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Πρόλογος

Τὸ νέο πρόγραμμα ἀνασκαφικῶν καὶ ἀναστηλωτικῶν ἐργασιῶν τῆς ἀρχαίας Μεσ-

σῆνης, ποὺ ἐκτελεῖται ἀπὸ τὸ 1986 ὣς σημερα ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς ἐν Ἀθηναις Ἀρ-

χαιολογικῆς Ἑταιρείας, ξεκίνησε καὶ ἀναπτὐχθηκε σταδιακά, χάρις στὸ προσωπικὰ ἐνδια-

φέρον τοῦ ἀείμνηστου ἀκαδημαἴκοῦ Γεωργίου Μυλωνᾶ, γραμματέως τῆς Ἑταιρείας,

καΘὼς καὶ τῶν διαδόχων του Γεωργίου Δονιἀ καὶ ΒασιλείουΠετράκου, προέδρου καὶ γραμ-

ματέως τῆς Ἑταιρείας. Στὰ πλαίσια αὐτοῦ τοῦ προγράμματος ἀνατέθηκε ἀπὸ τὸν ὑπογρα-

φόμενο στὴν ἀρχιτέκτονα Ἑλένη-Ἄννα Χλέπα ὴ μελέτη καὶ ἡ δημοσίευση τῶν οἴκων τῆς

δυτικῆς πτέρυγας τοῦ Ἀσκληπιείου, ὴ ἀνασκαφὴ τῶν ὁποίων πραγματοποιὴθηκε ἀπὸ τὸν

Ἀναστάσιο Ὁρλάνδο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1969 καὶ 1974.

Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν στοιχείων, τὰ ὁποῖα ἀναλὐει συστηματικὰ ἡ

κυρία ἘκἌ. Χλέπα, ὴ ἀρχιτεκτονικὴ σύνθεση χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν παρατακιικὴ

ἐναλλαγὴ στενῶν καὶ εὐρύτερων χώρων καὶ ἀπὸ τὶς ὁμοιόμορφες τριμερεῖς προσόψεις

τῶν οἴκων πρὸς τὴ στοἀ, οἱ ὁποῖες ἐπέτρεπαν τὴν ἀπρόσκοπτη Θέαση τῶν ἐκτεθειμένων σὲ

αὐτοὺς ἀγαλμάτων. Ἡ ἀνέγερση τοῦ συγκροτὴματος τοῦ Ἀσκληπιείου φαίνεται ὅτι ἔλαβε

χώρα ἀμέσως μετὰ τὸ 215/14 π.Χ., ἐτος κορύφωσης τῶν κοινωνικῶν ἀναταραχῶν καὶ τῆς

ἐξέγερσης τῶν οἰκονομικὰ ἀσθενέστερων τάξεων, ἡ ὁποία ὁδηγησε στὴν κατάλυση τῆς

ὀλιγαρχικῆς διακυβέρνησης. Ἡ οἰκοδόμηση ἐντἀσσεται σἐ ἕνα μεγαλόπνοο πρόγραμμα,

ποὺ στόχευε στὴν ἐπίδειξη δύναμης καὶ στὴν προβολὴ τῶν Μεσσηνίων ώς ἰδιαιτέρου

ἔθνους στὴν Πελοπόννησο με βαθιές ρίζες τόσο στὸ προδωρικὸ ὅσο καὶ τὸ δωρικὸ παρελ-

Θὸν τῆς χώρας, ἔθνους διαφορετικοῦ ἀπὸ ἐκεῖνο τῶν αἰωνίων ἀντιπάλων, τῶν Λακε-

δαιμονίων. Τὸ Ἀσκληπιετο λειτουργησε ὡς τὸ νέο διοικητικά - πολιτικὸ κέντρο τῆς ὁμό-

σπονδης Μεσσηνίας, παράλληλα μὲ τὴν ἀγορά. Oi χῶροι τῆς ἀνατολικῆς πτέρυγάς του, τὸ

Ἐκκλησιαστῆριο, τὸ Βουλευτηριο καὶ τὸ Ἀρχετο, σχετίζονται μὲ τὸν δημόσιο-πολιτικὸ

χαρακτήρα, ἐνῶ ἐκεῖνοι τῆς δυτικῆς ποὺ ἔχουν τὴ μορφὴ οἴκων ἀνταποκρίνονται στὸν

ἐκθεσιακό - «μουσειολογικὸ» καὶ ἰστορικὸ χαρακτῆρα τοῦ συγκροτήματος. Τὰ μαρμάρινα

κολοσσιαῖα κατὰ κανόνα ἀγάλματα τῆς δυτικῆς πτέρυγας, ποὺ εἰκόνιζαν μορφἐς θεῶν καὶ

ὴμιθέων ὅχι θνητῶν, ἔργα τοῦ Μεσσὴνιου γλὐπτη Δαμοφῶντος, ἦταν σύγχρονα μὲ τὸ

ἀρχιτεκτὁνημα καὶ εἶχαν τὶς βάσεις τους ἐνσωματωμἐνες σε προκαθορισμἐνες ἀπὸ τὸν

ἀρχιτεκτονικὸ σχεδιασμὸ Θέσεις.

Ἡμελέτη τῆς κυρίας Ἑ.-Ἄ. Χλέπα, μὲ τὴν πληρη σειρὰ ἀξιόλογων σχεδίων ποὺ τὴν

συνοδεύουν, φωτίζει πιστεύω μία πολὺ σημανιικὴ πλευρὰ αὐτοῦ τοῦ πολυδιάστατου καὶ

πολυσήμαντου ἑλληνιστικοῦ οἰκοδομικοῦ συγκροτὴματος τῆς ἀρχαίας Μεσσήνης, τοῦ

Ἀσκληπιείου. Ἡ εἰκόνα θα ὁλοκληρωθεῖμὲ τὴ δημοσίευση καὶ ἄλλων ἀνάλογων μελετῶν

ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἀνατολικὴ καὶ τὴ βόρεια πτέρυγα, στὸ περιστὐλιο καὶ τὸν μεγάλο

δωρικὸ ναὸ τοῦ ἴδιου συγκροτὴματος.

ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ
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Ἡ μελέτη έκπονὴθηκε στὸ χρονικὰ διάστημα 1987-1990 στὸ πλαίσιο τοῦ νέου προ-

γράμματος ἀνασκαφικῶν καὶ ἀναστηλωτικῶν ἐργασιῶν στὴν ἀρχαία Μεσσὴνη, ποὺ ξεκί-

νησε τὸ 1986 ἀπὸ τὴν Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία με ὺπεὐθυνο τὸν καΘηγητὴ κὐριο Πέτρο

Θέμελή αὐτὴ ῆταν ἡ πρώτη ἐνασχόλησὴ μου μὲ τὰ μνημεῖα τῆς ἀρχαίας Μεσσὴνης καὶ ἡ

ἀρχὴ μιᾶς γόνιμης συνεργασίας μὲ τὸν καθηγητὴ κ. Πέτρα Θέμελη ποὺ μοῦ ἀνέΘεσε τότε

τὴ μελέτη τοῦ Ἀρτεμισίου καὶ τῶν οἴκων τοῦ Ἀσκληπιείου.

Ἐπιθυμῶ νὰ τοῦ ἐκφράσω τὶς βαΘὐτατες εὐχαριστίες μου γιὰ τὴν πάντα πρόΘυμη

ἀνταπὁκρισὴ του στὶς ἀνάγκες τῆς μελέτης καὶ γιὰ τὶς πολυτιμες ὑποδείξεις του.

Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ὀφείλονται στὸν ἀρχαιολὁγο δρ. Ἀλέξανδρο Μάντὴ καὶ στὸν

καθηγητὴ Μανὁλη Κορρἐ ποὺ συζητησανμαζίμου θέματα τῆς ἔρευνας δίνοντάςμου σημαν-

τικἐς πληροφορίες καὶ συμβουλές. Τὸ 1993 ὴ μελέτη αὐτὴ παρουσιάστὴκε στὰ μαθήματα

έμβαΘὐνσεως Ἱστορίας τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ Σπουδαστηρίου Ἱστορίας Ἀρχιτεκτονικῆς

τοῦ ΕΜΠ. Εὐχαριστῶ θέρμἀ τὸν καΘηγητὴ κ. Χαράλαμπο Μπσὐρα γιὰ τὴν ἐνθαρρυνση

καὶ τὶς πολὐπμες συμβουλές του. Ἀπὸ καρδιᾶς εὐχαριστῶ τοὺς φίλους ἀρχιτέκτονες

Mati1de Cante καὶ Παναγιώτη Μπίρταχα γιἀ τὶς σημανπκἐς παρατηρήσεις τους καὶ τὴν

πρὁΘυμη συνδρομὴ τους στὶς ἀνάγκες τῆς ἀποτὐπωσης. Ἰδιαίτερα εὐχαριστῶ τὸν φίλο

Γιάννη Σβῶλο γιἀ τὶς καίριες ὑποδείξεις του καὶ τὴν οὐσιαστικὴ ἀλλὰ καὶ πρακτικὴ βοῆ-

θειά του κατὰ τὴν ἐκπόνηση τῆς μελέτης. Εὐχαριστῶ ἐπίσης τοὺς φύλακες Ἀρχαιοτητων

Γιῶργο Μπαλὁπουλο καὶ Κώστα Κοτσιαρη γιὰ τὴ βοηθεια καὶ τὶς πληροφορίες τους.

Τέλος, θέλω νὰ ὐπογραμμίσω ὅτι ἡ παροὐσα ἔκδοοη ὀφείλει πολλά στὸν ἐνθουσιασμὸ

καὶ τὴ συνεργασία τῆς ἐπιμελὴτριας δημοσιευμάτων τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας κ.

Ἐλευθερίας Κονδυλάκη στὴν ὁποία ἐκφράζω τὶς θερμἐς εὐχαριστίες μου.

ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ ΧΛΕΠΑ



ΤΟ ΑΙὝΓΕΜΙΣΙΟ



Ιἆζἱκ. 1. Κάίυιμὴ mo ';\nx.\1Ἰ11m’nv.



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ι ἀνασκαφικὴ ἔρευνα τοῦ Ἀρτεμισίου στὴ Μεσσῆνη (1962)Ι ἔφερε στὸ φῶς

Η μικρὸ ναό, μοναδικὸ σε μορφὴ σύμφωνα μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα, στὸν

ἠπειρωτικὸ ἑλλαδικὸ χῶρο: πρόκειται γιὰ τριμερἐς οἰκοδόμημα, ποὺ ἐντάσσεται στὴ

σειρὰ τῶν Οἴκων τῆς δυτικῆς στοᾶς τοῦ Ἀσκληπιείου τῆς Μεσσήνης (εἰκ. 1-2). Στὴ

δυτικὴ στοὰ ἔχουν ἔξοδο πέντε κατὰ σειρὰν οἴκοι, ἀνάμεσα στοὺς ὁποτους βρίσκεται

καὶ ἡ δυτικὴ εἴσοδος Ρ τοῦ Ἀοκληπιείου. Ὁ ναὸς τῆς Ἀρτέμιδος εἶναι ὁ πρῶτος

οἶκος ἀπὸ Βορρᾶ- μπροστά του βρέΘηκε ἱδρυμένη ἐνεπϊγραφη στῆλη τοῦ 42 μ.Χ., ἡ

ὁποία προσδιορίζει καὶ τὴν ὑπόσταση τῆς λατρευόμενης Θεότηταςἳ. Ἔτσι ἐπαληθεύ-

τηκε καὶ ἡ πληροφορία τοῦ Παυσανία ποὺ μνημονεύει ἄγαλμα τῆς Ἀρτέμιδος

Φωσφόρου στὴ δυτικὴ πτέρυγα τοϋ συγκροτἠματοςβ.

EEK. 2. Ὄψη τοῦ ναοῦ ἀπὸ τὴ στοά.
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Εἰκ. 3. Κάϊοψη ιυῦ Ἀρτεμισίου.
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Ἡ πτέρυγα αὐτὴ βρίσκεται ἀπέναντι ἀπὸ τὴν κύρια ἀνατολικὴ εἴσοδο τοῦ

Ἀσκληπιείου μὲ τὸ μνημειακὸ πρόπυλο. Ἡ ἀρχιτεκτονικἠ της σὐνΘεση χαρακτηρί-

ζεται ἀπὸ τὴν παρατακτικὴ ἐναλλαγὴ πέντε στενῶν καὶ πέντε εὐρύτερων χώρων. Ὁ

ναὸς τῆς Ἀρτέμιδος ἔχει τὶς ἴδιες διαστάσεις καὶ τὴν ἴδια τριμερὴ διάταξη μὲ τὸν οἶκο

Ν. Ἡ τριμερὴς ὡστόσο διαίρεση συντελεῖται μὲ διαφορετικὸ στὴν κάΘε ὲνὀτητα τρό-

no: στὸν ναὸ μὲ κίονες καὶ παραστάδες, ἐνῶ στὸν Οἶκο Ν μὲ δύο ἐνδιάμεσους τσί-

χους, στοὺς ὸΠοίους ὑπῆρχαν πιθανῶς ἀνοῖγματα Θυρῶν4. Οἱ προσόψεις Πάντως τῶν

οἴκων πρὸς τὴ δίστυλη στοὰ εἶναι ὁμοιόμορφες. ἈκολουΘοῦν τὴ σειρά, πλῆρες, τρι-

μερὲς ἄνοιγμα, πλῆρες. Τὸ τριμερὲς ἄνοιγμα εἶναι δίστυλο μὲ δύο ἀξονικοὺς ἀμφι-

κίονες καὶ δύο παραστάδες στὰ ἄκρα.

Ἡ σύνθεση γενικῶς τῆς δυτικῆς πτέρυγας τοῦ Ἀσκληπιείου παρουσιάζει ὁμοιο-

γένεια, τόσο στὴν Κάτοψη ὅσο καὶ στὶς ὄψεις, ἔτσι ὥστε νὰ μὴ δημιουργοῦνται ἀμφι-

βολίες γιὰ τὸ ἐνιατο τῆς κατασκεψῆς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ - YAIKA ΔΟΜΗΣ

Ἡ εἴσοδος τοῦ ναοῦ (εἰκ. 3-4-5)

Στὴ σημερινὴ του κατάσταση ὁ ναὸς μπορεῖ νὰ χαρακτηρισΘεῖ ὡς «ἐρείπιο», καὶ

εἶναι ἀναγνώσιμος μόνο ὡς πρὸς τὴν κάτοψἠ του. Ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία μέρη: τὸ

κεντρικὸ κλίτος - σηκό, στὸ ὁποτο ὴ πρόσβαση γίνεται κατευθεῖαν ἀπὸ τὰ ἀνατολικά,

καὶ ἀπὸ δύο πλάγια κλίτη, βόρειο καὶ νότιο, ποὺ διαχωρίζονται ἀπὸ τὸν σηκὸ μὲ δύο

κίονες δεξιὰ καὶ δύο ἀριστερὰ ἀνάμεσα σὲ παραστάδες (εἰκ. 3). Ἡ εἴσοδος τοῦ ναοϋ

πλαισιὡνεται ἀπὸ δύο ἀμφικίονες (48 X 64 ἐκ.) καὶ ἔχει πλάτος 1.75 μ. περίπου. Ἀπὸ

τοὺς ἀμφικίονες σώζεται μόνο τὸ κατώτερο τμῆμα τους μὲ τὴν ἰωνικὴ βάση καὶ τὸν

συμφυὴ κάτω σφόνδυλο, σὲ ὕψη 50 καὶ 57 ὲκ. ἀντίστοιχα. Εἶναι κατασκευασμένοι

ἀπὸ μαλακὸ ἀσβεστόλιΘΟ καὶ ἐξαιρετικὰ φθαρμένοι σὲ σημετο ποὺ μὲ δυσκολία δια-

κρίνεται ὴ μορφὴ τοῦ κυματίου τῆς βάσης καὶ ἴχνη τῶν ραβδώσεων (εἰκ. 5). Πάνω

στοὺς στυλοβάτες τῶν ἀμφικιόνων, διαστάσεων 86 X 54 καὶ 99 X 54 ὲκ., ὑπάρχουν

ὀρθογώνια λαξεὑματα γιὰ τὴν ἔνθεση τῶν ξύλινων πλαισίων τῆς ἐξώθυρας (10 x

18.5 ἐκ.). Ἀπὸ μαλακὸ ἀσβεστόλιθσ εἶναι καὶ οἱ δύο παραστάδες στὴν πρόσοψη τοϋ

ναοῦ, σχεδὸν ἄμορφες ἀπὸ τὴ φθορά. Ἡ νότια βρίσκεται σὲ ἀπόσταση 1.60 μ. ἀπὸ

τὸν ἀντίστοιχο ἀμφικίονα, ἐνῶ ἡ βόρεια 1.63 μ. ἀπὸ τὸν ἀνάλογὀ της. Τὸ πλάτος τῶν

παραστάδων εἶναι 29 ὲκ., τὸ σωζόμενο ὕψος τους 64 ἐκ. Μεταξὺ παραστάδων καὶ

ἀμφικιόνων σώζονται χαμηλὰ θωράκια, ἀποτελοὐμενα, τὸ μὲν νότιο ἀπὸ τρεῖς πλά-

κες, διαστ. 45 x 24 X 27 ὲκ., 68 X 24 X 27 ὲκ., 47 x 24 X 44 ὲκ., τὸ δὲ βόρειο ἀπὸ

δύο πλάκες διαστάσεων 109 x 25 x 52 ἐκ. καὶ 52 x 25 x 52 ἐκ. Τὸ νότιο Θωράκιο

φέρει ὀπὴ ἐκροῆς ὑδάτων ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ναοϋ πρὸς τὴ στοά (εἰκ. 6). Ση-

μειώνουμε ὅτι στὶς ἐξωτερικὲς πλευρὲς τῶν λιθοπλίνθων τοῦ στυλοβάτη (τοῦ ἀνατο-

λικοῦ τοίχου) διακρίνονται τεκτονικὰ σημεῖα χαραγμένα στὴν ἐπιφάνειά τους. Πρό-

κειται γιὰ τὸ γράμμα Ε ποὺ ἐπαναλαμβάνεται σὲ δέκα δὀμους καὶ δὲν ὑποδηλοῖ τὴ

σειρὰ τοποθέτησἠς τους ἀλλὰ πιΘανὀτατα τὴ θέση τους στὸν ἐξωτερικὸ τοῖχο τοῦ

ναοῦθ.
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Εἰκ. 4. Ἄποψη τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ ναοῦ dub B.

Εἰκ. 5. Ἄποψη τῆς εἰσόδου τοῦ ναοῦ.
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Εἰκ. 6. Ἀμφικίονας καὶ νότιο θωρἀκισ τῆς εἰσόδου.

Οἱ περιμετρικοὶ τοῖχοι

Οἱ περιμετρικοὶ τοῖχοι τοῦ ναοῦ ἀποτελοῦνταν ἀπὸ τὰ βάΘρα τους καὶ τὴν

ἀνωδομἠ. Τὰ βάΘρα συντίθενται ἀπὸ δύο παράλληλα τοποθετημἐνους ὀρΘΟΟτἀτες,

τὴ βἀση καὶ τὴ στἐψη τους. Τὸ κενὸ ἀνάμεσα τους πληροῦται μὲ λιθορριπἠ «ἐν

ξηρῷ». Πἀνω ἀπὸ τὴ στἑψη ἡ τοιχοδομὴ συνεχιζὀταν μὲ ὠμοπλίνΘΟυςβ.

Ἐξαίρεση ἀποτελοῦσαν οἱ ἀναλημματικοὶ τοῖχοι στὸ ΒΔ τμῆμα τοῦ ναοῦ, ποὺ

ἦταν κατασκευασμἐνοι ἀπὸ λιθὀπλινθους. Λιθὀπλινθοι ἔχουν ἀπομείνει μόνο στὴν

ἐσωτερικὴ ΒᾏΔ γωνία τοϋ ναοῦ (εἰκ. 8). Ἡ ὁριζόντια σύνδεση τῶν ὀρθοστατῶν γίνεται

μὲ πειὀμορφους σιδηροῦς συνδέσμους (19 x 4 ἐκ). Οἱ κατακὀρυφοι ἀρμοὶ τῶν

ὀρθοστατῶν πλαισιώνονται ἀπὸ ταινίες πλ. 3.5 ἐκ. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τοῦς ἁρμοὺς

τῶν λιθοπλίνθων τῆς στέψεως. Ὅλα τὰ βἀΘρα τῶν τσίχων εἶναι κατασκευασμἐνα

ἀπὸ σκληρὸ ὑπόλευκο ἀσβεστόλιΘΟ.

Ὁ ἀνατολικὸς ἐξωτερικὸς τοῖχος (εἰκ. 7α) διατηρεῖται στὸ ὕψος τῶν λίΘινων βἀ-

θρων του (Ι.06 μ.). Τὸ νότιο τμῆμα του, συνολικοῦ μῆκους 3.92 μ., ἀποτελεῖται ἀπὸ

τρεῖς ὀρθοστἀτες μἠκ. 1.28 μ., 1.31 μ., 1.35 μ. καὶ ὕψ. 64 ἐκ. ποὺ στηρίζονται σε βἀ-

σεις ὕψους 24 ἐκ. Σώζονται τρεῖς λιΘὀπλινθοι τῆς στέψεως, διαστ. 106 X 30 x 16 ἑκ.,

115 x 32 >< 16 ἐκ, 61 X 27 x 16 ἐκ. Τὸ βόρειο τμῆμα του, συνολικοῦ μἠκους 4.08 μ.

ἀποτελεῖται ἐπίσης ἀπὸ τρεῖς ὀρθοστἀτες πλ. 1.43 μ., 1.14 μ. 151 μ., καὶ ὕψ. 64 ἐκ.
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Εἱκ. 8. Ἄποψη τῆς βόρειας πτέρυγας τοῦ ναοῦ ἀπὸ Α.

Ἀπὸ τὴ στἐψη ἔχουν ἀπομείνει δύο λιθόπλινθοι διαστάσεων 110 X 40 X 16 ἐκ.,

104 X 30 X 16 ἐκ. Οἱ ὀρθοστάτες ἔχουν ρωγμἐς, ἐνῶ ἔχουν ἀποκολληθεῖ κομμάτια

τῆς πάνω ἐπιφάνειάς τους. Τὸ συνολικὸ μῆκος τῆς πρόσοψης εἶναι 14.27 μ. Ἡ ἐσω-

τερικὴ ὄψη τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου (εἰκ. 7β), ἀποτελεῖται ἀπὸ τρεῖς ὀρθοστάτες πλ.

1.04 μ., 1.01 μ., 1.38 μ., καὶ ὕψ. 65 ἑκ., βάσεις, ὕψους 23 ἐκ. καὶ μία λιθόπλινθο διαστ.

136 X 40 X 16 ἐκ. μὲ βαθιὰ ἐγκάρσια ρωγμἠ. Στὸ τέλος τῶν ὀρΘΟΟτατῶν βρίσκεται

ἡ παραστάδα Π3, πλ. 47.5 ἐκ., ποὺ σώζεται σὲ ὕψος 98 ἐκ., σχεδὸν ἄμορφη ἀπὸ τῆ

διάβρωση καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο τμήματα, ποῦ ἑνώνονται μὲ κατακόρυφο σύνδε-

σμο (4 X 19 ἐκ.) (εἰκ. 10). Μετὰ τὴν εἴσοδο ὁ τοϊχος συνεχίζεται πρὸς Ν μὲ ἄλλους

τρεῖς ὀρθοστάτες πλ. 1.38 μ., 1.08 μ., 0.89 μ. καὶ ὕψους 65 ἐκ. Ἀπὸ τὶς στέψεις ἔχουν

μείνει δύο λιθόπλινθοι, διαστ. 1275 X 29 X 17 ἐκ. καὶ 141 X 30 X 17. Στὰ δεξιὰ τῆς

εἰσόδου ὴ παραστάδα Π4 σώζεται σὲ ὕψος 1.34 μ. πολὺ διαβρωμἐνη, ἐνῶ στὴ βόρεια

πλευρά της, διατηρεῖται μικρὸ τμῆμα τοῦ κυματίου τῆς ἰωνικῆς βάσης της.

Ὁ νότιος ἐσωτερικὸς τοῖχος τοῦ ναοῦ σώζεται ἐπίσης στὸ ὕψος τῶν βάθρων του:

ἀποτελεῖται ἀπὸ ἔξι ὀρθυστάτες πλάτους 89 ἑκ., 92 ἐκ., 132 ἐκ., 161 ἐκ. 89.5 ἐκ.

1 1 1.4 ἐκ. καὶ ὕψος 66 ἐκ. οἱ βάσεις τους ἔχουν ὕψος 22 ἐκ. Στὸ ΝΑ τμῆμα του σώζον-

ται τρεῖς λιθόπλινΘΟι τῆς οτἐψης του διαστ. 140 X 57 X 16 ἐκ., 108 X 57 X 16 ἐκ. καὶ

94 X 57 X 16 ἐκ. Ἡ μεσαία φἐρει ἔντονες ἐγκάρσιες ρωγμἐς. Στὸ ΝΔ τμῆμα του

σώζεται θραῦσμα λιθοπλίνθου στέψεώς μήκ. 54 ἑκ., πάνω στὸ ὁποτο ὑπάρχει

ὑπόλειμμα τοίχου ἀπὸ ὀπτὀπλινθους σὲ ὕψος 53.4 ἐκ.
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Ὁ σηκὸς

Ὁ σηκὸς τοῦ ναοῦ ἔχει ἐσωτ. διαστάσεις: πλάτος 6.19 μ. (μεταξὺ τῶν πλίνθων

τῶν κιόνων) καὶ μῆκος 6.12 μ. ἀπὸ τὸν δυτικὸ τοῖχο ἕως τὴν ἐσωτερικὴ παρειὰ τοῦ

κατωφλίου τῆς εἰσόδου. Στὸ κεντρο τοῦ σηκοῦ καὶ στὴ δυτικὴ πλευρά του εἶναι

τοποΘετημένο τὸ μεγάλο βάθρο τοῦ λατρευτικοῦ ἀγάλματος (εἰκ. 9), διαστ. 3.16 ><

1.Ο4>< 1.03 μ. Ἀποτελεῖται ἀπὸ τἐσσερεις ὀρθοστάτες, δύο στὰ πλάγια (πλ. 20 ἐκ.) καὶ

δύο στὴν ὄψη (μῆκ. 136, 140 ἐκ.). Ἡ βάση του ἀποτελεῖται ἀπὸ πλίνθο ὕψους 21.6

ἐκ. καὶ κυμάτιο ὕψους 28 ἐκ. Ἡ σύνδεση τῶν ὀρθοστατῶν γίνεται μὲ ὁριζόντιους πει-

ὀμορφους7 συνδέσμους γιὰ τοῦς πλάγιους ὀρθοστάτες καὶ μὲ λοξοὺς πειόμορφους

γιὰ τοὺς μεσαίους. Ὑπάρχουν ἴχνη μολύβδου στοὺς ἀκραίους ουνδἐσμους.

Στὸ πίσω μέρος τοῦ βάθρου ἔχει τοποθετηθεῖ κατακόρυφα λιθόπλινθος μὲ

ἀναθὐρωση στὸ πλάι καὶ εὐρεῖς ὀρθογώνιους τόρμους στὴν ἄνω ἐπιφάνειά της (βλ.

εἰκ. 7γ). Ἡ ἀρχικὴ Θέση της θὰ πρέπει νὰ ἦταν ὁριζόντια καὶ ὄχι κατακόρυφη.

Μπροστὰ ἀπὸ τὸ βάθρο καὶ σὲ ἐπαφὴ μὲ αὐτὸ εἶναι τοπο(-)ετημἐνα τὰ παρακάτω

μέλη ἀπὸ Ν πρὸς Β: α) Δὐο ἐΠάλληλες λιθόπλινΘΟι ποὺ δημιουργοῦν βαΘμίδες. Ἡ

ἄνω εἶναι σχἠματος ὀρθογωνίου διαστ. 82 X 55 ἐκ. ἐνῶ ἡ Κάτω ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο

λιθοπλίνθους, μία ὀρθογώνια (διαστ. 1 x 0.90 μ.) καὶ μία τραπεζοειδἠ (διαστ. 47 ><

90 ἐκ.). β) Ἀσβεοτολιθικὴ ὀρΘΟΥώνια πλάκα, διαστ. 90 X 129 ἐκ., ποὺ φέρει πἑντε

ἐγκοΠὲς στὴν ἄνω ἐπιφάνεια, δύο τετράγωνες, 16 x 16 ἐκ, στὴ βόρεια καὶ νότκι

Εἰκ. 9. Βάθρο τοῦ λατρευτικοῦ ἀγάλματος.



Εἰκ. 10. Κἀτοψη τοῦ Ἀριεμιστου μὲ ἀρίθμηση τῶν βάθρων καὶ τῶν ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν.
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γωνία, δύο μικρὲς ὀρθογώνιες 17 X 1 1 ἐκ. στὴν ἀνατολικὴ καὶ δυτικὴ γωνία καὶ μία

μεγάλη ὀρθογώνια 82 X 8 ἐκ. στὸ μέοο, γιὰ τὴ στερέωοη τράπεζας προσφορῶν (εἰκ.

10). γ) Ὁρθογώνια πλάκα ἀπὸ έρυθρὸ μάρμαρο Μάνης (διαστ. 43 X 43 ἐκ.) ποὺ

φέρει δύο τετράγωνες έγκοπἑς περὶ τὸ μέσον καὶ λοξἐς αθλακες μολυβδοχόησης

(Β13) γιὰ τὴ στἠριξη κάθετου μέλους. δ) Κυλινδρικὸ ἀσβε(π()λιθὶκ(᾿) βάθρο (διαμ. 68

ἐκ.) ποὺ ἑδράζεται πάνω σε ὑπὀβαθρο ἀπὸ ὀπτοπλινθοδομὴ καὶ κυβόλιθο. Ἡ ὀπτο-

πλινθοδομὴ καλύπτει τὴν ἐξοχὴ τοῦ κυματίου τῆς βάοης τοῦ βάθρου τοῦ λατρευπ-

κοϋ ἀγάλματος. ε) ἈσβεστολιΘικὸς κυβὀλιθὸς διαστ. 8Ἰ X 81 X 49 ἐκ. με τεκ-ιονικοὺς

ἀγκῶνες στὶς πλάγιες πλευρὲς καὶ ὀρθογώνια ἐγκοπὴ βάθους 8 ἑκ., διαστ. 4| X 4|

στὴν ἄνω ἐπιφάνεια καὶ δεύτερη διαστ. 24 X 25 ἑκ., βαθύτερα τῆς πρώτης κατὰ 16

ἐκ. Πιθανότατα ἔφερε λίθ1νο Πῶμα, τὸ ὁποτο στερεωνόταν Πίσω μὲ σιδερένιο μηχα-

νισμὸ καὶ μπροστὰ ἔφερε κλειδαριά. Πρέπει νὰ ἀποτελεῖ λίθινο «Θησαυρὸ» γιὰ τὴν

ἀποθέση νομισμάτων ἐκ μέρους τῶν προσκυνηΤῶν καὶ ὄχι ὑποδοχὴ γιὰ ὑγρὲς προ-

σφορὲς ὅπως ἐσφαλμένα τὸν ἑρμηνεύει ὁ Ἀ. Ὁρλάνδοςθ.

Στὸν σηκὸ ἀναπτύσσονται σε ἡμικυκλικὴ διάταξη ἀναΘηματικὰ ἐνεπίγραφα καὶ

μὴ βάθρα, ὀρθογώνια ἢ κυλινδρικά (εἰκ. 10) . Τὰ βάθρα B5, B7, B8, B9, B10, ΒἸ I,

B12 ἔχουν περισσότερο ἐπιμελημένα τὰ κυμάτια τῶν βάσεών τους. Ἄξια ἰδιαίτερης

μνείας εἶναι τὰ βάΘρα Β5, B1 1 καὶ B12 ποὺ εἶναι ένεΠίγραφα (εἰκ. 1 1, 12, 13, 14). Τὸ

B12 φέρει στὴν πάνω ἐπιφάνειά του έγκοπὴ γιὰ τὴν ἔνὌη πλίνθου ἀγάλματος.

Ὅλα σχεδὸν φέρουν τεκτονικοὺς ἀγκῶνες.

Ι-Ζἱκ. Ι 1. Ἡ ἐπιγραφὴ τοῦ βάθρου B5.
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Στὰ βάΘρα ποὺ σώζουν τὴν πάνω ἐπιφάνεια τους ὑπάρχουν τόρμοι, τετραγω-

νικῆς διατομῆς, διαστ. 3 X 4 ἐκ. περίπου, γιὰ τὴν κατακόρυφη σύνδεοη μὲ τὶς στε-

ψεις ποὺ ἔφεραν καὶ τὶς ἑΥΚΟΠἐς ὑποδοχῆς πλίνΘων τῶν ἀγαλμάτων. Ἐξαίρεοη

ἀποτελοῦν τὰ βάθρα Β5 καὶ Β12, ποὺ φέρουν τόρμους μὲ ὀρΘΟγωνικἐς διατομἑς.

Στὴν πάνω ἐπιφάνεια τῆς βάοης τοῦ βάΘρου Β12 ὑπάρχουν ὀρΘΟΥώνιοι τόρμοι,

πιθανότατα γιὰ τὴν ἀνάρτηοἠ της. Τὰ βάθρα Β13, B4, εἶναι κατ᾿ ἐξαίρεσιν ἀπὸ κόκ-

κινο μάρμαρο (Μάνης). Τὸ Β13 δὲν βρίσκεται στὴν ἀρχικἠ του θέση.

παρακάτω ἀκολουΘεῖ ἀναλυτικὴ περιγραφὴ τῆς κατάοτασης διατἠρησης τῶν

βάΘρων (βλ. ο. 33).

Εἰκ. 12. Βάθρο Β5.
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Εἰκ. 13. Βάθρυ B1 1.
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Εἱκ. 14. Βάθρο Βι2.
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Εἱκ. 15. Βάθρο B1.
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Εἰκ. ιβ. Βάθρυ Β2.
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Εἰκ. 17. Βᾴθρυ Β3.
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Εἰκ. 18. Βἀθρο Β7.
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Εἰκ. 19. Βάθρυ Β8.
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Εἰκ. 20. Βάθρο Β9.
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Εἰκ. 21. Βάθρο BIO.
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Τὰ βάθρα

BI . Πίσω πλευρὰ βάσης ἀδρὰ δουλεμένη. Ἡ βάση παρουσιάζει σὲ ὅλο τὸ πλά-

τος της ἐγκάρσια ρωγμἠ, ὀφειλόμενη πιθανότατα σὲ ἐξάσκηση κατακόρυφου φορτί-

ου. Λείπει τὸ Κάτω ἀριστερὸ ἄκρο τοῦ βάΘρου (εἰκ. 15).

Β2. Τὸ βάθρο ἔχει μετακινηθεϊ ὡς πρὸς τὴ βάση του κατὰ δύο ἔως τρία ἐκατο-

στά. Ἡ πίσω ὄψη εἶναι ἀδρὰ δουλεμένη. Φέρει στὴν πάνω ἐπιφάνειά του τόρμους

4 x 5 ἐκ. περίπου μὲ αθλακες μολυβδοχόησης γιὰ κατακόρυφη σύνδεση μὲ τὴν

κυματιοφὀρο ἐλλείπουσα στέψη. Τόσο τὸ βάΘρο, ὅσο καὶ ἡ βάση φέρουν ἀνὰ δύο

ἄπεργους ἀγκῶνες. Λείπουν κομμάτια ἀπὸ τὴν πάνω ἐπιφάνεια (εἰκ. 16).

Β3. Εἶναι τὸ στενότερο βάΘρο, μετακινημένο ἀπὸ τὴ θέση του, κατὰ 2 ἕως 3 ἐκ. καὶ

πολὺ κατεστραμμένο. Λείπουν θραύσματα, τόσο ἀπὸ τὴν πάνω, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν κάτω

ἐπιφάνειά του. Ἔχει τὴν ἴδια κατεργασία μὲ τὸ BI καὶ δὲν φέρει ἀγκῶνες (εἰκ. 17).

Β4. Εἶναι τὸ χαμηλότερο καὶ μικρότερο σὲ μέγεΘΟς βάθρο, ἀπὸ Κόκκινο μάρμα-

ρο, τὸ ὁποϊο στὴν πάνω ἐπιφάνεια τῆς βάσης του ἔχει τόρμους μὲ αθλακες μολυβδο-

χόησης γιὰ κατακόρυφη σύνδεση (2 x 2 ἐκ.).

Β5. Πρόκειται γιὰ τὸ καλύτερα ἐπεξεργασμένο βάθρο, ὅσον ἀφορᾶ στὰ κυμάτιά

του, τὴ στέψη καὶ τὴ βάση του. Φέρει δύο ἄπεργους ἀγκῶνες στὶς στενὲς του πλευρὲς

καὶ τὴ μεγάλη ἐπιγραφὴ γιὰ τὴν ἱέρεια Μεγὼ9 στὴν πρόσθια (εἰκ. 11-12). Στὰ πλάγια

καὶ στὸ κυμάτιο τῆς στέψης του εἶναι Θραυσμένο. Φέρει στὴν Πάνω ἐπιφάνειά του

τέσσερεις ὀρθὸγωνικοὺς τόρμους (12 x 3.5 ἐκ.), καθὼς καὶ μικρὴ ὀρθυγώνια ὀΠὴ γιὰ

τὴ στερέωση τῆς στέψης. Ἡ Πίσω του πλευρὰ εἶναι ἀδρὰ κατεργασμένη.

Β7. Ἡ ἄνω ἐπιφάνειά του εἶναι θραυομένη καὶ φέρει τόρμους, διαστ. 4 x 4 ἐκ.,

τοπο9ετημένους διαγώνια, που μόλις διακρίνονται, λόγω τῆς φθορᾶς στὰ σημεῖα

αὐτά. Φέρει δύο ἀγκῶνες στὶς στενὲς πλευρὲς του καὶ δύο στὶς ἀντίστοιχες τῆς βάσης

του. Ἐγκλωβισμένο δίπλα στὸ μεγάλο βάθρο, B6, ὑποδηλοῖ τὴ μεταγενέστερη τοπο-

θέτησἠ του (εἰκ. 18).

B8. Τὸ βάΘρο ἔχει μετακινη6εῖ ἀπὸ τὴ βάση του ἀλλὰ δὲν φέρει φθορές. Φέρει

μεγάλους τόρμους στὴν πάνω ἐπιφάνειά του (5χ5 ἐκ.) μὲ αθλακες μολυβδοχόησης

γιὰ τὴ στερέωση τῆς στέψης. Στὴ βάση του ἔχει καμΠύλο κυμάτιο, τὸ ὸποϊο ἔχει

ἀπολαξευΘεῖ σκ6πιμα στὸ σημετο ἐπαφῆς του μὲ τὸν κτονα Κ4 (εἰκ. 19).

Β9. Ἡ πίσω πλευρὰ τῆς βάσης του ἔχει ἀπολαξευΘεϊ γιὰ νὰ προσαρμοσθεῖ στὴν

πλίνΘΟ τοῦ κίονα Κ6. Φέρει στὴν Πάνω ἐπιφάνειά του τόρμους (4 x 4 ἐκ.) τοπο6ετη-

μένους διαγώνια γιὰ τὴν κατακόρυφη σύνδεση μὲ τὴ στέψη. Στὸν κορμὸ τοϋ βάθρου

ὑπάρχει ρωγμἠ, ὀφειλόμενη σὲ κατακόρυφο φορτίο. Φέρει καὶ αὐτὸ στὸ πλάι του

μικρὸ ἀγκώνα (εἰκ. 20).

BIO. Εἶναι τὸ καλύτερα διατηρημένο βάΘρο μὲ τὴν καλύτερη κατεργασία στὴ

βάση. Αὐτὴ στηρίζεται σὲ Πόδιο καὶ κοσμεϊται μὲ κυμάτιο στὴν ἄνω ἐπιφάνειά της.

Σώζονται οἱ ἀγκῶνες στὶς τέσσερεις πλευρές της, καθὼς καὶ στὶς δύο στενὲς πλευρὲς

τοῦ κορμοῦ τοῦ βάΘρου. Στὴν πάνω ἐπιφάνειά του φέρει τόρμους 4 x 4 ἐκ., μὲ

αθλακες μολυβδοχόησης γιὰ κατακόρυφη σύνδεση (εἰκ. 21).
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Β1 1. Διατηρεῖται σὲ καλὴ κατάσταση καὶ εἶναι ἐνεΠίγραφο (εἰκ. 13).

Τὰ κυκλικὰ ἐνεπῖγραφα βάΘρα ΣΙ, Σ2 εἶναι τοποθετημἐνα ιιάνω σὲ χῶμα,

ψηλότερα ἀπὸ τὸ δάπεδο τοῦ σηκοῦ. Τὸ Σ2 ἀποτελεῖται αΠὸ βάση καὶ κορμί), φέρει

ἔντονες ρωγμὲς καὶ εἶναι τελείως κατεστραμμένο. Ὁ κορμός του ἔχει μετακινηθεῖ

πρὸς τὰ δεξιὰ κατὰ 2 ἐκ. περίπου. ΦΘαρμἑνη εἶναι καὶ ἡ ιιάνω ἀπόληξη τοῦ ΣΙ, ποὺ

ἔχει ἐπὶ πλέον ἕντονη ἀπόκλιση πρὸς τὰ Ν.

Ἡ βόρεια πτέρυγα (εἰκ. 22)

Ἡ βόρεια πτέρυγα τοῦ ναοῦ διαχωρίζεται ἀπὸ τὸν σηκζ) μὲ δύο Κίονες K6. K4

ἀνάμεσα στὶς παραστάδες ΙἺ2, Π3 (εἰκ. 23). Ἀπὸ τοὺς κτονες ἔχουν ἀπομείνει κατὰ

χώραν οἱ πλίνθοι τους (διαστ. 68 x 68 X 19.5 ἐκ.) μὲ τοὺς Κάτω σφονδύλους, συμ-

φυεῖς μὲ τὴν ἰωνικὴ ἔντονα φθαρμένη βάοη τους. Ὁ Κ6 εἶναι σχεδὸν ἄμορφος, μὲ

διάμετρο 39 ὲκ. καὶ ὕψος 45.5 ἐκ. Σώζεται τό «περίγραμμα» τῆς βάοης του καὶ κανε-

να ἄλλο χαρακτηριστικό του. Στὸν K4 μὲ διάμ. 44 ἐκ. καὶ ὕψ. 47 ἐκ. σώζονται ἴχνη

τῶν ραβδώσεων. Ἡ βάοη του εἶναι ἄμορφη καὶ ἡ ὄψη του πρὸς τὸν σηκὸ ποὺ

ἐφάπτεται μὲ τὸ κυκλικὸ βάθρο Σ2 ἰδιαίτερα κατεστραμμένη.

Εἰκ. 22. Ἡ βόρεια πτέρυγα τοῦ ναοῦ.
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Ὁ δυτικὸς ἐσωτερικὸς τοῖχος στὴ βόρεια πτέρυγα (εἰκ. 7γ) ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ

βάθρα τῶν τοίχων μὲ τεσσερεις ὀρθοστἀτες (πλ. 78 ἑκ., 203 ἑκ., 98 ἑκ., 114.5 ἑκ., ὕψ.

66 ἐκ.), τὶς βάσεις τους, ὕψους 22 ἐκ. καὶ τὴ στἑψη τους (ὕψ. 17 ἐκ.) ἀπὸ ἕξι λίθους

(μἠκ. 39, 94.5, 101.5, 110.56 ἐκ). Ἔχουν σωθεῖ καὶ δύο σειρὲς λίθων πᾶνω ἀπὸ τὰ

βἀΘρα- στὴν πρώτη σώζονται τέσσερεις λιθόπλινΘΟι (μἠκ. 92, 158, 168, 74, 70 ἐκ. καὶ

ὕψ. 30-32 ἐκ.), στὴ δεύτερη μόνο μία.

Ὁ βόρειος ἐσωτερικὸς τοῖχος σώζεται καὶ αὐτὸς σΤὸ ἐπῖπεδο τῶν βἀΘρων του-

ἀποτελεῖται ἀπὸ πέντε ὀρθοοτάτες (πλ. 114, 103, 139.5, 115.4, 111.3 ἐκ. καὶ ὕψ. 66

ἐκ.), ἀπὸ τὶς βάσεις, ὕψους 22.5 ἐκ. καὶ ἀπὸ τὴ στἑψη μὲ τρεῖς σωζόμενους λίθους

(μἠκ. 60, 101, 48, καὶ ὕψ. 16 ἐκ.). Στὸ ΒΔ ἄκρο του σώζονται δύο οειρἐς διατόνων

λίΘων. Ἡ πρώτη ἀπὸ δύο λιθοπλίνθους διαστ. 78 X 62 X 35 ἐκ. καὶ 125 X 62 X 35

ἑκ., ἡ δεύτερη ἀπὸ μία λιθόπλινθο, διαστ. 105 X 66 X 20 ἐκ. Ἡ ἀδρὴ κατεργαοία

στὶς ὄψεις τῶν λιθοπλίνθων, ὅπου αὐτὲς σώζονται, καθὼς καὶ ἡ μικρὴ ὑποχώρηοἠ

τους, ὡς πρὸς τὸ ἐπῖπεδο τῆς στἑψης τῶν ὀρΘΟΟτατῶν μαρτυροῦν τὴν ὕπαρξη

ἐπιχρίσματος στὴ λιθοδομἠ.

Εἰκ. 23. Οἱ παραστᾶδες Π2-Π3.
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Ἡ νότια πτέρυγα

Ἡ νότια πτέρυγα τοῦ ναοῦ (εἰκ. 24) διαχωρῖζεται ἐπίσης ἀπὸ τὸν οηκὸ μὲ δύο

κίονες K1, K3 ἀνάμεσα οτὶς παραστάδες Π 1 , H4 (εἰκ. 25). Οἱ ἀποστάσεις μεταξὺ τῶν

πλίνΘων τῶν παραστάδων καὶ κιόνων εἶναι 120-122-120. Ὁ σφόνδυλος ΚἸ (εἰκ.

26), ουμφυὴς μὲ τὴ βάση του, ἔχει ἄνω διάμ. 45 ἐκ. καὶ Κάτω 46 εκ. Διακρίνονται

ὅλες οἱ κυρτὲς ραβδώσεις του καὶ ἔχει ὕψος 49 ἐκ. Τὰ κυμάτια τῆς βάοης του εἶναι

ἐντελῶς κατεστραμμἐνα. Σώζονται οἱ τεοοερεις τόρμοι γιὰ τὴν κατακόρυφη οὐνδε-

ση. Στὸν σφόνδυλο Κ3 (εἰκ. 27) σώζονται ἴχνη ἀπὸ τὶς εἴκοσι τεοοερεις ταινίες καὶ τὶς

κυρτὲς ραβδώοεις του. Ἔχει ἄνω διάμ. 43 ἐκ., κάτω 44.6 ἐκ. καὶ ὕψ. 49 εκ. Σώζονται

καὶ σὲ αὐτὸν οἱ τεσσερεις πλάγιοι τόρμοι (2.5 X 9.5 ἐκ.) καὶ ὁ κεντρικὸς (6 x 6 ἐκ.)

γιὰ τὴ οὐνδεοη μὲ τὸν ὑπερκείμενο σφόνδυλο. Καὶ οἱ δύο οφόνδυλοι εἶναι τοποθετη-

μενοι σὲ πλίνθους διαστ. 67.5 x 67.5 >< 19 ἐκ.

Εἰκ. 24. Ἄποψη τῆς νότιας [περυγας.
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Fix. 25. Οἱ παραστἀδες Π 1-Π4.

Εἰκ. 26. Ὁ σφόνδυλος K1.
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Εἰκ. 27. Ἡ βάυη καὶ ὁ κᾶιω σφὀνδυλος τοῦ κῖυνα Κ3.
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Ὁ δυτικὸς τοῖχος ἀποτελεῖται ἀπὸ πέντε ὀρθοστάτες (πλ. 129.5, 109.5, 120, 135

ἐκ. καὶ ὕψος 67 ἐκ.). Οἱ βάσεις τους ἔχουν ὕψος 22 ἐκ. καὶ οἱ στέψεις ἀποτελοῦνται

ἀπὸ τὲσοερεις λιθοπλίνθους (πλ. 178.5, 107.5, 123.5, 81.5 καὶ ὕψ. 16 ἐκ.). Πἀνω ἀπὸ

τὸ βάθρο ὑπάρχει τοιχοποήα ἀπὸ ὁπτὀπλινθους ὕψους 68 ἑκ., ὁπωσδήποτε μεταγε-

νέστερη (εἰκ. 28). Ἡ κατασκευὴ αὐτὴ δὲν εἶναι ἐπιμελημἐνη, ἀποτελεῖται ἀπὸ ὁπτὀ-

πλινθους διαφορετικῶν διαστάσεων σε ὕψος 38 ἐκ., ἐνῶ σε ὕψος 24-28 ἐκ. φέρει δύο

σειρἐς ἀπὸ ἀκανόνιστες πέτρες. Στὴν ὀπτοπλινΘοδομὴ ἐφἀπτεται ἡ παραστάδα Π 1 ,

ἀπὸ τὴν ὁποία σώζονται δύο μέρη της, συνολικοῦ ὕψους 1.60 μ. Τὸ Κάτω τμῆμα της,

ποὺ εἶναι συμφυἐς μὲ τὴ βάση, ἀπολἠγει σὲ πλίνθο (66 X 38 ἐκ.)- εἶναι πολὺ διαβρω-

μἐνη, ἀλλὰ σώζεται ὁ τὀρμος γιὰ τὴν κατακόρυφη σύνδεση τῶν δύο τμημάτων της.

Ἀμέσως μετὰ τὴν παραστάδα ΠΙ, πρὸς τὸ κεντρικὸ βἀΘρο Ββ, ἔχει καταστραφεῖ

μέρος τῆς ὀπτοπλινΘΟδομῆς σὲ βάθος 1O ἐκ. καὶ μῆκος 60 ἐκ. φαίνονται οἱ ἐσωτε-

ρικἐς σειρἐς τῶν ὀπτοπλίνΘων.

Κατὰ μῆκος τῶν περιμετρικῶν τσίχων διακρίνονται οἱ στερεοβάτες τους. Δὲν

σώζονται ἴχνη δαΠἑδου τοϋ ναοῦ (βλ. κᾶτοψη, εἱκ. 3).

Εἰκ. 28. Ἅιιοψη ίμἠματος τοῦ δυτικοῦ τοίχου μὲ ὀπτοπλινθοδομῆ.
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Διάσπαρτα ἀρχιτεκτονικὰ μέλη

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ κατὰ χώραν ἀρχιτεκτονικὰ μέλη, βρέΘηκαν στὸν ναὸ καὶ τοποθε-

τἠθηκαν σε διάφορες θέσεις ἀπὸ τὸν Ἀ. Ὁρλάνδο πέντε σφόνδυλοι κιόνων, τρία

ἰωνικᾶ κιονόκρανα καὶ δύο ἐΠίκρανα παραστάδων ὅλα ἀπὸ μαλακὸ ἀσβεστὀλιθο

πολὺ διαβρωμένα. Οἱ δύο ἀπὸ τοὺς πέντε σφονδὐλους φέρουν εἴκοσι τέσσερεις κυρ-

τἐς καὶ κοῖλες ραβδώσεις ποὺ χωρίζονται μὲ ταινίες. Κυρτἐς ραβδώσεις ἔχουν καὶ οἱ

συμφυεῖς μὲ τὴν πλίνΘΟ ἰωνικὲς βάσεις τῶν κιόνων. Τὰ τρία ἰωνικὰ κιονόκρανα εἶναι

ἐπίσης συμφυὴ μὲ τὸν πάνω σφόνδυλο. Οἱ ραβδώσεις τους δὲν ἀπολῆγουν σὲ τεταρ-

τοσφαίρια ἀλλὰ σὲ ὁριζόντια ἐπῖπεδα. Στὸν ναὸ βρίσκονται ἐπίσης

α) Δύο θραὐοματα δωρικοῦ κιονοκράνου ἀπὸ σκληρὸ ασβεστὀλιθσ (K14).

β) Ἕνα λεοντὀποδο (A1), στήριγμα στὰ πλάγια θρανία, ὕψ. 36 ἑκ. καὶ πλ. 16 ἐκ.

ἀπὸ σκληρὸ ἀσβεοτόλιΘΟ (εἰκ. 29).

γ) ἘνεΠίγραφο βάΘρο μὲ ἴχνη ἀπὸ Πέλμα ποδιοῦ (βάση ἀγάλματος), διαστ. 31 ><

57 X 46 ἐκ. (Β14) ἀπὸ σκληρὸ ἀσβεστόλιθο.

δ) Θραῦσμα Μ3 ἀπὸ πωρόλιθο (28 X 30 X 28 ἐκ.) (εἰκ. 29).

ε) Τμῆμα ἐνεπίγραφου κυκλικοῦ βάθρου (Σ3), διαμ. 38 ἐκ. καὶ ὕψους 59.8 ἐκ.

ἀπὸ γκρίζο ἀσβεστόλιθο.

Εἰκ. 29. Θραῦοματα ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν.
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στ) Δύο Θραὐσματα (M1, M2) διαστ. 23 X 32 X 25 ἐκ., 24 X 29 X 22.5 ἐκ. ἀπὸ

σκληρὸ ἀσβεοτὀλιθο (εἰκ. 29).

ζ) Θραὐσματα ἀπὸ ἐπιστἑψεις βἀΘρων Μ4, Μ5 ἀπὸ σκληρὸ ἀσβεστὀλιθο διαστ.

36 X 65 X 21 ἑκ., 50 X 50 X 29 ἑκ. (εἰκ. 30).

η) Οἱ βάσεις τῶν περιμετρικῶν Θρανίων ΘΙ, θ2, ΘΒ, Θ4, Θ5, Θβ, μἠκ. 32-45 ἐκ.,

πλάτ. 22 ἐκ. καὶ ὕψ. 25 ἐκ. (βλ. σ. 21, εἰκ. 10).

Εἱκ. 30. Θραύοματα ἀπὸ ἐπιοτἑψεις βάθρων.
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θ) Τρία Θραὐσματα ἐπιστυλίων ΕΣΙ, ΕΣ2, ΕΣ3 αΠὸ σκληρὸ ψαμμίϊη. Τὸ ΕΣἸ

ἔχει διαστ. 70 X 28 X 56.2 ἑκ., τὸ ΕΣ2, 35 X 30 X 32.3 ἐκ. καὶ τὸ ΕΣ3, 35 X 26 X

24.7 ἐκ. (εἰκ. 31-32).

Εἰκ. 31. Θραύομαῖα ἐπκπυλίων.

Εἰκ. 32. Τμῆμα τυῦ ἐπιοτυλῖυυ ΕΙ.
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Οἱ σφόνδυλοι τῶν κιόνων - Κιονόκρανα - Ἐπίκρανα

Ὁ σφόνδυλος Κ2 (εἰκ. 34) εἶναι τοποθετημἑνος πάνω στὸν K1 (εἰκ. 33), ἔχει ὕψος

101 ἐκ. καὶ διαμἔτρους: ἄνω 42 ἑκ., κάτω 44.7 ἐκ. Τὸ κάτω τμῆμα του φέρει κυρτὲς

ραβδώσεις σε ὕψος 35 ἐκ. Ἡ ὄψη γ τοῦ σφονδῦλου εἶναι πολὺ κατεστραμμένη, τὸ

Κάτω τμῆμα του εἶναι δμορφο ἐνῶ στὸ πάνω διασώζονται μερικᾶ ἴχνη ἀπὸ τὶς ταινίες

καὶ τὶς ραβδώσεις. Στὶς ἄλλες ὄψεις του διακρίνονται τὰ ἴχνη τῶν τόρμων καὶ στὴν

ὄψη β σώζεται τόρμος διαστ. 3 x 8 ἐκ. Τὸ πάνω τμῆμα τοϋ σφονδύλου φέρει κοῖλες

ραβδώσεις. Οἱ ταινίες εἶναι κατεστραμμἑνες, διακρίνονται μόνο τὰ ἴχνη τους.

Ὁ σφόνδυλος Κ5 ἔχει χάσει τὴν ἀρχικὴ μορφή του- σώζεται σὲ ὕψ. 92.5 ἐκ. καὶ

ἔχει διάμετρο ἄνω 39 ἐκ. καὶ κάτω 40 ἐκ. Τὸ κάτω τμῆμα του εἶναι άποσαΘρωμἔνο.

Διαφαίνονται ἴχνη κυρτῶν ραβδώοεων σε ὅλο τὸ ὕψος του (εἰκ. 36).

Εἰκ. 33. Κίονας K1, πλίνθος καὶ Κάτω σφόνδυλος.
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EEK. 34. Σφόνδυλος Κ2 μὲ κυρτἐς ραβδώιπτις.
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EEK. 35. Κἱωνας Κ4, πλῖνθος καὶ Κάτω οφόνδυλος.

Εἰκ. 36. Σφόνδυλος Κ5.
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Ι-Ξἰκ. 37. κίονας Κβ. πλίνθος καὶ κάτω (πρόνδυλυς.
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EEK. 38. Σφόνδυλος Κ7.
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Ὁ οφόνδυλος Κ7 (εἰκ. 38) φέρει κυρτὲς ραβδώσεις σὲ ὕψος 42.5 ἐκ. καὶ κοῖλες σὲ

ὕψος 56 ἐκ. (συνολικὸ ὕψος 98.5 ἐκ.). Καὶ σὲ αὐτὸν λείπουν κομμάτια ἀπὸ τὸ κάτω

τμῆμα του. Σώζονται πολὺ λίγες ραβδώσεις ἐνῶ στὴν ὄψη α εἶναι ἄμορφος.

Ὁ οφόνδυλος K8 ἔχει ὕψος 87.6 ἑκ., ἄνω διάμ. 33.5 ἐκ. καὶ κάτω διάμ. 39.5 ἐκ.-

εἷναι πολὺ διαβρωμένος, θραύοματα ἔχουν ἀποκολληθεῖ ἀπὸ τὰ πλάγια καὶ τὴν

κάτω ἐπιφάνειά του (εἰκ. 39).

Ὁ οφόνδυλος Κ9, ὕψους 77.5 ἐκ., ἔχει ἄνω διάμ. 39.5 ἑκ., Κάτω διάμ. 42 ἐκ.

Σώζονται μερικὲς ραβδῶσεις καὶ ταινίες, Διαβρωμένος στὴν κάτω ἐπιφάνειά του

(εἰκ. 39).

Ὁ διάκοομος τῶν ἰωνικῶν κιονοκράνων εἶναι λαξευμένος μὲ ἰδιαίτερη ἐπιμέλεια

(εἰκ. 40)- δὲν ἔχουν ὑποτραχἠλιο καὶ εἶναι σύμφυτα μὲ τὸν ἐΠάνω οφόνδυλο τοῦ κίο-

να, συνολικοῦ ὕψους 49-50.2 ὲκ. καὶ διαμέτρου 39.4-41 ἐκ. Οἱ οφόνδυλοι τῶν κιονο-

κράνων στὴν Κάτω ἐπιφάνειά τους φέρουν τέσσερεις τόρμους (5 X 2 X 9 ἐκ.). Οἱ δύο

ὄψεις τους ἔχουν ἔλικες ποὺ ὲνώνονται μεταξύ τους μὲ ἐλαφρὰ καμπυλόγραμμο

ἐχίνο, ἀποτελούμενο ἀπὸ τρία ὠά, ποὺ διαχωρίζονται μεταξύ τους μὲ λογχοειδὴ φύλ-

λα. Ὁ έχίνος ἑνώνεται μὲ τὶς ἔλικες μὲ τὰ τυπικὰ τρίφυλλα ἡμιανθέμια. Οἱ ἔλικες σχη-

ματίζονται ἀπὸ αὐλακώσεις μὲ διπλὲς ταινίες, σὲ διαφορετικὰ ἐπίπεδα, ποὺ συγκλί-

νουν πρὸς τὸν ὀφΘαλμό. Στὶς δύο πλάγιες ὄψεις σχηματίζονται δύο χωριστές «ἀνθο-

δέσμες», ποὺ ἑνώνονται μὲ τοὺς μίσχους τους δημιουργώντας ἔναν κεντρικξ) «δε-

σμό». Τὰ φύλλα τῶν ἀνθέων δὲν εἶναι ὅλα ὁριζόντια ἀλλὰ ἀπὸ τὴ μέση περίπου τῆς

δέσμης τους ἔχουν ἐλαφρὰ κλίση πρὸς τὰ κάτω.

Εἰκ. 39. Σφὀνδυλοι K8 καὶ K9.
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Ὁ ἄβακας (45 X 49 ἐκ.) φέρει ἀνάγλυφο λἐοβιο κυμάτιο. Στὴν πάνω ἐπιφάνειά

του σχηματίζεται μὲ περιμετρικὴ ταινία ἀβαθὴς δίσκος διαμ. 41.2 ἐκ. καὶ ὕψ. 7.5 ἐκ.

Τὰ κιονόκρανα Κ12 καὶ Κ13 εἶναι πολὺ φθάρμἐνα (εἰκ. 40)- διατηροῦνται τμη-

ματα ἀπὸ τὶς ἕλικες καὶ τὰ ὡά. Οἱ πλάγιες ὄψεις εἶναι σχεδὸν ἄμορφες ἐνῶ οἱ ραβδώ-

σεις καὶ οἱ ταινίες τῶν σφονδὐλων ἔχουν φΘαρεῖ. Τὸ ΚΠ (εἰκ. 41-43) διατηρεῖται σὲ

σχετικᾶ καλύτερη κατάσταση, τόσο στὸν σφόνδυλο ὅσο καὶ στὸ κιονόκρανο. Στὴ μία

ὄψη του σώζονται ἀκεραια ἡ μία ἕλικα καὶ τὰ ὠά, ἐνῶ ἡ δεύτερη εἶναι φθάρμἐνη στὸ

Πάνω τμῆμα της. ἈποσαΘρωμἐνα εἶναι σὲ μεγάλο βαθμὸ τὰ λἐοβια κυμάτια, τμῆμα

τους μόνο εἶναι εὐδιάκριτο. Στὴν πλάγια ὄψη του διατηρεἴται ὴ δἐομη τῶν ἀνθέων

μὲ φΘΟρὲς καὶ ἀπῶλειες ὑλικοῦ οτὰ πλάγια ἄκρα τοῦ κιονοκράνου.

Τὰ ἐπίκρανα τῶν παραστάδων ΕΙ καὶ Ε2 (εἰκ. 44, 45, 46) ἔχουν ὕψος 52 ἐκ. καὶ

κοσμοῦνται στὸ ὑποτραχῆλιο μὲ ὀκτάφυλλους ρόδακες (διαμ. 11 ἑκ.), ποὺ ἐφάπτον-

ται μὲ τὶς τρεῖς παράλληλες ταινίες του. Στὴν πρόσοψἠ του τὸ ΕΙ (59 x 52 ἐκ.) (εἰκ.

45) κοσμεῖται μὲ ἀνάγλυφα φύλλα ἀκάνθου, παρόμοια μὲ ἐκεῖνα τοῦ κιονοκράνου.

Ἡ πρόσοψη τοῦ Ε2 εἶναι πολὺ διαβρωμἐνη καὶ δὲν διακρίνονται οἱ κοσμήσεις της.

Στίς πλάγιες ὄψεις τους, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ρόδακες σώζονται τμήματα ἀπὸ ἰωνικὰ καὶ

λἐοβια κυμάτια. Στὴν Πάνω ἐπιφάνεια τοϋ ἄβακα εἶναι λαξευμἐνη ἀβαθὴς ταινία

(0.75 ἐκ.), ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ περίγραμμα τοῦ ἐπικράνου.

Εἰκ. 40. Κιονόκρανο Κ13.
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Εἰκ. 41. Κιονόκρανο KIἸ.

Εἰκ. 42. Κιονὀκρανο ΚΠ, πλάγια ὄψη.
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Εἰκ. 43. α-β. Κιονόκρανο ΚΠ.
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Εἰκ. 44. Ἐπῖκρανο ΕΙ.
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Εἰκ. 45. Ἐπῖκρανο ΕΙ.

Εἱκ. 46. Πλάγια ὄψη ἐπικράνου ΕΙ.



ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

α. Ἡ τριμερὴς διαίρεση τοῦ ναοῦ καὶ ἡ ἔνταξἠ του στὸ συγκρότημα τῶν οἴκων

Ἀναφἑραμε πιὸ Πᾴνω ὅτι τὸ Ἀρτεμίσιο εἶναι κτίριο ἐνσωματωμἑνο στὸ βόρειο

ἄκρο τοῦ οἰκοδομικοϋ συγκροτἠματος τῆς δυτικῆς πτέρυγας τῶν Στοῶν, τοποθετη-

μἐνο ἀνάμεσα στὸν οἷκο Μ ποὺ βρίσκεται στὰ νότια καὶ σὲ κλιμακοστᾴσιο ποὺ

ὁδηγοῦσε σὲ ὑψηλότερο ἐπίπεδο στὰ βόρεια (εἰκ. 47). Πρόκειται λοιΠὸν γιὰ ναὸ ἐν-

ταγμἑνο στὴ σειρὰ τῶν οἴκων, με εἴσοδο στὴ μακρὰ πλευρά του, ποὺ δὲν διαφορο-

ποιεῖται ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους οἴκους ὡς πρὸς τὸ βάθος καὶ τὶς διαστάσεις του.

Εἰκ. 47. Κλίμακα στὸ βόρειο περας τοῦ ναοῦ.
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Τὸ Ἀρτεμίσιο εἶναι στραμμένο πρὸς A- ἡ κῦρια ὄψη του πρὸς τὴ στοὰ ἔχει τὴν

εἴσοδο τοῦ ναοῦ στὸ κέντρο, ἀνάμεσα σὲ δύο ἀμφικίονες10 (εἰκ. 48-49). Δεξιὰ καὶ

ἀριστερὰ τῶν ἀμφικιόνων ὑπῆρχαν παράθυρα πάνω σὲ χαμηλὰ συμπαγὴ Θωράκια.

Τὸ τριμερὲς αὐτὸ ἄνοιγμα ἔκλειναν δύο παραστάδες στὰ ἄκραΙ ι, Ἔτσι τὸ ἐσωτερικὸ

τοῦ ναοϋ φωτιζόταν μόνο ἀπὸ τὰ δύο παράΘυρα τοῦ σηκοῦ πρὸς τὸ ἐσωτερικὸ τῆς

στοᾶς. Ἄν λάβουμε δὲ ὑπόψη τὸ μεγάλο βάΘΟς τῆς δίστυλης στοᾶς μέχρι τὴν αὐλὴ

εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ φωτισμὸς τοῦ ναοῦ ἦταν ἐλάχιστος. ΠιΘανότατα ἡ ἐπιλογὴ

αὐτὴ δὲν ἦταν τυχαία. Ἴσως νὰ εἶχε σχέση μὲ τὴ λατρεία τῆς Ἄρτεμης Φωσφόρου12

καὶ τὶς τελετὲς ποὺ λάμβαναν χώρα στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ναοῦ13.

Τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ναοῦ διαιρεῖται σὲ τρία μέρη, ὅπως προαναφέραμε, μὲ δύο

σειρὲς ἀπὸ ἰωνικοῦς κτονες, μεταξὺ παραστάδων. Τὸ μεσατο κλίτος ἔχει πλάτος

διπλάσιο ἀπὸ τὰ δύο πλάγια κλίτη, ποῦ εἶναι μεταξύ τους ἴσα. Στὸ βάθος τοῦ σηκοῦ

εἶναι τοποθετημένο τὸ μεγάλο βάθρο γιὰ τὸ λατρευτικὸ ἄγαλμα ἢ σύμπλεγμα τῆς

Θεότητας14. Στὸν χῶρο τοῦ σηκοῦ εἶναι τοποθετημένα κυκλικᾶ πολλὰ ἀναθηματικὰ

βάΘρα ἀφιερωμάτων στὴν Ἀρτέμιδαὶθ. Στὸ βόρειο κλίτος βρίσκονται μόνο δύο

βάΘρα ἐνῶ στὸ νότιο κανένα- ἐνισχύεται ἔτσι ἡ ὐπόΘεση γιὰ τὴν τέλεση εἰδικῶν λα-

τρειῶν σὲ αὐτά.

Κατὰ τὴν κλασικὴ καὶ ἑλληνιστικὴ περίοδο δὲν ἀπαντῶνται συχνὰ στὴν Ἑλ-

λάδα ναοὶ ἐνταγμένοι σὲ σειρὰ οἴκων ἢ διαμερισμάτων στὴ μία πλευρὰ περίστυλης

αὐλῆς ἥ Πίσω ἀπὸ στοές. Τὰ μόνα σχετικὰ παραδείγματα ποὺ ἔχουμε ὐΠόψη μας

εἶναι:

α) Τὸ Μητρῶο τῆς Ἀθῆναςὶβ (2ος n.X.) καὶ ὁ ναὸς τοῦ πατρώου Ἀπόλλωνα στὸ

ἴδιο συγκρότημα17.

β) Τὸ ἱερὸ τῶν Ποσειδωνιαστῶν τῆς Βηρυττοῦ στὴ Δῆλο, κατὰ τὴν πρώτη φάση

τῆς κατασκεψῆς του (2ος π.Χ.)18, ναὸς μὲ τρεῖς σηκούς, ἴδιων διαστάσεων, ποῦ κατε-

λάμβανε τὸ δυτικὸ ἄκρο τῆς στοας (προνάου) καὶ εἶναι προσανατολισμένος πρὸς A.

Ἡ τριμερὴς διαίρεση τοῦ ναοϋ καὶ ἡ κατὰ μῆκος τοποθέτησἠ του μὲ πρόσοψη

πρὸς Α δὲν ἀποτελοῦν σὲ καμιὰ περίπτωση χαρακτηριστικὰ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῶν

ναῶν στὴν ΠελοΠόννησο καὶ εὐρύτερα στὸν χῶρο τῆς κυρίως Ἑλλάδαςὶθ. Χρειάζε-

ται νὰ ἀνατρέξουμε σὲ πρότυπα καὶ ἐπιρροὲς ἔξω ἀπὸ τὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, προκειμέ-

νου νὰ ἀνιχνεύσουμε τὴν προέλευση τῆς ἰδιόμορφης τυπολογίας τοῦ ναοῦ.

Ὁ Ἀ. Ὁρλάνδος συγκρίνει τὴν ἀρχιτεκτονικὴ τοῦ ναοῦ μὲ ἐκείνη τῶν τριμερῶν

ἐτρουσκικῶν ναῶνἳθ. ἲομως τὰ χαρακτηριστικὰ τοϋ Ἀρτεμισίου, μὲ δύο πλάγια δια-

μερίσματα -ὅχι σηκοὺς- καὶ μὲ ἕναν κεντρικὸ σηκὸ μεγαλύτερου πλάτους, δὲν ἀντι-

στοιχοῦν σὲ ἐκεῖνα τῶν ἐτρουσκικῶν ναῶν ποὺ ἀντίΘετα χαρακτηρίζονται ἀπὸ τρία

μακρόστενα διαμερίσματα - σηκούς, ποὺ δὲν ἀναπτύσσονται σὲ πλάτος ἀλλὰ σὲ

βάΘΟς. Οἱ τρεῖς σηκοὶ δὲν ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους καὶ ἔχουν ξεχωριστὲς εἰσόδους

ὁ καθένας21. Τέλος, οἱ τριμερεῖς ἐτρουσκικοὶ ναοὶ συνδέονταν πάντα μὲ τὶς τριαδικὲς

λατρεῖες ὁπότε ΚάΘε Θεότητα λατρευόταν συνἠΘως ξεχωριστὰ στοῦς τρεῖς διαφορε-

τικοῦς σηκοῦς22. Στὸ Ἀρτεμίσιο δμως ὑπάρχει ἔνας σηκὸς καὶ δὲν λατρεύονταν ἄλ-

λες Θεότητες στὰ δύο πλάγια κλίτη, σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες ποὺ ἔχουμε μέχρι

σήμερα. Ἄλλα χαρακτηριστικᾶ τοῦ Ἀρτεμισίου ποὺ δὲν ἀντιστοιχοῦν στὴ συνἠΘη

διάταξη τῶν ἐτρουσκικῶν ναῶν εἶναι ἡ ἔνταξἠ του στὸ κτιριακὸ συγκρότημα τῶν



Εἰκ. 48. Ἀναπαράσταοη τῆς Κάδψης τοῦ Ἀρϊεμισίου.

EEK. 49. Ἀναπαράσταυη ιῆς κάτοψης μὲ τὰ ἀναθημαπκὰ βάθρα.
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οἴκων καὶ ἡ θέση του στὸ βάθος τοῦ περιστυλίου, ἀπεναντι ἀπὸ τὸ Πρόπυλο, τὴν

κεντρικὴ εἴσοδο στὸ Ἀσκληπιετο.

Ὁ τύπος τοῦ τριμεροῦς κτίσματος ποῦ βρίσκεται πίσω ἀπὸ πρόναο - στοὰ ἢ

στὴ μία πλευρὰ περίστυλης αὐλῆς, συναντιέται σὲ πολλὲς χῶρες τῆς ἀνατολικῆς

Μεσογείου, σύμφωνα μὲ τὴν ἐκτενέστατη ἔρευνα τῆς Α. A1therr - Charon, σχετικὰ

μὲ τὴν προέλευση τῶν ναῶν μὲ τρεῖς σηκοῦς στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειοἳθ. Τὰ

περισσότερα ἀπὸ τὰ κτίσματα αὐτὰ ἦταν ναοί, ταφικὰ μνημεῖα ἢ ἀνάκτορα. Τὸ

ἀρχαιότερο παράδειγμα ἀναφέρεται στὴν Αἴγυπτοἳ4, ὅπου ἡ παρουσία τους εἶναι

συνεχὴς καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἑλληνιστικῆς περιόδου, τόσο στὴν Αἴγυπτο, ὅσο

καὶ στὴ Φοινίκη, Κύπρο καὶ Β. Ἀφρική. Τὰ παραδείγματα ποῦ ἀναφέρει ἡ

Charon ἔχουν τρεῖς σηκούς, μὲ χωριστὴ εἴσοδο ὁ καθένας, καὶ ὄχι τριμερὴ διαίρε-

ση σὲ ἕναν ἑνιατο χῶρο. Συνδυάζονται σχεδὸν πάντα μὲ τριαδικὲς λατρεῖες, ὅπως

στὰ ἐτρουσκικὰ παραδείγματα, παρ᾿ ὅλο ποὺ τὰ λατρευτικὰ ἀγάλματα δὲν ἦταν

πάντα τοποθετημένα στοὺς τρεῖς σηκούς, ἀλλὰ μερικὲς φορὲς καὶ τὰ τρία στὸν

μεσατο σηκόἳἇ.

Σὲ μία ἀπόπειρα σύγκρισης τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ Ἀρτεμισίου μὲ τοὺς τρι-

πλοὺς ναούς «ἀνατολικοῦ τύπου», ὅπως τοὺς ὀνομάζει ἡ (Ξὶιἃτοῃἳβ, προβάλλει ἡ

διαφορὰ τοῦ Ἀρτεμισίου ὡς πρὸς τοὺς τρεῖς σηκοὺς τῶν ναῶν αὐτῶν ποὺ ἔχουν

χωριοτὲς εἰσόδους, καὶ δὲν ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τοὺς. Παραμένουν ὡστόσο οἱ

ἑξῆς σημαντικὲς ὁμοιότητες: α) οἱ ἀναλογίες τῶν τριῶν διαμερισμάτων (ὁ μεσατος

σηκὸς εἶναι πλατύτερος ἀπὸ τοῦς δύο ἄλλους ἀλλὰ ὅχι βαθύτερος27), β) ἡ κατὰ

μῆκος διάταξή τους μὲ τὴ μεγαλύτερη πλευρὰ πρὸς τὰ Α, γ) ἡ συσχέτισή τους μὲ

Κάποιο πρόναο ἢ συνήΘως περίστυλη αὐλή, τὴ δυτικὴ πλευρὰ τῆς ὁποίας κατα-

λαμβάνουν καὶ ἡ θέση τους ἀπέναντι ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ συνήθως εἴσοδο τοῦ

ἱεροϋἳβ.

Ἡ πιθανὴ ἐπιρροὴ τοῦ ἄγνωστου ἀρχιτέκτονα τοῦ Ἀρτεμισίου ἀπὸ τὴν ἀρχιτε-

κτονικὴ αὐτὴ καὶ ἰδιαίτερα τῆς Β. Ἀφρικῆς καὶ τῆς Αἰγύπτου ἴσως μπορεῖ νὰ τεκμη-

ριωθεῖ μὲ τὰ παρακάτω στοιχεῖα. Οἱ Μεσσήνιοι, μετὰ τὸν τέταρτο μεσσηνιακὸ πόλε-

μο, μετανάστευσαν στὴν Κυρηναϊκή, στὰ 404 π.Χ., καὶ ἐγκαταοτάθηκαν στὶς Ἐσπε-

ρίδες29. Ἄρχισαν νὰ ἐπιστρέφουν στὴ Μεσσηνία ὅταν ὁ Ἐπαμεινώνδας ἵδρυσε τὴν

Πόλη τῆς Μεσσήνης στὰ 369 π.Χ.3θ. Στὴν Κυρήνη ὁ ἀρχαιότερος τριμερὴς ναὸς

εἶναι γνωστὸς ἀπὸ τὸν 60 n.X. αἰώνα: πρόκειται γιὰ τὸ ἱερὸ τοῦ Ὠφέλη3ὶ, ποῦ ἀποτε-

λοῦνταν ἀπὸ ἕνα ναὸ μὲ τρεῖς σηκοὺς τοποθετημένο στὴ μία πλευρὰ περιτειχισμένης

αὐλῆς. Τὸ ἱερὸ αὐτὸ καταστράφηκε στὰ τέλη τοῦ 500 n.X. αἰ. Οἱ τριμερεῖς ναοὶ ἢ

ναοὶ σὲ σχῆμα οἴκου εἶναι καὶ Πάλι γνωστοὶ στὴν Κυρήνη ἀπὸ τὸν 2ο n.X. αἰώνα καὶ

θστερα32. Ὁ S. Stucchi ἀναφέρει τὸ Ἀρτεμίσιο τῆς Μεσσήνης ὡς ἀνάλογο παράδειγ-

μα ὡς πρὸς τὴν κάτοψη ἑνὸς ἀκόμη τριμεροῦς ναοῦ τῆς Κυρήνης (2ος π.Χ.), τοῦ

ἐπονομαζόμενου ναοῦ «μὲ δύο πτέρυγες»33. Ἄν δεχ9οῦμε ὅτι οἱ τριμερεῖς ναοὶ τῆς

Κυρήνης εἶναι ἀποτέλεσμα ἐπιρροῆς ἀπὸ τὴν αἰγυπτιακὴ ἀρχιτεκτονική, ὅπως

ὑποστηρίζει ἡ Charon“, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὰ τριμερὴ κτίσματα ἔχουν ἀδιάλει-

πτη παρουσία καὶ στοὺς ἐνδιάμεσους αἰῶνες, δὲν μποροϋμε νὰ ἀποκλείσουμε τόσο

τὴν ὕπαρξη, ἀγνώστων σὲ μᾶς, τριμερῶν κτισμάτων καὶ στὴν Κυρηναϊκὴ κατὰ τοῦς

αἰῶνες αὐτοὺς ὅσο καὶ τὴν πιθανὴ ἐπιρροὴ τῶν μεταναστῶν τῆς Μεσσήνης ἀπὸ τὴν

αἰγυπτιακὴ ἀρχιτεκτονική,
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Εἰκ. 50. Ὁ ἰωνικὸς ρυθμὸς τοῦ Ἀρτεμισίου, ἀναπαράσταση.
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β. Ὁ ἰωνικὸς ρυθμὸς τοῦ Ἀρτεμισίου (εἰκ. 50)

Τὸν κορμὸ τοῦ ἰωνικοῦ κίονα ἀποτελοῦσαν σφόνδυλοι35 μὲ εἴκοσι τέσσερεις

ραβδώσεις, διατομῆς σχεδὸν ἡμικυκλικῆς, χωρισμένες ἀπὸ ταινίες. Τοὺς κϊονες μὲ

εἴκοσι τέσσερεις ραβδώσεις συναντᾶμε κυρίως στὴν Ἀττικὴ καὶ τὴ Μ. Ἀσία. Κατὰ

τὸν G. Roux στὴν Πελοπόννησο ὁ κορμὸς τοϋ ἰωνικοῦ κίονα εἶχε συνἠΘως εἴκοσι

ραβδώσεις, μὲ ἐξαίρεση τὸν κορινΘιακὸ κίονα τῆς Θόλοι) τῆς Ἐπιδαύρου3β. Πάντως

ἐξαίρεση ἀποτελοῦν καὶ οἱ ἰωνικοὶ κίονες τοῦ ἐξωτερικοῦ πτεροϋ τοῦ Φιλιππείου

στὴν Ὀλυμπία, ποῦ εἶχαν ἐπίσης εἴκοσι τέσσερεις ραβδώσεις37.

Στοὺς κίονες τοϋ Ἀρτεμισίου οἱ συμφυεῖς μὲ τὴ βάση κάτω σφόνδυλοι ἔχουν

κυρτὲς ραβδώσεις. Τρεῖς ἀκόμη σφόνδυλοι, ποὺ ἀνῆκουν στοὺς κίονες τοϋ ναοῦἔθθ,

στὸ κάτω τμῆμα τους φέρουν ἐπίσης κυρτὲς ραβδώσεις. Κατὰ συνέπεια τὸ Κάτω (ἕνα

τρίτο) τοῦ ὕψους τοϋ κϊονα ἔφερε κυρτὲς ραβδώσεις, ὅπως καὶ σὲ ἄλλα παραδείγμα-

τα ἐλληνιστικῶν χρόνων39.

Ἡ βάση τοϋ κτονα σχηματίζεται ἀπὸ σπείρα - τροχίλο - σπείρα μὲ ἐνδιάμεσες

ταινίες κατὰ τὰ ἀττικᾶ πρότυπα. Ἡ πλίνθος στὴν ὁποία στηρίζεται εἶναι ἀρκετὰ

ὑψηλὴ (19.5 ἐκ.) καὶ ξεπερνᾶ τὸ ὕψος τῆς βάσης. Ὡς πρὸς τὰ μεγέΘη τοϋ πλάτους

τῆς βάσης καὶ τῆς ἐκφορᾶς της ἐπαληθεύονται οἱ σχετικοὶ κανόνες τοϋ Βιτρουβίου

γιὰ τὴν ἰωνικῆ βάση4θ. Ὠς πρὸς τὴ σχέση τῆς κάτω (D) καὶ τῆς ἄνω (d) διαμέτρου

του, ποὺ εἶναι: D/d = 466/412= 1.13, ὁ ἰωνικὸς Κίονας τοῦ Ἀρτεμισίου μπορεῖ νὰ

συγκριθεῖ μὲ τὰ ἑξῆς μνημεῖα: Ἀρτέμιδος Ἐφέσου4ι (356-236 π.Χ.), 1,16, Δυτικῆς

Στοᾶς Δἠλου42 (180 n.X.), 1,15, Φιλιππετο Ὀλυμπίας (338 π.Χ.), 1,14, Αἰθουσῶν IV,

IX στὴν Παλαίστρα τῆς Ὀλυμπίας (200 π.Χ.), 1,1243.

Τὸ ἰωνικὸ κιονόκρανο εἶναι συμφυὲς μὲ τὸν ἄνω σφόνδυλο τοϋ κτονα (εἰκ. 51,

βλ. καὶ εἰκ. 41-43) . Οἱ ραβδώσεις καταλἠγουν Κάτω ἀπὸ τὸ κιονόκρανο σὲ ἐπίπεδα

τμήματα, ὅπως στοὺς ἰωνικοὺς κίονες τοϋ Φιλιππείου, τῆς Παλαίστρας (νότια εἴσο-

δος - ἀρχὲς 2ου n.X. αἰ.) καὶ τοῦ Λεωνιδαίου τῆς Ὀλυμπίας (330-320 n.X.)“.

Στὴν ὄψη τους οἱ ἔλικες σχηματίζονται ἀπὸ ἀστράγαλο μὲ λεπτὴ ταινία, περι-

σφίγγουν τὸν κορμὸ καὶ ἔχουν ἐλαφρὰ κλίση πρὸς τὰ κάτω45. Ὁ ὀφΘαλμὸς εἶναι

πλατύς (3.6 ἐκ.) καὶ τὸ Κέντρο του βρίσκεται στὴ συνέχεια μιᾶς νοητῆς εὐΘείας ποὺ

χαράσσεται ἀπὸ τὴν ἀκμὴ τῆς προτελευταίας ὁρατῆς ράβδωσης τῆς ὄψης4β. Ἡ

χάραξη αὐτὴ ἐπαληθεύεται καὶ στὶς ἔλικες τῶν κισνοκράνων τοϋ Λεωνιδαίου καὶ τῆς

Παλαίστρας. Τὰ Κέντρα τῶν ὀφθαλμῶν, στὸ κιονόκρανο τοῦ Ἀρτεμισίου, ἔχουν

ἀπόσταση ἴση μὲ μῆκος ἀναπτύγματος τόξου ποῦ περικλείει ἑπτὰ ραβδώσεις (37.5

ἐκ.). Ἡ χάραξη αὐτὴ παρατηρεῖται καὶ σὲ ἄλλα κιονόκρανα τῆς Ἀργολίδος47. Τὸ

ὁριζόντιο ἐπῖπεδο στὸ ὁποτο ἐδράζονται οἱ ὀφθαλμοὶ εἶναι κάτω ἀπὸ τὸν ἐχίνο, ὅπως

καὶ σὲ ἄλλα μνημεῖα τοϋ τέλους τοῦ 3ου n.X. αἰώνα48. Ὁ ἐχίνος σχηματίζεται ἀπὸ

τρία πλἠρη ὡὰ ἀνἀγλυφα, καὶ ὄχι ζωγραφισμένα, ὅπως συνηθίζεται στὰ πελοποννη-

σιακά49. Ἀντίθετα ὁ κυλινδρικὸς ἀστράγαλος κάτω ἀπὸ τὸν ἐχίνο εἶναι ὁριζόντιος,

ἐνῶ ἡ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια τῶν ὀνύχων κυρτώνεται ἐλαφρά. Οἱ ἔλικες συνδέονται μὲ

τὸν ἐχίνο μέσω ἀνΘεμίων, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦνται ἀπὸ τρία πλατιὰ φύλλα, ποὺ κλεί-

νουν τὰ πλάγια ἄκρα τοϋ ἐχίνου.

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἔχουν οἱ πλάγιες ὄψεις τοϋ κιονοκράνου (βλ. εἰκ. 42-43).

Δύο «ἀνθοδέσμες» ἀπὸ φύλλα ἀκάνθου καὶ φύλλα καλάμου κοσμοῦν περίτεχνα τὰ

προσκεφάλαια. Μιὰ πλατιὰ κυλινδρικὴ ταινία ὑποδηλοῖ τοὺς μίσχους τῶν καλύκων



60 ΜΕΣΣΗΝΗ -ΤΟ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ
 

ποὺ σχηματίζουν «διπλὸ κόμπο»50 στὸ κέντρο τους καὶ περιζώνουν τὸ κιονόκρανο,

ὥστε νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὸν ἀστράγαλσ Κάτω ἀπὸ τὸν ἐχίνο. Αὐτὴ ἡ «μπαρὸκ» μορφὴ

τῶν πλάγιων καλύκων πραγματοποιεῖται μὲ τὴν ἐπιτυχημένη σύνθεση τριῶν, διαφο-

ρετικοϋ τύπου, φύλλων. Μετὰ τὸν μίσχο σχηματίζονται τρία φύλλα ἀκᾶνΘου. Τὸ

κεντρικὸ καταλαμβάνει τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ὄψης τοῦ κάλυκα, ἔχει τρεῖς ὀΠὲς

καὶ ἔντονα χαραγμένο τὸ νεῦρο τοῦ φύλλου ποὺ στὸ ἄκρο του ἀνυψώνεται ἐλαφρὰ

πρὸς τὰ πάνω. Ἀπὸ τὰ σημεῖα συναρμογῆς τῶν φύλλων τῆς ἀκάνθου ξεκινοῦν τὰ

μεγάλα φύλλα, ἐλαφρὰ τσξοειδὴ στὶς ἀπολἠξεις τους, μὲ ἔντσνες ἐπῖσης τὶς χαράξεις

τῶν νεύρων καὶ τῶν περιγραμμάτων τους. Τέλος ἀνάμεσά τους προβάλλουν μικρὰ

λογχοειδὴ φύλλα παρόμοια μὲ τὰ ἐνδιάμεσα φύλλα τῶν ὀνύχων τῆς πρόσοψης. Οἱ

καλυκες καταλἠγουν στὰ ἄκρα σὲ ἐπίπεδες φαρδιὲς ταινίες ποὺ ἀποτελοῦν καὶ τὴν

πλάγια ὄψη τῶν ἐλίκων.

Κατὰ τὸν Ἀ. Ὁρλάνδο ἡ κόσμηση τοῦ προσκεφαλαίου μοιάζει μὲ ἐκείνη τοῦ

ἰωνικοῦ κιονοκράνου τοῦ ναοῦ τῆς Fortuna Viri1is (125 n.X.) στὴ Ρώμηἇὶ. Πάντως

εἶναι δύσκολο νὰ προσδιοριστεῖ ἡ προέλευση τοῦ τόσο κοσμημένου προσκεφαλαίου

στὸ Ἀρτεμίσισἇἳ, τὸ ὁπστο γιὰ τὰ μέχρι σήμερα γνωστὰ δεδομένα, ἀποτελεῖ σπάνιο

παράδειγμα στὴν ἑλληνιστικὴ Πελοπόννησσ. Ὅμως, σθτε στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα

ὑπάρχουν ἀρκετὰ παραδείγματα ἰωνικῶν κιονοκράνων, μὲ φυτικὲς διακοσμήσεις

στοὺς κᾶλυκες. Ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα ποῦ ἔχουμε ὑπόψη ἀναφέρουμε τὰ κιονόκρανα

στὴν ὑπόστυλη Στοὰ τῆς Δῆλου53 (210 n.X.) καθὼς καὶ τὰ κιονόκρανα τῆς αἴθουσας

[Χ στὴν παλαίστρα τῆς Ὁλυμπίας54 (2ος n.X. αἰ.), ποὺ ἔχουν δμως πιὸ ἀπλσπσιημέ-

νη μορφὴ-

Ἀντίθετα προσκεφάλαια μὲ φυτικὲς διακοσμήσεις συναντᾶμε πολὺ συχνὰ στὴ

Μ. Ἀσία55: Στὸν ναὸ τῆς Ἀφροδίτης στὴν Ἀφρσδισία (Ισς n.X. αἰ.)5β, στὸ Ἀρτεμί-

σιο τῆς Μαγνησίας (2ος n.X. αἰ.)57, στὴν Ἐξέδρα D στὴν Πέργαμο (127 n.X.)”, κα-

θὼς καὶ στὸν ναὸ τοῦ Ἀπόλλωνος στὴ Χρύσα (τέλος 3ου n.X. αἰ.)59, ποὺ κατὰ τὸν

Bingé1 ἀποτέλεσε ἴσως καὶ τὸ πρότυπο αὐτοῦ τοῦ ἔντονα διακοσμημένου φυτόμορ-

φου προσκεφαλαίουβθ. Στὰ παραΠάνω παραδείγματα παρόμοιες μὲ τὰ κιονόκρανα

τοῦ Ἀρτεμισίου εἶναι τόσο ἡ θεματολσγία τῆς μορφῆς τους καὶ οἱ συνδυασμοὶ τῶν

φύλλων τους, ὅσο καὶ ἡ κατεργασία τους, δηλ. ἡ σχετικᾶ ἐπιμελημένη λάξευση τῶν

ὀπῶν, τὸ σχῆμα τους, ὁ τρόπος λάξευσης τῶν νεύρων τῶν φύλλων κλπ. Ὡς πρὸς τὸ

κεντρικὸ μστίβο τοῦ «κόμπου» τὸ βρίσκουμε καὶ στὴν Ἐξέδρα D τῆς Περγάμσυβὶ.

Ὁ ἄβακας εἶναι ὀρθογώνισς καὶ κοσμεῖται, κατὰ τὰ ἀττικᾶ πρότυπα, μὲ ἀνάγλυ-

φο λεσβιο κυμάτιο. Οἱ κανόνες τοῦ Βιτρουβίου ἔχουν καὶ Πάλι ἐφαρμογὴ στὴ σχέση

τοῦ μἠκσυς τοῦ ἄβακα μὲ τὸ συνσλικὸ ὕψος τοῦ κιονοκράνου, δηλαδὴ τὸ ὕψος τοῦ

κιονοκράνου εἶναι ἴσσ μὲ τὸ 1/2 τοῦ μἠκσυς τοῦ ἄβακα, ὅπως ἀκριβῶς περιγράφει ὁ

Λατίνος ἀρχιτέκτοναςβἓ.

Συμπερασματικὰ ὡς πρὸς τὸν ἰωνικὸ κτονα πρέπει νὰ ὑπογραμμιστοῦν τὰ ἐξῆς:

Ὁ συνδυασμὸς τῶν ἐπὶ μέρους στοιχείων του χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἐκλεκτικὴ τἀση.

Ἡ βάση του εἶναι ἀττικὴ ἀλλὰ συνδυάζεται μὲ τὴν πλίνΘΟ. Ὁ κορμὸς ἔχει εἴκοσι τέσ-

σερεις ραβδώσεις, κατὰ τὰ ἀττικᾶ πρότυπα, δὲν καταλἠγει δμως σὲ τεταρτσσφαίρια,

ἀλλὰ σὲ ἐπίπεδα τμήματα. Τὸ κιονόκρανσ στὶς προσόψεις του ἔχει πολλὲς ὁμοιότη-

τες μὲ πελοποννησιακὰ παραδείγματα, διαφέρει δμως ὡς πρὸς τὸ λέσβισ ἀνάγλυφο

κυμάτιο τοῦ ἄβακα τὸ ὁποτο εἶναι ἀττικῆς προέλευσης. Τέλος ἡ περίτεχνη Κόσμηση

τοῦ προσκεφαλαίου στὶς πλάγιες ὄψεις τοῦ κιονοκράνου εἶναι ἀνάλσγη μὲ ἐκεῖνες
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μνημείων ποὺ βρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο, στὴ Δῆλο, τὴν Ἰταλία καὶ

κυρίως στὴ Μικρὰ Ἀσία.

Ὅσον ἀφορᾶ στὸ ἐπιστύλιο σύμφωνα μὲ τὰ Θραύσματα τῶν ἐπιστυλίω ποὺ

βρέθηκαν (εἰκ. 31-32), εἶναι συμφυὲς μὲ τὴ ζωφὀρο καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ τρεῖς πα-

ράλληλες ταινίες, ποὺ μειώνονται ἀπὸ Πάνω πρὸς τὰ Κάτω, ὅπως στὰ μικρασιατικᾶ

παραδείγματα. Πάνω ἀπὸ τὴν πρώτη ταινία μεταξὺ ἐπιστολίου καὶ ζωφόρου εἶχε

ὑψηλὸ κυμάτιο, ἂν καὶ δὲν διακρίνεται ὁ τύπος τοῦ κυματίου.

V63

γ. Τὰ ἐπίκρανα τῶν παραστάδων

Τὰ δύο ἐπίκρανα τῶν ἐσωτερικῶν παραστάδων ποὺ σώζονται κοσμοῦνται στὶς

πλάγιες ὄψεις τους μὲ ὀκτάφυλλους ρόδακες (βλ. εἰκ. 45-46), παρόμοιους μὲ ἐκεί-

νους ποὺ κοσμοϋν τὰ ἐπίκρανα τῶν παραστάδων τοῦ τάφου τῶν Λευκαδίων στὴ

Μακεδονία (300 π.Χ.)β4- οἱ ρόδακες ἐφάπτονται τῶν τριῶν παράλληλων ταινιῶν τοῦ

ἐπικράνου, ποὺ διατρέχουν καὶ τὴν Κύρια ὄψη του. Ἡ ἄνω ταινία εἶναι μεγαλύτερη

καὶ στέφεται ἀπὸ ἰωνικὸ κυμάτιο μὲ δνυχες, ὅπως στὸν τάφο τῶν Λευκαδίων καὶ

στοὺς πεσσοὺς τῶν ἀμφικιόνων τῆς βόρειας αἴθουσας τῆς στοᾶς τοῦ Φιλίππου στὴ

Δῆλο65 (216-210 π.Χ.). Ἀκολουθεϊ λέοβιο κυμάτιο (ὅπως στὸ κιονόκρανο) καὶ πολὺ

ὑψηλὸ μέτωπο. Στὸ Κέντρο τῆς πρόσοψης τοῦ ἐπικράνου E1 σώζεται τμῆμα ἀνάγλυ-

φης κόσμησης ἀπὸ φύλλα ἀκάνΘΟυ, παρόμοια μὲ ἐκεῖνα ποὺ κοσμοῦν τοὺς κάλυκες

τοῦ κιονοκράνου. Τὰ φυτόμορφα διακοσμητικὰ μοτίβα καὶ τὰ κοινὰ χαρακτηρι-

στικὰ τῶν κυματίων (λέσβια στὶς ἀποληξεις) σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν κατεργασία τους,

δὲν ἀφήνουν ἀμφιβολίες γιὰ τὴ σύγχρονη μὲ τὰ κιονόκρανα κατασκευὴ τους, πιθα-

νότατα ἀπὸ τὸν ἴδιο καλλιτέχνη.

Εἰκ. 51. Κιονόκρανο ΚΠ.



ΤΑ ΒΑΘΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μέσα στὸν ναὸ τῆς Ἀρτέμιδος διασῶΘηκαν κατὰ χώραν δώδεκα ἀναθημα-ιικὰ

βάΘρα καὶ δύο ἐνεπίγραφες κυλινδρικὲς στῆλες (βλ. σ. 21, εἰκ. Ιθ).

Μὲ ἐξαίρεση τὸ βάθρο τοῦ λατρευτικοῦ ἀγάλματος Β6, ποὺ ἱδρύθηκε πιθανότα-

τα τὴν ἴδια περίοδο μὲ τὴν κατασκευὴ τοῦ ναοῦ, τὰ βάθρα τῶν ἀναθημάτων (ἀν-

δριάντες ἱερειῶν τῆς Ἀρτέμιδος), στὴΘηκαν στὸν ναὸ σταδιακά, σὲ μεταγενέστερους

χρόνους (εἰκ. 49). Αὐτὸ προκύπτει ἀπὸ τὴ μὴ ἐπιμελημἐνη τοποθέτησὴ τους, ὡς

πρὸς τὰ ἀρχιτεκτονικᾶ στοιχεῖα τοῦ ναοῦ, καθὼς καὶ ἀπὸ τὶς ἐπιγραφἑς τουςββ. Στὴν

παρατὴρηση αὐτὴ συνηγοροῦν καὶ τὰ ἀποτελέσματα μιᾶς σύντομης συγκριτικῆς

μελέτης τῶν κυματίων τῶν βάθρων Β6, B5, B1 1, Β12 (εἰκ. 52) ποὺ ἀκολουθεῖ:

Τὸ κεντρικὸ λατρευτικὸ βάθρα Β6

Ἡ βάση τῶν ὀρθοστατῶν του σχηματίζεται ἀπὸ μεγάλο ἀστράγαλο καὶ λἐσβιο

κυμάτιο. Εἶναι παρόμοιο, ὡς πρὸς τὴ μορφὴ καὶ τὶς ἀναλογίες του, μὲ τὸ κυμάτιο τῆς

βάσης τῶν ἐξωτερικῶν ὀρθοστατῶν τῆς θόλου τῆς ἘπιδαὐρουβἼ, καθὼς καὶ μὲ τὴ

βάση βάθρου στὸ Λεωνιδατο τῆς Ὀλυμπίαςβθ, ποὺ χρονολογοῦνται στὸ δεύτερο μισὸ

τοῦ 4ου n.X. αἰῶνα.

Τὸ βάθρα B5

Ἡ στἐΨη του σχηματίζεται ἀπὸ λεσβιο καὶ κοϊλο κυμάτιο ποὺ καταλὴγουν σὲ

ὑψηλὸ μέτωπα μοιάζουν μὲ τὰ κυμάτια ἰωνικῶν ἐπιστυλίων τοῦ Γυμνασίου τῆς Δὴ-

λουῢἳὶ(156 π.Χ.). Ἡ ἐπιγραφὴ του χρονολογεῖται στὸ ὶο μ.Χ. αἰῶνα.

Τὸ βάθρα B11

Φἐρει τὸ ἴδιο κοιλὀκυρτο κυμάτιο στὴ στἐψη καὶ τὴ βάση του (cyma reversa),

ἀνάλογο μὲ κυμάτιο Θράνου τοῦ Ἄνω Γυμνασίου τῆς Περγάμου70 (2ος n.X. ai.).

Στὸν 2ο n.X. αἰῶνα χρονολογεῖται καὶ ἡ ἐπιγραφὴ του.

Τὸ βάθρο B12

Ἔχει στἐψη μὲ cyma reversa ποὺ μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ κυμάτιο θράνου τῆς

δυτικῆς κιονοστοιχίας τοῦ θεάτρου τῆς Δὴλου71, ποὺ δὲν χρονολογεῖται ἀκριβῶς,

ἀλλὰ ἀνὴκει στὴν κατηγορία τῶν κυματίων ποὺ χρονολογοῦνται ἀνάμεσα στὸν 40

καὶ 2ο n.X. αἰῶνα. Ἡ ἐπιγραφὴ του, ἴσως μεταγενέστερη, χρονολσγεῖται στὸν Ιο

μ.Χ. αἰῶνα. Στὸν Ιο μ.Χ. αἰῶνα χρονολογεῖται καὶ ἡ ἐπιγραφὴ τοῦ Β9.

Τὰ κυκλικὰ βάΘρα ΣΙ, Σ2 ὅπως μαρτυροῦν οἱ ἐπιγραφἐς τους χρονολογοῦνται

στὸν 2ο ἢ 30 μ.Χ. αἰῶνα καὶ ἴσως εἶναι τὰ τελευταῖα ποὺ ἱδρὐΘηκαν στὸν ναό.
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Εἰκ. 52. Κυμἀτια βάθρων.



Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Γιὰ τὴ χρονολόγηση τοῦ Ἀρτεμισίου μᾶς λείπουν στοιχεῖα ἀπὸ τὰ ἀνασκαφικὰ

δεδομέναἳἳ- ἔτσι θὰ στηριχτοῦμε στὰ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη καὶ τὰ ἀρχιτεκτονικὰ γενι-

κῶς χαρακτηριστικὰ τοῦ ναοῦ ποὺ ἀναλὐσαμε παραπάνω. ΒοηΘητικὸ στοιχετο ἀπο-

τελοῦν οἱ ἐπιγραφἑς τῶν ἀναθηματικῶν βάΘρων καὶ ἡ μαρτυρία τοῦ Παυσανία ἀπὸ

τὴν περιηγησἠ του στὸ Ἀσκληπιετο τῆς Μεσσήνης.

Ὅσον ἀφορᾶ στὰ ἀρχιτεκτονικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ Ἀρτεμισίου, εἴδαμε ἀνα-

λυτικὰ παραπάνω (σ. 55), ὅτι ἡ μορφολογία τῆς δψης τοῦ ναοῦ καὶ ἰδιαίτερα ἡ χρῆ-

ση τῶν ἀμφικιόνων στὴν τριμερὴ διάρθρωσῆ της χαρακτηρίζει μνημεῖα ἀπὸ τὸν 30

n.X. αἰ. καὶ θστερα. οἱ κίονες, ἰωνικοῦ ρυθμοῦ καὶ εἰδικότερα τὸ κιονόκρανο μὲ τὴν

περίτεχνη κόσμηση τῶν προσκεφαλαίων του, τόσο ὡς πρὸς τὴ μορφὴ ὅσο καὶ ὡς

πρὸς τὴν κατεργασία μπορεῖ νὰ συγκριθοῦν με ἀντίστοιχα ἀρχιτεκτονικὰ μέλη μνη-

μείων ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 3ου μέχρι καὶ τὸν Ισ n.X. αἰώνα.

Οἱ ἐπιγραφὲς τῶν βάΘρων τῶν ἀναθημάτων στὸ Ἀρτεμίσιο χρονολογοῦνται στὸ

διάστημα ἀπὸ τὸν 2ο n.X. (βάΘρο ΒἸ Ι στὸ βόρειο κλίτος) μέχρι τὸν 3ο μ.Χ. αἰώνα.

Τέλος ὅσον ἀφορᾶ στὰ λατρευτικὰ ἀγάλματα (3 Παυσανίας ἀναφερόμενος στὴ

δυτικὴ πτέρυγα τῶν στοῶν τοῦ Ἀσκληπιείου κατονομάζει τὰ ἀγάλματα τῶν Οἴκων

τονίζοντας ὅτι «τὰ μαρμάρινα εἶναι ἔργα τοῦ Δαμοφῶντος»73. Τὸ μαρμάρινο λα-

τρευτικὸ ἄγαλμα τῆς Ἀρτέμιδος Φωσφὀρου ποὺ ἦταν τοποθετημένο στὸν ναὸ εἶναι

ἕνα ἀπὸ αὐτά. Σύμφωνα μὲ τοὺς μελετητἐς τοῦ Παυσανία, ὀ περιηγητὴς ἀναφέρεται

στὸν γνωστὸ γλὐπτη Δαμοφώντα ποὺ ἄκμασε στὰ 200-170 n.X. Τὰ παραπάνω, καὶ

σὲ ἀναμονὴ νέων στοιχείων ἀπὸ τὶς ἔρευνες ποὺ γίνονται στὸ Ἀσκληπιετο, μᾶς

ἐπιτρέπουν νὰ ὁρίσουμε ὡς ὁριακὴ χρονολογία (terminus ante quem) γιὰ τὴν ἵδρυση

τοῦ Ἀρτεμισίου τὰ τέλη τοῦ 3ου n.X. αἰῶνα.

Ἡ τοιχοποήα ἀπὸ κοινοὺς λίδους καὶ κονίαμα ποὺ σώζεται ἐν μέρει στὸν δυτικὸ

τοῖχο τοῦ Ἀρτεμισίου μαρτυρεῖ μεταγενέστερη ἐπισκευὴ τοῦ ναοῦ, πιθανότατα μετὰ

τὸν 2ο μ.Χ. αἰ., σύμφωνα μὲ τὴν τυπολογία τῆς κατασκεψῆςἭ. Πάντως εἶναι βέβαιο

ὅτι (3 ναὸς ἦταν σε λειτουργία τουλάχιστον ἕως καὶ τὸν 30 μ.Χ. αἰῶνα, ὅπως μαρτυ-

ροῦν οἱ ἐπιγραφὲς τῶν βάθρων, καθὼς καὶ ὁρισμένα ἀγαλμάτια ἱερειῶν ποὺ ἀποτε-

λοῦν ἀντίγραφα τῆς ἐποχῆς τῶν Ἀντωνίνων74α.

 



Η ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Γιὰ τὴν προτεινόμενη γραφικὴ ἀποκατάσταοη τοῦ ναοῦ ἀντιμετωπίσαμε τὰ

παρακάτω προβλήματα:

α. Ὁ ναὸς σώζεται μόνον ἕως τὸ ὕψος τῶν στέψεων τῶν ὀρθὸστατῶν τῶν τσίχων

(1.06 μ.) ἐνῶ οἱ λιθόπλινθοι τῆς ἀνωδομῆς του δὲν ἔχουν σωΘεῖ, παρὰ μόνο στὴ ΒΔ

γωνία καὶ στὶς δύο πρῶτες σειρές τους (βλ. σ. 18, εἰκ. 7γ).

β. Ἀπὸ τὰ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη τῶν τεσσάρων κιόνων του σώζονται: οἱ τέσσερεις

βάσεις συμφυεῖς μὲ τὸν πρῶτο σφόνδυλο. Τρία κιονὀκρανα, συμφυὴ μὲ τὸν τελευ-

τατο σφόνδυλο, καὶ Πέντε ἀκόμα σφόνδυλοι ποὺ δὲν ἀνήκουν, τουλάχιστον οἱ τρεῖς

(Κ2- Κ7- ΚΙΟ), στὸν ἴδιο κίονα.

γ. Οἱ τέσσερεις παραστάδες σώζονται ἐπίσης σὲ χαμηλὸ ὕψος, σώζονται δὲ καὶ

δύο ἀπὸ τὰ ἐΠίκρανά τους.

δ. Δὲν ἔχουν σωθεῖ, ἀπ᾿ ὅ,τι τουλάχιστον εἶναι γνωστὸ μέχρι σήμερα, τμήματα

γείσων ἢ σίμες ἀπὸ τὸν ναό.

ε. Δὲν γνωρίζουμε τὴν ἀκριβὴ θέση εθρεσης τῶν μελῶν κατὰ τὴν ἀνασκαφὴ

λόγω ἐλλείψεως τῆς σχετικῆς φωτογραφικῆς τεκμηρίωσης.

C’. Ἡ στοὰ τοῦ Ἀσκληπιείου δὲν ἔχει μελετηΘεῖ ἀκόμα, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ

γίνουν κάποιες συσχετίσεις. Ἡ προσπάθειά μας λοιπὸν στράφηκε κυρίως στὴν

εθρεση στοιχείων ἀπὸ τὶς μετρήσεις τῆς κάτοψης τοῦ ναοῦ, ἐφ᾿ ὅσον ἐκεῖνα τῆς

ἀνωδομῆς εἶναι ἀνεπαρκή. Διαπιστώθηκε λοιΠὸν ὅτι μπορεῖ νὰ ἐφαρμοστεῖ στὶς δια-

στάσεις τῆς Κάτοψης τὸ ἀττικὸ Πόδι75 μήκους 0.296 μ. Ἡ εθρεση τοϋ κατασκευαστι-

κοῦ Πόδα κρίναμε ὅτι θὰ βοηθοῦσε σημαντικὰ καὶ στὴν ἀναπαράσταση τοῦ ὕψους

τοῦ ναοῦ.

Τὸ μῆκος τοϋ ναοῦ μεταξὺ τῶν όρΘΟΟτατῶν τῶν τοίχων εἶναι 13.10 μ., δηλαδὴ

44 1/4 πόδια.Ἡ μέτρηση ἀνάμεσα στὶς βάσεις τῶν ὀρθοστατῶν μᾶς δίνει 13.03 μ.,

δηλαδὴ 44 πόδια, τὸ δὲ μῆκος τοῦ σηκοῦ, δηλ. ή ἀπόσταση ἀνάμεσα στὶς πλίνΘΟυς

τῶν παραστάδων τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς εἶναι 6.22 μ., δηλ. 21 πόδια. Ἀκόμα ἡ

ἀπόσταση ἀνάμεσα στὶς πλίνΘΟυς τῶν παραστάδων καὶ τῶν κιόνων εἶναι 1.20 μ.,

δηλ. 4 πόδια περίπου. Ἐνῶ ἀνάμεσα στὶς πλίνθους τῶν ΚΙόνων εἶναι 1.22 μ., δηλαδὴ

4 πόδια καὶ 2 δάκτυλοι. Τέλος τὸ βάθος τοϋ ναοῦ, λαμβανόμενο στὸ νότιο ἄκρο του,

ποῦ ἔχει τὶς λιγότερες παραμορφώσεις, εἶναι 5.79 μ., δηλαδὴ 19.5 Πόδια.

Ὁ κατασκευαστικὸς Κάνναβος τοῦ ναοῦ ἦταν λοιπὸν σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω

ἕνα τετράγωνο μὲ πλευρὲς Ο.296 X 0.296 μ. Τὸν κάνναβο αὐτὸν ἐφαρμόσαμε στὴν

κάτοψη τοῦ ναοῦ (εἰκ. 53).

Γιὰ τὸν ὑπολογισμὸ τοῦ ἀρχικοῦ ὕψους τοῦ ναοῦ καὶ εἰδικότερα τοῦ ἰωνικοῦ κίο-

να, ἐπιχειρήσαμε νὰ συνδυάσουμε μεταξύ τους τοῦς σφονδύλους ποὺ βρέΘηκαν

μέσα ἢ κοντὰ στὸν ναό, καὶ εἶναι οἱ ἐξῆς: Οἱ τέσσερεις βάσεις τῶν κιόνων K1, K3, K4,

K6 μὲ συμφυεῖς τοὺς κάτω σφονδύλους τους ποὺ βρέθηκαν κατὰ χώραν. Οἱ σφόν-

δυλοι Κ2, Κ7 τοποθετημένοι στὸν ναὸ ἀπὸ τὸν Ἀ. Ὁρλάνδο, ποῦ ἔχουν κυρτὲς

ραβδώσεις στὸ κάτω τμῆμα τους (εἰκ. 34, 38). Ὁ σφόνδυλος ΚΙΟ, ποῦ φέρει ἐΠίσης

κυρτὲς ραβδώσεις, βρέΘηκε ἔξω ἀπὸ τὸν ναὸ ἀλλὰ ἀνήκει κατὰ τὴ γνώμη μας στοῦς

κίονες τοῦ ναοῦἼβ. Οἱ Κ8, Κ9 ποῦ φέρουν κοῖλες ραβδώσεις. Τέλος τρία κιονόκρανα

συμφυὴ μὲ τὸν ἀνώτερο σφόνδυλο τῶν κιόνων.
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Εἰκ. 53. Ἐφαρμογἠ τοϋ κατασκευαστικοῦ πόδα στὴν κάϊοψη.
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Οἱ σφόνδυλοι τῶν κιόνων συνδέονταν μεταξύ τους μὲ γόμφους ἀπὸ τοὺς ὁποτους

ἐναπομένουν τὰ λαξεὑματα τῶν τόρμων τους. Οἱ σφόνδυλοι τῶν βάσεων φέρουν

ἀπὸ τέσσερεις τόρμους στὴν ἐπιφάνεια ἀναμονῆς γιὰ τὴν κατακόρυφη σύνδεση μὲ

τοῦς ὑπερκείμενους σφονδὐλους. Ἐπὶ τῶν Κ2, Κ7 διακρίνονται ἀπὸ δύο λαξεὐματα

τὀρμων τόσο στὴν ἄνω ὅσο καὶ στὴν κάτω ἐπιφάνεια τους77. Στοὺς σφονδὐλους Κ8,

Κ9 καὶ ΚΙΟ δὲν διακρίνονται λαξεύματα τόρμων.

Σὲ ἀπόπειρα συνδυασμοῦ τῶν σφονδὐλων ὑποθέσαμε κατ᾿ ἀρχὴν τὸν συνδυα-

σμὸ τῆς βάσης K1 (κάτω διαμ. 46.6 ἐκ. καὶ ἄνω 45 ἐκ.) μὲ τὸν σφόνδυλο Κ2 (διαμ.

44.7 ἐκ.). Οἱ δύο λίθοι φέρουν κυρτὲς ραβδώσεις ἐνῶ οἱ διάμετροί τους συναρμό-

ζουν. ἜΟμως ὁ συνδυασμὸς τους ἦταν ἀνέφικτος λόγω τῆς ἀναντιστοιχίας τῶν συνδέ-

σμων τους78. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ ἐὰν ὑποθέσουμε ὅτι ὁ ὑπερκείμενος σφόνδυλος 106

K1 ἦταν ὁ Κ7 ἢ ὁ K10.

Δεδομένου λοιΠὸν ὅτι οἱ διαθέσιμοι σφόνδυλοι δὲν συνδυάζονται μεταξύ τους

καταφεύγουμε σὲ Θεωρητικὴ παραδοχὴ γιὰ τὴ γραφικὴ ἀποκατάσταση τοῦ ὕψους

τοῦ ἰωνικοῦ κίονα. Ὡς ὕψος 106 κτονα προτείνεται τὸ ὕψος τῶν ἐννέα κάτω διαμέ-

τρων 106 D: Ἡ ἀναλογία 1/9 συναντιέται συχνὰ στοὺς ἰωνικοὺς κίονες μνημείων ἀπὸ

τὰ τέλη τοῦ 4ου π.Χ. μέχρι καὶ τὸν 2ο π.Χ. αἰώνα79. Κατὰ συνέπειαν ὑποθέτουμε ὅτι

τὸ ὕψος τοῦ ἰωνικοῦ κίονα 106 ναοῦ εἶναι: 46.6><9=4.194 μ. ποὺ ἀντιστοιχεῖ σὲ 419 :

29.6 = 14.17 ἀττικᾶ Πόδια,

Ἐπειδὴ τὸ ὕψος τοῦ κτονα σὲ πόδια ἦταν συνήθως σὲ ἀκέραιο ἀριθμό, δεχόμα-

στε ὅτι τὸ ὕψος ἦταν 14 Πόδια, ἤτοι 14χ29.6 = 4.144 μ. Ἡ ἀναλογία ὕψους/Ι) ποὺ

προκῦπτει εἶναι 8.89 D (εἰκ. 50).

Γιὰ τὴν ὑπόθεση γραφικῆς ἀποκατάστασης τῶν ὑπολοίπων στοιχείων τοῦ ἰωνι-

κοῦ ρυΘμοῦ δεχθἠκαμε τὰ παρακάτω: Οἱ ἀμφικίονες τῆς δψης 106 ναοῦ ὑποθέτου-

με ὅτι ἔφεραν ἰωνικᾶ κιονόκρανα, ὅπως οἱ κτονες. Τὰ ἐπίκρανα τῶν παραστάδων

της σχεδιάστηκαν δμοια μὲ ἐκεῖνα ποὺ σώζονται στὶς ἐσωτερικὲς παραστάδες.

ὙπενΘυμίζουμε ὅτι δὲν σώζεται κανένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ μέλη. Πάνω ἀπὸ τὰ θωράκια

ποὺ βρίσκονται στὸ μεταξὺ παραστάδων - ἀμφικιόνων διάστημα δὲν μπορεῖ παρὰ

νὰ ὑπῆρχαν δύο μεγάλα ἀνοίγματα (παράΘυρα) πρὸς τὴ στοά. Τὸ ὕψος 106 ἐπιστυ-

λίου μὲ τὴ ζωφόρο ποὺ διατρέχει ὅλη τὴν πρόσοψη τοῦ ναοῦ προέκυψε ἀπὸ τὸ

σωζόμενα θραῦσμα E180 (εἰκ. 54α-β, 55α-β).

Ὡς πρὸς τὴν ἀνωδομὴ 106 ναοῦ, πάνω ἀπὸ τοὺς ὀρθοστάτες δὲν διαθέτουμε

ἐπαρκὴ στοιχεῖα γιὰ τὴ γραφικὴ ἀποκατάσταση τοῦ τσίχου. Ἐνδεικτικὴ Πάντως εἶναι

ἡ διαμόρφωση τοῦ δυτικοῦ τοίχου τοϋ ναοῦ μὲ μεγάλες λιθοπλίνθους ποὺ σώζονται

σὲ ὕψος δύο δόμων ἐπάνω ἀπὸ τὴν ἐπίστεψη τῶν ὀρΘΟΟτατῶν.

Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ναοῦ (εἰκ. 54-55) ὑποθέτουμε ὅτι πάνω ἀπὸ τὸν κίονα ὑπῆρχε

λίθινο ἐπιστόλιο χωρὶς ζωφόρο μὲ δοκοθῆκες γιὰ τὶς ξυλοδοκοὺς τῆς στέγης ὅπως

συνηΘιζότανβὶ. Ἀρχιτεκτονικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴν ὀροφὴ 106 ναοῦ δὲν σώθηκε.

Ἡ στέγη 106 Ἀρτεμισίου ὑποθέτουμε ὅτι ἦταν ἐπικλινὴς πρὸς τὸν δυτικὸ ἀποχε-

τευτικὸ ἀγωγὸ τοῦ Ἀσκληπιείου, ἐνῶ ἡ συσχέτισῆ της μὲ τὴ στέγη τῆς στοᾶς, ὅπως

φαίνεται στὶς εἰκόνες 55α-β, παραμένει ὑποθετικὴ ἕως τὴν ὁλοκλἠρωση τῆς μελέτης

καὶ τῆς γραφικῆς ἀποκατάστασης καὶ τῶν στοῶν 106 Ἀσκληπιείου,
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Εἰκ. 54α. Ὅψη στὴ στσά, ὑπάρχουσα κατάσταση καὶ πρόταση ἀναπαράστασης.

Εἰκ. 54β. Τσμὴ AA, ὑΠάρχσυσα κατάσταση καὶ πρόταση ἀναπαράστασης.
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Εἰκ. 55α. ᾿Ἴ()ψη στὴ (nod, ὑπόθεση ἀναπαράστασης.

Εἰκ. 55β. Τυμὴ BB μὲ τὴ ο-ιοἀ, ὑπόθεση ἀνατιαρἀο-ιασης.





()1 ΟΙΚΟΙ



Ι-Ξἰκ. 57. Οἱ υἶκυι τῆς δυτικῆς ιι-Ιἑρυγας Ἰωῦ Ἀσκληιιήῖυυ.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τὸ τετράστωο οἰκοδομικὸ συγκρότημα τοῦ Ἀσκληπιείου τῆς Μεσσήνης (εἰκ. 56-

58) ἀποκαλύφΘηκε στὸ σύνολὀ του ἀπὸ τὸν Ἀ. Ὀρλάνδο κατὰ τὶς ἀνασκαφἐς ποὺ

πραγματοποιῆΘηκαν στὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τὸ 1957 ἕως τὸ 197282. Πρόκειται

γιὰ μία μεγάλη, σχεδὸν τετράγωνη, περίστυλη αὐλή (71.91 X 66.87 μ.), ποὺ κλείνε-

ται καὶ ἀπὸ τὶς τεσσερεις πλευρἐς της ἀπὸ συνεχῆ δίστυλη στοὰ καὶ οἰκοδομήματα

ποὺ βρίσκονται πίσω ἀπὸ αὐτὴν. Στὴν ἀνατολικὴ πτέρυγα τῆς στοᾶς συναντᾶμε τὸ

μνημειακὸ πρόπυλο, κύρια εἴσοδο τοῦ Ἀσκληπιείου, στὰ βόρεια τοϋ ὁποίου βρίσκε-

ται τὸ στεγασμἐνο Ὠδετο, ἐνῶ στὰ νότια τὸ Βουλευτἠριο μὲ συνεχἐς ἕδρανο σχῆμα-

τος Π. Πίσω ἀπὸ τὴ νότια στοὰ κατὰ τὶς ἀνασκαφἐς ποὺ διενἠργησε ὁ Π. Θἑμελης

στὸ διάστημα ἀπὸ τὸ 1987 ἕως τὸ 1990 ἀποκαλὐφθηκε ἀνεξάρτητο συγκρότημα

Εἱκ. 58. Οἱ οἴκοι τῆς δυτικῆς πτέρυγας.
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λουτροῦ. Τμῆμα τοῦ οἰκοδομήματος αὐτοῦ, καθὼς καὶ τὸν οἷκο Χ στὴ ΝΔ γωνία τοῦ

συγκροτἠματος εἶχε ἀποκαλύψει ὁ Ἀ. Ὁρλάνδος83.

Στὴ βόρεια πτέρυγα τῆς στοᾶς ὑπάρχει ἀναλημματικὸς τοῖχος λόγω τοῦ ὑπερυ-

ψωμένου ἀνδήρου. Στὸ ἄνω ἄνδηρο ὁδηγοῦν τρεῖς κλίμακες, δύο ἀπὸ τὶς ὁποϊες (οἱ

πλευρικὲς) ἔχουν ἀνοιχθεῖ μέσα στὸν τοῖχο. Ἡ μεσαία ποῦ εἶναι μνημειακὴ καὶ φέρει

πρόπυλο ἀποτελοῦσε καὶ τὴ βόρεια εἴσοδο τοῦ Ἀσκληπείου. Στὸ ΒΑ ἄκρο τοῦ

ἀναλἠμματος στὸ ἐπίπεδο τῆς στοᾶς ἔχει κατασκευαστεῖ μικρὸς οἶκος Η.

Ἡ δυτικὴ πτέρυγα τῆς στοᾶς καὶ τὰ οἰκοδομήματα ποὺ βρίσκονται Πίσω ἀπὸ

αὐτὴν ἀποτελοῦν τὸ ἀντικείμενο τῆς μελέτης μας (παρένθ. πίν. Βἳ-Γἳ). Ἡ δυτικὴ στοὰ

βάθους 10 μ. περίπου ἔχει δύο κορινθιακὲς κιονοστοιχίες τῶν εἴκοσι ἑνὸς κιόνων

ἐξωτερικὰ καὶ δεκατριῶν κιόνων ἐσωτερικά. Στὴ ΒΔ γωνία της ὑπάρχει ἀναλημμα-

τικὸς τοϊχος σὲ μῆκος 7.40 μ. καὶ κλιμακοστάσιο πλάτους 2.4Ο μ. ποὺ ὁδηγοῦσε σὲ

ὑψηλότερο ἐπίπεδο.

Τὴ δυτικὴ πτέρυγα τῆς περίστυλης αὐλῆς καταλαμβάνει τὸ μακρόστενο οἰκοδό-

μημα τῶν οἴκων84 ποὺ καταλἠγει στὸν ΝΔ ἀναλημματικὸ τοῖχο τοῦ Ἀσκληπιείου.

Τὸν δυτικὸ τοϊχο τοῦ συγκροτῆματος διατρέχει ἐξωτερικὰ ἀποχετευτικὸς ἀγωγὸς

ποὺ καταλἠγει στὴ ΝΔ γωνία ἔξω ἀπὸ τὸ Ἀσκληπιετο. Πρόκειται γιὰ ἐνιατο συγκρό-

τημα ἕξι διαμερίσμάτων τοῦ ἰδίου βάθους, ποῦ διαφοροποιοῦνται μόνο ὡς πρὸς τὰ

μῆκη τουςβἇ. Τὸ βάθος τῆς δυτικῆς πτέρυγας τῆς στοᾶς εἶναι μεγαλύτερο ἀπὸ ἐκεῖνα

τῶν οἴκων κατὰ 3 μ. περίπου. Δημιουργεῖται ἔτσι μία δυσανάλογη σχέση ἀνάμεσα

στὸ κλειστὸ καὶ τὸ ἀνοικτό (στοὰ) τμῆμα τοῦ οἰκοδομικοῦ συγκροτἠματος, ὅπου ἡ

ἔμφαση δίνεται στὸ ἀνοικτό. Σχέση ποὺ δὲν ἀντιστοιχεῖ πρὸς ἐκεῖνες τῶν ὑπολοίπων

πλευρῶν τοῦ συγκροτἠματος, ὅπου τὸ κλειστὸ τμῆμα εἶναι μεγαλύτερο ἢ ἴσο πρὸς τὴ

στοά (εἰκ. 56). Ἡ διαφοροποίηση στὰ μἠκη τῶν οἴκων γίνεται ὡς ἑξῆς

Ὁ οἶκος Υ στὴ ΝΔ γωνία τοῦ συγκροτἠματος εἶναι ὁ μεγαλύτερος (15.35 μ.) καὶ

ἐπικοινωνοῦσε μὲ θύρες μὲ τὸν χῶρο Ρ καὶ μὲ τὸν οἷκο Χθβ. Ἡ ὄψη του πρὸς τὴ στοὰ

ἦταν κλειστὴ μὲ τοϊχο.

Ὁ στενόμακρος χῶρος Ρ ἀποτελοῦσε τὴ δυτικὴ εἴσοδο στὸ Ἀσκληπιετο μὲ θύρα

στὰ δυτικὰ καὶ ἐλεύθερο ἄνοιγμα μεταξὺ παραστάδων στὰ ἀνατολικά. Στὸν βόρειο

τοῖχο ἔχει κατώφλι γιὰ τὴν εἴσοδο στὸν Οἶκο Ξ ποὺ δὲν ἐπικοινωνοϋσε μὲ τὴ στοά. Ὁ

ἐπίσης μακρόστενος Οἶκος Ν διαιρεῖται μὲ τσίχους σὲ τρεῖς χώρους καὶ ἔχει εἴσοδο

ἀπὸ τὴ στοά. Ὁ Οἶκος Μ, σχεδὸν τετράγωνος, εἶχε ἐΠίσης εἴσοδο ἀπὸ τὴ στοά. Τέλος

ὁ Κ37, ἴδιων διαστάσεων μὲ τὸν οἷκο Ν χωρίζεται ἐπίσης σὲ τρία μέρη μὲ διπλὲς

ἰωνικὲς κιονοστοιχίες. Οἱ τρεῖς τελευτατοι οἴκοι ἔχουν στὸ ἐσωτερικά τους βάθρα

λατρευτικῶν ἀγαλμάτων, στὰ ὁποϊα θὰ ἀναφερθοῦμε ἀναλυτικὰ παρακάτω. Ἡ μορ-

φολογία τῶν προσόψεών τους πρὸς τὴ στοὰ εἶναι κοινὴ καὶ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τρι-

μερὴ διάρΘρωση ἀνοιγμάτων μεταξὺ παραστάδων στὰ ἄκρα καὶ ἀμφικιόνων ἐκατέ-

ρωΘεν τῆς εἰσόδου, στὸ Κέντρο. Τὰ δύο πλευρικὰ ἀνοίγματα ἔκλειναν μὲ χαμηλὰ

Θωράκια, Πάνω ἀπὸ τὰ ὁποϊα ὑπῆρχαν πιθανὸν παράΘυρα ἢ δρύφακτα. Σημειω-

νεται ὅτι οἱ ἐσωτερικοὶ κτονες τῆς στοᾶς μπροστὰ ἀπὸ τοῦς οἴκους ποὺ ἀναφέρθηκαν

εἶναι τοποθετημένοι ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ἐμποδίζεται ἡ θέα πρὸς τὸ ἐσωτερικό.

Ὡς πρὸς τὴ λειτουργία τῶν οἴκων καὶ τὴν ἄσκηση λατρείας μέσα σὲ αὐτοὺς σὲ

Θεοὺς ἢ ἥρωες μοναδικὴ πηγὴ ἀποτελεῖ ἡ περιγραφὴ τοῦ Παυσανίαβθ, ὁ ὁποτος

σύμφωνα μὲ τοῦς μελετητὲς ἀρχίζοντας τὴν περιγραφὴ τοῦ Ἀσκληπιείου ἀναφέρει

τὰ ἀγάλματα: Ἀσκληπιοῦ καὶ Παίδων, ποῦ ἀντιστοιχοῦν ἴσως στὸν οἷκο Υ- Ἀπόλλω-
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νος καὶ Μουσῶν στὸν Οἶκο Ξ, Ἡρακλῆ, Πόλης τῶν Θηβῶν καὶ Ἐπαμεινώνδα στὸν

Οἶκο N- αὐτὰ ἀναλογοῦν καὶ στοὺς τρεῖς χώρους τοῦ οἴκου. Τὸ ἄγαλμα τῆς Θεᾶς

Τύχης τοποθετεῖται στὸν Οἶκο Μ, καὶ τῆς Ἀρτέμιδος Φωσφόρου στὸν Οἷκο Κ, ὁ

ὁποτος ἔχει ταυτιστεῖ μὲ βάση ἐπιγραφικὲς μαρτυρίες μὲ ναὸ τῆς Ἀρτέμιδος.

ΤΑ ΥΑΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τὰ ὑλικὰ καὶ οἱ μέθοδοι ἐφαρμογῆς τους εἶναι κοινὰ σὲ ὅλα τὰ κτίρια καὶ τὶς

στοὲς τοῦ Ἀσκληπιείου. Τὸ ὑλικὸ μὲ τὴν εὐρὐτερη χρἠση εἶναι ὁ σκληρὸς ὑπόλευκος

ἀσβεστόλιθος ποὺ προέρχεται ἀπὸ λατομεῖα στὰ ΒΔ τῆς Ἰθώμης. Μὲ τὸν λίθο αὐτὸν

κατασκευάστηκαν οἱ εὐθυντηρίες, οἱ τοιχοβάτες, οἱ ὀρθοστάτες μὲ τὶς στέψεις τους,

τὰ βάθρα, τὰ λεοντόποδα τῶν ἑδράνων, τὰ κατώφλια καὶ τὰ τμήματα τῶν ἐπικαλὐ-

ψεων τῶν στεγῶν89.

Ἀρχιτεκτονικὰ μέλη, ὅπως οἱ κίονες - ἀμφικίονες, οἱ παραστάδες, τὰ κιονὀκρα-

να, τὰ ἐπίκρανα, ἴσως καὶ τὰ Θυρὡματα, εἶναι κατασκευασμένα ἀπὸ λεπτόκοκκο

ψαμμίτη, χρώματος κῖτρινου, ποῦ προέρχεται κατὰ πάσα πιθανότητα ἀπὸ γειτονικὸ

λατομετο, στὴ θέση Καλογεροράχη, κοντὰ στὴν Ἀρχαῖα Μεσσἠνηθθ. Ἀπὸ τὸ ὑλικὸ

αὐτὸ εἶναι κατασκευασμένα καὶ τὰ θεμέλια τῶν οἴκων, ὅπως καὶ αὐτὰ τοϋ κεντρικοϋ

ναοῦ. Ἕνα ἀκόμα εἶδος ψαμμίτη, καστανοκόκκινου καὶ σχετικᾶ σκληροῦ, χρησιμο-

ποιἠθηκε γιὰ τὰ ἐπιστόλια καὶ τὰ θωράκια.

Ἡ ὅλη κατασκευὴ τοῦ συγκροτῆματος τῶν οἴκων δὲν φαίνεται νὰ ἦταν ἰδιαίτερα

ἐπιμελημένη. παρατηροῦνται ἀτέλειες καὶ ἀσυμμετρίες. Δὲν ὑπάρχει ἰδιαίτερη ἐπί

μέλεια στὶς συνδέσεις τῶν λίθων, στὴν κατασκευὴ καὶ προσαρμογὴ τῶν κατωφλίων

καὶ τῶν θυρῶν, στὶς ἀντιστοιχίες τῶν ἁρμῶν, ὅπως π.χ. μεταξὺ τῶν ἁρμῶν βάσεων

καὶ στέψεων τῶν ὀρθοστατῶν. Ὑπάρχει ἀκόμα σαφὴς διαφοΡΟΠοίηση μεταξὺ τῶν

ὁρατῶν καὶ μὴ ὁρατῶν τμημάτων τῆς κατασκεψῆς, ὅπως φαίνεται χαρακτηριστικᾶ

(παρένθ. Πίν. B’), ὅπου οἱ ὀρθοστάτες σὲ μεγάλα τμήματα τοῦ δυτικοῦ τοίχου δὲν

εἶναι λειασμένοι. Αὐτὸ γινόταν γιὰ λόγους οἰκονομίας τῆς ἐργασίας γιατὶ αὐτὰ τὰ

τμήματα τοῦ τοῖχου ἀποκρύπτονταν ἀπὸ τὰ βάθρα τῶν λατρευτικῶν ἀγαλμάτων. Οἱ

τοῖχοι τῶν οἴκων εἶχαν τὴν τυπικὴ τριμερὴ βάση (βάση ὀρθὸοτάτη, ὀρΘΟΟτάτης, στέ-

ψη) ποῦ σώζονται κατὰ περιοχὲς καὶ σήμερα. Πάνω στὶς στέψεις τῶν ὀρθοστατῶν

τοποθετοῦνταν πιθανότατα ὠμὲς πλίνθοι91.

Οἱ ὀρθοστάτες καὶ οἱ καλυπτῆρες ἦταν λειασμένοι καὶ ἔφεραν κατακόρυφες ται-

νίες, λαξευμένες μὲ λίστρο, γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἁρμῶν ἀλλὰ καὶ γιὰ αἰσΘητικοὺς

λόγους. Οἱ ὡμόπλινθοι τῆς ἀνωδομῆς ἦταν ἐπιχρισμένοι μὲ κονίαμα92. Ἴχνη κονιά-

ματος ἔχουν σωθεῖ πάνω σὲ λιθόπλίνθους τοῦ βορείου ἀναλἠμματος. Ἐπιχρισμένα μὲ

κονίαμα ἦταν χωρὶς ἀμφιβολία καὶ τὰ ὑΠόλοιπα ἀρχιτεκτονικὰ μέλη ἀπὸ ψαμμίτη,

τόσο γιὰ λόγους προστασίας τοῦ ὑλικοῦ93 ὅσο καὶ γιὰ τὴν έπίτευξη τῆς χρωματικῆς

ἑνότητας μὲ τὸν ἀσβεστόλιθό τῶν ὀρθόσ-τατῶν. Εἶναι πολὺ πιΘανὸν νὰ ἦταν ἐπιχρι-

σμένα καὶ τὰ δάπεδα τῶν διαμέρισμάτων. Ἴχνη πλακόστρωσης δὲν σώζονται, ἀλλὰ

οθτε καὶ εἶναι δυνατὸ νὰ ὑπῆρχε, γιατὶ τὰ κατώφλια τῶν οἴκων εἶναι στὸ ἴδιο ἐπίπεδο

μὲ τὶς εὐΘυντηρίες τῶν ἐσωτερικῶν τοίχων94.



76 ΜΕΣΣΗΝΗ -ΟΙ ΟΙΚΟΙ
 

Χρἠση μετάλλων γίνεται στοὺς συνδἐσμους καὶ στὰ ἐξαρτῆματα τῶν Θυρῶν

(στροφεῖς, σύρτες, ὑποδοχἑς). Οἱ σύνδεσμοι ἦταν σιδηροὶ πειόμορφοι μὲ μολυβδο-

χόηση95᾿ σώζονται λαξεύσεις γιὰ τὴν ὑποδοχἠ τους καὶ σὲ ὁρισμἐνους τὰ ἴχνη μολύ-

βδου. Ἐξαίρεση ὡς πρὸς τὸ σχῆμα τους ἀποτελεῖ λάξευμα μορφῆς πελεκίνου, στὸ

ὁποϊο ἐφάρμοζε ὁ ξύλινος παραστάτης τῆς Πόρτας τοϋ Οἴκου Ν. Διακρίνονται

ἀκόμα πολλὰ μοχλοβὀθρια γιὰ τὴν τοποθέτηση τῶν ὀρθοστατῶν καὶ ἕνα μοχλοβὀ-

θριο πάνω σὲ θωράκιο τοῦ Οἴκου Μ γιὰ τὴν τοποθετηση τῆς δεύτερης σειρᾶς λῖΘων

(εἰκ. 56-57, 59).

Τὴ χρῆση τοϋ ξύλου στὶς Θύρες καὶ στὰ πλαίσια μαρτυροῦν τὰ σωζόμενα λαξεύ-

ματα γιὰ τὴν ὑποδοχῆ τους. Γιὰ τὴν ἀνύψωοη καὶ τοποθετηση τῶν δομικῶν ὑλικῶν

χρησίμευαν (πιθανότατα) οἱ τεκτονικοὶ ἀγκῶνες ποὺ σώζονται καὶ σήμερα σε πολλὰ

τμήματα τῆς κατασκεψῆς, ὅπως στὶς βάσεις ὀρθοστατῶν καὶ στὰ βάθρα τῶν γλυ-

πτῶν. Ἡ μὴ ἀπολάξευσῆ τους μετὰ τὸ πέρας τῶν κατασκευῶν, ὀφείλεται μάλλον σε

λόγους αἰσθητικῆς καὶ ὄχι οἰκονομίας9β.

Εἰκ. 59. Ὅψη τοῦ Οἴκου Μ πρὸς τὴ στοά. Στὸ σκαρἱφημα φαίνεται ἡ ἀρίθμηση τῶν βάθρων.



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Ὁ Οἶκος Μ (παρένθ. πίν. B’, εἰκ. 59) ἔχει κάτοψη σχεδὸν τετράγωνη (5.76 ><

6.32-6.34)97, ἦταν κλειστὸς μὲ τοίχους ἀπὸ τὶς τρεῖς πλευρές του, στὴν ἀνατολικὴ

πλευρά του ἔχει τριμερἐς ἄνοιγμα μεταξὺ παραστάδων στὰ ἄκρα καὶ ἀμφικιόνων

ἑκατέρωθεν τῆς εἰσόδου στὸ κέντρο. Ὁ στυλοβάτης (εἰκ. 60) ποὺ λειτουργεῖ συγχρό-

νως καὶ ὡς εὐθυντηρῖα ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑπτὰ λιθοπλίνΘΟυς (πλ. 74-95 ἑκ., ὕψ. 25 ἐκ.)

καὶ ἐξέχει κατὰ 6.5-7 ἐκ. ἀπὸ τοὺς γειτονικοὺς τοίχους τῶν οἴκων Κ καὶ Ν. Πάνω

στὸν στυλοβάτη σώζονται: α) τμῆμα τῆς βόρειας παραστάδας (67 x 24 x 66 ἐκ.)

(εἰκ. 59) μὲ τμῆμα τῆς κυματιοφόρου βάσης τηςθβ, β) ὑπολείμματα τῶν ἀμφικιό-

νων99, βόρειου καὶ νότιου σε ὕψος 24 καὶ 22 ἐκ. ἀντίστοιχα, γ) τμήματα τῶν θωρα-

κίων100 ποὺ ἔκλειναν τὰ πλευρικὰ ἀνοίγματα μεταξὺ παραστάδων καὶ ἀμφικιόνων.

Τὸ βόρειο Θωράκιο (31 x 73 X 27 ἐκ.) σώζεται κατὰ τὸ ἥμισυ τοῦ μῆκους του καὶ

στὴν πάνω ἐπιφάνειά του διακρίνονται λαξεύσεις συνδέσμου καὶ μοχλοβοθρίσυ

γιὰ τὴν τοποθέτηση δεύτερης σειρᾶς λίΘων, ἀγνώστου ὕψους. Τὸ νότιο θωράκιο

Εἰκ. 60. Οἶκος Μ, ἀμφικἰσνας.
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(31 X 1.50 ἐκ.) σε πολὺ κακὴ κατάσταση, σώζεται σε ὕψος 33-13 ἐκ. Πάνω ἀπὸ Ἰὴ

δεύτερη σειρὰ τῶν λιΘΟΠλίνθων τῶν θώρακίων πιΘανὸν ὑπῆρχαν παράΘυραὶθὶ.

Στὸ μέσον τοῦ ἀνοίγματος, ἀνάμεσα στοὺς ἀμφικίονες (παρένθ. πίν. Β) βρίσκε-

ται τὸ κατώφλι τῆς εἰσόδουὶθἲ, μῆκ. 1.55 μ.: ἀποτελεῖται ἀπὸ τρεῖς λιθοπλίνθους οἱ

δύο ἀπὸ τὶς ὁποϊες ἀποτελοῦν καὶ τοὺς στυλοβάτες τῶν ἀμφικιόνων. Πρὸς τὸ ἐσωι ε-

ρικὸ καὶ σὲ ὅλο τὸ μῆκος τοῦ κατωφλίου ὑπάρχει ἐγκοπή (πλ. 22-16 ἐκ.), στὴν ὁποία

ἐφάρμοζαν τὰ θυρόφυλλα. Στὸ μέσο περίπου τοῦ ἀνοίγματος διατηρεῖται τετράγω-

νο λάξευμα (βάθ. 1.5 ἐκ.) γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοϋ σύρτη. Στὰ ἄκρα τῆς ἐγκοπῆς κοντὰ

οτοῦς ἀμφικίονες σώζονται οἱ λαξεύσεις ὑποδοχῆς τῶν ὀρειχάλκινων στροφέων (βάθ.

3.5 ἐκ.). Κυκλικὰ λαξεύματα ποὺ σώζονται δίπλα στὰ τετράγωνα δηλώνουν πιθανὸν

θέσεις στροφέων ἀπὸ μεταγενέστερη μετατροπὴ τοϋ ἀνοίγματος τῆς θύρας καὶ μεί-

ωσης τοῦ πλάτους της. Τὸ ἔξω τμῆμα τοῦ κατωφλιοῦ, τὸ πρὸς τὴ στοά, φέρει δύο

ἀκόμα ἐγκοπἐς μικροῦ βάθους ποὺ χρησίμευαν γιὰ τὴ στῆριξη τῶν ξύλινων πλαι-

σίων τῆς θύρας. Στὸν βόρειο ἀμφικίονα (εἰκ. 60) διακρίνεται ἡ λάξευση τῆς νότιας

ἐπιφάνειάς του γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ πλαισίου. Ἄγνωστη παραμένει ἡ χρῆση μικρῆς

τετράγωνης ὀπῆς δίπλα ἀπὸ τὴ θέση τοῦ νοτίου πλαισίου.

Ὁ δυτικὸς ἐξωτερικὸς τοϊχος (παρένθ. Πίν. Γ’) σώζεται στὸ ὕψος τῶν στέψεων

τῶν ὀρθοστατῶν (1.04 μ.) καὶ ἔχει πλάτος 74 ἐκ. Πάνω ἀπὸ τὶς στέψεις καὶ σὲ ὕψος

5O ἐκ. περίπου καθ᾿ ὅλο τὸ μῆκος του διατηρεῖται τμῆμα μεταγενέστερης κατα-

σκεψῆς ἀπὸ κοινοὺς λίθους, πλίνθους καὶ συνδετικὸ κονίαμαὶθἷθ.

Τὰ μῆκη τῶν ὀρθοστατῶν κυμαίνονται ἀπὸ 1.71 μ. ἔως 90.5 ἐκ. καὶ ἔχουν ὕψος

65 ἐκ. Στοὺς ἁρμοὺς ἐπαφῆς τους καθώς καὶ σὲ ἐκείνους τῶν στέψεων ἔχει λαξευθεῖ

κατακόρυφη ταινία πλ. 3.7-4 ἐκ. καὶ 2.8-3 ἐκ. ἀντίστοιχα. Οἱ ἐπιφάνειες τῶν λίθων

εἶναι λειασμένες ἐνῶ ἡ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια τῶν ὀρΘΟΟτατῶν πρὸς τὸν ἀποχετευτικὸ

ἀγωγὸ εἶναι ἀδρὰ κατεργασμένη.

Ὁ βόρειος ἐσωτερικὸς τοϊχος, πλ. 56 ἐκ. (μεσοτοιχία μὲ τὸν οἷκο Κ), σώζεται

μόνο στὰ ΒΑ ἕως τὶς στέψεις τῶν ὀρθοστατῶν, ἐνῶ στὸ ΒΔ ἄκρο του διατηρεῖται σε

ὕψος 42 ἐκ. περίπου τμῆμα μεταγενέστερης κατασκεψῆς (παρένθ. πίν. 1"). Τὰ μἠκη

τῶν ὀρθοστατῶν κυμαίνονται ἀπὸ 2.255-1.21 μ. ἐνῶ τὸ ὕψος εἶναι 65 ἐκ.

Ἀπὸ τὸν νότιο τοϊχο (εἰκ. 59) σώζεται ὁ τοιχοβάτης, καὶ τέσσερεις ὀρθοστάτες

(1.30-1.06) μ.) καθὼς καὶ τμῆμα στέψεώς τοϋ ὀρθοστάτη τῆς ΝΔ γωνίας. Τὸ ὕψος

τοϋ τοιχοβάτη εἶναι 23-23.5 ἐκ.

Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Οἴκου Μ διατηροῦνται κατὰ χώραν τὰ βάθρα B1, B2, B3,

B4, B5, B6. Τὸ μεγάλο βάθρο Β3 (1.375 X 1.25 μ.) πάνω στὸ ὁποτο ἦταν πιΘανότα-

τα τοποθετημένο τὸ ἄγαλμα τῆς θεᾶς Τύχης104 εἶναι ἱδρυμένο κοντὰ στὸν δυτικὸ

τοϊχο (εἰκ. 59) καὶ ὁ κεντρικὸς ἄξονας τῆς εἰσόδου συμΠίπτει μὲ τὸ μέσον του. Τὸ

βάθρο εἶναι κατασκευασμένο ἀπὸ ἕξι ὀρθοστάτες (194.5 x 144 X 23.5 ἐκ., ὕψ. 66

ἐκ.), με κυματιοφόρο βάση105. Πάνω στοῦς ὀρθοστάτες σώζονται τρία θραύσματα

ἀπὸ τὴν ἐπῖστεψηὶθβ. Στὴν ἐπιφάνεια τοῦ ἑνὸς σώζεται ἐγκοπὴ ἀδρὰ δουλεμένη γιὰ

τὴν ἔνΘεση τῆς πλίνθου τοῦ ἀγάλματος. Σημειώνεται ἐδῶ ὅτι τὸ τέταρτο τμῆμα τῆς

ἐπίστεψης ποὺ λείπει διαπιστώσαμε ὅτι ἔχει χρησιμοποιηθεῖ (σε δεύτερη χρῆση) γιὰ

βάση τοῦ ἐνεΠίγραφου κυκλικοῦ βάθρου ΣΙ στὸ Ἀρτεμίσιο. Τὸ βάθρο Β3 ἔχει

ἐλαφρὰ μείωση πρὸς τὰ Πάνω.

Τὸ βάθρο Β4 εἶναι τοποθετημένο στὰ νότια τοῦ B3, φέρει κοιλόκυρτο κυμάτιο

στὴ βάση του (82 X 68 ἐκ.) ἐνῶ ὁ κορμός του ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ὀρθοστάτες
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(66 X 50 X 72 ἐκ.), στὴν πάνω ἐπιφάνεια τῶν ὁποίων διακρίνονται λαξεὐσεις γιὰ τὴν

ὑποδοχὴ τῶν ὁριζόντιων συνδέσεων, καθὼς καὶ γιὰ τοὺς κατακόρυφους συνδέσμους

τῆς ἐπῖστεψης. Ἡ κατεργασία τοϋ βάΘρου δὲν εἶναι ἐπιμελημένη.

Κάθετα στὸ Β4 πρὸς Νότο ἦταν τοποΘετημένο ἕνα ἀκόμα βάΘρο, τὸ Β5, ἀπὸ τὸ

ὁποτο σώζεται μόνο ἡ κυματιοφόρος βάση τουὶθ7, διαστ. 91 X 80 ἐκ. Τὸ βάθρο αὐτὸ

πιθανὸν νὰ συνεχιζόταν καθ᾿ ὅλο τὸ μῆκος τοῦ οἴκου, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ σωζόμενος

στερεσβάτης (παρένθ. πίν. 1'"), καθώς καὶ εὐΘεία χάραξη πάνω σὲ αὐτόν, ἡ ὁποῖα

δριζε τὴ θέση τοῦ βάΘρου.

Στὰ βόρεια τοῦ κεντρικοϋ βάΘρου Β3 τοποθετἠΘηκε τὸ ἐνεπίγραφο βάθρο Β2.

Ἡ τοποθέτησῆ του εἶναι ὁπωσδήποτε μεταγενέστερη τῆς ἀρχικῆς κατασκεψῆς, λόγω

τῆς «πρόχειρης» προσαρμογῆς στὸ Β3 ἀλλὰ καὶ τῆς ἁπλότητας τῆς κατασκεψῆς του.

Ἀποτελεῖται ἀπὸ βάση (δὐο τμήματα) χωρὶς κυμάτιο 117 X 103 X 30 ἐκ. καὶ κορμὸ

81 x 80 X 62 ἀπὸ τρεῖς ὀρθοστάτες. Θέση τοϋ τέταρτου ὀρθὸστάτη κατέχει ἡ βόρεια

πλευρὰ τοῦ B3.

Μεγάλο τμῆμα τῆς βόρειας πλευρᾶς τοῦ Οἴκου Μ πρέπει νὰ κατελάμβανε μεγά-

λσ ἀναΘηματικὸ βάθρο B1 σχήματος Πὶθθ, μῆκους 3.50 μ. περίπου, ὅπως μαρτυρεῖ

ὁ σωζόμενος στερεσβάτης. Σώζεται μόνο ἡ ΒΔ γωνία του (εἰκ. 59) ἀποτελούμενη ἀπὸ

βάση μὲ κοιλὀκυρτο κυμάτιο (1 18 X 89 ἐκ.) μὲ δύο διαφορετικὲς λιθοπλίνθους,

ὕψους 25 καὶ 27.5 ἐκ. Διατηρεῖται ἐπίσης ὁ κορμὸς τοϋ βάθρου ΒΙα (68.8 X 39 ἐκ.)

μὲ ἐλαφρὰ ἀπόκλιση πρὸς τὰ πάνω (67 X 36 ἐκ.) στὴν ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ ὁποίου δὲν

διακρίνονται ἴχνη λαξεὐσεων γιὰ τὴν τοποθέτηση στέψεως. Σώζεται ἀκόμα ἕνας

ὀρθοστάτης (ΒΙβ) στὸ δυτικὸ ἄκρο (18 X 51 ἐκ.), στὴν ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ ὁποίου

διακρίνεται λάξευση γιὰ τὴν τοποθέτηση συνδέσμου μὲ τὸν Β1α. Τόσο στὴ βάση ὅσο

καὶ στοὺς ὁρΘΟΟτάτες διατηροῦνται οἱ τεκτονικοῖ ἀγκῶνες.

Τέλος τὸ βάθρο B6, τοποθετημένο στὰ νότια δὲν βρίσκεται στὴν ἀρχικῆ του

θέση. Ὅπως προαναφέραμε σὲ αὐτὴν τὴν πλευρὰ ὑπῆρχε μεγάλο ἐπῖμηκες βάΘρο,

στὶς διαστάσεις τοϋ ὁποίου (πλάτος τῆς βάσης) δὲν ἀντιστοιχεῖ τὸ Β6 (παρένθ. πίν.

B’). Ἀπὸ τὸ B6 σώζεται τμῆμα τῆς κυματιοφόρου βάσης (78 X 62 x 21 ἐκ.) καὶ ὁ

κορμός του (36 x 68 X 84 ἐκ.), ἰδιαίτερα φθάρμένος.

Ὁ ΟἶκοςΝστὰ νότια τοῦ οἴκου Μ εἶχε τὴν ἴδια ἐσωτερικὴ διάταξη μὲ τὸ Ἀρτεμίσιο

(Οἶκος Κ)109. Ἡ διαφορά τους συνίσταται στὸν τρόπο διαίρεσης τῶν τριῶν κλιτῶν.

Στὸν Οἷκο Ν γινόταν μὲ ἐνδιάμεσους τοίχους ποὺ διαιροῦσαν τὸν χῶρο σὲ ἕνα εὐρὺ

μεσατο κλίτος πλ. 6.40 μ. περίπου καὶ δύο στενὰ κλίτη δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ πλ. 2.76 μ.

Ἡ κατάσταση διατήρησης τοῦ Οἶκου Ν εἶναι πολὺ κακῆ. Ἀπὸ τὸ βόρειο κλίτος,

πλ. 2.755-2.77 μ. καὶ μηκ. 6.49 μ. μέχρι τὴ στοά, σώζεται ὁ δυτικὸς τοῖχος, πλ. 74 ἐκ.

στὸ ὕψος τῶν στέψεων τῶν ὁρθοστατῶν (1.07 μ.). Οἱ ὀρθοστάτες ἔχουν μἠκη 101.5,

176.5, 103 μ. καὶ ὕψος 66 ἐκ. Οἱ ἐπιφάνειές τους εἶναι ἀδρὰ δουλεμένες μὲ βελόνι καὶ

δὲν φέρουν ταινίες (παρένθ. Πίν. I", εἰκ. 61). Ἔφεραν πιΘανῶς ἐπίχρισμα ἢ ἦταν καὶ

ἀνεπίχριστες, διότι καλύπτονταν ἀπὸ τὸ μεγάλο βάΘρο ἀγάλματος, ἴσως τοῦ Ἐπαμει-

νώνδαΙ ιι), Ἀπὸ τὸν βόρειο τοῖχο σώζεται ὁ τοιχοβάτης (εἰκ. 65) καὶ δύο ὀρθοστάτες

(1.38, 1 18.5 μ., ὕψος 66 ἐκ.), ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὁ πρῶτος εἶναι ἐΠίσης ἀδρὰ κατερ-

γασμένος. Ἐπιβεβαιώνεται ἔτσι ἡ παραΠάνω ὑπόθεση γιὰ τὴν παρουσία μεγάλου

βάΘρου στὸ βάθος τοϋ βορείου κλίτους γιὰ λατρευτικὸ ἄγαλμα. Πάνω στοὺς τοιχο-

βάτες σώζονται λαξεὐσεις ὑποδοχῆς τῶν πειόμορφων συνδέσεων.
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Ἀπὸ τὸν ἀνατολικὸ τοϊχο διατηροῦνται τρεῖς λιθόπλινθοι τοῦ τοιχοβάτηΙ ' '.

Ὑποθέτουμε ὅτι ὁ τοῖχος αὐτὸς ἦταν κλειστὸς πρὸς -ιὴ στοά, κατασκευασμένος ἀπὸ

λίΘινους ὀρθοστάτεςι 12 καὶ ὡμὲς πλίνθους στὴν ἀνωδομἠ.

Ἀπὸ τὸν νότιο τοῖχο (πλ. 56 ἐκ.) σώζεται μόνον ὁ τοιχοβάτης ὕψ. 23-23.5 ἐκ. ᾿()

ὀρΘοστάτης ποῦ ἔχει τοποθετηΘεῖ στὸ δυτικὸ ἄκρο του ἀπὸ τὸν ἀνασκαφέα ἔχει

ὕψος 71 ἐκ. καὶ πρέπει νὰ ἀνῆκε στὴ σειρὰ τῶν ἐξωτερικῶν ὀρθοστατῶν τοῦ ἀνατο-

λικοϋ τοίχουι 13. Στὸν τοιχοβάτη σώζεται μικρὸ κατώφλι, μἠκ. 1.30 μ. γιὰ τὴν εἴσοδο

στὸ βόρειο κλίτος, μὲ ὀρθογώνιες λαξεύσεις γιὰ τὴν τοποθέτηοη τῶν στροφέων καὶ

τῶν συρτῶν καὶ μὲ ἐγκοπὴ πλ. 24 ἐκ. πρὸς τὸ ἐσωτερικό. Διακρίνονται πάνω στὸν

τοιχοβάτη οἱ λαξεὐσεις ὑποδοχῆς τῶν συνδέσμων καὶ μοχλοβὁθρια γιὰ τὴν τοποθέ-

τηση τῶν ὀρθοστατῶν.

Ἀπὸ τὸ κεντρικὸ καὶ νότιο κλίτος, ποὺ σήμερα ἔχουν τὴ μορφὴ ἐνιαίσυ χώρου

(παρένθ. πίν. B’), σώζεται ὁ δυτικὸς τοϊχος στὸ ὕψος τῶν στέψεων τῶν ὀρθοστατῶν

(1.06 - 1.10 μ.). Τὰ μἠκη τῶν ὀρθοστατῶν κυμαίνονται ἀπό Ι.68 - 1.06 μ., ἐνῶ τὰ

ὕψη τους ἀπὸ 63-65 ἐκ. Οἱ τρεῖς ὀρθοστάτες πρὸς τὰ νότια εἶναι ἀδρὰ δουλεμένοι,

ἐνῶ ἐκεῖνοι ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὸ κεντρικὸ κλίτος εἶναι λειασμένοι. Οἱ στερεοβάτες

ποὺ σώζονται καθ᾿ ὅλο τὸ πλάτος τοῦ διαμερίσματος, στὰ νότια τοῦ κεντρικοῦ κλί-

τους, μαρτυροῦν τὴν παρουσία τοίχου ποὺ καταστράφηκε πιθανῶς κατὰ τὴν κατα-

οκευὴ μεταγενέστερου τάφου, ποὺ φέρει κάλυψη ἀπὸ ὀρθοστάτες σὲ δεύτερη χρἠση

(εἱκ. 61). Σημειώνεται ὅτι οἱ ὀρθοστάτες τοῦ δυτικοῦ τοίχου καθὼς καὶ οἱ στέψεις

τους ἐπισκευάστηκαν άπὸ τὸν Ἀ. ὉρλάνδοΙ 14.

EEK. 6|. Οἶκος Ν.
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Ἀπὸ τὸν νότιο τοϊχο ποὺ συνορεὐει μὲ τὸν Οἶκο Ξ σώζεται τμῆμα τῶν βάσεων

τῶν ὀρθοστατῶν καὶ θραὐσματα ὀρθοστάτη, ἐπίσης ἁδρὰ δουλεμένα. Ὑποθέτουμε

ὅτι τὸ νότιο κλίτος εἶχε τὸ ἴδιο πλάτος μὲ τὸ βόρειο, 2.76 μ. περίπου, ἐνῶ ὁ ἐνδιάμε-

σος τοῖχοςι '5 θὰ εἶχε πλάτος 56 ἐκ., ὅπως ὁ βόρειος (παρἐνθ. πίν. I"). Τὸ πλάτος τοῦ

κεντρικοϋ κλίτους εἶναι 6.39-6.40 μ. ἀνάμεσα στοῦς δύο τσίχους. Ἡ ὄψη του πρὸς τὴ

στοὰ ἐξέχει κατὰ 6.5 - 7 ἐκ. ὡς πρὸς τὰ πλάγια, ὅπως ἀκριβῶς τοϋ Οἴκου Κ

(Ἀρτεμισίου).

Ἀπὸ τὸν ἀνατολικὸ τοῖχο σώζεται τμῆμα τοῦ τοιχοβάτη - εὐΘυντηρίας μὲ ἐννέα

λιΘοπλίνθους. Σώζεται ἐπίσης τὸ κατώφλι τῆς εἰσόδου ἀποτελούμενο ἀπὸ τρεῖς λιθο-

πλίνθους. Τὸ ἄνοιγμα τῆς πόρτας ἦταν 1.36 μ. Στὴν ἐσωτερικὴ πλευρὰ τοῦ κατω-

φλίου ὑπάρχει ἐγκοπὴ πλ. 22-32 ἐκ., στὰ ἄκρα τῆς ὁποίας διακρίνονται οἱ κυκλικἐς

λαξεύσεις ὑποδοχῆς τῶν στροφέων᾿ στὸ μέσον της περίπου ὑΠάρχει τετράγωνη ἐγ-

κοπὴ γιὰ τὸν σύρτη, καθὼς καὶ ὀρθογώνια γιὰ τὸν μεσατο πἠχυ τῆς πόρτας. Στὰ

ἄκρα τοῦ ἐξωτερικοῦ τμήματος τοῦ κατωφλίου σώζονται λαξεύσεις γιὰ τὴ στηριξη

τῶν ξύλινων πλαισίων τῆς Πόρτας. Δίπλα στὴν ἀριστερὴ λάξευση σώζεται μικρὴ

κυκλικὴ ὀπὴ ἀγνώστου χρήσεως.

Πάνω στὸν τοιχοβάτη τῆς πρόσοψης πρὸς τὴ στοὰ δὲν σώζονται ἴχνη ἀπὸ τὶς

παραστάδες, τοὺς ἀμφικίονες καὶ τὰ θωράκια τοῦ κεντρικοῦ κλίτους ποὺ ἀναμφίβο-

λα ὑπῆρχαν. Ἡ πρόσοψη τῶν πλευρικῶν χώρων (κλιτῶν) τοῦ οἴκου πρὸς τὴ στοὰ

ἔκλεινε πιθανότατα με τοῖχο (παρἐνθ. πῖν. I").

Εἰκ. 62. Ἄποψη τῆς ἐξέδρας (Ξ) ἀπὸ Δ.
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Στὸ ἐσωτερικὸ τοϋ κεντρικοῦ κλίτους σώζεται ἡ μισὴ κυματιοφόρος βάση τοϋ

βάΘρου ὅπου ἦταν τοποθετημἐνο τὸ ἄγαλμα τῆς προσωποποιημένης Πόλης τῶν

Θηβῶν (βλ. σημ. 88). Στὰ βόρεια σώζεται ἐπίσης τὸ μικρὸ ἀναΘηματικὸ βάθρο Β7 μὲ

κυματιοφόρο βάση (79.5 X 68.5 ἐκ.) καὶ τὸ μισὸ τοῦ κορμοῦ (57.5 X 87.5 ἐκ.) ποὺ

φέρει τόρμους συνδἐσεων στὴν ἄνω ἐπιφάνειά του.

Ὁ Οἶκος Ξ στὰ νότια τοῦ οἴκου Ν ἔχει μῆκ. 7.92 μ. καὶ πλ. 6.60 μ.- ἀποτελεῖ

ἐνιατο ὀρθογώνιο χῶρο ποὺ περιλαμβάνει μεγάλη ἡμικυκλικὴ κατασκευὴ (παρἑνθ.

πίν. B’, εἰκ. 62). Ὁ δυτικὸς τοῖχος του σώζεται σὲ μεγάλο τμῆμα του στὸ ὕψος τῶν

στέψεων τῶν ὀρθοστατῶν (1.05 μ.), ἐνῶ στὸ ΝΔ ἄκρο του διατηροῦνται μόνο οἱ

ὀρθοστάτες ποὺ ἔχουν μἠκη ἀπὸ 1.73-1.13 μ. καὶ ὕψος 65-65 ἐκ. Οἱ ἐπιφάνεἐς τους

εἶναι ἀδρὰ δουλεμἐνες μὲ βελόνι. Ὁ νότιος τοῖχος διατηρεῖ τὸν τοιχοβάτη καὶ τρεῖς

ὀρθοστάτες (1.34, 1.085, 1.365 μ.), ὁ δὲ ὀρθοστάτης τοῦ ΝΔ ἄκρου του εἶναι ἐπῖσης

ἀδρὰ δουλεμἐνος. Στὸ μἐσο περίπου σώζεται κατώφλι (παρενθ. πίν. B’) μἠκους 1.23

μ., πλ. 22 ἐκ. μὲ ἐγκοπὴ πρὸς τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ οἴκου Ξ. Φἐρει τετράγωνους τόρμους

γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῶν στροφέων στὰ ἄκρα καὶ τῶν συρτῶν τῶν θυροφύλλων στὸ

κἐντρο. Τὸ ἄνοιγμα τῆς πόρτας ἦταν 1.07 μ. Στὸ κἐντρο τοῦ κατωφλίου σώζεται

ὀρΘΟγώνια λάξευση γιὰ τὸν πἠχυ τῆς θύρας. Στὰ ἄκρα τοϋ κατωφλίου, πρὸς τὸν

οἶκο Ρ, σώζονται οἱ χαρακτηριστικὲς ἐγκοπἐς (40 X 12 ἐκ.) γιὰ τὴν τοποθέτηση τῶν

ξύλινων πλαισίων τῆς θύρας.

Ἀπὸ τὸν βόρειο τοϊχο διατηρεῖται ὁ τοιχοβάτης καὶ ἔνας ὀρθοστάτης, ἀδρὰ

κατεργασμἐνος στὴ βορειοδυτικὴ γωνία (εἰκ. 65). Ἀπὸ τὸν ἀνατολικὸ τοϊχο (εἰκ. 62),

σώζεται ὁ τοιχοβάτης - εὐΘυντηρία ὕψους 24 ἐκ. ἀποτελοὐμενος ἀπὸ ὀκτὼ λιθοπλίν-

Θους ποὺ διατηροῦν στὴν ἐπιφάνειά τους τὀρμους τῶν πειόσχημων συνδέσμων,

καΘὼς καὶ μοχλοβόθρια γιὰ τὴν τοποθέτηση θωρακίων. Στὸ νότιο ἄκρο τοῦ τοιχοβά-

τη διατηρεῖται τμῆμα Πώρινης παραστάδας (65 X 24 ἐκ.) σὲ ὕψος 38 ἐκ. Στὴν ἐπιφά-

νεια τῆς δεύτερης λι6οπλίνθου τοῦ στυλοβάτη ἀπὸ τὰ νότια καὶ σὲ ἀπόσταση 1.5() μ.

ἀπὸ τὴν παραστάδα διακρίνονται ἴχνη ἀδρῆς λαξεύσεως πλάτους 35 ἐκ. Ἡ ἀναφορὰ

τοϋ ἀνασκαφἐα σὲ ἀμφικίοναὶὶβ, ποὺ δὲν σώζεται σἠμερα στὸ τμῆμα αὐτό, τὰ ἴχνη

λαξεὐσεως ποὺ διακρίνονται στὸ τμῆμα ποὺ Θὰ ἀντιστοιχοῦσε μεταξὺ παραστάδας

καὶ ἀμφικίονα, ἡ ἐξοχὴ τοῦ στυλοβάτη κατὰ 8 ἐκ. ἀπὸ τὸν διπλανὸ τοϊχο τοῦ Οἴκου

Ν, καθὼς καὶ ἡ τυπικὴ πλἐον μορφολογία τῶν ὄψεων τῶν ὑπολοίπων οἴκων μᾶς

ὁδηγοῦν στὸ νὰ δεχθοῦμε ὅτι: α) Στὴ νότια παραστάδα ἀντιστοιχοῦσε πιθανότατα

μία βόρεια, τοποΘετημἐνη στὸ ἄκρο τῆς ἐξοχῆς τοῦ στυλοβάτη, ὅπως καὶ στοὺς

προηγοῦμενους οἴκους (παρἐνθ. πίν. B’). β) Τὰ ἴχνη λαξεὐσεως ὑποδηλώνουν τὴ θἐ-

ση θώρακίου, λίγο πλατύτερου ἀπὸ ἐκεῖνα τῶν ὑπολοίπων οἴκων, τοῦ ἰδίου μἠκους.

γ) Μὲ τὸ θωράκιο συνδεόταν ὁ νότιος ἀμφικίονας ποὺ ἀναφέρει ὁ Ἀ. ὈρλάνδοςΙ 17.

Τὸ βόρειο ἥμισυ τῆς δψης νομίζουμε ὅτι ἦταν διαμορφωμἐνο ὅπως καὶ τὸ νότιο

(παρἐνθ. πίν. I"), τὸ κενὸ μεταξὺ τῶν ἀμφικιόνων ἔκλεινε προφανῶς καὶ πάλι μὲ

Θωράκιο ποῦ Κάλυπτε καὶ τοὺς συνδέσμους τῆς ἐπιφάνειας τοῦ στυλοβάτη. Τὰ

μοχλοβόΘρια χρησίμευαν στὴν τοποθέτηση αὐτῶν τῶν θωρακίων.

Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Οἴκου Ξ ἔχει τοποθετηΘεῖ μεγάλο ἡμικυκλικὸ βάθρο (ἐξέ-

δρα)1 18 γιὰ τὴν ἵδρυση ἀγαλμάτων (εἰκ. 62), ἐσωτ. διαμἐτρου 6.09 μ., τοῦ ὁποτου σώ-

ζεται ἠ κυματιοφόρος βάση (παρόμοια μὲ ἐκεῖνες τῶν προηγούμενων βάΘρων), ἀπο-

τελούμενη ἀπὸ δέκα λιΘΟΠλίνΘΟυς ὕψους 19.7-20 ἐκ. Διατηροῦνται ἐπίσης τμήματα
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τῆς ἀνωδομῆς ἀπὸ κοινοὺς λίθους στὶς ΒΔ καὶ ΝΔ ἐξωτερικὲς πλευρές του (εἰκ. 62).

Ἡ κατεργασία τῶν ἐπιφανειῶν τῶν βάσεων (παρένθ. πίν. Γ) διαφοροποιεῖται ὡς

ἑξῆς: στὸ ἐξωτερικὸ τμῆμα τοῦ ἡμικυκλίου εἶναι καλύτερα δουλεμένες καὶ φέρουν

μοχλοβόΘρια. Πρόκειται χωρὶς ἀμφιβολία γιὰ μικτὴ κατασκευὴ μὲ ὀρθὸστάτες στὸ

ἐσωτερικὸ καὶ στὰ δύο ἄκρα τοῦ ἡμικυκλίου καὶ μέ «γεμίσματα» ἀπὸ κοινοὺς λίθους

καὶ κονίαμα στὴν πίσω πλευρά του. Τὸ γέμισμα πιθανὸν συνεχιζόταν ἕως τοῦς ὀρθο-

στάτες τοϋ δυτικαί) τοίχου, γεγονὸς ποῦ θὰ δικαιολογοῦσε τὴν ἀδρὴ κατεργασία τῶν

ἐπιφανειῶν τους. Ὁπωσδήποτε τὸ ἡμικύκλιο ἐμπόδιζε τὴν ἄμεση θέα πρὸς τοὺς

ὁρθοοτάτες γί αὐτὸ καὶ ἀφέΘηκαν ἀκατέργαστες οἱ ἐπιφάνειές τους.

Ἡ τοποθέτηση τῆς ἐξέδρας στὸν Οἶκο εἶναι ἀσύμμετρη ὡς πρὸς τὸν κεντρικὸ

ἄξονα τοῦ χώρου, ἡ βόρεια πλευρά της ἐφάπτεται στὸν βόρειο τοῖχο, ἐνῶ ἀπέχει

κατὰ 56 ἐκ. ἀπὸ τὸν νότιο. Ἡ ἀπόσταση αὐτὴ ἐπιτρέπει τὴν περιορισμένη χρἠση τῆς

θύρας πρὸς τὸν χῶρο Ρ. Ἡ εἴσοδος αὐτὴ ἦταν ὡστόσο ἀπαραίτητη ἐφόσον δὲν

ὑπῆρχε δυνατότητα πρόσβασης στὸν Οἷκο ἀπὸ τὴ στοά (ἀνατολικά). Ἡ ἐξέδρα

ἀνήκει πιΘανότατα στὴν ἀρχικὴ κατασκευὴ τοῦ Οἴκου. Πάνω στὶς στέψεις τῶν ὀρθο-

στατῶν της, σὲ ἄγνωστο ὕψος, πρέπει νὰ ἦταν τοποθετημένα τὰ ἀγάλματα τοῦ

Ἀπόλλωνος καὶ τῶν Μουσῶν (βλ. σημ. 88), ὁρατὰ ἀπὸ τὴ στοὰ διαμέσου τῶν παρα-

θύρων πάνω ἀπὸ τὰ θωράκια.

Ὁ Οἶκος Ρ (δυτικὴ εἴσοδος), ἀπὸ τὸν ὁποϊο ὑποτίθεται ὅτι ἄρχισε τὴν περιγραφὴ

τοῦ Ἀσκληπιείου ὁ Παυσανίας, εἶναι στενόμακρος (εἰκ. 63) καὶ μικρός (2.59-2.51 X

6.63-6.64 μ.). Στὰ δυτικὰ φέρει τὸ κατώφλι τῆς εἰσόδου πρὸς τὸ Ἀσκληπιετο Πίσω

ἀπὸ προστέγασμα Μ ποὺ δημιουργοῦσαν δύο παραστάδες, ἀπὸ τὶς ὁποϊες σώζονται

μόνον οἱ πλίνθοι τους (παρένθ. πῖν. I").

Ἡ θύρα εἶχε πλάτος 1.35 μ. Τὸ κατώφλι ἐχει ἐγκοπὴ πλάτους 20 ἐκ. στὸ ἐσωτε-

ρικό, στὰ ἄκρα του σώζονται τετράγωνες λαξεύσεις ὑποδοχῆς τῶν στροφέων τῆς

πόρτας (βάΘ. 5 ἐκ.) καὶ συμμετρικὰ ὡς πρὸς τὸν ἄξονα τῆς πόρτας διακρίνονται

ὀρθογώνιες ἐγκοπές. Ἡ τρίτη ὀρθογώνια ἐγκοπὴ δίπλα στὴ νότια χρησίμευε πιθανὸν

γιὰ τὴν ὑποδοχὴ δεὐτερου σύρτη στὸ δεξιὸ φύλλο τῆς πόρτας.

Στὴν ἐξωτερικὴ πλευρὰ τοῦ κατωφλίου διακρίνονται οἱ τυπικὲς ἐγκοπές (68 x

22 ἐκ.) γιὰ τὴν προσαρμογὴ τῶν ξύλινων παραστατῶν τῆς θύρας. Τὸ τμῆμα ποὺ

ἀπομένει ἀπὸ τὸ πέρας τῶν πλαισίων τῆς θύρας μέχρι τοὺς πλάγιους τοίχους, πλά-

τους 40 ἐκ., ὑποθέτουμε ὅτι ἦταν κτισμένο μὲ κοινοὺς λίθους ἐπιχρισμένους.

Στὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τῆς εἰσόδου πρὸς τὴ στοὰ δὲν ὑπῆρχε θύρα- τὸ ἄνοιγμα

πλαισίωναν δύο πώρινες παραστάδες ἀπὸ τὶς ὁποϊες σώζεται κατὰ χώραν τμῆμα

μόνο τῆς βορείας (εἰκ. 63). Τὸ μικρὸ κενὸ ἀνάμεσα στὴ βόρεια παραστάδα καὶ τὴ

νότια τοϋ Οἴκου Ξ θὰ πρέπει νὰ ἐκλεινε μὲ λεπτὴ λωρίδα τσίχου ἀπὸ ὠμοπλίνθους

ἐνῶ στὶς πίσω ἐγκοπὲς Τῶν παραστάδων κατέληγαν οἱ ὀρΘΟΟτάτες τοϋ βόρειου δια-

χωριστικοϋ τοίχου (παρένθ. πίν. I"). Ἀπὸ τὸν τοϊχο αὐτὸν διατηρεῖται ὁ τοιχοβάτης

ὕψους 24-25 ἐκ. καὶ ἕνας ὀρθοστάτης μῆκους 1.35 μ., ὕψ. 65 ἐκ. μὲ ταινία, στὴ ΒΔ

γωνία τοῦ οἴκου (εἰκ. 65).

Ὁ νότιος τοϊχος τοῦ οἴκου Ρ σώζεται ἐπίσης στὸ ὕψος τοῦ τοιχοβάτη- διατηρεῖται

ἕνας ὀρθοστάτης (1.24 μ. ὕψ. 65 ἐκ.) στὴ ΝΑ γωνία. Στὸ μέσο περίπου τοῦ τοιχοβά-

τη σώζεται μεγάλο κατώφλι εἰσόδου στὸν Οἶκο Υ, πλάτους 90 ἐκ. μὲ ἐγκοπὴ πλ. 27

ἐκ. πρὸς τὸ ἐσωτερικὸ τοϋ οἴκου. Διακρίνονται οἱ λαξεύσεις ὑποδοχῆς τῶν στροφέων

τῆς θύρας καὶ τετράγωνες ἐγκοπὲς γιὰ τοῦς σύρτες καθὼς καὶ οἱ ἐγκοπές (55 >< 12)

βάθ. 1.5 ἐκ. γιὰ τὰ ξύλινα πλαίσια τῆς θύρας πλάτ. 1.43 μ.
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'0 Οἶκος Υ ἦταν ἀφιερωμἐνσς στὸν Ἀσκληπιὸ καὶ τοὺς γιούς του, ὅπως δέχεται

ἡ ἔρευνα μὲ βάση τὴν περιγραφὴ τοῦ Παυσανία (βλ. σημ. 88). Ἡ κατάσταση διατἠ-

ρησἠς του εἶναι πολὺ χειρότερη ἀπὸ ἐκείνη τῶν προηγούμενων ()ἲκων καὶ τὰ στοι-

χεῖα ποὺ διαθἐτουμε γί αὐτὸν ἐλλιπῆ. Ἀπὸ τὸν ἀνατολικὸ τοῖχο, πλ. 74 ἐκ.. σώζων-ι αι

λιθόπλινθοι τῆς εὐΘυντηρίας ὕψους 24 ἐκ. ποὺ στὴν ἐξωτερικὴ τους πλευρὰ ἐπέχουν

καὶ θἐση τοιχοβάτη. Ἀιτὸ τὸν τοιχοβάτη τῆς ἐσωτερικῆς πλευρᾶς σώζοντ αι δύο λιθά-

πλινθοι στὰ ΒΑ. Σώζονται ἀκόμα τἑσσερεις ὀρθοστάτες, δύο στὴν ἐξωτερικὴ καὶ δύο

στὴν ἐσωτερικὴ πλευρά (παρἐνθ. πίν. Β). Ἐκεῖνοι τῆς ἐξωτερικῆς πλευρᾶς ἔχουν

μεγάλο μῆκος 2.34, 2.10 μ. καὶ ὕψος 72 ἐκ. Φἐρσυν «διακοσμητικἐς» τάινίες ποὺ δὲν

ἀντιστοιχοῦν σὲ ἀρμούς. Στὴν προέκταση τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου, σύμφωνα μὲ τὸν

ἀνασκαφἐα, ὑπῆρχε κατώφλι γιὰ τὴν εἴσσδο στὸν Οἶκο Χ ποὺ σήμερα εἶναι καταχω-

σμἐνοι 19. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Οἴκσυ Υ κοντὰ στὸν δυτικὸ τοῖχο διατηρεῖται ἡ κυμα-

τιοφόρος βάση (73 X 1 14 ἐκ.) τοῦ βάθρου Β9. Ἀπὸ τὸν δυτικὸ τοῖχο (εἰκ. 66) σώζον-

ται ὀκτὼ λιθόπλινθσι τοῦ τοιχοβάτη, μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους φέρουν τεκτονικοὺς

ἀγκῶνες, καθὼς καὶ δύο ὀρΘΟστάτες ὕψους 63 ἐκ.

Εἰκ. 66. Οἶκος γ,
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Νότιο πέρας τοῦ Οἴκου ἀποτελεῖ ὁ νότιος ἀναλημματικὸς τοϊχος τοῦ τετραστώου

συγκροτήματος, ποὺ σήμερα σώζεται σὲ κακὴ κατάσταση.

Ἀπὸ τὸν Οῖκο Χ σώζεται μόνο μικρὸ τμῆμα τοϋ βόρειου τοιχοβάτη (παρένθ. πίν.

I"). Σημειώνεται τέλος ὅτι ἡ κατασκευὴ τοϋ οἰκοδομήματος στὸ σύνολό της δὲν εἶναι

ὀρΘΟγώνια. Ὁ δυτικὸς τοϊχος ἔχει σημαντικὴ ἀπόκλιση πρὸς τὰ δυτικά, ἰδιαίτερα

στὸ νότιο τμῆμα του ἐνῶ ὁ ἀνατολικὸς ἀποκλίνει ἐπῖσης πρὸς τὰ δυτικὰ στὸ τμῆμα

Που ἀντιστοιχεῖ στὸν Οἷκο Υ.

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑἩ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ

Ὁ κτιριολογικὸς τύπος τοῦ συγκροτήματος διαμερισμάτων (οἴκων) Πίσω ἀπὸ

στοὰ ἐμφανίζεται τὸν 50 π.Χ. αἰώνα120. Ἡ διάταξη τῶν οἴκων σὲ περίστυλη αὐλή

(ὀρΘΟγώνια ἢ τετράγωνη) ἀποτελεῖ ἐξέλιξη τοῦ τύπου αὐτοῦ ποῦ ἀρχίζει ἀπὸ τὸν 4ο

π.Χ. αἰῶνα, καὶ διατηρεῖται καθ᾿ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἑλληνιστικῆς περιόδου121. Στὴν

τυπολογία τῶν οἴκων τοϋ Ἀσκληπιείου τῆς Μεσσήνης ἀντιστοιχοῦν πολλὰ παρόμοια

κτίρια μὲ διαφορετικὲς λειτουργίες, ὅπως Ἀνάκτορα, Παλαίστρες - Γυμνάσια,

Ἀγορές, Ἡρῶα καὶ Ἱερά.

Ἡ Νότια Στοὰ τῆς Ἀγορᾶς τῆς Μαγνησίας τοῦ Μαιάνδρου122 (2ου π.Χ. αἰ.) καὶ

ἡ Νότια Στοὰ Ι τῆς Ἀθήνας123 (τέλος 4ου π.Χ. αἰ.) μολονότι πολὺ μεγαλύτερες ἀπὸ

τὴ δυτικὴ πτέρυγα τῆς Μεσσήνης παρουσιάζουν ἀναλογίες ὡς πρὸς τὴ σχέση βάΘΟυς

διαμερίσμάτων καὶ στοᾶς καθὼς καὶ ὡς πρὸς τὴ μορφὴ τῶν στοῶν ποὺ εἶναι καὶ στὶς

τρεῖς περιπτώσεις δίστυλες.

Δύο συγκροτήματα σὲ περίστυλη αὐλή, τό «Γυμνάσιο» τῆς Ἐπιδαύρου124 (περ.

300 π.Χ.) καὶ τὸ Κάτω Γυμνάσιο τῆς Πριήνης125 (2ου π.Χ. αἰ.) ἔχουν στὶς βόρειες

πτἐρυγες δίστυλη στοὰ πίσω ἀπὸ τὴν ὁποία βρίσκονται τὰ διαμερίσματα. Στὴν

Ἐπίδαυρο οἱ οἴκοι διακόπτονται στὸ ΒΔ τμῆμα τους ἀπὸ τὴν εἴσοδο, ποὺ ἐδῶ βέβαια

εἶναι μνημειακή, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ ἡ εἴσοδος Ρ διακόπτει τὴ συνέχεια τῶν οἴκων

στὴ δυτικὴ στοὰ τῆς Μεσσήνης. Στὴν Πριήνη πίσω ἀπὸ τὴ δίστυλη στοᾶ ἀντιστοιχεῖ

σειρὰ οἴκων ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἔνας μὲ τριμερὴ διάρθρωση στὴν πρόσοψη ἀνάλογη

μὲ ἐκείνη τῶν οἴκων Κ καὶ Ν τοῦ Ἀσκληπιείου.

Ἡ Παλαίστρα τῆς Ὀλυμπίας126 (200 π.Χ. περίπου), μικρότερων διαστάσεων

ἀπὸ τὸ Ἀσκληπιετο, ἔχει καὶ αὐτὴ διαμερίσματα μὲ τριμερὴ πρόσοψη καὶ σημαν-

τικὲς ὁμοιότητες πρὸς τοὺς οἴκους τῆς Μεσσήνης ὅσον ἀφορᾶ τὰ ἀρχιτεκτονικὰ

μέλη, ὅπως οἱ κίονες καὶ τὰ κιονόκρανα.

Τὸ ἱερὸ στὸ λιμάνι τῆς Κῶ127 (2ος π.Χ. αἰ.) εἶναι ἕνα ἀκόμα συγκρότημα, μικρό-

τερων διαστάσεων ἀπὸ τὸ Ἀσκληπιετο, μὲ τὸ ὁποϊο δμως ἔχει ἀρκετὰ κοινὰ στοιχεῖα.

Οἱ οἶκοι κατελάμβαναν καὶ ἐδῶ μόνο τὴ μία πτέρυγα τοῦ τετραστώου μὲ τὴν παρεμ-

βολὴ στενῆς εἰσόδου. Στὸ ἐσωτερικὸ τῆς περίστυλης αὐλῆς εἶναι τοποθετημένοι οἱ

δύο ναοί, ὅπως στὴ Μεσσήνη ὁ κεντρικὸς ναός, μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι οἱ οἷκοι βλέπουν

τὴν πλάγια (δυτικὴ) ὄψη τῶν ναῶν καὶ ὄχι τὴν πίσω δυτικὴ πλευρὰ ὅπως συμβαίνει

στὸ Ἀσκληπιετο τῆς Μεσσήνης.
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Ἡ ἀγορὰ τῶν Ἰταλῶν στὴ Δῆλο128 ( 110-88 π.Χ.) ἔχει περίστυλη αὐλὴ μὲ συγ-

κροτήματα διαμερισμάτων καὶ στὶς τέσσερεις πλευρές της, καὶ παρόμοιο μέγεθός μὲ

τὸ Ἀσκληπιετο. Ἐντυπωσιακὴ δὲ ὁμοιότητα μὲ τοὺς οἴκους Κ καὶ Ν τῆς Μεσσήνης

ἔχουν δύο ἐξέδρες της (ἀρ. 42 καὶ ἀρ. 15) ὡς πρὸς τὶς διαστάσεις τους ἀλλὰ καὶ τὴ

διάρθρωση τῶν προσόψεων μὲ κλειστὰ τμήματα ἐκατέρωΘεν τῆς εἰσόδου καὶ τρι-

μερὴ διάταξη στὸ κεντρικὸ τμῆμα μεταξὺ παραστάδων καὶ ἰωνικῶν ἀμφικιόνων.

Τέλος τὸ λατρευτικὸ βάθρο στὴν ἡμικυκλικὴ ἐσοχὴ τῆς ἐξέδρας 15 εἶναι ἀνάλογης

κατασκεψῆς μὲ ἐκεῖνο τοῦ Οἴκου Μ.

Ἕνα ἀκὀμα συγκρότημα στὴ Δῆλο, τὸ ἱερὸ τῶν Ποσειδωνιαστῶν τῆς Βηρυττοῦ

(1 10 π.Χ.)129, ἔχει κοινὰ χαρακτηριστικὰ μὲ τοῦς οἴκους τῆς Μεσσήνης. Τὰ τέσσερα

διαμερίσματα βρίσκονται καὶ ἐδῶ στὴ δυτικὴ πλευρὰ τῆς αὐλῆς πίσω ἀπὸ στοὰ καὶ

εἶναι προσανατολισμένα στὰ ἀνατολικά. Ἀποτελοῦνται ἀπὸ δύο εὐρεῖς καὶ δύο σιε-

νοὺς χώρους ποὺ ἐναλλάσσονται ὅπως ἀκριβῶς στοὺς Οἴκους Μ καὶ K. Στὴν ἀρχικὴ

δὲ κατασκευὴ τοῦ ἱεροῦ ὑπῆρχαν μόνο τρεῖς στενόμακροι χῶροι ποὺ ἦταν ἀφιερω-

μένοι στὴ Θεὰ Ἀφροδίτη, στὸν Ποσειδῶνα τῆς Βηρυττοῦ καὶ τὸν Ἡρακλῆ (βλ. σημ.

12). Πρόκειται λοιΠὸν γιὰ ἕναν τριμερὴ σἶκο ἀφιερωμένο σὲ τρεῖς θεότητες μὲ ἐντ υ-

πωσιακὴ ἀναλογία πρὸς τὸν Οἶκο Μ ποὺ εἶχε ἐπίσης τρεῖς χώρους ἀφιερωμένους

στὸν Ἡρακλῆ, στὴν Πόλη τῶν Θηβῶν καὶ στὸν Ἐπαμεινώνδα.

Τὸ Ἡρῶο τῆς Καλυδωνας130 (10 π.Χ.) μὲ διαμερίσματα διατεταγμένα γύρω ἀπὸ

τὶς τρεῖς πλευρὲς περίστυλης αὐλῆς ἔχει πολὺ μικρότερες διαστάσεις ἀπὸ τὸ Ἀσκλη-

πιετο. Μὲ τοὺς οἴκους τῆς Μεσσήνης μπορεῖ ἴσως νὰ συγκριΘεῖ ἡ ἀνατολικὴ κυρίως

πτέρυγά του ποὺ φέρει διαμερίσματα ἐναλλασσόμενα ὡς πρὸς τὸ μέγεθός τους, τὰ

ὁποϊα διακόπτονται ἀπὸ στενόμακρο χῶρο, καθῶς καὶ ἡ βόρεια πλευρά του κυρίως

ὡς πρὸς τὴ μορφολογία τῆς πρόσοψης τοῦ ἡρώου μὲ ἰωνικσὺς ἀμφικίονες μεταξὺ

παραστάδων καὶ κλειστὰ τμήματα στὰ ἄκρα. Συγκρίσιμες εἶναι ἀκόμα οἱ ἀναλογίες

τοῦ ἱωνικοῦ κτονα καὶ τοῦ κιονοκράνου μὲ τὶς ἀντίστοιχες τοῦ Οἴκου Κ.

Οἱ «ἀρχιτεκτονικὲς» ὄψεις ταφικῶν μνημείων στὴν Ἐλληνιστικὴ Ἀλεξάνδρεια

καὶ τὴν Κυρηνἂκὴ132 μὲ τὰ διακοσμημένα ἀπὸ κίονες, ἦμικίονες ἢ παραστάδες,

συνεχῆ πετάσματα τῶν προσόψεών τους, προσομοιάζουν ἀναμφίβολα μὲ τὴ διαρ-

θρωμένη ἐπιφάνεια τῆς ὄψης τῶν οἴκων τῆς Μεσσήνης, ὅπου ἡ πλαστικότ ητα προσ-

δίδεται μὲ τὴν τριμερὴ διάρΘρωση τῶν ἀνοιγμάτων.

Οἰκοδομήματα ποὺ φέρουν ἐγγεγραμμένη ἡμικυκλικὴ ἐξέδρα ἀνάλογα τοῦ ()ἴ᾿

κου Ξ εἶναι:

α) Τὸ Διονύσιο τῆς Θάσου133 (3ου αἰ. π.Χ.), χορηγικὸ μνημετο σὲ μορφὴ μικροῦ

ναοῦ ποὺ περιελάμβανε ἐξέδρα τοξοειδοῦς μορφῆς μὲ χαμηλὴ κυματιοφόρα βάση,

Πάνω στὴν ὁποία ἦταν τοποθετημένα ἀγάλματα σχετικὰ μὲ τὸν Διόνυσο καὶ τοὺς

δραματικσὺς ἀγῶνες.

β) Τὸ ἱερὸ τῶν Ἐπιδοτῶν (Ω) στὴν ἘπίδαυροὶἭ, κτίριο μὲ τριμερὲς ἄνοιγμα σὲ

περίβολο περιελάμβανε τοξοειδὴ χαμηλὴ ἐξέδρα παρόμοιου μεγέθους μὲ τοῦ Οἴκου Ξ.

γ) Ἡ πεταλόσχημη ἀναθήματικὴ βάση στοὺς Δελφούς (ἀρχὲς 3ου π.Χ. αἰ.)!35

στὰ δυτικὰ τοῦ Μνημείου τοῦ Δαόχου ἦταν ἐνταγμένη σὲ ὀρθογωνικὸ κτίριο παρό-

μοιων διαστάσεων πρὸς τὸν Οἶκο Ξ καὶ ἦταν κατασκευασμένη ἀπὸ κυματιοφόρο βά-

ση καὶ μεγάλες λιθοπλίνθους χωρὶς στέψη, ποὺ ἔφεραν ἐλλειψοειδεῖς τόρμους γιὰ

τὴν ἔνΘεση ἀγαλμάτων.

δ) Ὁ ναὸς τῶν Ἀθηναίων στὴ Δῆλο136 (τελευταίου τετάρτου τοῦ 4ου τι.Χ. αἱ.)

131
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περιελάμβανε ἡμικυκλικὴ ἐξέδρα μὲ εὐθὐγραμμες προεκτάσεις ποὺ στὰ ἄκρα της

κάμπτονταν σὲ ὀρθὴ γωνία, κάΘετα πρὸς τὸν τοῖχο. Ἔχει πολλὲς ὁμοιότητες μὲ τὴν

ἐξέδρα τοῦ Οἴκου Ξ: τὴν ἴδια σχεδὸν διάμετρο, παρόμοια κατασκευὴ μὲ ὀρθὸστάτες

καὶ στέψεις πάνω σὲ κυματιοφόρο βάση, τὸ ἴδιο περίπου πλάτος στὴ βάοη- πιΘανό-

τατα νὰ ἀποτέλεσε τὸ πρότυπο γιὰ τὴν ἐξέδρα τῆς Μεσσήνης.

Συμπεραοματικὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἡ κτιριολογικὴ διάταξη τῶν οἴκων τῆς Μεσ-

σῆνης εἶναι τυπικὴ τῶν τετράστωων συγκροτημάτων ἀπὸ τὸν 30 π.Χ. αἰώνα καὶ

θστερα, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ χρῆση τους. Στὴ σχέση τοῦ κτιρίου τῶν οἴκων πρὸς τὴ

στοὰ καὶ τὰ ὑπόλοιπα κτίρια τοῦ τετραστώου τοῦ Ἀσκληπιείου παρουσιάζονται

ὁρισμένες ἰδιομορφίες. Οἱ οἴκοι καταλαμβάνουν μόνο τὴ δυτικὴ πτέρυγα τοῦ

συγκροτἠματος, δὲν ἀναπτύσσονται σὲ ὅλο τὸ μῆκος της, καὶ ἀποτελοῦν τὸ στενότε-

ρο κτίριο τοῦ Ἀσκληπιείου. Τὸ μεγάλο βάθος τῆς δυτικῆς στοᾶς ὡς πρὸς ἐκεῖνο τῶν

οἴκων προσδίδει ἕναν ἰδιαίτερο χαρακτῆρα στὴ δυτικὴ πτέρυγα. Οἱ οἴκοι ἐν σειρᾷ,

γεμάτοι ἀπὸ λατρευτικᾶ ἀγάλματα καὶ ἀναθῆματα ἀποτελοῦσαν ἕνα εἶδος «ἐσοχῶν»

τῆς στοᾶς. Ἡ Θέαση τμημάτων τῶν ἐσωτερικῶν χώρων τῶν οἴκων ἀπὸ τὴ στοὰ εἶναι

συνεχὴς καὶ ἐπαναλαμβανομένη. Ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὸς εἶναι ὁ χῶρος τῆς

ἐξέδρας Ξ μὲ τὰ ἀγάλματα τοϋ Ἀπόλλωνος καὶ τῶν Μουσῶν, ποὺ δὲν εἶχε κλειστὰ

τμήματα πρὸς τὴ στοά, ἀλλὰ χαμηλὰ Θωράκια ἴσως μὲ παράΘυρα, ὅπως καὶ οἱ σηκοὶ

τῶν ὑπολοίπων οἴκων, μὲ λατρευτικὰ ἀγάλματα καὶ ἀναθήματα, ὁρατὰ ἀπὸ τὰ

παράθυρά τους πρὸς τὴ στοά. Δὲν θὰ ἦταν ὑπερβολικὸ λοιΠὸν νὰ ἀποδώοουμε καὶ

χαρακτῆρα «μουσείου» στὸ δυτικὸ τμῆμα τῆς στοδις, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ λατρευτικὸ

περιεχόμενο τῶν οἴκων137.

Στὶς ἐξαιρετικὲς ἰδιομορφίες τῶν οἴκων τῆς Μεσσήνης ἀνῆκει καὶ ὁ τριμερὴς

ναὸς τῆς Ἀρτέμιδος, ἐνταγμένος στὴν ἴδια σειρὰ μὲ αὐτοῦς καὶ ὁ τριμερὴς οἶκος Ν

ποὺ ὅσον ἀφορᾶ στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο βρίσκουμε ἀναλογίες μόνο στὴ Δῆλο.
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Summary

THE ARTEMISION AND THE ΟΙΚΟΙ

OF THE WEST STOA OF THE ASKLEPIEION AT MESSENE

The comp1ex of the Ask1epieion at Messene, surrounded on a11 four sides by stoas,

was comp1ete1y uncovered by Anastasios Or1andos between 1957 and 1972. It is a

1arge peristy1e court, enc1osed on a11 four sides by continuous stoa of doub1e

co1onnade, with rooms at the back. The ob1ong bui1ding with the oikoi (rooms)

occupies the west wing of the Ask1epieion comp1ex.

The 1ayout of this wing fo11ows the schema of ten consequent spaces, five of them

narrow, a1ternating with 1ive wide ones. It is a unified comp1ex of six compartments of

the same depth, differentiated on1y by their 1ength. Their facades towards the doub1e

co1onnade stoa present the same design, fo11owing the pattern of a c1osed section

-tripartite opening— c1osed section. The tripartite opening has two doub1e ha1ph-

co1umns, set axia11y between antae at the two ends. The two openings at either sides

are c1osed off by parapets over which there were windows or gri11s (dryfracta).

The wa11s were made of grey 1imestone, whi1st the architectura1 members, such as

co1umns and antae, where made of softer porous 1imestone (tufa?).

The first ()ikos (Y) to the south-east was dedicated to Ask1epios and his sons. Oikos

(1’) formed the entrance to the Ask1epieion. Oikos (Ξ) is a rectangu1ar space containing

a semicircu1ar pedesta1 upon which, according to Pausanias, stood the statues of

Apo11o and the Muses. The forth ()ikos (N) is entered through the stoa. Two interna1

wa11s divide it into three ais1es housing the statues of Hercu1es, the personified city of

Thebes and Epaminondas. Inside the a1most square Oikos (M), which had a tripartite

opening towards the stoa, a pedesta1 of a statue of Tyche is preserved in situ. An

inscription, dated to AD 42, he1ped identify the 1ast Oikos (K), as temp1e ofArtemis.

The Artemision at Messene presents a tripartite division. Two co1umns and two

antae set the centra1 ais1e-ce11a apart from two 1atera1 ais1es. The entrance is framed by

two doub1e ha1fco1umns. The centre of the west side of the ce11a is occupied by the

1arge pedesta1 on which the cu1t statue of Artemis stood. Within the ce11a a series of

votive pedesta1s be1onging to statues of young «priestesses» of Artemis, some of them

carrying inscriptions, some not, were arranged in a semicircu1ar 1ay-out. Benches, of

which on1y the 1ion-1eg supportings made of stone are preserved, occupied the two

1atera1 ais1es.

The integration of the temp1e into the comp1ex of the oikoi of the west wing

happened during the 2nd century BC, as consequence of the new bui1ding pro-

gramme of the Ask1epeion. It was then that the temp1e of Artemis Orthia, 1ocated to
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the south west of the four-stoa comp1ex, was abandoned and the cu1t was transferred

to the west wing.

The temp1e of Artemis is bui1t in the Ionic order. The 1ower ha1f of its Ionic

co1umns is 1eft unfluted. The base is Attic. The Ionic capita1 is of specia1 interest. It is

carved as part of the uppermost drum of the co1umn, and its flutes taper into f1at

sections. The f1anks (proskefa1aea) of the capita1 are decorated by two banches made

of acanthus and reed 1eaves. Morpho1ogica11y, the combination of e1ements of the

order is characterised by a trend to ec1ecticism. The artfu1 decoration of the capita1s is

simi1ar to that on monuments of De1os, southern Ita1y and Asia Minor. The neckings

of the antae capita1s are decorated with eight-1eaf rosettes, and acanthus 1eaves in

re1ief, rendered in a sty1e simi1ar to that of the acanthus at the ca1yxes of the co1umn

capita1s.

Fina11y, the foot of0.296 m (Attic) was found to be the construction metric modu1e.

The restored drawings of the Ionic order were fashioned according to this modu1e.

The 1ay-out of the oikoi is typica1 of the four-stoa bui1dings during the 3rd

century BC and after, irrespective of their use (pa1aestrae, gymnasia, agoras).

Certain particu1arities may be observed on the re1ation of the oikoi to the stoa and

the rest of the bui1ding of the Ask1epeion: The oikoi occupy on1y the west wing of the

comp1ex, forming its narrowest edifice. The great depth of the stoa renders the west

wing a particu1ar character.

The oikoi set, succeeding each other, fu11 of cu1t statues and votive offerings,

formed a series of recesses in the stoa. The articu1ation and p1asticity of their facades

rendered the west wing a monumenta1 character.

The view to the inside of the oikoi from the stoa was uninterrupted. Oikos (Ξ),

housing statues ofApo11o and the Muses, is of particu1ar character in that it presented

no c1osed off sides towards the stoa. Instead it had on1y 1ow parapets with windows

1ike those at the ce11as of the other oikoi. Therefore, it wou1dn’t be too much of an

exaggeration to argue the west wing of the Ask1epeion at Messene possessed the

character of an “exhibition area" or of a “museum”.



Εὑρεϊῄριο ὀνομάτων

Ἀθήνα 87

Ἀθηνατοι 88

Αἴγυπτος 57

Ἀλεξάνδρεια 88

Α. A1therr-Charon 57

Ἀντωνῖνοι 64

Ἀπόλλων 60, 74, 84, 89

Ἀργολίδα 59

84, 87, 88, 89

Ἀσκληπιὸς 74. 85, 86

Ἀττικὴ 59

Ἀφροδιοιὰς 60

Ἀφροδίτη 60, 88

Β. Ἀφρικὴ 57

Bingb1 60

Βιτρούβιος 59, 60

Δαμοφῶν 64

Δάοχος 88

Δελφοὶ 88

Δῆλος 59, 60, 61, 62, 88, 89

Διονὐοιο 88

Ἐπαμεινώνδας 57, 75, 88

Ἐπίδαυρος 59, 62, 87, 88

Ἐπιδότες 88

Ἑσπερίδες 57

Ἐτρουοκικὸς

Ἔφεοος 59

Ἡρακλῆς 75, 88

Θάοος 88

Θἐμελης 73

Θἠβα 75, 82, 88

Θόλος 59

Ἰθῴμη 75

Ἰταλία 61

Καλογεροράχη 75

Καλυδὼν 88

Κύπρος 57

Κυρἠνη 57

Κυρηναϊκὴ 57, 88

Κῶς 87

Λατίνος 60

Λευκάδια 61

Λεωνιδατο 59, 62

Μαγνησία Μαιάνδρου 60, 87

Μακεδονία 61

Μἀνη 22, 23

Μ. Ἀσία 59, 60, 61

Μεγὼ 33

Μεσόγειος 57

Μεσσηνία 57

Μεοοἠνιοι 57

Μοῦοες 75, 84, 89

Ὀλυμπία 59, 60, 62, 87

Παυσανίας 13, 64, 74, 84, 86

Πελοποννηοος 59

Πέργαμος 60, 62

Ποσειδωνιαοτἐς Βηρυττοῦ 88

Ποσειδῶν Βηρυττοῦ 88

Πριἠνη 87

Roux 59

Ρώμη 60

Stucchi 57

Τύχη 75, 78

Φίλιππος 61

Φιλιππετο 59

Φοινίκη 57

Fortuna Viri1is 60

Φωοφὀρος 13, 55, 64, 75

Χρὐοα 60

Ὠφἑλης 57



Ἔγχρ. ιήν. Ι

Ἕma. m’v. 11

Εἰκ. Ι

Εἰκ. 2

Εἰκ. 3

Εἰκ. 4

Εἰκ. 5

Είκ. 6

Εἰκ. 7

Είκ. 8

Εἰκ. 9

Εἰκ. Ιθ

Εἰκ. 11

Εἰκ. 12

Εἰκ. 13

Εἰκ. 14

Εἰκ. Ι 5

Εἰκ. 16

Εἰκ. 17

Εἰκ. Ι 8

Εἰκ. 19

Εἰκ. 20

Εἰκ. 21

Eix. 22

Εἰκ. 23

Εἰκ. 24

Εἰκ. 25

Εἰκ. 26

Εἰκ. 27

Εἰκ. 28

Εἰκ. 29

Εἰκ. 30

Κατάλσγσς εἰκόνων

Προοπτικὸ τοῦ στεγάστρου τοῦ ναοῦ τῆς Ἀρτέμιδος.

Οἱ οἴκοι τῆς δυτικῆς πτέρυγας τοῦ Ἀσκληπιείσυ.

Κάτσψη τοῦ Ἀσκληπιεῖσυ.

Ὄψη τοῦ ναοῦ ἀπὸ τὴ οτοά.

Κάτοψη τοῦ Ἀρτεμισίου.

Ἄπσψη τοῦ ἐσωτερικοῦ 106 ναοῦ ἀπὸ Β.

Ἄποψη τῆς εἰσόδου τοῦ ναοῦ.

Ἀμφικίσνας καὶ νότιο θωράκισ τῆς εἰσόδου.

α. Ὄψη 106 ναοῦ πρὸς τὴ στοά. β) Τσμὴ Γ-Γ. γ) Τομὴ Α-Α. δ) Τσμὴ Β-Β.

Ἅποψη τῆς βόρειας πτέρυγας τοῦ ναοῦ ἀπὸ Α.

Βάθρσ τοῦ λατρευτικοῦ ἀγάλματος.

Κάτσψη τοῦ Ἀρτεμισίου μὲ ἀρῖΘμηση τῶν βάθρων καὶ τῶν ἀρχιτεκτονικῶν

μελῶν.

Ἡ ἐπιγραφὴ τοῦ βάθρου Β5.

Βάθρο Β5.

Βάθρσ BἸ 1.

Βάθρο Β12.

ΒάΘρο B1.

ΒάΘρσ Β2.

ΒάΘρσ Β3.

ΒάΘρο B7.

Βάθρσ Β8.

Βάθρσ Β9.

Βάθρο B10.

Ἡ βόρεια πτέρυγα τοῦ ναοῦ.

Οἱ παραστάδες ΓΙ2-Π3.

Ἄποψη τῆς νότιας πτέρυγας.

Οἱ παραστάδες [I 1-Π4.

Ὁ σφὀνδυλος K1.

Ἡ βάση τοῦ κῖσνα Κ3.

Ἅποψη τοῦ τμήματος τοῦ δυτικοῦ τοῖχου μὲ ὀπτοπλινθσδσμἠ.

Θραὐσματα ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν.

Θραὐσματα ἀπὸ ἐπιστέψεις βάθρων.
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Εἰκ. 31

Εἰκ. 32

Εἰκ. 33

Εἰκ. 34

Εἰκ. 35

Εἰκ. 36

Εἰκ. 37

Εἰκ. 38

Εἰκ. 39

Εἰκ. 40

Εἰκ. 41

Εἰκ. 42

Εἰκ. 43α-,Β

Εἰκ. 44

Εἰκ. 45

Εἰκ. 46

Ez’x. 47

Εἰκ. 48

Είκ. 49

Εἰκ. 50

Εἰκ. 51

Εἰκ. 52

Εἰκ. 53

Εἰκ. 54a

Εἰκ. 54β

Εἰκ. 55a

Εἰκ. 55β

Εἰκ. 56

Είκ. 57

Εἰκ. 58

Εἰκ. 59

Εἰκ. 60

Εἰκ. 61

Εἰκ. 62

Εἰκ. 63

Εἰκ. 64

Εἰκ. 65

Εἰκ. 66

Παρένθ. nz’v. A’

Παρένθ. m’v. B’

Παρένθ. ἱήν. Γ

Θραὐοματα ἐπιστυλίων.

Τμῆμα τοῦ ἐπιοτυλτου ΕΙ.

Κίονας K1, πλίνθος καὶ Κάτω σφόνδυλος.

Σφόνδυλος Κ2 μὲ κυρτἐς ραβδώσεις.

Κίονας Κ4, πλίνθος καὶ κάτω σφόνδυλος.

Σφόνδυλος Κ5.

Κἰονας K6, πλίνθος καὶ κάτω σφόνδυλσς.

Σφόνδυλος Κ7.

Σφόνδυλοι Κ8 καὶ Κ9.

Κιονὀκρανο K13.

Κιονόκρανο K1 1.

Κιονὀκρανο ΚΠ, πλάγια ὄψη.

Κιονὀκρανο ΚΠ.

Ἐπῖκρανο ΕΙ.

Ἐπῖκρανο ΕΙ.

Πλάγια ὄψη ἐπικράνου ΕΙ.

Κλίμακα στὸ βόρειο πέρας τοῦ ναοϋ.

Ἀναπαράσταοη τῆς κάτοψης τοϋ Ἀρτεμισίου.

Ἀναπαράσταση τῆς κάτοψης μὲ τὰ ἀναΘηματικὰ βάθρα.

Ὁ ἰωνικὸς ρυθμὸς, ἀναπαράσταση.

Κιονὀκρανο ΚΙ 1.

Κυμάτια βάθρων.

Ἐφαρμογὴ τοῦ κατασκευαστικοϋ πόδα στὴν κάτοψη.

ἜΟψη στὴ στοά, ὑπάρχουσα κατάσταση καὶ πρόταση ἀναπαράστασης.

Τομὴ AA, ὑΠάρχουσα κατάσταση καὶ πρόταση ἀναπαράστασης.

Ὄψη στὴ στοά, ὑπόθεση ἀναπαράστασης.

Τομὴ ΒΒ μὲ τὴ στοά, ὑΠόθεση ἀναπαράστασης.

Ἀξονομετρικὴ ἀναπαράσταοη τοῦ Ἀσκληπιετου τῆς Μεσσἠνης.

Οἱ οἴκοι τῆς δυτικῆς πτέρυγας τοῦ Ἀσκληπιεῖσυ.

Οἱ οἶκοι τῆς δυτικῆς πτέρυγας.

Ὄψη τοῦ οἴκου Μ πρὸς τὴ στοά,

Οἶκος M, ἀμφικίονας.

Οἶκος Ν.

Ἄποψη τῆς ἐξέδρας (Ξ) ἀπὸ Δ.

Ἄποψη εἰσόδου (Ρ) ἀπὸ τὴ στοά.

Κατώφλι τῆς δυτικῆς εἰσόδου κατὰ χώραν.

Ἐγκάρσιες τομἐς τῶν οἴκων Μ, Ν, Ξ καὶ Ρ.

Οἶκος Υ.

Τὰ δομικὰ ὑλικὰ τοῦ Ἀρτεμισίου.

Κάτοψη τῶν οἴκων τῆς δυτικῆς πτέρυγας τοῦ Ἀσκληπιείου, ὄψη πρὸς ίὴ

στοά, ἐπιμῆκης τομῆ Ζ-Ζ.

Γραφικὴ ἀποκατάσταση τῆς Κάτοψης τῶν οἴκων.
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