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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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Βάΰ'ρον 1 (πίν. 2, και 3 τομή Α-Α', είκ. 66) ή άνατολικώς τοΰ πρόπυλου, άπέχον 
εν μέτρον άπό τοϋ τοίχου τοΰ κτηρίου. Ή ύποθεμελίωσις άποτελεΐται έκ σωροϋ 
ακανόνιστων λίθων, επί των οποίων εδράζεται τετραγωνική κρηπίς, διαστάσεων 
0.90 X 0.90 X 0.27 μ., έπέχουσα θέσιν εύθυντηρίας, έκ τοΰ αύτοΰ κοινοΰ ασβεστόλιθου 
με τον ΰπερκείμενον δόμον. Ή άνω επιφάνεια αυτής, ορατή καί έπιμελέστερον είργα- 
σμένη, αντιστοιχεί προς τό μέσον περίπου τοΰ υπό τον τοιχοβάτην δόμου γ τοΰ περιβό
λου, καθ’ ολοκληρίαν όρατοΰ (άνωτ. σ. 52). Έπ’ αύτής βαίνει ή τετραγωνική βάσις, 
διαστάσεων 0.70 x 0.745 x0.37 μ., συνδεόμενη μετά τής κατά 0.10 μ. προεχούσης 
εύθυντηρίας διά δύο καθέτων έμπολίων, ών οί τόρμοι γομφώσεως, διαστάσεων 
0.05 X 0.06 μ., διακρίνονται έπί τής άνω επιφάνειας τής εύθυντηρίας καί επί τοΰ μέσου

Δ. Εύαγγελίδη - Σ. Ί. Δάκαρη ΑΕ 1959

Είκ. 66. "Αποψις τής προοόψεως τοϋ Ε* άπό ΝΑ. "Εμπροσθεν τό βάθρον 1.

ακριβώς τής Α. καί τής Δ. πλευράς τής τετραγώνου βάσεως. Έπί τής άνω έπιφανείας 
ταύτης κυκλική έμβάθυνσις, διαμέτρου 0.41 μ. καί βάθους 0.04 μ., έχρησίμευε προς 
έδρασιν αναθήματος, πιθανώτατα κίονος, ούχί ύψηλοΰ, διότι ούδέν ίχνος γομφώσεως 
υπάρχει έπί τοΰ κυκλικοΰ βυθίσματος. “Ενεκα τής θεμελιώσεώς του έπί ύψηλοτέρου 
ώς προς τό οικοδόμημα δαπέδου (ίδέ τομήν Α-Α'), τό βάθρον δΰναται νά θεωρηθή 
μεταγενέστερον τούτου καί τοΰ πρόπυλου (τέλος 3ου π.Χ. αί.), κατασκευασθέν βραδύ
τερου, δτε είχεν άνυψωθή τό έ'δαφος έκ των έπιχώσεων προ τοΰ οικοδομήματος.

Βάθρον 2 (πίν. 2, 2 καί 3 Α-Α', είκ. 67, 2 καί 68)2. Τό έπιμελέστερον είργασμέ- 
νον έκ τών κατά χώραν σφζομένων βάθρων- παρόμοιαι δμως βάσεις εύρίσκονται έντει- 
χισμέναι είς τούς τοίχους τής βασιλικής. Άπέχον 0.70-0.75 μ. άπό τής δυτικής πλευράς 
τοϋ προπύλου καί 1.25 μ. άπό τήςπροσόψεως τοΰ Τεροΰ, έχει προσανατολισμόν άπό Β. 1

1 Ήπειρ. Χρον. ε.ά. σ. 214. 2 Αυτόθι.
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Είκ. 67. Κάτοψις και τομή βάθρων πρό τής ΝΔ· πλευράς τής Ίεράς Οικίας.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:37 EEST - 18.237.180.167



76 Δ. Εύαγγελίδη - Σ, Ί Δάκαρη ΑΕ 1959

προς Ν. Ή θεμελίωσις, αντιστοιχούσα προς τό ύψος τού δόμου ζ, έπέχοντος θέσιν εύ- 
θυντηρίας, άποτελεΐται εκ δύο μεγάλων ακανόνιστων πλακών, διαστάσεων συνολικώς 
2.00 X 1.135 Χ0.21 μ. Έπ’ αυτών εδράζεται ή βάσις, έκ καλής ποιότητος ασβεστόλι
θου, όμοιου προς τον τοιχοβάτην. Ταύτης σώζεται ή κατώτερα μόνον στρώσις, άπο?ιή- 
γουσα άνω εις διπλούν κυμάτιον (είκ. 68-69), διαστάσεων 1.98 X 1.06 μ. παρά τήν 
βάσιν, άνω δέ 1.61 X 0.80 μ., ύψους 0.24 μ. Ελλείπουν μικρά τμήματα τής Δ. πλευ
ράς. Τό τεμάχιον τής ΒΑ. γωνίας (είκ. 68, δεξιά) εύρέθη επί τού νοτιωτέρου σημείου 
τής δυτικής στοάς κατεχωσμένον υπό τό δάπεδον.

Τό ΒΔ. (αριστερά) μεγαλΰτερον τεμάχιον ειχεν εύρεθή παλαιότερον μετακινημένον1 
Έπί τής άνω επιφάνειας τού βάθρου υπάρχει άναθύρωσις προς εδρασιν τού ΰπερ-

κειμένου δόμου. Έπί τής ΒΔ. καί τής ΝΑ. 
γωνίας ορθογώνιοι τόρμοι (2X4 έκ.) έχρη- 
σίμευον προς γόμφωσιν. Έπί τών καθέτων 
πλευρών περιτένεια, άμυδρώς διακρινομένη, 
περιβάλλει άπεργον στικτόν. Έπί τού κοιλο- 
κΰρτου κυματίου τής Ν. πλευράς, τής κυρίας 
δηλ. όψεως, αναθηματική επιγραφή άμυδρό- 
τατα διακρινομένη : Διΐ Ναΐ]ωι και Διώναι2. 
'Ένεκα τής έδράσεως τής βάσεως εις τό αυτό 
ΰψος με τον δόμον ζ τής προσόψεως τού κτη
ρίου καί αίσθητώς βαθύτερον τού πρόπυλου 
δΰναται νά θεωρηθή σύγχρονος ή μεταγενέ
στερα τού έλληνιστικοΰ περιβόλου καί πάντως 
αρχαιότερα τού προπύλου (όπερ συμφωνεί καί 

μέ τήν μορφήν τού κυματίου καί τών γραμμάτων), κατασκευασθεντός περί τά τέλη τού 
3ου π.χ. αί., καί νά χρονολογηθή έπομένως εντός τού 3ου π.Χ. αί. Ή μορφή τού μόνου 
σαφώς διακρινομένου γράμματος Ω, ώς καί ή τού κυματίου, υποδεικνύουν τον 3ον π.Χ. αί.3

3. ’Ολίγον δυτικώτερον τούτου σώζεται ή θεμελίωσις τρίτου βάθρου (είκ. 67, 3) 

έκ μιάς πλακός, θραυσθείσης εις δύο, διαστάσεων 1.60X1.00 μ., έκ κοινού ασβεστόλι
θου, καί άντιστοιχούσης προς τον δόμον ζ, από τού οποίου άφίσταται 1 μ. Έπί τής 
πλακός ταύτης έ'βαινεν ή ορατή βάσις. Αμέσως δυτικώτερον εΰρίσκεται τό μέγα βό
θρον 4 (είκ. 67, 4 καί 70)4, μέ κατεύθυνσιν από Β. προς Ν., έπί τού ύψους τού δόμου ζ. 
'Η θεμελίωσις τούτου, κατά τό ήμισυ περίπου ορατή, άπέχουσα 0.44 μ. άπό τού κτη
ρίου, παρουσιάζει επιμελή έργασίαν, έ'χουσα διαστάσεις 1.25x2.80 μ. Έπ’αυτής δια
τηρείται ή βάσις έκ δύο κατά μήκος τοποθετημένων λίθων, 1.20X2.46 μ., ύψους 
0.39 μ., συνδεομένων διά δύο συνδέσμων σχήματος I, μήκ. 0.17 μ. καί 0.185 μ.

1 Ήπειρ, Χρον. ε.ά. σ. 214. 3 Παρόμοιον κυμάτιον επί ταφικοΰ μνημείου τοΰ Ά-
2 Ταΰτην, παρετήρησε τό πρώτον ό Ρ. Franke, νακτορίου, ασφαλώς τοΰ 3»ν π.χ, αΐ., Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ, 

άναγνώσας τήν λέξιν ΝΑΩΙ πρβλ. Τό Έργον 1956, ΑΕ 1955, σ. 18, είκ. 4 (παράρτημα), ό αυτός, ΑΔ ε.ά. 
σ. 68. Ρ. Franke, Die antiken Miinzen, σ. 27, σ. 12, ύποσ. 22.
ΰποσ. 3. BCH 86, 1957, σ. 585. Σ. I. Δακαρην, ΑΔ 1960, 4 Ήπ. Χρον. ε.ά.
σ. 12.
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’Ασβεστόλιθος καλής ποιότητος κα'ι εργασία επιμελής. Περιτένεια, πλατ. 0.035 μ., περι
βάλλει έξέχον απεργόν, κοσμοΰμενον διά στίξεων πυκνού κτενιού. Έπΐ τής άνω έπιφα-

Είκ. 70. Τ6 βόθρον 4 (αριστερό). Μεταξύ τούτου καί τοϋ 2 
άναλημματικός τοίχος ρωμαϊκών χρόνων.

νείας παρά τάς άκμάς των μακρών πλευρών άναθύρωσις, προς προσαρμογήν τού έλλεί- 
ποντος ύπεράνω δευτέρου δόμου, κατά μήκος δε τού ανατολικού ήμίσεος τής έπιφα-

Είκ. 71. Τά βάθρα 6-8.

νείας ίχνη λαξεΰσεως (τέλος τού 3ου ή τού 2ου π.Χ. αί„ ένεκα τής κατά μίτζα εγχαρά
κτου κοσμήσεως). Περαιτέρω κα'ι εν άμέσοι επαφή τά βάθρα 5-8 (εικ. 67,5-8 κα'ι 71) 
έκ κοινού ασβεστόλιθου. Τών τριών πρώτων σώζεται μόνον ή θεμελίωσις, έπέχουσα
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θέσιν εύθυντηρίας. Τοΰ 5 ή θεμέλιος πλάξ παχεϊ έπί τής εύθυντηρίας τοΰ 4 και τοΰ 
βάθρου 6.

Τοΰ βάθρου 8 (είκ. 67 και 71), 
έκτος τής ύποθεμελιώσεως και τής 
εύθυντηρίας, διαστάσεων 2 μ. πε
ρίπου Χΐ.55 μ., διατηρείται καί ή 
πρώτη ύπεράνω ορατή στρώσις, 
διαστάσεων 1.62 X 0.55 X0.23 μ. Αί 
κάθετοι πλευραί,πλήν τής βορείου, 
κοσμούνται μέ τριγωνικούς τεκτονι
κούς αγκώνας. Τής δυτικής πλευράς 
ό άγκών είναι μέγας (0.12x0.15 
καί ύψ. 0.08 μ.). Έπί τής Α. καί 
τής Δ. πλευράς μεγάλοι τόρμοι 
γομφώσεως μέ αύλακα μολυβδο- 
χοήσεως (0.065X0.08 μ.). Πλησίον 

ταΰτης άνευρέθη κυβική βάσις ασβεστόλιθου, φέρουσα επιγραφήν, άμυδρότατα δια- 
κρινομένην (είκ. 72):

άγωνοϋι:το[ΰντος ] | τοΰ ■ μ ■ Μο [λ]οσ[σοΰ], | το Κοινόν των | Λιβίαν την [ - - ]

Καίσαρος σε[βαστοΰ] 1

ν'. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ1Σ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ Α Ν Α Π A Ρ Α Σ Τ Α Σ I Σ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ

(Πίν. 8, είκ. 73, 96)

Κατά τήν νέαν οικοδομικήν περίοδον εκ τοΰ παλαιοτέρου Ίεροΰ διετηρήθη μόνον 
ό μετά κλειστού προνάου ναΐσκος τών κλασσικών χρόνων, ό βόρειος τοίχος τού 
οποίου ένεσωματώθη εις τήν αντίστοιχον πλευράν τοΰ ελληνιστικού περιβόλου. Έσω- 
τερικώς τούτου ό υπαίθριος χώρος, τό άβατον, περιεβλήθη υπό στοών σχήματος ] j, 
μέ ανοικτήν τήν προς Α. πλευράν, ή οποία έκλείετο μόνον υπό τοΰ ανατολικού τοίχου 
τού περιβόλου. Αί στέγαι τών τριών στοών έφέροντο επ’ ισαρίθμων ιωνικών κιό
νων (9x9), πλήν τής βορείου, ή οποία διεκόπτετο διά τής προβολής έντός τής αυλής 
τοΰ κλειστού προνάου εις δύο άνισα τμήματα, τό δυτικόν μέ δύο κίονας καί τό ανατο
λικόν μέ διπλάσιον ακριβώς αριθμόν. Ή όπισθία βόρειος στενή πλευρά τού σηκού 
συνέπεσε μέ τον αντίστοιχον τοίχον τοΰ περιβόλου. Έπί τοΰ μέσου ακριβώς τής προς 
Ν. προσόψεως τού ίεροΰ οικοδομήματος ύπήρχεν είσοδος, προστατευομένη υπό άβα- 
θοΰς προστάσεως, εις τήν οποίαν έ'φερε μικρά κλϊμαξ εκ τεσσάρων αναβαθμών, έ'χουσα 
τό πλάτος τής θύρας, εκατέρωθεν τής όποιας καί ύπεράνω τοΰ τοιχοβάτου ύπήρχον 
πιθανώς ανοίγματα, ως παράθυρα. Ή είσοδος ώδήγει διά τής νοτίας στοάς εις τήν

Είκ. 72. Τό ένεπίγραφον βάθρον τής Λιβίης.

1 Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ, ΑΔ ε.ά. σ. 36.
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