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Ειζαγωγή 

Η Πεινπφλλεζνο είλαη έλα κέξνο πνπ απνθφπηεηαη απφ ηελ ππφινηπε επεηξσηηθή 

Διιάδα θαη ν κφλνο ηξφπνο πξφζβαζεο θαηά ηελ αξραηφηεηα ήηαλ δηα ζαιάζζεο. ε 

έλα ηέηνην απνκνλσκέλν πεξηβάιινλ ζα ιέγακε φηη δηακνξθψλνληαη νη θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο γηα ηελ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ, ηππνινγηθψλ, 

αξρηηεθηνληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο φκσο καο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ησλ νηθνδνκεκάησλ, λα αληηιεθζνχκε θαη ηελ 

εηζξνή αξρηηεθηνληθψλ ηχπσλ πνπ απαληψληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή άιισλ πφιεσλ 

καθξηά απφ απηήλ.  

ρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία, εμέιημε θαη πινπνίεζε φισλ απηψλ ησλ ηνπηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα αλαθεξζνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, είλαη κηα επξέσο 

απνδεθηή άπνςε φηη ππήξρε ζπλεηδεηή ζθέςε ζην ζρεδηαζκφ ησλ λατθψλ λαψλ θαη 

φπσο είλαη ινγηθφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα απνδίδεηαη θαηεμνρήλ ζηνλ ίδην ηνλ 

αξρηηέθηνλα. Ο αξρηηέθηνλαο είλαη έλα ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηνπ κνληέινπ εμέιημεο 

ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη θαηά ζπλέπεηα νη θαηαβνιέο ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ πνπ 

θηλείηαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηππνινγίαο ησλ αξρηηεθηνληθψλ 

θνξκψλ θαη ηελ ζχλζεζε ηνπο. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη έλαο αξρηηέθηνλαο πξέπεη 

λα έρεη κηα επνπηηθή εηθφλα ηνπ ζπλφινπ ησλ αξρηηεθηνληθψλ λεσηεξηζκψλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξα άιια ζεκεία θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν πξέπεη λα δνπιεχεη ζε 

δηαθνξεηηθά κέξε ελψ ζα έπξεπε λα δξα  αλεμάξηεηα απφ ηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο ή ηε 

θχζε ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία εξγάδνληαλ. Ο αξρηηέθηνλαο δελ ζρεδηάδεη κφλν αιιά 

επνπηεχεη ηα νηθνδνκηθά ζπλεξγεία θαη επηζεσξεί ηηο εξγαζίεο
1
. Με βάζε φια απηά 

έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε απφ δηάθνξνπο κειεηεηέο φηη ζε ζπγθεθξηκέλα 

νηθνδνκήκαηα κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηνηρεία πνπ λα παξαπέκπνπλ αλ φρη ζηνλ 

ηφπν θαηαγσγήο ηνπ αξρηηέθηνλα έζησ ζε έλα επξχηεξν αξρηηεθηνληθφ ηνπηθφ 

ξεχκα
2
. 

Η εξγαζία απνηειείηαη απφ έμη θεθάιαηα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε πέληε 

πεξηνρέο θαη έλα κλεκείν πνπ εληνπίδεηαη ε χπαξμε ηνπηθψλ αιιά θαη εμσηεξηθψλ 

αξρηηεθηνληθψλ επηδξάζεσλ ψζηε λα δηακνξθσζεί κία ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηελ 

ηζηνξία θαη ηελ δξάζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ εξγαζηεξίσλ ζηελ Πεινπφλλεζo. 

                                                           
1
 Coulton 1975: 59 

2
 Για παράδειγμα υπάρχει μία ομάδα αρχαϊκών ναών που ο Ostby αποδίδει ςε ομάδα τοπικών 

αρχιτεκτόνων (Ostby 2005, 493).  
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Κεθάλαιο 1: Κόρινθος.(εηθ.1-7) 

Σνλ 8
ν
 αηψλα νη Κνξίλζηνη ηερλίηεο αληηιακβάλνληαη φηη ε γε ηνπο παξέρεη 

πξφζβαζε ζε έλα ηδαληθφ πιηθφ έλα καιαθφ πσξφιηζν θαη νπζηαζηηθά έηζη μεθηλά θαη 

ε ζχιιεςε ηεο ηδέαο θαη ζηελ πνξεία ηεο πινπνίεζεο ησλ κλεκεηαθψλ θηηξίσλ
3
. 

Σέιε 8
νπ

 κε αξρέο 7
νπ

 εκθαλίδνληαη νη πήιηλεο θεθιηκέλεο ζηέγεο. Ο πξσηκφηεξνο 

ηχπνο θεξάκσζεο είλαη έκπλεπζε θνξίλζησλ αξρηηεθηφλσλ θαη ζπλαληάηαη γηα πξψηε 

θνξά ζηνλ αξρατθφ λαφ ηνπ Απφιισλα ζηελ Κφξηλζν θαη ηνπ Πνζεηδψλα ζηελ 

Ιζζκία. Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ηχπνπο ζηέγαζεο ζε φιε ηελ 

Πεινπφλλεζν απφ απηή ηελ πεξίνδν θαη έπεηηα. Ο πξσηνθνξηλζηαθφο ηχπνο 

ζπλδπάδεη θνίινπο ζηξσηήξεο θαη θπξηνχο θαιππηήξεο
4
.  

Καηά ην γ΄ ηέηαξην ηνπ 6
νπ

 αηψλα, ν θνξηλζηαθφο ηχπνο ζηέγαζεο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηνπο εληαίνπο, κνλνθφκκαηνπο θαιππηήξεο θαη ζηξσηήξεο. Οη ζηξσηήξεο 

ζπλήζσο ήηαλ ζρεηηθά επίπεδνη ελψ νη θαιππηήξεοήηαλ γσληψδεηο ζην θέληξν. Καηά 

ην α΄ κηζφ ηνπ 6
νπ

 αηψλα, ε δηαθφζκεζε ζην θεθιηκέλν επίπεδν ηνπ αεηψκαηνο 

απνηειείηαη απφ ζίκε, ζηελ θάζεηε πξφζνςε ηεο νπνίαο ππάξρεη γισζζνεηδήο 

δηαθφζκεζε θαη ζην θάησ ηκήκα κφλε ε δηπιή θπκαηνεηδήο δηάηαμε γξακκψλ. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ β΄ κηζνχ ηνπ 6
νπ

 αηψλα ε δηαθφζκεζε ηεο ζίκεο εμειίζζεηαη θαη 

απνηειείηαη απφ ησληθφ θπκάηην, ελψ ζηελ πξφζνςε ηεο εκθαλίδεηαη θπηηθή 

δηαθφζκεζε.   

ηηο θάησ γσλίεο ηνπ αεηψκαηνο, νη βάζεηο ησλ αθξσηεξίσλ ζπλδένληαη κε ην 

πίζσ κέξνο ηεο ζίκεο θαη ζηα άθξα ηεο εκθαλίδνληαη ιενληνθεθαιέο απφ ηηο νπνίεο 

απνκαθξχλεηε ην βξφρηλν λεξφ ηεο ζηέγεο. ηα άθξα ηεο ζηέγεο ππάξρνπλ ηα 

αθξνθέξακα πνπ εμέρνπλ πην πάλσ απφ ηνλ θαιππηήξα θαη θέξνπλ αλάγιπθν 

αλζεκσηφ ζρήκα. Απηά είλαη εληαία κε ηνπο ζηξσηήξεο θαη θέξλνπλ δηαθφζκεζε. Οη 

εγεκφλεο θέξνπλ αλζεκσηή δηαθφζκεζε θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπο. Έσο ηα ηέιε ηεο 

αξρατθήο πεξηφδνπ νη ζηξσηήξεο θαη νη θαιππηήξεο απνηεινχληαη πιένλ απφ δχν 

μερσξηζηά ηκήκαηα, θάηη πνπ δελ ηζρχεη γηα ηνπο εγεκφλεο νη νπνίνη ζπλερίδνπλ λα 

είλαη εληαίνη θαη απνηεινχλ ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θνξηλζηαθνχ ηχπνπ 

ζηέγαζεο. Απηφο εληνπίδεηαη ηφζν ζηελ Κφξηλζν φπνπ ππάξρεη ζπλνρή ζηνλ ηξφπν 

                                                           
3
 Rhodes 2003, 85. 

4
Holmes 1995,33-35. 
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απφδνζεο ηνπ, αιιά θαη ζε πεξηνρέο εθηφο Κνξίλζνπ απνθιεηζηηθά ζε παλειιήληα 

ηεξά φπσο ζηνπο Γειθνχο θαη ζηελ Οιπκπία. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηνλ ζπλαληάκε 

εθηφο  Κνξίλζνπ θαη παξνπζηάδεη νξηζκέλεο παξαιιαγέο, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη 

έρνπλ ελζσκαησζεί ηνπηθά ζηνηρεία. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ν αξγνιηθφο 

ηχπνο ζηέγαζεο, πνπ έρεη βαζηζηεί ζηνλ θνξηλζηαθφ, αιιά εθεί φια ηα κέιε 

(θαιππηήξεο, ζηξσηήξεο, αγειαίνη, εγεκφλεο) δελ ελψλνληαη αιιά είλαη κεκνλσκέλα. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θεξάκσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ίδηνο πειφο 

κε ηεο Κνξίλζνπ θαη ε ηερλνηξνπηθή απφδνζε κνηάδεη κε ηελ πξσηφηππε, πηζαλά 

εξγάζηεθαλ ηερλίηεο πνπ εθπαηδεχηεθαλ ζηελ Κφξηλζν
5
.  

Οη αξρατθνί λανί ηεο Κνξίλζνπ θέξνπλ ζπγθεθξηκέλνπο λεσηεξηζκνχο, πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ηνπηθνχ αξρηηεθηνληθνχ εξγαζηεξίνπ.Οη ηνίρνη ησλ 

πξψησλ θνξηλζηαθψλ λαψλ ήηαλ είηε εμνινθιήξνπ απφ πέηξα είηε είραλ ηνηρνβάηε 

απφ πιίλζνπο θαη πάλσ απφ απηφλ ζπλερηδφηαλ ε θαηαζθεπή κε πέηξα. Γεδνκέλνπ φηη 

νη θνξηλζηαθνί λανί είραλ πνιχ βαξηά ζηέγε ππήξρε αλάγθε θαιχηεξεο ζηήξημεο θαη 

έηζη εθεπξέζεθε ην ιίζηλν γείζν, πνπ εληνπίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζην Ναφ ηνπ 

Πνζεηδψλα. Μπνξεί λα ππνηεζεί φηη ήηαλ απιή νξζνγψληα θαηαζθεπή κε ηεηξάγσλε 

ιίζηλε ηνηρνπνηία. Γελ ζψδνληαη πνιιά απφ ηελ πξψηκε αξρηηεθηνληθή ηεο Κνξίλζνπ 

θαη δείγκαηα έρνπκε θαηά θχξην ιφγν απφ επξήκαηα πνπ αλήθνπλ ζην λαφ ηνπ 

Πνζεηδψλα ζηελ Ιζζκία θαη ηνλ λαφ ησλ ηειψλ ηνπ 7
νπ

 αηψλα ηνπ Γία ζηελ Νεκέα. 

Απφ φζν κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε απφ ην λαφ ηεο Ήξαο Αθξαίαο ζηελ Πεξαρψξα, 

δελ ππήξρε θξεπίδα ζηα πιατλά θαη ζηνλ πίζσ ηνίρν ησλ αξρατθψλ θνξηλζηαθψλ 

λαψλ. Οη θίνλεο ήηαλ κνλνιηζηθνί θαη είραλ απφ 16 έσο 20 ξαβδψζεηο. Έσο ηα κέζα 

ηνπ 6
νπ

 αηψλεο ε απφδνζε ηνπο ήηαλ ζρεηηθά ξερή, ελψ απφ ηα κέζα ηνπ 6
νπ

 θαη 

έπεηηα βαζαίλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Έρεη βξεζεί έλα απφ ηα πξσηκφηεξα 

δείγκαηα αλαθιηληξνεηδνχο επίθξαλνπ παξαζηάδαο θαη παξφκνηνπ ηχπνπ έρεη 

εληνπηζηεί θαη ζην Άξγνο πνπ ρξνλνινγείηαη ηνλ 6
ν
 αηψλα. Απφ ηνλ 6

ν
 αη. έρνπκε 

επξήκαηα ηα νπνία δίλνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πνιπρξσκία ησλ δσξηθψλ 

θνξηλζηαθψλ λαψλ. Έρνπκε δείγκαηα απφ ηνλ λαφ ηνπ Απφιισλα ζηελ Κφξηλζν, φπνπ 

θαίλεηαη φηη ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία είραλ ιεπθφ ρξψκα θαη νη νξηδφληηεο ηαηλίεο 

ηνπ επηζηπιίνπ εξπζξφ ελψ νη θάζεηεο καχξν. Δπίζεο απφ ηνλ Ναφ ηεο Ήξαο ζηελ 

Πεξαρψξα ζψδνληαη ίρλε κπιε θαη θφθθηλνπ ρξψκαηνο ζηα δσξηθά θηνλφθξαλα
6
.  

 
                                                           
5
 Winter 1993, 18-23. 

6
 Rhodes 2003, 478-479; Pfaff 2003, 95-103. 
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Κεθάλαιο 2: Σπάρηη(εηθ.8) 

Γηα ηνλ ιαθσληθφ ηχπν θεξάκσζεο αληινχκε πιεξνθνξίεο απφ ηα πνιπάξηζκα 

ζξαχζκαηα, πνπ βξέζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ ζην ηεξφ 

ηεο Αξηέκηδνο Οξζίαο ζηελ πάξηε. Μέζσ απηψλ ησλ ζξαπζκάησλ απνδεηθλχεηαη 

φηη νη ιαθσληθνχ ηχπνπ ζηέγεο απνηεινχληαλ απφ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία φπσο είλαη 

νη θνίινη ζηξσηήξεο θαη νη ζηελφηεξεο δηακέηξνπ θπξηνί θαιππηήξεο. Οη 

εγεκφλεο είλαη αξθεηά θπξηνί θαη ζε απηνχο δεκηνπξγνχληαη αλνίγκαηα γηα ηνπο 

θαιππηήξεο. Όια έρνπλ καχξν ή εξπζξφ επίρξηζκα  ελψ ζηελ θνξπθή ηνπ αεηψκαηνο, 

θαιχπηνληαο ζηελ άθξε ησλ θεξακηδηψλ ηεο θνξπθνγξακκήο, βξηζθφηαλ έλα 

δηζθνεηδέο αθξσηήξην κε δηαθφζκεζε πνπ ζηα πξσηκφηεξα δείγκαηα είλαη ζθνχξα 

κνλφρξσκε ελψ ζηα πζηεξφηεξα θπξηαξρεί ε πνιπρξσκία. ηα ιαθσληθά 

θεξακίδηα εληνπίδνληαη θνηλά ζρέδηα κε ηελ ιαθσληθή θεξακηθή, γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά ηε ρξνλνιφγεζή ηνπο επθνιφηεξε.  Καηά κήθνο ηεο άθξεο ηνπ αεηψκαηνο 

ππήξρε πνιχρξσκε ελαέηηα ζίκε,  ελψ ζηελ θαηψηεξε ζεηξά ησλ ζηξσηήξσλ 

θαη θαηά κήθνο ηεο άθξεο ππήξραλ θακπχια αθξνθέξακα, θαηά θχξην ιφγν κε 

γεσκεηξηθά κνηίβα σο δσγξαθηθφ δηάθνζκν. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ πξνζηέζεθε 

δηαθνζκεηηθφο ηφξνο ζηα θαηά ηα άιια επίπεδα θεξακίδηα. Σν γείζνλ δελ 

ζπλνδεπφηαλ απφ πήιηλα πιαθίδηα θαη κφλν έλα ηέηνην ζξαχζκα έρεη βξεζεί, ζην ηεξφ 

ηεο Οξζίαο
7
. 

 Η πάξηε παξήγαγε ζρεδφλ θαηά ην ήκηζπ, ηα γλσζηφηεξα ζσδφκελα 

δείγκαηα δηζθνεηδψλ αθξσηεξίσλ ζε ππεξηνπηθφ επίπεδν. Σέηνηα δείγκαηα έρνπλ 

βξεζεί ζηηο  Ακχθιεο, ζην Μελειάηνλ, ζηελ Κπλνπξία, ζηηο Βάζζεο θαη ηελ 

Οιπκπία. Αθξνθέξακα ζε ζρήκα εκηζειήλνπ πνπ απνηεινχλ ην πξσηκφηεξν ηχπν ηνπ 

ιαθσληθνχ αθξνθέξακνπ πξνθχπηνπλ κφλν απφ ηηο ηνπνζεζίεο πνπ βξίζθνληαη θνληά 

ζηε πάξηε φπσο ην Μελειάηνλ ζηηο Ακχθιεο θαη ηελ Δπίδαπξν Ληκεξά ζηελ 

Λαθσλία, ελψ βφξεηα ηεο ζηελ Κπλνπξία θαη ζηελ Βίγια θνληά ζηελ Σεγέα.  

Άιινη ηχπνη δηαθφζκεζεο πνπ ηνπο ζπλαληάκε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ιαθσληθφ 

ηχπν ζα κπνξνχζαλ λα ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ηνπηθψλ 

παξαιιαγψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα κία ζεηξά  δηζθνεηδψλ αθξσηεξίσλ κε 

αλαινγηθά πινπζηφηεξε δηαθφζκεζε, πνπ ζεσξνχληαη αθξνθέξακα εμαηηίαο ηνπ 

κεγέζνπο ηνπο θαη εληνπίδνληαη ζε ζηέγεο ζηελ Αξθαδία, γηα ζηελ Βίγια, ζην 

Μεζχδξην θαη ζε κία πην αξρατζηηθή εθδνρή ζηνπο Λνπζνχο. Αξθαδηθή ηνπηθή 

                                                           
7
 Winter 1993, 13-14,16. 
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παξαιιαγή κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαη ηα θακπχια αθξνθέξακα κε εηθνληζηηθή 

δηαθφζκεζε, ηα νπνία δελ ζπλαληψληαη ζηελ πάξηε φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

εξαιδηθέο ζθίγγεο απφ ηηο Βάζζεο θαη ηα Γνξγφλεηα απφ ηελ Αιίθεηξα. Σέινο, έλα 

αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ πνπ απνδίδεηαη ζηελ Αξθαδία είλαη ην γείζν κε πιαθίδηα κε 

cavetto θαη δσγξαθηθφ γισζζνείδεο κνηίβν. Σέηνηα παξαδείγκαηα έρνπλ βξεζεί ζηε 

Βίγια, ζηελ Αιίθεηξα θαη ζην βνπιεπηήξην ηεο Οιπκπίαο φπνπ εθεί ζπλδπάδνληαη κε 

εκηθπθιηθά αθξσηήξηα δηαθνζκεκέλα κε Γνξγφλεην
8
. 
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Κεθάλαιο 3: Αρκαδία.(εηθ. 9) 

Ο λαφο ηεο Αιέαο Αζελάο ζηα ηέιε ηνπ 7νπ αηψλα νξίδεηαη σο κνληέιν γηα ηνπο 

κεηαγελέζηεξνπο λανχο ζηελ Αξθαδία, θαη παξέκεηλε αμεπέξαζηνο ζε επίπεδν 

κεγέζνπο απφ ηνπο λανχο ζηνπο αξθαδηθνχο λανχο πνπ ζα αλαθεξζνχκε έπεηηα. Σν 

επίπεδν ηνπ δαπέδνπ ήηαλ ειαθξψο πςειφηεξν ζηνλ ζεθφ απφ ηνλ πξφλαν θαηλφκελν 

πνπ παξαηεξείηαη θαη ζην Ηξαίν ηνπ Άξγνπο θαη δείρλεη ηελ ζηελή ζχλδεζε απηψλ 

ησλ δχν λαψλ
9
. ην πίζσ κέξνο ηνπ ζεθνχ πηζαλά ππήξρε θιεηζηφ άδπην θαη φρη 

αλνηθηφο νπηζζφδνκνο φπσο έρεη ππνζηεξηρζεί
10

. Η ρξήζε ηνπ ηνπηθνχ καξκάξνπ 

πεξηνξίδεηαη ζηνλ ζηπινβάηε θαη ηνλ ηνηρνβάηε ελψ νη θίνλεο θαη νη ηνίρνη είλαη απφ 

μχιν θη σκέο πιίλζνπο αληίζηνηρα
11

. Απηφ πνιχ ζχληνκα αιιάδεη θαη απφδεημε 

απνηειεί ν λαφο ηεο Αξηέκηδνο Κλαθεάηηδνο πνπ είλαη θνληά ζην Μαπξίθη θαη 

ρξνλνινγείηαη ζηα κέζα ηνπ 6
νπ

 αηψλα. Ήηαλ θαηαζθεπαζκέλνο εμ’ νινθιήξνπ απφ 

κάξκαξν Γνιηαλψλ θαη απνηειεί έλα απφ ηα πξσηκφηεξα καξκάξηλα λατθά 

νηθνδνκήκαηα
12

. Ο Ρσκαίνο (1925) αξρηθά πξφηεηλε φηη ν λαφο ήηαλ ακθηπξφζηπινο 

Απφ ηνπο θίνλεο ηεο πξφζνςεο θαίλεηαη φηη ζηνλ λαφ δελ ππήξρε γσληαθή ζπλαίξεζε, 

θαζψο δελ ρξεηάδεηαη δεδνκέλνπ φηη ην πιάηνο ηεο ηξηγιχθνπ ζπλέπηπηε κε ην πάρνο 

ηνπ επηζηχιηνπ. Απηή ε ιχζε θαίλεηαη λα πξνηηκάηαη ζηελ αξρατθή, αξθαδηθή 

αξρηηεθηνληθή ζε αληίζεζε κε θνξηλζηαθά θαη αηηηθά Γσξηθά νηθνδνκήκαηα. ηελ 

αξρατθή αξρηηεθηνληθή ηεο ηθειίαο θαη ηεο Νφηηαο Ιηαιίαο κπνξνχκε λα 

εληνπίζνπκε νηθνδνκήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ
13

.  

Ο κεγάινο πεξίπηεξνο λαφο ηνπ Οξρνκελνχ πνπ ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ ην 530 

π.Υ είλαη ν πξψηνο  γλσζηφο λαφο ζηελ Διιάδα πνπ εθαξκφδεη ηελ θιαζηθή 

θηνλνζηνηρία 6Υ13, κε ίζα αμνληθά δηαζηήκαηα ζηελ πξφζνςε θαη ζηηο καθξέο 

πιεπξέο,  κε εμαίξεζε ηα γσληαθά κεηαθηφληα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κείσζε
14

. Απηφ 

ηνλ ζρεδηαζκφ καο καξηπξείηαη φηη είρε λαφο ζην νχλην ηνλ νπνίν θαηέζηξεςαλ νη 

Πέξζεο ην 480 π.Υ. Σα αμνληθά δηαζηήκαηα ηνπ λανχ ήηαλ 5Υ12 επηηξέπνληαο ζηελ 

θηνλνζηνηρία λα δεκηνπξγεί έλα Ππζαγφξεην ηξίγσλν κε 5Υ12 κνλάδεο θάζεηα θαη 13 

ζηελ ππνηείλνπζα. Απηφ ην ηδηαίηεξν ζρεδηαζηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα εηζήρζε ζηελ 

Αξθαδία απφ κία άιιε κεγάιε πφιε ηελ Κφξηλζν θαζψο δελ θαίλεηαη λα είλαη ηνπηθή 

                                                           
9
 Østby 1986, 79-80. 

10
 Østby 2005, 495. 

11
Østby 2005, 498. 

12
 Østby 1991, 311-325. 

13
 Østby 2005, 498. 

14
 Østby 1991, 327-338. 
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εθεχξεζε δεδνκέλνπ φηη δελ παξαηεξείηαη εμέιημε ηνπ ζηα νηθνδνκήκαηα ηεο 

πεξηθέξεηαο
15

. 

Η ηνπηθή παξάδνζε ηεο ρξήζεο καξκάξνπ ζηελ θαηαζθεπή λαψλ ζπλερίδεηαη θαη 

ζην λαφ ηεο Αζελάο θαη ηνπ Πνζεηδψλα πνπ βξίζθεηαη ζηελ Βίγια δειαδή ζηα 

ζχλνξα κε ηελ Αζέα θαη ην Παιιάληην. Φαίλεηαη πσο εξγάζηεθαλ εδψ νξηζκέλα 

άηνκα πνπ είραλ θαηαζθεπάζεη ηνλ λαφ ζην Μαπξίθη θαζψο εληνπίδνληαη αξθεηέο 

νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν λαψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ζηαζεξά κεηαμφληα 

δηαζηήκαηα θαη ε απνπζία ηεο γσληαθήο ζπλαίξεζεο. Ο λαφο έρεη πεξίζηαζε 6Υ13 

φπσο θαη ζηνλ Οξρνκελφ. Δίλαη ν κνλαδηθφο αξρατθφο αξθαδηθφο λαφο κε αλνηθηφ 

νπηζζφδνκν θαη εδψ ζπλαληάηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ πεξηνρή ε δηακφξθσζε ηξηψλ 

βαζκίδσλ ζηελ θξεπίδα
16

.  Δληνπίδεηαη αθφκε έλαο λαφο ζηνλ Άγην Ηιία ζηελ Αζέα 

ν νπνίνο κνηάδεη κε ηνλ λαφ ζηελ Βίγια θαη ρξνλνινγείηαη ην 500 π.Υ. ε απηφλ φκσο 

ε πεξίζηαζε είλαη 6Υ14, ε θξεπίδα δηακνξθψλεηαη κε ηέζζεξηο βαζκίδεο, δελ έρεη 

νπηζζφδνκν θαη έρεη έλαλ εμαηξεηηθά ξερφ πξφλαν. Σν νηθνδφκεκα έρεη κεγαιχηεξα 

κεηαμφληα δηαζηήκαηα απφ απηά πνπ ζπλαληήζακε ζηνπο πξνεγνχκελνπο θαη 

ζπλνιηθά έρεη ρακειή θαηαζθεπή. ψδεηαη έλα θηνλφθξαλν ην νπνίν κνηάδεη κε ηα 

θηνλφθξαλα ηνπ λανχ ηνπ Απφιισλα ζηνπο Γειθνχο θαη πηζαλά είλαη έλα αληίγξαθφ 

ηνπ ζε κηθξφηεξε θιίκαθα
17

. 

Έλαο λαφο ζην γεηηνληθφ Παιιάληην επεξεάζηεθε εκθαλψο θαη απηφο απφ ηνλ 

λαφ ζηελ Βίγια. ε ιαηξεπηηθφ θηίξην πνπ πξνυπήξρε εθεί πξνζηέζεθε ζεκειίσζε γηα 

εμσηεξηθή πεξίζηαζε αιιά ε θαηαζθεπή ηεο ζηακάηεζε ζην επίπεδν ηεο 

επζπληεξίαο. Απφ ηελ ζεκειίσζε πξνθχπηεη φηη ε πεξίζηαζε ζα απνηεινχληαλ απφ 

6Υ13 θίνλεο πηζαλά θαηαζθεπαζκέλνπο απφ ληφπην κάξκαξν κε δηαθνξεηηθά 

κεηαμφληα δηαζηήκαηα ζηνπο θίνλεο. Σν εγρείξεκα νινθιεξψζεθε κε ηελ ζπκβνιή 

άιιεο γεηηνληθήο θνηλφηεηαο
18

. Σν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πνπ εληνπίδεηαη εδψ είλαη ε 

χπαξμε δχν βάζεσλ θηφλσλ πίζσ απφ ηελ νξζνγψληα βάζε ησλ ιαηξεπηηθψλ 

αγαικάησλ θαη θαίλεηαη έηζη λα δηαηξείηαη ν ζεθφο ζε έλα θπξίσο κέξνο θαη έλα 

εζσηεξηθφ άδπην πνπ παξέκελε νξαηφ πίζσ απφ ηνπο θίνλεο. ε πεξίπησζε πνπ απηφ 

ηζρχεη ηφηε κπνξεί κε θάπνην ηξφπν λα ζπλδέεηαη κε ηελ ηδέα ηεο απξφζηηεο 

νξαηφηεηαο πνπ ήηαλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ πξψηκσλ ιαηξεπηηθψλ 

θηηξίσλ ηεο Σεγέαο θαη ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο πξφδξνκνο ηνπ λανχ ησλ 

                                                           
15

 Østby 1991, 386; Ostby 2005, 499. 
16

 Østby 2005, 499. 
17

 Østby 2000, 260-261; Ostby 2005, 500. 
18

 Østby 1991, 69-88; Ostby 2005, 499. 
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Βαζζψλ φπνπ έλαο θνξηλζηαθφ θίνλαο ρσξίδεη εζσηεξηθά ηνλ ζεθφ απφ ην άδπην 

ρσξίο λα ηα απνκνλψλεη
19

.  

Οη αξθαδηθνί λανί πνπ ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο ζηα κέζα ηνπ 6
νπ

 αηψλα, πεξίπνπ 

ην 530-480π.Υ, αληηθαηνπηξίδνπλ κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο θαη θαιιηηερληθήο 

άλζεζεο ηεο νπνί ην ηζηνξηθφ πιαίζην καο δηαθεχγεη. Παξφιν πνπ δελ αλαθέξνληαη 

ζπρλά γηα ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ ειιεληθή αξρηηεθηνληθή παξέρνπλ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Γσξηθνχ ξπζκνχ θαηά ηελ αξρατθή πεξίνδν ζηελ 

Πεινπφλλεζν καδί κε ηνπο λανχο ηεο Ήξαο θαη ηνπ Γία ζηελ Οιπκπία. Οη λανί ηεο 

Αξθαδίαο εκθαλίδνπλ εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη αξθεηέο θαηλνηφκεο ηδέεο πνπ 

δειψλνπλ ηελ χπαξμε ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο ηαπηφηεηαο. Δίλαη δχζθνιν λα 

δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη λανί πνπ είδακε επεξεάζηεθαλ απφ θάπνην άιιν θέληξν γη 

ην νπνίν κπνξεί λα καο ιείπεη ε ηεθκεξίσζε, φπσο ην Άξγνο θαη ε Λαθσλία. Σν 

ζίγνπξν είλαη πσο γηα ηνπο Αξθάδεο ν λαφο απνηειεί ζεκαληηθφο ρψξνο γηα ηηο 

θνηλφηεηεο ελψ θαηαζθεχαζαλ εληππσζηαθά θηίξηα αξθεηά λσξίο θαη ζε πνιχ 

ζχληνκν ρξνληθφ πιαίζην. Ο λαφο ηεο Αζελάο ζηελ Αιίθεηξα είλαη ην ηειεπηαίν 

εληππσζηαθφ δεκηνχξγεκα ζηελ αξρατθή πεξίνδν θαη κεηά απφ έλα ζρεηηθά κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαηαζθεπάδνληαη ν λαφο ζηηο Βάζζεο θαη ν πζηεξνθιαζηθφο λαφο 

ζηελ Σεγέα. Απηνί ζρεδηάζηεθαλ απφ αξρηηέθηνλεο πνπ δελ ήηαλ απφ ηελ Αξθαδία 

θαη επαλέιαβαλ κφλν σο έλα ζεκείν ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ είδακε πην 

πάλσ
20

.   

ρεηηθά κε ηνλ λαφ ηνπ Απφιισλα ζηηο Βάζζεο, έρνπλ βξεζεί ηεθηνληθά ζεκεία 

ζην πηεξφ θαη ζε θεξάκνπο ηεο ζηέγεο, πνπ ρξνλνινγνχληαη ην 427-400 π.Υ θαη έρεη 

δηαηππσζεί ε άπνςε φηη νξηζκέλα είλαη ζε ηνπηθή αξθαδηθή γξαθή. Απφ ηα γξάκκαηα 

απνδεηθλχεηαη φηη ζηνλ ρψξν εξγάζηεθαλ αξθεηά δηαθνξεηηθά άηνκα, γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη φηη νη ηερλίηεο δελ ήηαλ Αξθάδεο αιιά μέλνη εηδηθεπφκελνη ηελ θαηαγσγή 

ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζακε λα ηελ εληνπίζνπκε απφ απηά. Σν αιθάβεην πξνέξρεηαη 

απφ ηελ Ισλία ηελ Αηηηθή θαη ην Άξγνο θαη απφ ηνλ ζχγρξνλν ηξφπν γξαθήο ηνπο 

αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ήηαλ λεαξήο ειηθίαο.  

Ο λαφο ζπλδέεηαη κε ην Ηξαίν, ιφγσ ηνπ φκνηνπ ηξφπνπ ζηέγαζεο ηνπ 

νπηζζφδνκνπ κε ηηο δνθνχο θαη ηα θαηλψκαηα. Τπήξρε ξάκθνο ζηελ πξφζνςε ηεο 

δνθνχ πνπ δεκηνπξγνχζε γσλία κε ηελ νξνθή. ην πξνθίι ηνπ ξάκθνπο πνπ 

                                                           
19

 Østby 1991, 297-9. 
20

Østby 2005, 501. Ο Παυςανίασ αναφζρει ότι οι αρχιτζκτονεσ ήταν από άλλο μζροσ (8.41.7-9, 
8.45.5). 
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αλακέλεηαη λα ππάξρεη ησληθφ θπκάηην ζπλαληάηαη δηπιή θχξησζε, φπσο θαη ζηνλ 

θιαζηθφ λαφ ηνπ Ηξαίνπ ζηελ επίζηεςε ηνπ γείζνπ. Απφ απηά ηα ζηνηρεία 

ζπκπεξαίλεηαη είηε φηη ζην νηθνδφκεκα εξγάζηεθαλ Αξγείνη ηερλίηεο πνπ 

θαηλνηφκεζαλ ζηηο Βάζζεο θαη χζηεξα ην αλαπαξήγαγαλ ζην Ηξαίν ή ην αληίζηξνθν, 

φηη δειαδή πξψηα έγηλε ζην Ηξαίν. Γελ είλαη βέβαηα απίζαλν λα ήηαλ θαη αζελαίνη 

ηερλίηεο, θαηφπηλ ζχγθξηζεο κε ηεθηνληθά ζεκεία πνπ βξέζεθαλ ζην Ηθαηζηείν. 

Βέβαηα ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ηνπ λανχ Απφιισλα ππνδειψλνπλ κείμε Άξγνπο 

θαη Αζήλαο
21

. 
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 Cooper 1996, 367-368. 
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Κεθάλαιο 4: Αταΐα (εηθ. 10-13) 

Σν αρατθή αξρηηεθηνληθή ζηελ δσξηθή αξρηηεθηνληθή αλαγλσξίδεηαη ζε λατθά 

νηθνδνκήκαηα ησλ  απνηθηψλ ηεο Κάησ Ιηαιίαο αιιά θαη ζε ζέζεηο εληφο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ. Έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε, φηη πηζαλά ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία 

πξνεξρφηαλ απφ ηελ βνξεηνδπηηθή θαη δπηηθή Διιάδα θαη φρη απφ ηελ 

Πεινπφλλεζν. Σν νξφζεκν ηεο απνθαινχκελεο αρατθήο αξρηηεθηνληθήο είλαη ην 

θηνλφθξαλν ζην ππνηξαρήιην ηνπ νπνίνπ δηακνξθψλεηαη δηαθφζκεζε κε 

θχιια.  Δκθαλίδεηαη ζε αξθεηέο παξαιιαγέο θαη ζηελ πην πιαζηηθή κνξθή 

ηνπ κνηάδεη κε ηελ δηαθφζκεζε πνπ έθεξαλ ηα κπθελατθά θηνλφθξαλα, νδεγψληαο 

νξηζκέλνπο κειεηεηέο ζην ζπκπέξαζκα φηη πξνέξρεηαη απφ ηα κπθελατθά 

θηνλφθξαλα. Καηά ην α΄ κηζφ ηνπ 6
νπ

 αηψλα, απνπζηάδεη απφ ηελ Πεινπφλλεζν, ελψ  

ην β΄ κηζφ ηνπ αηψλα εληνπίδεηαη ζε έμη δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, ζηελ Αξθαδία ζηελ 

Σεγέα θαη ζηελ Μαληηλεία, ζηελ Λαθσλία θνληά ζηελ πάξηε θαη ζηηο 

Ακχθιεο, ζηελ Μεζζελία ζηελ Κνξψλε θαη ζηελ Ηιεία ζηελ Οιπκπία. ε απηά ηα 

δείγκαηα δελ ππάξρεη ηδηαίηεξε ζπλνρή ζηελ απφδνζε ηεο δηαθφζκεζεο, γηα 

παξάδεηγκα ζηελ Σεγέα ελαιιάζζνληαη ηα θχιια κε ιφγρεο ζην κηζφ ηκήκα ηνπ 

θηνλφθξαλνπ. Η δηαθφζκεζε ελαξκνλίδεηαη κε ηηο ξαβδψζεηο ηνπ ηξαρήινπ, έηζη 

ψζηε ζε δχν θχια θαη κία ιφγρε ελδηάκεζα ηνπο, λα ζπκπίπηνπλ κε βάζπλζε θαη νη 

ινηπέο ιφγρεο  λα ζπκπίπηνπλ κε ηηο αθκέο. Η απφδνζε ησλ ζηνηρείσλ είλαη έμεξγε 

αιιά ην εζσηεξηθφ ησλ θχιισλ είλαη θνίιν. Απηά ηα θηνλφθξαλα ζπλδένληαη κε ην 

λαφ ηεο Αξηέκηδνο Κλαθεάηηδνο
22

. 

Σν θηνλφθξαλν πνπ βξέζεθε ζηελ Μαληηλεία θέξεη έλα δαθηχιην απφ κηθξά 

θχιια, νη απνιήμεηο ησλ νπνίσλ είλαη ζηξακκέλεο πξνο ηα επάλσ, ελψ κεηψλεηαη ην 

πάρνο ηνπο ζην ζεκείν πνπ ελψλνληαη κε ην θάησ κέξνο ηνπ ερίλνπ. Έλα 

θηνλφθξαλν βξέζεθε θνληά ζηελ πάξηε θαζψο θαη κία νκάδα ζξαπζκάησλ απφ ηηο 

Ακχθιεο πνπ θέξνπλ κεηαμχ ηνπο πνιιέο νκνηφηεηεο. Σα θχιια είλαη αξθεηά ζηελά 

θαη έρνπλ θνίιν εζσηεξηθφ, ελψ νξηνζεηνχληαη ζε έμεξγν πιαίζην θαη 

ιφγρεο πξνβάιινπλ κεηαμχ ησλ θχιισλ ζην άλσ ηκήκα ηεο δηαθνζκεηηθήο 

δψλεο. Μεηαμχ ησλ νκνηνηήησλ εληάζζεηαη θαη ην θνηλφ πιάηνο ησλ θχιισλ, αιιά 

 θαη ε παξνπζία ηξηψλ ηαηληψλ ζην θαηψηεξν κέξνο ηνπ ερίλνπ. Σν θηνλφθξαλν πνπ 

βξέζεθε ζηε πάξηε είλαη κεγαιχηεξν ζπγθξηηηθά κε ηα άιια θαη είλαη πηζαλφ αξρηθά 

λα βξηζθφηαλ εληφο ηνπ ηεξνχ ζηηο Ακχθιεο αιιά σο κέξνο θάπνηαο δηαθνξεηηθήο 

                                                           
22

 Barletta 1990, 45, 50. 
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θαηαζθεπήο ή απιψο δελ ζρεδηάζηεθε ζε έλα θνηλφ ζηπιηζηηθφ πιαίζην κε ηα άιια. Η 

δεχηεξε ιαθσληθή νκάδα απνδίδεηαη ζηνλ Θξφλν ηνπ Απφιισλα πνπ ρξνλνινγείηαη 

πξνο ηα ηέιε ηνπ 6
νπ

 αηψλα π.Υ.  Καζφηη θαη ζηηο δχν νκάδεο παξαηεξείηαη ε 

αλεμαξηεζία απηνχ ηνπ ζεκείνπ ζε ζρέζε κε ηνλ θίνλα,  ζεσξείηαη φηη ε δηαθφζκεζε 

εμππεξεηνχζε θπξίσο αηζζεηηθφ ζθνπφ
23

.  

Παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά εκθαλίδνληαη θαη ζε έλα θηνλφθξαλν απφ ηε 

Μεζζελία πνπ βξέζεθε ζην ηεξφ ηνπ Απφιισλα Κνξχλζηνπ ζηελ Λνγγά, θνληά ζηελ 

αξραία Κνξψλε.  Ο Βεξζάθεο (1916) ππνζηεξίδεη φηη πξνέξρεηαη απφ ηνλ Ναφ Γ θαη 

φηη ε δηαθφζκεζε ηνπ θηνλφθξαλνπ αληαλαθιά ηα δείγκαηα απφ ηηο Ακχθιεο, ελψ  

πξνηείλεη ρξνλνιφγεζε κεηαγελέζηεξε ηνπ νηθνδνκήκαηνο. χκθσλα κε ηα λεφηεξα 

δεδνκέλα ην θηνλφθξαλν απνδίδεηαη ζε αλαζεκαηηθφ θίνλα θαη ρξνλνινγείηαη ην  δ΄ 

ηέηαξην ηνπ 6
νπ

 αηψλα. ην ηεξφ ηνπ Γία ζηελ Οιπκπία έρνπλ εληνπηζηεί ηξία 

δείγκαηα απηνχ ηνπ θηνλφθξαλνπ, ζηα δχν εθ ησλ νπνίσλ ζπλδπάδεηαη κε 

ζεηξέο  ράιθηλσλ θχιισλ. Σνπιάρηζηνλ γηα ηελ κία ππνζέηνπκε φηη θνζκνχζε μχιηλν 

θηνλφθξαλν. Σν ηξίην δείγκα είλαη έλα ζξαπζκέλν θηνλφθξαλν πνχ πξνέξρεηαη απφ 

θάπνηνλ ζεζαπξφ. Γηα θαλέλα εθ ησλ ηξηψλ δελ ππάξρεη ζαθήο ρξνλνιφγεζε
24

.  

Σν αλαθιηληξνεηδέο ησληθφ επίθξαλν παξαζηάδαο πνπ θέξεη cavetto θαη  

εληάζζεηαη ζηελ αρατθή αξρηηεθηνληθή είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιέο ζηελ 

Πεινπφλλεζν. πλαληάηαη πεξίπνπ ζηηο ίδηεο πεξηνρέο κε ην θηνλφθξαλν, δειαδή ζην 

Άξγνο, ζηελ Σεγέα, ζηελ πάξηε θαη ζηηο Ακχθιεο. ηελ πεξίπησζε ησλ Ακπθιψλ  

είλαη ζε δεχηεξε ρξήζε ζε πζηεξφηεξε ρξνλνινγηθά θαηαζθεπή. Γηα ηνλ Roux 

αξθεηά απφ ηα επίθξαλα ζα έπξεπε λα ζεσξεζνχλ σο αλαζεκαηηθά παξά σο 

αξρηηεθηνληθά κέιε. Η ρξνλνιφγεζή ηνπο είλαη πξνβιεκαηηθή, παξφια απηά ζε 

ηερλνηξνπηθφ πιαίζην θαλέλα απφ απηά δελ είλαη πξνγελέζηεξν ηνπ δ΄ ηεηάξηνπ ηνπ 

6
νπ

 αηψλα.  Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία ζηελ δηαθφζκεζε απηψλ ησλ κειψλ, γηα 

παξάδεηγκα απηφ πνπ βξέζεθε ζην Άξγνο θέξεη κία δηαθνζκεηηθή ηαηλία πεξηκεηξηθά. 

Έλα άιιν επίθξαλν απφ ηηο Ακπθιέο θέξεη δηαθφζκεζε κε κία ζεηξά θχιισλ θαη 

ινγρψλ θαη ζην θάησ ηκήκα δψλε ζηαγφλσλ θαη αζηξαγάισλ.  Παξφιν πνπ απηά ηα 

αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία απνδίδνληαη ζηελ Αραΐα,  ε πξνέιεπζή ηνπο ζα κπνξνχζε λα 

εληνπίδεηαη ζηελ δπηηθή Διιάδα. Αδηακθηζβήηεην βέβαηα είλαη ην γεγνλφο φηη ε 

δηαζπνξά ηνπο ζπγθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηφζν εληφο ηεο 

                                                           
23

 Barletta 1990, 50-51. 
24

 Barletta 1990, 51-52. 
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Πεινπνλλήζνπ φζν θαη ζε απνηθίεο, γεγνλφο φκσο πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ 

επηβεβαηψλεη ηελ αρατθή πξνέιεπζή ηνπο
25

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Roux 1961, 383-386; Barletta 1990, 52-55 
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Κεθάλαιο 5: Άργος. 

 

ρεηηθά κε ην Άξγνο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν θιαζηθφο λαφο ηεο 

Ήξαο πνπ απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν δείγκα αθελφο ηεο ηνπηθήο αξγνιηθήο 

αξρηηεθηνληθήο θαη αθεηέξνπ έρεη δερζεί επηξξνέο απφ ηελ αηηηθή αξρηηεθηνληθή. Ο 

θιαζηθφο λαφο ηεο Ήξαο ζην Άξγνο ρξνλνινγείηαη απφ ηα κέζα ηνπ 5
νπ

 αηψλα θαη 

νινθιεξψλεηαη ην 423 π.Υ. Γελ ππάξρνπλ γξαπηέο πεγέο θαη ελ γέλεη άιιεο 

καξηπξίεο βνεζεηηθέο σο πξνο ηελ ρξνλνιφγεζε ηνπ θαη έηζη θαηαθεχγνπκε ζε κηα 

ζρεηηθή ρξνλνιφγεζε βάζεη αλαινγηψλ θαη ζηπιηζηηθψλ-ηερλνηξνπηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Οη εμσηεξηθέο αλαινγίεο ηνπ λανχ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ β’ 

κηζνχ ηνπ 5
νπ

 αη. Σν κεηαθηφλην δηάζηεκα ηζνχηαη κε 2 ½ θνξέο ηελ θάησ δηάκεηξν 

ησλ θηφλσλ, ην χςνο ηνπ θίνλα είλαη ίζν κε 5 ½ θνξέο ηελ θάησ δηάκεηξν θαη ν 

ζξηγθφο  ηζνχηαη κε 1/3 ηνπ χςνπο ηεο θηνλνζηνηρίαο. Απηέο ηηο αλαινγίεο ηηο 

ζπλαληάκε γηα πξψηε θνξά ζηνλ Παξζελψλα θαη ην Ηθαηζηείν θαη ηηο μαλαβιέπνπκε 

πξηλ ην 380-370π.Υ φηαλ ζηα θηίξηα πξνηηκψληαη ςειφηεξεο θαη πην αλάιαθξεο 

αλαινγίεο φκνηεο κε ηελ Θφιν ησλ Γειθψλ θαη ην λαφ ηνπ Αζθιεπηνχ ζηελ 

Δπίδαπξν. Σα δσξηθά θηνλφθξαλα ηνπ λανχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα  ε θχξησζε ζηνλ 

ερίλν, κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε απηά ηνπ λανχ ησλ Αζελαίσλ ζηελ Γήιν θαη κε απηά 

ηεο ηνάο ζηελ Βξαπξψλα. Τηνζεηείηαη ην ιέζβην θπκάηην ζην άλσ κέξνο ησλ 

πιατλψλ θαη νξηδφληησλ γείζσλ είλαη  φκνην κε απηφ ησλ Πξνππιαίσλ ηεο Αζήλαο θαη 

ηνπ λανχ ηνπ Απφιισλα ζηηο Βάζζεο
26

.  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ζηπι ηνπ λανχ ηεο Ήξαο, ν Roux ζηε κειέηε ηνπ γηα ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηεο Αξγνιίδαο καο παξέρεη επαξθή ζηνηρεία. Ο Ναφο ηεο Ήξαο, έξγν 

ηνπ Δππφιεκνπ απφ ην Άξγνο εκθαλίδεη αξθεηά ζηνηρεία ηνπ αηηηθνχ πλεχκαηνο. Ο 

λαφο θέξεη κεγάιεο νκνηφηεηεο κε αηηηθά νηθνδνκήκαηα. Φέξεη αλάγιπθεο κεηφπεο 

ζην εμσηεξηθφ αλάινγεο κε ησλ αζελατθψλ θηηζκάησλ, πνπ ζπάληα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζε άιια κέξε ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο. Σν ησληθφ θπκάηην πνπ θνζκεί ηελ άλσ άθξε 

ησλ κεηφπσλ θαη παξάιιειν ηνπ νπνίνπ ζπλαληάκε ζηα Πξνπχιαηα θαη  ζηελ 

δηαθφζκεζε κε φβνιν ηεο ζίκεο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Πεξίθιεησλ 

νηθνδνκεκάησλ. Η γιππηή δηαθφζκεζε ηεο ζίκεο ηνπ λανχ κνηάδεη λα είλαη έξγν 

αηηηθνχ εξγαζηεξίνπ θαη ηα αλζεκσηά αθξσηήξηα νκνηάδνπλ κε απηά ηνπ 

Παξζελψλα. Ο ηνηρνβάηεο έρεη αλάγιπθε δηαθφζκεζε πνπ κνηάδεη κε ηνπ 

                                                           
26

 Pfaff 1992, 301-302. 



15 
 

Πξνπαξζελψλα θαη ηνπ Ηθαηζηείνπ
27

. Ο Pfaff πξνζζέηεη ζηα αηηηθά ζηνηρεία θαη ηελ 

επηινγή ηνπ εηθνλνγξαθηθνχ ζέκαηνο ηνπ γιππηνχ δηαθφζκνπ
28

. 

Παξά ηα δηάθνξα αηηηθά ζηνηρεία πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ λαφ ηεο Ήξαο, ζα ήηαλ 

ιάζνο λα παξαβιέςνπκε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά πνπ δείγκαηα ηεο 

πεινπνλλεζηαθήο αξρηηεθηνληθήο παξάδνζεο. Σν πξψην απφ απηά είλαη ε ξάκπα 

πξφζβαζεο ζην κπξνζηά κέξνο ηνπ λανχ πνπ ηελ ζπλαληάκε ηφζν ζε αξθαδηθνχο 

λανχο, ζηνλ λαφ ησλ Βαζζψλ αιιά θαη ζην λαφ ηεο Αιέαο ζηελ Σεγέα, αιιά ζε 

λανχο εθηφο Πεινπνλλήζνπ φπσο ζηνλ λαφ ηνπ Απφιισλα ζηνπο Γειθνχο αιιά θαη 

ηεο Αζελάο ζηελ Αίγηλα. Έπεηηα ηελ βαζκηδσηή αληζνυςή ζρεδίαζε ηεο θξεπίδαο 

πνπ ζηαδηαθά απμαλφηαλ ζε χςνο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ. Οη αλάγιπθεο κεηφπεο ζην 

εμσηεξηθφ ηνπ λανχ δελ αληηθαηέζηεζαλ ηηο κεηφπεο ηνπ ζξηγθνχ ηεο πξφζηαζεο πνπ 

είλαη πεινπνλλεζηαθφ ζηνηρείν αιιά κάιινλ ππήξμε ζπλδπαζκφο ησλ δχν 

ζηπιηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
29

.  

Γηα ηνλ λαφ ηεο Ήξαο παξφιν πνπ δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε πφζν ζχγρξνλε 

θαη θαηλνηφκα  κπνξεί λα ήηαλ ε εζσηεξηθή ηνπ δηαθφζκεζε θαη δηακφξθσζε, ην 

εμσηεξηθφ ηνπ θαίλεηαη λα είλαη πην  κνληέξλν απφ ηνλ λαφ ηνπ Απφιισλα ζηηο 

Βάζζεο θαη ηαπηφρξνλα δειψλεη ηελ κεηάβαζε απφ ηα αζελατθά κλεκεία ηνπ 5
νπ

 

αηψλα ζηελ αξρηηεθηνληθή δηάζηαζε ησλ κλεκείσλ ηνπ 4
νπ

 αηψλα ζηελ Πεινπφλλεζν 

θαη ηνπο Γειθνχο. ρεηηθά κε ηνλ αξρηηέθηνλα ηνπ κλεκείνπ, δελ γλσξίδνπκε άιια 

έξγα ηνπ αιιά ζίγνπξα νξηζκέλα απφ ηα ηερλνηξνπηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αλαθέξακε ήηαλ δηθήο ηνπ έκπλεπζεο. Δπηπιένλ, πηζαλά νξηζκέλνη ηερλίηεο πνπ 

απαζρνιήζεθαλ θαηά ηελ αλέγεξζε ηνπ λανχ, λα είραλ έξζεη απφ ηελ Αζήλα θαη 

ελδερνκέλσο λα είλαη απηνί ππαίηηνη γηα ηα αηηηθά ζηνηρεία πνπ εληνπίδνληαη. 

Δλδερνκέλσο φκσο ε επηινγή απηψλ ησλ ζηνηρείσλ έγηλε ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο 

κίκεζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ δηάζεκσλ αζελατθψλ κλεκείσλ
30

. 

ρεηηθά κε ηελ Θπκέιε ζηελ Δπίδαπξν πνπ είλαη έλα αθφκε νηθνδφκεκα απφ ην 

νπνίν κπνξνχκε λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο Αξγνιίδαο, ν 

Roux απνδίδεη ηνλ πινχζην  δσξηθφ ξπζκφ πνπ ζπλαληάκε εθεί, ηνλ 4ν αηψλα, ζε 

Αξγείνπο αξρηηέθηνλεο θαη φρη ζηνλ Πνιχθιεηην πνπ έρεη επηθξαηήζεη σο ν 

εκπλεπζηήο ηεο ζφινπ. Με ηελ ίδηα ζπιινγηζηηθή ζα κπνξνχζακε λα 

ζεσξήζνπκε φηη ν πινχζηνο δηάθνζκνο ηεο ζφινπ ησλ Γειθψλ είλαη εμίζνπ έξγν 

                                                           
27

 Roux 1961, 60-62. 
28

 Pfaff 1992, 310. 
29

 Pfaff 1992, 311. 
30

 Pfaff 1992, 312-314. 
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 Αξγείσλ  αξρηηεθηφλσλ, νη νπνίνη δελ δηζηάδνπλ λα θαηλνηνκνχλ ηδηαίηεξα θαηά ηα 

χζηεξα θιαζηθά ρξφληα
31

. Θα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε φηη 

έζησ εληνπίδνληαη νξηζκέλεο ζηπιηζηηθέο νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπ θιαζηθηζκνχ ηνπ 

Πνιπθιείηνπ ηνλ 5ν αηψλα  θαη ηνπ πιεζσξηθήο δηαθνζκεηηθά αξρηηεθηνληθήο πνπ 

παξαηεξείηαη ζε απηφ ην νηθνδφκεκα ηνπ 4νπ αηψλα
32

.  
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32
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Κεθάλαιο 6: Το Φιλιππείον ζηην Ολσμπία.(εηθ. 15-17) 

 

Γηα ην Φηιηππείν επηθξαηνχζε ε άπνςε φηη έρεη αξρηηεθηνληθέο επηξξνέο απφ ηελ 

αζελατθή αξρηηεθηνληθή
33

. Η Miller απέδσζε ηφζν ηελ αξρηηεθηνληθή ζχιιεςε φζν 

θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζε κε αηηηθφ εξγαζηήξην. Μεηά απφ εθηεηακέλε κειέηε 

κεκνλσκέλα ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ θηηξίνπ, ε ππφζεζε ηεο ηελ 

νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα ηεο χπαξμεο κίαο καθεδνληθήο αξρηηεθηνληθήο ηππνινγίαο 

κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ε νπνία δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ επξχηεξε δψλε 

επηξξνήο ηεο Μαθεδνληθήο θπξηαξρίαο αιιά επεθηείλεηαη ρσξίο λα γλσξίδεη ζηελά 

γεσγξαθηθά φξηα.  

ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο καθεδνληθήο ηερλνηξνπίαο εληάζζνληαη νη 

πινχζηεο ηνηρνγξαθίεο ζηα κλεκεία, ε ηαπηφρξνλε ρξήζε δσξηθψλ θαη ησληθψλ 

ζηνηρείσλ ζην ίδην θηίξην θαη ε δσγξαθηθή απφδνζε αξρηηεθηνληθψλ κειψλ, γηα 

παξάδεηγκα θηφλσλ θάησ απφ εγράξαθηα θηνλφθξαλα  θάηη πνπ δελ εμππεξεηνχζε 

ηφζν ρξεζηηθφ φζν δηαθνζκεηηθφ  ζθνπφ. Απηφ ην ηειεπηαίν απνθξπζηαιιψζεθε 

ζηελ Μαθεδνλία ηνλ 3
ν
 αηψλα φπνπ έρνπκε πξνζπάζεηα ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο 

αξρηηεθηνληθψλ κειψλ επάλσ ζε επίπεδε επηθάλεηα, κνηίβν ηδηαίηεξα αγαπεηφ θαη 

δηαδεδνκέλν ζηελ Κακπαλία, αιιά ην βιέπνπκε θαη ζην 2
ν
 Πνκπεηαλφ ζηπι

34
.  

ηα κέζα ηνπ 4
νπ

 αηψλα, ν Αιέμαλδξνο Γ΄ νινθιεξψλεη ην κλεκείν πνπ μεθίλεζε 

ν παηέξαο ηνπ Φίιηππνο Β΄ ην 338 π.Υ κεηά ηελ λίθε ηνπ ζηελ κάρε ηεο 

Υαηξψλεηαο
35

. Σν κλεκείν απηφ είλαη ην Φηιηππείν, έλα θπθιηθφ νηθνδφκεκα πνπ 

απνηειείηαη απφ 9 θνξηλζηαθνχο θίνλεο ζην εζσηεξηθφ θαη 18 ησληθνχο ζην εμσηεξηθφ 

θαη βξίζθεηαη ζηελ Άιηη ζηελ Οιπκπία
36

. Γελ γλσξίδνπκε ηνλ αξρηηέθηνλα ηνπ 

κλεκείνπ ελψ έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ν Λεσράξεο πνπ θηινηέρλεζε ηα 

αγάικαηα ηνπ Φηιίππνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, ηα νπνία θνζκνχζαλ ην εζσηεξηθφ 

δηεηέιεζε θαη αξρηηέθηνλαο ηνπ νηθνδνκήκαηνο. Απηή ε ππφζεζε ζα κπνξνχζε 

εχθνια λα θαηαξξηθζεί δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη βξεζεί θάπνηα επηγξαθηθή ή 

γξακκαηεηαθή πεγή πνπ λα ηνλ αλαθέξεη ζε απηφ ηνλ ξφιν
37

.  

                                                           
33

 Dinsmoor 1950, 236; Roux 1961, 355. 
34

 Miller 1970. 
35

 Υπάρχει πιθανότητα το μνημείο να ολοκληρώθηκε πριν από τον θάνατο του Φίλιππου, καθώσ η 
αρχιτεκτονική διακόςμηςη αποδίδεται βιαςτικά χωρίσ ιδιαίτερη επιμζλεια ςτισ λεπτομζρειεσ. 
(Schultz 2009, 132). 
36

 Winter 2006, 74. 
37

 Miller 1970, 179-180. 
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ηελ πξνζπάζεηα καο λα εληνπίζνπκε ηηο επηξξνέο ηνπ αξρηηέθηνλα ηνπ 

κλεκείνπ,  παξαθνινπζνχκε ηηο ηππνινγηθέο πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλεη ην ίδην ην 

θηίξην. Αξρηθά είλαη ην κφλν θπθιηθφ νηθνδφκεκα κε εμσηεξηθή ησληθή θηνλνζηνηρία 

ζηελ Άιηη. Παξάιιεια είλαη γεληθφηεξα ην κφλν θπθιηθφ νηθνδφκεκα κε ησληθνχ 

ξπζκνχ εμσηεξηθή θηνλνζηνηρία θαζψο φια φζα έρνπλ βξεζεί έρνπλ είηε δσξηθνχ ή 

θνξηλζηαθνχ. Γπζηπρψο, δελ καο έρεη ζσζεί ε αλσδνκή άιισλ θπθιηθψλ 

νηθνδνκεκάησλ ηεο Μαθεδνλίαο αιιά απφ ηηο βάζεηο ησλ θηφλσλ ηεο πεξίζηαζεο 

εκηθπθιηθνχ θηηξίνπ ζηελ Αθξφπνιε ηεο  Πέιιαο, γλσζηφ θαη σο Πξφππιν,  πνπ καο 

ζψδνληαη  in situ δηαθξίλεηαη φηη ήηαλ ησληθνχ ξπζκνχ
38

.  

Θα κπνξνχζακε λα πεξηγξάςνπκε ηελ ηερλνηξνπηθή απφδνζε ησλ ησληθψλ 

ζηνηρείσλ σο επαξρησηηθή θαη ζρεηηθά θαθφηερλε γηα λα ζπγθξηζεί κε ηα Ισληθνχ 

ξπζκνχ αζελατθά κλεκεία.  Πελήληα ρξφληα αξγφηεξα, παξαηεξψληαο ηνλ 

καθεδνληθφ ηάθν ηεο Βεξγίλαο φπνπ πάιη έρνπκε ρξήζε ηνπ Ισληθνχ ξπζκνχ ζηελ 

πξφζνςε, βιέπνπκε φηη ζπλερίδεηαη ε αλαπαξαγσγή ησλ ιεπηνκεξεηψλ κε ηνλ ηξφπν 

πνπ απνδφζεθαλ ζην Φηιηππείν
39

. Ο αξρηηέθηνλαο κε ηελ επηινγή ηνπ λα θάλεη ησληθή 

ηελ εμσηεξηθή θηνλνζηνηρία, δειψλεη ηελ άκεζε ζρέζε θαη εμνηθείσζε ηνπ κε ηνλ 

Ισληθφ ξπζκφ θάηη πνπ ίζρπε γηα ηνπο Μαθεδφλεο αξρηηέθηνλεο. Δπίζεο κε απηήλ ηνπ 

ηελ επηινγή πηζαλά δειψλεηαη  ε απνπζία ηνπ απφ ηνλ θεληξηθφ ειιαδηθφ ρψξν, φπνπ 

θπξηαξρνχζε ε θνξηλζηαθή ή ε δσξηθή εμσηεξηθή θηνλνζηνηρία πξνο απνθπγή ηεο 

αηζζεηηθήο παξακφξθσζεο ησλ ησληθψλ θηνλφθξαλσλ ηα νπνία δελ κπνξνχζαλ λα 

ελαξκνληζηνχλ κε ηελ θνξά ηνπ θπθιηθνχ επηζηχιηνπ
40

.  

Ο ζπλδπαζκφο πσξφιηζνπ θαη κάξκαξνπ είλαη έλα καθεδνληθφ ραξαθηεξηζηηθφ. 

ηελ Μαθεδνλία ζην παιάηη ηεο Πέιιαο  αιιά θαη ζε αλαζήκαηα ησλ Μαθεδφλσλ ζε 

άιινπο πξννξηζκνχο, φπσο ι.ρ ε ηνά ηνπ Αληίγνλνπ ζηελ Γήιν, παξαηεξείηαη ε 

πξνηίκεζε απηψλ ησλ δχν πιηθψλ. ην Φηιηππείν, νη θίνλεο θαη νη δνθνί ζηήξημεο ηεο 

ζηέγεο ήηαλ απφ πσξφιηζν ελψ ε θξεπίδα, ην δάπεδν θαη ε ζίκε ήηαλ καξκάξηλα.  

Καηά παξάδνζε ζηελ Πεινπφλλεζν νη ησληθνί θίνλεο είραλ  20 ξαβδψζεηο  ελψ εδψ 

ζπλαληάκε 24 φπσο θαη ζην Πξφππιν ηεο Πέιιαο. Οη εζσηεξηθέο θνξηλζηαθέο 

θηνλνζηνηρίεο πνπ νπζηαζηηθά δελ έρνπλ δνκηθφ ξφιν, αιιά ζπκβάιινπλ ζηελ 

εζσηεξηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ζπλαληάηαη πνιχ ζπρλά ζηελ ηππνινγία ησλ 

λαψλ ηεο Πεινπνλλήζνπ, φπσο θαη ζηελ Θφιν ηεο Δπηδαχξνπ.  

                                                           
38

 Miller 1970, 182. 
39

 Tomlinson 1963, 141. 
40

 Miller 1970, 183. 
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Αθφκε, ζπλαληάκε θαη νξηζκέλα άιια ηδηαίηεξα ζηνηρεία φπσο ηελ ησληθή βάζε 

κε ηελ πιίλζν, ηελ δηαθφζκεζε ζηελ επίζηεςε ηνπ γείζνπ θαη ην επηζηχιην δηπιήο 

φςεο. Μάιηζηα ε δηαθφζκεζε ιέζβηνπ θπκάηηνπ καδί κε ησληθφ ζηελ επίζηεςε ηνπ 

γείζνπ απνθηά εμέρνπζα ζέζε ζην εζσηεξηθφ ησλ πεινπνλλεζηαθψλ λαψλ κεηά απφ 

ηελ εκθάληζε ηεο ζην Φηιηππείν θαη ελδερνκέλσο λα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ Βνξξά. Ο ηνηρνβάηεο κνηάδεη λα είλαη έκπλεπζε αηηηθψλ 

δσξηθψλ νηθνδνκεκάησλ αιιά ην ζπλαληάκε  πξνγελέζηεξα θαη ζηελ Δπίδαπξν ελψ 

κεηαγελέζηεξα θαη ζηελ Μαθεδνλία
41

. Η δηαθφζκεζε ηνπ βάζξνπ ζην εζσηεξηθφ 

θέξεη νκνηφηεηεο κε ηελ δηαθφζκεζε ηεο βάζεο ησλ θηφλσλ ηνπ Δξερζείνπ. Καηά 

θχξην ιφγν φκσο ε αξρηηεθηνληθή δηαθφζκεζε θαίλεηαη λα είλαη επεξεαζκέλε απφ 

ηνλ λαφ ηεο Αζελάο Αιέαο ζηελ Σεγέα
42

. Η πιίλζνο θάησ απφ ηηο ησληθέο βάζεηο είλαη 

ζηνηρείν αλαηνιηθήο πξνέιεπζεο πηζαλά απφ ηελ άκν θαη ζπλήζσο ζπλδπάδεηαη κε 

ηελ θιαζηθή αηηηθή βάζε.  Έλα αθφκε αλαηνιηθφ ζηνηρείν είλαη ην επηζηχιην δηπιήο 

φςεο. Ο εθιεθηηθηζκφο ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην θηίξην, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νκνηφηεηεο πνπ θέξνπλ κε ηα καθεδνληθά αξρηηεθηνλήκαηα, 

νδεγνχλ ηελ Miller ζηελ ππφζεζε φηη ν αξρηηέθηνλαο ηνπ κλεκείνπ ήηαλ 

Μαθεδφλαο
43

.  

Ο Townsend δηαθξίλεη αηηηθέο επηξξνέο θαη ην ζπγθξίλεη κε ηα ρνξεγηθά κλεκεία 

ηεο Αζήλαο κεηαμχ ηνπ 340π.Υ κε 320π.Υ. Μάιηζηα εληνπίδεη φηη ην ρνξεγηθφ 

κλεκείν ηνπ Λπζηθξάηε παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο ηφζν ζην ζρήκα φζν ζηελ απφδνζε 

ησλ Κνξηλζηαθψλ θηνλφθξαλσλ
44

. ε έλα έζησ ζεσξεηηθφ επίπεδν, ζα κπνξνχζακε 

λα πνχκε φηη ην κλεκείν θαη ην εκηθπθιηθφ ηνπ βάζξν πνπ έζηεθαλ ηα αγάικαηα ηεο 

καθεδνληθήο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο, πηζαλά είλαη εκπλεπζκέλα απφ εκηθπθιηθέο 

βάζεηο θαη θπθιηθά θηίξηα ζην Άξγνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιαηξεία ηνπ Ηξαθιή, ν 

νπνίνο ζεσξείηε κπζηθφο πξφγνλνο ηεο καθεδνληθήο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο, εηδηθά 

απφ ηελ ζηηγκή πνπ απηά έγηλαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιή ζην αλάθηνξν ηεο Πέιιαο κεηά 

ηνλ ζάλαην ηνπ Φηιίππνπ. Ήηαλ έλαο ηξφπνο λα ηηκήζνπλ θαη λα ηνλίζνπλ ηελ 

ηζηνξία ηνπο θαη ηελ κπζηθή θαηαγσγή ηνπο
45

. 

 

 

                                                           
41

 Miller 1970, 190-195. 
42

 Schultz 2009,133. 
43

 Winter 2006, 74-75. 
44

 Schultz 2009,155. 
45

 Schultz 2009,138. 
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Σσμπεράζμαηα 

Μειεηψληαο ηνπο λανχο ηεο Πεινπνλλήζνπ είκαζηε ζε ζέζε λα αληηιεθζνχκε 

ηελ αδηάιεηπηε εμέιημε ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη κάιηζηα λα μερσξίζνπκε 

ζπγθεθξηκέλα αξρηηεθηνληθά εξγαζηήξηα ζην εζσηεξηθφ ηεο. Παξαηεξείηαη ε ρξήζε 

αξρηηεθηνληθψλ θαηλνηνκηψλ απφ πεξηνρέο εθηφο Πεινπνλλήζνπ, φπσο είλαη ε Αζήλα 

θάηη πνπ έρεη ηελ βάζε ηνπ ζηελ αξηηφηεηα πνπ δηέπεη ηα αζελατθψλ νηθνδνκήκαηα, 

γηα παξάδεηγκα ησλ θηηξίσλ ηεο Αθξφπνιεο. Απφ εμσηεξηθέο επηξξνέο εληνπίδνπκε 

ςήγκαηα καθεδνληθήο αξρηηεθηνληθήο ζε έλαλ απφ ηνπο πιένλ γλσζηνχο ηεξνχο 

ηφπνπο, ηελ Οιπκπία. Μειεηψληαο ην Φηιηππείν είλαη πξνθαλέο φηη ην νηθνδφκεκα 

έρεη πνιιά θαηλνηφκα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία. Οξηζκέλνη κειεηεηέο κε θχξην 

εθπξφζσπν ηελ Miller ζεσξνχλ φηη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Μαθεδνλία 

θαζψο εκθαλίδεη ζηπιηζηηθέο νκνηφηεηεο κε νηθνδνκήκαηα πνπ ζπλαληάκε εθεί. 

Παξφια απηά έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη εκθαλίδεη αξθεηά ζηνηρεία απφ ηελ 

αζελατθή αξρηηεθηνληθή θαη έηζη ζα έπξεπε λα ην απνδψζνπκε ζε αζελατθφ 

εξγαζηήξην.  

Ο ιαθσληθφο ηχπνο θεξάκσζεο φπσο είδακε πην πάλσ απνηέιεζε βαζηθφ ηξφπν 

ζηέγαζεο νηθνδνκεκάησλ ζε ηνπηθφ επίπεδν αιιά επεθηάζεθε θαη ζε πην 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Παξάιιεια απνηέιεζε ην πξφηππν γηα άιιεο ηνπηθέο 

παξαιιαγέο φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Αξθαδίαο. 

ρεηηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο Αξθαδίαο, εληππσζηαθά είλαη ηα δείγκαηα πνπ 

έρνπκε ήδε απφ ηνλ 7
ν
 αηψλα θαη έπεηηα. Καηφπηλ παξαηήξεζεο δηαθξίλεηαη φηη ηελ 

αξρατθή πεξίνδν, ε ηνπηθή αξρηηεθηνληθή γλσξίδεη ηδηαίηεξε αθκή θαζψο δελ είλαη 

ιίγα ηα νηθνδνκήκαηα πνπ αλαπαξάγνπλ ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία, ηα νπνία 

εληνπίδνληαη γηα πξψηε θνξά εθεί. Έπεηηα θαηά ηνλ 5
ν
 θαη 4

ν
 αηψλα, ζηα δχν 

γλσζηφηεξα λατθά νηθνδνκήκαηα ηεο πεξηνρήο γίλνληαη νξαηέο νη επηξξνέο απφ άιιεο 

πεξηνρέο, φπσο ην Άξγνο θαη ε Αζήλα.  

Η αξρηηεθηνληθή ηεο Κνξίλζνπ επεξέαζε νηθνδνκήκαηα εθηφο ησλ ηνπηθψλ 

νξίσλ θαη απνηέιεζε ηελ θνηηίδα δηακφξθσζεο ηνπ δσξηθνχ ξπζκνχ. Ο θνξηλζηαθφο 

ηχπνο θεξάκσζεο ήηαλ εληνλφηεξα δηαθνζκεηηθφο απφ ηνλ ιαθσληθφ. Απνηέιεζε θαη 

απηφο πξφηππν γηα ηελ δεκηνπξγία άιισλ ηνπηθψλ παξαιιαγψλ φπσο ζπλέβε ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Άξγνπο. ρεηηθά κε ηελ λανδνκία είλαη αξθεηά ηα κεκνλσκέλα 

ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη εδψ θαη ραξαθηεξίδνπλ ηελ ηνπηθή αξρηηεθηνληθή. 
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Παξαηεξνχκε πσο εκθαλίδνληαη ζε ζπλνρή ζε αξθεηά απφ ηα νηθνδνκήκαηα ηεο 

πφιεο.  

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ αξρηηεθηνληθφ εξγαζηήξην είλαη απηφ ζηελ Αραΐα, ηελ 

επηξξνή ηνπ νπνίνπ ηελ αληηιακβαλφκαζηε απφ ηελ κεγάιε ζπγθέληξσζε 

αξρηηεθηνληθψλ κειψλ, ε δεκηνπξγία ησλ νπνίσλ εληνπίδεηαη εθεί. Σα επξήκαηα θαηά 

θχξην ιφγν είλαη απφ ηελ Λαθσλία θαη ηελ Αξθαδία, ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ζε απηέο 

ηηο πεξηνρέο. Έρεη ακθηζβεηεζεί θαηά πφζν απηφ ην αξρηηεθηνληθφ ζηπι πξνέξρεηαη 

απφ ηελ Αραΐα, αιιά παξφια απηά ζπλερίδεη λα καο απαζρνιεί θαζψο ζπλέβαιιε 

ζηελ  θαηά θάπνην ηξφπν «θηλεηηθφηεηα» ησλ αξρηηεθηνληθψλ ηδεψλ θαη ξεπκάησλ 

ζηελ Πεινπφλλεζν.  

Σέινο, επέιεμα λα αλαθεξζψ ζην Ηξαίν ηνπ Άξγνπο θαζψο πεξηθιείεη αξθεηά 

πεινπνλλεζηαθά ζηνηρεία ζε κείμε κε αηηηθά θαη παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ 

λα παξαηεξήζνπκε πσο αληηιακβαλφηαλ ηα εμσηεξηθά- αηηηθά αξρηηεθηνληθά 

ζηνηρεία έλαο ηνπηθφο αξρηηέθηνλαο θαη ν ηξφπνο πνπ ηα πξνζάξκνζε ζην 

νηθνδφκεκα.  
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Παράρηημα εικόνων 

 

Δηθφλα 1: Γείγκα θεξάκσλ θνξηλζηαθνχ ηχπνπ απφ ηνπο Γειθνχο, πνπ 

ρξνλνινγείηαη ην α΄ κηζφ ηνπ 6
νπ

 αηψλα (Winter 1993, 19).

Δηθφλα 2: Γείγκα 

θεξάκσλ θνξηλζηαθνχ ηχπνπ απφ ηελ δεχηεξε θάζε ηνπ λανχ ηνπ Απφιισλα ζηελ 

Κφξηλζν, πνπ ρξνλνινγείηαη ην β΄ κηζφ ηνπ 6
νπ

 αηψλα (Winter 1993, 17). 
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Δηθφλα 3: Κνξηλζηαθνχ ηχπνπ θεξάκσζε απφ ηνλ Θεζαπξφ ησλ Μεγαξέσλ ζηελ 

Οιπκπία, πνπ ρξνλνινγείηαη ζηα ηέιε ηεο αξρατθήο πεξηφδνπ (Winter 1993, 20). 

 

Δηθφλα 4: Ο Ναφο ηνπ Απφιισλα ζηελ Κφξηλζν (Corinth I, εηθ.1.) 
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Δηθφλα 5: Σν ηεξφ ηεο Ήξαο ζηελ Πεξαρψξα (Pfaff 2003, 120). 

 

 

Δηθφλα 6: Ραβδψζεηο δσξηθψλ θίνλσλ. Δπάλσ: απφ άγλσζην θηίξην θνληά ζηελ 

Ιεξή πεγή. Κάησ απφ ηνλ λαφ θνληά ζην Γπκλάζην (Pfaff 2003, 97). 
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Δηθφλα 7: Αλαθιηληξνεηδέο επίθξαλν παξαζηάδαο (Pfaff 2003, 99). 

 

 

Δηθφλα 14: Αξγνιηθνχ ηχπνπ ζίκε πνπ βξέζεθε θνληά ζην ζέαηξν ζηελ 

Κφξηλζν(Pfaaf 2003, 111). 
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Δηθφλα 8: Ο ιαθσληθφο ηχπνο(επάλσ) 

                                                            Αθξνθέξακν κε δηαθφζκεζε απφ ηελ            

                         πάξηε (θάησ) 

                                        (Winter 1993, 14, pl.I a) 
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Δηθφλα 9. Καηφςεηο ησλ αξρατθψλ λαψλ ζηελ Αξθαδία (Østby 2005, 504). 
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Δηθφλα 10: Θξαπζκέλν θηνλφθξαλν απφ ηνλ λαφ ηεο Αξηέκηδνο Κλαθεάηηδνο 

(Barletta 1990, 50). 

 

Δηθφλα 11: Kηνλφθξαλν απφ ηελ πάξηε (Barletta 1990, 50). 
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Δηθφλα 12: Kηνλφθξαλν απφ ηνλ Ναφ ηνπ Απφιισλα Κνξχλζηνπ (Barletta 1990, 

51). 

 

Δηθφλα 13: Δπίθξαλν απφ ην Άξγνο (Barletta 1990, 54). 

 

 

 



32 
 

 

Δηθφλα 15. ρεδηαζηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ Φηιηππείνπ (Schultz 2009, 127). 
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Δηθφλα 16. Σν βάζξν ηνπ Λεσράξε ζην Φηιηππείν. Δπάλσ: Καηά ηνκή θαη ε δηαθφζκεζε ηεο 

επίζηεςεο θαη ηεο βάζεο. Κάησ ζρεδηαζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο βάζεο θαη ηεο επίζηεςεο 

(Schultz 2009,134, 141, 142). 



34 
 

 

Δηθφλα 17. Σν ρνξεγηθφ κλεκείν ηνπ Λπζηθξάηε(Schultz 2009,159). 
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Δηθφλα 18:Σν Ηξαίν ηνπ Άξγνπο(Pfaff 2003b, εηθ. 53) 

 

 


