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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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0.65x0.80 μ., δεν θά είχε λόγον ύπάρξεως, εάν όντως τό πρόπυλον ήτο σύγχρονον1. 
Ωσαύτως αί στρώσεις τοΰ βαθμιδωτού κρηπιδώματος τούτου δεν εΰρίσκονται εις 
αντιστοιχίαν προς τούς δόμους τής κρηπίδος τοΰ οικοδομήματος, ή δε εΰθυντηρία A3

ΕΙκ. 85. Τό πρόπυλον εξ ανατολών.

εύρίσκεται ύψηλότερον, αντιστοιχούσα προς τό μέσον τού ορατού δόμου δ (πίν. 3 
Α-Α' Γ5-Γ6, είκ. 86)1 2. Τέλος ή διάφορος τεχνική τής δομής, όπως οί μικροί τριγωνι
κοί αγκώνες, αί μικραι αύλακες συνδέσεως (μήκ. 0.18 μ., είκ. 29γ), ή πλατυτέρα περιτέ-

Είκ. 86. Τομή πρόπυλου.

νεια, κοσμουμένη με την κατά μίτζα περίτεχνον γραμμωτήν χάραξιν, όμοίαν προς τήν 
περιτένειαν τού ναού Θ (είκ. 87), έπιβεβαιούν τήν μεταγενεστέραν προσθήκην τοΰ 
προπύλου3.

1 Ή εκατέρωθεν τών ναών Α, Θ καί Ζ προεξοχή 
τής κρηπίδος τής προστάσεως δεν παρουσιάζει τήν ανω
μαλίαν τοΰ ορθογωνίου αρχιτεκτονικού κενοΰ τοΰ προ
πύλου.

2 Ή έπί υψηλότερου δαπέδου κατασκευή τής εύθυν-
τηρίας τής βαθμιδωτής κρηπίδος τοΰ προπύλου οφεί
λεται προφανώς είς τάς πρό τοΰ οικοδομήματος σχη-

ματισθείσας έπιχώσεις. "Ενεκα τούτου έθεωρήσαμεν 
καί τό βόθρον 1 ούχΐ παλαιότερον τοΰ προπύλου, πι
θανότατα δέ πολύ μεταγενέστερον, ένω τό βάθρον 2 
είναι περίπου σύγχρονον ή καί παλαιότερον εκείνου.

3 *0 τρόπος ούτος τής επεξεργασίας τής περιτενείας 
είς επιγραφήν τής Δήλου IG II 22, (I), 1670, στ. 18, 
ονομάζεται κατάμιττος, ί] / γτριβεϊ κατάματα (= κατά-
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Ό τρόπος τής κατασκευής τής κρηπίδας τούτου μαρτυρεί επίσης την προς Δ. 
ίδια κατωφέρειαν τοΰ εδάφους, διότι ένω ό δόμος τής δεξιάς (ανατολικής) πλευράς 
(είκ. 86 A3), ύψους 0.42-0.43 μ., αποτελεί την εύθυντηρίαν ταύτης, ών ορατός κατά 
την άναιτέραν επιφάνειαν, αντιστοιχούσαν προς τό μέσον περίπου τοΰ δόμου δ, κατά 
την δυτικήν πλευράν, ό αυτός δόμος είναι ελεύθερος, έν μέρει δέ καί ό ΰπ’ αυτόν δόμος 
Α'2, ισοϋψής προς τό βάθρον 2 (άνωτ. σ. 74 - 76). Ό8εν εις μέν τήν ανατολικήν π?ιευράν 
τό ορατόν τμήμα τής κρηπιδος άπετέλουν οί δόμοι Α4 καί Α5, εις δέ τήν δυτικήν ό δόμος 
Α'3, έν μέρει δέ καί ό Α'2. Τής κρηπιδος διατηρείται πλήρως ή στράισις A3 - Α'3, 
αποτελούσα τήν εύθυντηρίαν, έφ’ ής έ'βαινεν ή ύπεράνω βαθμιδωτή κρηπίς. Είναι

Είκ. 87. Λεπτομέρεια βαθμίδος τοΰ προνάου τοΰ ναοί Θ 
μέ τήν κατά μίττα έγχάραξιν.

κατεσκευασμένη έξ ορθογωνίων λίθων, διαστάσεων 1.40-1.60x0.70-0.90 μ., τοποθε
τημένων εναλλάξ ούτως, ώστε εις τό μήκος τού ενός δόμου (1.40-1.60 μ.) νά αντιστοι
χούν δύο κατά πλάτος τοποθετημένοι λίθοι. Τής πρώτης ορατής στρώσεως (Α4), έκ τοΰ 
αυτού λίθου τής κρηπιδος κατεσκευασμένης, διατηρείται ή ανατολική πλευρά, εις δέ 
λίθος επί τής δυτικής, πλησίον τής παραστάδος τής προστάσεως, ΰψ. 0.25 μ. Ή άνω 
επιφάνεια φέρει αύλακας συνδέσεως (είκ. 29γ) καί τετραγωνικόν τόρμον γομφώσεως 
4 X 4 έκ., βάθους δέ 4-4,5 έκ. Ή ορατή κάθετος πλευρά, είσέχουσα ώς προς τον δόμον 
A3 κατά 0.08 μ., είναι έπιμελέστερον λαξευμένη. Επ’ αυτής καί 0.205 μ. έσωτερικώςτής

μίττα ή κατά μίττα, πρβλ. καί LIDDELL-SCOTT, έν λ. 
καί Η. Lattermann, Griechische Bauinschriften, 
1908, σ. 61). 'Η τεχνική αυτή, τυχαίως γενομένη 
είς τό οικοδομή μα Ε1 των χρόνων τοΰ Πύρρου 
(άνωτ.σ. 57), έχρησιμοποιήθη είς τον ναΐσκον Ζ, βραδύ- 
τερον δέ είς τό πρόπυλον καί ιδία είς τον ναΐσκον Θ (είκ. 
87) συστηματικώτερον. ’Εδώ αί παράλληλοι γραμμώσεις 
άπέβησαν αΰστηρώς παράλληλοι καί βαθεΐαι. Μέ τό 
πλάγιον φώς τών ηλιακών άκτίνων αί δημιουργοΰμεναι 
φωτοσκιάσεις επί τής περιτενείας καί τοΰ στικτού απερ
γού προσδίδουν εύχάριστον διακοσμητικότητα είς τήν·$

επιφάνειαν τοΰ λίθου, τονίζουσαι τάς οριζοντίους άκμάς 
τών βαθμιδών τής κρηπιδος. ’Απόπειραν τοιαΰτης δια- 
κοσμήσεως αποτελούν αί γραμμαί είς τάς άκμάς τών λί
θων είς τόν ναόν Β3 Καλυδώνος, Ε. DyGGVE, Das 
Laphrion, σ. 31, είκ. 23, 31 καί πίν. XXVIII, καί είς 
τόν μέγαν άναλημματικόν τοίχον τοΰ Ίεροϋ. Όμοια 
πρός τήν κατάμιττα έγχάραξιν τοΰ ναΐσκου Θ τής Δω
δώνης άπαντα είς ένεπίγραφον πλάκα έν Θέρμφ τοΰ 
2°ν π.Χ. αί., Γ. Σωτηριαδι-ΙΣ, ΑΔ 1, 1915, σ. 49(21). 
IG IX, 1, 76.
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ακμής βαίνει ό πρώτος αναβαθμός (Α5), τοΰ οποίου, ως έλέχθη, σώζεται μόνον εΐς λίθος 
παρά την δεξιάν παραστάδα (είκ. 85 -86) ύψους 0.195 μ., πεποιημένος έκ καλής ποιό- 
τητος λευκοΰ ασβεστόλιθου, ώς κα'ι ό τοιχοβάτης τοΰ έ?ιληνιστικοΰ περιβόλου. Πέριξ 
των ακμών περιτένεια, πλατ. 0.03 μ., μέ την γνωστήν κατά μίττα χάραξιν κτενιού, όμοίαν 
προς την χάραξιν τοΰ ναΐσκου Θ, περιβάλλει ελαφρώς έξέχον απεργόν μέ στικτήν δια
κόσμησαν οδοντωτής σψΰρας και μικρόν τριγωνικόν αγκώνα, διαστάσεων 8.5 x7.5 εκ.1.

Έπ'ι τής καθέτου πλευράς, τής γειτονευούσης προς τον παρακείμενον έλλείποντα 
δόμον, υπάρχει πλατεία άναθΰρωσις, έπ'ι δε τής άνω έπιψανείας τό ήμισυ αΰλακος συν- 
δέσεως, μήκους 0.088 μ.

Τό ΰπολειπόμενον μέχρι τοΰ τοιχοβάτου (β) ύψος (0.39 μ.) απαιτεί δύο είσέτι ανα
βαθμούς Α6-Α7, ύψους 0.195 μ., πλάτους 0.25 μ., όσον και δ κατοιτερος Α5, έπί τής επι
φάνειας τοΰ οποίου και 0.25 μ. έσωτερικώς τής ακμής ίχνη λαξεΰσεως δεικνύουν τήν 
θέσιν τοΰ ύπεράνω άναβαθμοΰ Α6.

Είκ. 88. ’Ιωνικόν κιονόκρανον έξ ασβεστόλιθου τοΰ πρόπυλου 
της ίεράς οικίας. (Τέλος 3ου π.Χ. αί.)

Τό πρόπυλον λοιπόν άπετελεϊτο έκ πλατέος κρηπιδώματος μετά δύο ελευθέρων 
αναβαθμών και τρίτου (Α7), τοΰ ύποβατήρος, έφ’ ου έ'βαινεν ή πρόστασις2. Άφαι- 
ρουμένου τοΰ αθροίσματος τοΰ πλάτους τών τριών αναβαθμών τής κρηπΐδος (0.205 + 
0.25+0.25) X 2 = 1.41 μ. από τοΰ πλάτους τοΰ προπύλου, ύπολογιζομένου έπ'ι τή βά
σει τοΰ άναβαθμοΰ Α4 είς 6.94 μ., προκύπτει πλάτος στυλοβάτου 5.53 μ. Έκ τούτου δέ, 
εάν άφαιρέσωμεν πάλιν τό άθροισμα τής άποστάσεως τών αξόνων τών γωνιαίων κιό
νων άπό τών ακμών τοΰ στυλοβάτου, ίσον προς 0.50 μ. περίπου, προκύπτει διαφορά

ίση προς τρία μεταξόνια (°'°| —=1.68 μ.|. Όμοίως δυνάμεθα νάύπολογίσωμεντό μήκος 

τοΰ προπύλου έπί τή βάσει τοΰ στυλοβάτου,ίσον προς 370—(0.205+0.25+0.25)=3.00 μ.,

1 Ύπενθυμίζομεν δχι οί διακοσμητικοί τεκτονικοί τετράστυλου Α έβαινον έπί τοιαύτης βαθμιδωτής κρη-
άγκώνες τοΰ τοιχοβάτου τοΰ έξωτερικοΰ τοίχου τοΰ κτη - πϊδος. Αί βαθμίδες τοΰ Θ έχουν τήν αυτήν περίτεχνον
ρίου(297-274 π.Χ.) είναι ογκωδέστεροι καί ήμικυκλικοί. εργασίαν, δηλαδή τήν στίξιν τοΰ απεργού καί τήν κατά

2 Όμοίως καί ό τετράστυλος ναός τοΰ οίκοδομήμα- μίττα χάραξιν τής περιτενείας. 
τος Ε1, ή πρόστασις τοΰ ναΐσκου Θ καί τοΰ δωρικοΰ
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όσον δηλ. απαιτείται διά τά δΰο μεταξόνια έπ'ι των εκατέρωθεν πλευρών τοΰ προπΰλου. 
Όθεν έπ'ι τοΰ προπΰλου, προστεθέντος βραδΰτερον προ τής παλαιάς προστάσεως, έβαι- 
νον έπ'ι τής προσόψεως τέσσαρες κίονες, δΰο δέ έπ'ι των εκατέρωθεν πλευρών. Τοιαύτη 
τετράστυλος πρόστασις διεπιστώθη έπίσης καί εις την πρόσοψιν τοΰ ναοΰ, δστις έπί- 
σης έ'φερε παρομοίαν βαθμιδωτήν κρηπίδα- Το γεγονός, δτι άμφότερα τά κτίσματα φαί- 
νονται σύγχρονα καί εύρίσκονται εις π?ιήρη αντιστοιχίαν, επιτρέπει νά δεχθώμεν δτι 
καθ’ δμοιον τρόπον ήτο κατεσκευασμένη καί ή κρηπίς τοΰ ναοΰ, άποτελουμένη έκ 
τριών αναβαθμών έπίσης, διότι τό πλάτος τοΰ θεμελίου τοΰ ναοΰ (1.40 μ.) έπιτρέπει, 
ώς εϊπομεν, την άνάπτυξιν τριών αναβαθμών.

Έκ τοΰ άνευρεθέντος κατά τάς παλαιοτέρας άνασκαφάς τοΰ Δ. Ευαγγελιδη παρά 
τό πρόπυλον άσβεστολιθικοΰ ίωνικοΰ κιονόκρανου (είκ. 88)1 καί έκ τών έντός τοΰ Ιε
ρού συλλεγέντων μικρών συντριμμάτων ιωνικών κιόνων ώς καί τμήματος βάσεως μέ την 
διπλήν σπείραν (είκ. 89 - 90), προκύπτει δτι ό ναός καί τό πρόπυλον ήσαν ίωνικοΰ 
ρυθμοΰ, ώς καί οί λοιποί ναοί τοΰ ίεροΰ εξαιρέσει τοΰ Α.

Έπί τής νοτίας π/ιευράς τοΰ προπΰλου διατηρούνται κατά χώραν τέσσαρες έφθαρ· 
μένοι ορθογώνιοι λίθοι, ασύνδετοι μεταξύ των (είκ. 66, πίν. 2), ισοϋψείς προς την εύ- 
θυντηρίαν, μήκους 4.10 μ., πλάτους 0.85 - 0.95 μ. ”Αν καί ή άνω έπιφάνεια έχει άπο- 

τριβή, ένεκα τής κακής ποιότητος τοΰ ασβεστόλιθου, διακρίνονται είσέτι λαξεύματα 
έπί τοΰ δευτέρου καί τοΰ τρίτου έξ ’Ανατολών λίθου, πλάτους 0.52 μ., προς έδρασιν 
ίσως αναβαθμού τίνος. Πιθανώς λοιπόν προ τής προσόψεως τοΰ προπΰλου υπήρχε καί 
έτερος αναβαθμός, λόγω τής εκεί κατωφερείας τοΰ έδάφους.

V'. ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ

Έκ των ανωτέρω προκύπτει δτι δ τετράστυλος ιωνικός ναός καί τό τετράστυλον 
πρόπυλον κατεσκευάσθησαν συγχρόνως, άν καί μερικαί έπουσιώδεις τεχνικαί λεπτομέ- 
ρειαι δυνατόν νά δημιουργήσουν μερικάς αμφιβολίας. Οΰτω π.χ., ενώ οί σύνδεσμοι 
τοΰ προπύλου είναι μικροί αί δέ αύλακες έχουν τετραγωνικούς τόρμους (μήκ. συνδέ
σμων 0.17 -0.18 μ.), οί σύνδεσμοι τοΰ στερεοβάτου τοΰ ναοΰ είναι κατά πολύ μεγα?νύ- 
τεροι (0.32-0.35 μ.), οί δέ τόρμοι των κατά κανόνα ανωμάλου κυκλοτερούς σχήματος. 
Προσέτι ούδείς λίθος τής κρηπΐδος τοΰ προπύλου προέρχεται έκ παλαιοτέρας χρήσεως, 
ώς οί λίθοι τών θεμελίων τοΰ ναοΰ. Άλλ’ άμφότεροιοί λόγοι οΰτοιδέν φαίνονται τόσον 
ισχυροί, ΐνα έξασθενήσουν την άποψιν, δτι άμφότεραι αί κατασκευαί, τόσον όργανι- 
κώς προς τό οίκοδόριημα συνδεδεμέναι καί ώς έξ ενός αρχιτεκτονικού σχεδίου προερ
χόμενοι, κατεσκευάσθησαν συγχρόνως. Προσέτι ή τεχνική λεπτομέρεια, ή άπαντώσα είς 
τον μοναδικόν λίθον τοΰ α αναβαθμού τοΰ προπύλου μέ τήν μόλις διακρινομένην 
κατά μίττα διακόσμησιν τής περιτενείας, ομοιάζει προς τήν τεχνικήν τοΰ τετραστύλου 
ναΐσκου Θ, ό όποιος φκοδομήθη συγχρόνως μετά τοΰ τετραστύλου ναοΰ τοΰ οικοδομή
ματος Ε1 , περί τό τέλος τοΰ 3ου π.Χ. αί. Τά έλάχιστα συντρίμματα κεράμων τής στέγης

1 Ήπ. Χρον. 8. ά. σ. 218, πίν. 10 β (είς τήν εικόνα άνεστραμμένον).
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’Εγκάρσιοι (Β - Β', Α-Α') καί κατά μήκος (Γ - Γ') τομαί τής Ιερός οικίας.
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