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Γ·' ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΝ ΙΕΡΟΝ 
(ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ -ΤΕΛΟΣ 3θν π.Χ· ΑΙ.)

Πίν. 2, 3, 5, 9 
a' Ο ΝΑΟΣ

Κατά την νέαν οικοδομικήν περίοδον, ή όποια έπηκολούθησεν εις την καταστρο
φήν τοϋ Ιερού, αί στοά! άνακατεσκευάσθησαν, έκτος ίσως των εξωτερικών τοίχων. 
Ό άβατος χώρος τής αυλής παρέμεινε περίπου ό αυτός, άν και σημαντικόν μέρος ταΰ- 
της κατελήφθη υπό τοΰ εύρυχωροτέρου τετραστύ?.ου ναοΰ Γΐ — Γ4, άναπτυχθέντος 
εις βάρος τής αυλής. Ό ναός μήκους, έπί τή βάσει τών σφζομενών θεμελίων,

Είκ. 80. Ό ελληνιστικός ναός τής ίεράς οικίας (Ε1) θεώμενος από Βορρά. ’Έμπροσθεν δεξιά 
οί δυο όρθοστάται τών αετωμάτων τοϋ αρχαίου ναΐσκου.

14.40x7.10 μ., έπί τή βάσει δέ τών τοίχων, φερομένων επί τριβάθμου κρηπίδος, 
12.95-13.05x5.60 μ.1, άποτελεΐται έκτου προνάου,εσωτερικών διαστάσεων4.60x2.50 μ., 
τοϋ σηκοΰ, διαστάσεων 4.60X5.40-5.60 μ., και τοϋ άδυτου, ίσου προς τον πρόναον 
(4.60 X 2.50 μ.), μή επικόινωνοϋντος μετά τοΰ σηκοϋ (είκ. 80). Διά ?ιόγους συμμετρίας 
προς τό άπό βορρά κατά 4 μ. προέχον άδυτον 1 2, σΰνηθες εις τούς ναούς - μαντεία 3,

1 “Ητοι περίπου σχέσις τών καθέτων πλευρών 
1: 2 7, = 1 : 2.33 μ.

2 Ή προβολή τούτου έπί τή βάσει τοΰ σιρζομένου 
στερεοβάτου είναι 4.77 μ., άλλ’ ό τοίχος εβαινεν έπί 
τοΰ εσωτέρου τμήματος τοϋ θεμελίου.

3 Πρβλ. τοιούτους μετ’ άδυτου μαντικούς ναούς, τόν

δεύτερον ναόν τής Ήρας ’Ακραίας εις Περαχώραν, 
Η. Payne, Perachora, πίν. 125 καί 138, τόν Β’ καί Γ' 
ναόν τοϋ ’Απόλλωνος τών Δελφών τοϋ 6ου π.Χ. αί. 
’Αλλά καί ό πρό τοΰ 373 π.Χ. ανοικοδομηθείς ναός 
τών Δελφών είχεν έπίσης σηκόν, χωριζόμενον άπό τοϋ 
αδύτου διά τοίχου'πρβ. καί W. DlNSMOOR, έ.ά. σ. 92
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προσετέθη επί τής παλαιοτέρας προστάσεως τής νοτίας πλευράς τετράστυλον ιωνικόν 
πρόπυλον, τεθέν έπι τοϋ αύτοΰ ώς προς τον ναόν άξονος και προέχον τοϋ τοίχου τέσ- 
σαρα επίσης μέτρα, δσον και τό προς βορράν άδυτον (Γ5- Γ8).

'Η εις μήκος και πλάτος διεύρυνσις τοϋ ναοΰ, γενομένη έπι ζημία τής υπαίθρου 
αυλής και τής ΒΑ. στοάς, ένεκα τής κατά 2.90 μ. προς νότον καί κατά 2.70 μ. προς 
άνατολάς άναπτύξεώς του, συνετέλεσεν εις την κατάργησιν ενός κίονος τής ανατολικής 
πτέρυγος τής Β. στοάς λ Διά τής προς άνατολάς διευρύνσεως τοϋ ναοΰ κατά έν μετα- 
ξόνιον ό ναός κατέλαβε τό κέντρον τοϋ βορείου περιβόλου, άπέχων από μεν τής ΒΑ. 
γωνίας 6 μ., άπό δέ τής ΒΔ. 6.35 μ. Ή μικρά αυτή άπόκλισις άπό τοϋ κεντρικού άξο
νος, ανεπαίσθητος εις τό βλέμμα τοϋ θεατού, προέκυψεν έκ τών κιόνοον τής Β. στοάς, 
τής οποίας έ'πρεπε νά καταργηθή ακέραιος αριθμός μεταξονίων, καί έκ γενικωτέρων 
λόγων, τής αρμονικής σχέσεως τοϋ ναοΰ προς τό αρχιτεκτονικόν π?ιαίσιον καί τήναύ?ιήν 
(ίδέ κεψάλαιον Θ).

Ό έξετάζων την δομήν τής θεμελιώσεως τοΰ ναοΰ αναγνωρίζει εΰχερώς ότι τό 
υλικόν προέρχεται έκ τοΰ παλαιοτέρου ναΐσκου (άνωτ. σ. 34-35), διότι πολλαί τών λιθο- 
πλινθίδων φέρουν αύλακας συνδέσεως όμοιας καί ισομεγέθεις προς τάς τοΰ ναΐσκου. 
Πολλαί τών αύλάκων τούτων άλλοτε στρέφονται προς τό έσωτερικόν ή καί προς τό 
έξωτερικόν τοΰ ναοΰ, όπου τίποτε δεν υπάρχει προς σΰνδεσιν (πίν. 5, είκ. 25), άλλοτε δέ 
άντικρύζουν τούς παρακειμένους λίθους, έ'νθα ούδέν ίχνος συνδέσεως υπάρχει. Δύο μά
λιστα λίθοι, ό Γ9 καί ό ΓΙΟ, επί τής Δ. πλευράς (πίν. 2 καί 5) τοΰ σηκοΰ, προέρχονται 
έκ τών μακρών πλευρών τοϋ ναΐσκου, έκ τοΰ σημείου τής συναντήσεώς των μετά τών 
εγκαρσίων τοίχων. Προσέτι τό πλάτος τών πλίνθων (0.49 -0.50 μ.) άνταποκρίνεται προς 
τό πλάτος τών τοίχων τοΰ ναΐσκου.

Τοΰ ναοΰ διατηρείται όλόκ?\,ηρος ή κατωτάτη στρώσις τοΰ θεμελίου, άποτελου- 
μένη έξ άνισομεγέθων ορθογωνίων λιθοπλινθίδων (μέσον μήκος 1.35, 1.40, 1.45, 
1.50 μ., μέγιστον μέχρι 2.10 μ.), τεθειμένων έγκαρσίως έφ’ ολοκλήρου τοΰ πλάτους τοΰ 
θεμελίου (είκ. 81, 83). Κατά τήν δυτικήν πλευράν σώζεται καί ή ύποθεμελίωσις, άποτε- 
λουμένη έκ τοΰ θεμελίου τοΰ παλαιοτέρου ναΐσκου, έσωτερικώς διευρυνθέντος διά προσ
θέτου θεμελιώσεως έκ λίθων προερχομένων έκ τής άνωδομίας τοΰ ναΐσκου, ώστε τό 
πλάτος νά καταστή ίσον προς τήν κρηπίδα τοΰ ναοΰ (είκ. 26- 27). Εις τό βορειότερον 
τμήμα τοΰ σηκοΰ καί εις τό άδυτον διατηρείται καί ή ύπεράνω στρώσις, ή εύθυντηρία, 
ίσοϋι|)ής περίπου (0.30 μ.) προς τον τοιχοβάτην τοΰ έξωτερικοΰ περιβόλου (είκ. 80, 84). 
Άποτελειται καί αυτή έκ λίθων τοΰ άρχαιοτέρου ναΐσκου, τοποθετημένιον παραλλήλως 
προς τάς μακράς πλευράς άνά τρεις, καί συνδεομένων προς άλλήλους διά μεγάλων 
σιδηρών συνδέσμων σχήματος I, μήκους 0.32- 0.35 μ. ’Εκ τής ορατής άνωδομίας σώ
ζεται μόνον ό πρώτος δόμος τοΰ βορείου τοίχου τοΰ σηκοΰ, τοΰ χωρίζοντος τοΰτον 
άπό τοΰ αδύτου (είκ. 80, 84), ΰχ[>ους 0.40 μ. καί πλάτους 0.50 μ., άποτελούμενος καί 
οΰτος έκ λίθων τοΰ αρχαίου ναΐσκου, διατηρούντων τάς αύλακας συνδέσεως καί τόρ
μους ένίοτε πρός γόμφωσιν τοΰ ύπεράνω δόμου. 1

1 ' Υπενθυμίζομεν δτι αί διαστάσεις δίδονται ενταύθα διαστάσεις δμως τής άνωδομίας ήσαν αίσθητώς μικρό- 
έπί τή βάσει τών σωζομένων θεμελίων. Αί πραγματικοί τεραι, διότι οί τοίχοι εβαινον επί βαθμιδωτής κρηπΐδος.
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Έπ'ι τής οπίσθιας πλευράς τοΰ άδυτου δύο τριγωνικά! πλάκες (είκ. 80, 84, 
πίν. 2 γ, γ') άνεγνωρίσθησαν ώς τύμπανα των αετωμάτων τοΰ κ?ιασσικοΰ ναΐσκου 
(άνωτ. σ. 38 - 39).

Είκ. 81. Ό πρόναος τοΰ ελληνιστικού ναοΰ. ’Άποψις άπό Δυσμών.

Πλήν τής δυτικής μακράς πλευράς τοΰ ναοΰ, βαινούσης έν μέρει, ώς ε’ίπομεν, έπι 
τής κατωτάτης θεμελιώσεως τοΰ άρχαιοτέρου ναΐσκου, αί λοιπαι πλευραι έχουν ίδιον

Είκ. 82. Τό θεμέλιον τής προσόψεως τοΰ ελληνιστικού ναοΰ.

θεμέλιον (είκ. 82, πίν. 3Β- Β', Γ - Γ'), εις δέ τα εκατέρωθεν τής ΝΔ. γωνίας τοΰ πρό
ναου τμήματα ύπόκειται ιδιαιτέρα ύποθεμελίωσις, ύψους 0.23 μ, προς έξουδετέρωσιν
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τής προς Ν. και Δ. κατωφερείας τοΰ εδάφους (είκ. 82). Τό λοιπόν ανατολικόν τμήμα τής 
προσόψεως άποτελεϊται εκ μιας μόνον στρώσεως λίθων, τοποθετημένων όμως μέ την 
στενήν πλευράν επί τής γής (πλατ. 0.38-0.40 μ.) ούτως, ώστε τό πλάτος τοΰ λίθου, 
0.44-0.55 μ., νά καθίσταται ύψος (είκ. 82)1. Οί παρά τάς γωνίας τής προστάσεως 
δόμοι χάριν μεγαλυτέρας σταθερότητος έχουν πλάτος σχεδόν διπλάσιον των λοιπών 
(είκ. 83).

Τής σωζομένης εΰθυντηρίας, άντιστοιχούσης, ώς εϊπομεν, προς τό ύψος τοΰ τοιχο- 
βάτου, έφ’ ού βαίνουν οί όρθοστάται τοΰ έλληνιστικοΰ περιβόλου, ή εξωτερική ακμή 
τής άνω επιφάνειας, ώς καί αί κάθετοι πλευραί, αί συνδεόμενοι μετά τών γειτονικών 
λίθων, φέρουν πλατείαν άναθύρωσιν, πλάτ. 0.10-0.12 μ. Προς μείζονα στερεότητα 
οί εξωτερικοί λίθοι συνδέονται μετά τών γειτονικών διά τριών ή τεσσάρων συνδέσμων

Είκ. 83. Τμήμα τοΰ θεμελίου τής άν· πλευράς τοΰ προνάου τοΰ έλληνιστικοΰ ναοΰ.

σχήματος I, ενός ή δΰο έφ’έκάστης πλευράς. Οί σύνδεσμοι, μέ πέρατα ορθογώνια ή 
ακανόνιστου τετράπλευρου καί μέ άγγιστρα πυραμιδοειδή, εισέρχονται εντός τών 
τετράπλευρων ή κυκλοτερών τόρμων, πλάτους 0.045-0.065 μ.

Έκ τοΰ μεγάλου πλάτους τής θεμελιώσεως καί τής εΰθυντηρίας (1.40 -1.45 μ.), 
κατά τό πλεΐστον άποτελεσθείσης έκ τής παραθέσεως τριών κατά πλάτος ορθογωνίων λί
θων τοΰ άρχαιοτέρου ναΐσκου, συνάγεται ότι ό ναός έβαινεν επί διβάθμου ή τριβά- 
θμου κρηπΐδος. Τοΰτο έπιβεβαιοΰται καί άλλοθεν. Ή προς άνατολάς κατά 2.70 μ. έπέκ- 
τασις τοΰ έλληνιστικοΰ ναοΰ άπέβλεπεν, ώς εϊπομεν, άφ’ ενός μέν εις τήν τοποθέτησιν 
αΰτοΰ επί τοΰ κεντρικοΰ άξονος τοΰ οικοδομήματος, άφ’ ετέρου δέ εις τον σχηματισμόν 
μετά τοΰ αμέσως προς άνατολάς πρώτου κίονος κανονικοΰ μεταξονίου, ίσου προς 
1.70 μ. Ή νέα άνατολική μακρά πλευρά τοΰ προστύλου ναοΰ έπρεπε δηλ. νά διέρχη- 
ται διά τής θέσεως τοΰ πρώτου προς άνατολάς κίονος, ήτοι εις άπόστασιν 1.70 μ. άπό

1 Ώς εϊπομεν, αί λιθοπλινΟίδες αΰται προέρχονται οποίου τό πάχος τών τοίχων είναι 0.49 —0.50 μ. 
κατά τό πλεΐστον έκ τοΰ παλαιοτέρου ναΐσκου, τοΰ
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χοΰ άνατολικοΰ χοίχου χοΰ αρχαίου ναΐσκου. Επομένως ό νέος άνατολικός χοΐχος χοϋ 
χεχρασχΰλου ναοϋ έβαινεν επί χής εσωτερικής πλευράς χοϋ θεμελίου, χό δέ λοιπόν χμήμα 
χής κρηπίδος έχρησίμευεν ώς βάσις αναβαθμών (πίν. 9). Έν τοιαύτη περιπχώσει ή 
προέκχασις χών αξόνων χών μακρών πλευρών χοΰ ελληνιστικού ναοϋ κα'ι χών γωνιαίων 
κιόνων χής προσχάσεως διέρχονχαι διά χοΰ κέντρου χών χεσσάρων μεσαίων κιόνων 
χής νοτίας σχοάς και χών ισαρίθμων κιόνων χοΰ συγχρόνως με χόν ναόν προσχε- 
θένχος χεχρασχΰλου πρόπυλου.

Κατασκευαστικώς προκΰπχει όχι οί γωνιαίοι κίονες χοΰ προνάου και αί μακρα'ι 
πλευραί χου εύρίσκονχαι καχά 0.75 μ. ή καί χι πλέον έσωχερικώς τής εξωτερικής ακμής 
τής εΰθυντηρίας. Προφανώς την θέσιν ταύτην έπέβαλον οί προϋπάρχοντες κίονες τής 
ΒΑ. στοάς. Ή διεΰρυνσις δηλ. τοΰ ναοΰ προς άνατολάς ύπελογίσθη τοιαύτη, ώστε 
άφ’ ενός μέν ό ανατολικός τοίχος νά σχηματίζη μετά τοΰ προς άνατολάς γειτονικοΰ 
κίονος άρτιον μεταξόνιον, άφ’ ετέρου δέ ό τοίχος οΰτος καί δ προ αύτοΰ γωνιαίος κίων 
τοΰ προνάου νά εύρίσκωνται εις την αυτήν γραμμήν μέ τον αντίστοιχον κίονα τοΰ πρό
πυλου καί μέ τον έκτον κίονα τής νοτίας στοάς (πίν. 9). Ποιους άλλους περιορισμούς 
άντιμετώπιζεν ό νέος άρχιτέκτων θά ίδωμεν κατωτέρω. Κατά ταΰτα δεν διηυρύνθη ό 
ναός προς άνατολάς κατά 2.70 μ., ώς δεικνύει ή θεμελίωσις αύτοΰ, αλλά κατά έν άρ
τιον μεταξόνιον (1.70 μ.), καταργηθέντος προς τοΰτο ενός κίονος τής ΒΑ. στοάς. 
Επομένως τό πλάτος τοΰ ναοΰ από τοΰ κέντρου τών τοίχων ύπελογίσθη εις τρία ακρι
βώς μεταξόνια (5.10 μ.), έναντι τών δύο περίπου (3.60 μ. περίπου) τοΰ παλαιοτέρου 
ναΐσκου λ

’Αλλά τήν ΰπαρξιν προσέτι βαθμιδωτής κρηπίδος προϋποθέτει καί ή μορφή τοΰ 
ΒΑ. έξωτερικοΰ τοίχου τοΰ περιβόλου· διότι κατά τήν θεμελίωσιν τής άνατολικής 
πλευράς τοΰ νέου ναοΰ άπεκόπη τμήμα Ιοΰ ΒΑ. περιβόλου. Εις τον πίν. 2Β6 καί εις τήν 
τομήν Β - Β' (είκ. 84) είναι φανερόν, ότι ό μέν τοιχοβάτης, άποκοπείς άνωμάλως ένεκα 
τής διευρυνθείσης άνατολικής πλευράς τοΰ ναοΰ, εφάπτεται σχεδόν τής παρακειμένης 
εύθυντηρίας τούτου, ό ύπερκείμενος όμως ορθοστάτης άπέχει ταύτης 0.40 μ. περίπου. 
Δεδομένου δέ, ότι τό πλάτος τών ορθοστατών ουδέποτε είναι μικρότερον τών 0.90 μ., 
ή γεφύρωσις τοΰ κενοΰ τών 0.40 μ. δι’ ενός ορθοστάτου τόσον στενοΰ θά άπετέλει 
αισθητήν άνωμαλίαν. Έν τοιαύτη περιπτώσει ό ορθοστάτης, ών πλατύτερος, έβαινε καί 
επί τής εύθυντηρίας τοΰ ναοΰ, συνδεόμενος μετά τοΰ άνατολικοΰ τοίχου αύτοΰ.

Άναμφιβόλως λοιπόν οί τοίχοι τοΰ έλληνιστικοΰ ναοΰ έβαινον επί τής εσωτερικής 
πλευράς τής κρηπίδος, τό δέ λοιπόν τμήμα κατελάμβανον αί βαθμίδες τής κρηπίδος 
ούτως, ώστε νά τηρώνται αι κάτωθι προϋποθέσεις, 1) σχηματισμός κανονικών μετα
ξονίων μεταξύ τών εκατέρωθεν τών μακρών πλευρών τοΰ ναοΰ τμημάτων τής βορείου 
στοάς καί 2) ή επί τών αυτών άξόνων τοποθέτησις τών μακρών πλευρών τοΰ ναοΰ καί 
τών γωνιαίων κιόνων τοΰ προνάου μέ τούς τέσσαρας μεσαίους κίονας τής νοτίας στοάς

1 ’Εάν έκ τοΰ πλάτους τής θεμελιώσεως τοΰ ναοϋ 
(7.04 μ.) άψαιρεθή τό άθροισμα τών 3 μεταξονίων 
+ 0.50 μ·, όσον τό πάχος τοΰ ενός τοίχου, ήτο1 
1.70 X 3+0.50 μ.= 5.G0 μ., ή προκύπτουσα διαφορά

(704 —560 = 144 μ.) είναι περίπου τό πλάτος τών ανα
βαθμών εκατέρωθεν τοΰ ναοΰ, δπερ δΰναται νά άντι- 
στοιχή πρός δϋο ή τρεις εκατέρωθεν τοΰ ναοΰ αναβα
θμούς.
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και μέ τούς γωνιαίους κίονας τοϋ τετραστύ?\,ου πρόπυλου. Έκ των δεδομένων τούτων 
προκύπτει δτι ό πρόναος καί το άδυτον ειχον έσωτερικάς διαστάσεις 2.50x4.60 μ., 
ό δε κυρίως σηκός 5 X 4.60 μ., δη?\,αδή το βάθος τοϋ σηκού ύπελογίσθη ίσον 
προς το άθροισμα τού βάθους τού προνάου καί τού αδύτου, τού τελευταίου τούτου 
προβάλλοντος προς βορράν συμμετρικώς ώς προς τό προέχον επί τής νοτίας πλευράς 
τετράστυλον πρόπυλον.

β'. ΤΟ ΠΡΟΠΥΛΟΝ 

Πίν. 2 Γ5- Γ8

Κατά την νέαν οικοδομικήν ψάσιν την πα/αχιοτέραν πρόστασιν τής νοτίας 
πλευράς διεδέχθη τετράστυλον πρόπυ?\,ον, έχον πλάτος κατά την σφζομένην εύθυν-

Είκ. 84. Ό ελληνιστικός ναός εϊσχιοοών άπό Βορρά είς τήν ίεράν οικίαν. ("Αποψις άπό Βορρά.)

τηρίαν 7.10 μ., μήκος 5.18 μ. ι, άπέχον δε συμμετρικώς άπό των εκατέρωθεν 
γωνιών τού ελληνιστικού περιβόλου (είκ. 66). Τήν μεταγενεστέραν κατασκευήν τού 
προπύλου μαρτυρεί τό μέγα πλάτος τής θεμελιώσεως τής κρηπίδος (1.70-1.85 μ. 
πίν. 2 Γ5-Γ8 καί 3 Γδ -Γ6), εν άντιθέσει προς τό μικρόν πάχος τού περιβόλου καί 
τών παραστάδων τής παλαιάς προστάσεως (0.60 μ.), μετά τών όποιων συνδέεται 
άνοργάνως. Προσέτι ή θεμελίωσις τού προπύλου εισχωρεί βαθύτερον, ολόκληρος δέ ή 
κρηπίς μέχρι τής ύποθεμελιώσεως παραμένει ασύνδετος προς τάς παραστάδας τής πα- 
λαιοτέρας προστάσεως, ώς ξένον σώμα (είκ. 85). Έπί πλέον τό μεταξύ τής νοτίας πλευ
ράς τού περιβόλου καί τής κρηπίδος τού προπύλου ορθογώνιον κενόν, διαστάσεων 1

1 Τό πλάτος τής κρηπίδος του 7.10 μ. είναι τό αυτό Μ = 1.70 μ. ήτοι διαστάσεις τοϋ πρόπυλου 3 χ 4 Μ. 
μέ τό πλάτος τοϋ ναού. Ύπόκειται καί έδώ ό έμβάτης
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’Εγκάρσιοι (Β - Β', Α-Α') καί κατά μήκος (Γ - Γ') τομαί τής Ιερός οικίας.
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Πιναξ 5 Αρχαιολογική Εφημερις 1959

Λεπτομέρεια τής κατόψεως καί τής τομής τοϋ πίν. 2 (ελληνιστικός ναός).
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ΠίΝΑΞ 9 Αρχαιολογική Εφημερις 1959

Άναπαράστασις της κατόψεως καί τής προσόψεως τής ίεράς οικίας (τέλος τοΰ 3<™ π. X. αί.).
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