
ΤΟ ΙΕΡΟΝ TOY ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ TOY ΖΩΣΤΗΡΟΣ

E ικ . 1 . Όρμος Βουλιαγμένης.  Οπίσω ο Λαιμός η στενή λωρίς μεταξύ των δύο όγκων ηπείρου. 
Όπ ισ θ εν του Λαιμού μετά μικρόν τμήμα θαλάσσης ή ακρα Μικρό Καβούρι.

’Ακρα Ζωστήρ. Ε ν  τη περιγραφή της Αττικής ο Στράβων (IX, 1) ανα- 
φέρων τους παραλιακούς δήμους της Αττικής γράφει: Μετά δε τον Πειραιά 
Φαληρείς δήμος εν τη εφεξής παραλία· είθ ’ Αλιμούσιοι, Αιξωνείς, 'Αλαιεϊς 
οι Α ιξωνικοί, Άναγυράσιοι· είτα Θορείς, Λ αμπτρείς, Αιγιλιείς, Α ναφλύ- 
οτιοι, Αζηνίεις· ούτοι μεν οι μέχρι της ακρας τον Σουνίου. Μεταξύ δε των 
λεχθ έντων δήμων μακρά ακρα πρώτη μετά τους Αιξωνέας Ζωστήρ, ειτ’ άλλη 
μετά Θορέας, Αστυπάλαια, ων της μεν προκείται νήσος Φάβρα, της δ' ’Ελε- 
ούσα· και μετά τους Αιξωνέας δ' έστιν Υ δρούσσα.

Από Φαλήρου μέχρι Σουνίου δύο κυρίως σημαντικού προεκβολαί γης εισ- 
χωρούσιν εις την θάλασσαν, και εις ταυτας μόνον δύναται να έχη αποδοθή υπό 
του Στράβωνος ο χαρακτηρισμός μακρά ακρα, δι' ου διακρίνονται από των λοι- 
πών μικρότερων ασημάντων ακρωτηρίων της δυτικής παραλίας της Αττικής. 
Είναι αυταί η παρά την Βάρην μεγάλη προεξοχή, όπου η σημερινή Βουλιαγμένη, 
και η βορειότερον του Σουνίου ακρα του Όλυμπου παρά την Ανάβυσσον1.

1 Ί δ ε  ως προχειρότερον τον Χάρτην των δήμων της Α ττικής εν Pauly - W isowa R. Ε, A ttika εν 
σελ. 2207.

'  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1927 -28 2
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Λίαν συντελεστικόν προς αναγνώρισιν των δύο ακρων, τας όποιας έχει υπ' όψει 
εν τω κειμένω του ο Στράβων, είναι η πληροφορία αυτού, ότι προ εκατέρας τού- 
των προκείται νήσος, προ μεν του Ζωστήρος, η Φάβρα, προ δε της Αστυπάλαιας 
η Ε λαιούσα, διότι υπάρχουσι πράγματι προ μεν της πρώτης ακρας, της παρά την

E ι κ . 2 . Τ μ ή μ α  χά ρ το υ  τη ς  Α τ τ ικ ή ς  π α ρ ά  τη ν  Β ο υ λ ια γμ έν η ν .

Βάρην, η φέρουσα σήμερον το όνομα Φλέβες νήσος, και προ της παρά την Α νά- 
βυσσον ακρας άλλη νήσος έχουσα σήμερον το όνομα Ά ρ τζιντα (η Λαγονήσι).

Ή  παρά την Βουλιαγμένην προεκβολή της ηπείρου της Αττικής είναι το 
νοτιώτατον άκρον του Υμηττού, όστις εισχωρών εκεί εις την θάλασσαν μεταξύ 
του κόλπου της Βάρης αφ' ενός και του παρά τον Ά γιον Νικόλαον κολπίσκου 
αφ' ετέρου σχηματίζει μικράν λοφώδη και πλατείαν σχετικώς χερσόνησον, ήτις
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πάλιν διακλαδούται προς την θάλασσαν εις τρεις ικανώς μακράς άνίσου όγκου 
ακρας 1 (εικ. 2).

Ή  σαφής δήλωσις του Στράβωνος συνετέλεσεν ώστε να μη γεννάται σχε- 
δόν αμφιβολία εις την απόδοσιν των ονομάτων Ζωστήρ και Αστυπάλαια εις τας 
δυο προαναφερθείσας μεγάλας ακρας. Δεν είναι μόνον βέβαιον αν εκαλείτο Ζωστήρ 
όλη η μικρά χερσόνησος της Βουλιαγμένης 1 2 η αν το όνομα τούτο πε(;ιωρίζετο 
μόνον εις την μεσαίαν εκ των τριών ακρων, εις ας, ως είπομεν, διακλαδούται 
αυτή προς την θάλασσαν. Εις την μεσαίαν ταύτην ακραν, το σημερινόν Μεγάλο 
Καβούρι προσαρμόζεται καλλίτερον και το χωρίον του Ηροδότου (Θ 1Ö7)3, ενώ 
περιγράφεται η φυγή των Περσικών πλοίων μετά την εν Σαλαμίνι ήτταν, διότι 
η ακρα αυτή καταλήγει τωόντι προς την θάλασσαν δια πολλών μικροτέρων απο- 
τόμων εξοχών, αίτινες ηδύναντο κατά την σκοτεινήν νύκτα, συντελούσης και της 
ταραχής και του φόβου, να εκληφθώσιν ως πολεμικά πλοία. Απέναντι δ' αυτής 
ευρίσκεται και η μικρά νησίς Φλέβες, της όποιας επίσης αι απότομοι ακραι ηδύν
αντο να παραπλανήσωσι τους φεύγοντας πανικοβλήτους βαρβάρους, και να εκλη- 

φθώσιν ομοίως υπ' αυτών ως πλοία.
Χάρις εις την καλήν τύχην προσετέθη προ τριών ετών εις τας άνω και καθ’ 

αυτάς σαφείς και ισχυράς μαρτυρίας η ανακάλυψις σπουδαίου μνημείου κυρούσα 
και δι' αρχαίας επιτόπιου, ανεπίδεκτου αμφισβητήσεως μαρτυρίας, την γνώμην 
ότι Ζωστήρ είναι η μεσαία εκ των τριών ακρων εις ας περατούται εις την θάλασ- 
σαν η παρά την Βάρην χερσονησοειδής ακρα του Υμηττού. Έ χει αυτή το σχήμα 
επιμήκους τοξοειδούς περίπου λόφου κοιλουμένου προς νότον, όπου μεταξύ τού- 
του και της τρίτης νοτιωτέρας ακρας της χερσονήσου σχηματίζεται μέγας ασφα- 
λής όρμος (εικ. 1). Υψούται ικανώς υπέρ την θάλασσαν και φαίνεται, προ πάν- 
των όταν βλέπεται εκ νότου ως μικρά νήσος (εικ. 3), διότι συνδέεται προς την 
ήπειρον μόνον δια στενής πολύ χαμηλής λωρίδος γης συγκειμένης σχεδόν καθ’

1 Αι δυο βορειότεροι των ακρων τούτων φέρονται σήμερον μεταξύ των παρά την Βουλιαγμένην 
οικούντων και των α λιέων υπό τα ειδικώτερα ονόματα Μεγάλο και Μικρό Καβούρι.

2 Frazer, Paus. I I  σελ. 309, όπου και η παλαιοτέρα βιβλιογραφία.
8 Ή ροδ. Θ 107. Τ η ς  δε ν υ χ τό ς  χ ελ εύ σ α ν το ς  βασ ιλέω ς τα ς  νέας ο ι σ τρ α τη γ ο ί ε κ  το ν  Φ αλήρου απ ή -  

γον  ο π ίσ ω  ε ις  'Ε λλ ή σ π ο ν το ν  ως τά χεο ς ε ίχ εν  έκ α σ το ς, δ ια φ υ λα ξο ύ σ α ς  τα ς  σ χεδ ία ς  π ο ρ ευ θ ήνα ι β α σ ιλ έ α  
ε η ε ι  δε ά γχ ο ύ ήσα ν  Ζ ω σ τή ρ ο ς  π  λέοντες  ο ι βάρβα ρο ι α να τ ίνο υ σ ι γα ρ  ά χ ρ α ι λ ε π τ α ί  τη ς  ή π ε ιρ ο ν  τ α ύ τ η ς , 
εδοξά ν  τ ε  νέας ε ίνα ι κ α ι  έφ ευ γο ν  ε π ί  π ο λ λ ά .

Ό  Κ ο ρα ής  φαίνεται, ότι εθεώρει ως Ζωστήρα το ολίγον βορειότερον κείμενον ακρωτήριον (Πούντα), 
όπου η σημερινή Αλυκή (ίδε χάρτην εικ. 2) και ο λιμήν της Α λυκής (Στράβων μερ. 4ον σελ. 177 : Ζ ω σ τή ρ ,  
Cap H alikes  Ά χρα  Α λ ίκ η  η μά λλον  ‘Α λ υ κ ή  νυν  ο νο μα ζό μ ενο ς  υ π ό  τω ν  να υ τιλλο μ ένω ν ).  Ο  ίδιος όμως 
ταυτίζει ολίγον κατωτέρω ορθώς την Φάβραν προς την νησίδα Φλέβες. Φ άβρα . . Έ σ τ ι  δ ' η  ν υν  Φ αλκ ού δι η  
Φ λέγα  ( =  Φλέβα, Φλέβες) ιle Falcoudi ou Flega σ η μ ε ιο υ μ έν η  εν το ις  π ίνα ξι.
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ολοκληρίαν εξ άμμου.  Η  λωρίς αυτή καλείται σήμερον κατά παρομοίωσιν Λαι- 
μός 1 θεωρούμενης ως κεφαλής της εξεχούσης νησοειδούς ακρας. Είναι τόσον 
χαμηλή η γη του Λαιμού, ώστε όταν πνέη ισχυρός βόρειος άνεμος και υψούνται 
οπωσδήποτε από βορρά τα ύδατα, καλύπτουσι ταυτην σχεδόν μέχρι του μέσου.

Ανακάλυψις ναόν. Ε π ί του μέσου περίπου του Λαιμού διεκρίνοντο πλη- 
σίον ενός μικρού φρέατος ολίγα ερείπια ασήμαντων τοίχων2. Πρό δύο ετών

Ε ικ .  3 . Α ρ ισ τερ ά  το Μ εγά λ ο  Κ α β ο ύ ρ ι. Ε ν  τ ω μ έσ ω  ο Λ α ιμ ό ς .

μαθηταί του υπό της μητροπόλεως Αθηνών διατηρουμένου ορφανοτροφείου επί 
ωραίας θέσεως της προς την θάλασσαν κορυφής του πευκόφυτου λόφου της Βου-

1 Ό  Στέφ. Βυζ. εν λ. Ζωστήρ φαίνεται ότι περιορίζει την ονομασίαν ταυτην εις τούτον τον Λαιμόν 
μόνον : Ζ ω σ τή ρ  τη ς  Α τ τ ι κ ή ς  Ισθ μός, oπ ού  φ α σ ί τη ν  Λ η τ ώ  λ ύ σαι τη ν  ζώ ν η ν  κ α ι κ α θ ε ίσαν εν  τη  λ ίμ ν η  
λο ύσ α σ θ αι· εν τα ύ θ α ·θ ύ ο νσ ιν  Α λα είς Λ η τ ο ί  κ α ι Α ρ τ έμ ιδ ι κ α ι Α π ό λ λ ω ν ι  Ζ ω α τη ρ ίω  ο τ ο π ίτη ς  Ζ ω σ τ ή
ρ ιο ς · τ ιμ ά τα ι κ α ι Ζ ω σ τη ρ ία  Ά θ-ηνα εν  Λ ο κ ρ ο ίς το ις  Ε π ικ ν η μ ιδ ίο ις .  Ο  Frazer ε .α . έχων υπ' όψει το χω- 
ρίον τούτο και παρεξηγών το τοπικόν Α λ α ε ί ς  εις α λ ιε ίς  λέγει ότι έθυον α λιεί ς (fishermens) εις την Λητώ κλπ.

Το Μέγα Ετυμολογικόν και ο Η σύχιος εν λ. χαρακτηρίζουσιν απλώς τον Ζωστήρα ως τόπον της 
Αττικής.

Ο  καθηγητής κ. Σ α ρ ρ ή ς  εν τη μικρρ του πραγματεία Ι σ θ μ ό ς  κ α ι Ζ ω σ τή ρ  (αναδημοσίευσις εκ του
11 τόμ. του περιοδικού Ε π ισ τ η μ ο ν ικ ή  Ή χώ ) νομίζει, ότι η ονομασία Ζωστήρ περιορίζεται ομοίως εις τον 
Λαιμόν, και ότι ούτω πρέπει να ονομάζονται οι δια σωρεύσεως άμμου σχηματιζόμενοι μικροί ισθμοί μετα- 
βάλλοντες εις χερσονήσους μικρός παρακειμένας εις την ήπειρον νησίδας.

2 Αβέβαιοι πληροφορίαι χωρικών εκ Βάρης, τας οποίας έλαβον δια του φύλακος αρχαιοτήτων Ί .  
Κοτζιά αναφέρουσιν, ότι τά ερείπια ανήκουσιν εις μοναστήρι του Ά γ. Γεωργίου η της Παναγίας κατ’  άλλους. 
Χωρικός τις ανέφερεν, ότι είχεν ακούση, ότι εκ των ερειπίων τούτων είχον ληφθή οι κ ο λό νες  π ο υ  εχ τ ίσ θ η-  
κ α ν  τα  Ε ισ ό δ ια  τη ς  Θ εοτόκου τη ς  Β ά ρ η ς .
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λιαγμένης, από οπού εκφύεται ο Λαιμός, σκάπτοντες δι' εργασίαν του σχολείου 
των πλησίον των ερειπίων ανεκάλυψαν μαρμάρινα βάθρα, τμήματα κιόνων και 
τεμάχιον επιγραφής (κατωτέρω αριθ. 6) επί της οποίας ονομάζεται το ιερόν του 
Απόλλωνος του Ζωστήρος.

Ευθύς τότε ελέχθη και εγράφη εις τας αναγγελίας των εφημερίδων, ότι τα 
βάθρα και η επιγραφή εσχετίζοντο προς τους υπό του Παυσανίου (1, 31, 1) * 1 
αναφερομένους εν Ζωστήρι βωμούς Απόλλωνος και Α ρτέμιδος και Λητούς

Ε ικ .  4 .  Ε ρ ε ίπ ια  ναού Α π ό λ λ ω ν ο ς  κ α τά  τη ν  ένα ρ ξ ιν  τη ς  α ν α σ κ α φ ή ς .

Ολίγον κατόπιν ανεκαλύφθη υπό των- αυτών μαθητών και η ομοίως κατωτέρω 
(αριθ. 4) δημοσιευόμενη μεγάλη επιγραφή και η μαρμάρινη κεφαλή των εικό- 
νων (σελ. 39,1-3), εφανερώθη δε και μικρόν κτίριον, εις το όποιον ανήκον και οι 
πρότερον ορατοί ασήμαντοι τοίχοι (εικ. 4)-. Συνεπεία των αποκαλύψεων τούτων 
απεφασίσθη να γίνη ανασκαφή προς έρευναν της θέσεως και ανετέθη η διευθυνσίς 
της εις εμέ ορισθέντος βοηθού και συνεργάτου μου του επιμελητού Μιχ. Π ιττίδη.

1 Ε ν  Ζ ω σ τή ρ ι δε ε π ί  θ αλάσσης (κ α ι)  βω μό ς Α θ η ν ά ς  κ α ι Α π ό λ λ ω νο ς  κ α ι  Α ρ τ έμ ιδο ς  κ α ι Λ η το ύ ς .  
Τ ε κ ε ίν μ εν  ου ν Λ η τώ  το υ ς  π α ίδας ε ν τα ύ θ α ου φ άσι, λυ σ ά σθ αι δε τον ζω σ τή ρ α  ως τεξο μ έν η ν , κ α ι τω  
χω ρίω  δια το ύ το  γ εν ε σ θ α ι το όνομα. Ε γράφη εις η μερησίαν εφημερίδα επ' ευκαιρία της αναγγελίας, των 
ευρημάτων η εικασία υ ιι το χωρίον έπρεπε να διορθωθή ούτω : βω μό ς Α θ η ν ά ς  κ α ι Ν Α Ο Σ  Α π ό λ λ ω ν ο ς  
κλπ. Την εικασίαν θεωρώ πιθανήν.

* Ό  έγκριτος ιατρός κύριος Ά γγελος Ευαγγελίδης (Τανάγρας) διαμένων συνήθως εν τη ωραία παρά 
τον Λαιμόν οικία του απέβλεψε κατά την εργασίαν των μαθητών του ορφανοτροφείου και ανέφερεν περί τού- 
των εις τας εφημερίδας σχετίσας τα ευρήματα ορθώς προς το χωρίον του Παυσανίου.



E ικ . 5. Διάγραμμα ανασκαφής ιερόν Α πόλλω νος Ζωστήρος.
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Αποτέλεσμα της ανασκαφής γενομένης εις δυο μηνιαίας περιόδους κατά το 
θέρος του 1926 και 1927 ήτο η τελεία αποκάλυψις μικρού ναού μεθ’ ενός βωμού 
προ αυτού (εικ. 5 και 6). Το οικοδόμημα τούτο μετά της περιοχής του ήτο κεκα- 
λυμμένον εξ ολοκλήρου υπό της άμμου, εξ ης σχεδόν αποκλειστικούς απετελείτο 
όλη η επίχωσις κατ’ εκείνην την θέσιν. Η  αποκάλυψις του δια τούτο δεν ήτο

Ε ικ .  6 . Ν α ός  Α π ό λ λ ω ν ο ς  κ α ι  β ω μ ό ς  εν τό ς  το υ  ν εω τέρ ο υ  π ε ρ ιτ ε ιχ ίσ μ α το ς .

δύσκολος, άλλ’ η σκάφη βαθύτερον της βάσεως τούτου ήτο δυσκολωτάτη, διότι 
άφθονον ύδωρ καθιστά σχεδόν αδύνατον την εργασίαν.

Ό  ναός (εικ. 7) αποτελήται εκ του σηκού, μιας απλής ορθογωνικής (10,80 X 
6,00) αιθούσης, της οποίας η είσοδος ευρίσκεται ακριβώς προς ανατολάς, και της 
περιστάσεως αποτελουμένης εκ κιόνων μεμονωμένων, ων δηλαδή αι βάσεις δεν 
συνδέονται δι’ οιουδήποτε θεμελίου, η οιασδήποτε λιθοστρωσίας μετά του σηκού 
η προς αλλήλας.

Ό  σηκός. Του σηκού (εικ. 8) διατηρούνται κατά τα κατώτερα μέρη οι τοί- 
χοι και των τεσσάρων πλευρών (μέχρις ύψους 1.35 η βορεία πλευρά, και εις εν 
σημείον της νοτίας πλευράς και μέχρι 1.60 περίπου)· είναι δ' εκτισμένοι, όπως 
σώζονται σήμερον κατά το μεγαλύτερον μέρος δια λίθων αργών η μετρίως 
κατειργασμένων συνδεδεμένων δι’ άφθονου ασβέστου. Ό τ ι όμως οι ούτως σωζό- 
μενοι τοίχοι δεν προέρχονται εκ της αρχικής οικοδομής, άλλ’ εξ υστερωτέρας επι- 
σκευής του ναού δεικνύεται σαφέστατα επί της βόρειας πλευράς, όπου το κατώτε-
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ρον μέρος του σωζομένου τοίχου (μέχρις ύψους σχεδόν 0.80 εις τινά σημεία) κατά 
τα τρία τέταρτα του μήκους της πλευράς, κατά το ανατολικώτερον τμήμα ταύτης, 
είναι καθ’ όλως διάφορον τρόπον εκτισμένοι, και δη περίπου κατά το γνωστόν 
σχεδόν πολυγώνων, σύστημα απαντών εις οικοδομάς της 5 και της 6 π. χ. εκατον- 
ταετηρίδος1. Οι λίθοι του παλαιοτέρου τούτου τμήματος της βόρειας πλευράς, σχε- 
δόν αποκλειστικώς τιτανόλιθοι (κυμαινόμενοι κατά το μέγεθος μεταξύ 0.85 X 0.50

Ε ικ .  7 . Ν αός κ α ι β ω μ ό ς  Α π ό λ λ ω ν ο ς  Ζ ω σ τή ρ ο ς .

και 0.35x0.20) έχουσι την προσθίαν επιφάνειαν επιμελώς ωμαλισμένην, δια 
μικράς δε κατεργασίας λαμβάνουσι μορφήν σχεδόν τετράπλευρον, όχι τακτικώς 
ορθογωνικήν, πολύ ολίγοι έχουσι σχήμα πολυγώνων, τινές δε με τελείως καμπύ- 
λας αποτομάς. Επειδή οι λίθοι ούτοι δεν είναι ισομεγέθεις, αλλά διαφέρουσι 
κατά μήκος η καθ’ ύψος δεν σχηματίζονται ευθείς δόμοι, και πολύ συχνά απομέ- 
νουσι κενά μεταξύ των μεγάλων λίθων πληρούμενα δια πλιειόνων μικροτέρων 
(εικ. 9), εις ους γίνεται προσπάθεια να δοθή επίσης κατά το δυνατόν τετραπλευ- 
ρον σχήμα. Εις τα ολίγα σημεία, όπου αποτομή του ετέρου δύο παρακειμένων

1 Perrot - Chipiez V II σελ. 153. Noack, Eleusis σελ. 16- 17. Ό π ω ς  εκτίθεται και εν τελεί της πραγ- 
ματείας ημών μολονότι το πολυγώνων σύστημα του αρχικού ναού της Βουλιαγμένης πραγματικώς ουδόλως 
διαφέρει του πολυγωνικού συστήματος της υπό Perrot - Chipiez δημοσιευόμενης εικόνος του τοίχου του ναού 
της Ραμνούντος (BCH 1924, 326 εικ. 11), διαφέρει όμως ουσιωδώς η όψις των δύο τοίχων, διότι ο τοίχος 
Ραμνούντος είναι επιμελέτερος και πολυτελέστερος.



Το Ιερόν του Απόλλωνος του Ζωστήρος 17

λίθων είναι καμπύλη, το μεταξύ των δύο τούτων λίθων κενόν πληρούται δια 
μικρότερου λίθου λαμβάνοντος ακριβώς το σχήμα της καμπύλης αποτομής προς 
ακριβεστάτην εφαρμογήν και πλήρωσιν του κενού χώρου. Αι γραμμαί της αρμο- 
γής των λίθων είναι λεπταί, ώστε πρέπει τις να πιστεύση ότι μόνον δια της ακρι- 
βούς εφαρμογής συνεδέοντο προς αλλήλους οι λίθοι χωρίς παρεμβολής συνδε-

Ε ικ .  8 .  Ο  σ η κ ό ς .

τικής τίνος ύλης. Ο  ούτω κτισμένος τοίχος είναι διπλούς, αποτελείται δηλαδή 
εκ μιας εξωτερικής και μιας εσωτερικής σειράς λίθων. Έ χει πάχος 0.45, των δυο 
δε όψεων του τοίχου το πάχος των λίθων κυμαίνεται μεταξύ 0.25 και 0.151. Ή  
εσωτερική όψις του τοίχου της βόρειας πλευράς είναι επεσκευασμένην και όπου 
επί της εξωτερικής όψεως σώζεται ο αρχικός τρόπος οικοδομής, άλλα και κατά 
την επισκευήν εχρησιμοποιήθησαν κατά το πλείστον οι λίθοι του παλαιού τοίχου 
συνδεθέντες δι’ άφθονου άσβεστου. Σποραδικά όμως τμήματα και επί της εσωτε- 1 1

1 Ε μ ετρήθη  το πάχος τούτο επί λίθων κατειργασμένων ούτως ώστε να φαίνεται, ότι ασφαλώς ανή- 
κουσιν εις τον τοίχον, αλλά μη ευρισκομένων εν τη αρχική των θέσει. Ε π ί  του σωζομένου τμήματος της 
αρχικής οικοδομής δεν ήτο δυνατόν να μετρηθή το πάχος των λίθων των δύο όψεων, διότι η άνω επιφάνεια 
τούτου καλύπτεται υπό της υστερωτέρας ασβεστοκτίστου επισκευής.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1927-28 3
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ρικής ταύτης όψεως είναι ακόμη εκ της αρχικής οικοδομής και οι λίθοι επ’ αυ- 
τών συγκρατούνται μόνον δια της ακριβούς προσαρμογής άνευ συνδετικού.

Ε ικ .  9 .  Β ό ρ ε ια  π λ ε υ ρ ά  σ η κ ο ύ .

Και αι τρεις άλλαι σωζόμεναι πλευραί του ναού είναι καθ’  ολοκληρίαν επε- 
σκευασμέναυ και επί τούτων εχρησιμοποιήθησαν εν αφθονία οι λίθοι της παλαιο-

Ε ικ .  1 0 . Α ν α τ ο λ ικ ή  π λ ε υ ρ ά  σ η κ ο ύ .

τέρας οικοδομής αναγνωριζόμενοι εκ του ιδιαιτέρου τρόπου της κατεργασίας των 
αλλά και τεμάχια μαρμάρων είναι εκτισμένα εις τους τοίχους τούτους και επί του 
δεξιού βορειοτέρου τμήματος του τοίχου της εισόδου η ανωτάτη σωζομένη σειρά 
αποτελείται εκ πωροπλίνθων καλώς ειργασμένων ειλημμένων εξ άλλων κτισμάτων
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εις τας αρμογάς πολλάκις παρεμβάλλονται μικρά λιθάρια μετά της άσβεστου, 
ενίοτε δε και θραύσματα κεραμιδιών, το τελευταίον δε τούτο παρατηρείται προ 
πάντων επί της πλευράς της εισόδου (εικ. 10, ιδέ και εικ. 8). Κατά τας γωνίας 
των τοίχων χρησιμοποιούνται φυσικά μεγαλύτεροι λίθοι, όλως δ' εξαιρετικόν 
είναι το μέγεθος του κατωτάτου λίθου της ανατολικής γωνίας της νοτιάς πλευράς 
(ύψος 0.90, πλατ. κάτω 0..55, εικ. 11).

Της θύρας (πλατ. 1.70) σώζονται αμφότεραι αι παραστάδες (μέχρις ύψους 
1.45 η αριστερά και 1.20 η δεξιά), και το κατώφλιον. Και αι παραστάδες (εικ. 12),

Ε ικ .  11. Γ ω ν ία  ν ο τιά ς  π λ ε υ ρ ά ς  σ η κ ο ύ . Δ εξ ιά  π ρ ο  τη ς  γω ν ία ς  π ρ ο σ θ ή κ η  υ σ τερ ω τέρ ο υ  κ τ ίσ μ α το ς .

όπως σώζονται, προέρχονται εξ επισκευής, διότι προς συναρμογήν και σύνδεσιν 
των λίθων των εχρησιμοποιήθη άσβεστος παρεμβληθέντων και μικρών πλακιδίων, 
άλλ’ όμως οι λίθοι και τούτων φαίνεται, ότι είναι εκ του αρχικού κτιρίου. Η  αρι- 
στερά (νοτία) παραστάς αποτελεί ται εκ δύο μεγάλων τιτανόλιθων (0.76 X 0.44 X
0.54 και 0.65X0.42X 0.72) σφυροκοπημένων και εξισωμένων κατά τας πλευράς 
εμφανίσεως και προσαρμογής προς τον ανώτερον και κατώτερον λίθον.  Η  δεξιά 
παραστάς μέχρι του ύψους 1.20 περίπου καθ’ ο σώζεται κατεσκευάσθη εκ δύο 
λίθων, ων ο ανώτερος (ύψους 0.35) είναι πολύ μικρότερος του κατωτέρου. Το 
κατώφλιον σύγκείται εκ δύο μεγάλων πλακών, ων η μια προς δεξιά είναι λίθος 
ακτίτης μήκ. 1.03, πλατ. 0.66 και πάχ. 0.30 περίπου, η ετέρα είναι τιτανόλιθος 
μήκ. 0.68, πλατ. 0.67 και πάχ. 0.35. Επικάθηται επί θεμελίου εκ μικρών λίθων, το
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όποιον είναι κατά ολίγα εκατοστά πλατύτερον των πλακών.  Η  προς τα έξω επι- 
φάνεια του κατωφλιού είναι λελεασμένη μόνον μέχρι βάθους 0.20 περίπου, κατω-

Ε ικ .  12 . Θ ύρα  κ α ι εσ ω τερ ικ ό ν  σ η κ ο ύ .

τέρω δε είναι ακατεργαστος, προς τα έσω εξέχει η επιφάνεια του κατωφλιού ολί- 
γον ανωτέρω του δαπέδου 
του ναού, είναι δε η εσωτε- 
ρική άκρα τούτου κατά 0.05 
περίπου βεβαθυσμένη μέχρι 
πλάτους περίπου 0.12 ίνα έχη 
έρεισμα η κλεισμένη θύρα.

Οι λίθοι του κατωφλιού 
(εικ. 13) έχουσι την άνω επι- 
φάνειαν πολύ εφθαρμένην 
εκ της τριβής. Ε ν  τω μέσω 
περίπου της άνω επιφάνειας 
κατά το προς τα έσω άκρον 
αυτής υπάρχει μια οπή και 
παρ’ αυτήν ίχνη ετέρας δια 
την ασφάλισιν της κλεισμέ- 
νης θύρας* λοιπόν ήτο η θύρα 
δίφυλλος και ήνοιγε προς τα 
έσω. Κατά τα άκρα του κατωφλιού προ των παραστάδων υπάρχει επιμήκης κατε- 
ργασία με δύο τετραγώνους βαθυτέρας όπάς κατά τα άκρα της, εξη ς  εμφαίνεται,

Ε ικ .  1 3 . Κ α τώ φ λ ιο ν  θ ύρα ς  σ η κ ό ν  ο ρ ώ μενο ν  έ σ ω θ ε ν .
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ότι αι λίθιναι παραστάδες εκαλύπτοντο δια ξύλινων σταθμών αποτελουμένων εκ 
δύο όρθιων τετραγωνικών δοκίδων εντεθειμένων επί των προς τα άκρα βαθύτερων 
οπών, έφ' ων προσηλούτο σανίς πλατεία καλύπτουσα καθ’ όλον της το πλάτος 
την προσθίαν όψιν της λίθινης παραστάδος1. Ί να στηρίζεται καλλίτερον το ξύλι- 
νον τούτο κατασκεύασμα προσηλούτο εις ξύλον εντεθειμένον εντός οπής υπαρχού- 
σης επί του μέσου του κάτω άκρου της λίθινης παραστάδος.

Το δάπεδον εντός του ναού αποτελείται εκ μεγάλων πλακών τιτανόλιθου, 
καλώς πελεκημένων πασών σχεδόν εις σχήμα ορθογώνιον (ίδε σχέδιον σηκού 
ανωτέρω σελ. 15 εικ. 7). Αι πλάκες είναι κάλλιστα προσηρμοσμέναι προς αλλή- 
λας, η πολυτελής δ' εμφάνισις του δαπέδου τούτου και η τελειότης της εργασίας 
αυτού, η όποια διακρίνεται ακόμη παρ όλην την φθοράν της επιφάνειας των 
λίθων, αποτελεί δυσαρμονίαν προς την ευτελή τοιχοδομίαν των επεσκευασμένων 
τοίχων, και εκ τούτου δε γίνεται φανερόν, ότι και το δάπεδον ανήκει, όπως και ο 
τοίχος της βόρειας πλευράς εις αρχικόν παλαιότερον κτίριον. Το πάχος των λίθων 
του δαπέδου (0.20) ηδυνήθην να μετρήσω εις σημείον τι παρά την βορείαν πλευράν 
εις απόστασιν 2.00 μ. από της βορειοδυτικής γωνίας, όπου λείπει εις λίθος αυτού 1 1 1 2.

Πώς ήσαν θεμελιωμένοι οι τοίχοι του σηκού δεν ήτο δυνατόν να μάθωμεν 
μετά βεβαιότητος, διότι εσωτερικώς εμποδίζει την εξέτασιν εις βάθος η ύπαρξις 
του δαπέδου, εξωτερικώς δε δεν ηδυνήθην να σκάψω εις ικανόν βάθος ένεκα του 
άφθονου ύδατος· ηδυνήθην μόνον να βεβαιωθώ, ότι η βάσις της εξωτερικής όψεως 
του τοίχου της βόρειας πλευράς, οπού μόνον έξητασθη το ανώτατον μέρος του 
θεμελίου 3, αποτελείται εκ μεγάλων επιπεδωμένων κατά την άνω επιφάνειαν πλα- 
κών όμοιων περίπου προς τας πλάκας του δαπέδου, και κείται 0.10 χαμηλότερον 
της επιφάνειας του δαπέδου και της βάσεως της εσωτερικής όψεως του τοίχου.

Εις απόστασιν 6.50 από της εισόδου διχάζει σήμερον την αίθουσαν του 
σηκού εγκάρσιος ασβεστόκτιστος τοίχος κατασκευασμένος εκ μικρών λίθων, και 
διακοπτόμενος 1.25 περίπου μακράν της νοτίας πλευράς, όπως μείνη κενός χώρος 
χάριν της θύρας του σχηματιζομένου δια του τοίχου τούτου μικροτέρου δωματίου 
προς το εσώτερον μέρος του σηκού. Ε πί του τοίχου της νοτίας πλευράς επί της 
εσωτερικής όψεως εις την γραμμήν του εγκαρσίου τούτου τοίχου και εις ύψος
0.65 από του δαπέδου του ναού εκφύεται τεμάχιον τοίχου εξ οπτόπλινθων εξέχον

1 N oack Eleusis σελ. 36 περιγράφει διαφόρους τρόπους κατασκευής στάθμου θύρας.
2 Α ναβρύζει εκεί ύδωρ ικανώς αλμυρόν, άλλ’ όχι όπως της θαλάσσης, ελαφρώς αλκαλικόν κατ’ ανά- 

λυσιν γενομένην υπό του χημείου του Πανεπιστημίου, - κάψας εις μικρόν βάθος εντός της οπής ταύτης άνέ- 
συρα εκ της ιλύος την κατωτέρω δημοσιευομένην κορινθιακήν πυξίδα.

3 Εξέτασις του παρά τον ναόν και τας βάσεις των κιόνων εδάφους δ ι’ εμβολής μεγάλου λωστού έδει- 
ξεν δ η  υπάρχει στερεά αδιαπέραστος στρώσις (ο φυσικός βράχος;) εις βάθος 1.10.
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σήμερον μέχρι 0.20 από της επιφανείας του τοίχου· ίσως τούτο είναι υπόλοιπον 
της αριστερας παραστάδος της θύρας του εσωτερικού δωματίου.  Ο  κίων, όστις 
είναι εκτισμένος εις το μέσον περίπου του τοίχου τούτου (φαίνεται επί της εικ. 8 
όπισθεν της τραπέζης) είναι καθ’ όλα τα φαινόμενα εκ των κιόνων της περιστά- 
σεως του ναού, λοιπόν δύναται να συμπεράνη τις εκ τούτου, ότι ο σωζόμενος τοί- 
χος εκτίσθη, αφού είχε πλέον καταστραφή η περίστασις.

Δεν είναι βέβαιον, αν υπήρχεν εκεί και επί της αρχικής οικοδομής το χώρι- 
σμα. Η  θέσις των βάθρων περί των όποιων θα ομιλήσωμεν αμέσως, εις το μέσον 
σχεδόν του όλου χώρου του ναού, πλησιέστερον κατά τι προς τον τοίχον της 
εισόδου και εις απόστασιν 1.20 από του τοίχου του χωρίσματος, θα ελεγέ τις, 
ότι προϋποθέτει την ύπαρξιν τοιούτου τοίχου, και ότι ακριβώς υπελογίσθη εν τω 
χώρω, όστις σχηματίζεται δια του τοίχου τούτου και του τοίχου της εισόδου. Το 
ότι το δάπεδον του ναού δεν διακόπτεται κατά την βάσιν του εγκαρσίου τοίχου, 
άλλα συνεχίζεται ομοίως επί όλης της επιφανείας της αιθούσης δεν δύναται, υπο- 
θέτω, να μαρτυρήση κατά της αρχικής υπάρξεως του τοίχου, διότι είναι τούτο 
τόσον στερεόν, ώστε θα ηδύνατο να βαστάση άσφαλώς τον μικρόν τοίχον και 
άνευ άλλου θεμελίου. Σημειούται προς τούτοις και ελαφρά τις ύψωσις του δαπέ- 
δου του χώρου του εσωτέρου δωματίου, και τούτο θα εμαρτύρει άσφαλώς υπέρ 
της αρχικής υπάρξεως του δωματίου τούτου, αν δεν ήτο δυνατόν να υποτεθή, ότι 
η ολίγον υψηλοτέρα θέσις του δαπέδου του εσωτέρου δωματίου οφείλεται εις 
καθίζησιν του προς την είσοδον χώρου.

Τα βάθ ρα. Ε ν  τω μέσω της όλης αιθούσης είναι τρία βάθρα κατά σειράν 
κατά το πλάτος της αιθούσης με την προσθίαν όψιν επί της αυτής περίπου γραμ- 
μής τεθειμένα (εικ. 14). Η  πρόσθια αυτών επιφάνεια απέχει 4.20 από του τοίχου 
της'εισόδου, περίπου δε η αυτή απόστασις (4.45 και 4.60) χωρίζει την οπισθίαν 
όψιν των βάθρων από του οπισθίου τοίχου του σηκού. Από του εγκαρσίου τοίχου 
απέχουσι αι οπίσθιαι όψεις των βάθρων κατά σειράν από του αριστερού 3.05, 
1.30 και 1.33, από δε των πλαγίων τοίχων απέχουσι το μεν προς δεξιά 0.95 από 
του βορείου, το δε προς αριστερά 0.70 από του νοτίου, και μεταξύ των απέχουσι 
ταύτα κατά 0.40.

Και των τριών βάθρων σώζεται σήμερον το κατώτατον μέρος ήτοι μια 
τετραγωνική πλαξ, εκ λευκού, πιθανώτατα νησιωτικού μαρμάρου, επί δε των δύο 
ακραίων και ευμέγεθες κυβικόν μάρμαρον, όπερ απετέλει προφανώς μέρος του 
αρχικού βάθρου.

Αι σωζόμεναι πλάκες των δύο προς δεξιά βάθρων είναι σχεδόν ισομεγέθεις 
(0.975x0.98 και 1.02χ  0.95) η αριστερά είναι ολίγον μεγαλειτέρα (1.26χ  1.26). 
Ύψος έχουσιν και αι τρεις περίπου 0.30. Αι δύο ακραίαι είναι εσφηνωμέναι στε-
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ρεώς κατά 0.10 περίπου εντός του λίθινου δαπέδου αποκοπέντων επιτήδειος των 
λίθων τούτου, όπου ήτο αναγκαίον.

Ε π ί της πρόσθιας όψεως της προς τα δεξιά βάσεως υπό την κορυφήν υπάρ- 
χει με ωραία, αρχαϊκά αττικά γράμματα χαραγμένη η επιγραφή h a λα]ιες άνέ-

Ε ικ .  14 . Ε σ ω τε ρ ικ ό ν  σ η κ ού π ρ ο  τη ς  τελ ε ία ς  α ν α σ κ α φ ή ς . Β ά θ ρα κ α ι τρ ά π εζα .

θεσαν (εικ. 15) αποθραυσθέντων μετά μέρους του μαρμάρου των τεσσάρων πρώ- 
των γραμμάτων, όμοια δε επιγραφή ελλιπής επίσης κατά την αρχήν υπάρχει εν 
τη ιδία θέσει και επί της προσόψεως της αριστεράς βάσεως h αλαιέ]ς ανέθεσαν.

Ε ι κ . 1 5 .  Ε π ιγ ρ α φ ή  δεξ ιά ς  β άσεω ς.

Ε π ί της δεξιάς ακραίας βάσεως, ίσταται κυβικόν βαθροειδές μάρμαρον (εικ. 
16) έχον μικράν εξέχουσαν βάσιν αποτελουμένην εξ ανεστραμμένου λεσβίου κυμα- 
τίου και ομοιόμορφον κορωνίδα αφανισθείσαν κατά το πλείστον1. Αι διαστάσεις 
τούτου είναι μήκ. 0.684, πλατ. 0.55 καί ύψος 0.52 περίπου. Ό μοιον μάρμαρον

1 Κατά την αποκάλυψιν του βάθρου εσώζετο όλη σχεδόν η κορυφή μετά της κορωνίδος, ως φαίνεται 
εν εικ. 14, άλλ’ εξηφανίσθη κατόπιν το πλεί στον μέρος ταύτης.



Ε ικ .  1 6 . Μ έρ η  δ εξ ιό ν  β ά θ ρο υ . 1) Κ α τω τ ά τη  β ά σ ις . 2 )  Κ υ β ικ ό ν  β ά θ ρον. 3 )  Λ έσ β ιο ν  κ υ μ ά τιον 
κ ά τω  ά κ ρ ο υ  κ υ β ικ ο ύ  β ά θ ρο υ . 4 )  Ά ν ω  ε π ιφ ά ν ε ια  κ υ β ικ ού β ά θ ρ ο υ .

E ι κ . 1 7 . H  α ρ ισ τερά  β ά σ ις  κ α ι το  ε π ' α υ τή ς  ευ ρ ισ κ ό μ εν ο ν  κ υ β ικ ό ν  β ά θ ρον.
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υπάρχει και επί της αριστερός ακραίας βάσεως μήκ. κατά την βάσιν 0.71 περίπου 
πλατ. 0.57 και υψ. 0.39 περίπου. Έ χει και τούτο απόθεσιν ομοίαν προς την του 
επί της δεξιάς βάσεως κυβικού μαρμάρου, άλλα δεν είχε και την κορωνίδα. Ή  
άνω επιφάνεια είναι κεκοιλωμένη μέχρι βάθους 0.025, μόνον δε μικρόν (πλατ. 
0.05) υψηλότερον πλαίσιον καταλείπεται επί των άκρων των τεσσάρων πλευρών 
(εικ. 17), Ε π ί της μιας όψεως του μαρμάρου τούτου υπάρχει σχεδόν υπό την 
κορυφήν με επίσης ωραία αρχαϊκά αττικά γράμματα χαραγμένη ολόκληρος η επι- 
γραφή hαλαιές ανέθεσαν (εικ. 18).

Ό τ ι τα κυβικά ταύτα μάρμαρα απετέλουν μέρος των αρχικών βάθρων, των 
οποίων κατώτατα μέλη ήσαν αι εν τη αρχική των θέσει ευρισκόμεναι ανωτέρω

Ε ικ .  1 8 . Ε π ιγ ρ α φ ή  κ υ β ικ ο ύ  β ά θ ρ ο υ .

περιγραφείσαι τρεις μαρμάριναι βάσεις αποδεικνύεται νομίζω, εκ της αναμφιβό- 
λως βαθροειδούς μορφής αυτών, εκ της θέσεως όπου ευρέθησαν και εκ της επι- 
γραφής του ενός εξ αυτών ούσης απολύτως όμοιας προς την επιγραφήν των δύο 
ακραίων εκ των τριών βάσεων.

Υποθέτω μάλιστα, ότι τύ έχον την επιγραφήν κυβικόν μάρμαρον απετέλει 
μέρος του μεσαίου βάθρου, διότι τούτου η κατωτάτη βάσις είναι μόνον άνευ επι- 
γραφής, επί ταύτης δε ευρέθη κατά την ανασκαφήν το εν εκ των δύο τμημάτων 
(το ήμισυ του όλου περίπου) εις α είχε θραυσθή το μάρμαρον τούτο. Τον λόγον, 
δ ι’  ον η επιγραφή του μεσαίου τούτου βάθρου εχαράχθη υψηλά επί του κυβικού 
μαρμάρου και όχι επί της κατωτάτης πλακός θα ίδωμεν κατωτέρω.

Την αρχικήν μορφήν των βάθρων μόνον κατ’ εικασίαν στηριζομένην οπωσ- 
δήποτε εις τα υπολειφθέντα και ανωτέρω περιγραφέντα μέρη τούτων και εις τα 
επί τούτων υπάρχοντα σημεία δυνάμεθα να αναπαραστήσωμεν ότι ταύτα απετε- 
λούντο εκ βαθμιδοειδώς επ’ αλλήλων επιτιθεμένων τμημάτων είναι και άλλως 
φανερόν, αλλά μαρτυρείται προς τούτοις και εκ του σχηματισμού της άνω επιφα- 
νείας της προς τα δεξιά κατωτάτης πλακός (εικ. 16, 1). Ταύτης δηλαδή το εσώτε- 
ρον μέρος είναι εις τετράγωνον περίπου σχήμα κατά 0.015 κεκοιλωμένον 1 4 κατα- 
λειπομένου πέριξ περί το κοίλωμα τούτο μετρίου πλάτους υψηλοτέρου πλαισίου. 
Το κοίλωμα έχει μήκος 0.74 (εξ ανατολών προς δυσμάς) και πλάτος 0.60. Είναι

1 Τ ων άλλων δύο βάσεων η άνω επιφάνεια είναι λεία και δεν έχει κοίλωμα. 
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φανερόν, ότι εντός του κοιλώματος τούτου ενετίθετο το ανώτερον τμήμα του 
βάθρου. Δεν είναι όμως απολύτως βέβαιον, αν μετά την κατωτάτην βάσιν ήκο- 
λούθει αμέσως το σωζόμενον κυβικόν βάθρον, η αν υπό τούτο υπήρχε και άλλη 
μέτριου ύψους και ολίγω πλατυτέρα πλαξ.

Α ν  λάβωμεν υπ' όψιν, ότι το κοίλωμα της άνω επιφάνειας της κατωτάτης 
βάσεως 1 του προς δεξιά ακραίου βάθρου είναι κατά τινά εκατοστά μεγαλείτερον 
της κάτω επιφάνειας του επί της βάσεως ταύτης κυβικού μαρμάρου, όπερ ασφα- 
λώς θα ανήκεν εις το βάθρον τούτο, πρέπει να υποθέσωμεν, ότι μεταξύ των δύο 
τούτων μελών παρενετίθετο και άλλη πλαξ χωρούσα ακριβώς εντός του κοιλώμα- 
τος της κατωτάτης βάσεως, θα εξείχεν αύτη κατά ολίγα εκατοστά (0.025 - 0.03) 
πέριξ της κάτω επιφάνειας του κυβικού μαρμάρου. Η  πλαξ αύτη δεν ήτο ανάγκη 
να έχη σημαντικόν ύψος, ίσως δεν υπερέβαινε τα 0.15, θα απετέλει δε κατά τινά 
τρόπον συνέχειαν του σχηματισμού της υποθέσεως του κυβικού μαρμάρου.

Αλλά και περί του ανωτάτου τμήματος των βάθρων και του τρόπου κατά 
τον όποιον ήσαν ιδρυμένα επ' αυτών τα αγάλματα δεν δυνάμεθα μετά βεβαιότη- 
τος να αποφανθώμεν, ούτω δεν δυνάμεθα να γνωρίζωμεν, αν εντός του κοιλώμα- 
τος του φέροντος την επιγραφήν κυβικού μαρμάρου, όπερ, ως είπομεν θα απετέ- 
λει μέρος του μεσαίου βάθρου, ενετίθετο αμέσως η πλίνθος του αγάλματος κατα- 
σκευασθείσα επίτηδες τετραγωνική, η αν μεταξύ ταύτης και του κυβικού μαρμάρου 
παρενεβάλλετο και άλλη τετραγωνική πλαξ. Ακόμη δυσκολώτερον είναι τούτο το 
ζήτημα ως προς το δεξιόν ακραίον βάθρον, διότι του επί τούτου ευρισκομένου 
κυβικού μαρμάρου είναι κατεστραμμένη η άνω επιφάνεια, υπάρχει δ' επί ταύτης 
μόνον το υπόλοιπον βαθείας τετραγωνικής οπής πλατ. 0.10 περίπου1 2 (ιδέ εικ. 16. 4).

Τράπεζα. Έμπροσθεν του μεσαίου βάθρου, όχι ακριβώς εν τω μέσω μεταξύ 
των δύο πλαγίων τοίχων ίσταται μονόλιθος συμπαγής τράπεζα εκ μαρμάρου κυα- 
νοφαίου (Υμηττού) μήκ. 1.20, ύψος 0.63 και πλατ. 0.62 (ίδε επί εικ. 12 και 14). 
Αύτη δεν είναι εσφηνωμένη εντός του δαπέδου του ναού, άλλ’ επικάθηται απλώς 
επί τούτου. Η  πρόσθια επιφάνεια έχει κοιλανθή εις βάθος 0.12, ούτως ώστε σχη- 
ματίζεται μια βαθυτέρα, λεία επιφάνεια πλαισιουμένη εκατέρωθεν μεν υπό των 
ποδών της τραπέζης, ορθογωνικών παραστάδων (πλατ. 0.10) καταληγουσών εις

1 Π ρέπει να σημειωθή, ότι το κοίλωμα τούτο δεν εί ναι μετ’ εξαιρετικής επιμελείας εσκαμμένον, απο- 
βαίνει δε αβαθέστερον, έφ ’ όσον χωρεί  εκ του δυτικωτέρου άκρου προς το ανατολικώτερον. Ά λλα και εν 
γένει η όλη εργασία των βάθρων μάλλον ως αμελής δύναται να χαρακτηρισθή.

2 Ο λίγον δύναται να βοηθήση εις την αναπαράστασιν των βάθρων το βάθρον του Φαιδίμου (Καββα- 
δία Γλυπτά Έ θν. Μουσείου αριθ. 81, Ά ρχ. Δελτ. 1890, πιν. Γ 4, Bulle S tatuenbaseu σελ. 11 Jahresh. XVI 
σελ. 87 εικ. 46. Πρωτοφανές εις τα αρχαϊκά βαθμιδωτά βάθρα είναι και ένεκα του ύψους του ακόμη το με 
ιδιαιτέραν κόσμησιν της βάσεως και της κορυφής κυβικόν μέλος των βάθρων ημών.
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άκρα ποδών λέοντος, άνω δε υπό της συμφυούς πλακός της τραπέζης, της όποιας 
το πρόσθιον άκρον είναι λοξώς αποκεκομμένον και έχει εκατέρωθεν καθ’ ο σημείον 
συμφύεται το λοξόν απόκομμα προς τους πόδας, χωνιοειδές όγκωμα (εικ. 19).

Και η οπίσθια όψις της τραπέζης είναι παραπλησίως εσχηματισμένη, άλλ’ 
επιπολαιότερον ειργασμένη, οι ακροι πόδες λέοντος δεν έχουσι δηλωθή, και η 
κοίλανσις της επιφάνειας δεν φθάνει εις το αυτό βάθος όπως επί της πρόσθιας 
όψεως. Και κατά τα πλάγια εξέχει η άνω επιφάνεια της τραπέζης κατά 0.12, κάτω 
δε λήγει κατά τα πλάγια εις εξοχήν 0.02.
Ό λην σχεδόν την βαθυτέραν επιφάνειαν 
του προσθίου μέρους της τραπέζης ταύ- 
της καλύπτει η κατωτέρω (αριθ. 4) δη- 
μοσιευομένη επιγραφή, τιμητική του 
Αλαιέως Πολυστράτου ιερέως και άλ- 

λων Αλαιέων.
Πότε ιδρύθη η σωζομένη τράπεζα 

εις την θέσιν εκείνην δεν είμεθα εις θέ- 
σιν να ορίσω μεν ακριβώς. Η  μορφή της, 
απλή όπως είναι, δεν παρέχει σημεία 
ικανά προς ακριβή χρονολόγησίν της 
κατασκευής της.  Η  επί της πρόσθιας 
όψεως επιγραφή εχαράχθη εκεί περί το 
τέλος ίσως της 4ηs εκατονταετηρίδος, 
άλλ’ η τράπεζα ηδύνατο να ευρίσκεται 
εν τω ναώ πολύ πρότερον. Ως ανάθημα εις τον θεόν του ναού έχον και τον προο- 
ρισμόν να αποτίθενται επ’ αυτού τα προσφερόμενα εις τούτον μικρά δώρα, είναι 
φυσικόν να δεχθώμεν, ότι ετέθη εκεί συγχρόνως με την ίδρυσιν του αγάλματος, 
μαρτυρεί ο αφ' ετέρου υπέρ της συγχρόνου μετά του αγάλματος ιδρύσεως της 
τραπέζης εν η θέσει σώζεται εισέτι, το ότι η επιγραφή του βάθρου του μεσαίου 
αγάλματος, προ του όποιου, ίσταται η τράπεζα δεν είναι χαραγμένη επί του κατω- 
τάτου λίθου του βάθρου όπως επί των δύο άλλων, άλλ’ επί του υψηλοτέρου τμή- 
ματος του βάθρου, επί του κυβικού μαρμάρου, δια να μη αποκρύπτεται υπό της 
Τραπέζης λ

Εικ. 19. Γωνία μαρμάρινης τραπέζης.

1 Ε ντός του ναού ευρέθησαν και άλλοι δύο όμοιαι καθ’ όλα πλάκες εκ φαιού λίθου του Υ μηττού και 
αυτοί, σχηματίζουσαι κατά την μιαν στενήν πλευράν άτεχνον πόδα ζώου, προφανώς και αυταί πόδες τραπέ- 
ζης, ήτις όμως απετελείτο εκ χωριστών μερών, των ποδών και επί τούτων τεθειμένης πλακός, και δεν ήτο 
συμπαγής, όπως η άλλη τράπεζα. Πλείονες τράπεζαι υπήρχον και εντός του ναού της Δεσποίνης εν Λυκο- 
σούρσ (Κουρουνιώτη, Κατάλ. Μουσ. Λυκοσ. σελ. 61 έ |. αριθ. 68 - 66).
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Ε ικ .  2 0 .  Ο π ί σ θ ιον ήμ ισ υ  εσω τερικού σηκόν.

Θρόνος. Εις τον σταθερόν διάκοσμον του ναού προωρισμένος να εξυπηρε- 
τήστη όπως και η τράπεζα τον Θεόν, η πιθανώτερον εχων τον πρακτικόν σκοπόν 
να κάθηται επ’ αυτού ο ιερεύς, ανήκει μαρμάρινος θρόνος ιδρυμένος προς τον

νότιον τοίχον αριστερά ολίγον προ 
των βάθρων (εικ. 20). Έ χει ούτος 
το σύνηθες σχήμα (εικ. 21)1 και 
το φυσικόν μέγεθος θρόνου (ύψος 
0.92, πλατ. 0.65, ύψος καθίσμα- 
τος 0.45 και πλάτος κυρίως έδρας 
0.40), ο δε γλυπτικός αυτού δια- 
κοσμος περιορίζεται εις την ανά- 
δειξιν εν αναγλύφω των χαρακτη- 
ριστικών μερών της μορφής αυτού· 
ούτω σημειούνται τα καμπύλα 
σκέλη, η καθ’ αυτό έδρα και το 
ερεισίνωτον. Αποκεκρουμένα ει- 
ναι προς τούτοις όλη η δεξιά προ- 1

E ι κ . 21. Θρόνος μαρμάρινος  εντός σ η κ ο ύ .

1 Τα σχέδια των εικόνων 10, 13 και 
20 οφείλω εις τον αρχιτέκτονα Α. Ζάχον, τα 
σχέδια των εικόνων 5 και 7 κατήρτισεν ο 
αρχιτέκτων Μπίρης, και τα σχέδια των εικό- 
νων 16, 17 και 19 ο αρχιτέκτων Νομικός. 
Εις τούτους εκφράζω τας θερμάς μου ευχα- 
ριστίας.
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σθία γωνία του καθίσματος, και μέρος της κορυφής και αι ημικυκλικαί περίπου 
άκραι των δυο πλευρών του νώτου, είναι δε αποτετριμμένη και η κορυφή της 
πρόσθιας όψεως του καθίσματος, ώστε δεν είναι δυνατόν να λεχθή μετά βεβαιό- 
τητος ότι διακρινόμενα εκεί ίχνη ανήκουσι τωόντι εις αποτριβείσαν επιγραφήν.

Εντός του σηκού, προ των βάθρων κείμενος, ευρέθη και ο κιονίσκος, επί του 
όποιου είναι χαραγμένον το κατωτέρω δημοσιευόμενον αρχαϊκόν έμμετρον επί- 
γραμμα αφιερώσεως εις τον Απόλλωνα. Επίσης εντός του ναού προς το όπισθεν 
μέρος αυτού ευρέθη και η εν εικ. 39,1-3 κατωτέρω δημοσιευομένη κεφαλή. Ευρέ- 
θησαν ακόμη εντός του σηκού διάφοροι σφόνδυλοι κιόνων εκ τιτανόλιθου (ιδέ 
εικ. 14), άλλ’ ούτοι μετετέθησαν εκεί εις υστερωτέρους χρόνους ασφαλώς εκ της 
εξωτερικής περιστάσεως μετά την καταστροφήν ταύτης.

Προς συμπλήρωσιν της εικόνος του σηκού πρέπει να αναφέρωμεν άτεχνον, 
λιθίνην, υψηλήν, ολμοειδή λεκάνην (ύψος 0.45, διαμ. 0.50 με αβαθές σχετικώς 
κοίλωμα) (εικ. 10 και 12), ήτις ίσταται προ της εξωτερικής όψεως της αριστερός 
παραστάδος της θύρας και εχρησίμευε πιθανώτατα ως περιρραντήριον λ Α ντι- 
στοίχως προς το περιρραντήριον τούτο ίσταται προ της δεξιάς παραστάδος της 
θύρας τετραγωνική στήλη εκ λευκού μαρμάρου ύψος 0.96 και πλατ. 0.38 επί συμ- 
φυούς βάσεως πλατ. 0.53 και ύψος 0.23. Η  στήλη έληγεν άνω εις κορωνίδα, εχρησ

ίμευε δε πιθανώτατα ως βάσις μικρού αγάλματος 2 και είχεν εμπρός υπό την 
κορυφήν την επιγραφήν του αναθέτου, ης διακρίνονται λίαν αμυδρώς γράμματα 
των τριών στίχων, εξ ων φαίνεται, ότι και η βάσις αύτη ήτο σχεδόν σύγχρονος 
προς τα εντός του ναού βάθρα (3ου στίχου λείψανα ΑΝΕ). Της βάσεως της στήλης 
το κατώτερον ήμισυ δεν είναι λελεασμένον εκ τούτου δε καταφαίνεται, ότι εκρύ- 
πτετο αύτη εντός του εδάφους εν μέρει.

Προ της δεξιάς γωνίας του τοίχου της εισόδου του σηκού υπάρχει και ετέρα 
μαρμάρινη βάσις τετραγωνική μήκ. 0.48, πλατ. 0.46 και ύψος 0.14 έχουσα άνω 
τετραγωνικόν κοίλωμα μήκ. 0.27 και πλατ. 0.22 προς ένθεσιν μαρμάρινου αγαλ- 
ματίου η ερμοειδούς στήλης, η βάσις ήτο εντεθειμένη εντός ετέρας τετραγωνικής 
βάσεως εκ τιτανόλιθου κατά το ήμισυ κρυπτόμενης εντός του εδάφους. Επί της 
πρόσθιας όψεως της μαρμάρινης βάσεως είναι χαραγμένη η κατωτέρω (αριθ. 2) 
δημοσιευομένη επιγραφή του αναθέτου.

Ή  περίστασις. Η περίστασις (ιδέ σχέδιον εικόνος 7) αποτελείται εκ τεσσά- 
ρων κιόνων επί των στενών πλευρών και εξ επί των πλαγίων, σώζονται δε τούτων.

1 Και δευτέρας ολμοειδούς λεκάνης το ήμισυ ευρέθη έξω πλησίον του σηκού. Παρά την είσοδον του 
ναΐσκου της Α φροδίτης εν Κωτίλω υπήρχε τετραγωνική λεκάνη ως περιρραντήριον (Ά ρχ. Ε φ . 1903, 162).

* ’Αλλά το άνω μέρος της επιφάνειας δεν έχει κοίλωμα προς στερέωσιν πράγματος επ ’ αυτού.
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πάσαι αι βάσεις, και επί τεσσάρων εκ τούτων, τριών της βόρειας πλευράς και 
μιας της νοτιάς υπάρχουσιν ακόμη οι κατώτατοι σφόνδυλοι. Ε π ί του σφονδύ- 
λου, όστις σώζεται επί της προτελευταίας προς δυσμάς βάσεως της βόρειας 
πλευράς υπάρχει μετ’ επιμελείας εγκεχαραγμένον το γράμμα Ε (εικ. 22).

Εικ. 2 2 .  Γράμματα χαραγμένα επ ί σφονδύλων της περιστάσεως.

Όπως είπομεν ήδη, οι κίονες δεν είναι ιδρυμένοι επί συνεχούς τίνος στυλο- 
βάτου, άλλ’ έκαστος τούτων έχει ιδιαίτερον βάθρον αποτελούμενον εκ τετραγωνι-

Εικ. 2 3 .  Η  νοτιά πλευρά του σηκού με την σειράν των βάσεων των κιόνων της περιστάσεως.

κής πλίνθου εκ πώρου λίθου (0.80 X 0.80 χ  ύψος 0.30) τεθειμένης επί θεμελίου 
πλατυτέρου κατά 0.15 (εικ. 23 και 24). Οι σφόνδυλοι ίστανται αμέσως άνευ ιδιαι- 
τέρας βάσεως επί της τετραγωνικής πλίνθου, δεν είναι δε δυνατόν να βεβαιωθή 
σήμερον οποίας μορφής ήτο το κιονόκρανον, αν είχον τοιούτον ως φαίνεται
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όμως ήσαν απλοι στρογγυλοί στύλοι φέροντες πιθανώς επί απλού τίνος κιονό- 
κρανου η κιονοκρανοειδούς επιθήματος ομοίως απλούν ξύλινον θριγγόν.

Εικ. 24 .  Βόρεια πλευρά σηκόν με κίονας περιστάσεως.

Οι κίονες είναι πάντες εκ τιτανόλιθου καλώς και ομαλώς εστρογγυλωμένοι, 
ευρέθησαν δ' εκ τούτων 27 τεμάχια διαφόρων μεγεθών. Ε π ί πάντων παρατηρεί- 
ται ικανή μείωσις. Αι μεγάλαι διάμετροι κυμαίνον- 
ται μεταξύ 0.465 και 0.365, αι περισσότεραι όμως εκ 
τούτων δεν είναι κάτω των 0.40. Αι μικρί διάμετροι 
φθάνουν μέχρι 0.32. Ως εξάγεται εκ των ευρισκομέ- 
νων εν τη αρχική των θέσει σφονδύλων 0.465 είναι 
η διάμετρος της βάσεως.

Σφόνδυλοί τινές είναι ηριθμημένοι δια γραμμά- 
των προς ευκολίαν της τοποθετήσεως. Ούτω επί δύο 
σφονδύλων επαναλαμβάνεται το γράμμα Β, επί άλλου 
το γράμμα Δ και επί του ανωτέρω ήδη μνημονευθέν- 
τος το γράμμα Ε (εικ. 24). Αι διάμετροι των εχόντων 
το γράμμα Β δύο σφονδύλων, συμφωνούσιν ακριβώς 
καθ’ ας επιφάνειας υπάρχει το γράμμα, ώστε δύνα- 
ται να θεωρηθή ως βέβαιον, ότι οι δύο ούτοι ήσαν 
επ' αλλήλων τεθειμένοι ως μέρη του αυτού κίονος.

Εις την εξεύρεσιν του ακριβούς ύψους των κιό- 
νων δεν βοηθούσι μετ’ απολύτου βεβαιότητος οι ευρεθέντες σφόνδυλοι· ότι έφθα- 
νον τουλάχιστον μέχρι 2.475 (πρέπει να ήσαν ασφαλώς υψηλότεροι) δύναταί τις

Εικ. 2 5 .  Συνανήκοντες σφόνδυλοι 
περιστάσεως.
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να συμπεράνη προσθέτων τα ύψη δύο σφονδύλων (1.185 και 0.625), οι όποιοι 
δύνανται να συνανήκουν, διότι συμφωνούσιν η μεγάλη διάμετρος του ενός προς 
την μικράν διάμετρον του ετέρου, υπάρχουσι δε και επί των δύο αντίστοιχοι οπαί 
δια την σύνδεσιν δια γόμφων των δύο τμημάτων (εικ. 25). Ό τι ήσαν ακόμη υψη- 
λότεροι οι κίονες προκύπτει και εκ του ότι επί της επιφάνειας της άνω όψεως του 
μακροτέρου σφονδύλου υπάρχει οπή μαρτυρούσα, ότι υπήρχε και άλλος ανώτερος 
σφόνδυλος μέλλων να στερεωθή δια γόμφου εντός αυτής. Ακόμη δε και αν λάβω-

Εικ. Κ ρηπίς  βωμού.

μεν υπ' όψιν, ότι η διάμετρος της βάσεως των κιόνων είναι 0.465, η δ' ευρεθείσα 
μικροτέρα διάμετρος είναι 0.325, δια να συμπληρώσωμεν τον δια των δύο προα- 
ναφερθέντων σφονδύλων σχηματιζόμενον κίονα πρέπει να προσθέσωμεν κατ’ 
αμφοτέρας τας διευθύνσεις και άλλον σφόνδυλον δια να φθάσωμεν δια της εντά- 
σεως προς τα κάτω και της μειώσεως προς τα άνω τας διαμέτρους ταύτας.

Εις σφόνδυλος έχει μήκος 2.48, είναι δ' ούτος ο κατώτατος διότι έχει μεγά- 
?,ην διάμετρον 0.465, όπερ ως είπομεν είναι η διάμετρος της βάσεως.

Ε π ί ενός σφονδύλου ευρεθέντος και κειμένου ακόμη εντός του σηκού υπάρ- 
χει κατά το πλάγιον εντός οπής υπόλοιπον παχείας σιδηράς ράβδου. Οπαί προς 
σύνδεσιν των σφονδύλων δια γόμφων δεν υπήρχον επί πάντων των κιόνων.

Ό  Βωμός. Έ μπροσθεν του σηκού εις απόστασιν 6.75 από του τοίχου της 
εισόδου και επί του κατά μήκος άξωνος αυτού σώζεται η κρηπίς ευμεγέθους 
βωμού (εικ. 26* ιδέ εικ. 6 και σχεδιάγραμμα εικ. 7). Έ χει σχήμα ορθογωνικόν
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(4.25 χ  2.55) και συνίσταται εκ κεντρικού πυρήνος εξ ερυθρωπού ισχυρώς πεπιε- 
σμένου χώματος περιβαλλόμενου υπό μιας σειράς μεγάλων τιτανόλιθων με καλώς 
λελεασμένην την προς τα άνω όψιν, η προς τα έξω όψις των λίθων είναι μόνον 
κατά το ανώτερον ήμισυ πελεκημένη ομαλώς, ενώ το κατώτερον εξέχει ελαφρώς 
και είναι αμελέστερον πελεκημένον, ίνα δια της διαφοράς ταύτης της κατεργασίας 
ορίζεται η ευθυντηρία του κτίσματος. Πλήν των περιβαλλόντων τον κεντρικόν 
πυρήνα τιτανόλιθων υπάρχει επί του δυτικού ημίσεως στρώσις εκ μιας σειράς

Εικ. 2 7 .  Νοτιοδυτική γωνία και άνω επιφάνεια κρηπίδος βωμού.

μεγάλων πλακών τιτανόλιθου ως συνέχεια της άνω επιφάνειας των λίθων του 
εξωτερικού περιβλήματος (εικ. 27).

Οι λίθοι της κρηπίδος του βωμού είναι ικανώς μεγάλοι, ιδίως οι δύο ακραίοι 
της δυτικής όψεως (1.20X0.65X0.45 και 1.10X0.62X0.44). Ε π ί εκατέρου των 
δύο τούτων τελευταίων λίθων υπάρχει επί της άνω επιφάνειας αύλαξ μήκους 0,35 
πλάτους 0.15 προς ένθεσιν στήλης (ιδέ εικ. 27).

Εμπρός και κατά μήκος της δυτικής όψεως της κρηπίδος υπάρχει σειρά 
σχεδόν όλος άκατεργάστων λίθων επεκτεινομένην προς βορράν και πέραν της κρη- 
πίδος του βωμού μέχρις αποστάσεως 1.50 περίπου· τούτων η άνω επιπεδωμένη 
οπωσδήποτε επιφάνεια ευρίσκεται 0.44 χαμηλότερον της άνω επιφάνειας της κρη- 
πίδος του βωμού.  Η  πιθανωτάτη εξήγησις της σειράς ταύτης των λίθων είναι,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1927 -28 5
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ôn εχρησίμευεν ως υπόθημα βαθμίδος, αν και μένει ούτω ανεξήγητος η συνέχεια 
ταύτης και πέραν της βόρειας πλευράς του βωμού.

Προς ακριβή σχεδόν αναπαράστασιν του βωμού παρέχουσιν ικανά βοηθη- 
τικά σημεία τα σωθέντα λείψανα. Ε πί της άνω όψεως των λίθων της κρηπίδος 
του βωμού σημειούται εις απόστασιν 0.90 από του δυτικού ακρου (η ανατολική 
πλευρά είναι τελείως σχεδόν κατεστραμμένη) δι’ αισθητής διαφοράς της κατεργα- 
σίας της επιφάνειας η γραμμή της τοποθετήσεως του υψηλοτέρου μέρους του 
βωμού, της θ υμέλης. Η  επιφάνεια των λίθων της κρηπίδος επί της θέσεως οπού

ήτο το άκρον της θυμέλης είναι 
πολύ επιμελέστερον λελεασμένη 
και διακρίνεται σαφώς από της 
λοιπής επιφάνειας. Προς ανα- 
παράστασιν και της κορυφής της 
θεμέλης εύρομεν ευτυχώς όχι 
πολύ μακράν του βωμού το με- 
γαλείτερον μέρος της μιας εκ 
των πλαγίων πλευρών ταύτης, 
των κρατεντών (εικ. 28). Είναι 
εκ του αυτού τιτανόλιθου εξ ου 
και η κρηπίς, και έχει μορφήν 

τριγωνικήν (μήκ. του ημίσεως της βάσεως 0.16, ύι[ωυς κατά το κέντρον 0.48, πάχ. 
0.16), επί δε της μιας όψεως εξαίρεται εν αναγλύφω αέτωμα σημειουμένων δια 
καταλλήλου εξοχής του γείσου και των ακρωτηρίων επί της κορυφής, του κέν- 
τρου, και των άκρων.

Ή  ετέρα όψις του λίθου του κρατευτού είναι μόνον επίπεδος και εξωμαλι- 
σμένη. Ό τ ι ο λίθος ούτος είναι πράγματι ο έτερος των κρατευτών του βωμού 
δεικνύει η μορφή του, η θέσις της ευρέσεως και μάλιστα η συμφωνία των δια- 
στάσεων αυτού προς το μέγεθος, όπερ θα είχεν η θυμέλη συμφώνως προς τα 
καταλειφθέντα επί της σωθείσης κρηπίδος ικανώς σαφή σημεία. Ε π ί της παρα- 
τιθεμένης εικόνος 29 παρέχομεν εν αναπαραστάσει1 την πιθανωτάτην μορφήν 
του βωμού.

Παρά τον βωμόν ευρέθησαν κατά την ανασκαφήν ίχνη πυρών, άλλ’ ούδεν 
κινητόν εύρημα.

Πλαγίως προ του ναού απέχον 2.75 περίπου από προεκτάσεως της γραμμής 
της βόρειας τούτου πλευράς και 1.25 περίπου από προεκτάσεως της γραμμής της

E ικ . 2 8 .  Τμήμα κρατευτού.

Ή  αναπαράστασις είναι κατά το πλεί στον έργον του καθηγητού Ο ρλάνδου.
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Εικ. 2 9 .  Α ναπαράστασις βω μού.

ανατολικής πλευράς του ναού είναι ιδρυμένον μέγα τετράγωνον βόθρον (εικ. 30) 
αποτελούμενον εκ δύο βαθμιδών ων η κατώτερα (υψ. 0.51), σύγκειται εκ δύο 
μεγάλων ισομεγεθών (1,30X 
0,65 εκάτερος) σκληρών πώ- 
ρων, η δ' ανώτερα εξ ενός 
ερυθρού τιτανόλιθου του 
Υ μηττού(1.00 X1.00 X 0.40).
Ε π ί του δευτέρου τούτου 
λίθου ήτο πιθανώτατα τεθει- 
μένος και τρίτος φέρων την 
πλίνθον μετά του αγάλματος.

Κατασκευή των τοί- 
χων τον σηκού. Ανωτέρω 
εν σελ. 15-16 εξεθέσαμεν το 
σύστημα καθ’ ο ήσαν εκτι- 
σμένοι οι αρχικοί τοίχοι του σηκοθ  προς ορισμόν της συνεχίσεως αυτών εις ύψος 
δεν έχομεν ενδείξεις, θα ήτο φυσικόν να υποθέσω μεν, ότι ήσαν ούτοι κατεσκευα- 
σμένοι κατά το υψηλότερον αυτών μέρος εξ ωμών πλίνθων, όπως συνηθίζετο εις 
τους αρχαϊκούς χρόνους, εις ους πάντως ανήκει το αρχικόν κτίριον άλλ’ όμως επί

Εικ. 3 0 .  Β άθ ρον πλησίον βορειανατολικής γωνίας σηκού .
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του σωζομένου εις ικανόν ύψος (1.30 περίπου) αρχικού τμήματος του κτιρίου 
κατά το ανατολικόν μέρος της βόρειας πλευράς, ουδεμία των συνήθων ενδείξεων, 
π. χ. τάσις προς επιπέδωσιν της άνω επιφάνειας χάριν της καταλλήλου επιστρώ- 
σεως των πλίνθων, γίνεται φανερά, ουδ’ εφάνησάν που εν τη επιχώσει τμήματα 
πλίνθων, ως παρουσιάζονται συχνά πλησίον ερειπίων εν όλω η εν μέρει πλινθό- 
κτιστων οικοδομημάτων. Λοιπόν είναι πιθανώτερον, ότι και το αρχικόν κτίριον 
ήτο μέχρι της κορυφής λιθόκτιστον1, πάντως πρέπει να δεχθώμεν, ότι ήτο όλον 
εκ λίθων το υστερώτερον επεσκευασμένον ασβεστόκτιστον κτίριον Επίσης δεν 
ευρέθη τι, εξ ου να δύναταί τις να όρίση ουδέ μετά πιθανότητάς τίνος αν ήσαν 
επικεχρισμένοι οι τοίχοι, η και αν το αμέσως υπό την στέγην μέρος αυτών έφερεν 
αρχιτεκτονικόν τινά κόσμον. Η  εξωτερική δψις του αρχικού κτιρίου δια την μεγά- 
λην επιμέλειαν της κατεργασίας της επιφάνειας των λίθων ήτο πιθανώτατα άνευ 
επιχρίσματος, δεν δυνάμεθα όμως να είπωμεν το ίδιον και δια την εσωτερικήν 
όψιν, ήτις είναι τουναντίον πιθανώτατον, ότι ήτο επικεχρισμένη.

Πάντως ήσαν επικεχρισμένοι και εσωτερικώς και εξωτερικώς οι τοίχοι του 
υστερωτέρου επεσκευασμένου κτιρίου. Ω ς είναι εκτισμένοι δια λίθων μη εχόντων 
αναλογίαν τινά η ακριβή προσαρμογήν προς αλλήλους, με πολλά μικρά λιθάρια 
και κεραμίδων τεμάχια εν τη συνδεούση τους λίθους ασβέστω, είναι αδύνατον να 
μη εκαλύπτοντο δι5 επιχρίσματος. Ε π ί της εξωτερικής όψεως της βόρειας πλευ- 
ράς σώζεται σήμερον εις ύψος 1.00 περίπου από του εδάφους υπόλοιπον ασβε- 
στοχρίσματος, τούτο όμως προέρχεται ασφαλώς εκ χρησιμοποιήσεως του τοίχου 
του ναού προς στήριξιν επ’ αυτού δωματίου τίνος εις υστερωτέρους χρόνους, ότε 
το έδαφος εν τω χώρω είχεν ικανώς υψωθή, διότι ως φαίνεται εκ του σχηματι- 
σμού του κάτω ακρου του σωζομένου επιχρίσματος (πβλ. εικ. 9), είναι εκεί ασφα- 
λώς το τέλος τούτου προς τα κάτω, λοιπόν το έδαφος του δωματίου, όπερ κατε- 
σκευάσθη τότε παρά τον ναόν, χρησιμοποιηθέντος προς τούτο και του τοίχου του, 
ήτο τουλάχιστον εν μέτρον υψηλότερον του αρχικού εδάφους, της διαφοράς του 
ύψους των εδαφών προελθούσης εκ της βαθμιαίας σωρεύσεως άμμου περί τον 
ναόν εις χρόνους, καθ’ ους ούτος πλέον είχεν εγκαταλειφθεί. Ό τι δε και ο ναός 
και ο περί αυτόν χώρος εχρησιμοποιήθησαν προς κατασκευήν οικοδομήματος, 
κατοικίας τίνος πιθανώς εις υστερωτέρους, πάντως όμως ικανώς παλαιούς χρό- 
νους, μαρτυρούσι τα πολλά λείψανα των σωζομένων υστέρων τοίχων, οίτινες δια- 
κρίνονται δια σειράς πλαγίων γραμμών εν τω σχεδίω της εικόνος 8 (πβλ. και εικ. 1) 1

1 Και οι ναοί τους οποίους ανέσκαψεν ο Ρωμαίος εν Ταξιάρχη της Αιτωλίας και των οποίων η λιθο- 
δομία και η σύστασις είναι απλή όπως του ιδικού μας ναού, ήσαν όλοι λιθόκτιστοι, Αρχαιολογικόν Δελτίον 
τόμ. 10 σελ. 3. Λιθόκτιστος όλος ήτο και ο παλαιότερος ναός της Ραμνούντος.
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7, όπου οι υστερώτεροι ούτοι τοίχοι φαίνονται ως προέκτασις των τοίχων του 
σηκού), Και ως προς τον ορισμόν του τρόπου της στεγάσεως του αρχικού κτιρίου 
δεν έχομεν βοηθήματα. Αι ολίγαι κεραμίδες, αι οποίαι ευρέθησαν, και δια το 
σχήμα και δια την εργασίαν ανήκουσιν εις την υστερωτέραν επισκευήν. Όμοιως 
εις την υστερωτέραν επισκευήν ανήκουσιν και ολίγαι ακροκέραμοι, ων δείγμα 
παρέχομεν εν εικόνι 31. Δεν δυνάμεθα επίσης να βεβαιώσωμεν, αν η αυτή στέγη

Εικ. 31. ’Ακροκέραμος εκ τον ιερόν 
τον Α π ό λ λ ωνος Ζωστήρος.

Ε ικ . 3 2 .  Κιονίσκος, ως βάσις αναθήματος 
μετ’ έμμετρον επιγραφής.

εκάλυπτεν εν συνεχεία και την περίστασιν, η αν αυτή εστεγάζετο δια χαμηλοτέρας 
τίνος στέγης χωριστής από της στέγης του σηκού.

Τα ευρήματα. Επιγραφαί. Αριθ. 1. Εικ. 32. |Κιονίσκος ι ωνικός εκ λευκού 
μαρμάρου ευρεθείς εντός του σηκού πλησίον του δεξιού βάθρου. Λείπει το κατώ- 
τερον μέρος. Έ χει δέκα εξ αύλακας, αι οποίαι περατούνται τοξοειδώς προς την 
κορυφήν επί όγκω τού δακτυλίου, περιβάλλοντος ταύτην και χρησιμεύοντος δια την 
μετάβασιν εις το κιονόκρανον. Ε π ί της επιφάνειας της κορυφής, εν τω μέσω έχει 
στρογγυλήν οπήν πλατ. 0.12 και βάθ. 0.085 δια να στερεώνεται εντός αυτής το 
φέρον το ανάθημα κιονόκρανον. Ύφος σωζόμενον 0.985, διαμ. της κορυφής 0.30, 
διαμ. κάτω προς το σωζόμενον άκρον 0.33 περίπου. Εντός δύο συνεχομένων αυλά- 
κων ήτο βουστροφηδόν γεγραμμένη έμμετρος, αρχαϊκή αναθηματική επιγραφή, της
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όποιας αναγινώσκεται το εν τρίτον περίπου, του υπολοίπου εν μέρει απολεσθέντος 
μετά του ελλείποντος μέρους του κιονίσκου, και κατά το πλείστον αποτριβέντος:

1 G U V w O ) I O Î A d  +
Ο Ι Ε ^ Α Λ Δ Φ α

Είναι η αρχή και το τέλος αναθηματικού, δίστιχου ελεγειακού επιγράμματος, το 
όποιον θα ηδύνατο να συμπληρωθή 1 περίπου ως έξης:

ΧρυσΩπόμ^ Ά πολ[λον  (υυ- όνομα αναθέτου) καλάν τόδ' άγαλμα 
στήσατο, τοί  δ' αυτός πολλά ο]ο ίες  αγαθά.

Ό  κιονίσκος ήτο όρθιος ιδρυμένος εντός καταλλήλως διασκευασμένης βάσεως. 
Προ της εισόδου του σηκού ευρέθη μαρμάρινη πλίνθος (ιδέ επί της εικ. 6) μήκ. 
0.74, πλατ. 0.71 και υψ. 0.30 έχουσα επί της άνω επιφάνειας στρογγυλόν κοίλωμα 
διαμ. 0.40 και βάθ. 0.06· εντός ταύτης ήτο πιθανότατα ιδρυμένος ο κιονίσκος.

Κυρίως η Ακρόπολις των Αθηνών έδωκε ωραία παραδείγματα προπερσι- 
κών κιονίσκων, οι όποιοι εχρησίμευον ως βάσεις αναθημάτων ήσαν επί τούτων 
αγάλματα ζώων, άλλα και ανθρώπιναι μορφαί, εστημέναι (Jahrb. I l l  σελ. 273 εξ. 
Dickins Casson, Acr. Catal. σελ. 282. Bulle, griech. Statuenbas. σελ. 16). Και 
ο κιονίσκος ημών ηδύνατο να φέρη μέτριου μεγέθους άγαλμα του Απόλλω- 
νος, η άγαλμα Σφιγγός, η και άλλου ζώου άγαλμα (πβλ. κατωτέρω υπόλοι- 
πον αγάλματος κύκνου εν εικ. 40). Και δια την χρησιμοποίησιν κιονίσκου ως 
βάσεως αγάλματος, και δια την επιγραφήν του κιονίσκου, ήτις ένεκα της μορφής 
των γραμμάτων πρέπει αναγκαίως να χρονολογηθή περί το τέλος της 6ης εκατον-

ταετηρίδος, οφείλομεν να δε- 
χθώ μεν, ότι ούτος μετά του 
επ’ αυτού αναθήματος ανήκου- 
σιν εις την αρχικήν περίοδον 
του ναού, αφιερώθη δ' εις αύ- 
τον συγχρόνως περίπου με την 
άνιδρυσιν των βάθρων.

Αριθ. 2. Εικ. 33. Μικρά 
τετραγωνική βάσις μήκ. 0.48, 
πλατ. 0.46 και υψ. 0.14. Προς 

ένθεσιν της πλίνθου του αγάλματος έχει άνω κοίλωμα μήκ. 0.27 και πλατ. 0.22. 
Ή  βάσις ήτο εντεθειμένη εντός καταλλήλου κοιλώματος επί ολίγον μεγαλειτέρας 
βάσεως εκ τιτανόλιθου εστερεωμένης εντός του εδάφους προ της βορείας άκρας 
του τοίχου της εισόδου του σηκού. Ε π ί της .πρόσθιας όψεως είναι η επιγραφή

ως ανέθηκεν 
ίερευς ; Απόλλωνος.

Ε ικ . 3 3 .  Ενεπίγραφος βάσις αναθήματος.

1 Πβ λ. επίγραμμα Τελεσίνου εξ ακροπόλεως D ickins Catal. II 282, και Reisch, W eihg. σελ. 4.
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Ή  μορφή ιών γραμμάτων δύναται να αναχθή εις τους πρώτους χρόνους της 
τέταρτης εκατονταετηρίδος. Ο μοιάζουσι τα γράμματα καταπληκτικώς προς την 
επιγραφήν των εν Κορίνθω τω 394 πεσόντων ιππέων (Mitt 1889 σελ. 407). Εις 
τάσιν προς αρχαϊστικωτέραν και ιεροπρεπεστέραν εμφάνισιν πρέπει να αποδοθή ο 
χωρισμός των λέξεων δια καθέτου σειράς τριών στιγμών.

Αριθ. 3. Εικ. 34. Το κάτω μέρος πλακός υψ. 0.23, πλατ. 0.29. Ευρέθη και 
αύτη παρά τον σηκόν. Ίσως επί του ελλείποντος ανωτέρου μέρους της πλακός

Εικ. 3 4 .  Τμήμα τιμητικής στήλης Ιερέως Ε υ κ λέους.

υπήρχε το "ψήφισμα, εν ώ εξετίθετο η τιμητική διάκρισις του Ιερέως Ευκλέους και 
ο λόγος ταύτης.

Ή  βουλή, ο δήμος 
τον ιερέα 

Ευκλήν Ευκλέους 
Αλαιέα 

Ε

Το ψήφισμα ήτο εκ μέρους της πόλεως των Αθηνών και ουχί του δήμου 
των Α λαιέων, επομένως δυνάμεθα να συμπεράνωμεν, ότι ο Ευκλής είχε παρά- 
σχει γενικωτέραν τινά ευεργεσίαν εις την πόλιν των Αθηνών. Είναι δ' ο Ευκλής 
ούτος άγνωστος άλλοθεν. Εκ της οικογένειας αυτού είναι πιθανώς οι Ευκλής 
Ευκλειδου Αλαιεύς (IG, II 1208, 15) και Ευκλ,.. Ευκλ.. Ά λαι.. (IG, II 1787). 
Κατά την μορφήν των γραμμάτων δύναται η επιγραφή να είναι των μέσων περί- 
που της 4ης π. X. εκατονταετηρίδος. Το κάτωθεν της επιγραφής μεμονωμένον 
γράμμα Ε δεν δύναμαι να εξηγήσω.
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Αριθ. 4. Εικ. 35. Ε π ί της πρόσθιας όψεως της εντός του σηκού προ του 
μεσαίου βάθρου εστημένης μαρμάρινης τραπέζης, επί της βεβαθυσμένης επιφα- 
νείας (ιδέ ανωτ. σελ. 25-26). Τα γράμματα πολύ λεπτώς χαραγμένα και μη δυνά-

Εικ. 3 5 .  Τμήμα επιγραφής τιμητικής ιερέως Πολυ στράτον Αλαιέως χλπ .

μένα να φωτισθώσι καλαλλήλως φωτογραφούνται δυσκόλως, άλλ’ η ανάγνωσις 
αυτών είναι ασφαλής.

Έδοξεν Αλαιεύσιν, Αγνόθ εος Εκφαντίδον είπεν επειδή Πολύστρ[ατος 
ιερεύς γενόμενος τον Απόλλωνος τον Ζωστήρος καλώς και ε[υ]σεβώς 
και αξίως του θ εού εξάγει την ιερεωσύνην, και [λί]αν φιλοτίμ[ω]ς [έπ]ε 
σχεύαχεν το ιερόν, και τα αγάλματα κεκόσμηκεν μετά των αιρεθέντων 

5 εκ των δημοτών, επεμελήθ η δε και της θυσίας των Ζωστηρίων χατά τα 
πάτρια, και λόγους της επιμελείας έδωκεν τοις δημόταις, υπ έρ τούτων 
ου ν απάντων επαινέσαι τον Ιερέα τον Απόλλωνος Πολυστράτον 
Χαρμαντίδον, Αλαιέα, και στεφανώσαι δάφνης στεφάνω ασεβείας ένεκα 
και δικαιοσύνης επαινέσαι δε και τους αιρεθ έντας μετ' αντον εις την επιμέ- 

10 λείαν του Ιερόν και στεφανώσαι έκαστον αυτών δάφνης στεφάνω Θεόδοτον Θεο- 
δότον Αλαιέα, Αισχέαν Φιληρίφον Αλαιέα, Παντακλέα Σω κράτον Αλαιέα, Α γνί-  
αν Μελησίον Α λαιέα , αναγράψαι δε τόδε το “ψήφισμα και στήσαι εις το ιερόν

τον Απόλλωνος,
ο τι ο' αν ανάλωμα γένηται τον ταμίαν δούναι, και λογίσασθ αι τοις δη[μόταις.

Α λα ιείς Α λα ιείς
15 Πολύστρατον τους αιρεθ έντας

Αντιθέτως προς τον ιερέα Ευκλήν Ευκλέους της προηγουμένης επιγραφής, 
όστις τιμάται υπό της πόλεως των Αθηνών, ο ιερεύς Πολύστρατος Χαρμαντίδου
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και οι μετ’ αυτού συνεργασθέντες τιμώνται υπό του δήμου των Αλαιέων δι' ευερ- 
γεσίας τοπικού όλως χαρακτήρος, την επισκευήν του ιερού του Απόλλωνος, και 
την κόσμησιν των αγαλμάτων και την επιμέλειαν των θυσιών κατά την εν Αλαίς 
πάντως εορταζομένην εορτήν των Ζωστηρίων. Ο  τε ιερεύς και οι λοιποί εν τη 
επιγραφή ονομαζόμενοι Αλαιείς είναι άγνωστοι εν τη Αθηναϊκή προσωπογρα- 
φία. Οι Θεόδοτος Θεαιτήτον Αλαιεύς (IG, II 1208, 23) και Θεόβουλος Θεοδό- 
του Αλαιεύς (IG, II 1208) είναι πιθανώς εκ της αυτής οικογένειας με τον Θεό- 
δοτον Θεοδότου της επιγραφής ημών1.

Κατά την μορφήν των γραμμάτων 
η επιγραφή εχαράχθη πιθανώς εντός της 
4ης εκατονταετηρίδος μάλλον προς το 
τέλος ταύτης. Η  τράπεζα, ως είπομεν ήδη 
ανωτέρω ηδύνατο να ευρίσκεται εν τη 
θέσει της και προ των χρόνων τούτων, 
άλλ’ είναι έζ ίσου δυνατόν, ότι μετά των 
λοιπών επισκευών του ναού και της κο- 
σμήσεως των αγαλμάτων αφιέρωσε τότε 
και την τράπεζαν και έστησεν προ του 
αγάλματος του Απόλλωνος αντικαταστή- 
σας άλλην αρχήθεν εν εκείνη τη θέσει 
ιδρυμένην τράπεζαν ο ίδιος Πολύστρατος.

Ως προς την μνημονευομένην εν 
τη επιγραφή επισκευήν του ιερού έχομεν 
μόνον να παρατηρήσωμεν, ότι, ως μαρτυ- 
ρούσιν οι σωζόμενοι τοίχοι, και ως ήτο 
άλλως τε και φυσικόν δια τον όχι υπερ- 
θολικώς στερεόν τρόπον της οικοδομής 
του ναού, επισκευαί θα εγίνοντο πολλά- 
κις αναγκαίαι.

Τα Ζωστήρια εορτή τελουμένη πι- 
θανοιτατα εν Αλαίς προς τιμήν του Απόλλωνος του Ζωστήρος δεν φαίνεται να 
είναι και άλλοθεν γνωστά.

Αριθ. 5. Εικ. 36. Τεμάχιον μαρμάρινης στήλης υψ. 0.32, πλατ. μεγ. σωζ. 
0.22 και πάχ. 0.55. Το άκρον διατηρείται μόνον δεξιά και κάτω. Σώζεται το τέλος

Εικ. 3 6 .  Τμήμα ενεπίγραφου στήλης.

1 Περίεργον είναι το όνομα Αισχέας. Φιλήριφος Α λαιεύς μνημονεύεται και εν τη επιγραφή IG II 
1208, 14, δια την σπάνιν δε του περιέργου και τούτου ονόματος δυνάμεθα μετά πολλής πιθανότητος να ταυ- 
τίσωμεν τους δύο Φιληρίφους.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1927 -28
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ψηφίσματος αποτελούμενον εκ του υπολοίπου πέντε στίχων (αριθ. επιγρ. μουσ. 
12671). Άνωθεν του πρώτου σωζομένου στίχου, κατά το τέλος διακρίνεται εν 
γράμμα του προ τούτου στίχου.

............. α
1 α ν α γ ράψαι τ]όδε το ψή

φισμα εν σιήλ]ηι λιθίνηι και
 στήσαι εν τ]ώι του Απόλλων 

ος ίερωι, ο ο]αν ανάλωμα γενητ
αι τοις ο]ημόταις.

Ή  μορφή των γραμμάτων μαρτυρεί τους χρόνους περί το τέλος της 4^  
π. X. εκατονταετηρίδος.

Ή  επιγραφή δεν είναι ακριβώς στιχηδόν χαραγμένη, εν τούτοις, ως φαίνε- 
ται εκ του σωζομένου τμήματος, ο αριθμός των γραμμάτων θα ήτο ο αυτός περί- 
που εις πάντας τους στίχους. Οπωσδήποτε ασφαλώς δύναται να συμπληρωθή ο 
τρίτος στίχος, επί τη βάσει δε του αριθμού των γραμμάτων τούτου έγινεν η συμ- 
πλήρωσις και των λοιπών στίχων.

Στιχ. 3 -4  τ]ώι του Άπόλλων[ος ίερω]. Και εν τη προηγουμένη επιγραφή 
(αρ. 4) ονομάζεται το ιερόν του Απόλλωνος και όχι του Απόλλωνος Ζωστήρος λ

Α ρ. 6. Εικ. 37. Τεμάχιον μαρ- 
μάρινης στή?α)ς πανταχόθεν ελλιπές. 
Μήκ. 0.23, υψ. 0.15 και πάχ. 0.06. 
Σώζεται μόνον έλάχιστον τμήμα τι- 
μητικού ψηφίσματος του δήμου ιών 
Αλαιέων πιθανώς. Α ριθ. επιγραφ.
μουσ. 12969. r ου και iw

Άλ]αιεύσι και αι
υπέρ τούτω[ν

α]νήρ αγαθός έ]στι;
ο Φρυνιχίδου

φιλο]τιμίας έ'νεκ[α
τ]ου Ζ ω σ τή ρ ο ς  π

δραχμ
αι ε

Ή  επιγραφή είναι χαραγμένη στιχηδόν, ανήκει δε κατά το σχήμα των γραμ-

Ε ικ .  3 7 .  Τ μ ή μ α  τ ιμ η τ ικ ή ς  ε π ιγ ρ α φ ή ς .

1 Ο  4°? και 5°ς στίχος θα ήτο δυνατόν να συμπληρωθώσιν ούτω :

ί σ τή σ α ι εν τω  ίερ]ώ  το ν  Α π ό λ λ ων  
ος το ν  Ζ ω σ τή ρ ο ς  ο ο] α ν  α νάλω μα  γ έ ν η τ
αι λ ο γ ίσ α σ θ α ι το ις ο]η μ ό τα ις .

’Αλλά τότε θα έπρεπε να δεχθώμεν, ότι μετά την λέξιν ψήφισμα του 3ου στίχου ανεγράφετο η ονομα- 
σία του επιτετραμμένου την αναγραφήν, η δηλούσα δε ταυτην λέξις θα έπρεπε να αποτελήται το πολύ εξ
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μάτων εις το δεύτερον ήμισυ της $ης εκατονταετηρίδος. Δεν δύναμαι να συμπλη- 
ρώσω ουδέ ένα στίχον. Απόπειρα συμπληρώσεως άγει εις το συμπέρασμα, ότι οι 
στίχοι η σαν ικανώς μακροί.

Α ριθ· 7. Εικ. 38. Και το τεμάχιον τούτο είναι τμήμα τιμητικού ψηφίσμα- 
τος. Της στήλης σώζεται μήκος 0.13 και ύψος 0.05. Πάχος 0.08. Αριθ. επι- 
γραφικού μουσείου 12670.

αιμε
αποδιδόνα[ι 

Άλαιε;]ύσιν ελεσθ[αι 
το]ν στέφ[ανον

Και η επιγραφή αύτη είναι γραμμένη 
στιχηδόν, ομοιάζει δε πολύ προς την προη- 
γουμένην επιγραφήν, άλλα δεν είναι βέβαιον, ότι και τα δύο τεμάχια προέρχονται 
εκ της αυτής στήλης.

Γλυπτά. Εικ. 39, 1-3. Αριθ. Έθν. Μουσ. 3640. Κεφαλή μαρμάρινη (μάρ- 
μαρον πεντελικόν) νέου ανδρός ευρεθείσα εντός του σηκού. Στρέφεται ολίγον προς 
τον δεξιόν ώμον. Υψ. από σιαγόνος μέχρι κορυφής 0.15, πλατ. από οπισθίου εις 
πρόσθιον 0.14 περίπου. Ε κ του οπισθίου της κεφαλής λείπει μέρος αριστερά. Ή  
επιφάνεια είναι εις πολλά σημεία αποκεκρουμένη και άλλως πολλαχώς εφθαρ- 
μένη, εμφανίζεται δε συνεπεία των φθορών τούτων πολύ τραχυτέρα η έκφρασις η 
όσον εν τη πραγματικότητι θα ήτο. Η πιωτέρα εμφανίζεται η κεφαλή ορωμένη εκ 
του πλαγίου (εικ. 39, 1), προσεγγίζει δ' η όψις αύτη μάλλον προς την πραγματι- 
κήν αρχαίαν εμφάνισιν. Οι κάπως υπερβολικά ανοικτοί οφθαλμοί με τας παχείας 
βλεφαρίδας είναι πιθανώτατα υπολείμματα αρχαϊκωτέρας τέχνης. Χαρακτηριστι- 
κός είναι ο τετραγωνικός σχεδόν σχηματισμός της κεφαλής, αν και η πρόσθια 
όψις παρουσιάζει κανονικήν ωοειδή μορφήν (εικ. 39, 2-3). Καταφανής είναι η 
συγγένεια προς παρθενόνια γλυπτά, κεφαλάς τινας μετοπών και ιδίως την κεφα- 
λήν του λεγομένου Διονύσου του ανατολικού αετώματος. Δι’ όλα ταύτα νομίζω, 
ότι δυνάμεθα να χρονολογήσωμεν την κεφαλήν ολίγον μετά τα μέσα της εκα- 
τονταετηρίδος. Ε ιδικωτέρα μελέτη θα ηδύνατο να παρουσιάση καλλίτερον την 
πραγματικήν αξίαν του ικανώς ενδιαφέροντος έργου.

Πλινθ ίς ελλειψοειδούς περίπου σχήματος (μήκ. 0.35, πλατ. 0.29, πάχ. 0.80, 
μάρμαρον πεντελήσιον), επί της οποίας σώζονται μόνον οι ακροι πόδες νηκτικού 
πτηνού (εικ. 40), και μεταξύ τούτων υπόλοιπον μεγάλου οστράκου, πιθανώτατα

Ε ικ .  3 8 .  Τ μ ή μ α  τ ιμ η τ ικ ή ς  ε π ιγ ρ α φ ή ς .

επτά γραμμάτων δια να μη υπερβαίνη ο στίχος ουτος τον αριθμόν των γραμμάτων του 4ου στίχου κατά 
πλείονα των δύο γραμμάτων.



Εικ. 3 9 .  Κ εφ αλή  μαρμάρινη εκ του ναού του Α π ό λ λ ωνος του Ζωστήρος.
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τρίτωνος η άλλου όμοιου προς τούτον οστρακόδερμου. Α ναλογιζόμενοι τας πολ- 
λαπλός σχέσεις του Απόλλωνος προς τον κύκνον (P.W. RE II σελ. 111) δυνά- 
μεθα μετά πολλής πιθανότητος να υποθέσωμεν, ότι επί της πλινθίδος ίστατο 
όρθιον άγαλμα κύκνου ως αυτοτελές ανάθημα εις τον Απόλλωνα.

Δύο μικρά αναθηματικά βωμίδια (εικ. 41), ων το μεγαλείτερον μαρμά- 
ρινον και το έτερον εξ υμηττίου λίθου (Καρά). Ευρέθησαν πλησίον του ναού.

Ε ικ .  3 9 ,  1. Κ ε φ α λ ή  μ α ρ μ ά ρ ινη .

Παρά τον σηκόν ευρέθη και ο πήλινος λύχνος εικ. 42 (αριθ. Έθν. Μουσ. 
15378). Είναι άρτιος και έχει διαμ. 0.083. Η εικών ικανώς τετριμμένη. Ύπό την 
βάσιν του λύχνου εντός διπλού κύκλου τα αρχικά του κατασκευαστού ΕΥ και κάτω- 
θεν τούτων ίσως ακόμη εν Δ. Παρίσταται η Αφροδίτη όρθια ημίγυμνος κατ’ 
ενώπιον. Ε ρείδεται δια της δεξιάς επί υψηλού βάθρου φέροντος το σύμπλεγμα 
των τριών Χαρίτων. Το ιμάτιον καλύπτει το κατώτερον μέρος του σώματος από 
του μέσου των μηρών η μια άκρα τούτου κατέρχεται εμπρός παρά τον αριστερόν 
πόδα, ενώ η άλλη άκρα συρθείσα δια του νώτου καταπίπτει εις το έδαφος από 
της υψωμένης μέχρι του ώμου αριστεράς χειρός. Δεξιά παρά την Αφροδίτην εύρη-
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ται βωμός, επί του όποιου υψούνται φλόγες πυρός· όπισθεν του βωμού εμφανίζε-

Ε ικ .  4 0 .  Π λ ιν θ ίς  α γά λ μ α το ς  κ ύ κ ν ο υ  (;).

ται το άνω μέρος δένδρου. Ολίγον ευκρινεστέρα εις τινας λεπτομέρειας παρουσιά- 
ζεται η αυτή παράστασις επί τεμαχίου πήλινου λύχνου εκ του Κεραμεικού, το

Ε ικ .  41 . Μ α ρ μ ά ρ ιν ο ι β ω μ ίσ χ ο ι.

όποιον δημοσιεύομεν εν εικ. 43 κατ’ ευγενή παραχώρησιν του καθηγητού κ. Brück- 
ner. Προς τον τύπον της εικονιζομένης επί του λύχνου Αφροδίτης ομοιάζει ολί-
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γον το ηκρωτηριασμένον εκ Θήρας αγαλμάτιον (Reinach, Stat. 2 334, 7 =  Arndt- 
Amelnng Einzelaufn. 735).

Ονομασία τον Ιερού. Π ερί του ονόματος του περιγραφέντος ιερού ουδε- 
μιαν καταλείπουσιν αμφιβολίαν αι εν αυτώ 
ευρεθείσαι ανωτέρω δημοσιευόμεναι επι- 
γραφαί. Ως τόπος ιδρύσεως τούτων, όπου 
αναφέρεται (αριθ. 4 στιχ. 12 και αριθ. 5), 
ονομάζεται το ιερόν του Απόλλωνος, ειδι- 
κώτερον δε χαρακτηρίζεται τούτο ως ιερόν 
του Απόλλωνος του Ζωστήρος δια της ονο- 
μασίας του ίερως (αριθ. 4 στιχ. 2) ως ιερέως 
του Απόλλωνος του Ζωστήρος (πβλ. και 
αριθ. 6 στιχ. 7).

Ή  λατρεία του Απόλλωνος του Ζω- 
στήρος εν Αττική εν τω ομωνύμω προς τον 
θεόν τόπω, τω Ζωστήρι, μαρτυρείται υπό 
του Παυσανίου εν τω ανωτέρω (σελ. 12, ι) 
μνημονευθέντι χωρίω, και υπό του Στεφ.
Βυζ. εν λ. Ζωστήρ λ Και ο μεν Παυσανίας 
ομιλεί μόνον περί βωμού του θεού ως και 
της Λητούς και της Αρτέμιδος, ο δε Στέφ. Βυζ. μόνον περί θυσίας προσφερομέ- 
νης εις αυτόν. Περί ναού ούδεις γίνεται λόγος. Άλλ’ ότι εν Αττική υπήρχε και

ιερόν του θεού τούτου όχι ασήμαντον διδάσκει και 
η επιγραφή JG ed. min. I, 324, όπου μεταξύ των 
λαμβανόντων τόκους ιερών δια χρήματα, τα όποια 
εδανείσθη παρ’ αυτών η πόλις των Αθηνών πιε- 
σθείσα υπό της ανάγκης κατά την διάρκειαν του 
Πελοποννησιακού πολέμου μεταξύ του 433 και 422 
αναφέρεται μετά την Αθήναν Ζωστηρίαν και ο 
Απόλλων Ζωστήρ 2 και η Α ρτεμις Ζωστηρία.

Θα ήτο βεβαίως δυνατόν να υπάρχη και εν 
άλλη θέσει της Αττικής ιερόν του Ζωστήρος Απόλ- 
λωνος, αφού την ονομασίαν ο θεός ασφαλώς δεν 
οφείλει εις τον τόπον, άλλ’ εις την πολεμικήν αυτού 

ιδιότητα. Άλλ’ ότι ο Ζωστήρ μόνον αναφέρεται υπό των αρχαίων παραδόσεων

Εικ. 4 2 .  Πήλινος λύχνος.

Ε ικ . 4 3 .  Παράστασις λύχνον  
ε κ  τ ο ν  Κεραμεικού.

1 Π βλ. και την παραπομπήν του Ευφορίωνος εν Ε τυμ. Μεγ. εν λ. Ζωστήρ : ούτος μεν Ζωστήρ Φοί- 
βου π έδον.

* Νομίζω, ότι και εν τη επιγραφή ούτω πρέπει να αναγινώσκεται τ ο  ε πίθετον και όχι Ζ ω στήρος.
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ως ο κατ’ εξοχήν τόπος λατρείας του Απόλλωνος Ζωστήρος, ως ο ανήκων εις 
αυτόν χώρος (Ευφ. εν Έτυμ. Μεγ. ε.α.), δεικνύει κατά την γνώμην μου, ότι το εν 
Ζωστήρι ιερόν ήτο το επισημότερον, αν μη το μόνον εν Αττική ιερόν του Απόλ- 
λωνος Ζωστήρος και εξ αυτού εδανείσθησαν τα χρήματα οι Αθηναίοι. Την σπου- 
δαιότητα της λατρείας του Απόλλωνος Ζωστήρος και του ιερού αυτού δεικνύει 
ακόμη η παράδοσις ότι επισημότατος Αθηναίος ο Ευριπίδης 1 ήτο πυρφόρος του 
θεού, και η ετι ισχυρότερα μαρτυρία, ότι εις των θρόνων του Διονυσιακού θεά- 
τρου ήτο ωρισμένος εις τον ιερέα του Απόλλωνος Ζωστηρίου.

Αφού δια των νέων ημών επιγραφών εβεβαιώθη, ότι το ορθόν επίθετον του 
θεού, η τουλάχιστον το ορθόν αρχικόν επίθετον, ήτο Ζωστήρ και όχι Ζωστήριος, 
ως φαίνεται να έγινε βραδύτερον κατά την επιγραφήν του θρόνου του Διονυσια- 
κού θεάτρου 1 1 2, και την παράδοσιν των λεξικογράφων, δεν δύναται να αμφισβη- 
τηθή πλέον ότι η ονομασία δεν έχει τοπικήν την προέλευσιν, άλλ’ είναι χαρακτη- 
ριστική ιδιότητός του θεού. Ως ο Ζευς Σωτήρ είναι ο σώζων Ζευς, ούτω Απόλ- 
λων Ζωστήρ είναι ο ζωννύων, ο ζωννύων εαυτόν, η άλλους, ο εξαρτυόμενος προς 
πόλεμον, ο πολεμικός 3. Τούτο επικυροί και το θηλυκόν Ζωστηρία (πβλ. Σωτήρ 
θηλυκόν Σωτηρία), ως επίθετον της Αθήνας, υπό το όποιον ελατρεύετο όχι μόνον 
εν Αττική (Παυσ. ε.α. JG. ed. min. I, 324, 97), άλλα και εν Θήβαις (Παυσ. IX, 
17, 3. Ήσυχ. εν λ. Ζωστήρ) και εν Λοκροίς τοις Ε πικνημιδίοις (Στέφ. Βυζ. εν λ. 
Ζωστήρ) και εν Δελφοίς (Demangel, Le sanct. d’Athèna Pronaia σελ. 50).

Ε π ί του ακρωτηρίου του Ζωστήρος σπουδαιοτάτου σημείου δια την άμυναν 
των Αθηνών και την αποτροπήν εχθρικών αποβάσεων ελατρεύετο οι κατ’ εξοχήν 
πολεμικοί θεοί των Αθηναίων, η Α θηνά και ο Απόλλων, χαρακτηριζόμενοι ως 
τοιούτοι δια του ειδικού επιθέτου. Η ανεύρεσις του ναού του Απόλλωνος Ζω- 
στήρος, εν ω δια της τριάδος των βάθρων δηλούται, ότι συνελατρεύοντο οι υπό 
του Παυσανίου μετά του Απόλλωνος αναφερόμενοι Λητώ και Αρτεμις4 (Ζωστη- 
ρία επίσης, ως φαίνεται εκ της επιγραφής JG ε.α.), καθιστά πιθανώτατα, ότι 
υπήρχεν και της Αθήνας Ζωστηρίας ναός, περί της όποιας εν τω ιδίω χωρίω ο

1 Γένος Ευριπίδου και βίος σελ. 1, γενε σ θ αι δε αυτόν και πυρφόρον του Ζωστηρίου Α π ό λ λ ωνος.
2 Dörpfeld, Reisch, das griech. T heater σελ. 49. Ε ν  R angabé ant. hell, δημοσιεύεται υπ' αριθ. 1149 

ως ευρισκόμενη επί θρόνου εν τη Α κροπόλει επιγραφή *Ιερέως \ Α π ό λ λ ωνος \ Ζωστήρος (αντί του όποιου 
ο Bursian αναγινώσκει Ζωστηρίου) ίσως η αυτή προς την επιγραφήν του Διονυσιακού θεάτρου. Το επίθε- 
τον Ζωστήρ και δχι Ζωστήριος αποδίδει εις τον Α πόλλωνα και ο Η σύχιος εν λ. Ζωστήρ.

3 Ή  λέξις ζωστήρ είχε και επιθετικήν σημασίαν πβλ. Καλλίμαχου ύμνος εις Α πολλ. 85: ‘Η  ρ' εχάρη 
μέγα Φοίβος, ότε ζωστήρες Ε νυούς | α νέρες ωρχήσαντο. Το σχόλιον σημειοί  δια το ζωστήρες περιφραστι- 
κούς οι πολεμικοί  (Έρρ. Στεφ. Θησ. εν λ. ζωστήρ).

* Π ιθανότατα είχεν αύτη ίδιον θησαυρόν και δια τούτο αναφέρεται ιδιαιτέρως εν τη επιγραφή των 
λογιστών JG  ε.α .
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Παυσανίας αναφέρει ότι είχε βωμόν εν Ζωστήρι. ”Αν γίνη δυνατόν να συνεχισθή, 
και να επεκταθή η ανασκαφή εν Ζωστήρι, ίσως ανευρεθή και ο ναός ούχος. 
Ερείπια ορατά εν τω πλησίον του ναού του Απόλλωνος τόπω υπάρχουσιν εις 
απόστασιν εκατόν πεντήκοντα μέτρων περίπου βορειανατολικώτερον του ναού επί 
ολίγον υψηλοτέρας της θαλάσσης θέσεως, άλλα ταύτα αποτελούντα σύμπλεγμα 
δωματίων ανήκουσιν εις οικίαν ικανώς παλαιάν, ως εξάγεται εκ του τρόπου της 
τοιχοδομίας όμοιας καθ’ όλα τα φαινόμενα προς την τοιχοδομίαν του αρχικού 
ναού του Απόλλωνος.

Ό  μύθος περί της αρχής εν Ζωστήρι των ωδίνων της ετοιμοτόκου Λητούς 
φευγούσης την μήνιν της Ήρας, η και της γεννήσεως του Απόλλωνος εν Ζωστήρι 
(Στέφ. Βυζ. εν λ. Τεγύρα), οφείλεται ασφαλώς εις την λατρείαν του Απόλλωνος 
επί του τόπου τούτου ως και εις την λατρείαν της Αθήνας, ήτις έχει κατά την εν 
Αττική παράδοσιν σπουδαίον μέρος εις την διεξαγωγήν του τοκετού (πβλ. Bull. 
1924 σελ. 440 εξ.). Δεν είναι όμως ασφαλές, αν και όχι απίθανον, ότι και το όνομα 
του τόπου οφείλεται εις την λατρείαν των Ζωστήρων θεών. Ε κ του μύθου περί 
του τοκετού της Λητούς, ήτις αρχίσασα να αισθάνεται τας ωδίνας επί του τόπου 
τούτου, έλυσεν έκεί τον ζωστήρα, δεν είναι πιθανόν, ότι έλαβε το όνομα, αφ' ετέ- 
ρου δε και η μορφή του χωρίου δεν δικαιολογεί πολύ την παρομοίωσιν αυτού 
προς ζωστήρα, ώστε να ληφθή το όνομα εκ της ομοιότητος ταύτης.

Χρονολογία του ιερού. Την ασφαλεστέραν ένδειξιν προς ορισμόν των χρό- 
νων της ιδρύσεως του ιερού παρέ- 
χουσιν αι επιγραφαί των βάθρων 
του σηκού. Διά την γραφήν δύ- 
ναταί τις ασφαλώς να όρίση τους 
χρόνους της χαράξεως τούτων εις 
το τέλος της έκτης εκατονταετη- 
ρίδος η όχι πολύ μακράν της αρ- 
χής της πέμπτης εκατονταετηρί- 
δος. Ο  τρόπος, καθ’ ον τα βάθρα 
είναι στερεωμένα εντός του πλα- 
κόστρωτου δαπέδου του σηκού, 
μαρτυρεί, ότι τούτο είναι τουλά- 
χιστον σύγχρονον, αν μη προγενέστερον των βάθρων. Λοιπόν υπήρχεν ο ναός μετά 
των βάθρων ήδη τουλάχιστον από των τελευταίων ετών της έκτης εκατονταετηρίδος. 
Εις την χρονολογίαν ταυτην συμφωνεί ο τρόπος της τοιχοδομίας του περισωθέν- 
τος τμήματος εκ της παλαιοτέρας οικοδομής επί του υπολειφθέντος μέρους της 
βόρειας πλευράς του σηκού (εικ. 44 ιδέ και ανωτ. σελ. 16-17 εικ. 9). Ό μοιος
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Εικ. 4 4 .  Τρόπος τοιχοδομίας βόρειας π λ ε υράς ναού 
Α π ό λλω νος  Ζωστήρος.
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τρόπος τοιχοδομίας, πολυγωνικόν σχεδόν σύστημα με πλεονασμόν όμως των 
τετράπλευρων λίθων και ακριβή προσαρμογήν τούτων προς αλλήλοις, παρεμβαλ- 
λόμενων ενιαχού επαλλήλων μικρότερων τετράπλευρων συνήθως λιθαρίων και με 
σπανίας καμπύλας αρμογάς άπαντα και αλλαχού της Α ττικής εις προπερσικά κτή- 
ρια, ως π. χ. ο αρχαιότερος ναός της Θέμιδος εν Ραμνούντι, και τοίχοι κτηρίων 
εν Σουνίω . Η  όψις του τοίχου ημών δεν παραβάλλεται βεβαίως ως προς την επι- 
μέλειαν της κατασκευής προς τον τοίχον του Ραμνουσίου ναού (Bull. XVLIII, 
1924 σελ. 320 εικ. 11) \  άλλ’ η αρχική σκέψις ως προς τον τρόπον της κατεργα- 
σίας και της συνοικοδομήσεως των λίθων είναι η αυτή.

Ε ν  Ραμνούντι οι λίθοι πάντες είναι οπωσδήποτε ευμεγέθεις, και είναι σπα- 
νιότατη περίπτωσις η παρεμβολή μικρού λιθαριού προς πλήρωσιν κενού μεταξύ

δυο προσκειμένων λίθων, 
άλλα και εκεί μολονότι ο 
σχηματισμός του περιγράμ- 
ματος των λίθων είναι εν 
γένει πολύ ποικιλώτερος 
του τοίχου ημών, προέχει 
όμως η τάσις προς σχημα- 
τισμόν τετραπλεύρων, αν 
όχι και ορθογωνικών λί- 
θων.  Η  διαφορά των δυο 
τοίχων δεν είναι ανάγκη 
να αποδοθή εις διαφοράν 
συστήματος οικοδομικού η 
χρόνων οικοδομήσεως, άλλ’ 
άσφαλώς εις την επιμελε- 
στέραν οικοδόμησιν του 
Ραμνουσίου ναού, όστις 

και άλλως είναι πολυτελέστερος του ημετέρου ναού, και έχει μορφήν πολύ περισ- 
σότερον προσηρμοσμένην προς τα καλλιτεχνικά αρχιτεκτονικά πρότυπα των δωρι- 
κών ναών.

Ό τι η γνώμη ημών περί του δυνατού της συγχρόνου κατασκευής των δύο 
τοίχων είναι ορθή αποδεικνύεται και εκ του τρόπου της οικοδομήσεως της εσωτε- 
ρικής όψεως του τοίχου του Ραμνουσίου ναού, όπου δεν ήτο ανάγκη να κατα- 
βληθή η αυτή όπως και εις την εξωτερικήν όψιν, επιμέλεια εις τον σχηματισμόν 1

Ε ικ .  4 5 .  Τ ο ίχο ς  π ύ ρ γ ο υ  το υ  φ ρ ο υ ρ ίο υ  Σ ο υ ν ίο υ .

1 Περί του οικοδομικού συστήματος του ναού τούτου και εν γένει περί του υπ' όψει ημών οικοδομικού
 συστήματος πρβλ. προ πάντων Noack Eleusis σελ. 16 έξης.
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και την κατεργασίαν των λίθων, αφού η όψης αύτη ασφαλώς δεν θα έμενεν ορατή, 
αλλά θα εκαλύπτετο υπό επιχρίσματος. Κατασκευασθείσα δια τούτο μετ’ όλιγω- 
τέρας επιμελείας η όψις αύτη, μολονότι το βασικόν σύστημα της κατεργασίας και 
της συναρμογής των λίθων δεν είναι διάφορον του της εξωτερικής όψεως, έχει 
πολύ μεγαλειτέραν ομοιότητα προς τον τοίχον του ναού ημών. Το ίδιον δύναται 
να λεχθή και δια τον τοίχον του παλαιοτέρου περιβόλου του ιερού της Ραμνούν- 
τος (Bull. ε.α. σελ. 308 εικ. 3). Κατά το ίδιον οικοδομικόν σύστημα ήτο κτισμέ- 
νον και όλον το αρχαιότερον φρούριον του Σουνίου χρονολογούμενον υπό Στάη 
(Άρχ. Έφημ. 1917, 174) εις το τέλος της έκτης εκατονταετηρίδος. Του φρουρίου 
τούτου παραθέτομεν εικόνα (εικ. 45) ενός πύργου της ανατολικής πλευράς.

Ε ν  Έλευσίνι ανεκαλύφθη εις τας ανασκαφάς μου προ ολίγων ετών εις μι- 
κράν απόστασιν προ της νο- 
τιάς πύλης του ιερού, σπου- 
δαίος ευμεγέθης περίβολος 
περικλείων ιερόν χώρον μετά 
των ερειπίων ολοκλήρου αρ- 
χαιοτέρας, πιθανώτατα ομοίως 
ιερός, οικίας Κ.  Ο  περίβολος 
ούτος δια των γενομένων ευ- 
ρημάτων χρονολογείται ασφα- 
λώς εις τους χρόνους περί το 
τέλος της 6ης η τας αρχάς της

 εκατονταετηρίδος. Τμή- 
ματα αυτού (εικ. 46) έχουσι πολλήν ομοιότητα ως προς τον τρόπον της οικοδομής 
προς τον τοίχον του ναού του Ζωστήρος.

Άλλ’ ότι επί του χώρου ένθα ιδρύθη ο ναός του Ζωστήρος ησκείτο λατρεία 
και εις παλαιοτέρους χρόνους αποδεικνύει η εύρεσις της εν εικ. 47 κορινθιακής 
οινοχόης κάτωθεν του δαπέδου του ναού. Δυστυχώς η δυσκολία προς βαθυτέραν 
σκαφήν δια την ύπαρξιν του άφθονου ύδατος δεν επέτρεψεν να εξετάσωμεν περισ- 
σότερον το έδαφος προς εύρεσιν και άλλων τεκμηρίων της πα?αχιοτέρας ταύτης 
περιόδου της λατρείας εν τω χώρω.

Προσθ ήκαι, επισκευαί. Άλλα και οι οικοι λατρείας ουδέποτε η σπανίως 
μένουσι αμετάβλητοι κατά τους μακρούς χρόνους της χρησιμοποιήσεως αυτών. 
Ανάγκαι μείζονος χώρου προς άσκησιν της λατρείας, ανάγκαι διακοσμητικαί, και 
ούχ ήττον ανάγκαι επισκευής και υποστηρίξεως του υπάρχοντος κτηρίου επί-

Ε ικ .  4 6 .  Τ ο ίχ ο ς  π ερ ιβ ό λ ο υ  ίερας ο ικ ία ς  Ε λ ε υ σ ίν ο ς .

Θ α δημοσιευθή εις το προσεχές τεύχος του Δελτίου.
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φέρουσι πάντοτε μεταβολάς του αρχικού κτηρίου κατά το μάλλον η ήττον 
ση μαντικός.

Ή  σημαντικωτέρα τροποποίησις εις τον ναόν του Ζωστήρος είναι η προσ- 
θήκη της περιστάσεως γενομένη, έφ’ όσον δυνάμεθα να κρίνωμεν εκ της μορφής 
των γραμμάτων επί των σφονδύλων των κιόνων (εικ. 47), εις χρόνους ασφαλώς 
όχι παλαιοτέρους του δευτέρου ημίσεως της τετάρτης εκατονταετηρίδος.

Ή  παντελής έλλειψις οιουσδήποτε λειψάνου εκ παλαιοτέρας περιστάσεως 
αποκλείει τελείως την σκέψιν, ότι η περίστασις, της οποίας εσώθησαν πλείστα

μέρη είναι επισκευή παλαιοτέρας. Ό  
άρχικως οικοδομηθείς ναός περιω- 
ρίζετο μόνον εις τον σηκόν, εις ον 
ήτο πιθανώς προσηρτημένον οπίσω 
μικρόν δωμάτιον, χρησιμεύον ίσως 
προς φύλαξιν της περιουσίας του ιε- 
ρού, ήτις δεν θα ήτο ασήμαντος, αφού 
εξ αυτής εδανείσθη η πόλις των Αθη- 
νών1. Οι ιδρυταί τούτου απέβλεψαν 
μόνον εις την εξοικονόμησιν των αναγ- 
κών της λατρείας, χωρίς μεγάλας αξιώ- 
σεις. Τοιούτοι απλοί ναοί δεν θα ήσαν 
σπάνιοι εις μέρη μεμακρυσμένα των 
κεντρικών πόλεων. Διά την ευτέλειαν 
των οικοδομών αυτών δεν είναι διό- 
λου παράξενον, ότι δεν ευρίσκονται 

λείψανα πολλών εξ αυτών. Ά πλοι μικροί ναοί, ευτελώς οικοδομημένοι ήσαν οι 
επί του Κωτίλου της Φιγαλείας ευρεθέντες υπ' εμού δύο ναοί, των όποιων ο έτε- 
ρος είναι ο ναός της Αφροδίτης εν Κωτίλω 1 2, και όμως και τον ναόν τούτον δεν 
απηξίωσε να μνημονεύση ο Παυσανίας (VIII, 41, 1), όπως δα και τον ναόν του 
Ζωστήρος· άλλα και οι εσχάτως υπό Ρωμαίου ανασκαφέντες ναοί εν Ταξιάρχη 
της Αιτωλίας 3 ήσαν ομοίως απλοί σηκοί.

Προς επέκτασιν του χώρου του ναού χάριν της προφυλάξεως των προσκυ- 
νητών από των ακτίνων του ήλιου και από των βροχών και των λοιπών ατμο- 
σφαιρικών κακών προσετέθη πολύν χρόνον μετά την αρχικήν οικοδομήν, εις

Ε ικ .  4 7 .  Τ ε μ ά χ ιο ν  Κ ο ρ ιν θ ια κ ή ς  π ρ ό χ ο υ  ε υ ρ ε θ έ ν  
υ π ό  το  δ ά π εδο ν  το υ  ναού .

1 Ό  W eickert εν τω προσφάτως δημοσιευθέντι βιβλίω αυτού Typen der archaischen A rchitektur in 
G riechenland und K leinasien σελ. 166 χαρακτηρίζει ως άδυτον το οπίσθιον δωμάτιον.

2 Ά ρχ. Έ φημ. 1903 σελ. 151 εξ.
3 Ά ρχ. Δελτ. τόμ. 10ος σεχ. 1 εξ.
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εποχήν ακμής του ιερού η περίστασις, ήτις συγχρόνως θα ανεδείκνυε και την 
υπερβολικώς απλήν μέχρι τότε μορφήν του ναού. Εις την χώραν μας δεν είναι και 
σήμερον σπάνιαι δι' όμοιους σκοπούς προσθήκαι, βαθέων προστώων συνήθως, εις 
εξοχικάς εκκλησίας.

Άλλα και επισκευαί δεν έλειπαν, ως ήτο φυσικόν, και από του ναού ημών 
ήδη κατά την τετάρτην εκατονταετηρίδα, ως μαρτυρεί η ανωτέρω δημοσιευομένη 
επιγραφή (αριθ. 4) επεσκευάσθη υπό του ιερέως Πολυστράτου το ιερόν, το μεγα- 
λείτερον δε μέρος των σωζομένων τοίχων του σηκού προέρχεται εξ επισκευών 
γενομένων εις ρωμαϊκούς πιθανώτατα χρόνους.

Πότε έγινεν η ριζική μεταβολή του κτηρίου δια της προσθήκης των μακρών 
τοίχων προ του τοίχου της εισόδου και προς τα πλάγια δεν έγινε δυνατόν να έξα- 
κριβώσωμεν άλλ’ είναι πιθανώτατον, ότι ταύτα έγιναν εις παλαιούς χριστιανικούς 
χρόνους, ότε η λατρεία εν τω αρχαίω ναώ είχε πλέον εκλείψει.

Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ

ΑΠΑΞ ΕΤΙ ΠΕΡΙ ΜΙΝΩΪΚΗΣ “ ΣΚΥΛΛΑΣ,,

Ε ν τω προηγουμένω τόμω του παρόντος περιοδικού 1 υπεστήριξα ότι ιό επί 
Κρητομυκηναϊκών μνημείων «κυνόμορφον» τέρας το αποκληθέν Σκύλλα ουδεμίαν 
έχει σχέσιν προς την ομηρικήν 
Σκύλλαν, και ότι ως πρωτότυ- 
πον έσχε τους καρχαρίας. Δεύτε- 
ροι μέριμναι αποδεικνύουσι ότι 
δεν προκείται διόλου περί τέρα- 
τος, αλλά περί ζώου φυσιολογι- 
κού: του ιπποποτάμου.

Ε πί του εκ Κνωσού σφρα- 
γίσματος, το όποιον κυρίως ει- 
ναι η πηγή ημών περί του εν 
λόγω ζώου 1 1 2 εν σφάλμα του πα- 
λαιού ιχνογράφου της πρώτης του 
σφραγίσματος δημοσιεύσεως, μετεμόρφωσε την προέκτασιν της λέμβου εις αιχμη- 
ρόν ους του ζώου, πράγμα όπερ μεγάλως συνετέλεσεν εις το να εκληφθή η κεφαλή

Ε ικ .  1. Σ φ ρ ά γ ισ μ α  π ή λ ιν ο ν  ε κ Κ νω σ ό ν .

1 Δελτίον 1926, 51 εξ.
2 Ίδε. Δελτίον ε .α . 58, εικ. 2, 1.  Η  επί του αργυρού ρυτού των Μυκηνών κυνόμορφος κεφαλή (ε.α . 

εικ. 2, 2) πρέπει νυν να υποβληθή εις νέον έλεγχον, ί να εξακριβωθή περί τίνος πρόκειται.


