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ή άνάμνησις τής Δωδώνης έσβέσθη. Άρχομένου τοΰ 19ου αί„ περιηγηταί, έπισκεπτόμε- 
νοι τον χώρον τοΰ Ίεροΰ, διέκρινον μόνον τό θέατρον, τό στωικόν οικοδόμημα Ε2 
καί την χριστιανικήν βασιλικήν.

Είς τον Κ. Καραπανον, τοΰ όποιου τον ζήλον είχον ύποκαΰσει αί πρόσφατοι 
άνασκαψικαί έπιτυχίαι τοΰ Schliemann είς Τροίαν, οφείλονται ή τιμή τής ταυτίσεως 
τοΰ Ίεροΰ καί ή απαρχή τής έρεύνης του. Είς τον αείμνηστον καθηγητήν Δ. Ευαγγε- 

ΛΙΔΗΝ, επί 13ετίαν καί μέχρι τέλους τοΰ βίου του έγκύψαντα με συγκινητικήν άφοσίω- 
σιν είς τήν άποκάλυψιν τοΰ Ίεροΰ, άφιεροΰται υπό τοΰ συγγραφέως καί συνεργάτου 
του ή παροΰσα δημοσίευσις.

Θ'. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣ1Σ ΤΟΥ Ε1

(Πίν. 9)

Με τήν τετράστυλον πρόστασιν τοΰ ελληνιστικού ναοΰ άποκαθίσταται ή υπό τοΰ 
κλειστοΰ άρχαιοτέρου ναΐσκου διασπασθεΐσα ένότης τής βορείου στοάς καί ό ρυ
θμός τών εννέα κιόνων συνεχίζεται απρόσκοπτος από Δυσμών προς Άνατολάς, σύμφω
νος προς τήν δλην κίνησιν τοΰ περιστύλου πλαισίου (πίν. 9). Διότι, διά τής διατάξεως 
τών τριών στοών είς σχήμα | |, με τά δύο παράλληλα, κατά εν μεταξόνιον έπιμηκέστερα 
σκέλη, κατευθυνόμενα προς Άνατολάς, τονίζεται ή εξ αριστερών προς τά δεξιά κίνησις, 
προς τό κύριον σημεΐον τής λατρείας, τό ιερόν δένδρον. Συγχρόνως έπιτυγχάνεται εΰ- 
ρυθμοτέρα σχέσις τών έπί μέρους τμημάτων τής βορείου στοάς, διότι εκατέρωθεν 
τής προστάσεως τοΰ ναοΰ, ίσης προς 3 μεταξόνια (Μ), σχηματίζονται συμμετρικοί διαι
ρέσεις, ϊσαι προς 2 καί 4 Μ. Ούτως ή άρθρωσις τής βορείου στοάς, άποτελούσης 
τό μέτωπον καί τό στωικόν βάθος τής αυλής, έπί τοΰ οποίου προβάλλεται άναγλύφως 
ή τετρακιόνιος πρόστασις, αναπτύσσεται μέ κίνησιν εκ Δυσμών .προς Άνατολάς κατ’άρι- 
θμητικήν πρόοδον 2, 3, 4, καθ’ δν τρόπον δηλ. κινείται καί τό δλον σχήμα τής ορθο
γωνίου αυλής (είκ. 99).

Αλλά καί πολλοί άλλοι ευφυείς αρχιτεκτονικοί ΰπολογισμοί ώς προς τήν σύνθε- 
σιν τής κατόψεως δεικνύουν δτι ό έκτελέσας τό νέον σχέδιον άρχιτέκτων έπεδίωξε 
διαρρύθμισιν τοΰ εσωτερικού χώρου τής λατρείας μέ αρμόνικάς άναλογίας. Οί τέσσα- 
ρες κίονες τής προστάσεως π.χ. εύρίσκονται είς τήν προέκτασιν τοΰ άξονος τοΰ δ1 κίο- 
νος τής δυτικής στοάς καί έπί τών αξόνων Α3-Β3 καί Α6-Β6 τής νοτίας στοάς καί τοΰ 
προπύλου (σχέδ. είκ. 99-100). Ό διά τής ανατολικής μακράς πλευράς τοΰ ναοΰ άξων 
Ρ6-α6- Α6 καί ό έγκάρσιος δ1-δ10 διαιρούν τήν ύπαιθρον αύλήν είς δύο απλά γεωμε
τρικά σχήματα, τό δ1-δ6-A1-Α6 τετράγωνον, μέ πλευράν μήκους 5 Μ., έμβαδοϋ 
5X5 Μ = 25 Μ2, καί τό α6 - α10 - Α6 - Α10 ορθογώνιον μέ πλευράς 4Χ 8 Μ., έμβαδοΰ 
32 Μ2 (σχέσις πλευρών 1:2). Σύγκειται λοιπόν καί τούτο έκ δύο τετραγώνων μέ πλευράν 
4 μεταξονίων. Ή μεταξύ τών δύο τούτων γεωμετρικών σχημάτων σχέσις (σχέδ. είκ. 99).
ΟΙ 25 Μ α π π π π π » / e s / \ 04 2x 3Μ. 6 ι\ /f* α ρλροο~02~= "32 Μ —0.77777.., είναι ασύμμετρος, ως επίσης και ^-= 3χ 3Μ —~9~Μ—0.b6b66... 

Άντιθέτως ή σχέσις τής προβολής τοΰ ναοΰ έντός τής αυλής (03) προς τά έπί μέρους
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τμήματα ταύτης είναι συμμετρική: oi~=J^f=0.28125, 9 Μ.
οι 25 Μ.

0.36 καί
03 __ ^ Μ. __ 1 FA
04 6 Μ. — 1,0υ·

Ούτως, ενώ έκαστη ύποδιαίρεσις τής αυλής ώς προς τά λοιπά καί τό σΰνολον έχει

Είκ. 99. Γεωμετρική σύνιίεαις τής κατόψεως τής ί,εράς οικίας 
περί τό τέλος τοϋ 3ου π.Χ. at.

σχέσιν «σύμμετρον, τό εμβαδόν τής προβολής τοϋ ναού εντός τής αυλής έχει λόγον 
συμμετρικόν ώς προς τά έπ! μέρους (είκ. 100).

Βάσις τής γεωμετρικής χαράξεως έλήφθη ό εγκάρσιος άξων δΐ - δΙΟ, ό όποιος 
διέρχεται διά τών κιόνων τοϋ προνάου (σχέδ. είκ. 99) καί τέμνει την αυλήν καί τον

20
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στυλοβάτην είς τοιαΰτα σημεία, ώστε νά δημιουργήται σχέσις χρυσής τομής, ή κατά 
τον Εύκλείδην αναλογία άκρην καί μέσου λόγου, ή πλέον δηλαδή αρμονική άσυμμε-

/ £ / Α1 “ αΐ Λ1 - υΐ 3/ Ο 1V1. Ο ΐνΐ. \ λ / , , 1 η η η r* η 1 ’ΤΑ
τρία, οιοχι Α1 _ = —δ1~ _ α1~ ήχοι 5Μ - ~3Μ- ’ ^0Υ0ν «σύμμετρον l.bbbbb ... hv

τοιαΰτη περιπτώσει το εμβαδόν τής αυλής α1 - α10 - A1 - Α10 = 8 X 9 Μ = 72 Μ2 τέμνε- 
ται υπό τοΰ εγκαρσίου άξονος δΐ - δ 10 είς τοιοΰτο σημειον, ώστε τύ νοτίως τής 
προστάσεως ορθογώνιον δΐ - δ 10 - Α1 - Α10 ( = 5X9 Μ. = 45 Μ2),ως πρόςτό βόρειον 
αΐ - αΙΟ- δ1 - δΙΟ ( = 3 X 9 Μ = 27 Μ), έχει σχέσιν άκρου καί μέσου λόγου, ήτοι

Α1 - δΐ 8 Μ. 5 Μ.

72
45|- = 1.60 καί = ~ = 1.66666... Τό αυτό ισχύει καί διά τά έπί μέρους γεωμετρικά

σχήματα (είκ. 100), ένθα Ε6 + Ε1 
Ε1

Ε1
= και

Ε5 + Ε2 
Ε2

Ε2 ν Ε6 
Ε5 κ£*1 Ε1

Ε5
Ε2

Ε4 
Ε3 ‘

f ‘= 6 Μ’ ΐ 5 -- 9 Μ' -- \Ζ Μ’

F 10 Μ2 I 15 Μ1 Ε * - 2 ο Μ5

Είκ. 100. Γεωμετρική χάραξις τής υπαίθρου αυλής. 
Ε5 ή προβολή τοΰ ναοΰ εντός αυτής.

Ό διερχόμενος τό πρόπυλον (είκ. 99) καί από τοΰ σημείου τής εισόδου Κ^-Κ2 
θεώμενος τό εσωτερικόν βλέπει διά μιας ολόκληρον την παράταξιν τών 9 κιόνων τής 
βορείου στοάς, ό οπίσθιος τοίχος τής οποίας (Πΐ -Π6) αποτελεί τό βάθος τής οπτικής 
είκόνος καί τό τέρμα τής έντυπώσεως. Ταύτης τό πλάτος (βάθος), ίσον προς 2 Μ., έχει 
επίσης σχέσιν χρυσής τομής ώς προς τον άξονα τής προστάσεως (δ 1 - δ 10) καί τής

πΐ «ΐ ι si ο
στοάς (αΐ - αΙΟ) ήτοι ■ , gl =- t πΓ = . Κατά ταΰτα αί μακραί πλευραί τοΰ ναοΰ

διαιροΰνται υπό τής βορείου στοάς είς σχέσιν χρυσής τομής, ή δε τριμερής διαίρεσις 
τών αξόνων Πΐ -Α1, Π3 - A3, Π6-Α6, ΠΙΟ-Α10 διά τών οριζοντίων, αί - αΙΟ καί

8 5
1 *0 λόγος, -r- = 1.6 καί -r- = 1.6666..., εύρισκεται 

Ο ο

εγγύς πρός χήν σχέσιν τής χρυσής τομής ^ 1.618=Υ^—Υ

Περί τοΰ τύπου τούτου καί τών περιέργων ιδιοτήτων 

του ίδέ Π. Α. ΜΐΧΕΛΗΝ, Ή αρχιτεκτονική ώς τέχνη, 

εκδ. 2α, 1951, σ. 81 κ.έξ., ΐδίςι σ. 88 κ.έξ.
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δΐ - δΙΟ έχει σχέσιν επίσης χρυσής τομής (5 : 3 : 2) ι. Μέ άλλας λέξεις ιό βάθος (μή
κος) τής αυλής υπελογίσθη τοσοΰτο και ή προβολή τοΰ τετραστύλου προνάου εντός 
τής αυλής ώρίσθη οΰτως, ώστε οί εγκάρσιοι άξονες τής στοάς και τοΰ προνάου νά 
τέμνουν τό έσωτερικόν τοΰ οικοδομήματος εις σχέσεις άκρου καί μέσου λόγου. Προσέτι 
ό εγκάρσιος άξων τής προστάσεως (δΐ - δΙΟ) τέμνει ακριβώς εΐς τό μέσον τον κάθε
τον άξονα Κ4-Κ2 τοΰ οικοδομήματος.

Ή προέκτασις των αξόνων τοΰ κτηρίου μέχρι των εξωτερικών τοίχων τοΰ περιβό
λου δεικνύει δτι ή κατασκευή αυτή υπελογίσθη μέ βάσιν τον έμβάτην Μ = 1.70 μ. περί
που, διότι ή μέν ανατολική και ή δυτική πλευρά ίσοΰνται προς 12 Μ., αί δέ δύο κάθετοι 
προς 11Μ. Τό εμβαδόν άρατοΰέξωτερικοΰ περιβόλου ίσοΰται προς 12X11 Μ=132Μ2 
Είναι άξιον σημειώσεως, δτι, ενώ έκαστον τμήμα τής αυλής ώς προς τό σύνολον τοΰ 
οικοδομήματος έχει λόγον κλάσμα περιοδικόν, ή σχέσις τών τμημάτων ταύτης ώς προς 
τό δλον είναι ασύμμετρος, ώς μέρη χρυσής τομής 2, ή δέ σχέσις τής προβολής τοΰ ναοΰ 
ώς προς τήν αυλήν ίση προς 1 :8 (σχέδ. είκ. 100).

Ή έφαρμογή τών γεωμετρικών τούτων σχέσεων ήτο δυνατή, έφ’ δσον βεβαίως 
θά άπεμακρύνετο ό αρχαίος ναΐσκος. Ό νέος τετράστυλος πρόστυλος ναός υπελογίσθη 
εις τοιαύτην θέσιν εντός τοΰ αρχιτεκτονικού πλαισίου του καί εις τοιαύτας αναλογίας 
μήκους καί πλάτους (8X3 Μ.) καί προβολής εντός τής αΰλής, ώστε νά π?ιηρώνται οί 
κάτωθι δροι 1) ή έπί τοΰ κεντρικού άξονος τοποθέτησις τοΰ ναοΰ 2) διαστάσεις τοιαΰ- 
ται, ώστε νά χωρή ώρισμένος έμβάτης 1.70 μ. περίπου 3) άρμονικαί σχέσεις τής προβο
λής τοΰ ναοΰ ώς προς τήν αυλήν 4) σύμμετρος προβολή τοΰ αδύτου ώς προς τον λοιπόν 
ναόν καί τάς στοάς 5) άρμονικαί γεωμετρικοί υποδιαιρέσεις τής υπαίθρου αυλής 
6) ρυθμική εναλλαγή τής προστάσεως τοΰ ναοΰ μετά τών εκατέρωθεν τμημάτων τής 
βορείου στοάς καί αντιστοιχία τών κιόνων ταύτης προς τούς κίονας τής δυτικής 
καί τής νοτίας στοάς 7) τμήσις τών μακρών πλευρών τοΰ ναοΰ υπό τής βορείου 
στοάς καί τοΰ οπισθίου τοίχου τοΰ περιβόλου εις τοιαΰτα σημεία, ώστε νά γεννών- 
ται άρμονικαί τομαί. Ό άρχιτέκτων λοιπόν έπρεπε νά κινηθή εντός λίαν περιωρι-

1 Ή αρμονική ΰποδιαίρεσις τοΰ άξονος τούτου (5-3-2) 
άπαντα πολλάκις εις τήν φύσιν, δπως είς τάς τρεις φά-

Μ. — 0.0833333.

λαγγας τοΰ δείκτου τής χειρός καί εΐς τούς προσθίους 
πόδας τοΰ ίππου.

Ε6 6
72 72

Ε4 12
72 72

Ε3 20
72 72

Ε2 15
72 72

Ε1 10
72 72

Ε5 9
72 72

Μ. = 0.1666666....

Μ. = 0.2777777....

Μ. = 0.0083333..

Μ.

Μ. =

0.1388888

1
= 0,1250.

Ε6 6
132 132

Ε4 12
132 132

Ε3 15
132 132

Ε2 15

Ε1 10
132 132

Ε5 9
132 132

Ε1-Ε6 72

Μ. =

Μ. =

Μ. =

Μ. =

Μ.=

Μ. =

22
1
11

= 0.045454545....

= 0.19191919.

0.15151515....

0.11363636...

0.075757575...

44

6

= 0.06818181....

132 132 Μ. =
11

= 0.5454
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σμένων δυνατοτήτων και κυρίως είχε να αντιμετώπιση τούς περιορισμούς τής βο
ρείου στοάς, είς βάρος τής οποίας ήδύνατο μεν να διευρύνη τον ναόν,άλλ’ ούχί απεριο
ρίστους, διότι ήτο υποχρεωμένος να κατάργηση ακέραια μεταξόνια ταΰτης. Έάν όμως ή 
διεΰρυνσις τού ναού ΰπελογίζετο είς δύο έμβάτας (Μ = 1.70 μ.), τότε άφ’ένός μεν δεν θά 
καθίστατο δυνατή ή κατ’άξονα τοποθέτησίς του καί ή συμμετρική θέσις έναντι τού συνό
λου, άφ’ετέρου δε δεν θά έπετυγχάνετο ή ρυθμική κίνησιςτής βορείου στοάς μέτήν διά- 
ταξιν κιόνων 2:3:4, μέ αποτέλεσμα νά καταληφθή ουσιώδες μέρος τής αυλής προς 
Άνατολάς, ένθα ϊστατο ή δρυς. Έψ’ όσον λοιπόν ήτο υποχρεωμένος ό άρχιτέκτων νά 
άναπτΰξη προς Άνατολάς τό πλάτος τού ναού κατά ένα μόνον έμβάτην, άναγκαίως προ- 
έκυπτον λίαν στενομήκεις άναλογίαι 1. Τήν έντΰπωσιν όμως αυτήν έμετρίασεν εύφυώς 
μέ όπτικάς μάλλον διορθώσεις, διά τής κατασκευής βαθμιδωτής κρηπΐδος τού ναού, ή 
οποία παρείχεν είς αυτόν τό άναγκαΐον εύρος. Συμφώνως προς αυτήν κατεσκευάσθη- 
σαν επίσης τρεις αναβαθμοί είς τό προ τής προσόψεως πρόπυλον, γεγονός τό όποιον 
συνηγορεί υπέρ τής συγχρόνου προς τον ναόν κατασκευής του. Ή οργανική ένσωμάτω- 
σις τοϋ νέου ναού είς τό παλαιότερον υπήρξε τόσον έπιτυχής, ώστε, έάν δεν ΰπήρχον 
αναμφισβήτητοι αποδείξεις περί τής σχέσεως τών στοών μετά τού άρχαιοτέρου ναΐ
σκου, ούδεμία υπόνοια θά έδημιουργείτο περί τής μεταγενεστέρας κατασκευής τού τε
τραστύλου ναού έντός τοϋ προϋπάρχοντος στωικοϋ οικοδομήματος 1 2.

Άναμφιβόλως ή νέα κατασκευή προσέδωσεν είς τό λατρευτικόν οικοδόμημα έντύ- 
πωσιν καλλιτεχνικού μνημείου, τοϋ οποίου τήν αρμονικήν σύνθεσιν δυνάμεθα επί τή 
βάσει τής κατόψεως μόνον νά έκτιμήσωμεν. Ελλείπουν όμως αί καθ’ ύψος άναλογίαι 
τού συνόλου καί τών επί μέρους, ιδία δε ή καθ’ϋψος σχέσιςτοΰ ναού προς τάς στοάς. Ό 
ελληνιστικός ναός, ένεκα τών μεγαλύτερων διαστάσεων καί ίδια τής κατά ένα έμβά
την διευρύνσεώς του, πρέπει νά κατεσκευάσθη υψηλότερος. Αλλά τούτο μαρτυρεί καί 
τήν έκ νέου κατασκευήν τών στοών, αί όποΐαι άρχικώς ειχον ΰπολογισθή μέ βάσιν τον 
ταπεινότερον άρχαίον ναΐσκον. Έν τοιαΰτη περιπτώσει πρέπει νά δεχθώμεν άναγκαίως 
καί τήν άνακατασκευήν τούτων. Τό όλον όμως πρόβλημα συνδέεται μέ τήν αιτίαν τής 
άντικαταστάσεως τοϋ ναΐσκου ύπό τοϋ τετραστύλου ναού, ή οποία πρέπει νά άναζη- 
τηιθή είς τήν καταστροφήν τοϋ Ίεροϋ μέ τήν εισβολήν τών Αίτωλών υπό τον Δωρίμα- 
χον (219 π.Χ.). Κατά τά γεγονότα αυτά είναι μάλλον ή βέβαιον ότι κατεστράφησαν αί 
στοαί, πλήν τοϋ ναοϋ(άνωτ. σ. 134-5καί σ.140-1).Έφ’όσον δέαύταιθά κατεσκευάζοντο

1 Ή σχέσις 8Μ : 3Μ η ί : 2.6666— είναι πράγματι 
λίαν στενομήκης. Ό αρχαϊκός ναός τοΰ ’Απόλλωνος 
έν Κορίνθφ παρουσιάζει σχέσιν 1 :2.64, ό στυλοβάτης 
τοΰ διπτέρου Όλυμπιείου τών ’Αθηνών έπΐ ’Αντιόχου Δ 
τοΰ Επιφανούς 1: 2.25 (4:9), τό Μητρφον τής ’Ολυμ
πίας 1: 2.039, ό ναός τοΰ 'Ασκληπιού έν Έπιδαύρφ καί 
τοϋ Διός τής Στράτου 1 : 2.030.

2 Τήν εφαρμογήν τών νέων αναλογιών διηυκόλυνεν 
ή άνακατασκευή τών στοών, περί τής οποίας ούδεμία 
αμφιβολία χωρεΐ, διότι άφ’ ενός μέν ή θεμελίωσις τοϋ 
πράς Άνατολάς τοΰ ναοΰ τμήματος τής Β. στοάς συν
δέεται μέ τήν θεμελίωσιν τοΰ άρχαιοτέρου ναΐσκου 
(άνωτ. σ. 50), άφ’ετέρου δέ παρετηρήθησαν (άνωτ.

σ. 63-64) συντρίμματα κιόνων καί κιονοκράνων έκ δύο 
διαφορετικών υλικών. Προσέτι ή έπί τοΰ νοτίου στυλο- 
βάτου ήμικυλινδρική λάξευσις πρός τοποθέτησιν όχε- 
τοΰ, άντιστοιχοΰσα είς τήν οπήν έπί τοΰ τοίχου τής 
προστάσεως (άνωτ. σ. 51-52), άποδεικνύει δτι αί στοαί 
συνεδέοντο μέ τήν πρόστασιν έπί τοΰ νοτίου τοίχου τών 
χρόνων τοΰ Πύρρου. Βραδύτερον, μέ τήν προσθήκην 
τοΰ προπύλου, άχρηστευθέντος τοΰ όχετοΰ, ό υδραγωγός 
διήλθε διά τής όπής έπί τοΰ νοτιωτέρου τμήματος τής 
δυτικής πλευράς. Τέλος ή ύπό τοΰ Πύρρου άνάρτησις 
τών ρωμαϊκών λαφύρων υποθέτει, ώς ε’ίδομεν, τήν 
κατασκευήν τών στοών.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:56 EEST - 18.237.180.167



AE 1959 Δωδώνη-'Ιερά Οικία 157

έκ νέου, έκρίθη σκόπιμον νά ανοικοδομηθώ και ό ναΐσκος, μέ νέας δμως αναλογίας και 
άδυτον, καί νά προστεθή προς Νότον τής εισόδου τό πρόπυλον. Την άνακατασκευήν 
τών στοών μαρτυρεί και τό γεγονός, ότι κατά τάς άνασκαφάς εύρέθησαν και συντρίμ
ματα κιόνων έξ ασβεστόλιθου, έκτος τών έκ ψαμμιτολίθου αρχιτεκτονικών μελών, υλι
κού άρχαιοτέρου, χρησιμοποιηθέντος κατά τούς χρόνους τοΰ Πΰρρου (άνωτ. σ. 63-64).

Πρέπει έπίσης νά τονισθή, ότι εις τό οικοδόμημα τούτο δεν διεπιστώθησαν 
ϊχνη πυράς, όφειλόμενα εις την καταστροφήν τών Αίτωλών,.διότι ή ιερά οίκία δεν έπυρ- 
πολήθη, όπως τό λοιπά οικοδομήματα τού 'Ιερού, αλλά κατεσκάφη, έξαιρεθέντος τοΰ 
ναΐσκου, ό όποιος φαίνεται ότι παρέμεινεν άθικτος. Ώς μοναδική άνασκαφική ένδειξις 
τής κατασκαφής τής ίεράς οικίας δΰναται ίσως νά χρησιμεΰση ή έντός τής νοτίας 
στοάς άνεΰρεσις τμήματος τού βάθρου 2, άρχαιοτέρου τής υπό τών Αίτωλών κατα
στροφής κατά τό έτος 219 π.Χ. (άνωτ. σ. 76 και 136), ώς κα'ι τού επί λίθινης στήλης 
ψηφίσματος τών χρόνων Νεοπτολέμου τοΰ Α'ύπό τό δάπεδον παρά την ΝΔ. γωνίαν 
τής στοάς λ

Έάν δεχθώμεν ότι τό ύψος τοΰ ναοΰ μέχρι τής άνω έπιφανείας τοΰ θριγκού ήτο 
όσον καί τό πλάτος τούτου (3 Μ =510 μ.), αναλογία τών κλασσικών χρόνων, έπ’αυ
τού δε έβαινεν ή άετωματώδης στέγη, τότε πρέπει νά θεωρήσωμεν ισοϋψείς κα'ι τούς 
έξωτερικούς τοίχους τοΰ περιβόλου (5 μ. περίπου, είκ. 98). Επομένως τό ύψος τών 
κιόνων μετά τοΰ ξυλίνου θριγκού 1 2 δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν μέ κλίσιν στέγης, ϊσην 
προς 20° περίπου, εις 4 μέτρα περίπου (ίδέ τομήν πίν. 9)3. Τον αρχιτέκτονα τοΰ πα- 
λαιοτέρου ελληνιστικού 'Ιερού τών χρόνων τοΰ Πύρρου δεν φαίνεται νά άπησχό?ιησαν 
τοιαΰτα ζητήματα αρμονίας τοΰ χώρου. Βεβαίως σχέσεις αναλογιών έπεδιώχθησαν κα'ι 
εκεί, ώστε τό πλάτος τοΰ ναοΰ (3.60 μ.= 2 Μ.) νά είναι ίσον περίπου προς τά δύο μετα
ξόνια τής στοάς προς Δυσμάς, οί δέ κάθετοι άξονες νά διέρχωνται διά τοΰ τρίτου κα'ι 
τοΰ πέμπτου κίονος τής νοτίας στοάς. Τοιουτοτρόπως ή ανατολική πλευρά τούτου 
αποτελεί και τον κεντρικόν άξονα τού κτηρίου. Άλλ’αί άναλογίαι αΰται πολύ απέ
χουν από την καλώς ύπολογισθεΐσαν γεωμετρικήν χάραξιν τού τετραστύλου ναοΰ.

Ή προς Άνατολάς καί Νότον έπέκτασις τού νέου ναοΰ είχεν ώς αποτέλεσμα τήν 
συμμετρικήν τοποθέτησίν του έντός τοΰ περιβόλου καί τών πέριξ στοών εις βάρος τής 
υπαίθρου αυλής. Ή διείσδυσις τοΰ προνάου εις τήν αύλήν, ή προσθήκη προς Βορράνίσο- 
μήκους μέ τον πρόναον άδύτου, κατ' αντιστοιχίαν προς τό τετράστυλον πρόπυλον έπί 
τής νοτίας πλευράς τής προσόψεως, έτόνισαν ήδη άποφασιστικώς τον κατά μήκος άξονα 
τοΰ'Ιερού,ό όποιος τώρα άνεπτύχθη κατά6 περίπου έμβάτας, έχων μήκος 30.50μ.(=18Μ) 
έναντι τοΰ έγκαρσίου άξονος, μήκους 18.70 μ. (=11 Μ). Διαπιστοΰται δηλαδή καί πά

λιν σχέσις χρυσής τομής, διότι ——(= 1.61111... περίπου). Τοιουτοτρό-
7 Μ.

1 Δ. Ευαγγελιδης, ΑΕ 1956, σ. 1. 2. I. Δακαρης, 
ΑΕ 1957, σ. 88.

2 Καίτοι έκ τής απουσίας παντός ίχνους λίθινου επι
στυλίου δέν συνάγεται άναγκαίως χρήσις ξυλίνου, δε
δομένου οτι πενιχρότατα λείψανα αρχιτεκτονικών με
λών συνελέγησαν, έν τούτοις δέν νομίζω δτι συνέβαινεν

άλλως, ένεκα τής δυσχερείας ώς προς τόν πορισμόν 
ανθεκτικού λίθινου ΰλικοΰ.

3 Εις τό ύψος τοϋτο τών κιόνων αντιστοιχεί διά
μετρος 0.45 μ. περίπου, ήτοι σχέσις ϋψους προς διάμε
τρον 1 : 8-9 (ίδέ ανωτέρω σ. 108, ΰποσ. 1).
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πως τό άλλοτε τετραγωνικόν σχεδόν οικοδόμημα με τούς ισοδυνάμους άξονας, 
20.30 X 18.70, κατέστη τώρα έπίμηκες, μέ κυριαρχικόν άξονα τόν έκ Βορρά προς Νό
τον, προς την κατεύθυνσιν τής κοιλάδος λ

Αί μεταβολα'ι αΰται δεν ήλλοίωσαν μόνον την έξωτερικήν δψιν τοΰ οικοδομήμα
τος, άλλ’ έθιξαν και τόν πυρήνα τής λατρείας, την περίστυλον αυλήν, εις βάρος τής 
οποίας άνεπτύχθη ό τετράστυλος ναός. Ό τονισμός τής αρχιτεκτονικής μορφής τοΰ 
Ίεροΰ μαρτυρεί, δτι ή παλαιά εκείνη άντίληήπς τής κυριαρχίας τοΰ ψυσιοκρατικοΰ 
στοιχείου, τής υπαίθρου λατρείας, είχεν υποχωρήσει, φαινόμενον τό όποιον δΰναται νά 
συσχετισθή μέ την γενικήν έξασθένησιν τοΰ θρησκευτικού συναισθήματος κατά τούς 
ελληνιστικούς χρόνους. Ό διά λόγους λατρευτικούς διαμορφωθείς αρχιτεκτονικός πυ- 
ρήν τής λατρείας, άποτελεσθείς έκ δΰο απλών στοιχείων, τοΰ ναοΰ καί τοΰ ορθογωνίου 
τεμένους, εντός τοΰ όποιου περιεκλείοντο τά ίερώτατα σύμβολα τής λατρείας, ή δρΰς, 
ή πηγή καί τό υποτιθέμενον χάσμα μετά τοΰ βωμού, μετεμορφώθη ολίγον κατ’ ολίγον 
εις γεωμετρικήν σΰνθεσιν τοΰ εσωτερικού χώρου, μέ αποτέλεσμα νά έξαρθή τό αρχιτε
κτονικόν στοιχεΐον. Οΰτω τό άπλοΰν καί αυτοφυές προσέλαβεν έσωτερικώς τήν αρμο
νικήν, πλουσίως κινουμένην πλαστικήν μορφήν των τριών στοών, διατεταγμένων πέριξ 
τής αυλής καί τοΰ ίεροΰ δένδρου, αντίθετον προς τήν απλήν, αύστηράν καί κλειστήν 
εικόνα τής εξωτερικής δψεως.

Είναι ευκρινής ή άντίθεσις, ή δημιουργουμένη έκ τών εντυπώσεων τοΰ εσωτερι
κού καί τοΰ εξωτερικού τής ίεράς οικίας. Ή εξωτερική δι|ης τοΰ μνημείου, μέ τό κυ
βικόν καί κλειστόν σχήμα, παρείχε τήν εικόνα τοΰ περίκλειστου καί μονήρους οίκου, 
ίδιάζοντος εις μυστικός καί χθονίας λατρείας. Εις τό έσωτερικόν άντιθέτως έκυριάρ- 
χουν ή εσωτερική ζωή καί ή αρμονική ποικιλία, μέ τήν κίνησιν τών δΰο παραλλήλων 
κιονοστοιχιών, κατά εν μεταξόνιον μακροτέρων τής καθέτου, μέ τήν προβολήν τών 
ύψηλοτέρων καί ίσχυροτέρων καθέτων γραμμών τής τετρακιονίου προστάσεως τοΰ 
ναοΰ επί τοΰ στωικοΰ βάθους καί μέ τήν συμμετρικήν διάρθρωσιν τοΰ αρχιτεκτονικού 
πλαισίου καί τής περιβαλλομένης υπαίθρου αυλής. Τό ουδέτερον σχήμα τής εξωτερικής 
δψεως διαδέχεται τώρα ή πλούσια καί ρυθμική κίνησις, έ'χουσα αντίθετον προς τόν 
εξωτερικόν άξονα τοΰ κτηρίου κατεύθυνσιν διότι, ένφ ό άξων τοΰ οικοδομήματος είχε 
τήν από Β. προς Ν, κατεύθυνσιν, αίφνιδίως τό βλέμμα τοΰ θεατού, εισερχομένου 
διά τοΰ προπύλου εις τήν νοτίαν στοάν, ύπεχρεοΰτο νά κινηθή έκ Δ. προς Α. 
προς τήν ίεράν φηγόν, τό πρωταρχικόν καί ζών στοιχεΐον τής λατρείας, προς τό 
όποιον είχε προσαρμοσθή καί ή δλη διάταξις τών εις σχήμα | | τριών στοών
τής αύλής2.

Ύπό τήν άμεσον κυριαρχίαν τής παναρχαίας φηγοΰ ή ιερά κατοικία τοΰ Διός 
υπήρξε κατά τούς ελληνιστικούς χρόνους τό μοναδικόν έν τή ιδιομορφία του μαντεΐον

1 Ύπενθυμίζομεν δτι οί άξονες υπολογίζονται από ύποσ. 2), ένθα έξωτερικώς μέν τονίζεται ό Β-Ν άξων, 
τοΰ κέντρου τών εξωτερικών τοίχων, ήτοι κατά 0.50 μ. έσωτερικώς δμως ό Α-Δ άξων τής περιστύλου αυλής 
έλαττον τών εξωτερικών διαστάσεων (20.78X19.20 μ.). μέ κίονας 10X9, Stahun - MsyER - HbidnBR, ε.ά.

2 Τοιαύτην άντίάεσιν μεταξύ τών αξόνων τοΰ έξωτερι" σ. 108, σχέδ. είκ. 21. Δ. Θεοχαρης, ΑΔ 17, 1961/62 

κοΰ καί τοΰ έσωτερικοΰ συναντώμεν εις τό άνάκτορον (Χρονικά). Σημείωσε καί τήν αντιστοιχίαν τών μετακιο- 
τής Δημητριάδος επί τοΰ υψώματος 33 (ίδέ σ. 87, νίων (9X8) τοΰ ανακτόρου πρός τό οικοδόμημά μας.
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χοΰ ελληνικού κόσμου, άπομονωμένον εις την ορεινήν εσχατιάν τής ελληνικής χερσο
νήσου. Ή αρχαιότατη ήλικία, αί λατρευτικά! παραδόσεις, οί μύθοι, αί πρωτόγονοι 
έξεις τού ιερατείου, τών Σελλών, περιγραφόμεναι υπό τού Ομηρου (Ίλ. Π 233 κ.εξ.), 
ή αρμονική κυρίως κατασκευή τού οικοδομήματος τής λατρείας και ή διατήρησις τής 
παναρχαίας μαντικής δρυός καθίστων τό Ιερόν έν των άξιολογωτέρων κα! σεβα- 
σμιωτέρων θρησκευτικών κέντρων τής Ελλάδος, ώστε δικαιολογημένους ό Παυσα

νίας (I 17, 5) μνημονεύει όνομαστικώς τούτο μόνον εκ τών 'Ιερών τής Ηπείρου 
ώς άξιον θέας : Γης δε τής Θεσπρωτίδος εστι μεν που καί άλλα Ίλέας άξια ιερόν τε Δ ιός 
εν Δωδώνη και ιερά τοϋ ϋ·εοΰ φηγός.

1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ

Είς παλαιοτέραν εργασίαν του ό μεγάλος έρευνητής τής άρχαίας θρησκείας 
Μ. Nilsson χαρακτηρίζει τήν Δωδώνην «νησίδα έλληνικήν» έν μέσφ βαρβάρων λ 
Τελευταίως όμως διαγράψει κα! τήν νησίδα ταύτην έκ τού ελληνικού εθνογραφικού 
χάρτου 2.

Ή παρούσα όμως μελέτη μάς οδηγεί είς αντίθετον διαπίστωσιν, διότι ή αρχιτε
κτονική μορφή καί ή λατρεία τού 'Ιερού, είς όσην τουλάχιστον χρονικήν αναδρομήν 
κατέστη δυνατή ή παρακολούθησίς των, έχουν τά παράλληλό των είς πλεΐστα ελλη
νικά Ιερά.

Ή μορφή τού Ιερού άπό τών προϊστορικών, πάντως δέ άπό τών τελευταίων 
γεωμετρικών χρόνων, συγκειμένη εξ απλού περιβόλου-τεμένους, δεν άφίσταται τών 
λοιπών Τερών. Παρατηρεΐται βεβαίως έ'νεκα τής συντηρητικότητος τού πολιτισμού 
έπίμονος διατήρησις παλαιών τύπων αλλά τούτο δεν άποτελεΐ μοναδικήν έξαίρεσιν 
διότι τοιαύτη ήτο κα! ή μορφή πολλών Τερών τών αγροτικών περιοχών τής Ελλά
δος 3. Ούτε άλλωστε ή συντηρητικότης τού πολιτισμού, όφειλομένη είς τήν γεωγραφι
κήν ιδιομορφίαν τής Ηπείρου, μαρτυρεί περί τής εθνολογικής της υφής. Ό τύπος 
τού Ιερού μετά τεμένους δεν μετεβλήθη κα! κατά τήν έναρξιν τού 4ου π.Χ. αί. κα! μέ
χρι τής δύσεως τού αρχαίου κόσμου.

Δεν είναι διάφορος κα! ή ιστορία τής λατρείας τού 'Ιερού, περί τής οποίας έν 
συντομία έγινε παρεμπιπτόντως λόγος.

Είς τήν Δωδώνην διακρίνονται σαφώς τρεις λατρευτικά! φάσεις, ή λατρεία τού 
Διός, καλύπτουσα τούς ιστορικούς χρόνους κα! μέχρι τής τελευταίας μυκηναϊκής περιό
δου πιθανώτατα, κα! αί άρχαιότεραι ταύτης λατρεΐαι τής Δρυός κα! τής Γής.

Περί τής λατρείας τής Δρυός διετυπώσαμεν τήν γνώμην ανωτέρω ότι αυτή 
έφθασε πιθανόΐτατα έκ Βορρά. Αλλά τούτο δεν σημαίνει άναγκαίως κα! τον βαρ- 
βαρικόν χαρακτήρα τού 'Ιερού, όπως άκριβώς και ή άρχαιοτάτη μινωικής προελεύ- 
σεως δενδρολατρεία πολλών Τερών τής νοτίας Ελλάδος δεν αποκλείει τον ελληνικόν 
χαρακτήρα τούτων κατά τούς μετέπειτα χρόνους. "Αλλωστε ή έκ Βορρά δρυολατρεία 
δυνατόν νά μετεφέρθη είς τήν Δωδώνην υπό τών πρώτων Ίνδογερμανικών ελληνικών

1 Studien, σ. 6 καί 34 κ.έξ. 3 W. Dinsmoor, ε·ά. σ· 43, ίδέ καί άνωτ. σ. 45
2 G. Gr. Rel. I2, σ. 427.
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Άναπαράστασις της κατόψεως καί τής προσόψεως τής ίεράς οικίας (τέλος τοΰ 3<™ π. X. αί.).
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