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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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ορθογώνιον περίστυλον αύλήν (είκ. 73), έχουσαν κατεΰθυνσιν προς Α., συμφώνως προς 
τον κύριον άξονα ταΰτης (διαστ. 14.50 X 13 μ.)1. Τό άρχαίον δάπεδον τοΰ άβάτου, 
διατηρηθέν αμετάβλητον, έπεξετάθη προς Β. και Δ. κατά 1.50 μ. περίπου, έπιχωσθέν- 
τος τοΰ μεταξύ τοΰ ίσοδομικοΰ περιβόλου και τών στοών χώρου. Ουδόλως μετεβλήθη 
ή κατάστασις εις τό Α. τμήμα τής αύ?ιής. Τουναντίον, κατεβλήθη πάσα ψροντίς, όπως

«nil wmWm
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Είκ. 73. Τό εσωτερικόν τής Ίεράς Οικίας. Άποψις από τής νοτιάς στοάς.
(Σχέδιον Β. Χαρίση)

ό χώρος παραμείνη έλεύθερος από παντός κτίσματος, παραλεκρθείσης εδώ καί πάλιν 
τής στοάς. Προσέτι ή ύπαιθρος αυλή, τό άβατον, ηύξήθη καί προς Β. διά τής θεμελιώ- 
σεως τοΰ στυλοβάτου τής βορείου στοάς κατά 1.80 μ. βορειότερον τής αντιστοίχου 
πλευράς τοΰ άρχικοΰ ίσοδομικοΰ περιβόλου.

Ή προς Δ. άνάπτυξις τοΰ ελληνιστικού περιβόλου είχεν ώς αποτέλεσμα νά κατα- 
στή ή θέσις τοΰ ναΐσκου συμμετρικότερα έναντι τοΰ αρχιτεκτονικού πλαισίου του καί

1 Καίτοι αί Δ. καί Ν. στοαί έχουν ίσον αριθμόν κιό
νων, ή Ν. είναι μακροτέρα, περιλαμβάνουσα έν επί 
πλέον μεταξόνιον, διότι, ώς ήδη παρετηρήσαμεν (άνωτ. 
σ· 62), ό ανατολικός τοίχος τοΰ περιβόλου έπεϊχε θέ- 
σιν κίονος. Εις τήν διαφοράν τοΰ μήκους τών δυο

τούτων πλευρών (Δ = 13 μ., Ν = 14.50 μ.), εάν προσ- 
θέσωμεν καί τό ήμισυ τοΰ πάχους τοΰ ανατολικού τοί
χου (0.25 μ.), τό άθροισμα 1.75 μ. άνταποκρίνεται προς 
τό μήκος μεταξονίου (1.70 μ.).
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έν σχέσει προς την παλαιοτέραν προελληνιστικήν οίκοδομήν. Παρά ταΰτα έξηκολούθη- 
σεν ούτος ευρισκόμενος κατά 1.10 μ. δυτικώς τοΰ κεντρικού άξονος τοΰ περιβόλου 
και τής απέναντι προστάσεως1. Άλλ’ ενώ ό εξωτερικός περίβολος, διαστάσεων 
20.78 X 19.20 μ., έχει τον κύριον άξονα από Β. προς Ν., τον όποιον, αν και άνεπαίσθη- 
τον είς τον θεατήν, ένεκα τής μικράς υπεροχής του έναντι τοΰ εγκαρσίου άξονος, υπο
γραμμίζει κάπως ή προς Ν. άβαθής πρόστασις, αίφνιδίως ό έσωτερικώς διαρρυθμιστείς 
χώρος έχει καταφανώς αντίθετον κατεύθυνσιν, με άξονα άπόΔ. προς Α. Είς τούτο δεν 
συνετέλει μόνον τό κατά έν μεταξόνιον ύπερέχον μήκος τών δύο στοών, τής βορείου 
καί τής νοτίας, αλλά πρωτίστως ή περίστυλος αυλή είς σχήμα j j, με τά δύο προς 
άνατολάς άνοιγόμενα σκέλη καί μέ την ρυθμικήν εκ Δ. προς Α. διάταξιν τών δύο 
παραλλήλων στοών (είκ. 73, πίν. 8).

Ή σκοπιμότης τής άπροσδοκήτου ταύτης ιδιορρυθμίας, τής αντιθέτου δηλ. φοράς 
τών αξόνων τοΰ εξωτερικού καί τού εσωτερικού αρχιτεκτονικού χώρου, είναι προφα
νής: ή εξωτερική όψις είναι έστραμμένη προς νότον, προς τό σημεΐον πορείας τού θεα
τού καί τής άναπτύξεως έν ταυτώ τοΰ φυσικού περιβάλλοντος. Άντιθέτως είς τό εσω
τερικόν, τον πυρήνα τής λατρείας, πρόκεινται καί πάλιν οί αυτοί αμετακίνητοι λατρευ
τικοί λόγοι, οί όποιοι εΐχον καθορίσει από παλαιοτέρων χρόνων τήν μορφήν τού 'Ιε
ρού μέ τον ίσοδομικόν περίβολον καί μέ τήν θέσιν τού ναΐσκου παρά τήν ΒΔ. γωνίαν. 
Έπί τής ανατολικής πλευράς τής προστύλου αυλής ύψούτο ή μαντική δρύς, ή παναρ
χαία κατοικία τής θεότητος καί ή αφετηρία τής λατρείας, είς τήν όποιαν ένεφώλευον 
αί περιστεραί καί εκ τού θροίσματος τών φύλλων τής οποίας έξηγγέλλοντο αί θεΐαι 
βουλαί. Παρά τάς ρίζας ταύτης έρρεε θαυμαστή πηγή, έχουσα μαντικάς ιδιότητας, περί 
τής οποίας όμιλε! ή ρωμαϊκή παράδοσις. Είς τήν αυτήν θέσιν διεπιστώθη προσέτι πε
ρίεργος τάφρος ανωμάλου σχήματος, όφειλομένου μέν είς μεταγενεστέραν έπέμβασιν 
τών πρώτων χριστιανικών χρόνων, ήτις έξηφάνισε καί τό παρά τον ανατολικόν τοίχον 
τμήμα τού νοτίου στυλοβάτου καί τού άρχαιοτέρου ίσοδομικού περιβόλου, άλλ’ή ύπαρ- 
ξις αύτής υπό άλλην μορφήν φαίνεται παλαιοτάτη, συνδεομένη μέ τήν ίεράν δρύν καί 
τό μέγαρον ή τό χάσμα γής. Προς τούτοις τήν εντός τής τάφρου άνεύρεσιν αρχιτεκτο
νικών λίθων άπεδώσαμεν εύλόγως είς τήν κατά χώραν ΰπαρξιν βωμού, σχετικού μέτάς 
έμπύρους θυσίας.

Πιθανώτατα πρόκειται ενταύθα τό προς θυσίαν χάσμα γής, τό μέγαρον, άποτε- 
λούμενον έκ βωμού καί βόθρου, ώς δυνάμεθα νά συναγάγωμεν εκ τού γνωστού χωρίου 
τού Παυςανιου (IX 8,1), άναφέροντος προσφοράν μικρών κάπρων.

Δέν είναι βέβαιον εάν ή προϊστορική εστία τής ΒΔ. στοάς σχετίζεται μέ τήν προϊ
στορικήν λατρείαν, ύπόθεσις καθ’ έαυτήν πολύ πιθανή, ένεκα τών πολυαρίθμων πή
λινων ψηφίδων όρμου πέριξ αύτής, ή εάν πρόκειται περί άπλής εστίας.

Όθεν ή αντίθετος προς τήν έξωτερικήν μορφήν τού κτηρίου διάρθρωσις τού έσω- 
τερικού χώρου μέ άξονα από Δ. προς Α. ΰπηγορεύθη έκ λόγων έξόχως λατρευτικών,

1 Πόσον όλιγώτερον αναγκαία ήτο κατά τάς άρχάς σταται φανερόν έκ τής μεταγενεστέρας (τέλος 3<™ αί.)
τοΰ Β011 π.Χ. αί. ή αΰστηρώς συμμετρική τοποβέτησις άνακατασκευής τοΰ οικοδομήματος, δτε ό ναός έτέθη
τοΰ ναοΰ εντός τοΰ αρχιτεκτονικού πλαισίου του καθί- ακριβώς είς τόν άξονα τοΰ κτηρίου.
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προς τον σκοπόν, ΐνα περιβάλη καί άναδείξη τά ιερά σύμβολα τής λατρείας, την φηγόν, 
έν ή κατφκει ή θεότης, τό μέγαρον μετά τοϋ βωμού, σχετικού μέτάς θυσίας,καί ενδεχο
μένως την Ναΐαν πηγήν.

Ένφ λοιπόν ή εξωτερική περίκλειστος όψις τού μνημείου ήτο έστραμμένη προς 
τό φυσικόν περιβάλλον, τούναντίον τό περίστυλον πλαίσιον τού άβατου χώρου εις τό 
εσωτερικόν καί αί συνιστώσαι αυτό αρχιτεκτονικοί μορφαί ύπετάγησαν εις την λατρευ
τικήν αναγκαιότητα.

Την λατρευτικήν σπουδαιότητα τού οικοδομήματος άποδεικνΰουν προσέτι τό μέ
γεθος καί ή θέσις αυτού έναντι των λοιπών οικοδομημάτων τού 'Ιερού, διότι κατέχει 
τό κέντρον των τοξοειδώς παρατεταγμένων κτηρίων Α-Λ, κατά τό πλεΐστον λατρευτι
κών, επί τής βορείου περιοχής τού μεγάλου περιβόλου (είκ. 1, πίν. 1 καί 4). Προς τοΰ- 
τοις ή διάταξις τών δύο εκατέρωθεν ναΐσκων Θ καί Ζ μαρτυρεί περί τής έπισημότητος 
τούτου. Άμφότεροι οί ναΐσκοι δεν ϊστανται έν εύθυγραμμία προς τό Ε1, άλλ’ έχουν 
μετατοπισθή προς τά όπίσω, ωσάν νά θέλουν νά δώσουν τό προβάδισμα εις τό κύριον 
οικοδόμημα τής λατρείας.

Νοτίως τούτου είναι παρατεταγμένη σειρά αναθηματικών βάθρων καί διήκει οδός, 
διερχομένη διά τής πύλης νοτίως τοϋ θεάτρου καί τού ύποστύλου οικοδομήματος Ε2 
μέχρι τής ανατολικής πύλης τοϋ περιβόλου, άνατολικώς τού ναού Α. Έπί πλέον ό ναΐ
σκος Θ, ό γειτνιάζουν προς τό άβατον καί την ίεράν δρϋν, δεν βαίνει παραλλήλως προς 
τό Ε1, άλλ' αποκλίνει έτι άνατολικώτερον, ύποχωρών αίσθητώς. Τό φαινόμενον τών 
ιδιορρυθμιών τούτων κατανοεΐται, εάν λάβωμεν ύπ’ όψιν τά σημεία όράσεως τού 
οικοδομήματος έν σχέσει προς την δρύν. Ό εισερχόμενος είτε διά τής νοτίας πύλης 
είτε διά τής ανατολικής καί τής δυτικής πύλης παρά τό θέατρον έπρεπε νά άντικρύζη 
άπ’ ευθείας την δρϋν καί τό οικοδόμημα τής λατρείας, χωρίς νά παρεμβάλ?αμαι μεταξύ 
αυτού καί τής ίεράς φηγού έμπόδιον1.

Ούδεμία λοιπόν υπάρχει αμφιβολία, έξ όσων εϊπομεν, ότι τό ελληνιστικόν οικοδό
μημα Ε1 είναι ή περαιτέρω άνάπτυξις τής παλαιοτέρας μορφής τοϋ Ιερού μέ τον ναΐ
σκον καί τον προ αυτού περιφραγμένον χώρον, τό άβατον, ένθα τά ιερά σύμβολα τής 
λατρείας, ή φηγός, ή πηγή καί ό βωμός μετά τοϋ χάσματος. Τήν θέσιν τού άρχαιοτέ- 
ρου ίσοδομικοϋ τοίχου κατέλαβε τώρα ό υψηλός περίβολος μετ’ έσωτερικών στοών 
καί προστάσεως έπί τής εισόδου. Αί στοαί αύται, ένώ έπιτελοϋν τήν αυτήν λειτουργίαν 
τοϋ περιβόλου, είχον καί πρακτικήν χρησιμότητα, διότι εις τούς έστεγασμένους χώρους 
των ήτο δυνατόν νά φυλάσσωνται τά ποικίλα αφιερώματα καί τά δημόσια ψηφίσματα, 
άντικαταστήσασαι τά παλαιότερα πρόχειρα κτίσματα, περί τών οποίων σχηματίζομεν 
ιδέαν έκ τής έλλ,ειψοειδοϋς καλύβης, νοτίως τοϋ ναΐσκου (άνωτ. σ. 24 έξ.). Τήν πρα
κτικήν σκοπιμότητα τών στοών δυνάμεθα νά είκάσωμεν καί έκ τών προ τής νοτίας 
πλευράς τοϋ κτηρίου βάθρων, άνεχόντων μεγάλα αφιερώματα καί ένίοτε αναθηματικός 
έπιγραφάς.

1 Εις τόν είσερχόμενον έκ τής ανατολικής πόλης ό 3ου π.Χ. αί., εις τον όποιον οφείλεται ή τελική διάτα-
δωρικός ναός Α άπέκρυπτε τήν θέαν τοΰ Ε1, άλλ' όναός ξις τοϋ Ίεροΰ (πίν. 4), δέν ήτο δυνατόν νά παρακάμψη
σίτος προϋπήρχεν ήδη καί ό άρχιτέκτων τοΰ τέλους τοϋ τήν δυσχέρειαν ταύτην.

11
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"Οθεν αί γενόμεναι εις εύρεΐαν κλίμακα μεταβολαΐ εις τό Ιερόν, προσδώσασαι 
είς τό ταπεινόν συγκρότημα μνημειακόν μάλλον χαρακτήρα, δεν ήλλοίωσαν την βα
σικήν ιδέαν τούτου, διότι ό αρχιτεκτονικός πυρήν, ή περίκλειστος αυλή, τό άβατον, 
έξηκολούθησε να είναι τό κέντρον τής λατρείας. Ό ναός κατείχε κα'ι πάλιν δευτερεύου- 
σαν θέσιν είς την λατρείαν, προοριζόμενος κυρίως είς την στέγασιν ενδεχομένως των 
αγαλμάτων τοϋ Διός καί τής Διώνης καί είς την φύλαξιν πολυτίμων αφιερωμάτων. 
Τό κΰτταρον όμως τής λατρείας, ή ιερά φηγός καί ό περί αυτήν υπαίθριος χώρος, παρέ-

μειναν αμετάβλητα, περικλεισθέντα 
έντός τοΰ στωικοϋ οικοδομήματος 
αντί τοΰ άπλοΰ τοίχου, σχήματος | β 
τοΰ οποίου την ανοικτήν ανατολικήν 
πλευράν έφρασσεν ό τοίχος τοΰ περι
βόλου. Ή είσοδος μετά τής προστά- 
σεως έ'κειτο έπί τής προσόψεως καί 
επίτοΰ άξονος ακριβώς τοΰ οικοδο
μήματος.

Ή μορφή τοΰ νέου Τεροΰ, ένώ 
έξειλίχθη κανονικώς εκ τοΰ άρχαιο- 
τέρου, τοΰ υπαίθρου τεμένους μετά 
ναοΰ, δεν αποτελεί μεμονωμένον πα
ράδειγμα είς τήν ιστορίαν τής ελλη
νικής αρχιτεκτονικής ουδέ διεμορ- 
φώθη ανεξαρτήτως τών άλλων συγ
γενών αρχιτεκτονικών τύπων. Είναι 
τάσις τών ελληνιστικών ίδια χρόνων 

Είκ. 74. Τό ιερόν τής Μεγάλης Μητρός είς Marmurt-Kaleh. ° διαχωρισμός τής αυλής διά στοών
είς σχήμα | | ή ορθογώνιον, μορφήν

ήτις άπαντά ήδη είς τάς οικίας τών κ?τασσικών καί κυρίως τών ελληνιστικών χρόνων 
(R. Martin, Agora, σ. 552 κ.έξ.). Διά τον λόγον αυτόν ή τυπολογική όμοιότης τοΰ Τε
ροΰ προς τό μυκηναϊκόν άνάκτορον τής Τίρυνθος δεν είναι ανεξήγητος. Ή αυτή ανάγκη 
τής δημιουργίας έστεγασμένων χώρων, τών στοών, πέριξ τής μυκηναϊκής αυλής, είς τό 
βάθος τής οποίας ύψοΰτο τό μέγαρον, συνέβαλεν είς τήν διαμόρφωσιν άναλόγου τύ
που. ’Άλλην μίαν φοράν διά τούς αΰτούς λόγους κατά τούς ΰστεροκλασσικούς χρόνους 
διαμορφοΰται ό τύπος τής περιστύλου οικίας, παρόμοιος άλλ’ ανεξάρτητος βεβαίως 
τοΰ λησμονηθέντος ήδη μυκηναϊκοί», ό όποιος κατά τούς ελληνιστικούς χρόνους γνω
ρίζει τήν μεγαλυτέραν του ακμήν λ Τοιουτοτρόπως είς τό παρά τό Marmurt-Kaleh, 
ούχί μακράν τοΰ Περγάμου, Ιερόν τής Μεγάλης Μητρός, τών χρόνων τοΰ Φιλεταίρου 1

1 Οί ελληνιστικοί καί ρωμαϊκοί χρόνοι είναι περίο- build Cities, σ. 19, 97). Περί τής σημασίας καί τής Ιν
δός τής ακμής τών στοών, συνήθως μεγαλοπρεπών, νοιολογικής σημασίας τής λ. «περίστυλος», άρχικώς 
προοριζομένων διά τάς άνάγκας τών ανθρώπων παρά επιθέτου καί βραδύτερον ουσιαστικού (4°?-3°s π.Χ. αί ) 
διά τήν λατρείαν (Wycherley, How the Greeks ίδέ R. Martin, Agora, σ. 518 κ.εξ.
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(283-263 π.Χ., είκ. 74), ή αύλή τοΰ 'Ιεροΰ περιεκλείετο κατά χάς τρεις πλευράς υπό 
στοών σχήματος j [, όπου όμως την έγκαρσίαν στοάν διακόπτει δικιόνιος ναός εν παρα- 
στάσι λ Πλησιέστερον παράδειγμα παρέχει τό Ιερόν τοΰ Διός τής Πριήνης τοΰ τέλους 
τοΰ 4ου π.Χ. αί. (είκ. 75)1 2, άρχικώς ώς 'Ιερόν τοΰ Άσκληπιοΰ έρμηνευθέν, και τό 
'Ιερόν τής Λινδίας Άθηνάς τής Ρόδου, ώς διεμορφώθη περί τά τέλη τοΰ 4ου αί. π.Χ· 
Την αυλήν τοΰ πρώτου περιβάλλουν κατά την Ν. καί την Β. πλευράν στοαι με δωμάτια 
όπισθεν ή έστεγασμένους χώρους, κατά δέ την Α. άπλοΰς τοίχος μετ' εισόδου καί 
μικράς κλίμακος, ώς είς τό οικοδόμημα τής Δωδώνης. Εις τον άξονα τοΰ τετραστύ
λου ναοΰ εντός τοΰ περικλειομένου υπαίθρου χώρου ύπήρχεν ό βωμός, άλλ= ή είσο
δος επί τής ανατολικής πλευράς διά τεχνικούς 
λόγους έτέθη έτι βορειότερον. Εξαιρέσει τής 
δυτικής πλευράς, ήτις αντί κιόνων είχε μόνον 
δωμάτια, καί τής κατά την πορείαν τοΰ θεατοΰ 
διατάξεως τών εκατέρωθεν στοών, κατά τά λοιπά 
αί ομοιότητες μεταξύ τών δύο Τερών είναι αναμ
φισβήτητοι.

Είς τό 'Ιερόν τής Λίνδου ό νέος άμφιπρό- 
στυλος τετράστυλος ναός3 περιβάλλεται από τοΰ 
ύψους περίπου τοΰ προσθίου τοίχου τοΰ σηκοΰ 
ύπό στοών, περικλειουσών περίστυλον αυλήν 
προ τοΰ ναοΰ.

Καθ’ δμοιον τρόπον διεμορφάιθη επίσης 
κατά τον 3ον-2ον π.Χ. αί. ή βόρειος αγορά τής Μι
λήτου 4. Άρχικώς αυτή (4°? π.Χ. αί.), έχουσα 
μορφήν Γ, με τετράγωνον αυλήν όπισθεν, περι- 
βαλλομένην ύπό στοών καί καταστημάτων, προσέ- 
λαβε κατά τον 3ον καί τον 2ον π.Χ. αί. άνατολικώς 
τής τετραγωνικής αυλής νέαν στοάν σχήματος ] j, με τήν ανοικτήν πλευράν προς 
άνατολάς καί με τετράστυλον ναόν είς τό μέσον τής Δ. πλευράς. Τέλος ή ανατολική 
ανοικτή πλευρά έκλείσθη τον 1ον π.Χ. αί. διά τοίχου μετά πρόπυλου, τό όποιον 
έτοποθετήθη είς τό μέσον ακριβώς τής πλευράς καί επί τοΰ άξονος τοΰ ναοΰ.

Στενήν αντιστοιχίαν έμφανίζει επίσης καί τό ανωτέρω μνημονευθέν Ιερόν τοΰ 
Δελφινιού Άπόλ?αονος τής Μι?ιήτου (είκ. 76)5. Κατά τον 6ον π.Χ. αί. τό 'Ιερόν εΐχεν ύπο- 
θετικώς τήν μορφήν τοΰ υπαίθρου τεμένους, συγκείμενον έξ ορθογωνίου περιβόλου μέ

Είκ. 75. Τό ιερόν τοΰ Διός είς Πριήνην 
(κατά Wiegand - Schrader, Priene).

1 A. Conzb - Ρ. Schatzmann, Marmurt - Kaleb, 
Berlin 1911, a. 14 κ.έξ., πίν. I. E. Gjerstad, ε.ά. 
σ. 57-58. R. Martin, Agora, σ. 527, είκ. 78 (πλείονα 
περί τοΰ τόπου αυτόθι).

2 Τη. Wiegand-H. Schrader, Priene, σ. 136κ.έξ·,
πίν. XIII. Μ. Schede, Jdl 49, 1934, σ. 103 κ.έξ.
Ε. Gjerstad, ε.ά. σ. 58-59, είκ. 22. R. Martin,

Agora, σ. 523, είκ. 76. I. ΚΟΝΤΗΣ, Τό ‘Ιερόν της

’Ολυμπίας, πίν. 15α.
3 Ίδέ I. ΚΟΝΤΗΝ, ε.ά. σ· 74, ένθα ή σχετική βιβλιο

γραφία.

4 Τη. Wiegand, Milet I, 6, σ. 91 κ.έξ., πίν. XXIV, 
σ. 94 κ.έξ., πίν. XXV καί XXVII. W. Dinsmoor, 
ε.ά. σ. 333, είκ. 123.

5 Τη. Wiegand, Milet 1,3, σ. 126, είκ. 1, πίν. IV 
καί VII.
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βωμόν, καθ’ όν τρόπον καί τό αρχαιότερου 'Ιερόν τής Δωδώνης. Κατά τήν νέαν διαί- 
ρεσιν τής πόλεως, μετά τήν υπό τών Περσών καταστροφήν και τήν άνοικοδόμησιν τοΰ 
Ιερού, ή αυλή περιεκλείσθη έσωτερικώς διά στοών. Κατά τον 4ον π.Χ. αί. έπηκο?ιθΰθησε 

σημαντική διεΰρυνσις, με τήν κατασκευήν τής καινής στοάς με διπ?,άς στοάς επί τών 
τριών πλευρών και επί τής δυτικής απλού τοίχου, έφ’ ου βραδΰτερον προσετέθη στοά, 
όποτε ολόκληρος ό χώρος μετεβλήθη εις περίστυλον οικοδόμημα, τού οποίου κΰτταρον

Είκ. 76. Τό Ιερόν τοΟ Δελφινιού 'Απόλλωνος τής Μιλήτου 

(κατά Wibgand, Milet).

ήτο τό τέμενος μέ τό ιερόν άλσος.’Αξιοσημείωτου είναι, ότι ένταύθααίστοαίέχρησίμευον 
προς άνάθεσιν και αναγραφήν έπί τών κιόνων και έπΐ τών τοίχων δημοσίων ψηφι
σμάτων. Πλατεία ζώνη προ τών βαθμιδών τής ΒΑ. και τής Ν. στοάς δεν είχε πλακο- 
στρωθή, ώς εν Δωδώνη, διότι και εκεί έφύοντο δένδρα τού ιερού άλσους, κατ’ έξαί- 
ρεσιν προς τό λοιπόν πλακόστρωτον τμήμα τής αυλής 1.

1 Milet I, 3 σ. 412. Τό σχήμα τής περίστυλου αυλής 
υίοθετήθη καί εις μερικά ηρώα, ως εις τήν νεκρόπολιν 
τής Τέω (εις τόν τύπον τούτον δύναται νά ένταχθή 
καί τό ήρφον τής Καλυδώνος, τοΰ β" ήμίσεος τού
2ου π.Χ. αΐ.). Έκετ&εν έμπνέονται μερικαί παραστάσεις

τοιχογραφιών μέ αρχιτεκτονικά θέματα τών έλληνιστι- 
κών χρόνων καί ιδίως τό Ιερόν μέ τήν θόλον τής Villa 
Boscoreale, R. Martin, Agora, σ. 530, πρβλ. καί 
A. Sambon, Catalogue des fresques de Boscoreale, 
Paris 1903, πίν. IX.
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Άλλ’ ώς στενότερον παράλληλον δυνάμεθα νά δεαιρήσωμεν τό 'Ιερόν τοϋ Διός 
Σωτήρος τής Μεγαλοπόλεως τών αρχών τοΰ 3ου π.Χ. αί. (είκ. 77), εκ τοΰ οποίου αμέσως 
ή εμμέσως προέκυψε καί ό τύπος τοΰ Ίεροΰ τής Δωδώνης. "Ενεκα τούτου θά γίνη 
ό προσήκων λόγος περί αυτού κατώτερα), διότι αποτελεί καί ένδειξη» τής κατά προσέγ- 
γισιν χρονολογήσεως τοϋ οικοδομήματος τής Δωδώνης.

Παρομοίαν χρήσιν φαίνεται ότι είχε καί τό αγνώστου προορισμού, αλλά συγγενές

Είκ. 77. ‘Ιερόν τοΰ Διός Σωτήρος τής Μεγαλοπόλεως 

(κατά Excav. at Megalopolis).

ώς προς τον αρχιτεκτονικόν τύπον καί την μορφήν τής λατρείας, οικοδόμημα Ε έν 
Έπιδαύρω, ΝΑ. τοϋ ναού τοϋ ’Ασκληπιού, ένθα παρά την ΒΔ. γωνίαν άνευρέθη βω
μός μέ αύλακας κατά τάς τέσσαρας πλευράς διά τό αίμα τών ιερείων καί τά λείψανα 
θυσιασθέντων ζφων, δεικνύοντα ότι εκεί άπό τοϋ 5ου π.Χ. αί. ήσκεϊτο λατρεία 1. Κατά τον 
Καββαδιαν τό ιερόν έχρησίμευε καί ώς κατοικία τών ιερέων. Ό F. Robert θεωρεί τούτο 
ώς τον μάλλον χαρακτηριστικόν τύπον μεγάρου, ένθα ό βωμός ή ή εστία διά τάς όλοκαύ- 
τους θυσίας, χρησιμοποιηθέν ώς 'Ιερόν προ τής άνεγέ^σεως τοϋ μεγάλου ναού τοϋ 
’Ασκληπιού καί προ τών ελληνιστικών έγκοιμητηρίων. Εντός τής υπό στοών περιβαλ- 

ένης αυλής άνευρέθησαν αναθήματα εις τον ’Απόλλωνα Πύθιον καί τον ’Ασκληπιόν.

1 Σχετικώς ΚΑΒΒΑΔΙΑ3, ΠΑΕ 1891, σ. 129 κ.έξ., Epidaure, πίν. IX. F. Robert, BCH 57, 1933, σ. 380 
1905, σ. 61 κ.εξ., ό α ΰ τ ό ς, Τό Ιερόν τοΰ Ασκληπιού κ.έξ., ό αυτός, Thymele, σ. 220-222. R. Martin - 

έν Έπιδαόρψ, 1900, σ. 128 κ.έξ. Defrasse-Lechat, Η. Metzger, BCH 66/67, 1942-43, σ. 332 κ.έξ.
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Επίσης έπιγραφή χοΰ 4ου π.Χ. αί., άνευρεθεΐσα εντός τοΰ 'Ιερού, όμιλεΐ περ'ι οίκων μέ 
αυλήν καί διώροφα δωμάτια- πιθανώς τό οικοδόμημα Ε είναι οί οίκοι τής επιγραφής 
ή άλλως ή Ιερά οικία λ

δ'. ΧΡΟΝΟΛΟ ΓΗΙΙΣ

Τά αρχιτεκτονικά ευρήματα είναι τοιαϋτα, ώστε δεν είναι δυνατή ή εξαγωγή έξ 
αυτών βεβαίων χρονολογικών συμπερασμάτων. Καλυτέραν βάσιν χρονολογήσεωςθά ήτο 
δυνατόν να παράσχουν τά εκ τών παλαιοτέρων άνασκαψών τοΰ καθηγητού Δ. Εύαγγε- 
λίδου καί τά εκ τών προσφάτων ερευνών κεραμεικά ευρήματα τής στέγης. Έκ τούτων 
τά ολίγα συντρίμματα άνθεμωτών ηγεμόνων καλυπτήρων έκ πηλού υποδεικνύουν μάλ
λον προχωρημένους ελληνιστικούς χρόνους (τέλος 3ου-άρχάς 20'1 αί., ίδέ κατάλογον 
άρ. 10, 11, 14-16, 21) καί διά τούτο πρέπει νά συσχετισθοΰν μέ τήν άνοικοδόμησιν τοΰ 
κτηρίου ολίγον προ τού τέλους τού 301’ π.Χ. αίώνος (κατωτ. σ. 98κ.έξ.). Επειδή δετά λοιπά 
πήλινα κεραμεικά χρονολογούνται, ώς εϊδομεν, από τών περί τό 400 π.Χ. χρόνων ή καί 
ολίγον βραδύτερον, δυνάμεθα νά συνδέσωμεν μέ τό περιγραφέν οικοδόμημά μας τά 
λοιπά ευρήματα τής στέγης, δύο έκ λίθου άνθεμωτά μέτωπα ηγεμόνων καλυπτήρων 
καί δύο λεοντόκρανα (ίδέ κατάλογον 23 - 26, πίν. 13 καί 14α), τά όποια τυπολογικώς 
ανήκουν εις τον προχωρημένον 4ον ή καί εις τάς άρχάς τού 3ου π.Χ. αί., εις τούς πρωί
μους δηλαδή ελληνιστικούς χρόνους.

Εις πρωίμους ελληνιστικούς χρόνους ανάγεται καί τό ανωτέρω μνημονευθέν τε- 
μάχιον κιονοκράνου έκ μαλακού κιτρινωπού πωρολίθου τοΰ Δημοτικού Μουσείου 
Ίωαννίνων (άνωτ. σ. 64, είκ. 58), τό όποιον άνεγνωρίσθη επί τή βάσει φωτογραφίας 
τών αρχείων τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας. Ύπό τον προέχοντα έχΐνον τό σχοινοειδές 
κόσμημα περιβάλλει τήν βάσιν τού έχίνου ώς μίσχος καλυκομόρφου άνθους, τό όποιον 
συναντώμεν εις Κασσώπην (είκ. 78), Αιτωλίαν, Μακεδονίαν, ’Ολυμπίαν κ. ά. (κεφά- 
λαιονΓ). Ότε, μετά τήν καταστροφήν τής Δωδώνης ύπό τών Αίτωλών (219 π.Χ.), τό 
Ιερόν άνωκοδομήθη, ό ψαμμιτόλιθος, ευκόλως άποτριβόμενος έκ τής έπηρείας τής 
ατμόσφαιρας, έγκατελείφθη καί άντ’ αυτού έχρησιμοποιήθη, ώς ε’ίπομεν, ό άνθεκτικώ- 
τερος ασβεστόλιθος. Έκ τοιούτου υλικού είναι κατεσκευασμένον τό σχεδόν άρτιον κιο- 
νόκρανον, άνευρεθέν παρά τό πρόπυλον τού Ε1 (είκ. 88). Παρά τάς βαρείας αναλογίας 
καί τήν έλλειψιν όργανικότητος τών μελών, τό κιονόκρανον τούτο τού τέλους τού 
3ου π.Χ.αί. μαρτυρεί τήν έκ τού παλαιοτέρου καταγωγήν του. Επομένως τά δύο 
τμήματα κιονοκράνων τών εικόνων 56 - 58 είναι αρχαιότερα τού έτους 219 π.Χ.

Πάντως χρόνους ούχί μεταγενεστέρους τοΰ 3ου αίώνος μαρτυρεί επίσης ή καλή έρ- 
γασία τής κρηπΐδος τού περιβόλου καί ιδία τού τοιχοβάτου καί τών ορθοστατών, μέ τήν 
περιτένειαν, τό άπεργον καί τούς διακοσμητικούς τεκτονικούς αγκώνας 2. Ή χρήσις

1 Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, ΠΑΕ 1891, σ. 130, Τό Ιερόν τοΰ 
’Ασκληπιού, σ. 130.

2 Διδακτική είναι ή τεχνική συγγένεια τών μνημείων 
τής γείτονος Αιτωλοακαρνανίας, ώς π.χ. τοΰ ναού τοΰ

Διός εν Στράτω, τοΰ Μολυκρείου, τής Άλυζίας, ΑΝ. Ορ- 
ΛΑΝΔΟΣ, ΑΔ 8, 1923, σ. 1 κ.έξ., 1924-25, παράρτ. σ. 58. 
Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ, ΑΕ 1930, σ. 141 κ.έξ. Συγγενή επίσης τε
χνικήν άνευρίσκομεν εις τον μνημειώδη πύργον, έφ’ ού
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Άναπαράστασις τήςκατόψεως καί τής προσόψεως τής Β. πτέρυγος τής Ιεράς οικίας (3°? π.Χ. αί.)·
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