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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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(κατάλ. άρ. 10, 11, 14-16, 21), τά όποια δύνανται ί'σως νά χρονολογηθούν είς τούς χρό
νους τής Δημοκρατίας (234/3-168/7 π.Χ.), και τά αρχιτεκτονικά λείψανα υποδεικνύουν 
την περί τό τέλος τοΰ 3ου ή και περί τάς άρχάς τοΰ 2ου π.Χ. αίώνος κατασκευήν των.

Τά μόνα βέβαια αρχιτεκτονικά μέλη, τό ιωνικόν κιονόκρανον τοΰ προπύλου 
(είκ. 88)1 καί τμήμα ιωνικής βάσεως κίονος μέ δύο σπείρας (είκ. 89-90) εξ ασβεστό
λιθου, υποδεικνύουν προχωρημένον 3ον π.Χ. αί. Τό πρώτον είναι άρχαιότερον των κιο
νόκρανων τής αιθούσης II τοΰ Ηρώου τής Καλυδώνος, τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 
2ου π.Χ. αί.2, νεώτερον δέ ασφαλώς τοΰ κιονόκρανου τής Φιλιππείου στοάς τής ’Ολυμ
πίας, άνεγερθείσης ευθύς μετά την εν Χαιρωνεία 
μάχην3. Αί υψηλού άναλογίαιτοΰ έπιθήματος καί 
τοΰ άβακος ενθυμίζουν τά κιονόκρανα τής Πα- 
λαίστρας τής ’Ολυμπίας, χρονολογούμενης είς τον

Είκ. 89. Βάσις ιωνικού κίονος έξ ασβεστόλιθου. Είκ. 90. Κατατομή τής βάσεως είκ. 89.

30ν ή καί τόν2ον π.Χ. αί.4, ένθα, ως καί εις τό Ιερόν τής Καλυδώνος, υπό τό κυμάτιον
τοΰ έχίνου επίσης ήμικυλινδρική ταινία, ώς μίσχος τοΰ καλυκοειδούς άνθους, περιζώνει 
την βάσιν τοΰ έχίνου. Τό τελευταΐον τοΰτο φυτικόν κόσμημα ενθυμίζει παρόμοια κιο
νόκρανα έκ τοΰ Νυμφαίου τής Φοινίκης καί τοΰ προσκηνίου τοΰ θεάτρου τής Δωδώνης

1 ’Εκ καλής ποιότητος ασβεστόλιθου, άλλ’ άτυχώς 
πολύ κατεστραμμένον. ’Επιφάνεια τραχεία, φέρουσα 
μικρός κοιλότητας, ΐνα διευκολυνθή ή πρόσφυσις τοΰ 
έκ μαρμαροκονίας επιχρίσματος, διά τοΰ όποιου έκαλύ- 
πτετο ή επιφάνεια, παρέχοντος τήν έντύπωσιν μαρμά
ρου. "Ο ύπό τό κιονόκρανον σφόνδυλος φέρει 20 ιωνικός 
ραβδώσεις. Ύψος κιονοκράνου μετά τοΰ κίονος 0.335 μ., 
διάμ. κίονος 0.365 μ., διαστ. άβακος 0.465 X 0.465 μ., 
ΰψος τούτου 0.107 μ. Έπί τοΰ τελευταίου δύο τόρ
μοι είς τό μέσον καί έτεροι δύο τουλάχιστον έπί τών 
άκρων πρός γόμφωσιν τοΰ επιστυλίου, έ'τεροι τρεις τόρ
μοι υπό τό συμφυές τμήμα τοΰ κίονος. Αί ραβδώσεις έξι- 
κνούμεναι μέχρι τοΰ έχίνου έ'χουν ευθείαν άπόληξιν. 
Τρεις ελαφρώς έξέχουσαι σπεΐραι, τομής ήμικυκλικής,

περιβάλλουν χαμηλόν οφθαλμόν μέ οπήν έπί τοΰ κέν
τρου. Τήν βάσιν τοΰ έχίνου περιβάλλει σχοινίον, άνάμνη- 
σις μίσχου καλυκομόρφου άνθους. Έκ τών σπειρών έκ- 
φύεται ήμιανθέμιον. Εργασία γενικώς έν άβαθεΐ άνα- 
γλύφω, τοΰ οποίου όμως τήν πλαστικότητα συνεπλήρωνε 
τό έπίχρισμα, άρθρωσις χαλαρά καί άναλογίαι βαρεΐαι.

2 Ε. Dyggve - Fr. Poubsbn - C. Rhomaios, Das 

Heroon von Kalydon, 1934, σ. 331-332, είκ. 35 καί 
πίν. IV, 1.

3 Olympia II, πίν. 81, 1· Ε. Kunzb-H. Schbbif, 
Olympische Forschungen I, πίν. 7.

4 E. Kunzb - H. Schxeif, IV Bericht liber die 
Ausgrabungen in Olympia 1940/41, σ. 19, είκ. 6, 
πίν. 7 καί Olympia II, πίν. 74, 6 καί 13.
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(τέλος τοϋ 3ου π.Χ. at.), ένθα όμως συναντώ μεν άνθος, υψηλόν επίθημα, αλλά χαμη
λόν άβακα1, όπως επίσης και τα εντός τοϋ Καταγοιγίου τής Κασσώπης άνευρεθέντα, 
άλλ’ εξ άλλου οικοδομήματος προερχόμενα, επτά κιονόκρανα, με όμοίαν διακόσμησιν 
σαλπιγγοειδών άνθέων (είκ. 78)1 2.

Συμφώνως προς τά ανωτέρω τό κιονόκρανον τής είκ. 88 είναι άρχαιότερον τών 
χρόνων τής ρωμαϊκής κατακτήσεως τής ’Ηπείρου (168/7 π.Χ.) και επομένως πρέπει νά 
χρονολογήσωμεν τοΰτο εντός τοϋ 3ου ήείςτάς πρώτας δεκαετίας τοϋ 2ου π.Χ. αί., εις τούς 
χρόνους τοϋ λιθίνου προσκηνίου τοϋ θεάτρου τής Δωδώνης. Εις τούς αυτούς χρόνους 
ανήκει επίσης και τό τμήμα βάσεως τοϋ ίωνικοϋ κίονος (είκ. 89-90) μετά δυο σπειρών καί 
σκοτίας. Αί σπεΐραι έχουν κατατομήν σχήματος περίπου ήμικυκλικοϋ, μέ την μεγίστην έν- 
τασιν είςτό μέσον τοϋ τόξου, έν άντιθέσει προς τά αρχαιότερα παραδείγματα έκ τής Φι- 
λιππείου στοάς τής ’Ολυμπίας (μετά τό 338 π.Χ.) καί τοϋ βουλευτηρίου τής Σικυώνος 
(α' ήμισυ τοϋ 3ου π.Χ. αί.)3, μέ την έντασιν ύψηλότερον τοϋ μέσου. Ή μορφή προσεγ
γίζει πολύ προς τάς βάσεις τής νοτίας στοάς τής Κόρινθου (337-323 π.Χ.), αν καί εδώ τό 
μεγαλΰτερον βέλος τού τόξου εύρίσκεται είσέτι ύψηλότερον 4, είναι δε όμοια προς τήν τοϋ 
Νυμφαίου τής Αίγίνης5 καί τής Παλαίστρας τής ’Ολυμπίας 6 καί ιδίως προς τάς ίω- 
νικάς βάσεις τοϋ λιθ ίνου προσκηνίου καί τών πρόπυλων τοϋ θεάτρου τής Δωδώνης, άνα- 
γομένων εις τούς χρόνους τοϋ Φιλίππου τοϋ Ε', ήτοι εις τό τέλος τοϋ 3ου π.Χ. αίώνος ‘.

’Αλλά τήν χρονολόγησιν τούτου εις τήν μετά τούς χρόνους τοϋ Πΰρρου περίοδον 
(297 - 272 π.Χ.) έπιβάλλετ καί έτερος λόγος, ή χρήσις δηλαδή τοϋ ασβεστόλιθου διά 
τά αρχιτεκτονικά μέλη, έν άντιθέσει προς τούς χρόνους τοϋ Πΰρρου, ότε έχρησιμοποιήθη 
ευρέως ό φαιός ψαμμιτόλιθος. Ή πείρα όμως είχεν αποδείξει ότι ό λίθοςούτος ευκόλως 
άποτρίβεται, ένεκα τών καιρικών επιδράσεων. Διά τοϋτο μέ τήν άνοικοδόμησιν τοϋ Ίε- 
ροΰ, ευθύς μετά τήν αίτωλικήν καταστροφήν (219 π.Χ.), ό λίθος ούτος έγκατελείφθη, 
χρησιμοποιηθέντος τού εύγενοϋς ασβεστόλιθου διά τά αρχιτεκτονικά μέλη καί διά τούς 
κίονας, ως επίσης καί τοϋ κροκαλοπαγούς διά τούς κίονας (ναΐσκος Θ, οικοδόμημα Ε2 ). 
Περί τούτου βεβαίωσιν παρέχει ό ναός Α, τών χρόνων τού Πΰρρου, τοϋ οποίου τά 
αρχαιότερα αρχιτεκτονικά μέλη—τρίγλυφοι καί τεμάχιον γείσου έκ ψαμμιτολίθου—άνευ- 
ρέθησαν έντειχισμένα εις τον πρόσθιον τοίχον τοϋ σηκού (ίδέ καί άνωτ. σ. 63 - 64).

1 Σ. I. Δακαρης,ΑΔ 1960, πίν. 11α. L. Rey, Alba
nia I, 1925, σ. 17, είκ. 11 καί 11,1927, σ. 19, είκ. 11-13 
καί σ. 23 καί Das Herooti von Kalydon, σ. 331 
κ. έ. Πρβλ. καί έτερον έκ Φοινίκης, L. Ugolini, Alba
nia Antica II, 1932, σ. 172, είκ. 104, μέ υψηλόν επί
σης όίβακα, έτερον έξ 'Απολλωνίας, L,. HEUZEY - 
Η. Daumet, Mission archeologique de Macedoine, 
Paris 1876, σ. 398, πίν. 34, 2 καί έξ Αίγίνης (3°s-2°s 
π.Χ. αί.). G. WELTER, ΑΑ 53, 1938, σ. 525- 526, είκ. 
40 καί είκ. 42-43.

2 Σ. I. Δακαρης, ΠΑΕ 1952, σ. 356, είκ. 40, 1954, 
σ. 205, είκ- 4. Πρβλ. καί ΑΔ έ'. ά. σ. 29, ύποσ. 61.

3 Olympia II, πίν. LXXXI. L. Shoe, Profils of
Greek Moulding, 1936, LXVI, 10. AN. ΟΡΛΑΝΔΟΣ,

ΠΑΕ 1941-44, σ. 57, είκ. 1. Τήν παρατήρησιν οφείλω 
εις τον καθηγητήν κ. Άν. Όρλάνδον.

4 Ο. Broneer, Corinth., I, IV, σ. 47, είκ. 25.
5 G. Welter, A A 53, 1938, σ. 525-26, είκ. 40 καί 

42-43 (3°s - 2°s π.Χ. αί.).
6 Olympia II, LXXIV. Πρβλ. καί έτερον έκ τοΰ 

άλσους τών Μουσών εις τούς πρόποδας τοΰ Έλικώνος, 
G. Roux, BCH 78, 1954, σ. 33, είκ. 14. Ή μορφή τής 
βάσεως τής Φιλιππείου στοάς Μεγαλοπόλεως (183 π.Χ., 
Gardner κ.λ.π., Megalopolis, πίν. XVI, πρβλ. καί 
έτέραν βάσιν παραστάδος, L. Shoe, έ.ά. LXVIII, 5) 
φαίνεται μεταγενέστερα.

7 Πρβλ. Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΝ, ΑΔ ε ά. σ. 27, σχέδ. 15, 
σ. 31 καί σχέδ. 16.
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Εμφανής είναι κατά την νέαν ψάσιν τοΰ οικοδομήματος ή επιδίωξις τοΰ τονισμού 
τοϋ κατά μήκος άξονος και μάλιστα τής συμμετρικής διατάξεως των έπ'ι μέρους αρχιτε
κτονικών μορφών. Διότι οί τέσσαρες κίονες τοΰ πρόπυλου εύρίσκονται εις την προέκτα- 
σιν τών κιόνων τοϋ προνάου και τών τεσσάρων μεσαίων κιόνων τής νοτίας στοάς, ό δέ 
ναός κατέχει τό μέσον τοΰ άρχιτεκτονικοΰ πλαισίου του. ”Αν και ή κατ’άξονα συμμετρική 
διάταξις τών έπ'ι μέρους μορφών είναι συνήθης από τοΰ 2ου π.Χ. αίώνος καί ιδία κατά 
τους ρωμαϊκούς χρόνους ή ή τάσις αΰτη εμφανίζεται ήδη από τοΰ 3ου π.Χ. αί.1 2. 
Προσέτι ή τετρακιόνιος άρθρωσις τής προσόψεως τοΰ ίωνικοΰ προπΰλου, με μετακιό- 
νιον ίσον προς τάς στοάς τής αυλής, διευκρινίζουσα έκ τών προτέρων τό εσωτερικόν 
τοΰ οικοδομήματος, είναι έπίσης άντίληψις τών έλ?ιηνιστικών χρόνων, ιδία δέ τοΰ 
3ου π.Χ. αί.3. Τοιαΰτην εξωτερικήν σαφήνειαν, προετοιμάζουσαν τήν εικόνα τοΰ έσω- 
τερικοΰ χώρου, δυνάμεθα π.χ. νά ίδωμεν εις τό Βουλευτήριον τής Μιλήτου τών χρό
νων τοΰ Άντιόχου τοΰ Έπιφανοΰς (175 -164 π.Χ.) ή εις τό διπλοΰν Ιερόν τοΰ τε
μένους τής Κώ κ.ά.

Ό τονισμός τοΰ κεντρικοΰ άξονος, διά τής τοποθετήσεως έπ’ αύτοΰ τοΰ προστύλου 
ναοΰ καί τοΰ προπΰλου, καί ή προτίμησις έν τινι μέτρφ τών τετραστύλων προνάων 
αποτελούν φαινόμενον σύνηθες από τών αρχών τοΰ 3ου π.Χ. αί. Ή προσθήκη προ τοΰ 
ναοΰ προστύλου προστάσεως από τοΰ τέλους τοΰ 4ου π.Χ. αί. άνταποκρίνεται προς τάς 
τάσεις τής εποχής, διότι διά τοιούτων αρχιτεκτονικών μέσων τονίζεται ή έντύπωσις τοΰ 
προοπτικού βάθους. «Τό θέμα τούτο τής προβολής έν άναγλύφφ κιονοστοιχίας, μέ ανα
λογίας μεγαλυτέρας καί πλέον μνημειακός, έπί αρχιτεκτονικού πλαισίου γραμμικού καί 
χαμηλοτέρου, έγνώρισε μεγάλην προτίμησιν κατά τήν ελληνιστικήν περίοδον. Ό συν-

1 I. ΚΟΝΤΗΣ, ΑΙ ελληνιστικά! διαμορφώσεις, σ. 17 
κ.έξ. Ή Β. αγορά τής Μιλήτου, ή έστραμμένη προς Β., 
πρός τόν λιμένα, άρχικώς σχήματος Γ (4°? π.Χ. αί.)
μέ τετραγωνικήν αυλήν όπισθεν, περιβαλλόμενην ύπό 
στοών κα'ι καταστημάτων, προσέλαβε κατά τόν
3ον -2<>ν π.χ, αΐ. πρός Α. τής τετραγωνικής αυλής δυο 
στοάς μορφής | |, μέ τό ανοικτόν σκέλος πρός Α.
κα'ι μέ ναόν κατά τό μέσον. Εις τό κέντρον ακριβώς 
τής στοάς τοΰ βάθους έτέθη ό πρόστυλος τετράστυλος 
ναός, ούτως ώστε ή πρόστασις νά προέχη τής στοάς, 
Τη. WiBGand κ.λ.π., Milet I, σ. 91 κ.έξ., πίν. XXIV. 
W. Dinsmoor, έ.ά. σ. 333, είκ. 123. Τέλος ή ανοικτή 
πλευρά έκλείσθη τόν 1°ν π.Χ. αί. διά τοίχου μετά πρό
πυλου εις τόμέσον και έπ'ιτοϋ άξονος τοΰ ναοΰ, άντικατα- 
σταθέντος τοΰ τοίχου κατά τούς αΰτοκρατορικούς χρό
νους ύπό στοάς, Τη. WiBGand, έ.ά. σ. 94 κ.έξ., 
πίν. XXV καί XXVII. W. Dinsmoor, έ.ά. σ. 133-34. 
Πρβλ. έπίσης και τήν προσθήκην τέταρτης στοάς μέ 
τό κορινθιακόν πρόπυλον έπ'ι τής ανοικτής πλευράς 
τής σχήματος | | διπλής στοάς τοΰ Δελφινιού ’Απόλ
λωνος, Milet I, 3, σ. 408 και σ. 412, πίν. IV καί 
VII. Ή έπιδίωξις συμμετρικής τοποθετήσεως αρχι
τεκτονικού συγκροτήματος έν σχέσει πρός τόν ναόν 
κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους έχει ανατολικήν κατα
γωγήν, Ε. Gjbrhstad, έ.ά. A. ν. Gerkan, σ. 105.

Wychbri.EY, έ. ά. σ. 101.
2 Πρβλ. τό άνάκτορον τής Παλατίτσας - Βέροιας 

(αρχα'ι 3ου π.Χ. αί.) μέ τό πρόπυλον εις άντιστοιχίαν 
άκριβώς πρός τό περίστυλον (άνωτ. σ. 87 ύποσ. 2), τό 
Ιερόν τοΰ Διός Σωτήρος τής Μεγαλοπόλεως, τών αρ
χών τοΰ 3ου π.Χ. αί. πιθανώτατα (άνωτ. σ. 85, 89-90), τό 
διπλοΰν Ιερόν τοΰ λιμένος τής Κώ (άρχαί 2ου π.Χ. αί.)., 
L. Moricone, Boll. d’Arte 1950, σ. 63 κ.έξ. I. ΚΟΝ
ΤΗΣ, Τό Ιερόν τής ’Ολυμπίας, σ. 78-79, πίν. 14α, τόν 
μεταγενέστερον ναόν Β τοΰ ’Ασκληπιείου τής Κώ (άρ
χαί 2ου π.Χ. αί.) έν σχέσει πρός τόν πρός Α. άρ- 
χαιότερον βωμόν, Ρ. Schatzmann, παρά Herzog, 
Kos I, (Asklepieion), πίν. XXXVIII. Kirsten - 
Kraiker3, έ.ά. σ. 356 κ.έξ. I. ΚΟΝΤΗΣ, έ.ά. σ. 78 
πίν. 13β, τό 'Ιερόν τής Λευκοφρυηνής Άρτέμιδος τής 
Μαγνησίας έπί Μαίανδροι, J. ΚοητΕ, παρά C. Ηυ- 

ΜΑΝΝ - C. Watzingbr, Magnesia am Maeander, 
Berlin 1904, σ. 39 κ.έξ. 91, κ.έξ., είκ. 109-112, πίν. II. 
W. Dinsmoor, έ.ά. σ. 274 κ.έξ. Άπό τοΰ 2ου π.Χ. αϊ
τό συμμέτρως διατεταγμένον ιερόν αποτελεί πλέον τόν 
κανόνα, δστις σπανίως παραβιάζεται (I. ΚΟΝΤΗΣ, έ.ά. 
σ. 87-88).

3 W. Zschietzschmann, έ.ά. σ. 175.

4 Τη. C. Wiegand, Milet I, 2, σ. 59, είκ. 53, 

W. Dinsmoor, έ.ά. ο. 296 κ.έξ., είκ. 109.
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δυασμός οΰτος θά άποτελέση ένα από τους ουσιώδεις χαρακτήρας τοΰ περιπτέρου 
τεμένους και τής περιστύλου αυλής» \

Εις ταΰτα πρέπει να προστεθή ότι ή επιμελής έργασία τοΰ σωζομένου α αναβα
θμού τοΰ πρόπυλου, ώς και τής λοιπής κρηπΐδος, προσέτι δέ αί αρμόνικα! σχέσεις τού 
νέου προστύλου ναού ώς προς τό σύνολον τής κατασκευής και μάλιστα ώς προς τον 
χώρον τής αύλής (σχετικώς ίδέ κεφάλαιον Θ), παρουσιάζουν τοσούτους άπροσδοκήτους 
υπολογισμούς, ώστε να καθίσταται απίθανος ή χρονολόγησις τούτου χαμηλότερον τοΰ 
3ου π.Χ. αί. ή τουλάχιστον κατά τούς χρόνους τής Ρωμαιοκρατίας (168/7 π.Χ.). Την κα
ταστροφήν, την οποίαν έπήνεγκον είς την Ήπειρον αί λεγεώνες τοΰ Αιμίλιου Παύ
λου 1 2, έπηκολούθησε παρακμή τής χώρας κα! τοΰ Ίεροΰ 3, τό όποιον πο?ιύ βραδύτε- 
ρον, μετά τούς χρόνους τοΰ Στράβωνος, ήδυνήθη νά άναλάβη έκ τής φοβέρας αυτής 
δοκιμασίας. Μεταξύ λοιπόν τών χρόνων τοΰ θανάτου τοΰ Πύρρου (272 π.Χ.) και τής 
ρωμαϊκής καταστροφής (168/7 π.Χ.) πρέπει νά τοποθετήσωμεν τήν νέαν οικοδομικήν 
φάσιν. Κατά τήν διάρκειαν τοΰ αίώνος τούτου τό Ιερόν τής Δωδώνης ύπέστη, ώς εϊ- 
δομεν, δηώσεις και καταστροφάς υπό τών Αίτωλών τοΰ Δωριμάχου (219 π.Χ.). Λεί
ψανα έκ τής καταστροφής ταύτης διεπιστώθησαν ιδία είς τον δωρικόν ναόν Α, τοΰ 
οποίου τά αρχαιότερα έκ φαιού ψαμμιτολίθου αρχιτεκτονικά μέλη, τρίγλυφοι κα! γεί- 
σον, είναι έντειχισμένα, ώς εΐπομεν, είς τον πρόσθιον τοίχον τοΰ σηκού 4. ’Ίχνη πυρ- 
πολήσεως έφερε και ό τετράστυλος πρόστυ?ιος ναός Γ, βορείως τοΰ Ε1 .

Είς τήν καταστροφήν τοΰ Ίεροΰ υπό τών Αίτωλών κατά τό φθινόπωρον τοΰ 
219 ήκολούθησαν αντίποινα έκ μέρους τών Μακεδόνων Φιλίππου τοΰ Ε' κα! τών 
συμμάχων του Ήπειρωτών 5. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ό βασιλεύς άποκατέστησεν 
έκ νέου τό Ιερόν τής Δωδώνης μετά τήν νικηφόρον έκβασιν τοΰ πολέμου ή τουλάχι
στον συνετέλεσεν είς τήν άποκατάστασίν του.

Είς τό συμπέρασμα τούτο κατέληξεν ήδη ό Marmorth έπ! τή βάσει χα?Ακοΰ νο
μίσματος Φιλίππου τοΰ Ε’, χρονολογουμένου μετά τό 219 π.Χ., παριστώντος δέ έπίτής 
μιας δψεως κεφαλήν Διός προς τά δεξιά, στεφανωμένην μέ κλάδον δρυός, έπ! δέ τής έτέρας 
έπιγραφήν ΒΑΞΙΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ εκατέρωθεν Πανός, βαδίζοντος προς αριστερά6. 
Επειδή ό Ζεύς Βωττιαΐος τής Πέλλης είκονίζεται στεφανωμένος μέ κλάδον δάφνης, ή 
δέ δρΰς είναι κατ’ έξοχήν σύμβολον τής Δωδώνης, δ Marmorth έθεώρησεν όρθώς ότι ή 
μορφή αυτή παριστά τον Δωδωναϊον Δία κα! συνέδεσε τό νόμισμα μέ τήν νι- 
κηφόρον έκστρατείαν τοΰ Φιλίππου κατά τών Αίτωλών κα! μέ τήν έκ τών λαφύ
ρων τοΰ Θέρμου άνοικοδόμησιν ύπ’ αυτού τοΰ πυρποληθέντος Ίεροΰ τής Δωδώ-

1 R. Martin, Agora, σ. 532.
2 ΠΟΛΥΒ. XXX 15, 5. Στραβ. VII, 7, 3 (C 322), 

Liv. XRV 34. ΠΛΟΥΤ. Αίμ. Παύλος 29. Arm. ’Ιλλυ
ρική 9. Pwn. ΝΗ IV 39, πρβλ. καί G. Cross, Epi
rus, σ. 99. Holleaux, CAH VIII, 272-73. Η. Scui,- 
LARD, Charops and the Roman Policy in Epirus, 
JRS 35, 1945 σ. 58 κ.έξ., ίδέ καί Κεφάλαιον Η.

3 Στραβ. VII 7.10 (C 327).
4 Ίδέ καί καί άνωτ. σ. 64, πρβλ. καί Δ. ΕΥΑΓΓΕ-

ΛΙΔΗΝ, ΠΑΕ 1929, σ. 107.

5 F. Walbank, Philip V of Macedon, σ. 54-55. 
Περί τοΰ περιφερόμενου στίχου (ΠΟΛΥΒ. V 9, 5), δστις 
άπαντα καί είς τό άνάγλυφον τοΰ Άρείου Διός έκ Γαρ- 
δικίου - Ίωαννίνων (Πασσαρών), Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ, ’Αφιέ
ρωμα είς τήν "Ηπειρον, 1954, σ. 69 κ.έξ. πρβλ. καί 
Μ. Treu, Glotta 37, 1958, σ. 269, 3.

6 Zeitschrift fur Numismatik, 42, 1935, σ. 226-27, 
πίν. VI, 4, πρβλ. καί Ε. Waebank, Commentary on 
Polybius, σ. 522, τόν αυτόν, Philip V, σ. 42, 

ύποσ- 2.
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νης α, τον δέ Πάνα ήρμήνευσεν ώς συμβολίζοντα τον πανικόν ΰπό τοΰ οποίου κατε- 
λήφθησαν οί Γαλάται κατά την μεγάλην νίκην τοΰ ’Αντιγόνου Γόνατά (277 π.Χ.)1 2· 
Επειδή ή ενέργεια αΰτη τοΰ Φιλίππου δεν δΰναται να άπέχη πολύ των χρόνων τής κατα
στροφής τοΰ Ίεροΰ, αί δύο τελευταΐαι δεκαετίαι τοΰ 3ου π.Χ. αί. καί. μάλιστα ή προ
τελευταία (219-210 π.Χ.) είναι ασφαλώς ό χρόνος τής κατασκευής τοΰ ναοΰ καί τοΰ 
πρόπυλου. Με την χρονολόγησιν ταΰτην συμφωνοΰν ή μορφή τοΰ κιονόκρανου καί τής 
ιωνικής βάσεως, των ολίγων κεραμεικών ευρημάτων (σ. 107-8), ή τεχνική τής καλύτερον 
σωζομένηςκρηπΐδος τοΰ προπύλου, μαρτυροΰσα είσέτι επιμελή εργασίαν των καλών ελ
ληνιστικών χρόνων, όπως καί αί άρμονικαί άναλογίαι τοΰ έσωτερικοΰ, περί τών οποίων 
έκτενώς εις τό κεφάλαιον Θ.

Δ'. ΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΜΕΤΑΣΚΕΥΑΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ

Ύπεράνω τοΰ βορείου τοίχου τοΰ σηκοΰ τοΰ τετραστύλου ναοΰ άπεκαλύφθη κατά 
τήν άνασκαφήν σειρά έξ οκτώ ορθογωνίων λίθων, διαστάσεων 0.45X0.85X0.40 μ., 
βαίνουσα έφ’ ολοκλήρου τοΰ πλάτους τοΰ τετραστύλου ναοΰ (είκ. 24). Τό γεγονός, ότι 
μεταξύ τής στρώσεως ταύτης καί τοΰ θεμελίου τής Β. πλευράς τοΰ σηκοΰ μεσολαβεί 
στρώμα γής, ΰψους 0.30 μ., μαρτυρεί ότι οί λίθοι ειχον τοποθετηθή εκεί μετά τήν ορι
στικήν εγκατάλειψην καί έρείπωσιν τοΰ Ίεροΰ 3. Έπί τής εσωτερικής επιφάνειας τών 
τοίχων τοΰ σηκοΰ καί τοΰ αδύτου καί εντός τών έπιχώσεων τούτου άνευρέθησαν κατά 
τάς παλαιοτέρας καί προσφάτους άνασκαφάς πολλά τεμάχια άσβεστοχρισμάτων 4, τά 
όποια έκάλυπτον, ώς φαίνεται, τήν εσωτερικήν έπιφάνειαν τών τοίχων.

’Ανεξακρίβωτος τυγχάνει ή σημασία σειράς μεγάλων λίθων, μήκους 7.60 μ., κατά 
μήκος τής ανατολικής πλευράς τοΰ τετραστύλου ναοΰ (πίν. 2 Γ2 Γ'2, είκ. 82 δεξιά), άρ- 
χομένη έκ τής ΝΑ. γωνίας καί άπολήγουσα ολίγον βορειότερον τοΰ στυλοβάτου τής

1 Τό Θερμόν κατά τό φθινόπωρου δέν ήτο μόνον 
πλήρες σιτηρών, αλλά καί πολλών άλλων αγαθών ένε
κα τών προσεχών ενιαυσίων εορτών, τών Θερμικών 
(ΠΟΛΥΒ. V 8, 5. F. Walbank, Commentary on Po
lybius, σ. 576. Περί τής θεοσεβείας τοΰ Φιλίππου, 
ΠΟΛΥΒ· XVIII 1. 7). Περί τής θρησκευτικής πολιτι
κής τοΰ βασιλέως εις πολλά ιερά, F. Waebank, 
Philip V, σ. 267 κ.έξ.

2 F. Walbank, Commentary, έ.ά. Ιδέ καί Ρ. Fran
ks, Jahr. Num. Geldgesch. 7, 1956, σ. 90-91, τόν 
αν τ όν, ΑΑ 1958, σ. 58, ένθα ή σχετική βιβλιογρα
φία, ομοίως A. Β. Brett, Athena Alkidemos of 
Pella, σ. 55-72, πίν. XII, u-i5, ίδίφ σ. 63. Head ΗΝ2, 
1911, σ. 231, είκ. 144. Η. Gaebi.er, Die antiken 
Miinzen Nordgriechenlands III, πίν. XXXIV, 1-2.

3 Ή καταστροφή καί ή έξαφάνισις τοΰ αρχαίου ‘Ιε
ρού πρέπει νά άποδοθή ασφαλώς εις τήν έπικράτησιν 
τών Χριστιανών καί εις τήν περισυλλογήν τοΰ μόλυ
βδου τών συνδέσμων τών λίθων. Τό τελευταΐον τοΰτο 
δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν έκ τοΰ γεγονότος ότι, εκτός

τριών συνδέσμων έπί τής Α. πλευράς τοΰ ναΐσκου, 
ούδείς άλλος σύνδεσμος διεσώθη κατά χώραν. ’Ακόμη 
καί οι δύο σύνδεσμοι σχήματος διπλοΰ ταΰ τής ύπό 
τήν μνη μονευθεϊσαν έπίχωσιν Β. πλευράς τοΰ ση
κοΰ είχον άποσπασθή πολύ πρό τής τοποθετήσεως τών 
8 ορθογωνίων λίθων (είκ. 22). Εντός τών χωμάτων 
τούτων εύρέθησαν θραύσμα άνθεμωτοϋ ήγεμόνος 
καλυπτήρος ελληνιστικών χρόνων, δύο χαλκά νομίσμα
τα τών χρόνων τής Δημοκρατίας (234/3 -168/7 π.Χ., 
α':κεφαλή Διός αριστερά, β': κεραυνός, ΑΠΕΙ - ΡΩΤΑΝ). 
Βαθύτερον έπί τοΰ στερεοΰ, αμέσως ύπεράνω τοΰ λί
θου Β' 6 (πίν. 2), ήτοι έντός τής θεμελιώσεως, άνεύ- 
ρομεν τό ανωτέρω μνημονευθέν χαλκοΰν νόμισμα τών 
χρόνων τοΰ Πύρρου, (κεραυνός, Β(ασιλέως), μονόγραμ
μα τοΰ Πύρρου, όπερ συμφωνεί απολύτως πρός τήν 
χρονολόγησιν τοΰ πρώτου έλληνιστικοΰ οικοδομήματος 
εις τούς χρόνους 297 - 274 π. X.

4 Τοιαΰτα λείψανα είχε παρατηρήσει καί παλαιότε- 
ρον ό Δ. Ευαγγελιδης, ΠΑΕ 1930, σ. 54, 1931, σ. 84.
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