
MONOΠΤΕΡΟΣ ΚΑΙ

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ



Το μονόπτερο κτίσμα είχε διαστάσεις 4 επί 5 και οι 14 κίονές του, μονολιθικοί και

με ύψος 2,78 μ. στήριζαν την οροφή απευθείας, χωρίς τη μεσολάβηση τοίχων. Η

ζωφόρος του επιστυλίου ήταν διακοσμημένη με ανάγλυφο με θέματα ηρωικά, που

χρονολογούνται γύρω στο 560 π.Χ. Η όλη κατασκευή θυμίζει στέγαστρο για

κάποιο πολύτιμο και ευπαθές ανάθημα. Έχει διατυπωθεί η ελκυστική θεωρία ότι ο

μονόπτερος στέγαζε το άρμα με το οποίο ο Κλεισθένης κέρδισε την

αρματοδρομία στα πρώτα Πύθια του 582 π.Χ.
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%B1


ΜΟΝΟΠΤΕΡΟΣ . ΜΕΤΟΠΕΣ

1.ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ

2. ΑΠΑΓΩΓΗ ΕΥΡΩΠΗΣ

3. Η ΑΡΓΩ

4. ΚΑΛΥΔΩΝΙΟΣ ΚΑΠΡΟΣ



Σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, ο θησαυρός ανεγέρθηκε από τους πολίτες

της Σικυώνας που ανέτρεψαν την οικογένεια του Κλεισθένη, χρησιμοποιώντας
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οικοδομικό υλικό από τα δύο προγενέστερα μνημεία, που κατέστρεψαν εσκεμμένα.
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Μαραθωνομάχοι
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ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΣ Ο ΘΑΣΙΟΣ, 

ο ηθογράφος

• Παυσανίας , 1892/1893 C. Robert

• Ιλιάδα, Οδύσσεια
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Β΄ ΝΑΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

After the destruction of temple A another temple, now called temple B, was 

erected on the same spot. The date of its construction is estimated at c. 510 

BC, and it probably formed part of the building program of the Alcmaeonids for 

the restoration of the monuments of Delphi. This second temple (13.25 × 27.46 

m) was also made of porous stone. It did not have an opisthodomos; 

its pteron consisted of 12 columns on the long sides and 6 columns on the 

narrow ones. Its metopes were made of clay, decorated with figures; 

the pediments and acroteria also bore figures, such as Athena (pediment) 

and Nike (side acroteria). The temple was excavated towards the end of the 

"Grande Fouille". Fifteen columns were still standing in 1905, when a rock fall 

destroyed them. Scholars think that perhaps this second temple was never 

actually destroyed or abandoned but continued to function after the construction 

of the third temple. The marble fragments of a head of Athena discovered and 

displayed now at the museum are attributed to the cult statue of Athena, which 

would have been situated in the cella of the temple.[2]

https://en.wikipedia.org/wiki/Circa
https://en.wikipedia.org/wiki/Alcmaeonidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Opisthodomos
https://en.wikipedia.org/wiki/Pteron
https://en.wikipedia.org/wiki/Metope_(architecture)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pediment
https://en.wikipedia.org/wiki/Acroteria
https://en.wikipedia.org/wiki/Nike_(mythology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Excavations_at_Delphi
https://en.wikipedia.org/wiki/Cella
https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Athena_Pronaia#cite_note-2
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ROTUNDA

Θεόδωρος από την Φωκίδα







Ελευσινιακός λίθος....



KIΓΚΛΙΔΕΣ .....





Επιδαυριανή σίμη. 80 ανάγλυφες μετόπες στο πτερό και στον σηκό

Αττικό ύφος

Εντύπωση «κρήνης»









Τα πρώτα ρομβοειδή φτανώματα














