό Ρ. Stengel, Kultusaltertiimer, 1920, 
σ· 136, υποθέτει δτι οί εις τό μέγαρον τοΰ 'Ιεροΰ τών 
Ποτνιών (σχετικώς καί Hitzig -iBlOmner εις ΠΑΥ

ΣΑΝΙΑΝ IX 8, 1. Frazer, έ.ά. σ. 29) ριπτόμενοι δέλφα- 
κες έξήγοντο ακολούθως καί μετεφέροντο είς Δωδώνην. 
Παραπλήσιον περιστατικόν διηγείται ό ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 
(IX 39, 12) εις τών δορυφόρων Δημητρίου τοΰ Πο- 
λιορκητοΰ, έπιχειρήσας νά κατέλθη είς τό χάσμα τοΰ 
Τροφωνίου τής Λεβαδείας, προς άνεύρεσιν χρυσοΰ καί 
αργύρου, άπέθανεν εντός αύτοΰ, άνευρεθείς βραδύτερον 
είς άλλο σημεΐον. Παλαιοτάτη σχέσις τών Βοιωτών πρός 
τό δωδωναΐον μαντεΐον, τής όποιας όμως ή ακριβής ση
μασία μάς διαφεύγει, ΰποκρύπτεται εις τήν τριποδηφο- 
ρίαν, ήτοι τήν κατ’ έτος πομπήν, τήν όποιαν άπέστελ- 
λον οί Βοιωτοί είς Δωδώνην, προηγουμένου τρίποδος, 
κεκαλυμμένου (ΣΤΡΑΒΩΝ IX 2. 4 =402). Επίσης κατά 
τόν ΠΡΟΚΛΟΝ, Χρηστ. II 248, οί Θηβαίοι πιεζόμενοι 
υπό τών Πελασγών, πολιορκούντων τήν Πάνακτον, έ- 
ζήτησαν χρησμόν έκ Δοιδώνης. Ή ιέρεια άπήντησεν ότι 
θά νικήσουν, εΐ μέγιστον άαέβημα ασεβήαονσι. Τότε οί 
απεσταλμένοι έφόνευσαν τήν χρησμωδήσασαν ιέρειαν, 
θεωρήσαντες τοΰτο μέγιστον άσέβημα. Αί συνιέρειαι έ- 
ζήτησαν ίκανοποίησιν. Τών δικαστών εξ ισαρίθμων γυ
ναικών καί άνδρών ίσοψηφησάντων, οί Θηβαίοι άπηλ- 
λάγησαν- Πρός εξιλασμόν άπέστελλον οΰτοι έκτοτε είς 
Δωδώνην πομπήν μετά τρίποδος τή συνοδεία τριποδη- 
φορικοΰ μέλους. Πρβλ. καί Κ. SchwendBMAnn, Jdl 
36, 1921, σ. 167. 'Ότι είς μίαν τοιαύτην θεωρίαν είς Δω
δώνην (ΣΤΡΑΒΩΝ IX 2. 4=402) μετέσχε πιθανώς καί ό 
Πίνδαρος, άφιερώσας μάλιστα καί ύμνον είς τόν Δω
δωναΐον Δία (έκδ. Schroder, άπόσπ. 57 - 58, Gross, 
Epirus, σ. 7-8), αποκρούει πειστικώς ό Ε. Lepore, 
Annali della Facolta’ di Lettere e Filosophia 
(Bari) 6, 1960, σ. 8, 11-12, ύποσ. 23, διότι ό ποιητής φαί
νεται άγνοών τήν περιοχήν (πρβλ. καί Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΝ, 

’Αφιέρωμα είς τήν Ήπειρον, σ. 33 καί J. Perret, 

REA 40, 1949, σ. 5-6 καί ύποσ. 2). Ότι δμως ό Πίν
δαρος άφιέρωσεν φδήν είς τόν δωδωναΐον Δία άποδει- 
κνύεται έκ τοΰ προσφάτως άνακαλυφθέντος παπύρου, 
Ρ. Ox. XXVI (1961), έκδ. Ε. Lobel (άρ. παπύρου 
2442) άπ. 96Α. Πρβλ. καί C. Bowra άπ. 48 καί Snell 

άπ. 57, 58, 59, 60. Τήν σχέσιν μεταξύ ’Ηπείρου καί Βοιω
τίας-Εύβοιας τονίζει ό Ο. Gruppe, Griechische

Mythologie I, 349-350, έ'νεκα τών πολλών κοινών το
πωνυμικών, όφειλομένων είς τόν άποικισμόν τών Βοιω
τών-Εύβοέων (Στυμφαία, Χαλκίς, Φοινίκη, Κάδμος, 
Ώρωπός, Μεδεών, Κορώνεια, Έλέα). Είς ταΰτα προσ- 
θετέον καί τό έθνικόν Γράες, Γραϊκή γή.

2 Τό μέγαρον τοΰτο=χάσμα γης, βόθρος μετά ή ά- 
νευ βωμοΰ, οΰδεμίαν σχέσιν έχει πρός τό ύπό τοΰ 
A. Β. Cook, Class. Rev. 17, 1903, σ. 183 κ.έξ., πρβλ. 
καί D. Nicol, Greece and Rome, έ.ά. σ. 142, ταυτι- 
ζόμενον μέγαρον - πρυτανεΐον, πρός νότον τών λατρευ
τικών κτηρίων Α-Λ καί έσωτερικώς τής Δ. πλευράς τοΰ 
μεγάλου περιβόλου τοΰ Ίεροΰ, ένθα κατά τόν COOK 
διέμενεν ό ίερεΰς ναύαρχος. Ένταΰθα ό ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ, 
Dodone, σ. 22-23, πίν. III, 7, άνεΰρεν οικοδόμημα, 
ούχί πλήρως άποκαλυφθέν, περιέχον βάσιν αγάλματος 
ή βωμοΰ έκ τριών επαλλήλων κυκλικών πλινθίδων, δια
μέτρου 1.60, 1.30, 1.00 μ. περίπου. Έκ τοΰ παρ’αύτφ 
άνευρεθέντος ενεπίγραφου χαλκοΰ αναθήματος, Ώφε- 
λίων Ά φροδίτα ό,νέϋη κε, πίν. XXVI, 1, ώνόμασε τό οικο
δόμημα τοΰτο ναόν τής ’Αφροδίτης. Άλλ’ έφ’ δσον θά 
έδεχόμεθα ναόν τής θεάς, τοΰτον πρέπει νά άναζητή- 
σωμεν πρός Β. τοΰ αναλήμματος Κ, τό όποιον άνεΐχεν 
άνδηρον, έφ’ οΰ έν αμφιθεατρική παρατάξει οί ναοί 
Α, Γ, Θ, Ε’. Ζ, Λ. (Σχετικώς ίδέ Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΝ, ΑΔ 
1960, σ. 7-8,12-13 ) Έξ άλλου ή ύπό τοΰ Cook ταύτισις 
τοΰ οικοδομήματος Καραπάνου III, 7 πρός τό μέγα
ρον-πρυτανεΐον, ένθα παρέμενεν ό ναΐαρχος, χρήζει 
περαιτέρω άποδείξεως' διότι ούτε τό κυκλικόν βάθρον 
είναι άναγκαίως βωμός, ένθα διετηρεΐτο άσβεστον πΰρ, 
ούτε ό Καραπάνος αναφέρει τέφραν καί άνθρακας, ένφ 
πλησίον τούτου σημειώνει ικανά ευρήματα. ’Αλλά καί 
εάν έπρόκειτο περί βωμοΰ, οΰτος δέν είναι υποχρεωτι
κούς ή εστία τής πόλεως ή τοΰ πρυτανείου.

Είναι άξιοσημείωτον, δτι ή λ. μέγαρον άναφέρεται 
πάντοτε είς χθονίας λατρείας, ίδίρ. δέ τής Δήμητρος, 
δπερ βεβαιοΰται καί έπιγραφικώς, Ν. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ, 

Melanges, σ. 1-11, ό αύτός, Έρέχθειον, σ. 41 κ.έξ. 
Άφ’ ετέρου τόν χθόνιον χαρακτήρα τής λατρείας έν 
Δωδώνη ύποδεικνύουν ή ύπαρξις άρχαιοτάτου μαντείου, 
ή λατρεία τής Γής (ΠΑΥΣ. X 12. 10, πρβλ. καί 
A. Β. Cook, Zeus, Jupiter and the Oak, Class. 
Rev. 17, 1903, σ. 17 κ.έξ. A. Lesky, Hellos - Hello- 
tis, Wiener Studien, έ.ά. σ. 48 κ.έξ. Τη. Hopfner, 

RE VII, Suppl·, στ. 50. P. Philippson, έ.ά. σ· 81
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φερθεϊσα προϊστορική εστία παρά την ΒΔ. γωνίαν, ένθα άνευρέθησαν σαφή ίχνη πυ
ράς και τέφρας, ώς καί πλήθος προϊστορικών αφιερωμάτων, ίδί$ δε αί πήλιναι "ψήφοι, 
δρμου, έχουν σχέσιν με τάς θυσίας των προϊστορικών χρόνων είναι άγνωστον. Πάν
τως ή εστία εκείνη ειχεν έπιχωσθή διά τής κατασκευής τοΰ ελληνιστικού Ίεροΰ.

Είκ. 63. ’Εξωτερική όψις τοΰ θεμελίου τής προστάσεως Β1-Β2.

'Η πρόΰταβις μετά της είαόδον (πίν. 2 Bl - Β2). Ή προσπέλασις εις τον ιερόν 
χώρον τής περιστύλου αυλής έγίνετο δΓ εισόδου έπι τής νοτίας πλευράς τής προσό-

κ.έξ.) καί τά λατρευτικά σύμβολα, ό λάβρυς, ή περι
στερά καί ή θυσία ταύρων καί κάπρων (Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ, 
ΑΔ 1960, σ. 35 καί ύποσ. 76). Ό Ζευς έν Δωδώνη κα
λείται κατά τήν άρχαιοτέραν ποιητικήν παράδοσιν 
(Ίλ. Π. 233) αναξ καί πελασγικός. Τήν χθονίαν σημα
σίαν τής λ. αναξ έτόνισαν ό Malten, Jdl 29, 1914, 
σ· 193, καί ό Guntert, Sitz. Ber. Akad. Heidel
berg, I, 1932/33, a. 37, όστις τήν λέξιν συνδέει μέ τόν 
αΐγαιικόν κύκλον. ’Εσχάτως έκτενώς ανέπτυξε τό θέμα 
ό Bengt Hemberg, “Αναξ, "Ανασσα utid ”Ανα- 
κτες als Gotternamen unter besonderer Berfick- 
sichtigung der attischen Kulte, Upsala 1955 (σχετι- 
κώς πρβλ. καί Η. Rose. Gnomon 28, 1956, σ. 305-306)> 
διαπιστώσας έκ των ομηρικών επών τήν σχέσιν τής λέ- 
ξεως Ιδία μέ τόν Δία, τόν "Αδην, τόν Ποσειδώνα καί τόν 
’Απόλλωνα Κατά τήν μεθομηρικήν φιλολογίαν συχνό- 
τερον αποδίδεται εις τόν Διόνυσον, τόν Ποσειδιδνα 
καί τόν “Αρη, δηλ. κατά τό πλεΐστον εις χθονίας θεό
τητας. Έπιγραφικώς ό Hemberg διαπιστώνει συχνήν 
τήν σχέσιν τής λέξεως μέ προελληνικάς λατρείας. 
Τήν σχέσιν πρός τόν Ποσειδώνα, τήν κατ’ εξοχήν χθο
νίαν ελληνικήν θεότητα άπό τών προϊστορικών χρόνων, 
ίδέ καί παρά Fr. Schachermeyr, Poseidon, σ. 31, 
36, 71 (ύποσ. 51), 138. Χθονίαν λατρείαν επίσης υπο
θέτουν οί πέριξ τής φηγοΰ τρίποδες μετά λεβήτων

(κατωτ. κεφ. Ε') καί ή αρχαιότατη πίστις (ΗΣΙΟΔΟΣ) 
ότι ό Ζευς κατφκει εις τάς ρίζας τοΰ δένδρου, τοΰ ό
ποιου ό ψίθυρος τών φύλλων ενείχε μαντικήν σημασίαν, 
ώς επίσης καί ή μορφή τοΰ οικοδομήματος τής λα
τρείας (ίδέ κεφάλ. Ζ). Πιθανώς καί ή γειτνίασις τής 
Ναΐας πηγής, καίτοι μόνον ΰπό τής λατινικής φιλολο
γίας μνημονευομένης (άνωτ. σ. 51, ύποσ. 1), δύνα- 
ται νά συναφθή μέ τήν χθονίαν λατρείαν, Ν. ΚΟΝΤΟ- 
λεων, ε.ά. σ. 34 κ.έξ. Fr. Schachermeyr, Posei
don (σποράδην). Εις τό Γαΐον τοΰ Κρονίου τής Άλτεως 
άναφέρεται στόμιον (χάσμα γης, ΠΑΥΣ. V 14,10), επί 
τοΰ οποίου βωμός τής Θέμιδος, όμοιον πρός εκείνο τών 
Δελφών, τοΰ όποιου ύπερέκειτο τρίπους ύψηλός, έφ’ ού 
έκάθητο ή Πυθία (ΣΤΡΑΒ. IX 419). Πρβλ. επίσης τήν 
εντός τοΰ ίεροΰ τής Δήμητρος έν Πριήνη ύπόγειον λι- 
θίνην κατασκευήν, έχουσαν τετραγωνικόν σχήμα, κα- 
λυπτομένην δέ υπό άετωματώδους στέγης, Τη. Wie- 
GAND, Priene, σ. 154, είκ. 119 L καί είκ. 123, τήν 
όποιαν ό R. Vallois, BCH 53, 1929, σ. 273-74, έταύ- 
τισε πρός τά μέγαρα τών θυσιών, ίδέ καί F. Robert, 

ε.ά. Παρόμοιον ιερόν είναι τό άποκαλυφθέν εις Ποσει- 
δωνίαν (Boll. d’Arte 40, 1955, σ. 54, είκ. 2), άποτελού- 
μενον έκ τεμένους καί ύπογείου οίκου διά χθονίαν λα
τρείαν.
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ψεως, όπως και κατά την προγενεστέραν περίοδον τοΰ Ίεροΰ μέ τον ίσοδομικόν περίβο
λον. Τώρα όμως διά λόγους συμμετρίας και αξονικής διατάξεως ή είσοδος μετετοπίσθη 
δυτικώτερον, εις τό κέντρον ακριβώς τής προσόψεως, άπέχουσα έξ ’ίσου από των εκα
τέρωθεν γωνιών τοΰ εξωτερικού περιβόλου. Ό αρχαίος ναΐσκος όμως, παρά την προς 
Δ. έπέκτασιν τοΰ περιβόλου, έξηκολούθησε νά εύρίσκηται κατά 1.10 μ. δυτικώτερον τοΰ 
μεγάλου άξονος, διά νά παραχωρήση περισσότερον ελεύθερον χώρον προς Α.; ένθα τό 
ιερόν δένδρον, και διά νά δημιουργήση κανονικά μετακιόνια επί τών εκατέρωθεν δύο 
τμημάτων τής βορείου στοάς. Την ευρυχωρίαν τοΰ υπαίθρου χώρου μέ την προς Α. 
άνάπτυξίν του έπηύξανεν ή έπιδιωχθεΐσα παράλετψις τής ανατολικής στοάς, δι’ ούς 
λόγους ακριβώς καί ό παλαιότερος ίσοδομικός περίβολος άνεπτύχθη προς την αυτήν 
κατεύθυνσιν.

Ή νέα είσοδος, ανάλογος μέ την νέαν μορτρήν τοΰ ελληνιστικού οικοδομή
ματος, είχε μορφήν άβαθοΰς προστάσεως, πλάτ. έξωτερικώς 6 μ., έσωτερικώς δε 
5.03 μ., στηριζομένης επί τών εκατέρωθεν κατά 0.90 μ. έξεχουσών παραστάδων Β1-Β2 
(πίν. 2 καί 8, είκ. 64, 66), άπεχουσών συμμετρικώς άπό τών αντιστοίχων γωνιών (6.80 μ.). 
Έπί τής δεξιάς παραστάδος Β2 διατηρείται είσέτι ό εκ λευκού ασβεστόλιθου τοιχο- 
βάτης, καθ’ όμοιον τρόπον είργασμένος, ως καί ό υπόλοιπος τοιχοβάτης τής κρηπΐδος. 
Επ’ αυτού υπάρχει τμήμα αΰλακος συνδέσεως σχήματος I καί τόρμος προς γόμφωσιν 
τοΰ ύπερκειμένου ορθοστάτου. Τήν είσοδον λοιπόν περιεστοίχιζον οί εκατέρωθεν τοί
χοι τών παραστάδων, ύποβαστάζοντες τήν προέχουσαν στέγην τής άβαθοΰς προστάσεως 
(είκ. 96). Τοΰ μεταξύ τών παραστάδων τοΰ τοίχου τής προσόψεως διατηρείται ό υπό 
τον τοιχοβάτην δόμος γ (είκ. 63, 65), διατηρών έπί τής άνω έπμρανείας καί είς άπόστα- 
σιν 1.32 μ. άπό τής παραστάδος Β2 ορθογώνιον λάξευσιν (αΐ, είκ. 64-65), διαστάσεων 
0.14X0.25 μ., χρησιμεύουσαν προς τοποθέτησιν τοΰ όλμου μετά τοΰ ξυλίνου στροφέως 
τής θύρας. Είς συμμετρικήν άπόστασιν άπό τής άριστεράς παραστάδος Βΐ καί είς τό 
σημεΐον α2 διακρίνονται άμυδρώς ίχνη όμοιας ορθογωνίου λαξεύσεως, δηλοΰντα τήν 
θέσιν στηρίξεως τής άριστεράς θύρας τής εισόδου. ’Αριστερά ταύτης καί μέχρι τής Βΐ, 
λάξευσις βαθυτέρα έφ’ όλου τοΰ πλάτους τοΰ δόμου έχρησίμευε προς έδρασιν τοΰ τοι-
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χοβάτου μετά τοΰ ορθοστάτου καί τής λοιπής άνωδομίας. Καθ’ δμοιον τρόπον θά 
έφράσσετο ασφαλώς καί τό προς τά δεξιά τής εισόδου μεταξύ τής παραστάδος Β2 καί 
τοΰ λαξεύματος αΐ. Τούτο άλλως βεβαιοΰται καί εκ των δύο ορθογωνίων τόρμων επί 
τοΰ δόμου γ, άπεχόντων 0.22 μ. καί 1.00 μ. άπό τής γειτονικής παραστάδος Β2, προς 
γόμφωσιν τοΰ ύπεράνα) έλλείποντος τοιχοβάτου (είκ. 64).

Τό μεταξύ τών δύο ορθογωνίων λαξευμάτων αΐ καί α2 διάστημα (είκ. 64), μή
κους 1.67 μ., ίσον προς εν μεταξόνιον τών στοών, είναι τό πλάτος τής δίφυλλου θΰρας 
τής εισόδου. Τό κατώφλιον άρα τής εισόδου άπετέλει ό υπό τον τοιχοβάτην δόμος γ, 
έσωτερικώς τοΰ οποίου πρέπει νά δεχθώμεν άναγκαίως καί έτερον αναβαθμόν ισοϋψή 
μέ τον τοιχοβάτην καί μέ τό δάπεδον τής στοάς. Όθεν ή θύρα δεν ήνοίγετο προς τά 
έσω, διότι θά την ήμπόδιζεν ό ανώτερος αναβαθμός ύπεράνω τοΰ κατωφλιού, αλλά 
προς τά έξω λ Έκ τής ανωμάλου ίσοδομικής τοιχοδομίας τοΰ υπό τό κατώφλιον τοίχου 
(είκ. 63 δΐ-δ3, καί 65) προκύπτει δτιτό τμήμα τούτο δεν ήτο ορατόν, καλυπτόμενον υπό
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Είκ. 65. Σχέδιον τής είκόνος 63 μετά τοΰ θεμελίου τοΰ μεταγενεστέρου προπύλου.

μικράς προ τής εισόδου κλίμακος. Τό πλάτος ταύτης δύναται νά θεωρηθή ίσον μέ τό 
άνοιγμα τής θύρας καί τό πλάτος τών δύο λίθων δ2-δ3 (1.01 + 0.66 = 1.67). Οτι ή 
κλϊμαξ δεν κατελάμβανεν ολόκληρον τό εύρος τής προστάσεως προκύπτει καί έκ τής μνη- 
μονευθείσης ήδη οπής δΐ, διά τής οποίας διήρχετο ό αποχετευτικός αγωγός, άνοιγείσης 
αριστερά τοΰ λίθου δ2 εις τό ύψος τής άνω επιφάνειας, διότι, εν έναντία περιπτώσει, ή 
κλϊμαξ θά ή μπόδιζε την έκείθεν διέλευσιν τοΰ αγωγού. Πράγματι δε βραδύτερον, μέ την 
προσθήκην τοΰ τετραστύλου προπύλου καθ’ δλον τό πλάτος τής προστάσεως, ό υδραγω
γός ούτος άχρηστευθείς κατεσκευάσθη μέ κατεύθυνσιν προς Δ., διερχόμενος διά τής δυ
τικής στοάς, προς Βορράν τής νοτιοδυτικής γωνίας (πίν. 2 Βΐ, άνωτ. σ. 51-52). Επειδή 
την μοναδικήν ανωμαλίαν εις τό ίσοδομικόν σύστημα τής κρηπΐδος εμφανίζει μόνον τό 
τμήμα τών λίθων δ2-δ3, δυνάμεθα νά δεχθώμεν δτι τούτο μόνον έκαλύπτετο υπό τής 
κλίμακος. Είναι άξιοσημείωτον, δτι δχι μόνον τό μήκος τών δύο λίθων ίσοΰται 
προς τό πλάτος τής θύρας, αλλά καί αί κάθετοι έξωτερικαί πλευραί των αντιστοιχούν προς 
τάς επί τοΰ κατωφλιού παρατηρηθείσας ορθογωνίους λαξεύσεις τών ξύλινων παραστά- 
δων αυτής (είκ. 65 α1-α2). Ώς προς τον αριθμόν τών αναβαθμών τής κλίμακος, ή δια
φορά ύψους μεταξύ τοΰ εξωτερικού εδάφους καί τοΰ δαπέδου τής στοάς, ϊση προς 1

1 Ή περίπτιοσις δτι τό δάπεδον τής στοάς ευρίσκετο μενού δτι δ στυλοβάτης υπερείχε κατά τι καί τοΰ τοιχο-
είς τό ύψος τοΰ δόμου γ, πρέπει νά άποκλεισΰή, δεδο- βάτου, εις τό ύψος τοΰ οποίου άντεστοίχει τό δάπεδον.
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0.85 - 1.00 μ., ήτο δυνατόν νά γεφυρωθή διά τεσσάρων αναβαθμών, ύψους 0.21 μ.- 
0.25 μ.1 περίπου και πλάτους 0.30 μ., έκ τών όποιων την θέσιν τοΰ πρώτου έκ των άνω 
αναβαθμών, ήτοι τοΰ κατωφλιού, κατεΐχεν ό δόμος γ, θψους επίσης 0.232 μ.1 2 Όθεν τό 
μήκος τών παραστάδωΐ', 0.90 μ., ύπελογίσθη έπί τή βάσει τής μικράς ταΰτης κλίμακος, 
άπαιτούσης διά τους τρεις κατωτέρους αναβαθμούς (πλάτ. 0.30 μ.) ανάπτυγμα 0.90 μ., 
τοΰ τετάρτου άναβαθμοΰ άντιστοιχοΰντος προς τον δόμον γ. Πιθανώς είς τά μεταξύ τής 
θύρας καί, τών παραστάδων τής προστάσεως ίσοπλατή τμήματα τών τοίχων (πλάτ. 1.6Τ
Ι.68 μ.) καί ύπεράνω τών ορθοστατών ήνοίγοντο ισάριθμα παράθυρα, διότι τοιοΰτό τι 
δεν αποκλείει τό ίσον προς τό άνοιγμα τής θΰρας (1.67-1.68 μ.) πλάτος τών εκατέρω
θεν τοίχων. Διά τούτων παρείχετο ή έντύπωσις τής τριπλής άρθρώσεως τής προσιά- 
σεως, άντιστοιχοΰσης προς τούς τρεις μέσους κίονας τής νοτίας στοάς. Προσέτι δε ή 
μορφή πλησιάζει προς τον καθιερωθέντα τύπον τών ιερών, τών συνδεομένων με χθο- 
νίαν ή ηρωικήν λατρείαν, ως π.χ. συμβαίνει είς την δυτικήν πλευράν τοΰ Έρεχΰείου, 
όμοίαν προς ναόσχημον τάφον, καί είς άλλα παρόμοια ιερά, διά τής άρθρώσεως τής 
επιφάνειας τής άνωδομίας διά κιόνων ή παραστάδων καί ανοιγμάτων μορφής παρα
θύρων3. ’Αλλά περί τούτου αί άνασκαφαί ούδεμίαν έ'νδειξιν σοβαράν παρέσχον, εκτός 
τμήματος επικράνου παραστάδος έκ φαιοΰ σχιστόλιθου, λίαν έφθαρμένου (άνωτ. σ. 63), 
υλικού χρησιμοποιηθέντος κατά τήν εποχήν τούτην, είς την όποιαν ανάγεται καί τό οι
κοδόμημά μας. Πιθανώτατα τούτο άνήκεν είς τήν εσωτερικήν παραστάδα, είς τό ση- 
μειον συνδέσεως τοΰ ΒΑ. στυλοβάτου μέ τον εξωτερικόν τοίχον (πίν. 2 β3, είκ. 55), 
διότι τό θεμέλιον ενταύθα εξέχει έμφανώς εκατέρωθεν τής ύπευθυντηρίας τοΰ στυλο
βάτου, εκεί δέ πλησίον είχεν εύρεθή κατά τήν άνασκαφήν4.

β'. ΤΑ ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΑΘΡΑ 

(Πίν. 2, είκ. 66-72)

Σειρά αναθηματικών βάθρων, σχηματίζουσα άμβλεΐαν γωνίαν μέ τήν κορυφήν 
προς τό οικοδόμημα, έξικνουμένη δυτικώς μεν μέχρι τοΰ κτίσματος Η, προς άνατολάς 
δέ μέχρι τοΰ δωρικοΰ ναού Α, επισημαίνει τήν λατρευτικήν σπουδαιότητα τούτου. Έν- 
ταΰθα παρέχομεν περιγραφήν τών εκατέρωθεν τοΰ οικοδομήματος βάθρων 1-8.

1 Σημειωτέον δτι καί τό ύψος τοΰ τοιχοβάτου αντι
στοιχεί πρός τό ύψος αναβαθμού (0.232 μ.).

2 Ό διευθύνων τήν αρχαιολογικήν υπηρεσίαν τοΰ
Κράτους, κ. Ί. Κοντής, μέ κατέστησε προσεκτικόν ώς 
πρός τήν μορφήν τοΰ υπό τούς λίθους δ2 καί 63 δόμου
(είκ. 63, 65ε), τοΰ οποίου ή μορφή ενθυμίζει κατώ- 
φλιον θΰρας. Έν τοιαύτη περιπτώσει ή κλΐμαξ θά 
άνεπτύσσετο είς τό εσωτερικόν τής στοάς περί τό 
έν μέτρον καί οΰχί πρός τό εξωτερικόν τοΰ κτηρίου. 
Ώς πρός τήν βάσιμον παρατήρησιν ταΰτην πρέπει νά 
σημειωθή δτι ή απουσία παντός ίχνους κλίμακος εντός 
τής στοάς, δοθέντος μάλιστα δτι τό δάπεδον εκεί ήτο 
πολύ ύψηλότερον, καί ιδίως ή διά τοΰ σημείου τούτου

διέλευσις τοΰ άποχετευτικοΰ άγωγοΰ (άνωτ. σ. 51-52) 
μαρτυρούν περί τής δρθότητος τής ανωτέρω άπόψεως.

3 Ίδέ ιδία Ν. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΑ, Τό Έρέχθειον, σ. 55 
κ.έξ.

4 Είς τήν ϋπαρξιν τής παραστάδος, προεχοΰσης τοΰ 
ανατολικού τοίχου περί τά 10 έκ., οφείλονται επίσης ή 
σημειωθεΐσα διαφορά τοΰ δευτέρου εξ Α. τόρμου, άπέ- 
χοντος 0.95 μ., έναντι τοΰ κανονικού 0.85 μ. (άνωτ. 
σ. 60, ύποσ. 1), ώς καί τό μέγα πλάτος τής λαξεύσεως 
(1.07 μ.) είς τό σημεΐον συνδέσεως τοΰ ΝΑ. στυλοβά
του μέ τόν ανατολικόν τοίχον (πίν. 2. β2, άνωτ. σ. 54 
καί είκ. 48).
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