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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται η πλήρης και συστηματική μελέτη της αρχιτεκτονικής 
του δωρικού ναού της Αθηνάς Μακίστου, η χρονολόγηση του μνημείου ως συνόλου αλλά και 

των μελών του, η ερμηνεία του κτηρίου και η θέση του μεταξύ των σύγχρονών του μνημείων (τέλη 
6ου αι. π.Χ. και μετά) στην περιοχή της δυτικής Πελοποννήσου. Η μεθοδολογία που ακολουθήθη
κε συνίσταται αφενός στην εξαντλητική φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση του ναού και 
των μελών του και αφετέρου στη συγκριτική παρουσίαση του διατιθέμενου υλικού σε σχέση με τα 
αρχαία μνημεία είτε από την ίδια περιοχή (δυτική Πελοπόννησος) είτε από το σύνολο του αρχαίου 
ελληνικού κόσμου με βάση τα τυπολογικά, αναλογικά, κατασκευαστικά και μορφολογικά στοιχεία 
καθώς επίσης και τα λίγα επιγραφικά που εμφανίζονται ως τεκτονικά σημεία επί των ηγεμόνων 
κεράμων. Παράλληλα λήφθηκαν υπόψη οι οικονομικές συνθήκες και κυρίως το ιστορικό πλαίσιο. 
Η «Αρχιτεκτονική του ναού της Αθηνάς Μακίστου» εγκρίθηκε ως διδακτορική διατριβή τον Ιούλιο του 
1997 από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. (Την τριμελή 
συμβουλευτική επιτροπή αποτέλεσαν οι καθηγητές Εμμανουήλ Μπίρης, Αφροδίτη Μπιρμπίλη και 
Χαράλαμπος Μπούρας. Οι ίδιοι, μαζί με τους καθηγητές Νικόλαο Καλογερά, Νικόλαο Σταμπολίδη 
και Παναγιώτη Τουρνικιώτη, αποτέλεσαν την εξεταστική επιτροπή.) Αρχικά κυκλοφόρησε σε περιο
ρισμένο αριθμό αντιτύπων, ορισμένα από τα οποία κατατέθηκαν σε αρχαιολογικές βιβλιοθήκες, 
ώστε να μπορούν να ανατρέξουν οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες. Η παρουσίαση υπήρξε εξαντλη
τική και από μια άποψη είχε το χαρακτήρα καταγραφής, την οποία για λόγους τεκμηρίωσης και μό
νον αξίζει να έχει κάθε μνημείο.
Στη συνέχεια, το κείμενο της διατριβής έτυχε νέας επεξεργασίας από τον γράφοντα για να ανταπο- 
κριθεί στις ανάγκες μιας επιστημονικής εργασίας που δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικούς. 
Επίσης περιορίστηκαν η βιβλιογραφία και οι υποσημειώσεις και αφαιρέθηκαν ορισμένες φωτογρα
φίες τεκμηριωτικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν ήταν κατάλληλες για δημοσίευση. Η έκδοση είναι ενη
μερωμένη με βιβλιογραφικά και άλλα στοιχεία που προέκυψαν μετά το 1997 και σε πολλά σημεία 
είναι βελτιωμένη.
Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε να αναθεωρήσω τις απόψεις που διατύπωσα από 
το 1978 και μετά. Αντίθετα, είχα την τύχη να συμφωνήσουν μαζί μου εξαρχής πολλοί σπουδαίοι με
λετητές και αργότερα και οι ελάχιστοι εκείνοι που αρχικά είχαν εκφράσει κάποιες, μικρές αλήθεια, 
επιφυλάξεις, όπως πρέπει πάντα να γίνεται όταν κάτι καινούργιο παρουσιάζεται. Ο θεωρητικός αυ
τός διάλογος, που στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων επί τη βάσει επιστημονικών υποθέσεων, 
από μόνος του έχει πολλές φορές μεγάλη σημασία, διότι αν τα στοιχεία υπάρχουν, δεν χρειάζεται 
περαιτέρω έρευνα. Νιώθω ικανοποίηση διότι αγαθή τύχη φρόντισε ώστε τα δεδομένα που προέ
κυψαν από μελέτες συναδέλφων ή ανασκαφές μνημείων, ιδίως από την ανασκαφή του ναού της 
Αθηνάς στο Πρασιδάκι Ηλείας, να επαληθεύσουν τις εκτιμήσεις μου.

Θερμά ευχαριστώ και από τη θέση αυτή την καθηγήτρια Ισμήνη Τριάντη, που με παρότρυνε να δη
μοσιεύσω την αρχιτεκτονική του ναού της Αθηνάς Μακίστου, παραχωρώντας μου γενναιόδωρα το 
σχετικό υλικό. Ακόμη, την ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις της και τη συνεχή, σταθερή και αποφα
σιστικής σημασίας βοήθειά της.
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Ο Στέλιος Τριάντης (t) με βοήθησε με διάφορες τεχνικές και κατασκευαστικές παρατηρήσεις. Οφεί
λω να αναφερθώ και στον Alfred Mallwitz (t) για τις παρατηρήσεις του και την επιβεβαίωση των 
θέσεών μου.
Ευχαριστώ τους Άγγελο Νακάση, Αναστασία Στασινοπούλου και Αικατερίνη Ταγωνίδου για τη βοή
θεια στην αποτύπωση του μνημείου και των αρχιτεκτονικών του μελών καθώς και τον δρα Μιχάλη 
Αρβανιτάκη και τον Διονύση Μονοκρούσο για τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τη στατική και την 
οικοδομική του ναού.
Αρκετά από τα στοιχεία που αφορούν στον αδημοσίευτο ακόμη ναό της Αθηνάς στο Πρασιδάκι 
οφείλονται στην αρχαιολόγο Ξένη Αραπογιάννη, την οποία και από τη θέση αυτή θερμά ευχαριστώ. 
Ευχαριστώ τους καθηγητές Νικόλαο Γιαλούρη, Πέτρο Θέμελη, Μανόλη Κορρέ, Χαράλαμπο Μπούρα, 
Αναστάσιο Νακάση και Παναγιώτη Φάκλαρη και τους αρχαιολόγους Ουρανία Βιζυηνού, δρα Νίκη 
Μακρή, Άγγελο Ματθαίου, Dimitri Nakassis και Στέλλα Ραυτοπούλου για τη βοήθειάτους στη λύση 
διαφόρων αρχαιολογικών και αρχιτεκτονικών προβλημάτων.
Ευχαριστώ, τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων για τη δημοσίευση 
του παρόντος, και ιδιαίτερα την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημοσιευμάτων Ντιάνα Ζαφειρο- 
πούλου. Επίσης ευχαριστώ τις αρχαιολόγους Ελένη Μπεχράκη και Νατάσα Παπαδοπούλου, που 
επιμελήθηκαντο κείμενο, και το ζωγράφο Γιάννη Παρασκευάδη (t) που είχε την καλλιτεχνική επιμέ
λεια της έκδοσης.
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Α Μέλος που βρέθηκε στο ανατολικό μέρος του ναού
απ Μέλος στον αποθέτη βορειοανατολικά του ναού
Β Μέλος που βρέθηκε στο βόρειο μέρος του ναού
Γ Γ είσο
Γκ Γ είσο καταέτιο
Γμ Γ είσο μακράς πλευράς
Γυ Γ είσο υπαέτιο
Δ Μέλος που βρέθηκε στο δυτικό μέρος του ναού 
δρΣ Σφόνδυλος σε παρακείμενο αγροτικό δρόμο 
Ε Επιστύλιο
Η Αναβαθμός κρηπίδας
Θ Λιθόπλινθος θυραίου τοίχου
I Επίκρανο
Κ Κιονόκρανο με επίπεδους ιμάντες
Κα Κιονόκρανο αναθηματικό
Κτ Κιονόκρανο με ταινία στους ιμάντες
Λ Λίθινο μέλος που βρίσκεται στο Μουσείο Ολυμπίας
Μ Μαρμάρινο μέλος
Μακ Μαρμάρινος αγελαίος καλυπτήρας κέραμος
Μασ Μαρμάρινος αγελαίος στρωτήρας κέραμος
Με Μαρμάρινη επαετίς σίμα
Μηκ Μαρμάρινος ηγεμόνας καλυπτήρας κέραμος
Μησ Μαρμάρινος ηγεμόνας στρωτήρας κέραμος
Μκ Μαρμάρινος καλυπτήρας (ηγεμόνας ή αγελαίος) κέραμος
Ν Μέλος που βρέθηκε στο Νότιο μέρος του ναού
Π Λιθόπλινθος αγελαία τοίχου
Ρ Κρατευτής
Σ Σφόνδυλος
Σα Σφόνδυλος, ο πρώτος κάτω από το κιονόκρανο 
Σβ Σφόνδυλος, ο δεύτερος κάτω από το κιονόκρανο
Σγ Σφόνδυλος, ο τρίτος κάτω από το κιονόκρανο κ.ο.κ.
Τ Τρίγλυφος με συμφυή μετόπη
Υ Μέλος που υπήρχε στο χώρο πριν από τις ανασκαφές της περιόδου 1978-1982 
Χα-Χιβ Λίθινα μέλη που δεν αναγνωρίζονται ως προς τη χρήση τους

Στα αρχιτεκτονικά μέλη δόθηκαν κωδικοί αριθμοί: Τα μέλη που βρίσκονται στην περιοχή του ναού φέρουν γράμματα και 
αριθμούς. Το πρώτο γράμμα δείχνει τη θέση που βρίσκεται το μέλος σε σχέση με το ναό: Β (Βόρεια), Α (Ανατολικά), Ν 
(Νότια), Δ (Δυτικά). Με το γράμμα Υ (από τη λέξη «Υπάρχον») συμβολίζονται τα αρχιτεκτονικά μέλη που είχαν αποκαλυφθεί 
πριν από την ανασκαφή της I. Τριάντη και των οποίων δεν γνωρίζουμε επακριβώς τη θέση εύρεσης -  τα περισσότερα 
προέρχονται από την ανασκαφή του Ν. Γιαλούρη που πραγματοποιήθηκε στο ανατολικό και νότιο μέρος του ναού. Με το 
γράμμα X χαρακτηρίζονται μέλη που βρίσκονται κατά χώραν και δεν αναγνωρίζονται ως προς τη χρήση τους. Το δεύτερο 
γράμμα χαρακτηρίζει το είδος του μέλους, π.χ. Γ (Γείσο). Ακολουθεί αραβικός αριθμός, όταν τα μέλη είναι περισσότερα από 
ένα στην ίδια περιοχή. Αν το μέλος βρίσκεται στο Μουσείο Ολυμπίας φέρει γράμματα που χαρακτηρίζουν το είδος του και 
ακολουθεί, ύστερα από κάθετη γραμμή, ο αριθμός καταγραφής του Μουσείου, δηλαδή το γράμμα Λ (από τη λέξη «Λίθινο») 
και ένας αραβικός αριθμός. Ειδικώς για τα μαρμάρινα μέλη που βρίσκονται στις αποθήκες του Μουσείου, πριν από τον 
αριθμό του Μουσείου σημειώνεται ο κωδικός του μέλους και αύξων αριθμός. Ο συμβολισμός των σφονδύλων άρχισε από 
πάνω προς τα κάτω, αντίθετα από τη σειρά τοποθέτησής τους, για τους ακόλουθους λόγους: α) δεν είναι βέβαιο ότι όλοι οι 
κίονες του ναού αποτελούνταν από τέσσερις σφονδύλους, β) οι ανώτεροι σφόνδυλοι που σώζονται είναι περισσότεροι από 
τους υποκείμενους, και γ) είναι ευκολότερο να οριστεί η τάξη αριθμητικού μεγέθους από τα πάνω παρά από τα κάτω.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

1. Χάρτης τμήματος του νομού Ηλείας.
2. Χάρτης της περιοχής Σκιλλουντίας.
3. Σχέδιο ένταξης του ναού στο εθνικό δίκτυο συντεταγμένων.
4. Κάτοψη του βωμού του ναού.
5. Κάτοψη του ανατολικού τμήματος του περιβόλου του ναού και του βωμού.
6. Κάτοψη κτίσματος βόρεια του ναού.
7. Κάτοψη και όψη μαρμάρινων μελών που δεν ανήκουν στο ναό.
8. Κάτοψη, άνοψη και όψη του δωρικού αναθηματικού κιονοκράνου ΔΚ/Λ323.
9. Όψεις και εγκάρσιες τομές των στενών πλευρών του ναού.

10. Όψεις και κατά μήκος τομή των μακρών πλευρών του ναού.
11. Κάτοψη και όψεις νεωτερικού κτίσματος, του λεγάμενου «των νεότερων λατόμων».
12. Κάτοψη και τομή της ανασκαφικής τομής στο δυτικό θεμέλιο του ναού.
13. Όψη, τομές και κάτοψη της ανασκαφικής τομής στο βόρειο θεμέλιο του ναού.
14. Εγκάρσια τομή της κρηπίδας του ναού.
15. Όψεις και τομές των μελών της κρηπίδας του ναού Η1, Η2, Η3 και Η4.
16. Κάτοψη και τομή του τοιχοβάτη του ναού.
17. Όψεις και άνοψη του κρατευτή ΒΡ.
18. Κάτοψη και τομή του ημίεργου σφονδύλου ΒΣ1α(;).
19. Κάτοψη, όψη και άνοψη του ανώτατου σφονδύλου ΒΣ2α.
20. Κάτοψη και όψη του σφονδύλου ΒΣ3β.
21. Κάτοψη, όψη και άνοψη του ανώτατου σφονδύλου ΒΣ4α.
22. Κάτοψη, όψη και άνοψη του σφονδύλου ΒΣ5β.

23-25. Κάτοψη και όψη των σφονδύλων ΒΣ6α-β, ΒΣ7α-β, ΒΣ8ε-στ.
26-27. Κάτοψη, όψη και άνοψη του σφονδύλου ΒΣ9β και του ανώτατου σφονδύλου ΒΣ10α.
28-37. Κάτοψη και όψη των σφονδύλων ΒΣ11δ-ε, ΒΣ12γ-δ, ΒΣ13δ-ε, ΒΣ14α-β, ΒΣ15α-β, ΒΣ16α-β, ΒΣ17β-γ, 

ΑΣ1ε-στ, ΑΣ2γ-δ, ΑΣ3δ-ε.
38. Κάτοψη, όψη και άνοψη του σφονδύλου ΝδρΣΙβ.
39. Όψη και άνοψη του σφονδύλου ΝδρΣ2β.

40-43. Κάτοψη και όψη των σφονδύλων απΣ1ε-στ, απΣ2δ-ε, απΣ3ε-στ, απΣ4στ.
44. Άνοψη και όψη του κιονοκράνου ΝΚ1.
45. Όψεις και πλάγιες όψεις τμημάτων κιονοκράνων.

46-47. Κάτοψη, τομή και όψεις των αγελαίων λιθοπλίνθων του τοίχου του σηκού ΝΠ1, ΝΠ2, ΝΠ3, ΝΠ4 και ΒΠ.
48. Κάτοψη και όψεις της αγελαίας λιθοπλίνθου του τοίχου του σηκού ΝΠ5.
49. Κάτοψη και όψεις των ανώτατων λιθοπλίνθων του τοίχου του σηκού ΝΘ1, ΝΘ2, ΝΘ3 και ΒΘ.
50. Όψεις, άνοψη και τομή του επικράνου παραστάδας ΝΙ.
51. Όψη και άνοψη του τμήματος επιστυλίου E/A.
52. Όψεις και άνοψη του τμήματος επιστυλίου ή αναθήματος επιστυλίου ΒΕ.
53. Κάτοψη, όψεις και τομή της μετόπης με συμφυή τρίγλυφο ΔΤ.
54. Όψεις και τομή της μετόπης με συμφυή τρίγλυφο ΒΤ.
55. Κάτοψη, όψεις και άνοψη του οριζόντιου γείσου ΝΓμ1.

56-58. Όψεις και κάτοψη των οριζόντιων γείσων ΝΓμ2, ΝΓμ3, ΝΓμ4.
59. Όψεις, κάτοψη, άνοψη και τομή του οριζόντιου γείσου ΝΓμ5.
60. Όψεις, κάτοψη και άνοψη του οριζόντιου γείσου ΝΓμ6.
61. Όψεις και άνοψη του οριζόντιου γείσου ΒΓμ1.
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62. Κάτοψη, όψεις και άνοψη του οριζόντιου γείσου ΒΓμ2.
63. Όψη και άνοψη του οριζόντιου γείσου ΒΓμ3.
64. Όψεις και άνοψη του οριζόντιου γείσου ΒΓμ4.
65. Κάτοψη, όψεις και άνοψη του οριζόντιου γείσου ΒΓμ5.
66. Άνοψη και όψεις του οριζόντιου γείσου ΒΓμ6.
67. Όψεις του οριζόντιου γείσου ΒΓμ7.
68. Κάτοψη, όψη και άνοψη του οριζόντιου γείσου ΒΓμδ.
69. Κάτοψη και όψεις του οριζόντιου γείσου ΒΓμ9.
70. Κάτοψη και όψη του οριζόντιου γείσου ΒΓμ10.
71. Κάτοψη, όψεις και άνοψη του οριζόντιου γείσου ΒΓμ11.
72. Όψεις του οριζόντιου γείσου ΒΓμ12.
73. Κάτοψη και όψεις του οριζόντιου γείσου ΒΓμ13.
74. Κάτοψη, όψη και άνοψη του οριζόντιου γείσου ΒΓμ14.

75-76. Όψεις των οριζόντιων γείσων ΒΓμ15, ΒΓμ16.
77. Όψεις και άνοψη του οριζόντιου γείσου ΒΓμ17.
78. Όψεις και άνοψη του οριζόντιου γείσου ΒΓμ18 και αποτύπωση του τεκτονικού του σημείου.
79. Κάτοψη και όψη του οριζόντιου γείσου ΒΓμ19.
80. Κάτοψη, όψη και άνοψη του οριζόντιου γείσου ΒΓμ20.
81. Κάτοψη και όψη του οριζόντιου γείσου ΒΓμ21.
82. Όψεις του οριζόντιου γείσου ΒΓμ22.
83. Κάτοψη και όψη του οριζόντιου γείσου ΒΓμ23.
84. Όψεις και άνοψη του οριζόντιου γείσου ΒΓμ26.
85. Κάτοψη και όψη του οριζόντιου γείσου ΒΓμ27.

86-87. Όψεις των οριζόντιων γείσων ΒΓμ28, ΒΓμ29
88. Όψεις και άνοψη του οριζόντιου γείσου ΒΓμ30.
89. Όψεις, κάτοψη και άνοψη του οριζόντιου γείσου ΒΓμ31.
90. Όψεις του οριζόντιου γείσου ΒΓμ32.
91. Όψεις και άνοψη του οριζόντιου γείσου ΒΓμ33.
92. Κάτοψη και όψεις του οριζόντιου γείσου ΥΓμ1.
93. Όψεις και άνοψη του οριζόντιου γείσου ΥΓμ2.
94. Τομή, όψη και άνοψη του οριζόντιου γείσου ΥΓμ3.
95. Όψεις των γείσων Γμ/Λ182α, Γμ/Λ182β, Γμ/Λ982ε.
96. Όψεις, κάτοψη και άνοψη του υπαέτιου γείσου ΑΓυ1.
97. Κάτοψη και τομή του υπαέτιου γείσου ΑΓυ2.
98. Όψεις και άνοψη τμήματος του οριζόντιου γείσου Γ/Λ322.
99. Όψεις και άνοψη των γείσων Γ/Λ182γ, Γ/αρ. 20, Γ/αρ. 24.

100. Όψεις των γείσων Γκ/Λ982στ, Γ/Λ982δ.
101. Όψη και άνοψη των μελών ΝΧα1, ΝΧα2, ΝΧα3, ΝΧα4.

102-105. Τα μέλη ΝΧβ, ΝΧγ, ΔΧδ, ΒΧε, ΒΧστ, ΒΧζ, ΝΧη, ΝΧΘ, ΒΧι, ΒΧια, ΒΧιβ.
106-107. Πλάγια όψη και κάτοψη των στρωτήρων ηγεμόνων κεράμων Μησ1/Λ2073, Μησ2/Λ976. 
108-109. Κάτοψη και πλάγια όψη των στρωτήρων ηγεμόνων κεράμων Μησ3/Λ977, Μησ4/Λ978.

110. Όψεις και κάτοψη του στρωτήρα ηγεμόνα κεράμου Μησ5/Λ963.
111-112. Κάτοψη και πλάγια όψη των στρωτήρων ηγεμόνων κεράμων Μησ/Λ929δ, Μησ/Λ931α.

113. Κάτοψη και όψεις του στρωτήρα ηγεμόνα κεράμου Μησ/Λ934δ.
114. Κάτοψη και πλάγια όψη του στρωτήρα ηγεμόνα κεράμου Μησ/Λ935α.
115. Πλάγια όψη και κάτοψη του στρωτήρα ηγεμόνα κεράμου Μησ/Λ930α/938α.
116. Κάτοψη και πλάγια όψη του στρωτήρα ηγεμόνα κεράμου Μησ/Λ946β.

117-118. Πλάγια όψη και κάτοψη των στρωτήρων ηγεμόνων κεράμων Μησ/Λ954, Μησ/Λ955.
119-121. Κάτοψη και όψη των στρωτήρων ηγεμόνων κεράμων Μησ/Λ956, Μησ/Λ957, Μησ/Λ974.

122. Κάτοψη του στρωτήρα ηγεμόνα κεράμου Μησ/Λ2065.
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123. Πλάγια όψη και κάτοψη του στρωτήρα ηγεμόνα κεράμου Μησ/Λ2068.
124. Κάτοψη του στρωτήρα ηγεμόνα κεράμου Μησ/Λ2071.
125. Πλάγια όψη και κάτοψη του στρωτήρα ηγεμόνα κεράμου Μησ/Λ961.

126-130. Κάτοψη των στρωτήρων ηγεμόνων κεράμων Μησ/Λ321α, Μησ/Λ321γ, Μησ/Λ925ε, Μησ/Α930γ, 
Μησ/Λ933δ.

131. Κάτοψη και όψη του στρωτήρα ηγεμόνα κεράμου Μησ/Λ934δ.
132-136. Κάτοψη των στρωτήρων ηγεμόνων κεράμων Μησ/Λ937α, Μησ/Λ943α, Μησ/Λ945α, Μησ/Λ2074, 

Μησ/Λ2075.
137. Όψεις και κάτοψη του στρωτήρα αγελαίου κεράμου Μασ1/Λ1193.
138. Όψη, κάτοψη και άνοψη του στρωτήρα αγελαίου κεράμου Μασ3/Λ1194.
139. Εμπρόσθια όψη του ανθεμίου του καλυπτήρα ηγεμόνα κεράμου Μηκ/Λ920αβγ.
140. Κάτοψη, τομές και όψη του καλυπτήρα ηγεμόνα κεράμου Μηκ1/Λ951.

141-149. Πίσω όψη του ανθεμίου των καλυπτήρων ηγεμόνων κεράμων Μηκ/Λ320ε, Μηκ/Λ923, Μηκ/Λ950, 
Μηκ/Λ959, Μηκ/Λ2038, Μηκ/Λ2042, Μηκ/Λ2045, Μηκ/Λ2046, Μηκ/Λ2057α.

150-154. Άνοψη των καλυπτήρων ηγεμόνων κεράμων Μηκ/Λ920αβγ, Μηκ/Λ921, Μηκ/Λ922, Μηκ/Λ971, Μηκ/Λ2037.
155. Κάτοψη του καλυπτήρα ηγεμόνα κεράμου Μηκ/Λ2047.
156. Τεκτονικά σημεία ηγεμόνων κεράμων.
157. Κάτοψη, πλάγια όψη και τομές του καλυπτήρα αγελαίου κεράμου Μακ1/Λ2048.
158. Κάτοψη και όψεις του τμημάτος της επαετίδος σίμας Με1/Λ324α.
159. Όψεις και κάτοψη του τμημάτος της επαετίδος σίμας Με2/Λ2055.
160. Κάτοψη και όψη του τμήματος της επαετίδος σίμας Με3/Λ2063.
161. Μαρμάρινη ψευδοϋδρορρόη. Εμπρόσθια όψη της λεοντοκεφαλής Λ2056 και της γλώσσας Λ301.
162. Μαρμάρινη ψευδοϋδρορρόη. Πλάγιες όψεις της λεοντοκεφαλής Λ2056 και πλάγια όψη της γλώσ

σας Λ301.
163. Γραφική αποκατάσταση του θριγκού της στενής πλευράς του ναού.
164. Γ ραφική αποκατάσταση της κάτοψης του ναού.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Αθήνα, Παρθενών I (πώρινος) Αρχές 5ου αι.

Αθήνα, ναός Αθηνάς (εκατόμπεδον) 570;
Αθήνα, Παρθενών II (Προπαρθενών) 488
Αθήνα, ναός Απόλλωνος Δελφινιού 450;
Αθήνα, ναός Ηφαίστου 449-444
Αθήνα, Παρθενών III 447-438
Αθήνα, Προπύλαια 437-432
Αθήνα, ναός Αθηνάς Νίκης 432/30-24
Αίγινα, ναός Αφαίας (αρχαϊκός) 580
Αίγινα, ναός Απόλλωνος 520-510

Αίγινα, ναός Αφαίας (κλασικός) 500
Ακράγας, ναός D «Ήρας Λακινίας» 460-450
Ακράγας, ναός I «Διοσκούρων» 450;
Ακράγας, ναός Α «Ηρακλέους» 450

Ακράγας, ναός Β Ολυμπίου Διός 440
Ακράγας, ναός F «Ομονοίας» 425;

Αλίφειρα, ναός Αθηνάς 500
Άργος, ναός Ήρας (παλαιός) 650;
Άργος, ναός Ήρας 400;
Άρτα, ναός 500;
Ασέα, ναός Αθηνάς Σώτειρας και Ποσειδώνος 525-500
Άσσος, ναός Αθηνάς 530;
Αυλίδα, ναός Αρτέμιδος 5ος αι.
Βάσσες Φιγαλείας, ναός Επικουρίου Απόλλωνος 430/420;

Βραυρώνα, ναός Αρτέμιδος 525;-500;
Βραυρώνα, Στοά 425-415
Δελφοί, ναός Προναίας Αθηνάς I 550-500
Δελφοί, ναός Απόλλωνος («Αλκμεωνιδών») 525;

Δελφοί, ναός Προναίας Αθηνάς II 510;
Δελφοί, Θησαυρός Αθηναίων 470

Δελφοί, ναός Απόλλωνος 373-320

Δήλιο Πάρου, ναός Αρτέμιδος 490-480

Dörpfeld, Alte Athena-Tempel I, 275-277' 
ο ίδιος, Alte Athena-Tempel II, 337-351 
Ορλάνδος, Παρθένων, τ. 2, 18 
Dinsmoor, Hekatompedon, 109-151 
Κορρές, Αθηναϊκή αρχιτεκτονική, 23 
Koch, Theseustempel, 145 
Ορλάνδος, Παρθένων, τ. 2, 93 
Dinsmoor, Architecture, 199 
Dinsmoor, Architecture, 185' Ζιρώ, Νίκη, 46 
Schwandner, Aphaiatempel, 120 
Wurster, Apollontempel,·12V Walter, Alt-Ägi
na, 90
Bankei, Aphaia, 170 
Mertens, Segesta, 201 
Gruben, Tempel, 302
Gruben, Tempel, 305' Τέλη 6ου αι. n.X. Mar
coni, Agrigento, 51 
Marconi, Agrigento, 66 
Gruben, Tempel, 313' 450-440 n.X. Marconi, 
Agrigento, 80 
Ορλάνδος, Αλίφειρα, 95 
Wright, Heraeum, 190 
Pfaff, Hera, 191
Βοκοτοπούλου, Ναός Άριας, 41
Ρωμαίος, Αθηνά Σώιειρα, 115
Bacon κ.ά., Assos, 63
Θρεψιάδης, Αυλίς 1962, 139
Mallwitz, Bassai, 4Τ 425-421 n.X. Cooper,
Bassai, 165
Μπούρας, Μαθήματα, 163
Μπούρας, Βραυρών, 159
Schwandner, Aphaiatempel, 117
Gruben, Tempel, 76' 513-505 n.X. Courby,
Apollon - Delphes, 110
Gruben, Tempel, 93
Francis, Greece, 101' 490 n.X. Audiat, Tré
sor, 91
Gruben, Tempel, 76-77' 369 n.X. Courby, 
Apollon - Delphes, 113 
Schuller, Artemistempel, 73

* Περιλαμβάνονται τα σημαντικότερα από τα αρχαία ελληνικά μνημεία με τα οποία συγκρίνεται ο ναός της Αθηνάς 
Μακίστου. Στην παρούσα εργασία, οι όροι «αρχαϊκός» και «κλασικός» για το ναό της Αφαίας χρησιμοποιούνται συμβατικά 
για να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των δύο φάσεων του μνημείου.
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Δήλος, ναός Απόλλωνος («Αθηναίων») 434 Kalpaxis, Hemiteles, 153’ 478-303 π.Χ. Gru
ben, Tempel, 147

Έγεστα, ναός 420-410 Mertens, Segesta, 205
Ελέα Μεγάλης Ελλάδας, ναός Αθηνάς(;) 480; Carpiceci - Pennino, Paestum, 110- de Palma, 

Magna Grecia, 187
Ελευσίνα, Τελεστήριο 445-435 Kalpaxis, Hemiteles, 153
Επίδαυρος, ναός Ασκληπιού 390; Gruben, Tempel, 135
Επιζεφύριοι Λοκροί, ναός 470-460 Costabile, Architettura Samia, 39’ 480 π.Χ. 

Greco, Μεγάλη Ελλάς, 226
Ερέτρια, ναός Δαφνηφόρου Απόλλωνος 470 Francis, Greece, 13' 530-505 π.Χ. Auberson - 

Schefold, Ερέτρια, 152
Έφεσος, ναός Αρτέμιδος (παλαιός) 560-460; Dinsmoor, Architecture, list
Έφεσος, ναός Αρτέμιδος 356-236; Dinsmoor, Architecture, list
Θέρμο, ναός Απόλλωνος 625; Gruben, Tempel, 33
Ιμέρα, ναός «Νίκης» 470-460 Marconi, Himera, 53- 480 π.Χ. Koldewey - 

Puchstein, Tempel, 233
Ισθμια, ναός Ποσειδώνος 460; Broneer, Poseidon 1971, 101
Καλυδών, ναός Λαφρίας Αρτέμιδος 580; Ρωμαίος, Καλυδών, 38
Καρθαία Κέας, ναός Αθηνάς(;) 510-500 Μενδώνη, Καρθαία, 161
Κέρκυρα, ναός Αρτέμιδος 600; Ρωμαίος, Καλυδών, 37- Gruben, Tempel, 108
Κέρκυρα, ναός στο Καρδάκι 510 Osborne, Γένεση, 381
Κομποθέκρα, ναός Λιμνάτιδος Αρτέμιδος 478-475 στον παρόντα τόμο, 223- 5ος αι. π.Χ. Mül

ler, Artemistempel, 326
Κόρινθος, ναός Απόλλωνος 540; Dinsmoor, Architecture, 89' 600-550 π.Χ. 

Stillwell κ.ά., Architecture, 126
Κρότων, ναός Ήρας 480; Koldewey - Puchstein, Tempel, 233
Κυρήνη, ναός Απόλλωνος (αρχαϊκός) 550; Stucchi, Architettura Cirenaica, 16
Κυρήνη, ναός Διός 450 Stucchi, Architettura Cirenaica, 29
Λέπρεο, ναός Δήμητρος 375-371 στον παρόντα τόμο, 228- 375-350 π.Χ. Knell, 

Demetertempel, 59
Λίνδος, ναός Αθηνάς 350-342 Dyggve, Athana Lindia, 128
Μάκιστος, ναός Αθηνάς 500-490 στον παρόντα τόμο, 271
Μεταπόντιο, ναός Β 1 Ήρας 570 Gruben, Tempel, 262
Μεταπόντιο, ναός Β II Ήρας 530 Gruben, Tempel, 262
Μεταπόντιο, ναός Ήρας («Tavole Palatine») 525;-500; Gruben, Tempel, 264
Μεταπόντιο, ναός Α Απόλλωνος 450; Adamesteanu, Santuari, 154
Μητρόπολη Καρδίτσας, ναός Απόλλωνος 575-550 Gruben, Ναοί, 47
Μολύκρειο Αιτωλίας, ναός «Ποσειδώνος» 4ος αι. Ορλάνδος, Μολύκρειον, 62
Μπόμπες Μακρυσίων, ναός Διός 500-490 στον παρόντα τόμο, 222· Αρχές 5ου αι. π.Χ. 

Γιαλούρης, Μπόμπες 1954, 290
Νεάνδρεια Τρωάδος, ναός 580; Dinsmoor, Architecture, 62
Νεμέα, ναός Διός 320 Hill, Nemea, 46
Ολυμπία, ναός Ήρας 600; Searls - Dinsmoor, Heraeum, 80- Mallwitz, 

Olympia, 138
Ολυμπία, Θησαυρός Συρακουσίων 480-475 Herrmann, Olympia, 100
Ολυμπία, Θησαυρός Γελώων 560; Gruben, Ναοί, 75- 540 π.Χ. Dinsmoor, Archi

tecture, 116
Ολυμπία, Θησαυρός Μεγαρέων 500; Herrmann, Schatzhaus-Architektur, 348
Ολυμπία, Θησαυρός Σικυωνίων 460 Herrmann, Olympia, 100
Ολυμπία, ναός Διός 471-457; Mallwitz, Olympia, 211
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Ολυμπία, Μητρώον
Παλλήνη, ναός Αθηνάς (Άρεως στην Αγορά των Αθηνών)

Πέργαμος, ναός Αθηνάς Πολιάδος Νικηφόρου 
Ποσειδωνία (εκβολές Σιλάρου), ναός Αργείος Ήρας

Ποσειδωνία, ναός Ήρας I

Ποσειδωνία, ναός Αθηνάς 
Ποσειδωνία, ναός Ήρας II

Πρασιδάκι, ναός Αθηνάς

Πριήνη, ναός Αθηνάς Πολιάδος 
Πτώο, ναός Απόλλωνος 
Ραμνούς, ναός Νεμέσεως 
Σάμος, ναός Ήρας III (Ροίκου)
Σάμος, ναός Ήρας IV (Πολυκράτειος)
Σάρδεις, ναός Αρτέμιδος
Σελινούς, Μέγαρο Δήμητρος Μαλοφόρου

Σελινούς, ναός C 
Σελινούς, ναός D 
Σελινούς, ναός FS 
Σελινούς, ναός GT Απόλλωνος 
Σελινούς, ναός ER Ήρας 
Σελινούς, ναός Α Απόλλωνος

Σελινούς, ναός Ο Αθηνάς 
Σούνιο, ναός Ποσειδώνος (παλαιός)

Σούνιο, ναός Αθηνάς 
Σούνιο, ναός Ποσειδώνος 
Στράτος, ναός Διός 
Συρακούσες, ναός Απόλλωνος

Συρακούσες, ναός Ολυμπίου Διός 
Συρακούσες, ναός Αθηνάς 
Τεγέα, ναός Αρτέμιδος Κνακεάτιδος 
Τεγέα, ναός Αλέας Αθηνάς (αρχαϊκός)
Τεγέα, ναός Αλέας Αθηνάς

Υάμπολη Φωκίδας (Καλαπόδι), ναός Ελαφηβόλου Αρτέμιδος 
Ύρια Νάξου, ναός

400-390 Mallwitz, Olympia, 161
440 Κορρές, Αθηναϊκή αρχιτεκτονι

κή, 21
250; Dinsmoor, Architecture, list
570-560 Zancanl Montuoro - Zanotti- 

Bianco, Se/e, 62
550; Kraus, Paestum, 35- 550-540 

π,Χ. Mertens, Heratempel, 92
510; Krauss, Paestum, 45
474 Mertens, Segesta, 197' 460-450 

π.Χ. Krauss, Paestum, 64
478-475 στον παρόντα τόμο, 227· 500- 

450 π.Χ. Αραπογιάννη, ΑΔ 2000 
(υπό έκδοση)

340-156; Dinsmoor, Architecture, list
310 Ορλάνδος, Πτώον, 109
430; Orlandos, Némésis, 318
560 Osborne, Γένεση, 381
510 Kalpaxis, Hemiteles, 66
350-300; Dinsmoor, Architecture, list
560 Osborne, Γένεση, 381' 6ος αι. 

π.Χ. Gruben, Tempel, 274
550; Gruben, Tempel, 278
540; Gruben, Tempel, 279
530;-520 Gruben, Tempel, 284, 288
520-450 Gruben, Tempel, 288-289
465-450 Gruben, Tempel, 294
460 Dinsmoor, Architecture, 108' 450 

π.Χ. Gruben, Tempel, 279' 480(;) 
Koldewey - Puchstein, Tempel, 
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450; Gruben, Tempel, 279
Αρχές 5ου αι. Dinsmoor, Architecture, 107- 

Gruben, Tempel, 212
450; Gruben, Tempel, 217
440-436 Ορλάνδος, Παρθένων, τ. 2, 74
320-310 Ορλάνδος, Στράτος 1916,18
600-575 Gruben, Tempel, 266- 565 π.Χ. 

Osborne, Γένεση, 381
555; Dinsmoor, Architecture, 75
480-475 Mertens, Segesta, 195
525-500; Ρωμαίος, Κνακεάτις, 17
550;-500; 0stby, Tegea, 124
350; Gruben, Tempel, 129' 386 π.Χ. 

Dugas κ.ά., Aléa, 127
400 Felsch - Kienast, Phokis, 17
570 Λαμπρινουδάκης κ.ά., Ύρια, 191
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ναός της Αθηνάς Μακίστου βρίσκεται στην κορυφή λόφου, σε υψόμετρο 354 μ., κοντά στο 
χωριό Σκιλλουντία (πρώην Μάζι) του δήμου Σκιλλούντος της επαρχίας Ολυμπίας του νομού 

Ηλείας. Στην περιοχή υπάρχουν και άλλοι ναοί, όπως στις Μπόμπες (του Διάς), στην Κομποθέκρα 
(της Λιμνάτιδος Αρτέμιδος), στο Λέπρεο (της Δήμητρος) και στο Πρασιδάκι (της Αθηνάς). Ο ναός 
είναι τυπικός δωρικός περίπτερος, διπλούς εν παραστάσι, με 6 x 13 κίονες και διπλή δωρική δίτο- 
νη εσωτερική κιονοστοιχία, κατασκευασμένος από κογχυλιάτη, με μαρμάρινη κεράμωση. Τα εναέ- 
τια γλυπτά απεικονίζουν Γιγαντομαχία και Αμαζονομαχία, θέματα συνήθη σε ναούς της Αθηνάς. 
Μικρές ανασκαφές στο ναό έγιναν το 1880 από τους Ε. Καστόρχη και Π. Καββαδία, το 1939 από 
τον Φ. Σταυρόπουλο και το 1959 από τον Ν. Ζαφειρόπουλο. Ο Ν. Γιαλούρης αποκάλυψε το 1960 τα 
στενά πτερά, τον πρόναο και το βωμό. Τα έτη 1978-1981, περίοδο κατά την οποία εργάστηκα στο ναό 
ως αρχιτέκτονας της ανασκαφής, αποκαλύφθηκε από την I. Τριάντη το υπόλοιπο τμήμα του ναού. 
Τότε βρέθηκε ψήφισμα με το όνομα της Αθηνάς και ονόματα πολιτών της Μακίστου.
Η παρούσα εργασία είναι διαρθρωμένη σε επτά κεφάλαια. Στο πρώτο παρουσιάζονται γενικά στοι
χεία που αφορούν στο μνημείο- στο δεύτερο γίνεται περιγραφή του μνημείου και των μελών του- 
στο τρίτο γίνεται λόγος για την οικοδομική του μνημείου- στο τέταρτο παρουσιάζονται διάφορα με- 
τρολογικά στοιχεία- στο πέμπτο επιχειρείται γραφική αποκατάσταση του ναού- στο έκτο γίνονται 
συγκρίσεις με άλλα μνημεία και στο έβδομο προσπάθεια χρονολόγησης του ναού. Ακολουθεί εκτε
ταμένη περίληψη στα αγγλικά. Δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εργασίας τα υπόλοιπα 
ζητήματα του ναού, όπως τα αρχιτεκτονικά γλυπτά, που δημοσίευσε η I. Τριάντη, η κεραμική, τα με
τάλλινα και τα λοιπά ευρήματα της ανασκαφής. Επίσης δεν γίνεται αναφορά στα ίχνη κατοίκησης 
προϊστορικών χρόνων τα οποία πιστοποιήθηκαν από τις ανασκαφές που διενεργήθηκαν στην περιο
χή γύρω από το ναό.
Εκτός από την αναλυτική παρουσίαση του μνημείου, στην παρούσα εργασία διατυπώνονται για πρώ
τη φορά οι ακόλουθες απόψεις που έχουν, πιστεύω, γενικότερο ενδιαφέρον:
1. Ο ναός της Αθηνάς Μακίστου είναι πρώιμος, των αρχών του 5ου αιώνα π.Χ. (500-490 π.Χ.). Εμφα
νίζει μεγάλες ομοιότητες με τους μεταγενέστερους ναούς της Αθηνάς στο Πρασιδάκι Ηλείας, της 
Ήρας II στην Ποσειδωνία και του Διός στην Ολυμπία, το σχεδίασμά των οποίων ενδέχεται να επη
ρέασε. Ο ναός δεν έφερε αρχικώς εναέτια γλυπτά, τα οποία προστέθηκαν αργότερα, ύστερα από 
περίπου εκατό χρόνια, πιθανόν κατά τα πρότυπα των γλυπτών του ναού του Διός στην Ολυμπία, 
που εν τω μεταξύ είχε κτιστεί.
2. Στη δυτική Πελοπόννησο δεν συνηθίζονται γλυπτά στα αετώματα. Αετωματικά γλυπτά εμφανί
ζονται για πρώτη φορά στο ναό του Διός στην Ολυμπία.
3. Ο οπισθόδομος του ναού της Αθηνάς Μακίστου ήταν βαθύτερος από τον πρόναο. Από στατι
στικά στοιχεία προκύπτει ότι οι πρώιμοι ναοί είχαν βαθείς οπισθοδόμους. Σταδιακά το βάθος αυτό 
μειωνόταν, για να καταλήξει ο οπισθόδομος διακοσμητικό στοιχείο ή και να εξαφανιστεί, ενώ αντί
στοιχα μεγάλωνε το βάθος του προνάου. Ο πρόναος του Παρθενώνα, που, ως γνωστόν, στη διάρ
κεια της κατασκευής του μνημείου βάθυνε κατά 2%, προσαρμόστηκε, πιστεύω, καλύτερα στις προ
τιμήσεις της εποχής για βαθύτερους προνάους.
4. Στον ελλαδικό χώρο, ο ναός της Αθηνάς Μακίστου αποτελεί το αρχαιότερο γνωστό παράδειγμα 
για τη χρήση ενιαίου μεταξονίου σε όλες τις πλευρές. Το χαρακτηριστικό αυτό παρατηρείται σε
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πρωιμότερους ναούς της Μεγάλης Ελλάδας (ναοί της Αργείος Ήρας και της Αθηνάς στην Ποσει- 
δωνία) και δεδομένου ότι οι νεωτερισμοί ξεκινούσαν συνήθως από τη μητρόπολη, ίσως κάποτε 
βρεθεί στη μητροπολιτική Ελλάδα και άλλος ναός, πρωιμότερος από αυτόν της Αθηνάς Μακίστου, 
με ενιαίο μεταξόνιο στις πλευρές.
5. Το ανατολικό πτερό του ναού είναι βαθύτερο του δυτικού, όπως συνηθίζεται σε ναούς της δυτι
κής και της νησιωτικής Ελλάδας και της Σικελίας, σε μια προσπάθεια προσέλκυσης των πιστών στο 
ανατολικό μέρος.
6. Για την ανάρτηση ορισμένων μελών του ναού χρησιμοποιήθηκαν ξύλινοι λύκοι μεγάλων διαστά
σεων. Ξύλινοι λύκοι μεγάλων διαστάσεων χρησιμοποιήθηκαν σε όλα τα μνημεία από μαλακό λίθο, 
όπως ο κογχυλιάτης και ο πωρόλιθος, για να κατανέμονται οι πιέσεις σε μεγάλη επιφάνεια και να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος θρυμματισμού του λίθου. Σιδερένιοι λύκοι, που είναι κατάλληλοι μόνο για 
σκληρούς, συνεκτικούς ασβεστολίθους, χρησιμοποιούνταν μόνο στο εργοτάξιο για μεταφορές που 
απαιτούσαν μεγάλη ακρίβεια, δηλαδή παρείχαν τη δυνατότητα μεταφοράς του λίθου είτε με κεκλι
μένη την κάτω έδρα είτε οριζοντίως. Το όνομα λύκος δεν προέρχεται από το ομώνυμο θηλαστικό, 
αλλά από το πτηνό λύκος (καλιακούδα) με το οποίο μοιάζει στο προφίλ. Η ανάρτηση ορισμένων 
μελών έγινε με προσωρινούς ξύλινους αγκώνες που σφηνώνονταν με ελαφρά επίκρουση στο άνω 
τμήμα των κατακόρυφων παρειών των λίθων ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε ανεπιθύμητη στρο
φή του μέλους.
7. Οι αναρτήσεις των μελών γίνονταν με τρόπο ώστε η προς τοποθέτηση κάτω πλευρά να παρου
σιάζει ελαφρά κλίση ως προς την οριζόντιο και η πρώτη επαφή να είναι γραμμική και όχι επιφα
νειακή. Αποφασιζόταν δηλαδή εκ των προτέρων ποια ακμή θα ακουμπούσε πρώτη. Η τεχνική αυτή 
εφαρμόζεται και σήμερα με σκοπό την ομαλή παραλαβή του φορτίου, αλλά και την ένθεση κάτω 
από το μέλος διαφόρων ξύλινων συνήθως στοιχείων, όπως μαλακώματα, κατρακύλια κ.λπ., ώστε να 
διευκολύνονται οι εργασίες τοποθέτησης. Το ζήτημα έχει θίξει και ο Β. Μβιΐιη.
8. Το επίχρισμα του ναού ήταν από κονιορτοποιημένο ασβεστολιθικό υλικό. Δεν βρέθηκαν καμένα 
τμήματα (ασβέστης), που λειτουργούν ως κόλλα. Χρησιμοποιήθηκε μάλλον κάποιο είδος οργανικής 
κόλλας, που δεν είναι πλέον δυνατόν να ανιχνευθεί.
9. Ο ναός του Διός στις Μπόμπες είναι σύγχρονος του ναού της Αθηνάς Μακίστου. Οι ναοί της Λιμνά- 
τιδος Αρτέμιδος στην Κομποθέκρα και της Αθηνάς στο Πρασιδάκι, που βρίσκονται νοτιότερα, φαίνεται 
ότι κτίστηκαν στο διάστημα 478-475 π.Χ.
10. Ο ναός της Αθηνάς Μακίστου καταστράφηκε από φωτιά. Στη διάρκεια της καταστροφής έπνεε 
ανατολικός άνεμος.
11. Οι αντισεισμικές κατασκευές στην αρχαιότητα ήταν ανύπαρκτες. Οι αρχαίοι οικοδόμοι φρόντιζαν 
απλώς να κατασκευάσουν ένα γερό κτήριο. Η αντοχή σε σεισμική καταπόνηση, όταν παρατηρείται, 
είναι συμπτωματική. Ως ένδειξη γνώσεων σε ζητήματα αντισεισμικής καταπόνησης θα μπορούσε 
να θεωρηθεί η κατασκευή κτηρίου που θα άντεχε δίχως να έχει υπερδιαστασιολογηθεί.
12. Το εσώτατο μέρος του σηκού του ναού της Μεσσήνης διαχωριζόταν με χαμηλό θωράκιο και 
βρισκόταν σε ψηλότερο κατά μία βαθμίδα επίπεδο από το εμπρόσθιο τμήμα του σηκού, ώστε να 
εξαίρετοι ο χώρος του αδύτου.
13. Στην κρηπίδα των ναών του Επικουρίου Απόλλωνος και του Διός στη Νεμέα και πιθανόν στην 
κεράμωση του ναού της Αθηνάς Μακίστου χρησιμοποιήθηκε υδαρής πηλός για την εξομάλυνση της 
άνω επιφάνειας των δόμων των αναβαθμών. Έτσι, η έδραση των υπερκείμενων στρώσεων ήταν 
ευχερέστερη και ασφαλέστερη.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Ο ναός της Αθηνάς Μακίστου1 (Π ίν. 1) βρίσκεται σε υψόμετρο 354 μ. κοντά στο χωριό Σκιλλουντία 
που ανήκει σήμερα στον Δήμο Σκιλλούντος της Επαρχίας Ολυμπίας του νομού Ηλείας (Σχέ δ. 1). Το 
όνομα του χωριού δεν σχετίζεται με την αρχαία τοπογραφία της περιοχής. Παλαιότερα το χωριό ονο
μαζόταν Μάζι (Σχέδ. 2) και βρισκόταν ένα χιλιόμετρο ανατολικά της σημερινής του θέσης2. Αφού 
προσπεράσουμε το χωριό Σκιλλουντία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, συναντάμε δύο υστε- 
ροκλασικά νεκροταφεία -πιθανόν τμήματα του ίδιου νεκροταφείου- δεξιά και αριστερά της οδού3. 
Στη συνέχεια, ακολουθώντας την ίδια πάντα κατεύθυνση και πριν φθάσουμε στο παλαιό χωριό, που 
σήμερα είναι σχεδόν εγκαταλελειμμένο, συναντάμε στα δεξιά μας μια αγροτική οδό, που, ύστερα 
από 300 μέτρα και μια ανηφορική παράκαμψη στα δεξιά, οδηγεί σε ένα χαμηλό τραπεζιόσχημο λόφο 
(Σχέδ. I), στην κορυφή του οποίου βρίσκεται ο ναός της Αθηνάς (Σχέδ. 3, IV). Η πρόσβαση είναι 
ομαλότερη από τα δυτικά (Σχέ δ. I, III), ενώ στα βόρεια και στα ανατολικά του λόφου διαμορφώνο
νται απόκρημνες πλαγιές. Ο λόφος αυτός δεν είναι ο ψηλότερος της περιοχής, είναι όμως ορατός 
από την Κρέστενα και τις Μπόμπες (Σχέδ. 1), όπου έχει αποκαλυφθεί μικρός ναός του Διός4.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη αρχαίου οικοδομήματος κοντά στο χωριό Σκιλλουντία χρο
νολογούνται το 1879 και προέρχονται από το γιατρό Σ. Παπασπυρίδη, που υπηρετούσε στην Κρέ
στενα. Αυτός υπέδειξε στον αρχαιολόγο καθηγητή Ε. Καστόρχη τη θέση απ’ όπου οι κάτοικοι της 
περιοχής έπαιρναν διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη (αφού προηγουμένως τα λατομούσαν επί τόπου) 
για το κτίσιμο δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων. Έως τις αρχές του 20ού αιώνα ο ναός δεν έπαψε 
να χρησιμοποιείται σαν λατομείο5 για τα σπίτια και κυρίως την εκκλησία του χωριού Μάζι, σύμφω
να και με τις αφηγήσεις των ηλικιωμένων κατοίκων του χωριού.
Το χρονολόγιο των ερευνών και της μελέτης του μνημείου είναι το ακόλουθο:

1879: Ο Π. Καββαδίας, Έφορος Αρχαιοτήτων Ολυμπίας, διεξάγει την πρώτη ανασκαφική έρευνα ανοί- 
γοντας δοκιμαστικές τάφρους κατά την ανατολική και δυτική πλευρά του μνημείου. Ο ναός σωζόταν 
τότε μέχρι κάποιο ύψος. Τα αποτελέσματα της ανασκαφής ανακοινώνονται από τον Ε. Καστόρχη 
στην εφημερίδα Παλιγγενεσία και στο περιοδικό Αθήναίον6.

1 Η θέση του ναού δεν έχει σχέση με το σύγχρονο χωριό Μάκιστος της επαρχίας Ολυμπίας.
2 Το χωριό μεταφέρθηκε τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αι. στη θέση Τρανό Πλάι (Σχέδ. 2), γιατί η παλαιό θεωρήθηκε 
επισφαλής.
3 Παρλαμά, Μάζι, 206' Τριάντη, Μάζι 1978, 77-78.
4 Γιαλούρης, Μπόμπες, 1954, 290.
5 Καστόρχης, Παλιγγενεσία α- ο ίδιος, Παλιγγενεσία β. Ο ναός χρησιμέυσε και παλαιότερα σαν λατομείο, όπως πιστοποιεί
ται από τα θεμέλια τρίκλιτης εκκλησίας που βρίσκεται 200 μ. ανατολικά του ναού (Σχέδ. 2, Π ίν. 9β), στα αριστερά του δρό
μου που οδηγεί από το νέο χωριό Σκιλλουντία στο παλιό χωριό Μάζι. Η εκκλησία αυτή, κατά τον Ε. Meyer (Wanderungen, 45), 
πρέπει να κτίστηκε στα πρώτα βυζαντινά χρόνια.
6 Καστόρχης, Παλιγγενεσία α, 2' ο ίδιος, Παλιγγενεσία β' ο ίδιος, Ειδήσεις, 160.
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1880 (Μάιος): Ο Ε. Curtius7 επισκέπτεται το ναό.

1884: Ο Η. Blümner8 αναφέρεται με συντομία στα ερείπια του ναού καθώς και στα θεμέλια άλλου 
ναόσχημου κτηρίου στα ανατολικά του9.

1893-1913: Ο W. Dörpfeld10 μελετάει την τοπογραφία της περιοχής.

1906: Επίσκεψη του J. Partsch. Σώζονται πλέον μόνο τα θεμέλια του ναού11.

1908-1909: Την περιοχή επισκέπτεται ο Κ. Graefinghoff12, που χαρτογράφησε την αρχαία Τριφυλία.

1939: Ο J. Sperling13, χωρίς να κάνει αναφορά στο ναό της Αθηνάς, γράφει ότι στο δυτικό μέρος 
του λόφου, όπου ο ναός, υπάρχουν ίχνη οικισμού των κλασικών χρόνων.

1939: Ανασκαφή από τον Φ. Σταυρόπουλο14 με δύο σκάμματα κατά τη δυτική και την ανατολική πλευ
ρά του ναού, διαστάσεων 10 χ 12 και 10 χ 14 μ. αντίστοιχα, για τον εντοπισμό των αετωματικών γλυ
πτών. Η θέση του ναού κατά την εποχή αυτή ονομαζόταν «Κάστρο».

1951: Ανασκαφή από τον Ν. Ζαφειρόπουλο15 με στόχο τον προσδιορισμό των διαστάσεων του ναού. 
Τότε βρέθηκαν και διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη.

1957: Ο Ε. Meyer16 αναφέρεται γενικά στο ναό και στα τοπογραφικά προβλήματα της περιοχής.

1960: Ο Ν. Γιαλούρης17 πραγματοποιεί την πρώτη συστηματική ανασκαφή του ναού (Πίν. 1 β). 
Αποκαλύπτονται τα πτερά των στενών πλευρών, ο πρόναος και ένα μικρό κτίσμα (Σχέδ. 4) ανατο
λικά του ναού.

1967-1968: Ο Π. Θέμελης ανακοινώνει ευρήματα από την περιοχή του ναού18 και αναφέρεται σε 
ζητήματα τοπογραφίας της περιοχής και ταύτισης του ιερού19.

1970: Οι Γ. Δημητρακόπουλος και Κ. Σακελλαρίου ασχολούνται με το πρόβλημα της ταύτισης του 
ιερού20.

1978-1979: Ανασκαφές I. Τριάντη. Αποκαλύπτεται ο υπόλοιπος ναός.

7 Curtius - Adler, Olympia, 9.
8 Hitzig - Blümner, Descriptio, 301-302.
9 Πρόκειται μάλλον για το κτήριο του οποίου, κατά την ανασκαφή του 1960, βρέθηκαν μόνο θεμέλια. Ο Ν. Γιαλούρης (Σκιλ- 
λούς, 138) διατύπωσε την άποψη ότι ενδέχεται να ανήκουν στο βωμό του ναού.
10 Dörpfeld, Alt-Pylos, 108.
11 Τριάντη, Μάζι 1985, 18.
12 Dörpfeld, Alt-Pylos, 97-101, πίν. 4.
13 J. Sperling, Exploration in Elis, 1939, AJA 46 (1942), 77-89.
14 O Φ. Σταυρόπουλος δεν δημοσίευσε κάτι σχετικό με την ανασκαφή. Συνέταξε μόνον έκθεση με ημερομηνία 4.12.1939. 
Σχετικές είναι οι δημοσιεύσεις: X. Ριζόπουλος, εφημ. Βραδυνή 7.12.1939' Ε.Ρ. Biegen, New Items from Athens, AJA 44 
(1940), 539' O. Walter, Archäologische Funde in Griechenland, A4 55 (1940), 235-237' P. Amandry, Scillonte, BCH 64-65 
(1940-1941), 245-246, εικ. 14-15' A. Τσέλαλης, Ολυμπιακά 1 (1952-1953), 43-45.
15 Η. Gallet de Santerre, Skyllontia, BCH 76 (1952), 223' W. Fucks, Dionysos aus dem Metroon-Giebel?, AM 71 (1956), 70, 
σημ. 21.
16 Meyer, Wanderungen, 45-46, πίν. 56-58.
17 Γιαλούρης, Σκιλλούς· ο ίδιος, Αθηνά' ο ίδιος, Μάζι. Σχετικές είναι και οι δημοσιεύσεις: Β. Χατζημιχάλη, «Αποκαλυφθέντα 
ερείπια εις το Μάζι Τριφυλίας ανήκουν πιθανώτατα εις ναόν της θεάς Αθηνάς», εφημ. Το Βήμα, 25.1.1961' G. Daux, Scillonte, 
BCH 85 (1961), 719-722, εικ. 1-4.
18 Π. Θέμελης, ΑΔ 22 (1967) Χρονικά, 209.
19 Ο Π. Θέμελης (Σκιλλούς, ΑΔ 23 (1968) Μελέται, 284-292) αμφισβήτησε την άποψη του Ν. Γιαλούρη (Μάζι, 135-136) ότι 
ο ναός στο Μάζι ανήκει στη Σκιλλουντία Αθηνά, όπως και προηγουμένως ο Ε. Meyer (Wanderungen, 45-46), που εξαιτίας 
αγαλματιδίου που βρέθηκε στην περιοχή του χωριού Μάζι επιχείρησε να τον ταυτίσει με το ναό της Αρτέμιδος Δαιδαλείας. 
(Ο Ν. Γιαλούρης είχε αποδώσει το ναό στη θεά Αθηνά, αναγνωρίζοντας Γιγαντομαχία στα εναέτια γλυπτά.)
20 Γ. Δημητρακόπουλος, Ολυμπιακά Χρονικά 1 (1970), 131-132.
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ΝΑΟΣ ΒΩΜΟΣ

0 5 μ.

Σχέδ. 4.

1980-1981: Έρευνα στην άμεση περιοχή του ναού από την I. Τριάντη21.

1983: Ο Η. Knell22 ασχολείται με τα προβλήματα χρονολόγησης του ναού.

1985: Δημοσιεύονται τα αρχιτεκτονικά γλυπτά του ναού από την I. Τριάντη23.

1986-1987: Διαλέξεις του γράφοντος στην Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ24 και στον Τομέα Αρχαιο
λογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Κρήτης25 με θέμα «Προσπάθεια χρονολόγησης 
του ναού στο Μάζι από τα αρχιτεκτονικά του μέλη».

1987: Ο Ρ. Siewert ασχολείται με το πρόβλημα της θέσης της Μακίστου26.

1996: Ο F. Cooper αναφέρεται σε ζητήματα του ναού27.

1997: Εγκρίνεται η διδακτορική διατριβή του γράφοντος, με τίτλο «Η αρχιτεκτονική του ναού της 
Αθηνάς Μακίστου».

2000: Διάλεξη του γράφοντος στον τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του ΑΠΘ28 με θέμα 
«Η αρχιτεκτονική του ναού της Αθηνάς Μακίστου».

21 Τριάντη, Έργον 1978-1981' η ίδια, ΠΑΕ 1978-1981.
22 Knell, Ringhallentempel, 230.
23 Τριάντη, Μάζι 1985.
24 Στο πλαίσιο των «Μαθημάτων εμβαθύνσεως ιστορίας της αρχιτεκτονικής» (διοργάνωση: καθηγητής X. Μπούρας).
25 Διοργάνωση: καθηγητές Π. Θέμελης, Θ. Καλπαξής, Ν. Σταμπολίδης και Ν. Φαράκλας.
26 Siewert, Masi, 275-277.
27 Cooper, Apollo, τ. 1, 108, σημ. 17, 178, σημ. 3.
28 Διοργάνωση: καθηγητής Π. Φάκλαρης.
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Η ΛΑΤΡΕΥΟΜΕΝΗ ΘΕΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Το πρόβλημα της ταύτισης του ιερού απασχόλησε διεξοδικό την I. Τριάντη. Από την έρευνα προ- 
έκυψε ότι ο ναός ήταν αφιερωμένος στη θεά Αθηνά29. Κατά την ανασκαφή Τριάντη βρέθηκε χάλ
κινη επιγραφή με ψήφισμα του κοινού των Τριφυλίων, γραμμένη κατά την εποχή της ανεξαρτησίας 
των τριφυλιακών πόλεων (400-367 π.Χ.) σε ηλειακή διάλεκτο με την ιδιορρυθμία του ρωτακισμού30. 
Στην επιγραφή αναφέρονται το όνομα της θεάς Αθηνάς καθώς και ορισμένα πρόσωπα τα οποία 
γίνονται πολίτες της Μακίστου31. Επίσης, από την ίδια επιγραφή προέκυψε το όνομα της λατρευ- 
όμενης θεότητας και, για πρώτη φορά, το όνομα της πόλης, το οποίο αποτέλεσε νέο στοιχείο για 
την ταύτιση και άλλων αρχαίων πόλεων της περιοχής σε συσχετισμό με τη Μάκιστο που για πρώτη 
φορά τοποθετήθηκε στην περιοχή του χωριού Μάζι32.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Το όνομα Μάκιστος κατά τους λεξικογράφους33 είναι κύριο όνομα προσώπου και όνομα πόλης της 
Τριφυλίας- οι ίδιοι παραδίδουν τα εθνικά Μακίστιος και Μακιστία. Ο Στέφανος Βυζάντιος (λ. Μάκι
στος) μαρτυρεί ότι η ονομασία της πόλης προήλθε από το όνομα του οικιστή της που ονομαζόταν 
Μάκιστος. Ο Μάκιστος πιθανόν να ταυτίζεται με ένα άλλο μυθικό πρόσωπο, τον Μηκιστέα34. Ο 
Στράβων παραδίδει και το όνομα Πλατανιστούς ως ονομασία της πόλης. Μακιστία λεγόταν και πε
ριοχή της Τριφυλίας, προφανώς από το όνομα του όρους Μακίστου35. Η περιοχή και η ομώνυμη 
πόλη είχαν ερημωθεί στους ελληνιστικούς χρόνους36. Άλλες πόλεις πλην της Μακίστου που ανή
καν στην τριφυλιακή Μακιστία ήταν το Επιτάλιον37, η Αμφιγένεια38 και το Ήπειον, το οποίο βρι
σκόταν μεταξύ Ηραίας και Μακίστου39.
Το όνομα «Μάκιστος», ως υπερθετικό του μακρός, είναι πιθανό να σημαίνει το μέγεθος της πόλης. 
Ομόρριζα αρχαία τοπωνύμια και ονόματα είναι αρκετά συνήθη (Μακυνία, πόλη των δυτικών Λο- 
κρών Μάκεστος, ποταμός στη Μικρά Ασία- Μάκιστον, όρος στην Εύβοια και άλλο στη Λέσβο). Από

έ9 Προηγουμένως και ο Ν. Γιαλούρης (Αθηνά, 176), αναγνωρίζοντας Γιγαντομαχία στις εναέτιες συνθέσεις, υπέθεσε το όνομα 
της Αθηνάς.
30 Το ιδίωμα αυτό, κατά το οποίο γίνεται μεγάλη χρήση του γράμματος «ρω», παρατηρήθηκε σε διαλέκτους περιοχών της αρ
χαίας Ελλάδας (Ερέτρια) και κυρίως σε λατινικές διαλέκτους, όπως για παράδειγμα αυτή των Αυσόνων που εξελίχθηκαν 
στους νεότερους Αρούνκιους, οι οποίοι ζούσαν κοντά στο Λάτιο, κατά την εποχή του αποικισμού της Μεγάλης Ελλάδας.
31 Η απονομή πολιτείας επιτρέπει συμμετοχή στα κοινά, απολαβή προσωπικών αγαθών και εσόδων της πόλης, πρόσβαση 
σε αξιώματα και λειτουργήματα, κύρος, εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας κ.ά. (Lezine-Βελισσαροπούλου, Πολιτική, 18-19).
32 Ο Ρ. Siewert (Masi) όμως δέχεται την παλιά άποψη του Ε. Meyer (Wanderungen, 67), κατά την οποία η Μάκιστος απείχε 
12 περίπου χιλιόμετρα από το ναό της Αθηνάς, στην περιοχή Καϊάφα (στα ριζά του βουνού), στο κέντρο της Τριφυλίας. Βλ. 
σχετικά και SEG 35 (1987), 389. Η βόρεια Τριφυλία ονομαζόταν Μακιστία και η νότια Λεπρεάτις. Αν συμφωνήσουμε με την 
άποψη των Ε. Meyer και Ρ. Siewert, η επιγραφή που βρέθηκε στο ναό της Αθηνάς θα μπορούσε να έχει απλώς σχέση με 
την ευρύτερη περιοχή, τη Μακιστία, και όχι υποχρεωτικά με την πόλη της Μακίστου, που οι προαναφερόμενοι τοποθετούν 
στην περιοχή Καϊάφα. Στην περίπτωση αυτή, ο ναός της Αθηνάς θα περιβαλλόταν από κάποια άλλη -μικρότερη της Μακί
στου- αταύτιστη μέχρι σήμερα πόλη. Ακόμη και αν είναι έτσι, διατηρώ την ονομασία «ναός Αθηνάς Μακίστου» με την έν
νοια ότι ανήκει στη Μακιστία, σύμφωνα και με την ερμηνεία που αποδίδεται στην επιγραφή από τον Ρ. Siewert.
33 Αίλιος Ηρωδιανός 3.1.22· Στέφανος Βυζάντιος, λ. «Μάκιστος» και «Μήκιστον».
34 Παυσανίας 9.18.1' Όμηρος, /λιάς Ψ 677 · Ηρόδοτος 5.67' Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη 1.103· 3.63.
35 Στράβων, 8.3.13' 8.3.16 «άμφω δέ τά χωρία ταύτα Καύκωνες κατεΐχον, καί τόν Μάκιστον δέ, ον τινες Πλατανιστοϋντα 
καλούσιν. ομώνυμον τή χώρα δ’ έστί τά πόλισμα»· 8.3.18 «έλέγοντο δέ Παρωρεάταί τινες τών έν τη Τριψυλία κατέχον- 
τες όρη περί τό Λέπρεον καί τά Μάκιστον καθήκοντα έπί θάλατταν πλησίον τού Σαμιακού Ποσειδίου».
36 Στράβων 8.3.25 «Ό δέ Κυπαρισσήεις έστί μέν περί τήν πρότερον Μακιστίαν ήνίκα καί πέραν τής Νέδας έτι ήν Μακιστία, 
άλλ' ούκ οίκεϊται, ώς ουδέ τό Μάκιστον».
37 Στράβων 8.3.24.
38 Στράβων 8.3.25'Αίλιος Ηρωδιανός 3.1.21-22' Στέφανος Βυζάντιος, λ. «Αμφιγένεια».
39 Ξενοφών, Ελληνικά 3.2.30.
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την ίδια ρίζα μακ- ετυμολογούνται και τα ονόματα Μακετία και Μακεδονία και οι λέξεις μακεδνός, 
μηκεδανός κ.λπ.
Κατά τον Ηρόδοτο40, η Μάκιστος ιδρύθηκε από τους Μινύες, οι οποίοι ορμώμενοι από τη Λακωνική 
εισέβαλαν στη χώρα των Καυκώνων (αρχαία Τριφυλία). Τότε κτίστηκαν οι πόλεις Λέπρεον, Μάκιστος, 
Φρίξα, Πύργος, Έπιον και Νούδιον. Το όνομα Τριφύλιοι οφείλεται στα τρία φύλα, των Μινύων, των 
Πυλίων και των Επειών. Οι Επειοί (φερτοί) προέρχονται από τη συγχώνευση αφενός Λελέγων (από 
τα νησιά)41 και αφετέρου Ελλήνων από τη Θράκη και την Ηλεία (Αιτωλο-Ηλείοι). Το αρχαιότερο όνο
μα των Ηλείων είναι Επειοί. Με το όνομα αυτό, που διατηρήθηκε στην τριφυλιακή πόλη Έπιον42, ανα- 
φέρονται στην Ιλιάδα.
Σύμφωνα με την παράδοση, οι Μακίστιοι υπό τον Ερετριέα ίδρυσαν την Ερέτρια43 και μετέδωσαν 
στους Ερετριείς το ρωτακισμό για τον οποίο τους διακωμωδούσαν.
Οι Μακίστιοι είχαν το προνόμιο να φροντίζουν το ιερό του Σαμίου Ποσειδώνος κοντά στο Σαμικό και 
να προκηρύσσουν τη γιορτή και την εκεχειρία που ονόμαζαν Σάμιον. Κατά τον Στράβωνα, το ιερό 
ήταν το σημαντικότερο της περιοχής, τόπος στον οποίο συνέρχονταν όλες οι τριφυλιακές πόλεις44. 
Οι Πισάτες και οι Τριφύλιοι υπήρξαν υποτελείς και κατά παράδοση εχθροί των Ηλείων. Κατά τον 
Παυσανία, η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων αποτέλεσε αιτία εχθροπραξιών μεταξύ Ηλείων, 
Πισατών και Αρκάδων45. Τον 6ο αιώνα π.Χ., στη διάρκεια πολέμου μεταξύ Ηλείων και Πισατών, απο- 
στάτησαν και οι Μακίστιοι. Οι Ηλείοι, μετά την επικράτησή τους, εκτός από την Πίσα κατέστρεψαν 
και τη Μάκιστο και τις άλλες σύμμαχές της πόλεις, το Δυσπόντιο και τον Σκιλλούντα46.
Ο ναός του Διός στην Ολυμπία κτίστηκε με λάφυρα του πολέμου των Ηλείων εναντίον των Πισα- 
τών και των Τριφυλίων47.
Το Λέπρεο είναι η μόνη πόλη της Τριφυλίας και της Ηλείας που πολέμησε στις Πλαταιές στο πλευ
ρό των Σπαρτιατών κατά των Περσών48.
Η Τριφυλία καταλήφθηκε από τους Ηλείους επί των ημερών του Ηροδότου49, μετά τους Περσικούς 
πολέμους, ενώ λίγες τριφυλιακές πόλεις (μεταξύ των οποίων και η Μάκιστος) πριν από τους Περσι
κούς πολέμους.
Οι Ηλείοι ήταν εχθροί των Σπαρτιατών από το 421 π.Χ. όταν αποστάτησαν από την πελοποννησιακή 
συμμαχία. Μετά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, η Σπάρτη οργάνωσε εκστρατείες εναντίον

40 Ηρόδοτος 4.148 «έπείτε δέ καί οί Μινύαι έκδράντες έκ τής έρκτής ϊζοντο ές τό Τηΰγετον, των Λακεδαιμονίων βου- 
λευομένων σψέας άπολλύναι παραιτέεται ό Θήρας, όκως μήτε φόνος γένηται, αύτός τε ύπεδέκετο σφέας έξάξειν έκ 
τής χώρης. συγχωρησάντων δέ τή γνώμη τών Λακεδαιμονίων, τρισί τριηκοντέροισι ές τούς Μεμβλιάρου άπογόνους 
έπλωσε, οϋτι πάντας άγων τούς Μινύας άλλ’ ολίγους τινάς. οί γάρ πλεϋνες αύτών έτράποντο ές τούς Παρωρεάτας καί 
Καύκωνας, τούτους δέ έξελάσαντες έκ τής χώρης σφέας αύτούς εξ μοίρας διείλον, καί έπειτα έκτισαν πόλιας τάσδε έν 
αύτοΐσι, Λέπρεον Μάκιστον Φρίξας Πύργον Έπιον Νούδιον. τουτέων δέ τάς πλεϋνας έπ’ έμέο Ηλείοι έπόρθησαν».
41 «Λέλεγες» μπορεί να σημαίνει «πελαργοί» (Osborne, Γένεση, 406).
42 Παπαχατζής, Μεσσηνίακά-Ηλιακά, 197 σημ. 2.
43 Στράβων 10.1.10 « Ερέτριαν δ’ οί μέν άπό Μακίστου τής Τριφυλίας άποικισθήναί φασιν ύπ’ Έρετριέως ... έποίκους δ' 
έσχον άπ' Ήλιδος, άφ ού καί τώ γράμματι τώ ρω πολλώ χρησάμενοι, ούκ έπί τέλει μόνον τών ρημάτων άλλά καί έν μέσω, 
κεκωμώδηνται».
44 Στράβων 8.3.13 «Είτα τό διείργον όρος τής Τριφυλίας τήν Μακιστίαν άπό τής Πισάτιδος· ε ΐτ ’ άλλος ποταμός Χαλ- 
κίς καί κρήνη Κρουνοί καί κατοικία Χαλκίς, καί τό Σαμικόν μετά ταϋτα, όπου τό μάλιστα τιμώμενον τού Σαμίου Ποσει- 
δώνος ιερόν έστι δ’ άλσος άγριελαιών πλέων έπεμελοϋντο δ αύτοϋ Μακίστιοι1 ούτοι δέ καί τήν έκεχειρίαν έπήγγελ- 
λον, ήν καλοϋσι Σάμιον1 συντελοϋσι δ’ εις τό ιερόν πάντες Τριφύλιοι».
45 Παυσανίας 5.4.7.
46 Παυσανίας 6.22.41 5.6.4-5.
47 Παυσανίας 5.10.2.
43 Ηρόδοτος 9.281 5.23.2.
49 Ηρόδοτος 4.148.
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τους (400-398 π.Χ.), κατά τις οποίες οι υποτελείς σε αυτούς πόλεις της Τριφυλίας και της Πισάτιδος 
-ανάμεσά τους η Μάκιστος και το Λέπρεο- επαναστάτησαν50. Οι πολεμικές επιχειρήσεις κατέλη
ξαν σε ήττα των Ηλείων που αναγκάστηκαν να δεχθούν την ανεξαρτησία των γύρω πόλεων.

ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΚΙΣΤΟΥ

Στην περιοχή γύρω από το ναό υπάρχουν τα ακόλουθα μνημεία (Σχέδ. 2), γνωστά από παλαιότε- 
ρες αρχαιολογικές έρευνες.
1. Νεκροταφείο του 4ου αιώνα π.Χ. με είκοσι τάφους και τέσσερις ταφικούς περιβόλους. Βρίσκεται 
μεταξύ του χωριού Σκιλλουντία και του ναού της Αθηνάς. Η διάταξη των τεσσάρων περιβόλων εν
δέχεται να έχει σχέση με την πορεία αρχαίας οδού, ίχνη της οποίας δεν υπάρχουν και ίσως εξα
φανίστηκαν κατά τη χάραξη της σύγχρονης οδού που οδηγεί από την Κρέστενα στο Μάζι51. Η κά
λυψη του τάφου αρ. 13 έγινε με τρεις πλάκες που προέρχονται από επίστεψη μνημείου.
2. Νεκροταφείο του 4ου αιώνα π.Χ.52.
3. Ερείπια τρίκλιτης εκκλησίας («Κόκκινη εκκλησιά»)53. Βρίσκονται αριστερά του δρόμου που οδη
γεί από το ναό της Αθηνάς στο χωριό Μάζι, στη θέση Ετιά. Μέλη του ναού έχουν χρησιμοποιηθεί 
ως οικοδομικό υλικό για το κτίσιμο της εκκλησίας (Π ίν. 9β).
4. Σπήλαιο με ευρήματα προϊστορικών χρόνων54. Βρίσκεται στο βόρειο πρανές του λόφου του ναού. 
Στην ευρύτερη περιοχή του ναού υπάρχει πλήθος ευρημάτων (όστρακα, κατάλοιπα κτηρίων55 κ.ά.) 
που δείχνουν, ως ένα βαθμό, την έκταση της πόλης που τον περιέβαλλε56. Επίσης έχουν εντοπι
στεί ισχυρός τοίχος στο νότιο μέρος του ναού, στα δεξιά του δρόμου προς το χωριό Μάζι, και 
ισχυρό θεμέλιο μεγάλου μήκους, που ανήκει μάλλον σε δημόσιο κτήριο (Π ίν. 10α). Βρίσκεται στο 
λόφο Χαμολιά, βορειοανατολικά του ναού. Τα λείψανα αυτά δεν αναφέρονται στη βιβλιογραφία.

Ο ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ, Ο ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ο ναός της Αθηνάς Μακίστου βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου και περικλειόταν από περίβολο 
(Σχέδ. I, Π ίν. 7). Το εμβαδόν του περικλειόμενου χώρου είναι περίπου 8 στρέμματα, με μέγιστες 
διαστάσεις περίπου 100 μ. κατά τον άξονα Α-Δ και 90 μ. κατά τον άξονα Β-Ν. Ο ναός είναι τοποθε
τημένος στο βόρειο τμήμα του χώρου, σε υψόμετρο 354 μ. Άλλα μέρη του περιβόλου του ιερού βρί
σκονται σε χαμηλότερη στάθμη μέχρι 3 μ. Ο περίβολος, πλάτους περίπου 2,10 μ., συνίσταται από 
μεγάλους ογκολίθους κτισμένους εν ξηρώ σε δύο σειρές, ενώ σε ορισμένα σημεία έχει γίνει χρήση

50 Ξενοφών, Ελληνικά 3.2.25-6. «έμβαλόντος δε τού Αγιδος δι’ Αύλώνος, εύθύς μέν Λεπρεάται άποστάντες των Ήλεί- 
ων προσεχώρησαν αύτφ, εύθϋς δε Μακίστιοι, έχόμενοι δ’ Έπιταλιείς». Συνεπώς ο Ξενοφών τοποθετεί τη Μάκιστο μετα
ξύ Λεπρέου και Επιταλίου.
51 Παρλαμά, Μάζι, 206-223' Θέμελης, ΑΔ 22 (1967) Χρονικά, 209' Προσκυνητοπούλου, Σκιλλουντία, 110-126' Λαζαρίδης, 
Μάζι, 171.
52 Τριάντη, Μάζι 1978, 77-78.
53 Meyer, Wanderungen, 45.
54 Καστόρχης, Παλιγγενεσία α. Το σπήλαιο αυτό δεν εντοπίστηκε κατά τις ανασκαφές της περιόδου 1978-1981 (Τριάντη, 
Μάζι 1985, 19).
55 Βλ. Τριάντη, Μάζι 1985, 21-22. Δεν αναφέρομαι σε αυτά, αφού δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μελέτης.
56 Κ. Τσάκος - Γ. Χατζή, ΑΔ 37 (1982) Χρονικά, 138' Γ. Χατζή, ΑΔ 39 (1984) Χρονικά, 80' Ν. Κοκκοτάκη - Γ. Χατζή, ΑΔ 40 
(1985) Χρονικά, 107' Γ. Χατζή-Σπηλιοπούλου, ΑΔ 45 (1990) Χρονικά' η ίδια, ΑΔ 47 (1992) Χρονικά' Ο. Βικάτου, ΑΔ 50 (1995) 
Χρονικά κ.α.
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ΒΩΜΟΣ

ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ 0 5 μ.
J_________ I_________ I_________ L

Σχέδ. 5.

μικρότερων λίθων (βύσματα). Τμήματα του περιβόλου αποκαλύφθηκαν στο δυτικό μέρος του ναού 
(Σχέδ. Ill) με κατεύθυνση από τα βορειοανατολικά προς τα νοτιοδυτικά, καθώς επίσης και στο 
ανατολικό μέρος (Σχέδ. 5, Π ίν. 7β). Στο νοτιοανατολικό μέρος του ναού είναι ορατά τμήματα του 
περιβόλου57, ενώ η ύπαρξη άλλων τμημάτων έχει πιστοποιηθεί στα βόρεια του ναού58. Νοτιοδυτικά 
του ναού, όπου οι κλίσεις είναι ηπιότερες, ο περίβολος διακόπτεται για να διαμορφωθεί είσοδος. 
Στις υπόλοιπες -εκτός περιβόλου- περιοχές το έδαφος είναι δύσβατο (ανατολικά) ή απόκρημνο (νό
τια και κυρίως βόρεια).
Στα αριστερά της εισόδου υπάρχουν θεμέλια τοίχων, πλάτους 0,80 μ., κτίσματος ορθογώνιας κάτο
ψης (Π ίν. 7α), με σωζόμενες διαστάσεις 4,70x7 μ., το οποίο ενδέχεται να ήταν πύργος. Αν πράγ
ματι πρόκειται για πύργο, τότε η απόκρουση των επιτιθεμένων θα ήταν προβληματική, γιατί θα γι
νόταν από τα αριστερά. Εκτός αν η άμυνα συμπληρωνόταν με δεύτερο πύργο στα δεξιά της εισό
δου. Τα προαναφερόμενα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μετά τον «πύργο» συνεχίζονται οι το ί
χοι οι οποίοι περιβάλλουν το ναό ακόμη και στα νοτιοδυτικά, όπου οι κλίσεις είναι σχετικά ήπιες, 
ενισχύει την άποψη ότι η κατασκευή αυτή ήταν οχυρωματικό τείχος. Προς την άποψη αυτή κλίνει 
και η I. Τριάντη59, αν και πουθενά δεν βρέθηκε εσωτερική παρειά, που θα ήταν ένα ισχυρό επιχείρημα

57 Φαίνεται πως είναι τα τμήματα που αναφέρουν οι Η. Hitzig και Η. Blümner, Descriptio, 302: «...etwa 100 Schritte unter
halb des Gipfels auf der NO Seite liesen sich die Reste einer Mauer...»
58 Γιαλούρης, Αθηνά, 174: «...κατά μήκος του αποτόμως καταπίπτοντος βορείου πρανούς ήτο κατεσκευασμένος αναλημ- 
ματικός τοίχος, σωζόμενος εις πολλά τμήματα και εις ικανόν ύψος».
59 Τριάντη, Μάζι 1985, 22.
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υπέρ του οχυρωματικού χαρακτήρα της κατασκευής. Ο Ν. Γιαλούρης θεωρεί ότι πρόκειται για 
αναλημματικό τοίχο60, γεγονός που δηλώνει πως ούτε αυτός εντόπισε πουθενά εσωτερική παρειά. 
Παρ’ όλα αυτά η οχύρωση ενός μικρού σε εμβαδόν χώρου δημιουργεί απορίες όσον αφορά στη σκο- 
πιμότητάτης, αν και δεν λείπουν παραδείγματα οχύρωσης χώρων παρόμοιου μεγέθους. Πράγματι, 
όλη η κατασκευή έχει το χαρακτήρα ενός περιβόλου που οριοθετεί το ιερό της Αθηνάς. Ο τοίχος 
λειτουργούσε ως ανάλημμα για τη δημιουργία πλατώματος, που ήταν σημαντικό για τις δραστη
ριότητες των πιστών γύρω από το ναό. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί κυρίως με επίχωση, ενώ σε ορι
σμένα τμήματα του βορειοανατολικού, του ανατολικού και του νοτιοανατολικού μέρους του ναού 
έχουν γίνει απολαξεύσεις του βράχου. Σημειώνω, πάντως, ότι ο Ε. Καστόρχης είναι κατηγορημα
τικός όσον αφορά στην ύπαρξη τείχους, που κατά τη γνώμη του θα περιέβαλλε την πόλη61.
Μετά την είσοδο στον περίβολο, ο επισκέπτης πλησίαζε στο ναό από τα νοτιοδυτικά και κατευθυ- 
νόταν αρχικά προς την περιοχή του οπισθοδόμου62 και κατόπιν στο ανατολικό μέρος του ναού 
όπου και ο βωμός63. Ο ναός (Σχέδ. I) είναι τοποθετημένος στο βόρειο-βορειοανατολικό μέρος του 
ιερού και ο προσερχόμενος τον ατένιζε στο βάθος της επίσημης οδού, γεγονός που του προσέδιδε 
μεγαλοπρέπεια. Η θέση του δείχνει ότι οι περισσότερες λειτουργίες που τελούνταν εκτός ναού λάμβα- 
ναν χώρα στα νότια και τα νοτιοδυτικά του, εκτός βεβαίως από τις θυσίες που γίνονταν στα ανατολικά.

ΚΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Κοντά στο βόρειο τμήμα του περιβόλου, στο μέσον περίπου του ναού και σε μέση απόσταση 13,20 μ., 
σώζονται θεμέλια τοίχων μικρού κτίσματος (Σχέδ. I, 6, Π ίν. 10β). Το κτίσμα αυτό συγκλίνει με τη 
βόρεια πλευρά του ναού προς τα ανατολικά, σχηματίζοντας γωνία 20°. Τα θεμέλια των τοίχων του 
έχουν πλάτος 0,80 μ. και σώζονται σε μήκος 6,70 μ., σε επίπεδο 0,12-0,13 μ. ψηλότερο από την 
ευθυντηρία του ναού.

Ο ΒΩΜΟΣ

Ανατολικά του ναού υπάρχουν θεμέλια τοίχων, τα οποία ο Ν. Γιαλούρης ερμήνευσε ως πιθανά θεμέ
λια βωμού (Σχέδ. I, 4). Την ύπαρξη κτίσματος και μάλιστα ναόσχημου στο ανατολικό μέρος του ναού

60 Γιαλούρης, Αθηνά, 174.
61 Καστόρχης, Παλιγγενεσία α· ο ίδιος, Παλιγγενεσία β.
62 Υπάρχουν παραδείγματα ναών, σικελικών κυρίως, στους οποίους μέσω του τονισμού των στοιχείων της εισόδου προ- 
σελκύεται ο πιστός στην περιοχή του προνάου. Ο τονισμός αυτός επιτείνεται στους σικελικούς ναούς, διότι αυτοί έχουν 
κατά κανόνα και άδυτο.
63 Συνήθως κατά τη διάρκεια των τελετουργιών δεν επιτρεπόταν η είσοδος στους πιστούς παρά μόνον σε ιερείς και παρ
θένους, κατά το αιγυπτιακό έθος. Στους Δελφούς η Πυθία αρχικά ήταν νεαρή παρθένος, αλλά ύστερα από κάποιο επει
σόδιο βιασμού της οριζόταν ως Πυθία μια μεγάλης ηλικίας γυναίκα. Ο I. Τραυλός (Ναοί Αρτέμιδος, 197) έχει διατυπώσει 
την άποψη ότι στους ναούς που υπάρχει άδυτο επιτρέπεται η είσοδος των πιστών στο σηκό, ενώ σε αυτούς που στερού
νται αδύτου ο σηκός είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένος στην τιμώμενη θεότητα και κατά συνέπεια απαγορεύεται η είσο
δος των πιστών στο σηκό. Σε κάθε περίπτωση, οι πιστοί δεν εισέρχονταν στο άδυτο. Οι λατρείες των αρχαίων Ελλήνων 
λάμβαναν χώρα κυρίως στο βωμό, η ύπαρξη του οποίου είναι απαραίτητη για μια λατρεία, όχι όμως και του ναού (Ι,όζίηθ- 
Βελισσαροπούλου, Πολιτική, 44). Για το λόγο αυτό στους βωμούς είναι πιο έκδηλα τα σημάδια της καταστροφικής μανίας 
των φανατικών χριστιανών. Ο όρος «ειδωλολατρία» με τον οποίο οι χριστιανοί συνεχίζουν υβριστικά να αποκαλούν τους 
δωδεκαθεϊστές είναι ανεπιτυχής και προκαλεί ερωτηματικά, αφού η χριστιανική λατρεία γίνεται μέσα στους ναούς. Να 
σημειωθεί επίσης ότι σε αντίθεση με τις μονοθεϊστικές θρησκείες, που, κατά τον Κορνήλιο Καστοριάδη, είναι περισσότε
ρο καταπιεστικές από τις πολυθεϊστικές (με εξαίρεση ίσως τον προτεσταντισμό), οι δωδεκαθεϊστές και οι αρχαίοι Έλλη
νες γενικότερα υπήρξαν μάλλον ανεξίθρησκοι και το συναίσθημα της πίστης -όταν υπήρχε- ήταν χαλαρό.
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Σχέδ. 6.

αναφέρει ο Η. ΒΙϋιτιηΘΓ, που επισκέφθηκε το ναό στα 188464. Η I. Τριάντη δέχεται την άποψη ότι το 
κτίσμα που είδε ο Η. ΒΙϊιπιηθΓ θα πρέπει να είναι αυτό του οποίου και σήμερα τα θεμέλια είναι ορατά 
και το οποίο ο Ν. Γιαλούρης εξέλαβε ως βωμό. Το ενδεχόμενο να υπήρχε και άλλο κτήριο, του 
οποίου ακόμη και τα θεμέλια έχουν εξαφανιστεί, θεωρήθηκε απίθανο65.
Τα θεμέλια του βωμού έχουν πλάτος 0,65 μ. Η δυτική του γωνία απέχει 8,20 μ. από το ναό και βρί
σκεται σε στάθμη κατά 0,30 μ. χαμηλότερη από την ευθυντηρία του τελευταίου, ενώ το υπόλοιπο 
κτίσμα βρίσκεται σε ακόμη χαμηλότερη στάθμη. Ο άξονας του βωμού δεν είναι παράλληλος με αυ
τόν του ναού. Η νοτιοδυτική πλευρά του συγκλίνει έντονα προς Βορρά με την ανατολική πλευρά 
του ναού, σχηματίζοντας γωνία 35°. Με τον τρόπο αυτό ο προσερχόμενος από τα νότια στο ανα
τολικό μέρος του ναού αντίκριζε σχεδόν μετωπικά την κύρια (νοτιοδυτική) όψη του. Από το βωμό 
σώζονται τμήματα μόνο των δύο πλευρών, της βορειοδυτικής και της νοτιοδυτικής, μήκους 3,40 
και 5,60 μ. αντίστοιχα. Οι πλευρές αυτές δεν είναι κάθετες μεταξύ τους, αλλά σχηματίζουν οξεία 
γωνία 85°. Από το σωζόμενο τμήμα του βωμού προκύπτει ότι το μέσον του μάλλον δεν βρισκόταν 
επί του κατά μήκος άξονα του ναού, αλλά βόρεια του άξονα αυτού.

ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ

Ορισμένα από τα μέλη που περιγράφονται στη συνέχεια θα μπορούσε να ανήκουν σε φατνώματα. 
Ο ναός όμως μάλλον δεν είχε φατνώματα και αν είχε θα ήταν ξύλινα66.

Μ/Λ23γ (Σχέδ. 7). Θραύσμα μαρμάρου με βάθυνση, διαστάσεων 6 χ 12 εκ., πάχους 3,20 εκ.

Μ/Λ2061 (Σχέδ. 7). Θραύσμα μαρμάρου, διαστάσεων 9x9,50 εκ., πάχους 5,20 εκ. Στη μία επιφά
νεια φέρει δύο εντομές παράλληλες μεταξύ τους σε απόσταση 3,40 εκ. Οι εντομές, βάθους 4 χιλ., 
διατομής σχήματος V, είναι καμπύλες στο κάτω μέρος τους.

64 Οι Η. Hitzig και Η. Blümner (Descriptio, 302) αναφέρουν: «Ungefähr vierzig Schritte s.ö. von diesem Tempel stand ein 
kleines Gebäude, auch in Tempelform, aber nach W. orientiert, von 13 Scritt Länge und 7 Breite, von dem ebenfalls Reste 
des Fundaments erhalten waren».
65 Τριάντη, Μάζι 1985,19.
66 Για τις οροφές, βλ. παρακάτω σ. 217.
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Σχέδ. 7.
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18,8

ΑΝΟΨΗ

ΔΚ/Λ323

Σχέδ. 8.

Μ/Λ2061 α (Σχέδ. 7). Θραύσμα μαρμάρου με βάθυνση, διαστάσεων 5 x 3 εκ., πάχους 2 εκ.

Μ/Λ206ΐβ (Σχέδ. 7). Θραύσμα μέλους, διαστάσεων 4,50x9x11,50 εκ.

Μ/Λ2062 (Σχέδ. 7). Θραύσμα μαρμάρου. Φαιόχρωμο, διαστάσεων 12x15,50 εκ., πάχους 6,50 εκ., 
με νερά. Η μία επιφάνεια επίπεδη.

Μ/Λ2063 (Σχέδ. 7). Θραύσμα μαρμάρου, διαστάσεων 20x36 εκ., μέσου πάχους 6 εκ. με καμπύλα 
τμήματα.

ΔΚ/Λ323 (Σχέδ. 8). Μικρό δωρικό κιονόκρανο67 από κογχυλιάτη. Δεν είναι απόλυτα συμμετρικό, 
λόγω κακής κατασκευής. Το μέγιστο σωζόμενο ύψος του είναι 11,60 εκ. Οι τέσσερις πλευρές του 
άβακα, ύψους 4 εκ., έχουν μήκος: α) 17,80' β) 18,80' γ) 18,70' δ) 18,80 εκ. Η διάμετρός του στο 
άνω μέρος του εχίνου είναι 17,10 και στο κάτω 12,50 εκ., ενώ πιο κάτω μειώνεται περισσότερο. 
Στην άνω επιφάνεια δεν υπάρχουν ίχνη γομφώσεων, γεγονός που μας επιτρέπει να υποθέσουμε 
ότι ήταν αναθηματικό.

67 Το κιονόκρανο αυτό βρέθηκε κατά την ανασκαφή του Ν. Γιαλούρη, ο οποίος ερεύνησε το ανατολικό μέρος του ναού, 
ίσως κοντά στο βωμό.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ

Ο ναός (Σ χ έ δ . IV, V, 9, 10, Π ίν . 1-6α) ε ίνα ι π ροσανατολισμένος περίπου κατά το ν  άξονα Α-Δ, σύμφω να με τις  

κρατούσ ες συνήθειες. Ο εγκάρσ ιος άξονας του, με κατεύθυνση  βόρεια -βορειοδυτική , απ οκλίνει 10.62Ρ από τον  

Βορρά68. Είναι κτισ μένος από κογχυλ ιάτη  λ ίθο  και μόνον η κεράμωση και ο γλυπ τός το υ  δ ιάκοσμος ε ίνα ι από 

μάρμαρο. Είναι δω ρικός περίπτερος με εσ ω τερ ική  κιονοστοιχία . Ο οπ ισθόδομος ε ίνα ι μ εγα λύ τερ ο ς  από το ν  πρό

δομο (στα θεμ έλ ια  η διαφορά είνα ι 32,80 εκ.). Το δάπεδο του  σηκού ήταν εν ια ίο  και ψ ηλότερο  κατά 34,20 εκ. από 

το  δάπεδο τω ν πτερών. Στο βάθος το υ  σηκού δεν  υπάρχουν ισχυρότερα θ εμ έλ ια  και συνεπώς το  λα τρ ευ τικό  

άγαλμα δ εν  θα απ αιτούσε (λόγω μικρού βάρους) εν ισ χυμένο  βάθρο. Τα δάπεδα συνίσταντα ι από χοντρές πλά

κες, στο άνω μέρος τω ν οποίων δ ιακρ ίνοντα ι ίχνη θερμ ικής κατασ τροφ ής -  οι π λάκες έχουν  βαθύ ερυθρό χρώμα 

και είνα ι εύθρυπτες, ιδίως αυτές του  σηκού. Στην αρχική τους θέση σώ θηκαν το  μεγα λύ τερ ο  τμήμα της θεμελ ίω - 

σης, α ρ κετές  πλάκες τω ν δαπέδων και μ ικρό τμήμα  το υ  το ιχοβάτη  τη ς  νο τιο δ υ τική ς  γωνίας.

Στην περιοχή το υ  να ο ύ 69 έχουν β ρ εθε ί ικανός αριθμός σφονδύλω ν, ένα  κιονόκρανο και τμήματα  άλλω ν, τμ ή 

ματα επ ιστυλίω ν, δύο τρ ίγλυ φ ο ι με σ υμ φ υείς  μετόπες, πολλά γείσα κυρίω ς τω ν μακρών πλευρών, λ ιθόπλινθο ι 

του  το ίχου  του  σηκού, επ ίκρανο παραστάδας της εσ ω τερ ικής κ ιονοστοιχ ίας και μ έλη  τη ς  ανωδομής, από τα 

οποία ορ ισμένα δεν  αναγνω ρίζοντα ι ως προς τη  χρήση τους. Από τα  μαρμάρινα μέλη  (πλην τω ν αρχιτεκτονικώ ν 

γλυπτώ ν που δημοσ ίευσε η I. Τριάντη) έχουν β ρ εθε ί μεγάλος αρ ιθμός από κεράμους: ηγεμ όνες στρω τήρες και 

καλυπτήρες, μ ερ ικο ί αγελα ίο ι στρω τήρες και καλυπτήρες, τεμάχ ια  επ αετίδος σίμας και κάτω τμήμα  ψ ευδού- 

δρορρόης λ εο ν το κ ε φ α λ ή ς76.

Π ολλά μ έλη  έχουν  φ θαρμένη  μόνο τη  μία πλευρά τους, όχι π άντοτε αυτή  με τη ν  οποία βρέθηκαν να εδ ρ ά ζο 

ντα ι στο έδα φ ος μετά  τη ν  πτώση τους. Συνεπώς η φθορά δ εν  έχε ι σχέση με το ν  τρόπο πτώσης ή τη  θέση εύ ρ ε 

σής τους, α λλά  π ροκλήθηκε από α ίτ ιο  που προηγήθηκε, ο φ ε ίλ ε τα ι δηλαδή  σε θερμ ική καταστροφή.

ΣΤΕΡΕΟΒΑΤΗΣ

Ο ναός είναι θεμελιωμένος σε βράχο μόνο κατά το ανατολικό του μέρος. Τμήματα του βράχου, στο 
βόρειο και νότιο μέρος, απολαξεύθηκαν κατάλληλα ώστε να παίξουν το ρόλο των αναθημάτων της 
ευθυντηρίας (Σχέδ. IV). Σε τμήματα του βράχου διαπιστώθηκαν χαραγμένες σημείες που χρησι
μέυσαν ως οδηγοί για την τοποθέτηση λίθων της βόρειας πλευράς.

68 Παραθέτω τις συντεταγμένες των σημείων που επιλέχθηκαν προκειμένου να γίνει δυνατή η ένταξη του ναού στο εθνικό 
δίκτυο. Για τα σημεία βλ. Σχέδ. I.
ΣΗΜ ΕΙΟ X Ψ Ζ

1 18.302,99 -16.233,73 354,09
2 18.326,27 -16.229,81 353,97
Στάση Α 18.317,35 -16.232,33 353,99
Η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία 1 και 2 είναι παράλληλη με τον κατά μήκος άξονα του ναού. Από τις συντεταγμένες 
των σημείων 1 και 2 προκύπτει ότι η ευθεία «1-2» σχηματίζει γωνία 89,38β (ή 289,38β) με τον άξονα του ναού. Συνεπώς η 
κάθετος στον άξονα σχηματίζει με την ευθεία «1-2» γωνία 189,38β ή -όπερ το αυτό- 389,38β. Άρα αποκλίνει του Βορρά 
κατά 400-389,38= 10,62β, γωνία δηλαδή κατά την οποία η βόρεια πλευρά του ναού «βλέπει» προς τα δυτικά.
69 Στο δυτικό μέρος του ναού υπάρχει κτήριο ορθογώνιας κάτοψης, που κτίστηκε μάλλον από νεότερους λατόμους 
(Σχέδ. 11, Π ίν. 11α), δεδομένου ότι εδράζεται μερικώς σε χαμηλές στρώσεις του στερεοβάτη· συνεπώς κτίστηκε μετά το 
τέλος της λατόμησης του δυτικού μέρους του ναού.
70 Υπάρχουν επίσης άνω τμήμα μαρμάρινης λεοντοκεφαλής, μάλλον ψευδοϋδρορρόης, προερχόμενο από παράδοση από την 
περιοχή του ναού (Τριάντη, Μάζί 1985, 141, σημ. 40) και τμήματα που ανήκαν πιθανότατα σε ακρωτήρια (ό.π., 34, 76, 77).
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ

ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 8 μ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ, 
ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΔΥΤΙΚΑ
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ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 19 μ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ, 
ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 10

10 μ. _1

Σχέδ. 9.
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Στο δυτικό μέρος του ναού ανοίχθηκε τάφρος θεμελίωσης (Πίν. 11α), ικανού βάθους, σε ύψος 
τουλάχιστον πέντε δόμων. Το πλάτος της τάφρου στο βαθύτερο σημείο της είναι περίπου 95 εκ., 
όσο δηλαδή το γενικό πλάτος των υπερκείμενων λίθων. Από το σημείο αυτό και μέχρι την επιφά
νεια του εδάφους η τάφρος εμφανίζει κλίση περίπου 45° προς τα έξω.
Το ύψος των δόμων του στερεοβάτη αυξάνεται από κάτω προς τα άνω, όπως διαπιστώθηκε από 
ανασκαφική τομή στο δυτικό μέρος του ναού, που έφθασε μέχρι τα θεμέλια (Σχέδ. 12, Π ίν. 6β). 
Οι τέσσερις κατώτεροι δόμοι έχουν ύψος 25,50, 28, 30,50 και 33 εκ. αντίστοιχα, δηλαδή σταθερή 
αύξηση κατά 2,50 εκ. Το μήκος των λίθων ποικίλλει από 0,80 έως 1,40 μ. Από ανασκαφική τομή που 
έγινε στο βόρειο μέρος του ναού (Σχέδ. 13), η οποία έφθασε μέχρι τα θεμέλια, διαπιστώθηκε ότι 
οι δόμοι του στερεοβάτη υπό την ευθυντηρία είναι δύο, με ύψος 18 και 33 εκ. (ο ανώτερος) και ότι 
τοποθετήθηκαν σε κατάλληλα διαμορφωμένη κοίτη, που έχει διανοιγεί στην υποκείμενη μαλακή 
αμμόπετρα. Όπως και στο δυτικό μέρος, ο κατώτερος δόμος έχει μικρότερο ύψος. Η υπευθυντη- 
ρία έχει ύψος 26 εκ. Στην άνω επιφάνεια ενός λίθου είχε τοποθετηθεί στρώμα πηλού (Σχέδ. 13, 
τομή), ώστε να αποκτήσει αυτός την ίδια στάθμη με τους υπόλοιπους λίθους του δόμου και να εξα
σφαλιστεί η ομαλή έδραση της ευθυντηρίας. Οι κατακόρυφοι αρμοί των λίθων δεν συνέπιπταν, 
ώστε να υπάρχει κάποια πλοκή μεταξύ τους. Στο άνω και εξωτερικό μέρος της βόρειας ευθυντηρίας 
υπάρχει εγκοπή (πατούρα), ύψους 8,40 και πλάτους που ποικίλλει από 6 έως 7,50 εκ.
Στα σημεία όπου ο ναός δεν εδραζόταν στο βράχο και αναμένονταν κατακόρυφα φέροντα στοι
χεία έχουν κατασκευαστεί ισχυρά θεμέλια, δηλαδή στον εξωτερικό στυλοβάτη, στον τοιχοβάτη και 
στο στυλοβάτη της εσωτερικής κιονοστοιχίας. Τα θεμέλια των δύο τελευταίων βρίσκονται πολύ κο
ντά μεταξύ τους (Σχέδ. IV) και τα δημιουργούμενα κενά έχουν συμπληρωθεί, κατά το κατώτερο 
κυρίως μέρος, με λαξευτούς λίθους. Το θεμέλιο του δόμου, όχι του αμέσως υποκείμενου του στυλο
βάτη αλλά αυτού που βρίσκεται στο επίπεδο του πρώτου αναβαθμού της κρηπίδας (του οποίου 
αποτελεί αντίθημα), έχει πλάτος στη βόρεια πλευρά 1,01 μ., στην ανατολική 0,997 μ. και στη νότια 
0,999 μ., ενώ στη δυτική δεν σώζεται.
Το θεμέλιο του βόρειου τοιχοβάτη έχει πλάτος που κυμαίνεται από 80 έως 92 εκ. Το πρόσωπο προς 
την πλευρά του πτερού είναι ενιαίο και οι διαφορές πλάτους δημιουργούνται προς την πλευρά του
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σηκού. Μικρότερες διαφορές διαπιστώνονται στο θεμέλιο του νότιου τοιχοβάτη, πλάτους 89-91 εκ. 
Το θεμέλιο του ανατολικού τοιχοβάτη έχει πλάτος 0,92, ενώ αυτό του δυτικού, πλάτους 1,072 μ., σχη
ματίζει αμέσως μετά τη συμβολή του με τον τοιχοβάτη των μακρών πλευρών δύο υποχωρήσεις προς 
την πλευρά του σηκού, ώστε να υπάρχει συνεργασία με τα θεμέλια της εσωτερικής κιονοστοιχίας. 
Το πλάτος της θεμελίωσης της βόρειας εσωτερικής κιονοστοιχίας κυμαίνεται από 68 έως 85 εκ. 
και της νότιας από 76 έως 79 εκ. Τα πρόσωπα των θεμελίων των εσωτερικών κιονοστοιχιών βρί
σκονται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο προς την πλευρά του σηκού και οι αναφερόμενες διαφορές 
δημιουργούνται προς την κατεύθυνση των πτερών των μακρών πλευρών. Στην άνω πλευρά των θε
μελίων του τοιχοβάτη και των εσωτερικών κιονοστοιχιών διακρίνονται μοχλοβόθρια για τη μετακί
νηση λίθων υπερκείμενων δόμων. Στο νότιο τοίχο του σηκού βρέθηκε τεκτονικός αγκώνας.
Το πλάτος της θεμελίωσης των κιόνων του προνάου είναι 1,25 και του οπισθοδόμου 1,335 μ., ενώ 
ακόμη πλατύτεροι είναι οι υποκείμενοι δόμοι. Οι εξωτερικές διαστάσεις του στερεοβάτη είναι 8,34 χ 

23,61 μ. (Σχέδ. V).
Το μήκος των θεμελίων του σηκού συμπεριλαμβανομένων των εγκάρσιων τοίχων είναι 13,668 μ. Τα 
θεμέλια της εσωτερικής κιονοστοιχίας απέχουν μεταξύ τους 4,125 μ. (Σχέδ. V). Το βάθος του 
προνάου και του οπισθοδόμου, μετρούμενο στη σωζόμενη θεμελίωση, είναι 4,797 και 5,125 μ. αντί
στοιχα. Τα θεμέλια της κρηπίδας συνδέονταν μεταξύ τους, σε μέρη που τελικά ήταν αφανή, με σι- 
δηρούς μολυβδοχοημένους συνδέσμους σχήματος διπλού ταυ ( I ) ,  πάχους περίπου 1 εκ., που το
ποθετήθηκαν σε κατάλληλους τόρμους (πλ. 9-11, μήκ. 22-25 εκ.). Ζεύγη συνδέσμων υπήρχαν επί
σης μεταξύ των αναβαθμών και των αναθημάτων τους, όπως διαπιστώνεται από τα ίχνη σωζόμενων 
τόρμων, διασπάσεων περίπου 12,50x26,50 εκ.
Οι πλάκες των δαπέδων στηρίζονταν σε κρατευτές71 (Π ίν. 6α), πλάτους 0,25 έως 0,55 και μήκους 
από 0,20 έως 1,60 μ. οι οποίοι είναι τοποθετημένοι εγκάρσια σε σχέση με το μήκος του χώρου που 
βρίσκονται. Η στάθμη της ευθυντηρίας διατηρείται στο αντίθημά της μόνο σε μήκος 37,50 εκ. 
(Σχέδ. V, 9, 10, 14). Μετά το μήκος αυτό, το αντίθημα εμφανίζει μεγαλύτερο ύψος κατά 3,50 εκ., 
έχει δηλαδή διατομή σχήματος Γ. Στην άνω στάθμη του αναθήματος της ευθυντηρίας εδράζεται το 
αντίθημα του πρώτου αναβαθμού. Το τελευταίο δεν εδράζεται εξ ολοκλήρου στη στάθμη του άνω

71 Πολλοί κρατευτές έχουν διαρπαγεί από νεότερους λατόμους. Στη διάρκεια των τελευταίων ανασκαφών έγινε δυνατή η 
εξακρίβωση της θέσης των κρατευτών που λείπουν (Π ίν. 1α, 5), γιατί τα χώματα γύρω από την αρχική τους θέση ήταν 
αδιατάρακτα και σκληρότερα εκείνων της επίχωσης που δημιουργήθηκε μετά την αφαίρεσή τους.
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ύψους του αντιθήματος της ευθυντηρίας, αλλά εξέχει της στάθμης αυτής (κατά τη διεύθυνση που 
ορίζεται από το έσω προς το έξω μέρος του ναού) κατά 3,70 εκ.72. Το δημιουργούμενο κενό κλει- 
νόταν με άλλα τμήματα λαξευτών λίθων. Η νότια και η ανατολική ευθυντηρία εξείχαν του πρώτου 
αναβαθμού της κρηπίδας κατά 2 εκ. Η δυτική δεν σώζεται, ενώ η βόρεια βρίσκεται στο ίδιο κατακό- 
ρυφο επίπεδο με τον πρώτο αναβαθμό. Οι κρατευτές των πτερών και τα θεμέλια του τοιχοβάτη 
βρίσκονται κατά 68 εκ. ψηλότερα από την ευθυντηρία. Τα σωζόμενα θεμέλια της εσωτερικής κιο- 
νοστοιχίας υπέρκεινται κατά 30,30 εκ. του θεμελίου του τοιχοβάτη. Οι κρατευτές του σηκού βρίσκο
νται 12 εκ. ψηλότερα από τα θεμέλια της εσωτερικής κιονοστοιχίας.

ΚΡΗΠΙΔΑ

Οι διαστάσεις της κρηπίδας (Σχέδ. V) ήταν 15,79x34,55 εκ. και του στυλοβάτη 14,18x32,94 εκ., 
ενώ το πλάτος των δύο πρώτων αναβαθμών ήταν 80,50 εκ. Από την κρηπίδα σώθηκαν κατά χώραν 
μόνον αναθήματα (Σχέδ. IV, 9, 10, 14). Η απόσταση μεταξύ της στάθμης του πτερού και της στάθ
μης της ευθυντηρίας (που συμπίπτει με το ύψος της κρηπίδας) είναι 1,003 μ.

72 Η διαφορά ίσως οφείλεται σε διαφορά επεργασίας, σύμφωνα με μια άποψη του Μ. Κορρέ.
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Σχέδ. 14.
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Έχουν εντοπιστεί τέσσερις λίθοι που ενδέχεται να ανήκουν στην κρηπίδα73 (Σχέδ. 15, Π ίν. 8-9α). 
Στο πρόσωπο φέρουν πινάκωση (με περιτένεια πλάτους περίπου 5 εκ.), η οποία εξέχει κατά 1 εκ. 
περίπου από το σώμα του μέλους. Έχουν μήκος περίπου 1,49 μ. και ύψος περίπου 32 εκ.

ΤΟΙΧΟΒΑΤΗΣ

Σώζεται μόνον η νοτιοδυτική γωνία του τοιχοβάτη74 (Σχέδ. IV, 16). Το μέλος έχει μήκος 1,10 μ. 
κατά τον άξονα Α-Δ και 0,44 μ. κατά τον άξονα Β-Ν. Το ύψος του τοιχοβάτη είναι 36,20 εκ. Στο κάτω 
μέρος υπάρχει προεξοχή προς το δυτικό του μόνο μέρος, πλάτους 6,40 και ύψους 6,60 εκ., επί της 
οποίας εδράζεται πλάκα ύψους 25,70 εκ. Ο τοιχοβάτης εξέχει της στάθμης του δαπέδου των πτε
ρών κατά 3,90 εκ. και εισέχει κατά 2 εκ. του νότιου θεμελίου του και κατά 23,30 εκ. του δυτικού, 
χωρίς να υπολογίζεται η προεξοχή.

ΔΑΠΕΔΑ

Οι πλάκες των δαπέδων (Σχέδ. IV, Π ίν. 6α) έχουν πάχος 25-25,70 εκ. Είναι ορθογώνιες, διαστά
σεων περίπου 0,90 χ 1,30 μ., εκτός από αυτές των πτερών των στενών πλευρών που έχουν πλάτος 
0,70 μ.75. Στα πτερά αυτά παρατηρείται δηλαδή μικρή ακανονιστία όσον αφορά στο πλάτος των

73 Είναι εντοιχισμένοι στην οικία του Παναγιώτη Γαλανόπουλου, που κείται ανατολικά της εκκλησίας τού μερικώς εγκα- 
ταλελειμμένου χωριού Μάζι και έχουν χρησιμοποιηθεί ως ανώφλια της θύρας και των τριών παραθύρων της πρόσοψης, 
από τα οποία ένα βρίσκεται αριστερά και δύο δεξιά της θύρας. Στην περιοχή της πινάκωσης έγιναν επεμβάσεις κατά την 
εποχή της ανέγερσης της οικίας. Το ανώφλι του παραθύρου δεξιά της θύρας (Σχέδ. 15-Η2, Π ίν. 8β) φέρει στα άκρα δια- 
κοσμητικό θέμα που μιμείται μεταλλική κατασκευή και στο μέσον επιγραφή του τέλους του 19ου αι. με τα γράμματα 
ΙΟΥΝΟ Α * (υπάρχουν κενά ανάμεσα στο Ο, το Α και το σύμβολο (*) που ακολουθεί). Το ανώφλι της θύρας (Σχέδ. 15-Η3) 
φέρει επίσης έξεργο ρόμβο, στο μέσον του οποίου υπάρχουν δυσδιάκριτα χαραγμένα γράμματα, πιθανώς Α και Μ, ενώ 
πάνω από το γράμμα Μ υπάρχει ορθογώνια βάθυνση. Διακοσμητικό αλλά πιο λιτό σχέδιο φέρει επίσης το υπέρθυρο του 
άκρου δεξιού παραθύρου (Σχέδ. 15-Η4, Π ίν. 9α): στο μέσον φέρει χρονολογία 1895 ή 1898 (μεταξύ των αριθμών 8 και 9 
υπάρχει τετράγωνη βάθυνση). Το ανώφλι του παραθύρου αριστερά της θύρας (Σχέδ. 15-Η1, Π ίν. 8α) σώζεται χωρίς επεμ
βάσεις. Τα προαναφερθέντα, καθώς και τμήμα μαρμάρινου γλυπτού που είναι κτισμένο στην οικία του Ν. Σκούφη, μού υπέ
δειξε το 1982 ο φύλακας αρχαιοτήτων Μ. Τσάμης.
74 Η θέση είναι η αρχική, διότι τα υποκείμενα χώματα δεν ήταν καμένα και σε προεξοχή του τοιχοβάτη εδράζεται πλάκα του 
δυτικού πτερού που βρίσκεται στην αρχική της θέση.
75 Ειδικά από την πλάκα που ακουμπάει στο νοτιοδυτικό μέρος του τοιχοβάτη έχει αποκοπεί τμήμα ορθογώνιου σχήματος 
(Σχέδ. IV, 16).
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πλακών. Οι πλάκες έφεραν αναθύρωση στους αρμούς ώσεως. Το μήκος τους είναι παράλληλο με 
το μήκος του χώρου που κάλυπταν, πληντων πλακών του σηκού. Το δάπεδο του σηκού ήταν ψηλό
τερο των υπολοίπων κατά 33,70 εκ.

Σ ιο  μητρώο που ακολουθεί περιλαμβάνεται το  σύνολο τω ν σωζόμενων μελώ ν ε ίτε  αυτά βρίσκονται κατά χώραν ε ίτε  

στο Μ ουσείο Ολυμπίας. Η παρουσίαση τω ν μελώ ν γ ίνετα ι με τη  σειρά που τοπ οθετήθηκαν στο μνημείο, δηλαδή από 

κάτω προς τα άνω. Τα αναθήματα της κρηπίδας και τα μέλη  του  στερεοβάτη που σώθηκαν βρίσκονται όλα κατά 

χώραν και έχουν ήδη περιγράφει. Έτσι η παρουσίαση τω ν αρχιτεκτονικώ ν μελώ ν συνεχίζετα ι με τους κρατευτές.

ΚΡΑΤΕΥΤΕΣ (Ρ)

Οι κρατευτές που σώθηκαν βρίσκονται όλοι στην αρχική τους θέση, εκτός από έναν. 
βρ (Σχέδ. 17). Μήκ. 84' πλ. 22· ύψ. 27,80 εκ.
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ΤΟΜΗ

Σχέδ. 16.

ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΚΡΗΠΙΔΑΣ (Η)

Τέσσερις λίθοι (Σχέδ. 15) ανήκαν ίσως στην κρηπίδα. Φέρουνπινάκωση (μεπεριτένειαπλάτους 5 εκ.) 
που εξέχει κατά 1 εκ. περίπου από το σώμα του μέλους.
Η1 (Π ίν. 8α). Μήκ. 1,46 μ.' πλ. 22,50’ ύψ. 29,70 εκ.
Η2 (Π ί ν. 8β). Μήκ. 1,48 μ. ’ πλ. 21’ ύψ. 32 εκ. Παρόμοιος με τον Η1.
Η3. Μήκ. 1,49 μ.’ πλ. 22’ ύψ. 30 εκ.
Η4 (Πίν. 9α). Μήκ. 1,495 μ.- πλ. 19’ ύψ. 32,80 εκ. Παρόμοιος με τον Η1.

ΣΦΟΝΔΥΛΟΙ (Σ)

Παρουσιάζονται οι σφόνδυλοι καθώς και αρκετά τμήματα που σώζουν ραβδώσεις, οι οποίες μπο
ρούν να δώσουν κάποιο στοιχείο σχετικά με την αρχική θέση των σφονδύλων. Για τους ανώτερους
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σφονδύλους έχουμε αρκετά στοιχεία. Δεν συμβαίνει το ίδιο και με τους κατώτερους. Για το λόγο 
αυτό επιλέχθηκαν76 μέλη που σώζονται σε καλή κατάσταση, εμφανίζουν σχετικά μεγάλο πλάτος 
ράβδωσης και συνεπώς ενδέχεται να προέρχονται από βάσεις κατώτατων σφ ονδύλου.

Τα τμήματα σφονδύλων σχεδιάζονται με μείωση, δηλαδή με διαρκή ελάττωση της διατομής κάθε 
σφονδύλου προς τα άνω, αλλά χωρίς ένταση, που ενδέχεται να υπήρχε. Η ένταση αυτή δεν είναι 
εύκολο να υπολογιστεί, λόγω της κακής κατάστασης του υλικού, και κατά συνέπεια δεν μπορεί να 
αποδοθεί σχεδιαστικά. Οι σφόνδυλοι παρατίθενται με τη σειρά που τους συναντάμε αν ξεκινήσου
με από τη βορειοδυτική γωνία του ναού ακολουθώντας την κίνηση των δεικτών του ρολογιού. Από 
τους 31 σφονδύλους παρουσιάζονται αναλυτικά οι τέσσερις πρώτοι (Σχέδ. 18-21). Τα ιδιαίτερα 
στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους υπόλοιπους (Σχέδ. 22-43) σημειώνονται στους πίνακες 1 και 2. 
Οι σφόνδυλοι είναι ανισοϋψείς και συνδέονταν μεταξύ τους με πόλους και εμπόλια, που αποτε
λούσαν ένα σταθερό οδηγό και ασφαλές κέντρο για την ορθή τοποθέτηση. Οι ραβδώσεις αποτε
λούν τμήματα περιφέρειας κύκλου. Το βάθος τους μειώνεται όσο αυξάνεται το ύψος του κίονα, 
όμως αυτές οι διαφορές δεν είναι σημαντικές. Το βάθος κυμαίνεται από 1,30 έως 1,80 εκ.

ΒΣΐα(;) (Σχέδ. 18, Π ίν. 12α). Σωζ. ύψ. 17,50 εκ. Θραύσμα ημίεργου χοντροδουλεμένου αρράβδω- 
του σφονδύλου. Σώζει βάση, ακτίνας περίπου 52 εκ., με εντορμία μεγάλων διαστάσεων76 77 78 (12,50χ
13,50 εκ.) και βάθους 7,50 εκ.

ΒΣ2α (Σχέδ. 19, Π ίν. 12β, 13). Ύψ. 52,50 εκ. Διατηρείται μεγάλο μέρος του επιχρίσματος. Σε ένα 
τμήμα του εντοπίζονται περισσότερες φθορές. Σώζονται 13 ραβδώσεις. Οι ραβδώσεις και οι ακμές

76 Ύστερα από εξέταση όλων των μελών του αποθέτη στον οποίο τοποθετήθηκαν τα πιο κατεστραμμένα σπαράγματα 
που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας ανασκαφής στο βορειοανατολικό μέρος του ναού.
77 Δυστυχώς ούτε το ίχνος της κάτω διαμέτρου του κίονα δεν σώθηκε επί του στυλοβάτη, διότι ο σπηλαιώδης κογχυλιά- 
της, από τον οποίο είναι κατασκευασμένος ο ναός, φθείρεται εύκολα όταν είναι εκτεθειμένος στα καιρικά φαινόμενα. 
Μόνον η διαφορά διάβρωσης ανάμεσα στο εκτεθειμένο σε πατήματα και καιρικές συνθήκες τμήμα του στυλοβάτη και σε 
αυτό που προστατεύεται από τη βάση του κίονα επιτρέπει πολλές φορές να διαπιστωθούν οι διαστάσεις του τελευταίου.
78 Μεγάλες εντορμίες παρατηρούνται στους σφονδύλους Σα που αναφέρονται στη συνέχεια.
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Σχέδ. 18.

ΤΟΜΗ

διακόπτονται στο άνω μέρος τους από εγκοπή, ύψους 1,30 εκ., που εισέχει του κορμού του σφον
δύλου κατά 1,50 εκ. Ακολουθούν ραβδώσεις και ακμές που συνεχίζονται σε ύψος 7,50 χιλ. Πιο 
πάνω, στην απόληξη του σφονδύλου, υπάρχει το ήμισυ νέας εγκοπής -το  άλλο ήμισυ ήταν δουλε
μένο στο κάτω μέρος του κιονοκράνου- ύψους 8,50 χιλ., που εισέχει όσο η κάτω εγκοπή. Η άνω 
βάση, ακτίνας 37,97 εκ., φέρει εντορμία διαστάσεων 13x15 και βάθους 7,80 εκ. Το πλάτος των 
ραβδώσεων είναι 11,88 εκ. Η κάτω βάση έχει ακτίνα 39,22 εκ., πλάτος ραβδώσεων 12,27 εκ. και 
φέρει εντορμία διαστάσεων 9 χ 9 και ύψους 6,80 εκ. Το βάθος των ραβδώσεων είναι 1,40 στη βάση 
και 1,50 εκ. στην άνω απόληξη του σφονδύλου.

ΒΣ3β (Σχέδ. 20). Σωζ. ύψ. 70 εκ. περίπου. Φέρει επίχρισμα. Βρέθηκε δίπλα στον ΒΣα2. Σώζεται 
μόνον η άνω βάση, ακτίνας 39,22, πλάτους ράβδωσης 12,27 και βάθους 1,40 εκ. Φέρει εντορμία 
8,50x9 και βάθους 10,40 εκ. Στο κάτω μέρος σώζεται τμήμα εντορμίας. Το ύψος από την άνω 
βάση μέχρι το άνω μέρος της εντορμίας είναι 65 εκ.

ΒΣ4α (Σχέδ. 21). Ύψ. 60 εκ. Διασώζει επίχρισμα. Η μία πλευρά του είναι φθαρμένη. Η επάνω 
πατούρα για τη δημιουργία της άνω εγκοπής δεν σώζεται σε καλή κατάσταση. Η κάτω εγκοπή κλεί
στηκε αργότερα με επίχρισμα. Η άνω βάση, ακτίνας 37,71 και πλάτους ράβδωσης 11,80 εκ., φέρει 
εντορμία διαστάσεων 12x13 και βάθους 8,40 εκ. Η κάτω βάση, ακτίνας 39,95 και πλάτους ράβδω
σης 12,50 εκ., φέρει επίσης εντορμία 9,50x9,50 και ύψους 6,50 εκ.
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Σχέδ. 19.
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Σχέδ. 21.
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Σχέδ. 23.

Σχέδ. 24.

ΒΣ5β|
I 12,7 i

ΒΣ8ε-στ

Σχέδ. 22. Σχέδ. 25.
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Σχέδ. 26. Σχέδ. 27.
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Σχέδ. 28. Σχέδ. 29. Σχέδ. 30.

ΒΣ14α-β| ΒΣ15α-β

Σχέδ. 31. Σχέδ. 32. Σχέδ. 33.

Σχέδ. 34. Σχέδ. 35.
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Σχέδ. 37. Σχέδ. 38.
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ΟΨΗ ΑΝΟΨΗ
I 12,6 I

Σχέδ. 39.

Σχέδ. 40. Σχέδ. 41.

I 14,3 I
απΣ4στ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Σφόνδυλοι

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ΒΣ1α(;) (50) 12,50x13,50x7,50 17,50 χοντρ.

ΒΣ2α 52,50 37,97 39,22 11,88 12,27 13x15x7,80 9x9x6,80 stucco

ΒΣ4α 60 37,71 39,95 11,80 12,50 12x13x8,40 9,50x9,50x6,50 stucco

ΒΣ10α 67,70 37,71 39,63 11,80 12,40 12,50x13x9 8,50x8,50x7,50 σπασμ.
ΒΣ3β 75; 39,22 40,91; 12,27 12,80; 8,50x9x10,40 70 stucco

ΒΣ5β 71 39,63 40,59 12,40 12,70 9,30x9,50x6,30 9x9x6,30
ΒΣ9β 64 38,99 40,27 12,20 12,60 ύψος: 6,20 8,50x9,50x6,20 ★

ΝδρΣΙβ 62,50 39,31 40,59 12,30 12,70 ;χ 7,50x5,30 7,50x8x8,50 σπασμ.
ΝδρΣ2β 40,27 12,60 8,90 χ 9x6,60 48

Υπόμνημα 
1: Κωδικός μέλους 
2: Αρχικό ύψος 
3: Άνω ακτίνα 
4: Κάτω ακτίνα 
5: Πλάτος άνω ράβδωσης 
6: Πλάτος κάτω ράβδωσης 
7: Μήκος-πλάτος-ύψος άνω εντορμίας 
8: Μήκος-πλάτος-ύψος κάτω εντορμίας 
9: Σωζόμενο ύψος

10: Παρατηρήσεις: χοντρ.: Χοντροδουλεμένο 
stucco: Διασώζει επίχρισμα 
σπασμ.: Σπασμένο το άνω μέρος της ταινίας

* Η άνω εντορμία του ΒΣ9β είναι τετράπλευρο με ένα ζεύγος πλευρών κάθετων μετα
ξύ τους, μήκους 9,50 εκ., ενώ οι δύο άλλες έχουν μήκος 8,50 και 10,50 εκ.

Οι μετρήσεις είναι σε εκ.

Το βάθος των ραβδώσεων στους ΒΣ2α και ΒΣ4α είναι 1,40 εκ. Οι σφόνδυλοι ΝδρΣΙβ και ΝδρΣ2β 
βρίσκονται σε αρκετή απόσταση, στο δεξιό μέρος αγροτικού δρόμου που οδηγούσε στο ναό πριν 
διανοιχθεί ο δρόμος το 1992.

ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ (Κ)

Σώθηκαν ένα σχεδόν πλήρες κιονόκρανο, μεγάλο τμήμα ενός δεύτερου καθώς και τμήματα άλλων. 
Ανήκουν όλα στον ίδιο τύπο κιονοκράνου, εκτός από το Κ/Λ183α.
Αν οι κίονες συνέκλιναν προς το σηκό, το τμήμα του κίονα που έφερε το κιονόκρανο θα κατασκευα
ζόταν ψηλότερο από την εξωτερική πλευρά, ώστε η άνω επιφάνεια του άβακα να προκύπτει ορι
ζόντια. Από το αποσπασματικό υλικό που διαθέτουμε δεν είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε τέτο ι
ες διαφορές, που θα σήμαιναν ότι οι κίονες εμφανίζουν κλίση προς τα μέσα.

ΒΚ1-ΒΚ2 (Σχέδ. VI, Π ίν. 13β, 14α). Αποτελείται από δύο συνανήκοντα τμήματα. Η μία πλευρά πα
ρουσιάζει έντονες φθορές. Το συνολικό του ύψος είναι 59 εκ. Το άθροισμα του ύψους του άβακα, του 
εχίνου και των ιμάντων είναι 48 εκ. Ο άβακας, ύψους 21,20 εκ., φέρει περιμετρικά στο άνω μέρος 
προστατευτική εγκοπή, ύψους 0,70 και πλάτους 8,50 εκ. Στην άνω επιφάνεια σώζονται μοχλοβόθρια
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Θραύσματα σφονδύλων

1 2 3 4 5 6

ΒΣ6α-β 21 47 4 28 12,40(39,63)
ΒΣ7α-β 19,50 62 6 23 12,40(39,63)
ΒΣ14α-β 15 25 2 14 12,30(39,31)
ΒΣ15α-β 16 24 2 9,50 12,50(39,95)
ΒΣ16α-β 12 46 3 18 12,30(39,31)
ΒΣ17β-γ 28 54 5 30 12,60 (40,27)
ΒΣ12γ-δ 24,50 49 4 23,50 13,50(43,15)
ΑΣ2γ-δ 15 72 7 42 13,60(43,47)
ΥΣ3γ-δ 20 87 12 44 13,60 (43,47)
απΣ5γ-δ 14 33 3 14 13,50 (43,15)
απΣ6γ-δ 12 30 3 14 13,50(43,15)
ΒΣ11 δ-ε 18,50 25 2 16 14 (44,75)
ΒΣ13δ-ε 20 34 2 15 14 (44,75)
ΑΣ3δ-ε 18 81,60 11 42 14(44,75)
απΣ2δ-ε 23 41 3 23 14(44,75)
ΒΣ8ε-στ 36 63 6 22 14,50(46,35)
ΑΣ1ε-στ 20 32 2 20 14,30(45,71)
απΣ1ε-στ 24 36 3 21 14,50(46,35)
απΣ3ε-στ 24 63 5 19 14,30(45,71)
απΣ4στ 25 34 3 13 14,30(45,71)
απΣ7στ 15 32 3 15 15,30(48,90)

Υπόμνημα 
1: Κωδικός μέλους 
2: Σωζόμενο ύψος 
3: Σωζόμενο μήκος 
4: Αριθμός ραβδώσεων 
5: Σωζόμενο πλάτος
6: Πλάτος ράβδωσης - αντιστοιχούσα ακτίνα 
Παρατηρήσεις
1. Οι συμβολισμοί Σα-β, Σβ-γ, Σγ-δ, Σδ-ε και Σε-στ χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν τμήματα σφονδύλων 

που βρίσκονταν αντίστοιχα κατά τους αρμούς μεταξύ των σφονδύλων Σα και Σβ, Σβ και Σγ, Σγ και Σδ, Σδ και 
Σε και Σε και Σστ.

2. Ο σφόνδυλος ΑΣ2γ-δ διασώζει επίχρισμα.
3. Ο σφόνδυλος απΣ7στ έχει αντιστοιχούσα ακτίνα 48,90 εκ., δηλαδή διάμετρο 97,80 εκ. (κατώτατη διάμετρος).
4. Ο σφόνδυλος ΥΣ3γ-δ φέρει εντορμία βάθους 7 εκ., μήκους 9,50 εκ. και σωζόμενου πλάτους 9 εκ. Το βάθος των 

ραβδώσεών του είναι 1,80 εκ.

Οι μετρήσεις είναι σε εκ.

για τη μετακίνηση υπερκείμενων επιστυλίων και αναθημάτων τους79. Ο εχίνος, ίδιου ύψους με τον 
άβακα, στερείται έντασης και σχηματίζει γωνία 45° με την οριζόντιο. Η διατομή των υποκείμενων 
ιμάντων, που είναι τρεις, συνίσταται από ευθύγραμμα τμήματα. Οι ιμάντες έχουν ύψος περί τα 4,20

79 Οι θέσεις των μοχλοβοθρίων είναι ενδεικτικές του τρόπου τοποθέτησης των υπερκείμενων επιστυλίων και των αναθημά
των τους. Τα βέλη στα σχετικά σχέδια δείχνουν πώς «δούλεψαν» τα μοχλοβόθρια, δηλαδή τη σειρά με την οποία τοποθε
τήθηκαν τα υπερκείμενα μέλη.
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και το υποτραχήλιο περί τα 11 εκ. Στο κάτω μέρος του υποτραχηλίου υπάρχει το ήμισυ εγκοπής -  
το άλλο ήμισυ βρισκόταν στον κορμό του υποκείμενου σφονδύλου. Οι ραβδώσεις έχουν πλάτος 
11,70 και βάθος 1,40 εκ. Σε απόσταση 7 χιλ. πριν από τη συνάντησή τους με τους ιμάντες διχάζο
νται σε δύο ελαφρώς καμπύλα σκέλη. Η άνω διάμετρος του κίονα (74,82 εκ.) προβάλλεται στην 
κύρια όψη σε μήκος 73,90 εκ. Η προβολή αυτή εισέχει του άβακα κατά 24,50 εκ. Στην κάτω βάση 
υπάρχει εντορμία, για την ένθεση εμπολίου, διαστάσεων 11,70 χ 13,40 και ύψους 10,90 εκ. τραπε
ζοειδούς διατομής80, με τη μεγάλη βάση προς την κατεύθυνση του κορμού του κίονα.

ν κ ι (Σχέδ. 44, Π ίν. 14β, 15). Σώζεται στην περιοχή του άβακα και του άνω μέρους του εχίνου. Σε 
κάτοψη έχει διαστάσεις 38x70 εκ., με σωζόμενο μήκος άβακα 19 εκ. Το σωζόμενο ύψος του είναι 
43 εκ., από τα οποία τα 20,70 εκ. αντιστοιχούν στο ύψος του άβακα. Στην περιοχή του εχίνου σώζε
ται επίχρισμα με το οποίο δημιουργείται ελαφρά ένταση81 (3 χιλ. σε ύψος 30 εκ.).

κ/Λ980β (Σχέδ. 45). Διαστ. 13,50χ 16' πάχ. 3 εκ. Αποτελείται από δύο συνανήκοντα μέρη. Φέρει ιμά
ντες που συνίστανται από ευθύγραμμα τμήματα. Σε ορισμένα σημεία σώζεται επίχρισμα. Κάθε ιμάντας 
αναπτύσσεται σε μήκος 1,45 εκ.

κ/Λ980δ (Σχέδ. 45). Διαστ. 8χ 12- πάχ. 4 εκ. Φέρει επιχρισμένους ιμάντες συνολικού μήκους 4,10 εκ., 
οι οποίοι συνίστανται σε διατομή από άνισα ευθύγραμμα τμήματα. Στο κάτω μέρος σώζεται ακμή 
ράβδωσης, πλάτους 1,20 εκ., που συναντά κάθετα τους ιμάντες.

κ/Λΐ8ΐα (Σχέδ. 45). Διαστ. 5x6 '  πάχ. 3 εκ. Άνω μέρος (αμέσως κάτω από τον άβακα) επιχρισμένου 
τμήματος εχίνου.

κ/λ 181 β (Σχέ δ. 45). Διαστ. 8 χ 11 ■ πάχ. 5 εκ. Άνω μέρος (αμέσως κάτω από τον άβακα) επιχρισμένου 
τμήματος εχίνου.

80 Η τραπεζοειδής διατομή της εντορμίας δεν έχει σχέση με τον τρόπο ανάρτησης, αφού σε περίπτωση ένθεσης λύκου 
το κιονόκρανο θα σηκωνόταν ανάποδα. Ο Μ. Κορρές θεωρεί πιθανή την ακόλουθη ερμηνεία: κατά τη σύνδεση δύο μελών 
με εμπόλια και πόλο, τοποθετείται το εμπόλιο και ο πόλος στο κάτω μέλος και τότε το άνω μέλος (έχοντας ήδη το εμπό- 
λιό του) καταβιβάζεται. Η τραπεζοειδής διατομή διευκολύνει την τοποθέτηση εμπολίου αντίστοιχων διαστάσεων, αν απο- 
τελείται από δύο μέρη. Έτσι το εμπόλιο σφηνώνει (όπως ο λύκος) και δεν φεύγει από τη θέση του κατά τη διάρκεια της 
καταβίβασης του μέλους.
81 Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε με τη λήψη εκμαγείων από τον Στ. Τριάντη.
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κ/Λΐ83α (Σχέδ. 45, Π ίν. 14γ, δ). Διαστ. 6,50 χ 9’ πάχ. 3 εκ. Φέρει επιχρισμένους ιμάντες που αποτε
λούνται από καμπύλα και ευθύγραμμα τμήματα (ταινία στις ακμές). Είναι το μόνο θραύσμα κιονο- 
κράνου που παρουσιάζει καμπύλα τμήματα στους ιμάντες. Το καμπύλο τμήμα έχει πλάτος 1,40 και 
οι ταινίες 0,50 εκ.

Κ/Λ984 (Σχέδ.  45). Διαστ. 22x29 ’ πάχ. 12 εκ. Τμήμα επιχρισμένου εχίνου.

ΛΙΘΟΠΛΙΝΘΟΙ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ 

Αγελαίες λιθόπλινθοι (Π)

Λιθόπλινθοι του τοίχου του σηκού δεν διασώθηκαν σε ικανό αριθμό. Μόνο μία από τις αγελαίες, η 
ΝΠ1, αποκαταστάθηκε σχεδόν ολόκληρη. Αποτελείται από τρία τμήματα82 και παρουσιάζεται ανα
λυτικά. Οι λιθόπλινθοι που διασώθηκαν θεωρούνται αγελαίες, ελλείψει στοιχείων.

ΝΠ1 (Σχέδ. 46, Π ίν. 16α). Ύψ. 33,50’ μήκ. 132,50’ πλ. 59,70 εκ. Αποτελείται από τρία τμήματα και 
είναι η καλύτερα σωζόμενη λιθόπλινθος. Στην κύρια όψη διατηρείται επίχρισμα. Στους αρμούς 
ώσεως διακρίνονται πλατιές (περίπου 13 εκ.) ταινίες επαφής (αναθυρώσεις). Η υπόλοιπη επιφάνεια 
υποχωρεί κατά 7 χιλ. Στην άνω επιφάνεια υπάρχουν τόρμοι συνδέσμων σχήματος Τ, εξωτερικών 
διαστάσεων περίπου 10 χ 10 και βάθους 3,30 εκ.· σώζεται επίσης ζεύγος εντορμιών μη συμμετρικών 
ως προς το κέντρο βάρους, πλάτους 6, βάθους 10 και μήκους 17 και 18 εκ. αντίστοιχα, για την ανάρ
τηση της λιθοπλίνθου με λιθολαβίδα (αρπάγη)83. Στις εντορμίες αυτές διακρίνονται ίχνη από λάμα. 
Μεταξύ των εντορμιών, στο μέσον περίπου του μήκους της λιθοπλίνθου, σώζεται μοχλοβόθριο84. 
Κατά την ανάρτηση η λιθόπλινθος ήταν κεκλιμένη με την αριστερή πλευρά χαμηλότερα.

ΝΠ2 (Σχέδ. 47). Ύψ. 34’ σωζ. μήκ. 25' σωζ. πλ. 23 εκ. Αποτελείται από δύο τμήματα. Στην πλάγια 
όψη διακρίνονται αυλακώσεις για την αναθύρωση. Στην κύρια όψη σώθηκε επίχρισμα.

ΝΠ3 (Σχέδ. 47). Σωζ. ύψ. 31’ σωζ. μήκ. 68’ σωζ. πλ. 55 εκ. Στον αρμό ώσεως σώζεται αναθύρωση, 
με ταινία πλατύτερη από 15 εκ. Η άνω επιφάνεια σώζει μία από τις εντορμίες, διαστάσεων 6x16 
και βάθους 13 εκ., για την ανάρτησή της με αρπάγη, στην οποία διακρίνονται ίχνη λάμας.

ΝΠ4 (Σχέδ. 47). Ύψ. 33,20’ σωζ. μήκ. 32’ σωζ. πλ. 30 εκ. Στην κύρια όψη διατηρείται επίχρισμα.

ΝΠ5 (Σχέδ. 48). Ύψ. 33,50’ σωζ. μήκ. 82’ σωζ. πλ. 60 εκ. Στην κύρια όψη διατηρείται επίχρισμα. Στην 
άνω επιφάνεια, περίπου στο μέσον και σε απόσταση 71,30 εκ. από τον αρμό ώσεως, υπάρχει μο- 
χλοβόθριο, διαστάσεων 4,50x4,50 εκ., χωρίς να υπάρχει πριν από αυτό εντορμία αρπάγης. Στο 
αριστερό άκρο υπάρχει τόρμος συνδέσμου σχήματος Τ, διαστάσεων 9,50x9 και βάθους 2,60 εκ. 
Στην πλάγια όψη της σώζεται αναθύρωση με πλατιά ταινία.

βπ (Σχέδ.  47). Ύψ. 33,70’ σωζ. μήκ. 30’ σωζ. πλ. 30 εκ. Στην κύρια όψη διατηρείται επίχρισμα.

82 Η συναρμογή των τριών τμημάτων της οφείλεται στο γλύπτη Στ. Τριάντη. Ο ίδιος παρατήρησε πρώτος τα ίχνη από τις σφη- 
νιές και τους λοστούς που χρησιμοποίησαν οι νεότεροι λατόμοι για να την κατατμήσουν και να τη μεταφέρουν ευκολότερα.
83 Η χρήση καρκίνων θεωρείται προβληματική (Κορρές, Πεντέλη, 77, σχ. 10, εικ. 41), λόγω του υψηλού κόστους κατα
σκευής, αλλά και της συντήρησης, εφόσον θα έπρεπε να αντικατασταθεί σε περίπτωση θραύσης. Το κόστος θα αυξανό
ταν και λόγω της μεγάλης ποικιλίας μεγεθών καρκίνων, που έπρεπε να διαθέτει κάθε συνεργείο, ανάλογα με το βάρος και 
τη γεωμετρία των προς ανύψωση αρχιτεκτονικών μελών. Η ανύψωση θα ήταν ευκολότερη αν γινόταν με κάποιου είδους 
αρπάγη (δύο γάντζοι), που ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για ποικίλα μήκη και βάθη εντορμιών, αφού προηγουμένως 
τα δύο σκέλη της αρπάγης δένονταν μεταξύ τους.
84 Το ίδιο παρατηρείται σε λίθο του ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς (Ορλάνδος, Υλικά, τ. 2, 170, εικ. 124 άνω δεξιά).

63



1,5

ΚΑΤΟΨΗ

ΝΠ 1

ΛΑ

σο «3

ΤΟΜΗ

59,7

ΠΛΑΓΙΕΣ
ΟΨΕΙΣ

Σχέδ. 46.

6 4



ΚΑΤΟ Ψ Η Ο Ψ Η

ΝΠ2

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ

ΝΠ3

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ

Σχέδ. 47.

6 5



Κ Α ΤΟ Ψ Η Ο Ψ Η

33,5

ΝΠ5

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ

Σχέδ. 48.

6 6



Λιθόπλινθοι του θυραίου τοίχου (Θ)

ΝΘ1 (Σχέδ. 49, Π ίν. 16β). Ύψ. 37,10' σωζ. μήκ. 58' πλ. 42,50 εκ. Συνίσταται από τρία συγκολλώμε- 
να τμήματα. Στο άνω μέρος φέρει ταινία, πλάτους 10,50 εκ., που εξέχει του κορμού του μέλους κατά 
1 εκ. Σε πολλά μέρη σώζεται επίχρισμα. Παρόμοια με τη ΝΘ2. Στον πλάγιο αρμό ώσεως σχηματίζεται 
αναθύρωση με ταινίες πλάτους 16,50 οριζόντια και 9,50-10,50 εκ. κατακόρυφα, και υπάρχει εντορ- 
μία διαστάσεων 3,20 χ 4 και βάθους 6,50 εκ. για την ενσφήνωση προσωρινού αγκώνα ανάρτησης.

ΝΘ2 (Σχέδ. 49, Π ίν. 16β). Ύψ. 37,10' σωζ. μήκ. 75' πλ. 42,50 εκ. Στο άνω μέρος φέρει ταινία, πλά
τους 10 εκ., που εξέχει του κορμού του μέλους κατά 6 χιλ. Σε πολλά μέρη σώζεται επίχρισμα. Στην 
πίσω όψη σχηματίζεται αναθύρωση με ταινία πλάτους 10,50 και βάθους 1 εκ. Στην ίδια όψη φέρει 
τόρμο σχήματος Τ, διαστάσεων 13x11, πλάτους 1,30 και βάθους 5 εκ.

ΝΘ3 (Σχέδ. 49, Π ίν. 17α). Ύψ. 34' σωζ. μήκ. 29' πλ. 42 εκ. (χωρίς να υπολογίζεται η ταινία, που 
υποθέτω ότι υπήρχε στην κύρια όψη)85. Σε πολλά μέρη σώζεται το επίχρισμα. Στη δεξιά πλάγια 
όψη σχηματίζεται αναθύρωση με ταινίες πλάτους 12,70 οριζόντια και 11,50 εκ. κατακόρυφα. Στην 
ίδια όψη, στο μέσον της μάζας του και πιο πάνω από την περιοχή του κέντρου βάρους, φέρει 
εντορμία, βάθους (κατά την οριζόντια έννοια) 6,30, πλάτους 3,30 και ύψους 2,80 εκ., για την ενσφή
νωση προσωρινού αγκώνα ανάρτησης. Στην πίσω όψη σχηματίζεται αναθύρωση με ταινία πλάτους 
12,70 εκ., που εξέχει του κορμού κατά 2,10 εκ. Η ταινία δεν βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο, 
αλλά σε επίπεδο που συγκλίνει ελαφρώς προς τον κορμό. Στην άνω επιφάνεια και προς την πίσω 
περιοχή υπάρχει μοχλοβόθριο και εντορμία γόμφου, διαστάσεων 1,10x5,40 και βάθους 4,90 εκ.

βθ  (Σχέδ. 49). Σωζ. ύψ. 31,50' σωζ. μήκ. 33' πλ. 41,50 εκ. Στο άνω μέρος της κύριας όψης φέρει 
ταινία που εξέχει του κορμού κατά 6,40 χιλ. και σώζεται σε πλάτος μόνο 5,50 εκ. Στο άνω μέρος 
της αριστερής πλάγιας όψης φέρει αναθύρωση που σώζεται επίσης σε πλάτος μόνο 5,50 εκ. Ανα
θύρωση υπάρχει και στο άνω μέρος της πίσω όψης με ταινία που σώζεται σε πλάτος μόνο 8 εκ. και 
εξέχει του κορμού κατά 3 χιλ.

ΕΠΙΚΡΑΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΔΑΣ (I)

νι (Σχέδ. 50, Π ίν. 17β). Ύψ. 26,30' μήκ. 75,20' πλ. 28,50 εκ. (στην περιοχή του κορμού). Είναι συμ
μετρικό ως προς την κατακόρυφο που διέρχεται από το μέσον της κύριας όψης του. Αποτελείται 
από δύο συνανήκοντα τμήματα εξαιρετικά συνεκτικού κογχυλιάτη. Στο πίσω μέρος του φέρει δύο 
συμμετρικές υποχωρήσεις86, διαστάσεων 4,40 χ 4,20 και 3,80 χ 5 εκ., που εκτείνονται σε ύψος μόνο
17,50 εκ., μετρώντας από κάτω. Έτσι το μήκος μειώνεται σε 65,40 εκ. στο πίσω και κάτω τμήμα 
του. Στο άνω μέρος, ύστερα από εξοχή 0,40 εκ., αναπτύσσεται σε ύψος 7 εκ. κοιλόκυρτο κυμάτιο 
(αργό λέσβιο). Η συνολική εξοχή του κυματίου από τον κορμό του κίονα είναι 3,30 εκ. Στην άνω 
επιφάνεια υπάρχουν: α) τόρμος συνδέσμου σχήματος Τ, διαστάσεων 9 χ 11,30 και πάχους 1,50 εκ., 
β) ζεύγος μοχλοβοθρίων στο άκρο του αριστερού τμήματος, και γ) μοχλοβόθριο στο δεξιό τμήμα.

85 Η απόδοση του μέλους στην κατηγορία αυτή -παρ’ ότι είναι κατεστραμμένο στο άνω τμήμα της κύριας όψης, όπου τα 
μέλη της κατηγορίας αυτής φέρουν χαρακτηριστική ταινία- γίνεται κατ’ αρχάς λόγω του πλάτους και του ύψους του 
καθώς και λόγω άλλων λεπτομερειών, όπως είναι οι πλατιές ταινίες αναθύρωσης στην πλάγια πίσω όψη του.
86 Δεν ακολουθείται δηλαδή ο κανόνας, σύμφωνα με τον οποίο οι πλάγιες όψεις του επικράνου διαφέρουν ως προς το πλά
τος. Το επίκρανο βρισκόταν στο σηκό. Οι υποχωρήσεις έγιναν προκειμένου να σφηνωθεί στον τοίχο που βρισκόταν πίσω του.
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ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ (Ε)

ε/λ (Σχέδ. 51, Π ίν. 18α). Μήκ. 22- ύψ. 19’ πάχ. 7,50 εκ. Σώζεται κανόνας ύψους 10 εκ. που εισέχει 
της ταινίας κατά 4 χιλ. Στο κάτω μέρος του σώζονται τμήματα δύο σταγόνων, διαμέτρου 3,95 εκ., 
που απέχουν μεταξύ τους 5,70 εκ. και εισέχουν του κανόνα κατά 2 χιλ.

βε (Σχέδ. 52). Μήκ. 1,10 μ.- ύψ. 67' πλ. 34,50 εκ. Κάτω μέρος επιστυλίου ή αναθήματος επιστυλίου 
που αποτελείται από δύο τμήματα (ΒΕ1 και ΒΕ2). Δεν σώθηκε καμία από τις αρχικές του διαστά
σεις. Στην κάτω επιφάνεια σώθηκαν ίχνη επιχρίσματος και ταινία αναθύρωσης, πλάτους 9,80 εκ., 
στον αρμό ώσεως προς την πλευρά του αναθήματος του μέλους.

ΤΡΙΓΛΥΦΟΙ ΣΥΜΦΥΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΟΠΕΣ (Τ)

Από το διάζωμα σώθηκαν δύο μετόπες με συμφυείς τριγλύφους σε καλή κατάσταση. Οι μετόπες 
δεν έφεραν γλυπτό διάκοσμο. Η ανάρτησή τους έγινε με χρήση προσωρινών ξύλινων αγκώνων που 
σφηνώνονταν σε οπές μορφής κόλουρης τετραγωνικής πυραμίδας λαξευμένες στους αρμούς 
ώσεως. Κάθε ζεύγος οπών δεν απείχε εξίσου από την άνω απόληξη του λίθου, ώστε κατά την ανάρ
τηση το μέλος να μεταφέρεται με μικρή κλίση ως προς την οριζόντιο.

δτ (Σχέδ. 53, Π ίν. 18β). Είναι το καλύτερα σωζόμενο μέλος της κατηγορίας αυτής. Μήκ. 1,35 μ.- 
ύψ. 90,30- πλ. 52,68 εκ. Σε εγκάρσια τομή έχει σχήμα Ι_, διότι στο πίσω και άνω μέρος του υπάρ
χει μασχαλιαία εγκοπή, ύψους 33,90 και πλάτους 13,60 εκ. Σε ελάχιστα σημεία διατηρούνται ίχνη 
επιχρίσματος, όχι όμως χρώματος. Η μετόπη έχει πλάτος 81,60 εκ. Το πλάτος που φαινόταν όταν 
το μέλος ήταν στη θέση του είναι μικρότερο το πολύ κατά 3,50 εκ., όσο δηλαδή είναι αυτό της εγκο
πής στο δεξιό άκρο του μέλους (στο πίσω μέρος της τριγλύφου). Συνεπώς, το εμφανές πλάτος της 
μετόπης ήταν τουλάχιστον 81,60-3,50-78,10 εκ. Το πλάτος της τριγλύφου είναι 54 εκ. Οι μηροί 
της έχουν πλάτος 7,46 εκ. και απέχουν μεταξύ τους 10,54 εκ. Οι γλυφές έχουν βάθος 5,35 εκ. και 
εξέχουν του επιπέδου της μετόπης κατά 1,61 εκ. Η κεφαλή της μετόπης, ύψους 9 εκ., εξέχει του 
σώματος κατά 2,28 εκ. Η κεφαλή της τριγλύφου, ύψους 11,90 εκ., εξέχει της κεφαλής της μετόπης 
κατά 5,18 εκ. Στο άνω μέρος της κεφαλής της τριγλύφου σχηματίζεται ειδική προστατευτική εγκο
πή, πλάτους 1,90 εκ. και ύψους 4 χιλ. Οι μηροί της τριγλύφου εισέχουν της κεφαλής κατά 5 χιλ. Η 
άνω απόληξη των γλυφών της τριγλύφου είναι αποστρογγυλευμένη και σε εγκάρσια τομή έχει σχή
μα ράμφους. Στην άνω επιφάνεια και προς την κατεύθυνση του αναθήματος υπάρχει μόνον ένας τόρ
μος συνδέσμου σχήματος Τ. Υπάρχουν επίσης τόρμοι, ένας ανά αρμό ώσεως. Ο δεξιός έχει ύψος 
7 εκ., πλάτος (κατά την έννοια του πλάτους του μέλους) 12,70 και μήκος 9 (άνω) και 7,20 εκ. (στη 
βάση). Ο αριστερός έχει ύψος 5 εκ. και μέγιστο μήκος (στο βάθος της εγκοπής που σε κάτοψη έχει 
σχήμα τραπεζίου) 17,60 εκ. Το πλάτος του δεν σώζεται, αλλά κατέληγε σε βάθος 21,50 εκ. από την 
κεφαλή της μετόπης. Στους αρμούς ώσεως υπάρχουν καλοδουλεμένες αναθυρώσεις, καθώς και 
από μία εντορμία στο μέσον της μάζας και πάνω από την περιοχή του κέντρου βάρους του μέλους, 
μήκους 4,30, ύψους 4, βάθους 7,20 εκ. αριστερά και 4,50, 3,65 και 9,20 εκ. αντίστοιχα δεξιά. Οι 
εντορμίες αυτές δεν απέχουν εξίσου από το άνω μέρος και χρησιμέυσαν για την ανάρτησή του με 
ένθεση προσωρινών ξύλινων αγκώνων. Το μέλος σηκωνόταν με το δεξιό του μέρος χαμηλότερα.

βτ (Σχέδ. 54, Π ίν. 19α). Είναι παρόμοιο με το ΔΤ. Μήκ. 1,38 μ. περίπου- ύψ. 89,80" σωζ. πλ. 50 εκ. 
περίπου. Στη μετόπη διατηρούνται αρκετά σημεία με επίχρισμα. Στο πίσω άνω μέρος υπάρχει μασχα
λιαία εγκοπή που αρχίζει σε στάθμη 34 εκ. από τη βάση του μέλους και σε βάθος 32,30 εκ. από το κα- 
τακόρυφο επίπεδο που όριζε η μετόπη. Στο αριστερό μέρος της κύριας όψης υπάρχει ανεπίχριστη
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ζώνη πλάτους 2,83 εκ. Η ζώνη αυτή αντιστοιχεί με το τμήμα της εγκοπής του γειτονικού μέλους που 
την κάλυπτε. Έμεινε ανεπίχριστη, αφού τα κονιάματα εφαρμόζονταν μετά την ολοκλήρωση της οικο
δόμησης του κτηρίου. Τέτοιου είδους εγκοπή υπάρχει στο δεξιό πίσω μέρος του μέλους. Η τρίγλυφος 
έχει πλάτος 54 εκ., οι μηροί της 7,615 και οι γλυφές της 10,37 εκ. Οι γλυφές έχουν βάθος 5,965 εκ. 
και εξέχουν της μετόπης 2,24 εκ. Η κεφαλή της μετόπης έχει ύψος 9 εκ. και εξέχει 2,36 εκ. από το 
σώμα της. Στο δεξιό τμήμα και μετά την εγκοπή, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τριγλύφου, σώζε
ται ταινία αναθύρωσης, πλάτους 8,80 εκ. Στο αριστερό τμήμα δεν υπάρχει αναθύρωση. Αντ’ αυτής η 
πλάγια όψη συναντάει την κύρια υπό ελαφρώς οξεία γωνία 89°. (Ο αρμός κρυβόταν τελικά πίσω από 
εγκοπή παρακείμενου μέλους.) Στις πλάγιες όψεις, στο μέσον της μάζας και πάνω από την περιοχή 
του κέντρου βάρους, σώζεται από μία ενιορμία βάθους (κατά την έννοια της οριζοντίου) 9,20 εκ., 
ώστε να είναι δυνατή η ανάρτηση του μέλους με ενσφήνωση προσωρινών ξύλινων αγκώνων. Οι εντορ- 
μίες δεν απέχουν εξίσου από το άνω μέρος· έτσι το μέλος σηκωνόταν με το δεξιό μέρος χαμηλότερα.

ΓΕΙΣΑ (Γ)

Σώθηκε μεγάλος αριθμός γείσων, όλα θραυσμένα, πλην ενός (ΝΓμ5) που είναι σχεδόν ακέραιο. Όλα 
εκτός από δύο ανήκουν στις μακρές πλευρές, τα περισσότερα στη βόρεια. Σε όλα λείπει το ουραίο 
τμήμα που λειτουργούσε ως αντίβαρο. Τα αγελαία μέλη αποτελούνται από δύο προμόχθους και δύο 
αγυιές. Κάθε πρόμοχθος φέρει δεκαοχτώ σταγόνες, σε τρεις σειρές των έξι. Το κάτω μέρος των στα
γόνων είναι παράλληλο με τη γενική κλίση των προμόχθων ως προς την οριζόντιο και το πίσω μέρος 
τους είναι σχεδόν κάθετο στην κάτω πλευρά των προμόχθων (σχηματίζει ελαφρώς αμβλεία γωνία). 
Το εμπρόσθιο μέρος των σταγόνων σχηματίζει οξεία γωνία με την κάτω πλευρά των προμόχθων. 
Το μέρος αυτό, όταν το μέλος ήταν στη θέση του, συνέπιπτε σχεδόν με την έννοια της κατακορύφου 
(με την οποία συνέκλινε ελαφρώς προς τα άνω). Οι σταγόνες δεν παρουσιάζουν κυρτότητα και έχουν 
ελαφρώς στρογγυλεμένες (με επίχρισμα) τις  ακμές.
Στην περιοχή του κέντρου βάρους των γείσων υπάρχει ζεύγος μεγάλων εντορμιών για ανάρτηση 
με ξύλινους λύκους. Οι εντορμίες δεν είναι συμμετρικές ως προς το κέντρο βάρους ώστε τα γείσα 
να σηκώνονται λοξά. Τα μέλη συνδέονταν στους αρμούς ώσεως με μεγάλων διαστάσεων μολυβδο- 
χοημένους συνδέσμους σχήματος διπλού ταυ ( I ) .
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ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ Σχέδ. 52.

Γείσα μακρών πλευρών (Γμ)

Η άνω απόληξη των γείσων των μακρών πλευρών κατέληγε σε δωρικό κυμάτιο. Το τμήμα που βρί
σκεται πάνω από το κυμάτιο είναι κεκλιμένο ως προς την οριζόντιο, προκειμένου να παραλάβει 
τους υπερκείμενους στρωτήρες ηγεμόνες κεράμους. Η κλίση αυτή δεν είναι η ίδια για όλα τα μέλη 
και στην περιοχή αυτή παρατηρείται αμέλεια στην κατασκευή, επειδή ήταν τελικά αφανής. Η ελά
χιστη κλίση που πιστοποιήθηκε στο άνω μέρος των γείσων είναι 9°, ενώ η μέγιστη υπολείπεται ελα
φρώς των 13°. Οι διαφορές αυτές εξομαλύνονταν με ξύλινα υποστηρίγματα (τάκους) και ίσως πη
λό, ώστε η στέγη να εδράζεται ομαλά χωρίς να παρατηρούνται ακανονιστίες. Στο κεκλιμένο τμήμα 
σώζονται επίσης ήλοι ή βόθροι ήλων στρωτήρων ηγεμόνων κεράμων καθώς και ορθογώνιες εντορ- 
μίες (φωλεές των ξύλινων δοκών της στέγης ή φωλεές για τάκους στους οποίους εδράζονταν οι 
δοκοί). Από τεκτονικό σημείο (δίγαμμα) που βρέθηκε σε ένα γείσο προκύπτει ότι έγινε χρήση τέτο ι
ων σημείων, που όμως δεν σώθηκαν, και σε άλλα μέλη.

ΝΓμ 1 (Σχέδ. 55). Μήκ. 74' ύψ. 40- βάθ. 79,50 εκ. Σώζει πρόμοχθο και τις παρακείμενες αγυιές. Στο δε
ξιό του τμήμα αρχίζει με αγυιά. Από τις σταγόνες σώζονται οκτώ, ενώ οι υπόλοιπες είναι φθαρμένες. 
Στη δεξιά όψη σχηματίζεται αβαθής (1 εκ.) αναθύρωση, με ταινίες πλάτους 5,50-12 εκ. Δεν σώζε
ται η άλλη πλάγια όψη. Στο άνω δεξιό τμήμα του υπάρχει τόρμος, πλάτους 2 και βάθους 5,20 εκ., 
για την ένθεση συνδέσμου σχήματος Τ, διαστάσεων 12x22 εκ. (ήμισυ του μήκους). Η πλευρά των 
12 εκ. δεν είναι παράλληλη προς το επίπεδο της πλάγιας όψης, αλλά ελαφρώς κεκλιμένη. Στο εμπρό
σθιο δεξιό τμήμα της άνω επιφάνειας σώζεται βόθρος, διαμέτρου 1,50 και βάθους 3 εκ., που προ
έρχεται από ήλωση υπερκείμενου στρωτήρα ηγεμόνα κεράμου. Ο βόθρος απέχει 16 εκ. από το μέ
τωπο του γείσου και 9,50 εκ. από τη δεξιά όψη. Στην άνω επιφάνεια, κοντά στην αριστερή όψη του 
γείσου και σε απόσταση 49 εκ. από την πλάγια δεξιά όψη, ξεκινάει τριγωνικής διατομής εντορμία
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Σχέδ. 56.

(φωλεά δοκού;) που ήταν μεγαλύτερη των 17 εκ., τα οποία σώζονται προς την ίδια κατεύθυνση. Η 
ίδια εντορμία ξεκινάει σε απόσταση 45 εκ. από το μέτωπο του γείσου και συνεχίζεται για 9,50 εκ. 
ακόμη, όπου και τελειώνει. Το μέγιστο βάθος της φωλεός είναι 8,50 εκ. στο πίσω μέρος της. Στη δε
ξιά όψη, σε απόσταση 69,50 εκ. από το μέτωπο, υπάρχει εντορμία ανάρτησης λύκου, που συνεχί
ζεται ακόμη για 10 εκ., όπου και τελειώνει. Έχει ύψος 25 και πλάτος 10 εκ.

ΝΓμ2 (Σχέδ. 56). Μήκ. 57- ύψ. 36- βάθ. 54 εκ. Σώζει μίαπρόμοχθο και μία αγυιά. Στο αριστερό τμήμα 
αρχίζει με αγυιά. Από τις σταγόνες σώζονται δύο, ενώ οι υπόλοιπες είναι φθαρμένες. Στην κύρια 
όψη σώζεται σε μεγάλο μήκος δωρικό κυμάτιο καθώς και ίχνη επιχρίσματος. Στην αριστερή όψη 
σχηματίζεται αβαθής (5 χιλ.) αναθύρωση, με ταινίες πλάτους 2-13 εκ. Στην άνω επιφάνεια υπάρχει 
τόρμος σχήματος Τ, πλάτους 1,70, βάθους 5,50 και διαστάσεων 14x23 εκ. Σώζεται μολυβδοχοη- 
μένος ο σύνδεσμος. Η σιδερένια λάμα έχει διατομή 0,50x2 (ύψος) εκ. Το στρώμα του μολύβδου 
που καλύπτει το κάτω μέρος του τόρμου έχει πάχος 1 εκ. Πάνω από το σιδηρό σύνδεσμο υπάρχει 
στρώμα μολύβδου πάχους 7 χιλ. Με τον τρόπο αυτό το ανώτερο τμήμα του τόρμου έμενε κενό σε 
ύψος 1,80 εκ. Τόσο ο σιδερένιος σύνδεσμος όσο και το μέταλλο που τον προστατεύει (κράμα με
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βάση το μόλυβδο) φέρουν ίχνη οξείδωσης. Στην άνω επιφάνεια, 9,50 εκ. από την αριστερή όψη, 
ξεκινάει εντορμία ανάρτησης λύκου που συνεχίζεται σε μήκος ακόμη 25 εκ. Έχει διατομή τραπεζίου 
(παράλληλα τοποθετημένου ως προς το επίπεδο της κύριας όψης), του οποίου η άνω βάση έχει πλά
τος μεγαλύτερο των 3 εκ. και το ύψος του είναι περίπου 8 εκ. Η κλίση της επιφάνειας87 όπου εδράζο
νται οι στρωτήρες ηγεμόνες κέραμοι κυμαίνεται, ως προς την οριζόντιο, μεταξύ 12° 48' και 12° 54'.

ΝΓμ3 (Σχέδ. 57). Μήκ. 57' ύψ. 40' βάθ. 80 εκ. Σώζει πρόμοχθο καιτοήμισυ αγυιάς. Στο δεξιό τμήμα αρ
χίζει με πρόμοχθο, οι σταγόνες της οποίας δεν σώζονται, όπως και το δωρικό κυμάτιο της όψης. Σε 
ορισμένα σημεία διατηρείται επίχρισμα. Στη δεξιά όψη σχηματίζεται αβαθής αναθύρωση 4,50 χιλ., 
με ταινίες πλάτους 6-10 εκ. Στην άνω επιφάνεια υπάρχει τόρμος συνδέσμου σχήματος Τ, πλάτους 
2, βάθους 4,50 εκ. και διαστάσεων 10 χ 26,50 εκ. Η πλευρά των 26,50 εκ. δεν είναι κάθετη στο επί
πεδο της πλάγιας όψης (αποκλίνει ελαφρώς). Στην άνω επιφάνεια, στο εμπρόσθιο τμήμα, σώζεται 
βόθρος ήλωσης στρωτήρα κεράμου. Έχει βάθος 3, διάμετρο 1,20 εκ. και το μέσον του βρίσκεται 
σε απόσταση 14 εκ. από την πλάγια όψη και 6,30 εκ. από το μέτωπο του γείσου. Στο πίσω μέρος 
της άνω επιφάνειας, σε βάθος 63 εκ. από το μέτωπο και 31 εκ. από τη δεξιά όψη, σώζεται μέρος εντορ- 
μίας ανάρτησης με λύκο, διατομής τραπεζίου, πλάτους μεγαλύτερου των 7 εκ. και ύψους 28 εκ. Η 
κάτω βάση σώζεται σε μήκος 21 εκ., ενώ η άνω είναι κατά 3 εκ. μικρότερη. Στην ίδια άνω επιφάνεια, 
σε βάθος 43 εκ. από το μέτωπο και 8,50 εκ. από τη δεξιά όψη, υπάρχει εντορμία διαστάσεων 12 χ27 
και βάθους 4 εκ. Έχει ύψος 8 και πλάτος 26,50 εκ. και χρησίμευε για την έδραση ξύλινης δοκού.

ΝΓμ4 (Σχέδ. 58). Μήκ. 84' σωζ. ύψ. 38- βάθ. 64,30 εκ. από το μέτωπο του γείσου. Αποτελείται από 
δύο συνανήκοντα τμήματα. Σώζει πρόμοχθο, αγυιά και τμήμα άλλης αγυιάς. Στο αριστερό τμήμα 
αρχίζει με αγυιά. Σταγόνες δεν σώζονται ούτε δωρικό κυμάτιο. Σε ορισμένες περιοχές διατηρείται 
επίχρισμα. Στην άνω επιφάνεια, σε βάθος 30 εκ. από το μέτωπο, ξεκινάει τόρμος συνδέσμου σχή
ματος Τ, πλάτους 2 εκ. και διαστάσεων περίπου 13 χ 29,50 εκ. Στο πίσω μέρος σώζονται ίχνη εντορ- 
μίας ανάρτησης λύκου. Στην ίδια επιφάνεια, σε απόσταση 47 εκ. από το μέτωπο του γείσου, ξεκι
νάει εντορμία, ύψους 8 και πλάτους 25 εκ. (φωλεά δοκού;), που σώζεται σε μήκος 12 εκ. και απέχει 
37 εκ. από την πλάγια αριστερή όψη. Στην όψη αυτή διακρίνονται ίχνη αναθύρωσης.

ΝΓμ5 (Σχέδ. 59, Π ίν. 2β, 15,19β). Σχεδόν ακέραιο. Μήκ. 1,339 μ.- ύψ. 43,40 εκ. (στο πίσω μέρος όπου 
εδράζεται) και 42,20 εκ. (κατά την κύρια όψη, χωρίς το ύψος των σταγόνων)· σωζ. βάθ. περίπου 77 εκ. 
Δεν σώζει δωρικό κυμάτιο. Σε αρκετά σημεία επίχρισμα. Αριστερά αρχίζει με αγυιά και δεξιά καταλή
γει σε πρόμοχθο. Σώζονται οι δύο πρόμοχθοί του με μήκος 53,50, πλάτος 36,60 και ύψος 6 εκ. Η με
ταξύ των προμόχθων αγυιά έχει πλάτος 13,60 και η άλλη 12,50 εκ. Η πρόμοχθος που δεν περιλαμβά
νεται μεταξύ των αγυιών εισέχει 8 χιλ. της πλευράς που βρισκόταν στον αρμό ώσεως. Οι πρόμοχθοί 
εισέχουν κατά 6 χιλ. από το μέτωπο του γείσου. Οι αγυιές εισχωρούν στον κορμό του μέλους κατά 
3 χιλ. μετά το τέλος των προμόχθων. Οι τρεις σειρές σταγόνων απέχουν μεταξύ τους 10,94 εκ. Οι 
σταγόνες κάθε σειράς, που έχουν διάμετρο 4,30 και ύψος 2,27 εκ., απέχουν μεταξύ τους 5,50 εκ. Η 
πρώτη σειρά εισέχει 5 χιλ. από την αρχή της προμόχθου, ενώ η τελευταία απέχει 3 εκ. από το τέλος 
της. Στις πλάγιες όψεις υπάρχουν καλοδουλεμένες αβαθείς (μόλις 2,50 χιλ.) αναθυρώσεις με ταινίες 
πλάτους 3,50-12 εκ. Στους αρμούς ώσεως και στην άνω επιφάνεια σώζονται δύο τόρμοι σχήματος Τ, 
διαστάσεων 17,50x35 εκ. αριστερά και 17x27,50 εκ. δεξιά, πλάτους 2 και βάθους 3 εκ. Το εμπρό
σθιο αριστερό τμήμα της όψης του λείπει και στη θέση του υπάρχει καλοδουλεμένος τόρμος, ύψους 
12, μήκους 17,50 και βάθους 12,50 εκ. από το μέτωπο του γείσου, ο οποίος οφείλεται σε επισκευή

87 Η περιοχή είναι χοντροδουλεμένη και δεν προσφέρεται για αξιόπιστες μετρήσεις.
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(μπάλωμα), εκτός αν το τμήμα του μέλους αφαιρέθηκε εξαρχής ως μη υγιές. Η άνω επιφάνεια (έδρα- 
σης ηγεμόνων στρωτήρων) είναι χοντροδουλεμένη και έχει κλίση περίπου 9° ως προς την οριζό
ντιο. Η οριζόντια προβολή του κεκλιμένου τμήματος έχει βάθος 17 εκ., αν μετρηθεί από το μέτωπο 
του γείσου. Στο πίσω μέρος της άνω επιφάνειας σώζονται τμήματα δύο εντορμιών ανάρτησης 
λύκου. Αρχίζουν σε βάθος 26,30 εκ. (οριζόντια απόσταση) από το τέλος των προμόχθων. Η αρι
στερή εντορμία έχει ύψος 16,40 εκ., σωζόμενο πλάτος 4 εκ., σωζόμενο μήκος 18,50 εκ. και τελειώνει 
σε οριζόντια απόσταση 49 εκ. από την αριστερή όψη του μέλους. Η δεξιά έχει ύψος 16,40,σωζό
μενο πλάτος 5 εκ., σωζόμενο μήκος 21 εκ. και τελειώνει σε απόσταση 51 εκ. από τη δεξιά όψη. Οι 
δύο εντορμίες ανάρτησης είναι ελαφρώς μη συμμετρικές, ώστε κατά τη μεταφορά το μέλος να μην 
είναι εντελώς οριζόντιο, αλλά με μικρή κλίση (το δεξιό μέρος του χαμηλότερα).

ΝΓμ6 (Σχέδ. 60). Μήκ. 57' ύψ. 44’ βάθ. 81,50 εκ. Σώζει πρόμοχθο και τμήμα αγυιάς. Στο δεξιό τμήμα 
αρχίζει με πρόμοχθο. Από τις σταγόνες υπάρχουν μόνο πέντε. Σώζεται τμήμα δωρικού κυματίου. 
Σε ορισμένες περιοχές διατηρείται επίχρισμα. Στο άνω δεξιό τμήμα της όψης υπάρχει τόρμος μή
κους 14,50 και βάθους 14 εκ. από το μέτωπο του γείσου, που σε ύψος φθάνει μέχρι το σημείο που 
αρχίζει το κυμάτιο. Στην άνω επιφάνεια, σε βάθος 26,50 εκ. από το μέτωπο, υπάρχει τόρμος συνδέ
σμου σχήματος Τ, πλάτους 1,70, βάθους 5,50 εκ. και διαστάσεων 17x31 εκ. Στο πίσω μέρος υπάρ
χει εντορμία ανάρτησης λύκου, ύψους 26 και πλάτους 6 εκ. (άνω) και 5,50 εκ. (κάτω), που αρχίζει 
σε βάθος 64,35 εκ. από το μέτωπο του γείσου. Έχει διατομή τραπεζίου, του οποίου η άνω βάση 
σώζεται σε μήκος 16 εκ., ενώ η κάτω, που ήταν και η μεγαλύτερη, σε μήκος 20 εκ. Στη δεξιά όψη 
έχει αναθύρωση, βάθους 1,80 εκ., με ταινίες πλάτους 4-10,50 εκ.
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β γμΐ (Σχέδ. 61). Μήκ. 86' ύψ. 40- βάθ. 47 εκ. Σώζει πρόμοχθο μήκους 53,30 εκ., αγυιά και τμήμα άλ
λης αγυιάς. Στο αριστερό τμήμα αρχίζει με αγυιά, πλάτους 14 εκ., ενώ η άλλη έχει πλάτος 14,50 εκ. 
Δεν σώζονται σταγόνες ούτε δωρικό κυμάτιο. Στο μέτωπο διατηρείται επίχρισμα. Η δεξιά όψη σώ
ζει ίχνη από αβαθή αναθύρωση με ταινίες πλάτους 5,50-10 εκ.

ΒΓμ2 (Σχέδ. 62). Μήκ. 55' ύψ. 38' βάθ. 38 εκ. Σώζει πρόμοχθο και μικρό τμήμα αγυιάς. Στο δεξιό τμή
μα αρχίζει με πρόμοχθο. Σώζονται τέσσερις ακέραιες σταγόνες και ίχνη δύο άλλων. Σώζεται επίσης 
τμήμα δωρικού κυματίου και επίχρισμα- στη δεξιά όψη αβαθής αναθύρωση 3 χιλ. με ταινίες πλάτους 
6-12 εκ.- στην άνω επιφάνεια ίχνη τόρμου σχήματος Τ και δύο μικροί βόθροι ήλωσης, διαμέτρου 1,30 
και βάθους 2 και 2,80 εκ., από τους οποίους ο πρώτος αρχίζει σε μήκος 44 εκ. από τη δεξιά όψη και 
βάθος 13 εκ. από την κύρια όψη, ενώ ο άλλος σε μήκος 46 και 11,50 εκ. αντίστοιχα.

ΒΓμ3 (Σχέδ. 63). Μήκ. 90- ύψ. 30- βάθ. 58 εκ. Πολύ φθαρμένο- αποτελείται από τρία τμήματα- αριστε
ρά αρχίζει με αγυιά. Δεν σώθηκαν σταγόνες. Στη θέση της κεντρικής αγυιάς παρουσιάζει τις μεγαλύ
τερες φθορές. Στην κύρια όψη επίχρισμα και τμήμα δωρικού κυματίου.

ΒΓμ4 (Σχέδ. 64). Μήκ. 51- ύψ. 39- βάθ. 34 εκ. Διατηρείται σε καλή κατάσταση. Σώζεται μόνο στην πε
ριοχή μίας προμόχθου. Δεξιά αρχίζει με πρόμοχθο. Ίχνη από τρεις σταγόνες. Δεν σώθηκε δωρικό 
κυμάτιο, ενώ στην κύρια όψη υπάρχει επίχρισμα. Η δεξιά όψη φέρει αναθύρωση που έγινε με ξοΐδα 
(χτένι). Διακρίνονται ίχνη γραμμών.

ΒΓμ5 (Σχέδ. 65). Μήκ. 45- ύψ. 38- βάθ. 45 εκ. Σώζει τμήμα προμόχθου και τμήμα αγυιάς. Φέρει τμή
ματα δωρικού κυματίου και επιχρίσματος. Δεν σώθηκαν σταγόνες.
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ΒΓμβ (Σχέδ. 66). Μήκ. 58' ύψ. 37' βάθ. 48 εκ. Σώζει πρόμοχθο μήκους 53,20 εκ. και τμήμα αγυιάς. Δε
ξιά αρχίζει με πρόμοχθο. Στη δεξιά όψη υπάρχει ρηχή αναθύρωση, με ταινίες πλάτους 6,50-11 εκ. 
Σώζονται έξι σταγόνες και στην κύρια όψη επίχρισμα, αλλά όχι κυμάτιο.

ΒΓμ7 (Σχέδ. 67). Μήκ. 58' ύψ. 17- βάθ. 45 εκ. Αποτελείται από δύο μέρη. Στην άνω επιφάνεια σώζο
νται ίχνη τόρμου σχήματος Τ. Στη δεξιά όψη φέρει αβαθή αναθύρωση με πλατιά ταινία, τμήμα της 
οποίας σώζεται μόνο στο άνω μέρος. Δεν είναι γνωστό αν δεξιά άρχιζε με αγυιά, αφού δεν σώθηκε 
το κάτω τμήμα.

ΒΓμδ (Σχέδ. 68, Π ίν. 33). Μήκ. 55' ύψ. 43,50- βάθ. 45 εκ. Σώζει τμήματα των δύο προμόχθων και της 
μεταξύ τους αγυιάς, πλάτους 14,30 εκ. Σώζεται μέρος κυματίου και επιχρίσματος και δύο σταγόνες. 
Στην άνω επιφάνεια, σε βάθος 26,50 εκ. από την κύρια όψη, αρχίζει τετράγωνη βάθυνση 10 x 10 εκ. 
Η κατακόρυφη διατομή της είναι τριγωνική, αληθούς βάθους 4 εκ. και αληθούς μήκους 11 εκ. Το αρι
στερό μέρος της εντορμίας αυτής βρίσκεται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο με την υποκείμενη συμ
βολή προμόχθου-αγυιάς. Στην εντορμία πιθανώς να είχε τοποθετηθεί τεμάχιο ξύλου υποστήριξης, 
(τάκος) πάνω στο οποίο εδραζόταν υπερκείμενη δοκός.
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ΒΓμ9 (Σχέδ. 69). Μήκ. 42' ύψ. 40' βάθ. 40 εκ. Σώζει αγυιά πλάτους 14,20 εκ. και τμήμα προμόχθου. 
Στην κύρια όψη μέρος δωρικού κυματίου και επιχρίσματος.

ΒΓμίο (Σχέδ. 70). Μήκ. 38' ύψ. 41 ■ βάθ. 35 εκ. Σώζει τμήμα αγυιάς και τμήμα προμόχθου. Δεν σώ
ζεται κυμάτιο. Σε απόσταση 7 εκ. από την κύρια όψη και 20 εκ. από την αριστερή υπάρχουσα όψη 
(η αρχική δεν σώζεται) φέρει βόθρο ήλωσης, διαμέτρου 1,30 και βάθους 2,50 εκ.

ΒΓμίι (Σχέδ. 71). Μήκ. 55' ύψ. 43,50' βάθ. 44 εκ. Σώζει πρόμοχθο, αγυιά και τμήμα άλλης προμό
χθου. Δεξιά αρχίζει με πρόμοχθο. Στη μία πρόμοχθο υπάρχουν τέσσερις σταγόνες. Σώζεται μέρος 
από επίχρισμα και δωρικό κυμάτιο. Στη δεξιά όψη φέρει αβαθή αναθύρωση με πλατιά ταινία, τμήμα 
της οποίας σώζεται μόνο προς το μέρος της κύριας όψης σε πλάτος 11,50 εκ. Στην άνω επιφάνεια, 
σε απόσταση 29,50 από τη δεξιά όψη και 12 εκ. από την κύρια όψη, φέρει βόθρο ήλωσης, διαμέτρου
1.30 και βάθους 2 εκ., καθώς και ίχνη τόρμου σχήματος Τ.

ΒΓμΐ2 (Σχέδ. 72). Μήκ. 55' ύψ. 37' βάθ. 40 εκ. Σώζει πρόμοχθο και αγυιά. Δεξιά αρχίζει με πρόμοχθο. 
Στη δεξιά όψη αβαθής αναθύρωση με ταινίες πλάτους 7-12 εκ.

ΒΓμΐ3 (Σχέδ. 73, Π ίν. 34α). Μήκ. 55' ύψ. 43,50' βάθ. 42 εκ. Σώζει πρόμοχθο, μήκους 53,30 εκ., και 
τμήμα αγυιάς. Στην κύρια όψη επίχρισμα και τμήμα δωρικού κυματίου. Σώζονται επτά σταγόνες. 
Δεξιά αρχίζει με πρόμοχθο. Στη δεξιά όψη φέρει αβαθή αναθύρωση σε κακή κατάσταση, με ταινίες 
πλάτους 7-12 εκ. Στην άνω επιφάνεια, σε απόσταση 21,50 εκ. από τη δεξιά όψη και 11 εκ. από το 
μέτωπο του γείσου, φέρει οξειδωμένο ήλο, διαμέτρου 1,40, μήκους 7,90 εκ. (τα 2,40 εκ. βρίσκο
νται μέσα στη μάζα του μέλους).

ΒΓμΐ4 (Σχέδ. 74). Μήκ. 83' ύψ. 43,50' βάθ. 52 εκ. Σώζει πρόμοχθο, μήκους 53,50 εκ., δύο αγυιές και 
μικρό τμήμα άλλης προμόχθου. Αριστερά αρχίζει με αγυιά πλάτους 13,60 εκ., ενώ η άλλη αγυιά έχει 
πλάτος 14,10 εκ. Σώζεται μέρος επιχρίσματος και δωρικό κυμάτιο. Στην άνω επιφάνεια υπάρχουν 
δύο βόθροι ήλων, βάθους 2,50 και διαμέτρου 1,40 και 1,50 εκ. Ο πρώτος βρίσκεται σε απόσταση
24,50 εκ. από την αριστερή όψη και 9,50 εκ. από την κύρια και ο δεύτερος 25,20 και 11,70 εκ. αντί
στοιχα. Στην ίδια επιφάνεια σώζονται ίχνη τόρμου σχήματος Τ και μοχλοβόθριο για τη μετακίνηση 
στρωτήρα ηγεμόνα κεράμου. Το μοχλοβόθριο, μήκους 5, πλάτους 2 και βάθους 1,60 εκ., απέχει
19.30 εκ. από την κύρια όψη και 38 εκ. από την αριστερή.
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Σχέδ. 71.

ΒΓμΐ5 (Σχέδ. 75). Μήκ. 56' ύψ. 31' βάθ. 41 εκ. Σώζεται τμήμα προμόχθου σε κακή κατάσταση. Δεξιά 
αρχίζει με πρόμοχθο. Δεν σώθηκαν σταγόνες. Υπάρχουν ίχνη επιχρίσματος. Στη δεξιά όψη φέρει 
αναθύρωση, βάθους 5 χιλ. με ταινίες πλάτους 5-12 εκ.

ΒΓμίβ (Σχέ δ. 76). Μήκ. 47- ύψ. 21 ■ βάθ. 33 εκ. Διατηρεί επίχρισμα στην κύρια όψη. Στην αριστερή πλά
για όψη διακρίνεται αναθύρωση.

ΒΓμΐ7 (Σχέδ. 77). Μήκ. 75- ύψ. 33- βάθ. 44 εκ. Σε κακή κατάσταση. Σώζει πρόμοχθο, μήκους 53,40 εκ., 
αγυιά και μέρος άλλης αγυιάς. Αριστερά αρχίζει με αγυιά πλάτους 13,50 εκ. Στην αριστερή όψη,
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αβαθής αναθύρωση με ταινίες πλάτους μεγαλύτερου των 6 εκ. Σώθηκαν επτά σταγόνες και σε ορι
σμένα τμήματα επίχρισμα.

ΒΓμΐ8 (Σχέδ. 78, Π ίν. 20α). Μήκ. 59' ύψ. 46' βάθ. 46 εκ. Σώζει πρόμοχθο, μήκους 53,50 εκ., και τμή
μα αγυιάς. Δεξιά αρχίζει με πρόμοχθο. Σώζονται ίχνη από επτά σταγόνες. Ίχνη επιχρίσματος στην 
κύρια όψη και αναθύρωση στη δεξιά με ταινίες πλάτους 5-12 εκ. Στην ίδια όψη φέρει εγχάρακτο 
τεκτονικό σημείο. Πρόκειται για δίγαμμα, βάθους 5, πάχους γραμμής 5 χιλ., εξωτερικών διαστάσεων 
3,40x3,40 εκ.

ΒΓμίθ (Σχέδ. 79). Μήκ. 46' ύψ. 40- βάθ. 35 εκ. Σώζει τμήμα προμόχθου και τμήμα αγυιάς. Φέρει ίχνη 
επιχρίσματος. Στην άνω επιφάνεια υπάρχει βόθρος ήλου, διαμέτρου 1,50 και βάθους 2 εκ., σε απόστα
ση 11 εκ. από το μέτωπο του γείσου. Δεξιά του, σε απόσταση 19,50 εκ., υπάρχει δεύτερος βόθρος, 
που απέχει 8 εκ. από το μέτωπο του γείσου. Έχει διάμετρο 1,50 και βάθος 2,50 εκ. Στο ίδιο εγκάρσιο 
επίπεδο με τον τελευταίο βόθρο, σε απόσταση 13 εκ. από το μέτωπο του γείσου, μοχλοβόθριο, μή
κους 5, πλάτους 4,50 και βάθους 2,80 εκ.

ΒΓμ20 (Σχέδ. 80). Μήκ. 55' ύψ. 42,50' βάθ. 35. Σώζει πρόμοχθο, μήκους 53,50 εκ., και το ήμισυ σχε
δόν μίας αγυιάς. Δεξιά αρχίζει με πρόμοχθο. Σώζονται τμήμα δωρικού κυματίου και επιχρίσματος. 
Στην άνω επιφάνεια, σε απόσταση 23 από τη δεξιά όψη και 11 εκ. από το μέτωπο, φέρει βόθρο ήλω- 
σης, διαμέτρου 1,50 και βάθους 2 εκ. Φέρει ίχνη έξι σταγόνων.

ΒΓμ2ΐ (Σχέδ. 81). Μήκ. 37' ύψ. 40' βάθ' 32 εκ. Σώζει μέρος προμόχθου και αγυιάς.
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ΒΓμ22 (Σχέδ. 82). Μήκ. 34' ύψ. 41 ■ βάθ. 39 εκ. Σώζει μέρος προμόχθου και αγυιάς. Αριστερά αρχίζει 
με αγυιά, πλάτους 13,40 εκ. Φέρει ίχνη σταγόνας.

ΒΓμ23 (Σχέδ. 83). Μήκ. 30- ύψ. 26- βάθ. 30 εκ. Κεντρικό εμπρόσθιο τμήμα. Σώζει μέρος προμόχθου 
και αγυιάς.

ΒΓμ24α. Μήκ. 1,245 μ.- ύψ. 31- βάθ. 46 εκ. Φθαρμένο88. Αποτελείται από δύο μέρη. Σώζει τμήμα του 
άνω μέρους της δεξιάς όψης. Δεν είναι φανερό πού είχε πρόμοχθο και πού αγυιά.

ΒΓμ24β. Μήκ. 60- ύψ. 27' βάθ. 55 εκ. Φθαρμένο. Αποτελείται από δύο μέρη. Δεν σώζονται πλάγιες όψεις.

ΒΓμ24γ. Μήκ. 57· ύψ. 28' βάθ. 44 εκ. Σε κακή κατάσταση, θρυμματισμένο. Δεν σώζονται πλάγιες όψεις.

ΒΓμ25. Μήκ. 68 εκ. Φθαρμένο89. Δεν σώζονται πλάγιες όψεις.

ΒΓμ26  (Σχέδ. 84). Μήκ. 56- ύψ. 3 3 - βάθ. 45 εκ. Δεξιά αρχίζει με πρόμοχθο μήκους 53,50 εκ. Σώζει 
μικρό μέρος αγυιάς. Δεν σώζονται σταγόνες ούτε αναθύρωση. Σε ορισμένα μέρη επίχρισμα.

ΒΓμ27 (Σχέδ. 85). Μήκ. 55- ύψ. 30- βάθ. 40 εκ. Φθαρμένο. Σώζει τμήμα προμόχθου.

ΒΓμ28 (Σχέδ. 86). Μήκ. 56' ύψ. 40- βάθ. 40 εκ. Σώζει τμήμα προμόχθου. Δεξιά αρχίζει με πρόμοχθο. 
Στη δεξιά όψη αναθύρωση με ταινίες πλάτους 7-12,50 εκ. Σε ορισμένα μέρη επίχρισμα.

ΒΓμ29 (Σχέδ. 87). Μήκ. 47- ύψ. 40- βάθ. 50 εκ. Σώζει τμήμα προμόχθου και αγυιάς πλάτους 13,10 εκ. 
Αριστερά αρχίζει με αγυιά. Στην αριστερή όψη αντί αναθύρωσης έχει ίχνη από ξοΐδα (χτένι). Στην 
κύρια όψη σώζονται δωρικό κυμάτιο και επίχρισμα.

ΒΓμ30 (Σχέδ. 88, Π ίν. 20β). Μήκ. 60' ύψ. 38' βάθ. 43 εκ. Αποτελείται από δύο τμήματα. Σώζει τμή
ματα προμόχθου και αγυιών. Αριστερά αρχίζει με αγυιά πλάτους 13,20 εκ. Στην κύρια όψη επίχρι
σμα- στην αριστερή δεν σώθηκε αναθύρωση.

ΒΓμ3ΐ (Σχέδ. 89). Μήκ. 1,363 μ.- ύψ. 41- βάθ. 54 εκ. Σώζεται σχεδόν ολόκληρο κατά το μήκος. Απο- 
τελείται από τρία μέρη. Αριστερά αρχίζει με αγυιά. Η κεντρική αγυιά έχει πλάτος 15 και η ακραία
13,50 εκ. Η κεντρική πρόμοχθος έχει μήκος 53,50 και η δεξιά 53,30 εκ. Λείπει το αριστερό άνω 
τμήμα της όψης. Σώζεται μεγάλο μέρος δωρικού κυματίου. Οι αναθυρώσεις των πλάγιων όψεων 
δεν σώζονται σε καλή κατάσταση. Στο δεξιό τμήμα της άνω επιφάνειας σώζεται τόρμος σχήματος 
Τ, βάθους 5, πλάτους 1,50 εκ. και διαστάσεων περίπου 10,50x23 εκ. Η πλευρά των 10,50 εκ. δεν 
είναι λαξευμένη παράλληλα προς τη δεξιά όψη του λίθου. Στην άνω επιφάνεια σώζονται έξι μικροί 
βόθροι για την ήλωση υπερκείμενων κεράμων. Στους τέσσερις τελευταίους σώζονται και οι ήλοι.

88 Τα γείσα ΒΓμ24α, ΒΓμ24β και ΒΓμ24γ δεν μετακινήθηκαν καθόλου για να μη θρυμματιστούν.
89 Δεν μετακινήθηκε από τη θέση εύρεσής του, γιατί υπήρχε κίνδυνος θρυμματισμού. Κείται σε αρκετή απόσταση από το 
ναό και ίσως να μεταφέρθηκε εκεί από τους νεότερους λατόμους.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Βόθροι και ήλοι στο γείσο ΒΓμ3190

Α/Α ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΘΟΣ
ΒΟΘΡΟΥ

ΕΞΟΧΗ
ΗΛΟΥ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ ΟΨΗ

α 1,60 2,50 11,50 97,30
β 1,50 1,60 12,70 96,30
Υ 1,50 4,60 11,50 49,50
δ 1,30 2,30 12,70 47,30
ε 1,40 6,40 10 29,30
στ 1,40 3,40 12 27,50

Οι μετρήσεις είναι σε εκ.

ΒΓμ32 (Σχέδ. 90). Μήκ. 56,20' ύψ. 25" βάθ. 45 εκ. Σώζει τμήμα προμόχθου. Δεξιά αρχίζει με πρόμο- 
χθο. Η δεξιά όψη είναι φθαρμένη και δεν διακρίνεται αναθύρωση.

ΒΓμ33 (Σχέδ. 91). Μήκ. 67- ύψ. 35' βάθ. 4 6 εκ. Σώζει αγυιά καιπρόμοχθο, πλάτους 13,30 κα ι53,50 εκ. 
αντίστοιχα. Αριστερά αρχίζει με αγυιά. Σώζονται δύο σταγόνες- στην κύρια όψη, ίχνη επιχρίσματος. 
Στην αριστερή όψη δεν σώζεται αναθύρωση.

ΒΓμ34. Μήκ. 52' ύψ. 36' βάθ. 36 εκ. Σώζει αγυιά και τμήματα δύο προμόχθων. Σώζονται δύο σταγό
νες. Παρουσιάζει έντονες φθορές και αφέθηκε όπως βρέθηκε κατά την ανασκαφή.

υ γ μ 1 (Σχέδ. 92). Μήκ. 36' ύψ. 42' βάθ. 54 εκ. Σώζει αγυιά και τμήμα προμόχθου. Δεξιά αρχίζει με 
αγυιά. Σώζεται δωρικό κυμάτιο και στη δεξιά όψη αναθύρωση με ταινίες πλάτους 6-10,50 εκ. Στην άνω 
επιφάνεια υπάρχει βόθρος ήλωσης κεράμου, διαμέτρου 1,50 και βάθους 4,30 εκ., σε απόσταση 13 εκ. 
από την κύρια και 12,50 εκ. από τη δεξιά όψη.

ΥΓμ2 (Σχέδ. 93). Μήκ. 70' ύψ. 36' βάθ. 42 εκ. Σώζει αγυιά, πρόμοχθο, πλάτους 53,30 εκ., και τμήμα 
άλλης αγυιάς. Αριστερά αρχίζει με αγυιά πλάτους 13,20 εκ. Στην αριστερή όψη φέρει αναθύρωση.

ΥΓμ3 (Σχέδ. 94). Μήκ. 58' ύψ. 45' βάθ. 53 εκ. Σώζει πρόμοχθο και τμήμα αγυιάς. Αριστερά αρχίζει με 
πρόμοχθο. Στην περιοχή της πρώτης σειράς σταγόνων υπάρχει, σε όλο το μήκος της προμόχθου, 
τόρμος ορθογώνιας διατομής, διαστάσεων 7,50 χ 8,50 εκ., που έχει γίνει για να δεχθεί το μέλος πρό
σθετο τμήμα (μπάλωμα).

Γμ/Λΐ82α (Σχέδ. 95, Π ίν. 21α). Μήκ. 14' ύψ. 6,50- βάθ. 5,70 εκ. Σώζει τμήμα δωρικού κυματίου με ται
νία στο άνω μέρος. Ίχνη επιχρίσματος.

Γμ/Λΐ82β (Σχέδ. 95). Μήκ. 9' ύψ. 6,70- βάθ. 4 εκ. Σώζει τμήμα δωρικού κυματίου με ταινία στο άνω 
μέρος. Ίχνη επιχρίσματος.

Γ μ/Λ982ε (Σχέδ. 95, Π ίν. 21α). Μήκ. 12,50' ύψ. 6' βάθ. 4,50 εκ. Σώζει τμήμα δωρικού κυματίου με ται
νία στο άνω μέρος. Ίχνη επιχρίσματος.

90 Αν δεχθούμε ότι μεταξύ των βόθρων α και β, γ και δ, ε και στ βρίσκονταν αρμοί ώσεως κεράμων, τότε οι αρμοί αυτοί 
θα απείχαν από τη δεξιά όψη 96,80, 48,40 και 28,40 εκ. αντίστοιχα. Η διαφορά 96,80-28,40 = 68,40 εκ. συγκρίνεται με το 
πλάτος των στρωτήρων κεράμων που είναι 64,80 εκ. Στην περίπτωση αυτή οι ήλοι γ και δ θα βρίσκονταν κάτω από τον 
κέραμο σε περιοχή που δεν γίνονται ηλώσεις. Η ύπαρξή τους ίσως οφείλεται σε επισκευή.
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ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ

Σχέδ. 95.

Υπαέτια γείσα (Γυ)91

Τα οριζόντια γείσα των στενών πλευρών (υπαέτια) έχουν μικρότερο ύψος από αυτά των μακρών. Στε
ρούνται δωρικού κυματίου στην άνω απόληξη, πράγμα που σημαίνει πως το δωρικό κυμάτιο των μα
κρών πλευρών συνεχιζόταν στην άνω πλευρά του καταέτιου γείσου. Σε διαφορετική περίπτωση, το 
κυμάτιο αυτό θα εμφάνιζε εγκάρσια διατομή (σώκορο) στη στενή όψη του ναού.

ΑΓυΐ (Σχέδ. 96). Μήκ. 1,34 μ.· ύψ. 35,40' σωζ. βάθ. 85 εκ. Δ ιατηρείτο αρχικό του μήκος και ύψος. 
Αριστερά ξεκινάει με αγυιά. Οι πρόμοχθοι έχουν μήκος 53,50 εκ. Από τις αγυιές η κεντρική έχει πλά
τος 12,40 και η δεξιά 13,10 εκ. και εισέχει του κορμού κατά 1,50 εκ. Το βάθος του αετώματος, στην 
περιοχή του μέλους, είναι 39,10 εκ. Στο τμήμα αυτό σώζονται τρεις εντορμίες γομφώσεων για τη 
στήριξη γλυπτών. Οι δύο έχουν ορθογώνιες διατομές 2 χ 6,20 και 2 χ4 εκ., ενώ η τρίτη έχει σχήμα Γ, 
πλάτους 2 εκ., διαστάσεων 4,50x5 εκ. Στην άνω αριστερή γωνία υπάρχει τόρμος, βάθους 2 εκ., σχή
ματος τραπεζίου σε κάτοψη, με πλευρές 14,60 εκ. στην κύρια όψη, 19 εκ. στην αριστερή, 13,50 εκ. 
προς το πίσω μέρος και 18,20 εκ. παράλληλα προς την αριστερή όψη. Στον τόρμο πατούσε πλίνθος 
γλυπτού, που εξείχε του αετώματος. Το επίπεδο έδρασης των ορθοστατών υπερέχει κατά 1,80 εκ. 
του δαπέδου των γλυπτών. Στο ανώτερο επίπεδο σώθηκε εγχάρακτη σημεία, που απέχει 1,30 εκ. 
από το μέτωπο, καθώς και άλλες σημείες κάθετες στην αναφερόμενη (εκτός μίας που είναι λοξά 
χαραγμένη), που χρησιμέυσαν ως οδηγοί για την τοποθέτηση των ορθοστατών. Στο αριστερό 
μέρος της άνω επιφάνειας υπάρχει τόρμος σχήματος Τ, διαστάσεων 7x27,50 εκ. Στην ίδια επιφά
νεια υπάρχουν δύο εντορμίες ανάρτησης λύκου τραπεζοειδούς διατομής, ύψους 22, διαστάσεων 
6,40x17 εκ. η αριστερή και περισσότερο από 5x19 εκ. η δεξιά. Οι εντορμίες εμφανίζουν μικρή 
ασυμμετρία ως προς τη λάξευσή τους. Έτσι το μέλος εμφάνιζε κατά τη μεταφορά του μικρή κλίση 
ως προς την οριζόντιο, με το αριστερό του μέρος χαμηλότερα.

91 Το 1979 αναγνώρισα ως υπαέτια τα γείσα της κατηγορίας αυτής, άποψη που δέχθηκε η I. Τριάντη {Μάζι 1985, 89, 90).
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Σχέδ. 96.

ΑΓυ2 (Σχέδ. 97, Π ίν. 22α). Μήκ. 79' ύψ. 35,40 εκ.· βάθ. 1,052 μ. Δ ιατηρείτο αρχικό του ύψος. Σώζει 
πρόμοχθο, αγυιά και τμήμα άλλης αγυιάς. Αριστερά αρχίζει με αγυιά. Το βάθος του αετώματος, στην 
περιοχή του μέλους, είναι 40,60 εκ. Το επίπεδο έδρασης των ορθοστατών βρίσκεται κατά 1,40 εκ. ψη
λότερα από το επίπεδο όπου πατούσαν τα αρχιτεκτονικά γλυπτά. Στην κύρια όψη σώζεται ελαφρώς 
εξέχον καμπύλο κυμάτιο (αργός αστράγαλος;), που αναπτυσσόταν σε ύψος 3,30 εκ. Στην άνω επιφά
νεια, στην αριστερή πλευρά, υπάρχουν τρεις τόρμοι σχήματος Τ, διαστάσεων 15,50x8 ο πρώτος, 
15 χ 17,50 ο δεύτερος και 9x5  εκ. ο τρίτος. Τον τελευταίο τόρμο αντικατέστησε ο προτελευταίος, 
αφού είναι πιο βαθιά χαραγμένος στην ίδια περίπου θέση με τον προηγούμενο. Επιπλέον ο τελευ
ταίος έχει μεν τις δύο πλευρές του κάθετες μεταξύ τους, είναι όμως λοξά τοποθετημένος ως προς 
τους δύο άλλους. Στην άνω επίσης επιφάνεια υπάρχει εντορμία ανάρτησης λύκου, με τη μεγάλη βά
ση μεγαλύτερη από 17 εκ. και βάθος 24,50 εκ. Σε κάτοψη έχει επίσης σχήμα τραπεζίου, με πλευ
ρές 17, 6,50, 7,50 και 17 εκ. Η τελευταία είναι παράλληλη προς την κύρια όψη.
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Γείσα μακρών πλευρών ή υπαέτια (Γ)

Τα μέλη της κατηγορίας αυτής είναι μικρά θραύσματα που δεν σώζουν στοιχεία ώστε να αποδοθούν 
με ασφάλεια στις μακρές ή τις στενές πλευρές.

Γ/Λ322 (Σχέδ. 98, Π ίν. 21 β). Μήκ. 49- ύψ. 13,50' βάθ. 6,40 εκ. Αποτελείται από δύο συγκολλώμενα 
μέρη. Πρόκειται για εμπρόσθιο τμήμα που χρησιμοποιήθηκε για συμπλήρωση (μπάλωμα) άλλου με
γαλύτερου. Σώζονται πέντε σταγόνες, ύψους 2,40 εκ. και διαμέτρου 4,25 (κάτω) και 4 εκ. (άνω). Η προ
σαρμογή στο σώμα του κυρίως μέλους γινόταν με τρεις σιδηρούς μολυβδοχοημένους ήλους από 
τους οποίους σώζονται δύο. Επίσης σώζεται τμήμα της οπής που ανοίχθηκε για τον τρίτο ήλο. Ένας 
από τους ήλους, με διάμετρο 2 εκ. (μαζί με τη μολυβδεπένδυση), σώζεται ακέραιος και εξέχει του 
σώματος του μέλους κατά 6 εκ. Οι ήλοι έχουν σφυροκοπηθεί μετά τη μολυβδεπένδυση, ώστε ο 
μόλυβδος να μην εξέχει πολύ από την κύρια όψη (στην περιοχή του ήλου σχηματίζεται μικρού πά
χους επίπεδη επιφάνεια που καλυπτόταν τελικά από επίχρισμα).

Γ/Λΐ82γ (Σχέδ. 99). Θραύσμα μετώπου γείσου, διαστάσεων 4x6x4 ,50  (ύψος) εκ.

Γ/αρ. 24 (Σχέδ. 99). Μήκ. 9,50- ύψ. 7- βάθ. 8 εκ. Τμήμαπρομόχθου με σταγόνα, διαμέτρου 4,20 (κάτω) 
και 3,48 (άνω) και ύψος 2,50 εκ.

Γ/αρ. 20 (Σχέδ. 99, Π ίν. 21α). Τμήμα σταγόνας. Το κάτω τμήμα με διάμετρο 4,10 εκ. διατηρείται σε 
πολύ καλή κατάσταση.

Τα στοιχεία για τις υπόλοιπες σταγόνες92 παρατίθενται στον πίνακα 4.

92 Η αρίθμηση των 24 πρώτων έγινε κατά την ανασκαφή της I. Τριάντη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Σταγόνες γείσων

ΚΩΔ. ΑΡ. ΥΨΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ

Γ/αρ. 1 2,40 4,10
Γ/αρ. 2 2 3,90
Γ/αρ. 3 2,20 4,20
Γ/αρ. 4 2 4,20
Γ/αρ. 5 2,80 4
Γ/αρ. 6 2,50 4,80
Γ/αρ. 7 3,20 4,20
Γ/αρ. 8 2 4 4 5,20
Γ/αρ. 9 2 4 4,50 4,30
Γ/αρ. 10 2,50 4
Γ/αρ. 11 1,70 4
Γ/αρ. 12 2,40 4
Γ/αρ. 13 2,50 4
Γ/αρ. 14 3,10 4,10
Γ/αρ. 15 2,30 4
Γ/αρ. 16 2,50 3,70
Γ/αρ. 17 2,60 3,90
Γ/αρ. 18 2 3,80
Γ/αρ. 19 2,20 4,20
Γ/αρ. 20 2,20 4,10
Γ/αρ. 21 2 4,30
Γ/αρ. 22 3,30 4
Γ/αρ. 23 2,40 4
Γ/αρ. 24 2,50 4,20 7 8,50
Γ/Λ322 2 4,20 8,10 7,80
Γ/Λ1181 3 4,50 6
Γ/Λ1182 2 4
Γ/Λ1183 2 4
Γ/Λ1184 2,20 4,50
Γ/Λ1185 3,60 4,60
Γ/Λ1186 2,30 4,10
Γ/Λ1187 2,20 4 4 5
Γ/Λ1188 2,20 4
Γ/Λ1189 2,60 4,10
Γ/Λ1190 2,50 4,10
Γ/Λ1191 2,30 4,10 7,30 8,80

Οι μετρήσεις είναι σε εκ.

Καταέτιο γείσο (Γκ)

γκ/Λ982στ (Σχέδ. 100, Π ίν. 21γ). Μήκ. 16,50' πλ. 5,60' ύψ. 5,50 εκ. Θραύσμα καταέτιου γείσου (ή θρό
νου) με δωρικό κυμάτιο. Η άνω επιφάνεια είναι επίπεδη και οριζόντια. Σώζει ίχνη επιχρίσματος. Η από
δοσή του σε καταέτιο γείσο οφείλεται στο ότι τα καταέτια γείσα κοσμούνταν με δωρικό κυμάτιο, 
πράγμα που δεν είναι βέβαιο για άλλα μέλη, όπως ίσως για τους θρόνους.
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ΠΛΑΓΙΑ  Ο Ψ Η Ο Ψ Η ΠΛΑΓΙΑ Ο Ψ Η

ΔΩΡΙΚΑ ΚΥΜΑΤΙΑ ΓΕΙΣΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΩΝ93

Γ/Λ9825 (Σχέδ. 100, Π ίν. 21α). Τμήμα δωρικού κυματίου, διαστάσεων 7x4x3,50 (ύψος) εκ. Σώζεται 
μέρος του επιχρίσματος.

ΒΓ/1192Β. Μικρό τμήμα γείσου.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΑΠΟ ΚΟΓΧΥΛΙΑΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ (Χα1-Χιβ)

ΝΧαΐ (Σχέδ. 101, Π ίν. 22β). Μήκ. 46- πλ. 32' ύψ. 14,20 εκ. Στο πίσω μέρος υπάρχει τόρμος δια
στάσεων 4,20 χ 11,40 εκ. Φέρει τόρμο σχήματος Τ, πλάτους 2, ύψους 5,20 και διαστάσεων 7 χ 11 εκ.

ΝΧα2 (Σχέδ. 101). Μήκ. 44· πλ. 34’ ύψ. 13,50 εκ. Στο πίσω μέρος της άνω επιφάνειας υπάρχει 
μοχλοβόθριο και τόρμος διαστάσεων 4 χ 12,10 εκ. Δεν σώζει επίχρισμα.

ΝΧα3 (Σχέδ. 101). Μήκ. 49- πλ. 43- ύψ. 13,20 εκ. Στο πίσω μέρος της άνω επιφάνειας υπάρχει τόρ
μος διαστάσεων 3 χ 11,50 εκ. Δεν σώζει επίχρισμα.

93 Τα μέλη της κατηγορίας αυτής δεν ταυτίζονται με βεβαιότητα, διότι δωρικά κυμάτια έχουν τα οριζόντια γείσα των μα
κρών πλευρών, τα καταέτια γείσα, ενδεχομένως οι θρόνοι και ίσως και άλλα μέλη.
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Σχέδ. 101.
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ΝΧα4 (Σχέδ. 101). Μήκ. 22' πλ. 32' ύψ. 14,90 εκ. Δεν φέρει εντορμία, όπως τα προηγούμενα μέλη, 
έχει όμως παρόμοιο ύψος και γ ι’ αυτό αποδίδεται στην κατηγορία Χα. Δεν σώζει επίχρισμα.

ΝΧβ (Σχέδ. 102). Μήκ. 40' πλ. 37' ύψ. 22 εκ. Σε διατομή έχει σχήμα Τ, με πλάτος κορμού 17 εκ. και 
πλάτος κεραιών 11 εκ. Δεν σώζει επίχρισμα. Θα μπορούσε να ανήκει στις δοκούς της οροφής.

ΝΧγ (Σχέδ. 102). Μήκ. 43' πλ. 40' ύψ. 18,40 εκ.

ΔΧδ94 (Σχέδ. 102). Μήκ. 82' πλ. 47,40' ύψ. 31,50 εκ. Αποτελείται από δύο μέρη. Είναι κτισμένο 
στη βορειοδυτική γωνία του κπ'σματος των νεότερων λατόμων. Στην πλάγια όψη φέρει εντορμία δια
στάσεων 2,70x4,60 εκ., για ένθεση προσωρινού αγκώνα ανάρτησης.

ΒΧε (Σχέδ. 103). Μήκ. 28,50- πλ. 22' ύψ. 19 εκ. Στην πλάγια όψη ίχνη από αναθύρωσηή).

ΒΧστ (Σχέδ. 103). Μήκ. 37' πλ. 20' ύψ. 18 εκ.

ΒΧζ (Σχέ δ. 103). Μήκ. 65' πλ. 64' ύψ. 28 εκ. Σε διατομή εμφανίζει δύο ύψη από τα οποία το ένα είναι 
κατά 1,70 εκ. χαμηλότερο. Φέρει τόρμο ύψους 10 εκ., διατομής ορθογώνιου τριγώνου με πλευρά
4,30 και υποτείνουσα 12 εκ.

ΝΧη (Σχέδ. 104). Μήκ. 63' πλ. 38' ύψ. 41,50 εκ. Φέρει εντορμία για την ανάρτησή(;) του, ύψους 22,50 
και πλάτους 7 εκ.

νχθ95 (Σχέδ. 104). Μήκ. 51 ■ πλ. 48' ύψ. 21 εκ. Φέρει εντορμία διαστάσεων 5 χ 7 (τουλάχιστον) και βά
θους 22 εκ.

ΒΧι (Σχέδ. 105). Διαστ. 60x36,50x28 εκ. Φέρει δύο εντορμίες, διαστάσεων 7,40x5,50x20,50 και 
9,50x7,50x4,50 εκ., που βρίσκονται σε δύο διαδοχικές πλευρές του μέλους.

ΒΧια (Σχέδ. 105). Μήκ. 42,80' πλ. 20' ύψ. 26,60 εκ. Φέρει εντορμία διαστάσεων 14,30 χ 13,50x7 εκ.

ΒΧιβ (Σχέδ. 105). Μήκ. 35' πλ. 13' ύψ. 27 εκ. Φέρει εντορμία διαστάσεων 6x6,50x3,50 εκ.

ΚΕΡΑΜΟΙ

Οι κέραμοι ήταν μαρμάρινοι (Σχέδ. 106-160). Σώθηκε ικανός αριθμός ηγεμόνων κεράμων, μικρός 
αριθμός αγελαίων, αλλά κανείς κορυφαίος. Από τις επαετίδες σίμες σώθηκαν τρία τμήματα που δεν 
συνανήκουν. Οι ηγεμόνες κέραμοι έφεραν στο μέτωπο γραπτή διακόσμηση, όπως πιστοποιείται από 
ίχνη διαφορικής διάβρωσης.
Σε ορισμένους ηγεμόνες κεράμους έχουν βρεθεί τεκτονικά σημεία (Σχέδ. 156). Όλοι οι ηγεμόνες 
θα έφεραν παρόμοια σημεία, αλλά είτε δεν βρέθηκαν τα τμήματα όπου αυτά ήταν χαραγμένα τα 
τεκτονικά σημεία είτε τα τεκτονικά σημεία απολαξεύθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών τοπο
θέτησης των κεράμων. Η σήμανση των κεράμων υποδηλώνει ότι είχαν διαφορές μεταξύ τους, πι
θανόν για να δημιουργείται η αίσθηση της «κίνησης». Οι αγελαίοι κέραμοι δεν φέρουν τεκτονικά ση
μεία. Το γεγονός ίσως οφείλεται στο μικρό αριθμό αγελαίων που βρέθηκαν. Αν όμως αυτό δεν είναι 
τυχαίο, τότε σημαίνει ότι οι κέραμοι ήταν ίδιοι μεταξύ τους, ως αγελαίοι άλλωστε.

94 Θα μπορούσε να είναι λίθος του τοίχου του σηκού, αγελαίος ή ανώτατος. Σε αυτή την περίπτωση όμως, θα έπρεπε να έχει 
πλάτος 60 και 42 εκ. αντίστοιχα.
95 Ίσως προέρχεται από γείσο, όπως το ΝΧη (λόγω της εντορμίας ανάρτησης).
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Σχέδ. 102.
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ΠΛΑΓΙΑ Ο Ψ Η Κ Α ΤΟ Ψ Η

I 6,5 |

Σχέδ. 106.

Σχέδ. 107.
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Μησ3/Λ977

ΚΑΤΟΨΗ

Σχέδ. 110.

Μησ5/Λ963
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Σχέδ. 111.
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Μησ/Λ934δ

ΟΨΗ

Σχέδ. 113.

Σχέδ. 114.

ΚΑΤΟΨΗ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ
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Σχέδ. 115. ]Μησ/Λ930α/Λ938α|

Σχέδ. 116.

ΚΑΤΟΨΗ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ
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Σχέδ. 117.

Π ΛΑΓΙΑ  Ο Ψ Η  Κ Α ΤΟ Ψ Η

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΚΑΤΟΨΗ

Σχέδ. 118.
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Μησ/Λ956

Μησ/Λ957

ΚΑΤΟΨΗ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ

Σχέδ. 121.
:Μησ/Λ9741
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Σχέδ. 123. ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΚΑΤΟΨΗ [Μησ/Λ2068]

ΚΑΤΟΨΗ

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΚΑΤΟΨΗ

Σχέδ. 125.
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Μησ/Λ321γ

Σχέδ. 128.

ΚΑΤΟΨΗ
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Σχέδ. 130.
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ΚΑΤΟΨΗ
18
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ΚΑΤΟΨΗ
10

ΚΑΤΟΨΗ
12,5

| Μησ/Λ945α|

Μησ/Λ2074 [ ΚΑΤΟΨΗ
12

ΚΑΤΟΨΗ | Μησ/Λ2075 [

Σχέδ. 135. Σχέδ. 136.
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ΚΑΤΟΨΗ

Σχέδ. 138.
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Π ΙΣΩ  Ο Ψ Η  Α Ν Θ Ε Μ ΙΩ Ν  Κ Α ΛΥΠ ΤΗ ΡΩ Ν  Η Γ Ε Μ Ο Ν Ω Ν  Κ ΕΡΑΜ Ω Ν
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Σχέδ. 155. Μηκ/Λ2047
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Σχέδ. 156.

Λ

Λ
Α

Τα τεκτονικά σημεία είναι γράμματα ή σύμβολα και όχι αριθμοί96. Τα γράμματα που σώθηκαν δεν 
αντιστοιχούν υποχρεωτικά σε αριθμούς. Δεν βρέθηκαν γράμματα που με βεβαιότητα να αναγνω
ρίζονται ως αριθμοί, όπως για παράδειγμα θα ήταν τα ΙΑ, ΙΒ, ΚΓ κ.λπ. Σε ορισμένους ηγεμόνες βρέ
θηκαν τα γράμματα Φ, X και Ω, που αντιστοιχούν στους αριθμούς 500, 600 και 800. Δεδομένου ότι 
στο ναό χρησιμοποιήθηκαν μόλις μερικές δεκάδες ηγεμόνων κεράμων κάθε κατηγορίας, τα γράμ
ματα αυτά δεν δείχνουν ποσότητα, αλλά είναι απλώς σύμβολα για την εύρεση της σειράς των κε
ράμων. Η άποψη αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι σε μέλη της ίδιας κατηγορίας τα γράμματα 
έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία, μάλλον για να υποδηλώσουν την πλευρά στην οποία θα 
έπρεπε να τοποθετηθούν οι κέραμοι. Έτσι, στους στρωτήρες ηγεμόνες γράμματα υπάρχουν είτε 
στο δεξιό είτε στο αριστερό εμπρόσθιο τμήμα. Στο πίσω μέρος των στρωτήρων ηγεμόνων υπάρ
χουν γράμματα χαραγμένα με λιγότερη επιμέλεια, τα οποία ενδέχεται είτε να είναι επανάληψη του 
γράμματος που βρίσκεται στο εμπρόσθιο τμήμα είτε να έχουν σχέση με το δεξιό ή αριστερό ήμισυ

96 Τα γράμματα χρησιμοποιούνται ως αριθμοί από τα υστεροκλασικά χρόνια, αλλά καθιερώνονται μάλλον κατά την ελλη
νιστική εποχή. Ορισμένες φορές προκειμένου να δηλωθούν αριθμοί συνηθίζονται διάφορα γράμματα ως ακροφωνικά των 
περιγραφόμενων αριθμών, όπως Μ με το γράμμα Υ δίπλα του και ψηλότερα (ίϋ) -από τα δύο πρώτα γράμματα της λέξης 
ΜΥΡΙΑ-, για να δηλωθεί ο αριθμός 10.000, ή ακόμη το γράμμα Μ με το γράμμα Ρ δίπλα του και ψηλότερα (ύ) -από το 
πρώτο γράμμα της λέξεως ΜΥΡΙΑ και το Ρ που αντιστοιχεί στον αριθμό 100-, για να δηλωθεί ο αριθμός 10.000 χ 100 = 
1.000.000. Ενδείξεις για ακροφωνικές γραφές δεν υπάρχουν στο εξεταζόμενο υλικό.
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Κ Α ΤΟ Ψ Η  ΠΛΑΓΙΑ  Ο Ψ Η  Ο Ψ Η

Σχέδ. 158.

της πλευράς στην οποία ανήκει ο κέραμος97. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στους ηγεμόνες καλυ- 
πτήρες που φέρουν γράμματα είτε πίσω από το ανθέμιο είτε στο εμπρόσθιο αριστερό τμήμα της 
βάσης στήριξής τους. Τα πρώτα είναι ελαφρώς μεγαλύτερων διαστάσεων από τα δεύτερα. Σε 
κανένα ηγεμόνα καλυπτήρα δεν βρέθηκαν γράμματα και στις δύο αυτές περιοχές. Στον καλυπτήρα 
Λ2047 υπάρχει πρόχειρα λαξευμένο φακοειδές τεκτονικό σημείο (<=>) στο τμήμα της ράχης που 
καλυπτόταν από τον υπερκείμενο καλυπτήρα. Ίσως το ίδιο σημείο να υπήρχε στο πίσω τμήμα του 
ελλείποντος ανθεμίου.
Σε ορισμένους κεράμους υπάρχει το σύμβολο + , που αντιστοιχεί στο γράμμα Ξ98. Έχει χρησιμο
ποιηθεί και γράμμα Ξ με τρεις οριζόντιες παράλληλες κεραίες και κάθετη κεραία κατά τον άξονα 
του γράμματος (ΞΕ). Υπάρχει επίσης κέραμος με τεκτονικό σημείο αποτελούμενο από τρεις παράλ
ληλες κεραίες σε οριζόντια ή μάλλον κατακόρυφη διάταξη ( Ξ  ή III), που αντιστοιχεί σε τρεις μονά
δες99. Άλλα τεκτονικά σημεία100 είναι το γωνιώδες κόππα (Τ) και το δίγαμμα. (Σε δύο κεράμους το 
δίγαμμα έχει σχήμα Ε, μοιάζει με Π, δεν είναι όμως, γιατί τα σκέλη στο ένα είναι παράλληλα και 
ισομήκη και στο άλλο ισομήκη και πολύ ανοικτά, αποκλίνοντα (Έ), ενώ το γράμμα Π έχει πιο κοντό 
το ένα σκέλος (Π), το δεξιό ή το αριστερό, ανάλογα με τη φορά γραφής. Αντίστοιχο δίγαμμα 
υπάρχει στο γείσο ΒΓμ18.) Σε δύο κεράμους το γράμμα Γ και το δίγαμμα βλέπουν προς τα αρι
στερά (Ί και :Ί). Το σύμβολο Ί, που θεωρούμε ως Γ, θα μπορούσε βεβαίως να είναι και Λ. Όμως, 
ο στρωτήρας Λ957 φέρει το σύμβολο Λ ,  που είναι μάλλον Λ παρά Υ.
Τα προαναφερθέντα ενισχύουν την άποψη ότι τα τεκτονικά σημεία που χρησιμοποιήθηκαν έχουν 
χαρακτήρα συμβόλων και όχι αριθμών. Βεβαίως η διαδοχή των αριθμών δημιουργεί από μόνη της 
μια σειρά, φαίνεται όμως ότι τα γράμματα δεν επαρκούσαν ώστε να χαρακτηριστούν με διαφορετικά 
σύμβολα όλοι οι κέραμοι της ίδιας σειράς ή κατηγορίας και χρησιμοποιήθηκαν και άλλα σύμβολα, 
τα οποία ως γράμματα είχαν πιθανώς εκλείψει, ήταν όμως σε χρήση από τους οικοδόμους.

97 Τα γράμματα αυτά ενδέχεται να χαράχθηκαν στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης. Τα γράμ
ματα που βρίσκονται στο εμπρόσθιο τμήμα των ηγεμόνων είναι επιμελώς χαραγμένα. Αυτό δηλώνει ότι μάλλον ήταν προ- 
κατασκευασμένα σε εργαστήριο που διέθετε κατάλληλα εργαλεία.
98 Στη γραφή της Ηλείας. Βεβαίως αυτή η μορφή του γράμματος X απαντάται και σε άλλες γραφές της μητροπολιτικής 
Ελλάδας.
99 Κατά τον Α. Ματθαίου. Το Ξ μορφής Ξ  απαντάται ασφαλώς στην αρχαϊκή γραφή της Ιωνικής Δωδεκάπολης.
100 Jeffery, Loca l Scripts, 206.
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Η ύπαρξη πρώιμων αλλά και μεταγενέστερων τύπων γραμμάτων ως συμβόλων μπορεί να οφείλεται 
στη διαφορά ηλικίας μεταξύ των οικοδόμων του ναού, όπως έχει συμβεί και στον Παρθενώνα, ή 
ακόμη στο γεγονός ότι κάθε συνεργείο χρησιμοποιούσε τα δικά του σύμβολα. Πιο πιθανή όμως φαί
νεται η εκδοχή κάποιας νέας κατασκευαστικής φάσης -άλλωστε πιστοποιείται και από άλλα στοιχεία- 
στην οποία συνηγορούν οι μεγάλες διαφορές που παρουσιάζουν οι τύποι των γραμμάτων. Η ύπαρξη 
αρχαϊκού τύπου Ω με λοξά σκέλη (Π), που δεν απαντά στα αρχαϊκά αλφάβητα των δωρικών περιο
χών, θα μπορούσε να σημαίνει ότι στη Μάκιστο δούλεψε ίωνας τεχνίτης ή ότι οι κέραμοι έφθασαν 
προκατασκευασμένοι από περιοχή Ιώνων101, όπως η Πάρος, αν δεχθούμε ότι δεν υπήρξε δεύτερη 
κατασκευαστική φάση.

Στρωτήρες κέραμοι

Οι περισσότεροι στρωτήρες που σώζονται είναι ηγεμόνες. Μόνο τέσσερις ταυτίστηκαν με βεβαιό
τητα ως αγελαίοι102. Οι στρωτήρες έφεραν στο πίσω μέρος ειδική ταινία, πάχους 1,50-2,10 εκ., που 
εξείχε του σώματος του κεράμου κατά 4-5 χιλ. Έτσι εμποδίζονταν τα όμβρια να περάσουν στη στέγη, 
σε περίπτωση που η βροχή συνοδευόταν από άνεμο. Πρόσθετο εμπόδιο αποτελούσαν οι μεγάλες 
επικαλύψεις των κεράμων, που ήταν περίπου 9 εκ. αντί του συνήθους των 6-7 εκ.

ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΗΓΕΜΟΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΙ (Μησ)

Οι στρωτήρες ηγεμόνες κέραμοι φέρουν γραπτή διακόσμηση με σύνθετο μαίανδρο και ανάμεσα 
αβακωτό κόσμημα, θέμα ιδιαίτερα διαδεδομένο στα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια (Σχέδ. 110).
Τα πρόσωπά τους σχημάτιζαν με την επιφάνεια έδρασής τους γωνία 75° και το πάχος τους μειώνε
ται προοδευτικά προς τα πίσω, από 6,40 σε 4 εκ. Το μήκος τους υπολογίζεται σε 89,20 εκ., μετρού- 
μενο στο κάτω μέρος.
Σε ορισμένους ηγεμόνες κεράμους, σε απόσταση 2,50 εκ. παράλληλα προς το πρόσωπο και στην 
περιοχή έδρασηςτου υπερκείμενου καλυπτήρα, σώζονται ίχνη διάβρωσης (νεροφάγωμα) της άνω επι
φάνειας του στρωτήρα. Συνεπώς, οι ηγεμόνες καλυπτήρες εισείχαν κατά 2,50 εκ. από το πρόσωπο 
των ηγεμόνων στρωτήρων.
Ο κέραμος Μησ1/Λ2073 είναι ο μόνος στρωτήρας στον οποίο σώζεται το αρχικό πλάτος (64,80 εκ.). 
Οι κέραμοι Μησ2/Λ976, Μησ3/Λ977 και Μησ4/Λ978 φέρουν τόρμο σε κάθε αρμό ώσεως για την 
ιππαστί ένθεση με τένοντα υπερκείμενου ηγεμόνα καλυπτήρα κεράμου. Οι υπόλοιποι σωζόμενοι 
στρωτήρες ηγεμόνες κέραμοι (που είναι περισσότεροι) δεν φέρουν τέτοιους τόρμους. Στους τε
λευταίους, ο κίνδυνος ολίσθησης των υπερκείμενων καλυπτήρων ηγεμόνων κεράμων αντιμετωπι
ζόταν με ήλωση.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται: α) αναλυτική περιγραφή πέντε στρωτήρων ηγεμόνων κεράμων, β) τα 
τεκτονικά σημεία που έφεραν οι στρωτήρες ηγεμόνες κέραμοι και γ) πίνακας με επί μέρους λεπτο
μέρειες κάθε κεράμου.

Μησΐ/Λ2073 (Σχέδ. 106, Π ίν. 23α). Πλ. 64,80' μήκ. (βάθ.) 31' πάχ. 8,70 εκ. στα άκρα και 6,50 εκ. στο 
μέσον. Το πάχος του κεράμου μειώνεται προοδευτικά προς τα πίσω, με αποτέλεσμα να έχει πάχος 
5,40 εκ. σε απόσταση 30 εκ. από το πρόσωπο. Στα άκρα, κοντά στις πλάγιες όψεις, φέρει δύο οπές 
για την ήλωσή του στο υποκείμενο γείσο. Οι διαμπερείς αυτές οπές έχουν διάμετρο 1,50 εκ. και

101 Αλλωστε τα γράμματα που βρέθηκαν στους κεράμους έχουν περισσότερο ομοιότητες με αλφάβητα των Κυκλάδων, 
της Εύβοιας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας παρά με της Αρκαδίας και της Ηλείας.
102 Η φωτιά που έκαψε το ναό ίσως ασβεστοποίησε τους περισσότερους αγελαίους και όλους τους κορυφαίους στρω
τήρες, που ήταν ευπρόσβλητοι, επειδή εδράζονταν στην ξύλινη στέγη.
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βρίσκονται σε απόσταση 9,70 και 9,80 εκ. αντίστοιχα από τη δεξιά και αριστερή όψη και σε απόσταση
12,50 και 13 εκ. αντίστοιχα από την κύρια όψη. Το πρόσωπο του κεράμου σχηματίζει γωνία με την 
επιφάνεια έδρασης. Διακρίνεται διακόσμηση με σύνθετο μαίανδρο και ανάμεσα αβακωτό κόσμημα. 
Στις πλάγιες όψεις υπάρχουν αναθυρώσεις βάθους 1,50 χιλ.

Μησ2/Λ976 (Σχέδ. 107, Π ίν. 23β, 24α). Πλ. 4Τ μήκ. (βάθ.) 32' πάχ. 6,40 εκ. στο μέσον του κεράμου. 
Στο δεξιό άκρο της κύριας όψης ο κέραμος έχει πάχος 9,20 εκ. που προοδευτικά μειώνεται προς 
τα πίσω σε 8,10 εκ. στο σωζόμενο τμήμα του. Σε απόσταση 9,30 και 12,50 εκ. αντίστοιχα από την 
αριστερή και την κύρια όψη, φέρει ήλο, διαμέτρου 2 εκ., που εξέχει της κάτω πλευράς του κερά
μου κατά 3,20 εκ. Σε απόσταση 16,50 εκ. από την κύρια όψη και σε επαφή με την αριστερή όψη 
φέρει τόρμο διαστάσεων 3x4,20 εκ. (διευρυνόμενο κατά τα χείλη σε 4x4,80 εκ.), βάθους 2 εκ., 
για την ιππαστί ένθεση υπερκείμενου καλυπτήρα με τένοντα. Το πρόσωπο του κεράμου, στο οποίο 
διακρίνονται ίχνη γραπτής διακόσμησης με σύνθετο μαίανδρο και ανάμεσα αβακωτό κόσμημα, 
σχηματίζει γωνία με την επιφάνεια έδρασής του. Στην αριστερή όψη του, αναθύρωση βάθους 2 χιλ. 
Στην εμπρόσθια αριστερή γωνία, όπου το πάχος φθάνει τα 6,30 εκ., φέρει το γράμμα Ω με κεκλι
μένα τα σκέλη (Π).

Μησ3/Λ977 (Σχέδ. 108). Πλ. 4Τ μήκ. (βάθ.) 4Τ πάχ. 8,80 εκ. στο δεξιό άκρο και 6,30 εκ. στο μέσον. 
Στο άκρο, κοντά στην αριστερή όψη, φέρει οξειδωμένο ήλο, ο οποίος σώζεται στο αρχικό του μή
κος, έχει διάμετρο 2 εκ. και εξέχει του στρωτήρα κατά 3,50 εκ. Βρίσκεται σε απόσταση 9 και 12 εκ. 
από τη δεξιά και την κύρια όψη, αντίστοιχα. Το άνω μέρος του ήλου έχει σφυροκοπηθεί, με απο
τέλεσμα η επιφάνειά του να έχει πλάτος 2,30 εκ. Σε απόσταση 13 εκ. από την κύρια όψη και σε 
επαφή με την αριστερή όψη φέρει τόρμο διαστάσεων 2x3,70 εκ. (διευρυνόμενο κατά τα χείλη σε 
2,70x4 εκ.), βάθους 1,60 εκ., για την ιππαστί ένθεση υπερκείμενου καλυπτήρα με τένοντα. Το πρό
σωπο του κεράμου, στο οποίο διακρίνονται ίχνη διακόσμησης με σύνθετο μαίανδρο και ανάμεσα 
αβακωτό κόσμημα, σχηματίζει γωνία με την επιφάνεια έδρασής του. Στη δεξιά όψη του υπάρχει ανα
θύρωση. Στην εμπρόσθια δεξιά γωνία φέρει το γράμμα Μ με ανοιχτά τα σκέλη (λ Λ).

Μησ4/Λ978 (Σχέδ. 109). Πλ. 43' μήκ. (βάθ.) 30' πάχ. 8,80 εκ. στο δεξιό άκρο του. Δεν σώζεται η κύρια 
όψη. Σε επαφή με τη δεξιά όψη φέρει τόρμο διαστάσεων 2,50 x 4 και βάθους 1,50 εκ., για την ιππαστί 
ένθεση με τένοντα υπερκείμενου καλυπτήρα.

Μησ5/Λ963 (Σχέδ. 110, Π ί V. 24β). Πλ. 10- μήκ. (βάθ.) 5,50’ πάχ. 6,60 εκ. Σώζεται το δεξιό άκρο της 
κύριας όψης. Στο πρόσωπο, που σχηματίζει γωνία με την επιφάνεια έδρασης, γραπτή διακόσμηση 
με σύνθετο μαίανδρο και ανάμεσα αβακωτό κόσμημα. Το κάτω μέρος του κεράμου προείχε του 
υποκείμενου οριζόντιου γείσου περίπου 1,50 εκ., όπως διαπιστώνεται από σχετικά ίχνη στην επι
φάνεια έδρασης.

Τεκτονικά σημεία στο εμπρόσθιο δεξιό τμήμα στρωτήρων ηγεμόνων κεράμων

Ορισμένοι κέραμοι της κατηγορίας αυτής φέρουν το τεκτονικό σημείο στη δεξιά γωνία (Μησ/Λ935α, 
Μησ/Λ946β, Μησ3/Λ977), ενώ οι υπόλοιποι (Μησ/Λ956, Μησ/Λ957, Μησ/Λ974, Μησ/Λ2071) ελαφρώς 
πιο πίσω, στο έξαρμα που διαμορφώνεται στον αρμό ώσεως.

Μησ/Λ935α. Φέρει το γράμμα Ε ( Ε) ,  πλάτους 1,20, ύψους 2,40 εκ. Οι τρεις οριζόντιες κεραίες του 
είναι ίσου μήκους.

Μησ/Λ946β. Φέρει δίγαμμα, πλάτους 1, ύψους 3 εκ.

Μησ3/Λ977. Φέρει το γράμμα Μ με ανοιχτά σκέλη (λ Α), διαστάσεων 1,30x3 εκ.

1 33



Μησ/Λ956. Φέρει το γράμμα Κ (Κ), πλάτους 1,50, ύψους 2,50 εκ.

Μησ/Λ957. Φέρει το γράμμα Λ ή Υ (Λ), πλάτους 1,60, ύψους 1,90 εκ.

Μησ/Λ974. Φέρει το γράμμα Θ (Η), πλάτους 1, ύψους 1,50 εκ.

Μησ/Λ207ΐ. Φέρει σημείο, αποτελούμενο από τρεις κεραίες, που δεν εφάπτονται μεταξύ τους, αλλά 
συγκλίνουν (ψ). Πρόκειται για το γράμμα X103.

Τεκτονικά σημεία στο εμπρόσθιο αριστερό τμήμα στρωτήρων ηγεμόνων κεράμων

Ορισμένοι κέραμοι της κατηγορίας αυτής φέρουν το τεκτονικό σημείο στην αριστερή γωνία (Μησ/Λ938α, 
Μησ2/Λ976 και Μησ/Λ2065), ενώ οι υπόλοιποι (Μησ/Λ955 και Μησ/Λ2068) ελαφρώς πιο πίσω, στο 
έξαρμα που διαμορφώνεται στον αρμό ώσεως.

Μησ/Λ930α/Λ938α. Φέρει το γράμμα Ξ, πλάτους 2, ύψους 1,80 εκ., με κατακόρυφη κεραία κάθετη στις 
τρεις ισομήκεις οριζόντιες κεραίες του γράμματος ( Ξ ) .
Μησ2/Λ976 (Π ίν. 23β). Φέρει το γράμμα Ω, πλάτους 2, ύψους 2,40 εκ., με λοξά τα κάτω σκέλη (Π).

Μησ/Λ2065. Φέρει ίχνη γράμματος, πιθανώς I, με τονισμένη τη μία άκρη του γράμματος (I). Θα μπο
ρούσε βεβαίως να είναι απλώς ένα χάραγμα ή μία μονάδα.

Μησ/Λ955. Φέρει το γράμμα Θ (Ε0), πλάτους 1,30, ύψους 1,70 εκ.

Μησ/Λ2068. Φέρει το γράμμα Ν (λ -'), διαστάσεων 1,20x2,50 εκ.
Τεκτονικά σημεία στο πίσω μέρος στρωτήρων ηγεμόνων κεράμων

Ορισμένοι κέραμοι της κατηγορίας αυτής φέρουν τεκτονικό σημείο στην αριστερή γωνία (Μησ/Λ321α, 
Μησ/Λ937α και Μησ/Λ2074), άλλοι στη δεξιά (Μησ/Λ925ε και Μησ/Λ2075), ενώ στον κέραμο Μησ/Λ321γ 
δεν είναι σαφές αν το τεκτονικό σημείο βρίσκεται αριστερά ή δεξιά. Άλλοι κέραμοι φέρουν το τεκτο
νικό σημείο στην υπερυψωμένη ταινία κοντά στον αρμό ώσεως (Μησ/Λ925ε και Μησ/Λ2074) και οι 
υπόλοιποι (Μησ/Λ321α, Μησ/Λ321γ, Μησ/Λ937α και Μησ/Λ2075) στο σώμα του κεράμου.

Μησ/Λ32ΐα (Σ χ έδ . 126). Φέρει δίγαμμα, πλάτους 1,50, ύψους 1,30 εκ.

Μησ/Λ32ΐγ. Φέρειτο γράμμα Ξ (+), διαστάσεων 2,50x2,50 εκ. Οι δύο κεραίες δεντέμνονται κάθετα, 
αλλά υπό γωνία.

Μησ/Λ925ε. Φέρει το γράμμα Ν (/Ν /), διαστάσεων 1 χ 1 εκ.

Μησ/Λ937α (Π ίν. 24γ, 25α). Φέρει δύο κάθετα διασταυρούμενες κεραίες, άνισου μήκους ("), που εν
δεχομένως αποδίδουν το γράμμα Ξ, αν δεν πρόκειται απλώς για σημείες.

Μησ/Λ2074. Φέρει το γράμμα I (I), δηλαδή κατακόρυφη κεραία, μήκους 2,50 εκ. Θα μπορούσε να είναι 
ένα απλό χάραγμα ή μία μονάδα, όμως το σύμβολο είναι καλά χαραγμένο και μάλλον πρέπει να απο
δίδει το γράμμα I.

Μησ/Λ2075 (Π ίν. 25β). Φέρειτο γράμμα κόππα (Τ ). Έχει ύψος 2,70 και πλάτος κορμού 1 εκ. Η κεραία 
είναι λοξή και εξέχει κάτω τουλάχιστον κατά 2 εκ.

103 Της γραφής της Ηλείας. Βλ. Jeffery, Local Scripts, 206. Το ίδιο σύμβολο χρησιμοποιείται ως X και σε διαλέκτους άλλων πε
ριοχών, όπως της Μεσσηνίας, της Λακωνίας, της Αχάίας, της Εύβοιας κ.ά. Σε διαλέκτους άλλων περιοχών (Κόρινθος, Μέγαρα, 
Άργος κ.α.) το σύμβολο αυτό παριστάνει το γράμμα Ψ.
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ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΓΕΛΑΙΟΙ ΚΕΡΑΜΟΙ (Μασ)

Τέσσερις μόνο κέραμοι αποδίδονται με βεβαιότητα στην κατηγορία αυτή. Το πάχος τους εμφανίζει 
-μετά το τμήμα που υπερκάλυπτε τον υποκείμενο στρωτήρα- προοδευτική μείωση από 4,20 σε 
3,40 εκ. Είχαν μέσο μήκος 74,50 εκ., όσο και οι αγελαίοι καλυπτήρες. (Άνω μικρότερο και κάτω με
γαλύτερο εξαιτίας του προσώπου τους, που είχε λοξή απότμηση, όπως τα πρόσωπα των ηγεμόνων 
στρωτήρων.)

Μ ασΐ/Λΐΐ93 (Σχέδ. 137, Π ίν. 26β, 26γ). Διαστ.: 10x14 εκ. και μέσο πάχος 4,40 εκ. (4,20-4,60 εκ.). 
Θραύσμα στο οποίο διασώζεται μόνο το εμπρόσθιο δεξιό τμήμα. Στην κύρια όψη εμφανίζει τη χα
ρακτηριστική εικόνα των αγελαίων κεράμων: συνίσταται από επίπεδο τμήμα μήκους 4,30 εκ. (με- 
τρούμενο από τα δεξιά) που ακολουθείται από καμπύλο τμήμα. Το μέτωπο, ύψους 4,50 εκ., σχημα
τίζει με την άνω επιφάνεια γωνία 108°. Έχει πάχος 4,10 εκ. στο εμπρόσθιο τμήμα του. Στη συνέχεια 
το πάχος μειώνεται προοδευτικά σε μήκος 8,50 εκ., όπου φθάνει τα 3,50 εκ. Απολαξεύθηκε δηλαδή 
μια περιοχή, ώστε να γίνει δυνατή η ένθεσή του ιππαστί στον αμέσως υποκείμενο κέραμο. Σε από
σταση 9,80 εκ. από τη δεξιά όψη διακρίνονται ίχνη (νεροφάγωμα) από την ένθεση υπερκείμενου κα- 
λυπτήρα. Στο κάτω μέρος του κεράμου, σε απόσταση 8,50 εκ από το μέτωπο, διακρίνονται ίχνη από 
κοπέα (βελόνι).

Μασ2/Λ2060. Διαστ.: 6 x9  εκ. περίπου και μέγιστο σωζόμενο πάχος 3,70 εκ. Θραύσμα στο οποίο δια
σώζεται μόνο το εμπρόσθιο δεξιό τμήμα. Η κύρια όψη εμφανίζει τη χαρακτηριστική εικόνα των αγε
λαίων κεράμων, συνίσταται δηλαδή από επίπεδο τμήμα ακολουθούμενο από καμπύλο. Όταν το 
μέτωπο τοποθετηθεί κατακόρυφα, το μέγιστο σωζόμενο ύψος του στην κύρια όψη είναι 6 εκ. Στο κά
τω μέρος έχει απολαξευθεί ένα τμήμα, σε απόσταση 1,80 εκ. από την κύρια και 2,20 εκ. από τη δε
ξιά όψη, ώστε να εδραστεί ιππαστί στον υποκείμενο κέραμο. Στο κάτω μέρος επίσης διακρίνονται 
ίχνη από κοπέα.
Μασ3/Λΐΐ94 (Σχέδ. 138, Π ίν. 27). Διαστ.: 17x19,50 εκ. Τοπάχοςτου κυμαίνεται από 4,20 έως4,60εκ. 
Στο επίπεδο άνω μέρος του διακρίνονται δύο ρηγματώσεις. Στο κάτω μέρος διαπιστώνονται ίχνη 
από κοπέα. Από τις διαστάσεις του συμπεραίνεται ότι δεν είναι καλυπτήρας ούτε κορυφαίος στρω
τήρας, διότι μάλλον όλοι οι κορυφαίοι ασβεστοποιήθηκαν από την πυρκαγιά που έπληξε το μνημείο. 
Αποδίδεται σε αγελαίο και όχι σε ηγεμόνα στρωτήρα, διότι η μείωση του πάχους του είναι λιγότερο 
έντονη από την αντίστοιχη μείωση που εμφανίζουν επί ίσου μήκους οι ηγεμόνες.

Μασ4/Λ943β. Διαστ.: 10,50 x 1Τ πάχ. 3,40 εκ. Πίσω τμήμα. Στην απόληξη διασώζει υπερυψωμένη τα ι
νία πλάτους 2,10 και πάχους 3,90 εκ. Η απόδοσή του σε αγελαίο οφείλεται στο μικρό πάχος που 
εμφανίζει στο πίσω τμήμα, σε αντίθεση με τους στρωτήρες ηγεμόνες των οποίων το αντίστοιχο πά
χος είναι μεγαλύτερο.

Καλυπτήρες κέραμοι

Σώθηκαν μόνον ηγεμόνες και αγελαίοι. Δεν έχουν μείωση προς τα πίσω και εμφανίζουν ενιαίο ύψος 
10,80 εκ. Το τμήμα κάθε καλυπτήρα που καλυπτόταν από υπερκείμενο είχε μήκος 9 εκ.

ΚΑΛΥΠΤΗΡΕΣ ΗΓΕΜΟΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΙ (Μηκ)

Οι ηγεμόνες καλυπτήρες κέραμοι φέρουν γραπτό ανθέμιο με εννιά φύλλα και δύο αντεστραμμέ- 
νες έλικες που στο άνω μέρος τους είχαν μικρότερα φύλλα. Στο κάτω μέρος υπάρχει αντεστραμ- 
μένο άνθος λωτού (Σχέδ. 139, Π ίν. 28α). Έχουν μήκος 68,20 εκ. στη βάση και 69,20 εκ. στη ράχη. 
Το πρόσωπο σχημάτιζε με την επιφάνεια έδρασης γωνία 78° 19' 20". Σε ορισμένους κεράμους
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Στρωτήρες ηγεμόνες κέραμοι

1 2 3 4

321 α4 = 9 β4 = 13
321α

οοIIΟΟα β2 = 12
321 γ ο 00 II ο β2 = 10
924α

οοIIΐ'-α β2 = 15,50 π7 = 7,50
924β α6 = 9 β2 = 12
924γ

0\|IIθ'σ β4= 8,50
925γ α4= 9,50 β4 = 17,50
925δ α8 = 19 β2 = 11 π8 = 4,20, γγγ = 4,40
925ε

οIIΓ̂·α β2 = 12,50 π7 = 6,40
925ζ α7 = 6 β4= 9
925η α4= 6 β4= 8
926

<χ>IIΝ-σ β4= 8,50
927β α8 = 11 β4= 9
927γ IIα β4=27
929γ α8 = 11 β2 = 15
929δ

ΟΟII(Νσ β1 =19,50
929ε α2= 9,50 β5 = 11,50
930α/938α α1 = 17 β1 =24
930β

0\|ΟΟII00α β5 = 24
93 Ογ

ΟΟII00α β2 = 14
931α α7 = 16,50 β1 =20,50
931 β

ο(ΜIIοοα β1 =  13,50
931 δ

οοII00α β2= 9 π8 =  4,10, πτ =  4,40
931ε

00(ΜIIοοα β4 =  29
933β α8 =  11 β2= 9
933γ α7 =  29 β3=32
933δ ο II ω β3 =  41 π1 =8,10, π4 = 6,70, π3 = 5, π8 =  4
934α α7 =  10 β2 = 17,5
934γ α7 =  16,50 β2 =  13,50 π7 =  7, π8 =  4,70
934δ α6 =  27 β2 =  12,50 π6 =  6,90, π8 =  4,60, πτ =  4,80
934δ

"3-II(·'-σ β2 =  12 π7 =  7
934ε α7 =  11 β2 =  12
934στ α8= 7

0\]II■'1-
οο.

934η α8 =  11 β4=21
934Θ α5 =  32 β4 =  27,50
935α

000\ΙII<Μσ β1 =21
937α

οοIIοοσ β2 =  16 π6 =  6,80, π8 =  4, πτ =  4,40
937β α8= 8 β2= 7,50
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C 2,50
4- 1,70 ίχνη

1,90 9,40 0,90

1,20/2,50

1,80 9,20
/■V

ίχνη

0,80

1,50 8,80

ίχνη
Έ .

2,10 9,20
1,50

2

0,80
ίχνη

2,20 9
2 0,80/5
1,90 9,10 0,80/4,3

0,70/4,30
1,50

1,50 Ε
ή 0,70/5
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9 3 7 γ α3 =  8,20 ß1 = 1 0

9 3 7 ε ο CD II £ ß 3 = 3 8

9 3 8 β α8 =  27 ß 3 = 3 2

93 9

CMIIσ ß4 =  17

940

1''-IIσ

ß4 =  13,50

941α ο 00 II 00 ß 2 =  5,50 π8 =  4 ,05 , πτ =  4 ,45

943α Q -Μ II ο ß2 =  18 π7 =  6 ,60

945α α5 =  12,50 ß 2 = 2 3 π7 =  7,70

9 4 5 β α4 =  11,50 ß4 =  18,50

946α α4 =  16 ß 5 = 2 4 ,5 0

9 4 6 β α2 =  18 ß1 = 3 0 π3 =  6,70
9 54 α1 = 2 1 ß1 = 2 5

955 α1 = 2 5 ß1 =  16,50

9 56 α2 =  26 ,50 ß1 = 1 9 ,5 0
957 α 2 =  15 ß1 = 1 7

958 α1 =  16 ß1 = 2 5

960 α1 =  10,50 ß1 =  17

961 α1 = 2 6 ß1 = 2 8
962 α 3 =  16,50 ß1 = 2 3

963

οIICMσ
ß 1 =  6,50 πα =  6,40

96 4 α3 =  22 ß1 =  15
96 5 α4 = 19 ß4 =  23

96 6 α2 =  28 ,50 ß3 =  22

967

COC0IIσ

ß3 =  20
974 α2 = 15,50

COCMIICO
.

976 α1 =4 1 ß1 = 3 2 πα = 6 ,40 , π1 = 9 ,2 0
97 7 IICMÖ

ß1 =41 π1 = 7

978 α2 =  43 ß3 =  30 π2 =  8,80

206 4 α1 = 5 3 ß1 = 5 2 πα =  6,40 , π1 = 8 ,5 0 , π3 =  4 ,80

206 5 Ο II CD CD ß1 = 3 3 ,5 0

206 6 P CD II CO ß1 =  18
206 7 O II -P

*
O ß1 = 3 9 ,5 0

206 8 a1 = 3 7 ,5 0 ß1 = 2 8 ,5 0

206 9 a 8  =  20 ß 2 = 3 6

2070 a1 = 4 4 ,5 0 ß1 = 3 2 π1 = 8
2071

COIICMÖ ß1 = 2 0

2072

OCMII00a ß2 =  30 π5 =  7, π3 =  4 ,50

20 7 3 a  = 6 4 ,8 0 ß1 =3 1 πα =  6,60, π1 = 8 ,7 0

20 7 4 a 6 =  12 ß2 =  15

20 7 5 o 00 II en ß2 =  15,50 π8 =  4, πτ =  4 ,40

Οι μετρήσεις είναι σε εκ.



1,60
1,70 9 0,80
1,80 8,50

1,70
1,50/6,70 P
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K
Λ
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1,4
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2/9,50 Q

2/10,50 λΛ

2
1,60 I

1,50/9,80
1,50/10,50

1,50

1,50(x 2)
I 1,30 8,50 1/4,20

r 1,70 8,50 ίχνη



Υπόμνημα στον πίνακα 5 
1: Αριθμός μέλους 
2: Πλάτος, κατά την κύρια όψη 
3: Μήκος (βάθος)
4: Πάχος
5: Διάμετρος ήλωσης/ήλου (εμπρός)
6: Τεκτονικό σημείο (εμπρός)
7: Τεκτονικό σημείο (πίσω)
8: Πλάτος ταινίας 
9: Υπερκάλυψη (νεροφάγωμα)

10: Διάμετρος ήλωσης/ήλου (πίσω)
11: Διάμετρος/βάθος βόθρου ήλωσης 

Παρατηρήσεις
1. Οι αριθμοί είναι του καταλόγου του Μουσείου Ολυμπίας. Των αριθμών προηγείται το γράμμα Λ που για λόγους 

οικονομίας παραλείπεται στον πίνακα, όπως και ο κωδικός Μησ. Στον κατάλογο του Μουσείου και την αποθή
κη υπάρχουν δύο κέραμοι με τον αριθμό 934δ (Σχέδ. 131).

2. Οι κωδικοί (α1, α2... π8, πτ κ.ο.κ.) στις στήλες 2-4 προσδιορίζουν τις μετρήσεις που επεξηγούνται στο Σκαρί
φημα I. Με π χαρακτηρίζεται το πάχος.

3. Βόθροι υπάρχουν στο πίσω τμήμα των στρωτήρων και προέρχονται από την ήλωση υπερκείμενων καλυπτήρων.
4. Η οπή του κεράμου 924α είναι διαμπερής και απέχει 11,20 εκ. από το πίσω μέρος του κεράμου.
5. Ο κέραμος 930α συνανήκει με τον 938α (Σ χέδ . 115).
6. Ο κέραμος 954 (Σ χέδ . 117) φέρει στο εμπρόσθιο τμήμα ρηχό τόρμο διαστάσεων 6χ 10 και βάθους 0,20 εκ.
7. Οι κέραμοι 955, 956 και 957 (Σχέδ. 118-120) φέρουν τεκτονικά σημεία (ΕΒ, Κ, Α) σε περιοχή που καλυπτόταν 

από τον υπερκείμενο ηγεμόνα καλυπτήρα.
8. Ο κέραμος 937α (Σχέδ. 132, Π ίν. 24γ, 25α) φέρει στο πίσω μέρος είτε τεκτονικό σημείο, σχήματος Τ, είτε 

δύο διασταυρούμενες σημείες στην περιοχή που είναι το νεροφάγωμα.
9. Οι κέραμοι 935α (Σχέδ. 114), 946β (Σχέδ. 116), 962, 976 (Σχέδ. 107, Π ίν. 23β, 24α), 977 (Σχέδ. 108), 2067, 

2070 διασώζουν μολυβδοχοημένα τμήματα ήλων. Η διάμετρος των ήλων των τριών πρώτων κεράμων είναι 
αντίστοιχα: 1,30, 1,50 και 1,50 εκ. Τα σωζόμενο ύψος των ήλων των κεράμων 946β και 962 είναι 6,70 εκ. (όσο 
ακριβώς και το πάχος του κεράμου στο σημείο ήλωσης) και 5 εκ. αντίστοιχα. Ο κέραμος 977 διασώζει ήλο στο 
αρχικό μήκος, 10,50 εκ. Στο άνω μέρος σφυροκοπήθηκε και έχει πλάτος 2,30 εκ. Αντίστοιχα, ο ήλος του κεράμου
2067 έχει, μετά τη σφυροκόπηση, πλάτος 1,90 εκ. Ο μόλυβδος που χρησιμοποιήθηκε για την προστασία του 
ήλου του κεράμου 2068 ήταν περισσότερος του απαιτούμενου. Το περίσσευμα στερεοποιήθηκε, αφού κρύωσε 
και σχημάτισε επίπεδη επιφάνεια περίπου 6x12 εκ., πάχους 4 χιλ. (μεταξύ του κάτω μέρος του κεράμου και 
της επιφάνειας έδρασης).

10. Οι κέραμοι 2065 και 2068 (Σχέδ. 122, 123) διασώζουν, στο μέτωπο, διακόσμηση με μαιάνδρους και αβακωτό. 
11.0 κέραμος 2075 (Σχέδ. 136, Π ίν. 25β) φέρει σημεία σε απόσταση 8,50 εκ. από το πίσω μέρος, που ενδέχε

ται να έχει σχέση με νεροφάγωμα. Στην ίδια περιοχή υπάρχει τεκτονικό σημείο (Τ). Το ευθύγραμμο τμήμα του 
γράμματος εξέχει άνω και κυρίως κάτω εκτός του κορμού του γράμματος.

12. Οι στρωτήρες ηγεμόνες προείχαντων υποκείμενων γείσων. Οι κέραμοι 931α (Σ χέδ . 112), 960, 961 (Σ χέδ . 125),
2068 (Σχέδ. 123), 2071 (Σχέδ. 124) και 2073 (Σχέδ. 106) έχουν λειασμένο το εξέχον τμήμα της κάτω επιφά
νειας αντίστοιχα κατά 3, 3,40, 3,30, 2,80, 3,70 και 3,20 εκ.

13. Στο πίσω τμήμα των κεράμων 933δ (Σχέδ. 130) και 937α (Σχέδ. 132, Π ίν. 24γ, 25α) σώζονται ίχνη ήλωσης 
υπερκείμενων καλυπτήρων.

14. Ο κέραμος 954 (Σ χέδ . 117) φέρει στην περιοχή έδρασης του καλυπτήρα ειδική εντορμία (πατούρα) διαστά
σεων 6χ 10 εκ. και βάθους 2 χιλ., για την ασφαλέστερη τοποθέτηση του υπερκείμενου καλυπτήρα. Η βάθυνση 
έγινε κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης των κεράμων δεν συνεχίζεται μέχρι το πρόσωπο του στρω
τήρα, αλλά εισέχει κατά 2,50 εκ., πράγμα που σημαίνει ότι το πρόσωπο του καλυπτήρα εισείχε κατά 2,50 εκ. 
του προσώπου του στρωτήρα.

15. Οι κέραμοι 925δ, 925ε (Σχέδ. 128), 930α/938α (Σχέδ. 115), 933γ, 934δ (Σχέδ. 113), 934Θ, 935α (Σχέδ. 114), 
937ε, 938β, 955 (Σχέδ. 118), 956 (Σχέδ. 119), 2064 (Πίν. 26α), 2068 (Σχέδ. 123), 2070 αποτελούνται από δύο 
τεμάχια, οι κέραμοι 930β και 2072 από τρία και ο κέραμος 933δ (Σχέδ. 130) από τέσσερα.

16. Στον κέραμο 2064 (Πίν. 26α) διαπιστώνεται το μέγιστο διασωθέν μήκος. Αυτό επέτρεψε ακριβέστερες μετρή
σεις για τον υπολογισμό της γωνίας του προσώπου ως προς τη βάση του κεράμου, που βρέθηκε να είναι 75°.

17. Στον κέραμο 945α (Σχέδ. 134) υπάρχει διάβρωση από όμβρια ύδατα (νεροφάγωμα).
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Σκαρίφημα I.

Ο-β ■> °-7

Πχ

Λ

Λ

(Ο
^0

^0

ιη

σώζονται τα ίχνη γόμφωσης στους υποκείμενους στρωτήρες. Αναλυτικά παρουσιάζεται ο καλύτε
ρα σωζόμενος Μηκ1/Λ951. Ο Μηκ/Λ920αβγ (Σχέδ. 139) σώζεται καλύτερα κατά την κύρια όψη.

Μηκΐ/Λ95ΐ (Σχέδ. 140, Π ίν. 28β, 29α, β). Μήκ. (βάθ.) 69,20' πάχ. 4,40 εκ. Σώζεται σχεδόν ολόκληρος. 
Στο σημείο έδρασης έχει πλάτος 23,20 εκ., που μειώνεται σε 23 εκ. ακριβώς πριν αρχίσει να αναπτύσ
σεται το ανθέμιο. Στο κάτω τμήμα υπάρχουν ίχνη από κοπέα. Φέρει ίχνη (δόντι) από διορθώσεις κατά 
την τοποθέτησή του, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη έδραση. Στο πίσω μέρος διακρίνεται από το νερο
φάγωμα το τμήμα που καλυπτόταν από αγελαίο καλυτπήρα, σε μήκος 11,50 εκ. στην κορυφή. Το αρι
στερό τμήμα του προσώπου είναι ψηλότερο από το δεξιό. Φέρει γραπτό εννεάφυλλο ανθέμιο και δύο 
αντεστραμμένες έλικες, που στο άνω μέρος έχουν μικρότερα φύλλα. Στο κάτω μέρος υπάρχει αντε- 
στραμμένο άνθος λωτού και στο πίσω σώζονται δύο οπές διαμέτρου 2 χιλ. για την ήλωσή του.

Τεκτονικά σημεία στο πίσω μέρος των ανθεμίων φέρουν οι ακόλουθοι ηγεμόνες καλυπτήρες: 
Μηκ/Λ320ε (Σχέδ. 141): το γράμμα Ν ('"'Λ).
Μηκ/Λ923 (Σχέδ. 142): το γράμμα Δ (Α ).
Μηκ/Λ950 (Σχέδ. 143): το γράμμα Ξ (+).
Μηκ/Λ959 (Σχέδ. 144): το γράμμα Η ή Ζ ( Η ) .
Μηκ/Λ2038 (Σχέδ. 145): το γράμμα Μ (Μ).
Μηκ/Λ2042 (Σχέδ. 146): το γράμμα Λ (Α ) .
Μηκ/Λ2045 (Σχέδ. 147): δίγαμμα Η).
Μηκ/Λ2046 (Σχέδ. 148): το γράμμα Φ (Φ).
Μηκ/Λ2057α (Σχέδ. 149): το γράμμα Γ ή Λ (Ί, Ι_).
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140 ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Καλυπτήρες ηγεμόνες κέραμοι που διασώζουν ανθέμιο

1 2 3 4 5

(β4) (β5)

320 α1 = 9,50 3,80
320β α = 23,30 β = 22,20 3,50
320ε α1 =19 β = 20
320Θ α =23,50 β = 22 2,60 3,70
320κ α =23,40 β = 23 4,80 4,50
320κ α3 = 14,50 β1 = 11,50
320λ α3 = 14,50 β1 = 10
320μ α3 = 11,50 β1 = 8,50
320ξ α3 = 14,50 β3 = 14,50
320υ α =23,40 β = 22,40 3,90
919α, β

(ΟIIσ

β = 22,70 4
920αβγ α =23 β = 22,80
921 α =23,20 β = 22,70
922 α =23,20 β = 22,50
923 α =23,30 β2 = 21
928α α1 = 2,60 3,80
928β α3= 7,50 β3 = 5,50
948 α =23,20 β = 22,50 3,80 3,80
949 α =23,30 β = 22 3,80 3,50
950 α =23,50 β = 22,50 3,80 3,80
951 α =23,20 β2 = 22,30 3
952 α =23,50 β = 21,80 2,80 3,20
953 α = 9 β = 23 4
959 ο οο II <Γ> β = 22 4,20
965 α3 = 14,50 β3 = 22
968 α3 = 19 β = 22
970 α3 = 14,50 β1 = 11
971 α =23,30 β = 22,50
2035

οο0\1IIα

β = 23 4
2036 α =23 β = 23
2037 α1 = 15 β2 = 15
2038 ο οο II ΓΟ ο β1 = 21
2039 α3= 5 β1 = 7



6 7 8 9 10 11

(Y) (γΐ) (Υ2)

17 5 10,50
25 3,80 7,50
12,50 3,30 '-Λ
32,50 (4) 20 2
42 3,90 38 2

4 3,70
4 3,50
6 5,20
6

19 3,80 17
30 4 22 2
37,50 2,50 32 3 L
16 3,80 5 III
13 4,30 6,60 Λ
8 (4) 3,50 A

18 3,80 11 3

16,50 4,50 3
35 5,30 22 4

8 4,50 1 +
68,20 2,60
16 5

3,30 0,50
14 5,90 5 Η
6,30 (6,30)
8 3,20
4,50 4

14 3,90 7 Ν
13 4 8,50
14
7 +

22 3 ΛΑ
6 3,20



2040 α =23,30 β = 22,90 4 42 3,70 25 Κ
2041 α =23,30 β2 = 16 4 33 30,50 4
2042 α1 =13,50 β = 22 3,70 15 4,50 Α
2043 α1 =23,20 β1 = 21,50 3,70 40 4,40 33 2
2044 α2 = 23,20 β1 = 22 3,80 45 4,70 26,50 5
2045 α =23,40 β = 22,9 17 4,50
2046 α =23,50 β = 22,50 3,90 3,60 36 4 19,30 5 Φ
2050

'τIIοοα

β3 = 10 4
2057 α3= 7 β3 = 5 10
2057α α =18 β1 = 21 9 4 2 Ί

Οι μετρήσεις είναι σε εκ.

Υπόμνημα
1: Αριθμός μέλους 
2: Πλάτος 

3, 4, 5: Ύψος 
6, 7, 8: Μήκος

9: Αριθμός τεμαχίων 
10: Τεκτονικό σημείο (πίσω)
11: Τεκτονικό σημείο στην κάτω αριστερή επιφάνεια έδρασης 
12: Κατάσταση διατήρησης: Κ = καλή, Φ = φθαρμένη 

Παρατηρήσεις
1. Οι αριθμοί είναι του καταλόγου του Μουσείου Ολυμπίας. Των αριθμών προηγείται το γράμμα Λ που για λόγους οικο

νομίας παραλείπεται στον πίνακα, όπως και ο κωδικός Μηκ. Στον κατάλογο του Μουσείου Ολυμπίας υπάρχουν δύο 
καλυπτήρες ηγεμόνες κέραμοι με τον αριθμό Λ320κ.

2. Οι κωδικοί (α1, α2... β4, β5 κ.ο.κ.) στις στήλες 2-8 προσδιορίζουν τις μετρήσεις που επεξηγούνιαι στο Σκαρίφημα II.
3. Ο κέραμος 919α, β αποτελείται από δύο τμήματα.
4. Ο κέραμος 920αβγ (Σχέδ. 139, Πίν. 28) αποτελείται από τρία συγκολλώμενα τμήματα.
5. Οι κέραμοι 19α, β και 2037 ενδέχεται να συνανήκουν.
6. Το δίγαμμα (II) του κεράμου 920αβγ (Σχέδ. 150) απέχει 6 εκ. από αριστερά.
7. Το γράμμα Λ ή Υ (Λ) του κεράμου 922 (Σχέδ. 152) απέχει από το άκρο 5,50-7 εκ.
8. Το γράμμα Ξ ( +  ) του κεράμου 950 (Σχέδ. 143) έχει ύψος 3 και πλάτος 2,60 εκ.
9. Ο κέραμος 951 (Σχέδ. 140, Πίν. 28, 29α, β) είναι ο μόνος που σώζεται ολόκληρος.

10. Στον κέραμο 959 σώζονται ίχνη γραπτού ανθεμίου. Σε καλή κατάσταση σώζονται τα ανθέμια των κεράμων 921 και 968.
11. Ο κέραμος 2044 βρέθηκε στη βορειοανατολική γωνία του ναού.
12. Το γράμμα Φ (Φ) (Σχέδ. 148) του κεράμου 2046 έχει ύψος 3 και πλάτος 1,70 εκ.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  7

Καλυτττήρες ηγεμόνες κέραμοι που δεν διασώζουν ανθέμιο

1 2 3 4 5 6 7

320 α =13 β =11 γ2= 19 1
925στ

00IICMa γ2= 6,20 1/0,80
927β α3= 9 γ3 = 11 4 (1)
929α α1 =  18

CMIICM>- 1/0,90 8,50
929β α2= 15 γ2 = 22 1/0,90 ίχνη
931γ α2= 10 γ3 = 26,50 1/1,20
932β γ3= 17 1/0,80 ίχνη
933α

οIICMσ γ3= 14 1
934γ α1 =  4

r-IICM>- ίχνη
934ι

CDIICMa γ3= 15,50 1/0,80
935β α1= 8

CDCMIICO>- 1/0,80
936α

CDIICMa γ3 = 11 1/0,80
936β a1= 3 -< ω II CD ίχνη
938γ a2= 11 β2= 9 γ3= 15 1
941 β

OIICMO γ2= 12 ίχνη
2047 a =23,80 -C

D II O 00 O
CMCOIICM>- 4,10 2 9,20

2052 a2= 11 1

Υπόμνημα
1. Αριθμός μέλους
2. Πλάτος
3. Ύψος
4. Μήκος
5. Πάχος
6. Διάμετρος ήλωσης/ήλου (πίσω)
7. Υπερκάλυψη

Παρατηρήσεις
1. Οι αριθμοί είναι του καταλόγου του Μουσείου Ολυμπίας. Των αριθμών προηγείται το γράμμα Λ που για λόγους 

οικονομίας παραλείπεται στον πίνακα, όπως και ο κωδικός Μηκ. Στον κατάλογο του Μουσείου υπάρχουν δύο 
καλυπτήρες ηγεμόνες κέραμοι με τον αριθμό Λ320.

2. Οι κωδικοί (α1, α2 κ.ο.κ.) στις στήλες 2-4 προσδιορίζουν τις μετρήσεις που επεξηγούνται στο Σκαρίφημα III.
3. Ο κέραμος 935β σώζει ήλο ύψους 8,50 εκ. Στον κέραμο 936β σώζονται ίχνη από ήλο.
4. Ο κέραμος 2047 (σε τρία τμήματα) σώζει στο πίσω αριστερό επικαλυπτόμενο τμήμα τεκτονικό σημείο, <σ=>.

Οι μετρήσεις είναι σε εκ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Καλυπτήρες αγελαίοι κέραμοι

1 2 3 4 5 6

925α α2= 10

COCOII

2048 a =23,50 β = 10,70 γ =74,50 4 9
2049 α1 = 16 β = 10,70 γ1 = 24,50 4
2053 D CO II ο γ1 = 18

Οι μετρήσεις είναι σε εκ.
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Υπόμνημα στον πίνακα 8
1. Αριθμός μέλους
2. Πλάτος
3. Ύψος
4. Μήκος
5. Πάχος
6. Διάμετρος ήλωσης/ήλου (πίσω)

Παρατηρήσεις
1. Οι αριθμοί είναι του καταλόγου του Μουσείου Ολυμπίας. Των αριθμών προηγείται το γράμμα Λ που για λόγους 

οικονομίας παραλείπεται στον πίνακα, όπως και ο κωδικός Μακ.
2. Οι κωδικοί (α1, α2 κ.ο.κ.) στις στήλες 2-4 προσδιορίζουν τις μετρήσεις που επεξηγούνται στο Σκαρίφημα III.
3. Ο κέραμος 925α έχει πάχος 3,20 εκ. στο εμπρόσθιο τμήμα που υπερκάλυπτε υποκείμενο κέραμο σε μήκος 9,10 εκ. 

Αμέσως μετά το πάχος αυξάνεται σε 4,10 εκ. και μειώνεται προοδευτικά προς τα πίσω μέχρι 3,20 εκ.
4. Ο κέραμος 2048 αποτελείται από τρία τμήματα και ο κέραμος 2049 από δύο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

Καλυπτήρες κέραμοι (ηγεμόνες ή αγελαίοι)

1 2 3 4 5 6

320 α1 = 9,50 β3 = 4,70

LOIICO>-

320 α3= 7 β3 = 6
320 α3=12 γ3 = 11,50
320 α1 =10 γ3= 9,50
320 α1 =10 γ3=24
925β α2=15

CMIICO

932α α1 = 6 γ3=27
934α α1 = 8 IICO>-

934β α1 =11 γ3=27
942 α2=16 γ3=26 ίχνη
944 α1 =16 γ2 = 18 9,50
945γ γ3=35
2051

οοΤΓCMσ γ3=23
2054 ο ω II GO γ2=22 8,50
2058 α2= 7 β2 = 5 γ3= 4
2059 ο GO II β1=7 γ2 = 18
2060 ο GO II 00 cn ο β3 = 6 4

Υπόμνημα
1. Αριθμός μέλους
2. Πλάτος
3. Ύψος
4. Μήκος 

5, 6. Πάχος 
Παρατηρήσεις
1. Οι αριθμοί είναι του καταλόγου του Μουσείου Ολυμπίας. Των αριθμών προηγείται το γράμμα Λ που για λόγους 

οικονομίας παραλείπεται στον πίνακα, όπως και ο κωδικός Μκ. Στον κατάλογο του Μουσείου υπάρχουν πέντε 
καλυππίρες κέραμοι (ηγεμόνες ή αγελαίοι) με τον αριθμό Λ320.

2. Οι κωδικοί (α1, α2 κ.ο.κ.) στις στήλες 2-4 προσδιορίζουν τις μετρήσεις που επεξηγούνται στο σκαρίφημα III.
3. Ένα τμήμα του κεράμου 2051 εμφανίζει έντονη γυψοποίηση, λόγω θερμικής καταπόνησης. Στο κάτω μέρος του 

έχει δημιουργηθεί δόντι κατά τις εργασίες τοποθέτησης για καλή συναρμογή με τον υποκείμενο στρωτήρα.

Οι μετρήσεις είναι σε εκ.
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Σκαρίφημα II.

Τεκτονικά σημεία στο εμπρόσθιο αριστερό τμήμα της βάσης φέρουν οι ακόλουθοι καλυπτήρες ηγε
μόνες κέραμοι:
Μηκ/Λ920αβγ (Σχέδ. 150): δίγαμμα (Ε).
Μηκ/Λ921 (Σχέδ. 151): τεκτονικό σημείο με τρεις παράλληλες κατακόρυφες κεραίες (III), δηλαδή 
τρεις μονάδες. Δεν πρόκειται για Ξ. (Ο τύπος αυτός του Ξ είναι πολύ μεταγενέστερος.)
Μηκ/Λ922 (Σχέδ. 152): το γράμμα Λ ή Υ (Λ,ν).
Μηκ/Λ971 (Σχέδ. 153): το γράμμα Ν (Ν).
Μηκ/Λ2037 (Σχέδ. 154): το γράμμα Ξ (+).

Τεκτονικό σημείο στο πίσω μέρος της ράχης φέρει και ο ηγεμόνας καλυπτήρας Μηκ/Λ2047 (Σ χ έ δ. 155). 
Πρόκειται για φακοειδές σημείο, σχήματος <=>, πλάτους 1 και ύψους 3,70 εκ., στο άνω μέρος του, 
στην περιοχή που καλυπτόταν από υπερκείμενο καλυπτήρα.

ΚΑΛΥΠΤΗΡΕΣ ΑΓΕΛΑΙΟΙ ΚΕΡΑΜΟΙ (Μακ)

Καλυπτήρες αγελαίοι αναγνωρίζονται με βεβαιότητα τέσσερις, ενώ ενδέχεται να υπάρχουν και άλ
λοι που θα μπορούσαν να είναι είτε ηγεμόνες είτε αγελαίοι. Έχουν μήκος 74,70 εκ. μετρούμενοι στη 
ράχη. Αναλυτικά παρουσιάζεται ο καλύτερα σωζόμενος Μακ1/Λ2048.

Μακΐ/Λ2048 (Σχέδ. 157, Π ίν. 29γ). Μήκ. 74,50’ πλ. 23,50' ύψ. 10,70' πάχ. 4 εκ. Σώζεται σχεδόν ακέ
ραιος. Στην κάτω πλευρά φέρει έξαρμα, ύψους 2 και πλάτους 7,50 εκ. για την ιππαστί ένθεση σε υπο
κείμενο καλυπτήρα. Στο εμπρόσθιο τμήμα του κεράμου που τοποθετούνταν ιππαστί το πάχος μειώ
νεται σε 3,50 εκ. Στο πίσω μέρος υπάρχουν ίχνη διάβρωσης από όμβρια ύδατα, σε μήκος 8,10 εκ.
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Σκαρίφημα III.

Επαετίδες σίμες (Με)

Σώθηκαν μόνο τρία τμήματα της κατηγορίας αυτής104.

Μεΐ/Λ324α (Σχέδ. 158, Π ίν. 29δ). Ύψ. 6,50' μήκ. (στην κύρια όψη) 8' βάθ. 6,50 εκ. Θραύσμα από 
το άνω μέρος, που συνίσταται από δύο καμπύλα τμήματα- διασώζει τμήμα της αριστερής όψης.

Με2/Λ2055 (Σχέδ. 159). Ύψ. 11,30- μήκ. (στην κύρια όψη) 23,50- βάθ. 19,50 εκ. Κάτω τμήμα. Σώζεται 
η δεξιά όψη (υψομετρικά πιο κάτω από την αριστερή, όταν το μέλος ήταν στη θέση του), όπως πιστο
ποιείται από την υπάρχουσα αναθύρωση, βάθους 6,50 χιλ., και το εξέχον τμήμα που υπερκάλυπτε την 
υποκείμενη επαετίδα σίμα. Η υπερκάλυψη αυτή γινόταν ως γνωστόν σε περιοχή που απείχε από τη 
στενή όψη του ναού καιτελικώς δεν ήταν ορατή, διότι την έκρυβε ο γνωστός ζητάμορφος σύνδεσμος. 
Η σίμα εξείχε του υποκείμενου καταέτιου γείσου κατά 2,60 χιλ., όπως πιστοποιείται από αντίστοιχου 
πλάτους λειασμένο τμήμα, το οποίο έτυχε ιδιαίτερης κατεργασίας, επειδή ήταν εμφανές.

Με3/Λ2063 (Σχέδ. 160). Διαστ.: 23χ36- πάχ. 12 εκ., ελαφρώς καμπύλο στο άνω μέρος.

104 Δεν σώθηκε πουθενά το κόκκινο χρώμα με το οποίο, σύμφωνα με τους Η. Hitzig και Η. Blümner (Descriptio, 301), ήταν 
βαμμένη η επαετίς σίμα.
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Σχέδ. 160.
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Σχέδ. 161.

ΨΕΥΔΟΫΔΡΟΡΡΟΕΣ ΛΕΟΝΤΟΚΕΦΑΛΕΣ

Από την ανασκαφή του 1960 προέρχεται ένα μαρμάρινο τμήμα γλυπτού στο οποίο αναγνωρίζεται 
σιαγόνα και γλώσσα ζώου. Μία μαρμάρινη λεοντοκεφαλή, τυχαίο εύρημα από την περιοχή του ναού 
που παραδόθηκε από κάτοικο της περιοχής, φυλασσόταν με την ένδειξη «Μάζι» στο Μουσείο Ολυ
μπίας έως ότου ο αρχιτέκτονας των γερμανικών ανασκαφών στην Ολυμπία Κ. Hermann ανέφερε την 
ύπαρξή του στην I. Τριάντη. Και τα δύο μέλη έχουν κλίση προς τα αριστερά και είναι από ίδιας ποιό
τητας μάρμαρο. Τα σπασίματά τους δεν συνταιριάζουν ώστε να αποδεικνύεται ότι συνανήκουν, δεν 
είναι όμως και τέτοια που να αποκλείουν αυτή την εκδοχή.

Λ301 (Σχέδ. 161, 162, Π ίν. 30). Μαρμάρινη γλώσσα και τμήμα κάτω σιαγόνας ζώου. Πλ. 1Τ μήκ. 12' 
πάχ. 4 εκ. Η γλώσσα δεν είναι συμμετρική ως προς τη σιαγόνα (παρουσιάζει ελαφρά κλίση προς τα 
αριστερά).

Λ2056 (Σχέδ. 161, 162, Π ίν. 30). Μαρμάρινη λεοντοκεφαλή της οποίας λείπει το κάτω τμήμα. Ύψ. 
20- πλ. 27- βάθ. 15 εκ. Η χαίτη είναι γυρισμένη προς τα εμπρός και δεν διαμορφώνεται ελεύθερα 
προς τα πίσω, όπως συμβαίνει στην περίπτωση που ένα ζώο αποδίδεται ελεύθερα στο χώρο. Το 
γεγονός αυτό δηλώνει ότι η λεοντοκεφαλή είναι αρχιτεκτονικό γλυπτό και ανήκε είτε στο ναό της 
Αθηνάς Μακίστου είτε σε άλλο κτήριο παρόμοιας κλίμακας.
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Το αριστερό μήλο του προσώπου του ζώου προέχει λιγότερο από το δεξιό. Η λεοντοκεφαλή έκλι
νε προς τα αριστερά και συνεπώς ανήκε στη βορειοδυτική ή τη νοτιοανατολική γωνία κτηρίου. Στο 
αριστερό τμήμα της χαίτης και στο εσώτερο μέρος του στόματος υπάρχουν ίχνη από λείστριο (λα- 
μάκι, ποντίλι) και από τρυπάνι. Αυτές οι ατέλειες δεν ήταν εύκολα αντιληπτές από τους θεατές λό
γω της θέσης της λεοντοκεφαλής ψηλά στο κτήριο. Η επιλογή του τρυπανιού εξηγείται αν λάβου
με υπόψη μας ότι το εργαλείο αυτό ενδείκνυται για ευαίσθητες περιοχές που θα ήταν εύκολο να 
σπάσουν από κρουστικά χτυπήματα άλλων εργαλείων γλυπτικής, όπως είναι ο κοπέας, το βελο
νάκι και η ξοΐδα (ντισιλίδικο). Με το τρυπάνι η αφαίρεση υλικού είναι περισσότερο ελεγχόμενη και 
κατά συνέπεια ασφαλέστερη.
Η έκφραση του ζώου είναι σοβαρή, γεγονός που διαφοροποιεί το γλυπτό από μεταγενέστερες 
ελληνιστικές λεοντοκεφαλές οι οποίες σχεδόν μειδιούν.
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Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν ία  αρχιτεκτονικά μέλη, κυρίως όπως φαίνονται μακροσκοπικά. Τα 
κατασκευαστικά στοιχεία είναι πολλές φορές αφανή και δεν είναι πάντοτε εφικτό να περιγραφούν σε μια τέτοια 
θεώρηση. Κάτω από το επίχρισμα που κάλυπτε το ναό, εκτός από την κεράμωση και το γλυπτό διάκοσμο που 
ήταν από μάρμαρο, θα μπορούσε να κρύβεται οποιαδήποτε κατασκευή. Η κατάρρευση του μνημείου μάς επιτρέ
πει να γνωρίσουμε κατασκευαστικές λεπτομέρειες που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν δύσκολο να εντοπί
σουμε. Παρ' ότι ορισμένα από τα αφανή στοιχεία παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, επιχειρούνται 
εδώ η διεξοδική περιγραφή του οικοδομικού υλικού και διαφόρων κατασκευών, καθώς και η παρουσίαση των 
υλικών, των εργαλείων, των μεταφορικών μέσων και των μηχανών που χρησιμοποιήθηκαν, όπως προκύπτει από 
το υπάρχον αρχαιολογικό υλικό.

Η οικοδόμηση ακολούθησε το γνωστό και από άλλα δωρικά κτήρια κανόνα: κατασκευές με όσο το 
δυνατόν απλούστερες μορφές, απλά γεωμετρικά σχήματα που συνίστανται από λαξευμένους λί
θους διαφόρων μεγεθών. Το μέγεθος των λίθων καθορίστηκε από διάφορους παράγοντες, κυρίως 
όμως από:
α. Το μέγεθος και την ποιότητα των λίθων που μπορούσαν να προσφέρουν τα λατομεία, 
β. Την τεχνολογία της εποχής όσον αφορά στην εξόρυξη και στις μεθόδους μεταφοράς και ανύψω
σης των διαφόρων μελών.
γ. Την κλίμακα του προς οικοδόμηση κτηρίου και τα επί μέρους μεγέθη των διαφόρων οικοδομικών 
μελών.
δ. Την επιδίωξη τυποποίησης, δηλαδή εύρεσης λίθων με ορισμένο μέγεθος που θα μπορούσαν εύ
κολα να δουλευτούν από τους εργάτες. (Αντίστοιχο παράδειγμα αποτελεί το σημερινό τούβλο του 
οποίου το μέγεθος είναι τέτοιο ώστε ο εργάτης μπορεί να το κρατάει με το ένα χέρι, ενώ στο άλλο 
κρατάει το μυστρί.) Η τυποποίηση επιτρέπει επίσης την εκτέλεση ορισμένων εργασιών στο λατομείο, 
ώστε να αποφεύγονται μεταφορές βαρύτερων τεμαχίων. (Αντίστοιχο παράδειγμα είναι σήμερα η επι
δίωξη για εκτέλεση όσο το δυνατόν περισσότερων εργασιών στο εργοστάσιο αντί στο εργοτάξιο.) 
ε. Τη γενική ενίσχυση του κτηρίου: ενδυνάμωση των ευπαθών σημείων, μεγάλοι λίθοι στις γωνίες 
και ιδιαίτερες συνδέσεις στα ακραία μέλη, ώστε να αυξηθούν οι δυνάμεις τριβής, γεγονός που δρα 
ευεργετικά κατά τη διάρκεια σεισμού.
στ. Την εξειδίκευση και την εμπειρία των εργαζόμενων και τη γνώση των ιδιοτήτων των υλικών. Ως 
παράδειγμα αναφέρω ότι τόσο στον κογχυλιάτη λίθο όσο και στα μάρμαρα, στους αρμούς ώσεως 
βρίσκεται η πιο δυσλάξευτη επιφάνεια (εκτός αν η επιδίωξη άλλων ιδιοτήτων του πετρώματος υπα
γόρευε άλλο ή λοξό κόψιμο). Για το λόγο αυτό και για να αποφεύγεται σπατάλη εργασίας, στους 
αρμούς ώσεως επιμελημένη λάξευση γίνεται μόνο στις αναθυρώσεις. Αυτό αποτελεί παλαιό παρά
δοση. Γνώριζαν οι αρχαίοι οικοδόμοι ότι κάθε πέτρωμα έχει διαφορετικές μηχανικές ιδιότητες κατά 
τις τρεις διαστάσεις του χώρου, ανάλογα με τις στρώσεις του, καθώς και ότι συνδυασμός αυτών 
των διατάξεων των στρώσεων δίνει διαφορετικά αποτελέσματα. Επίσης, οι διατομές επιλέγονταν με 
βάση εργονομικά κριτήρια, δηλαδή κριτήρια που έχουν ως κλίμακα τον άνθρωπο και όχι τους υπερ
βολικούς συντελεστές ασφαλείας. Αν για παράδειγμα ο υπολογισμός για ένα σχοινί τροχαλίας δί
νει διατομή 0,50 εκ., οι αρχαίοι οικοδόμοι το κατασκεύαζαν έστω 2 εκ. όχι για λόγους ασφαλείας, 
αλλά γιατί το χοντρό σχοινί δεν γλιστράει από την παλάμη όσο το λεπτό.
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ζ. Τις οικονομικές δυνατότητες των κατασκευαστών. Ο παράγοντας αυτός υπήρξε σημαντικός κυ
ρίως για τα μέλη της κεράμωσης, δεδομένου ότι λατομεία μαρμάρου δεν υπήρχαν στην περιοχή 
και το μάρμαρο που μεταφερόταν105 από μακριά ήταν ακριβό υλικό που έπρεπε να χρησιμοποιεί
ται με φειδώ. Για να είναι ευκολότερη η μεταφορά τους πρέπει να δεχθούμε ότι οι περισσότεροι 
κέραμοι έφθαναν στο εργοτάξιο έτοιμοι σχεδόν για τοποθέτηση (σε αυτό βοηθάει και η τυποποίη
ση του υλικού) και δεν θα χρειάστηκε παρά μόνον ένα τελευταίο χέρι επεξεργασίας, καθώς και 
ορισμένες επί τόπου λαξεύσεις για την καλύτερη συναρμογή τους, όπως διαπιστώνεται από διά
φορα παραδείγματα106.
Παρά την υποταγή των διαφόρων μελών του δωρικού ναού σε παλαιότερες μορφές που προέρχο
νται από τη χρήση ξύλινων υλικών, εν τούτοις μπορούμε να μιλήσουμε για ειλικρίνεια στην κατα
σκευή, όπως αυτή νοήθηκε και στη μοντέρνα αρχιτεκτονική, με την έννοια ότι η οικοδομική αποτε
λεί ταυτόχρονα την κτηριολογία και τη μορφολογία του κτηρίου.
Είναι γνωστό ότι με ξύλινες κατασκευές είναι δυνατή η επίτευξη μεγαλύτερων ελεύθερων ανοιγμά
των απ’ ό,τι με λίθινες. Γι’ αυτό σε ορισμένα παλαιά κτήρια, όπως στο ναό της Ήρας στην Ολυμπία, 
είναι δυνατόν να εμφανιστούν μεγαλύτερα ανοίγματα, παρ’ ότι η τεχνολογία ήταν λιγότερο ανε
πτυγμένη. Ακόμη, σε πολλά πρώιμα μνημεία που διατήρησαν την παράδοση, συνεχίστηκε η δημι
ουργία μεγάλων ανοιγμάτων, έστω και αν κατασκευάστηκαν εξαρχής λίθινα. Την παράδοση δεν 
τήρησαν οι οικοδόμοι του ναού της Αθηνάς Μακίστου, ίσως γιατί τους ήταν κιόλας μακρινή, ίσως 
γιατί απέβλεπαν στη μεγαλύτερη ευστάθεια του μνημείου ή γιατί αυτό υπαγόρευαν αρχιτεκτονικοί 
ή άλλοι λόγοι (απόψεις του ιερατείου κ.λπ.).
Οι τάσεις των φερόμενων φορτίων, οι οποίες δημιουργούνται κυρίως από τα ίδια τα βάρη των επί 
μέρους στοιχείων της κατασκευής, μεταφέρονταν με ασφάλεια στο έδαφος διά μέσου των φερόντων 
στοιχείων της κατασκευής. Οι διατομές των διαφόρων στοιχείων ήταν πολύ μεγαλύτερες σε σχέση 
με τις απαιτούμενες για την παραλαβή των φορτίων, έτσι ώστε ο συντελεστής ασφαλείας να εμφα
νίζεται ιδιαίτερα αυξημένος. Όλοι οι φορείς ήταν ισοστατικοί. Το οικοδομικό σύστημα που χρησιμο
ποιήθηκε ήταν το τριλιθικό107.
Μεγάλοι, σκληροί και συνεκτικοί λίθοι βρίσκονται στη σωζόμενη θεμελίωση. Οι λίθοι αυτοί είχαν όγκο 
που έφθανε μέχρι τα 1,20 μ3. Ο μεγαλύτερος λίθος θα ήταν το ανώφλι της θύρας του σηκού. Το οικο
δομικό άνοιγμα της θύρας εκτιμάται σε 2,15 μ., το πλάτος των ορθοστατών επί των οποίων εδραζό
ταν 37,10 εκ. και το πλάτος της θύρας 76,30 εκ. Συνεπώς, το ανώφλι θα είχε μήκος 2,15+2x0,371 =
2.892 μ., πλάτος 76,30 εκ. (αν ήταν δίλιθο θα ήταν πολύ στενό) και ύψος της τάξης των 60 εκ. (για να 
μην κινδυνεύει να σπάσει). Ο εκτιμώμενος όγκος του θα ήταν 0,60x0,763x2,892 = 1,324 μ3.
Το φαινόμενο βάρος του κογχυλιάτη είναι 1,65 έως 1,90 ρ/οπι3, ενώ η μέγιστη ποσότητα νερού που 
δύναται να κατακρατήσει το ξηρό δείγμα φθάνει το 10-15% του όγκου του. Συνεπώς, οι λίθοι είχαν 
βάρος μέχρι και 1,20x1,90x1,15 = 2,622 ΐη. Το ανώφλι είχε βάρος της τάξεως 1,324x1,9x1,15 =
2.893 ΐη.

105 Μεταφερόμενο, από κοντινή όμως απόσταση, οικοδομικό υλικό θα πρέπει να θεωρηθεί και ο κογχυλιάτης, αφού -από 
όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε- δεν υπάρχουν λατομεία κογχυλιάτη στην άμεση περιοχή του μνημείου.
106 Αντίθετα προς τους κεράμους, τα μέλη από κογχυλιάτη είχαν άπεργο όταν έφευγαν από το λατομείο. Η αφαίρεση του 
απέργου γινόταν προοδευτικά σε κάθε στάδιο της κατασκευής, με όλο και πιο λεπτή επεξεργασία, μέχρι να επιτευχθεί η 
τελική μορφή του λίθου. Οι περισσότεροι μικροί λίθοι προετοιμάζονταν σχεδόν πλήρως στο λατομείο, ώστε στο εργοτά
ξιο να μην απαιτούνται μεγάλες απολαξεύσεις απέργων, δεδομένου ότι τυχόν ατέλειες και αστοχίες των εμφανών μελών 
κάλυπτε επίχρισμα, που αποτελούσε το τελευταίο χέρι. Αντίστοιχες εργασίες -χωρίς τις επιχρίσεις- πιστεύεται ότι έγιναν 
στον Παρθενώνα (Κορρές - Μπούρας, Π α ρ θ έν ω ν , 53). Στο χώρο του ναού υπάρχει μέλος που προοριζόταν για σφόνδυ
λος, το ΒΣ1α(;), που έχει αφεθεί χωρίς ραβδώσεις.
107 Το σύστημα ονομάζεται τριλιθικό, επειδή συνίσταται από δύο κατακόρυφα λίθινα στοιχεία επί των οποίων εδράζεται 
τρίτο, οριζόντιο. Το σύστημα ήταν σε ευρεία χρήση σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας και έφθασε σε μεγάλη τελειότη
τα από τους Αιγυπτίους.
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Οι λίθοι μεταφέρονταν χοντροκομμένοι από το λατομείο108 στο εργοτάξιο, όπου υφίσταντο την τε 
λική κατεργασία, κατά την οποία ένα ποσοστό της οικοδομικής ύλης -τουλάχιστον 20% και σε ορι
σμένες περιπτώσεις και περισσότερο- απολαξευόταν. Συνεπώς, οι μεταφερόμενοι από το λατο
μείο λίθοι θα ζύγιζαν πλέον των 1,20x2,622 = 3,1464 -3,15 ΐη. Τέτοια βάρη είναι δυνατόν να μετα
φερθούν με άμαξες που σύρονται από ημιόνους ή βόδια. Το ανώφλι με το άπεργό του θα ζύγιζε 
1,20 χ 2,893=3,472 ΐη. Ειδικά αυτός ο λίθος μπορεί να μεταφέρθηκε με ελάχιστο άπεργο, ώστε να μη 
δημιουργηθούν πρόσθετα προβλήματα λόγω του βάρους του.
Για την επίτευξη οριζοντιότητας οι αρχαίοι οικοδόμοι χρησιμοποιούσαν κανόνες, αλφάδια νερού και 
πιθανώς τοπογραφικές διόπτρες. Πλήρης συναρμογή των λίθων ήταν δυνατόν να επιτευχθεί με «πλά
κες εφαρμογής» με τη μέθοδο της μίλτωσης109. Η μέθοδος αυτή αποδίδει στους σκληρούς λίθους και 
κυρίως στα μάρμαρα. Για τους πωρολίθους ίσως είχαν άλλα, απλούστερα συστήματα. Για τη χάραξη 
καθέτου είτε χρησιμοποιούσαν προκατασκευασμένες ορθές γωνίες είτε πυθαγόρειους αριθμούς110 
είτε τοπογραφική διόπτρα, ιδίως για μεγάλες αποστάσεις.
Τα μέλη από την κρηπίδα και πάνω συνδέονταν, τις περισσότερες φορές, με οριζόντιους μολυβδο- 
χοημένους συνδέσμους σχήματος διπλού ταυ ( I) .  Απουσία κατακόρυφων συνδέσεων παρατηρείται 
σε όλο το κτήριο, με εξαίρεση τους κίονες, τους κεράμους και το ανώφλι του θυραίου τοίχου. Οι οικο
δόμοι μάλλον θεώρησαν ότι το βάρος των διαφόρων μελών και η μεταξύ τους πλοκή εξασφάλιζαν ικα
νοποιητικές δυνάμεις τριβής κατά την οριζόντια έννοια, ώστε η γόμφωση να μην είναι απαραίτητη.
Για την ανάρτηση των οριζόντιων γείσων χρησιμοποιήθηκε από ένα ζεύγος ξύλινων λύκων ανά γείσο111, 
οι οποίοι ήταν απαραίτητοι, λόγω του διατιθέμενου υλικού δομής. Ο κογχυλιάτης δεν θα μπορούσε να 
αντέξει τις υπερβολικές πιέσεις που δημιουργούνται κατά τη χρήση των -μικρών διαστάσεων- σιδη
ρών λύκων που είναι κατάλληλοι μόνο για σκληρούς ασβεστολίθους, διότι σε μια τέτοια περίπτωση 
κατά τη διάρκεια της ανάρτησης υπήρχε κίνδυνος θρυμματισμού του μέλους, εξόδου κάποιου λύ
κου και πτώσης του μέλους. Έπρεπε, συνεπώς, να κατανεμηθούν οι πιέσεις σε μεγαλύτερη επιφά
νεια, ώστε να αποφευχθούν οι προαναφερθέντες κίνδυνοι. Στο τμήμα που εξείχε του αναρτώμενου 
λίθου οι ξύλινοι λύκοι συνδέονταν με διαφορετικό τρόπο από τους σιδηρούς για να αποτραπεί ο κίνδυ
νος σχισίματος του ξύλου. Γ ια την καλύτερη κατανομή των πιέσεων στο ξύλο μπορεί οι οικοδόμοι να 
χρησιμοποιούσαν σχοινί περιελισσόμενο σε κάποιο «λαιμό». Για την εύρεση της σειράς των αρχιτε
κτονικών μελών χρησιμοποιήθηκαν τεκτονικά σημεία, γράμματα του αλφαβήτου και άλλα σύμβολα. 
Οι οικοδόμοι για να συνεννοηθούν μεταξύ τους συνήθως χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένο γλωσ
σικό ιδίωμα και παραγγέλματα ή συνεννοούνταν με νεύματα, όπως και σήμερα. Στο εργοτάξιο λει
τουργούσε ένα είδος καντίνας, ενώ άλλοι ασχολούνταν με την παρασκευή γευμάτων και τις  συν
θήκες ύπνου και μεταφοράς του προσωπικού.

108 Στο λατομείο χανόταν ένα ποσοστό του πετρώματος. Για τα λατομεία της Πεντέλης ο Κορρές (Π εντέλη , 12) υπολογί
ζει ότι μόνο το μισό ήταν λατομήσιμο, από το οποίο μόνο το ένα τρίτο απέμενε ως ωφέλιμος όγκος.
109 Κορρές, Π εν τέλ η , 108, 109, σχ. 31,32. Για να επιτύχουν την τέλεια συναρμογή δύο επιφανειών, οι αρχαίοι οικοδόμοι χρη
σιμοποιούσαν δύο «πλάκες εφαρμογής» που συνάρμοζαν μεταξύ τους εντελώς. Έβαφαν με μίλτο (ερυθρό χρώμα) τη μια 
πλάκα εφαρμογής και την ακουμπούσαν στην επιφάνεια που ήθελαν να συναρμόσουν. Η μίλτος άφηνε χρώμα μόνο στα 
προέχοντα μέρη της επιφάνειας αυτής, τα οποία και απολαξεύονταν. Η εργασία επαναλαμβανόταν μέχρις ότου το ίχνος της 
πλάκας εφαρμογής αποτυπωθεί εξ ολοκλήρου στην επιφάνεια. Ακολουθούσε ίδια εργασία με την άλλη πλάκα εφαρμογής 
και την άλλη επιφάνεια. Με τον τρόπο αυτό οι δύο προς συναρμογήν επιφάνειες αποκτούσαν τον ίδιο «μηδενικό» αρμό που 
είχαν και οι πλάκες εφαρμογής. Τμήματα πλακών εφαρμογής βρέθηκαν στην Ακρόπολη και κατά την ανασκαφή του ναού 
της Αργείας Ήρας, στις εκβολές του Σιλάρου ποταμού στην Ποσειδωνία.
110 Πυθαγόρειοι αριθμοί ονομάζεται συμβατικά κάθε τριάδα αριθμών, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα των πλευρών ενός ορ
θογώνιου τριγώνου. Οι αριθμοί αυτοί είναι επιλεγμένοι ώστε το άθροισμα των τετραγώνων των δύο από αυτούς να ισού- 
ται με το τετράγωνο του τρίτου. Τέτοιοι για παράδειγμα είναι οι αριθμοί: 3, 4, 5, οι 6, 8, 10, οι 5, 12, 13 (διότι 32+42=52 
και 62 + 82=102, 52 + 122 = 132) κ.ά. Για τη χάραξη καθέτων είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται τριάδα μεγαλύτερων κατά 
το δυνατόν αριθμών, ώστε οι αποκλίσεις να ελαχιστοποιούνται και να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια.
111 Τις τραπεζοειδείς εντορμίες στα γείσα, λόγω διαστάσεων, απέδωσα το 1979 στη χρήση ξύλινων λύκων.
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ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣ112 

Κογχυλιάτης λίθος

Ως υλικό δομής χρησιμοποιήθηκε διαφόρων ποιοτήτων κογχυλιάτης λίθος: στα θεμέλια και την κρη
πίδα σπηλαιώδης κογχυλιάτης λίθος με αραιά κοχύλια, ενώ στα υπόλοιπα αρχιτεκτονικά μέλη πιο 
συνεκτικός και εύθρυπτος κογχυλιάτης, αλλά και πιο ευκατέργαστος. Πρόκειται για ένα είδος κα
στανού, σχετικά συμπαγούς απολιθωματοφόρου ψαμμίτη, που αφθονεί στις όχθες του Αλφειού 
ποταμού. Τέτοια λατομεία βρίσκονται, για παράδειγμα, κοντά στο χωριό Μουριά, στη θέση Λούβρο 
Ολυμπίας και στη θέση Αηλιάς Σκιλλούντος. Η εκτεταμένη χρήση κογχυλιάτη λίθου σε κτήρια της 
Τριφυλίας και της Ηλείας, σε περιοχές που είναι κοντά στον Αλφειό, ασφαλώς έχει σχέση και με την 
απουσία σκληρών ασβεστολίθων από την περιοχή.
Ο κογχυλιάτης συνίσταται από ευμεγέθη απολιθώματα χαλαζία και ασβεστίτη113. Από τη μακροσκο
πική και μικροσκοπική εξέταση προέκυψε ότι αποτελείται από άφθονο κλαστικό χαλαζία και ασβε
στίτη, που συνδέεται με υλικό ασβεστιτικής κυρίως φύσης στο οποίο συνυπάρχουν και απολιθώ
ματα (Πίν. 31). Στο συνδετικό υλικό παρατηρήθηκαν γενικά ασβεστίτης (μικροκρυσταλλικός), μι- 
κροκρυσταλλικός χαλαζίας, μικρά φυλλάρια μαρμαρυγία και αστρίων114, καθώς και οξείδια-υδρο- 
ξείδια σιδήρου.
Από τα ακτινογραφήματα και τη μικροανάλυση επιβεβαιώθηκε η ορυκτολογική παραγένεση του 
δείγματος, η μη ύπαρξη αργιλικών115, ενώ δόθηκε η ακόλουθη σύσταση:

Ασβεστίτης περίπου 40-50%
Χαλαζίας περίπου 45-50%
Άστριοι, μαρμαρυγίες, οξείδια-υδροξείδια σιδήρου < 10%

Η μέση χημική ανάλυση των δειγμάτων επιβεβαιώνει τις  πετρογραφικές παρατηρήσεις και είναι η
ακόλουθη:

S i02 39,51%
α ι2ο 3 3,52%
FeO 0,81%
MgO 0,55%
Na20 -
Κ20 0,45%
CaO 29,70%
C 02 24,75%

99,29% (το υπόλοιπο είναι Η20).

Η περιεκτικότητα των δειγμάτων σε νερό κυμάνθηκε από 4-6%· το φαινόμενο βάρος τους από 1,65 
έως 1,90 ρ/οιη3· το πορώδες τους σε ακανόνιστες μορφές 15-20%· η μέγιστη ποσότητα νερού που

112 Οι ορυκτολογικές και χημικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό της σύστασης του κογχυλιάτη, του μαρμάρου, των επι
χρισμάτων, του σιδήρου και του μολύβδου, καθώς και των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών τους, πραγματοποιήθη
καν στο Πανεπιστήμιο Nancy I - Faculté des Sciences. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκε μικροαναλυτής, αυτός ήταν τύ
που «Camebax» του Laboratoire de Microsonde της ίδιας σχολής.
113 Για ανάλυση δόθηκαν πέντε άμορφα δείγματα κογχυλιάτη λίθου που επέλεξα από τον αποθέτη που δημιουργήθηκε 
στο δυτικό μέρος του ναού μετά την ανασκαφή.
114 Εντός των αστρίων και των μαρμαρυγιών περιέχεται ενωμένο ΑΙ υπό τη μορφή ΑΙ203·
115 Η ύπαρξη συνδεδεμένου αργιλίου (ΑΙ203) εντός αστρίων και μαρμαρυγιών δεν θεωρείται ως ύπαρξη αργιλικών. Άλλω
στε, αν υπήρχε ελεύθερο αργίλιο (ΑΙ), θα υπήρχαν αυξημένα ποσοστά σε κάλιο (Κ).
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μπορεί να συγκροτήσει το πέτρωμα, αναγόμενη στο ξηρό βάρος των δοκιμίων, κυμάνθηκε από 10- 
15%· ο συντελεστής υδροπερατότητάς τους από 1,80 χ 10~5 έως 2,80 χ 10 7 πι/εθο, ενώ η τριχοειδής 
ανύψωση νερού φθάνει μέχρι 15 εκ.
Οι δοκιμές αντοχής σε αποσάθρωση δειγμάτων του πετρώματος σε διαλυτά άλατα Να28 0 4 έδει
ξαν ότι το πέτρωμα έχει μια μεταβολή βάρους μεγαλύτερη του 10% ύστερα από το 10ο κύκλο και ότι 
καταστρέφεται πλήρως μετά το 14ο κύκλο. Όμοιες δοκιμές κατά τη διάρκεια ψύξεων-αποψύξεων 
έδειξαν ότι τα δείγματα παρουσιάζουν μη ικανοποιητική συμπεριφορά ύστερα από τρεις κύκλους 
καταπόνησης (μεταβολή βάρους μεγαλύτερη του 17%). Το πέτρωμα παρουσιάζει αντοχή σε μονο- 
αξονική θλίψη που κυμαίνεται από 55 -87 Κρ/αη2.
Τα υλικά που έχουν πορώδες άνω του 2-3% και διαμπερείς πόρους, όπως ο κογχυλιάτης λίθος, 
ανάλογα με τις συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας παρουσιάζουν αυξομείωση του όγκου τους 
και διευκολύνουν την αναρρίχηση αλάτων. Η πίεση που ασκούν τα άλατα επιφέρει μηχανικές κο
πώσεις που αποσαθρώνουν τον κογχυλιάτη.
Ο κογχυλιάτης υφίσταται χημική προσβολή από το διοξείδιο του άνθρακος της ατμόσφαιρας. Η αντί
δραση πραγματοποιείται με μικρή ταχύτητα, μόνο κατά τη διάρκεια βροχής. Το ανθρακικό ασβέστιο 
διαλύεται προς όξινο ανθρακικό ασβέστιο κατά την αντίδραση: 0 3 0 0 3 + 0 0 2 + Η20 ->Οβ (Η0 0 3)2. 
Μετά την εξάτμιση του νερού γίνεται ανακρυστάλλωση του 0 ε 0 0 3 υπό μορφή αραγωνίτη. Την ίδια 
προσβολή υφίστανται και τα μάρμαρα.
Ο κογχυλιάτης λίθος χάνει σημαντικό μέρος από τις μηχανικές του αντοχές όσο βρέχεται, γεγο
νός που γνώριζαν οι αρχαίοι οικοδόμοι και τον προστάτευαν επιχρίοντάς τον. Στα αφανή σημεία 
της ανωδομής ή στη θεμελίωση δεν υπήρχε πρόβλημα, αφού ο κογχυλιάτης προστατευόταν από 
υπερκείμενα μέλη ή χώματα.

Μάρμαρο

Το μάρμαρο ήταν ακριβό υλικό ιδίως κατά την εποχή κατασκευής του ναού. Η απουσία του στην περιο
χή της Μακίστου το καθιστούσε ακόμη πιο ακριβό και επομένως η χρήση του ήταν περιορισμένη.
Τα αρχιτεκτονικά γλυπτά και η κεράμωση ήταν από χοντρόκοκκο λευκό μάρμαρο, που μοιάζει με 
παριανό. Η I. Τριάντη αναφέρει ότι είναι παρόμοιας υφής με το παριανό, έχει την ίδια περίπου κα
τανομή και σύνθεση μικρών και μεγαλύτερων κόκκων116 και ότι είναι μάλλον πελοποννησιακό παρά 
νησιωτικό μάρμαρο117. Είναι αμφίβολο αν τα γνωστά αρχαία πελοποννησιακό λατομεία δίνουν παρό
μοια μάρμαρα. Πιθανώς τα λευκά μάρμαρα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πελοποννησιακό μνημεία να

116 Τριάντη, Μ ά ζ ι 1985, 76.
117 Ο Ορλάνδος (Α λ ίφ ειρα , 80), εκτιμώντας τις δυσκολίες μεταφοράς του μαρμάρου στην ορεινή Αρκαδία, πιστεύει ότι τα 
χοντρόκοκκο μάρμαρα που χρησιμοποιήθηκαν στο ναό της Αθηνάς στην Αλίφειρα, αν και μοιάζουν με νησιωτικά, μάλλον θα 
προέρχονται από τα λατομεία των Δολιανών, νοτιοανατολικά της Τεγέας, όπως αναφέρεται στη σχετική δημοσίευση του Α. 
Philippson (D er P e loponnes, Berlin 1891-1892, 416). O F.A. Cooper (A Sourse of Ancient Marble in the Southern Peloponne- 
sos, A JA  85 (1981), 190-191) αναφέρει ένα αρχαίο λατομείο στη Μάνη, 4 χλμ. βόρεια του Ταινάρου. Με βάση τις αναλύσεις 
που έκανε, υποστηρίζει ότι το είδος του μαρμάρου έχει σχέση με αυτό των κεράμων της Αλίφειρας, των γλυπτών και των 
κεράμων της Αθηνάς Μακίστου, της ζωφόρου του ναού του Επικουρίου Απόλλωνος, των αγαλμάτων στη Μεσσήνη και αρ
χαιοτήτων στα Περιβόλια Φιγαλείας, όπου ο ίδιος έχει επισημάνει ερείπια υστεροκλασικού ναού (Cooper, SW Arcadia, 359- 
367). Τις απόψεις των Α.Κ. Ορλάνδου και F.A. Cooper δέχεται η I. Τριάντη με την παράθεση και νέων επιχειρημάτων, αναφέ- 
ροντας διάφορα πελοποννησιακό μνημεία στα οποία το μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε θεωρήθηκε παριανού τύπου, όπως 
στα αετώματα των ναών του Διός στην Ολυμπία, της Ήρας στο Άργος και της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα, στους κεράμους 
του ναού της Αθηνάς στην Αλίφειρα, στη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνος (ο W.B. Dinsmoor (The Lost Pediment 
Sculptures of Bassai, AJA 43 (1939), 31) αναφέρει ότι το μάρμαρο δεν μοιάζει με το συνηθισμένο παριανό’ ο J. Dörig (Krieger
kopf von Phigaliafries, A ntK  10 (1967), 101) πιστεύει ότι το μάρμαρο ήταν πελοποννησιακό’ οι C. Hofkes-Brukker και Α. Mallwitz 
(B assa i Fries, 43) αμφιβάλλουν για τον τόπο προέλευσης του μαρμάρου), στο σύνταγμα του Δαμοφώντος στη Λυκόσουρα 
και στα γλυπτά της Μεσσήνης.
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προέρχονται από την Αττική. Το μάρμαρο του ναού της Αθηνάς Μακίστου παρουσιάζεται σε δύο 
ποικιλίες, με λεπτούς ή χοντρούς κόκκους. Όταν σπάσει αφήνει χαρακτηριστική άσχημη οσμή, 
όπως το παριανό. Είναι περισσότερο μουντό από το παριανό, ενώ η μαρμαρυγία του δεν είναι 
ευδιάκριτη. Έχει γαλάζιες φλεβώσεις- σε ορισμένα σημεία σχηματίζεται λεπτή ενιαία «κρυστάλλι
νη» επιφάνεια, ώστε να μοιάζει με σταλακτίτη118.
Ορισμένα γλυπτά από λεπτόκοκκο λευκό μάρμαρο ανήκαν μάλλον στα ακρωτήρια του ναού, που 
ήταν ενδεχομένως Νίκες. Το μάρμαρο αυτό μοιάζει πολύ με το πεντελικό και δεν αποκλείεται να 
είναι, αφού τέτοιας σύστασης μάρμαρα δεν έχουν εντοπιστεί στην Πελοπόννησο. Άλλωστε το λε
πτόκοκκο μάρμαρο ταιριάζει περισσότερο στα ακρωτήρια στα οποία συνήθως απεικονίζονται μορ
φές σε κίνηση.
Το λευκό μάρμαρο είχε περιορισμένη χρήση στους αρχαϊκούς χρόνους. Σπανιότερη ήταν η χρήση 
άλλων μαρμάρων. Στο ναό βρέθηκαν χρωματιστά μάρμαρα, που όμως δεν συμπεριλαμβάνονται στα 
υλικά δομής του. Τα στοιχεία που ακολουθούν αφορούν στο μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε στην 
κεράμωση του ναού119. Πρόκειται για μάρμαρο καλά κρυσταλλωμένο που αποτελείται από καθαρό 
ασβεστίτη σπαρτικής και ενίοτε μικροσπαριτικής μορφής (Π ίν. 32). Δεν παρατηρήθηκαν εξαλλοιώ
σεις του, ενώ με τον ασβεστίτη συνυπάρχουν ελάχιστος μικροκρυσταλλικός χαλαζίας και ελάχιστα 
φυλλάρια μαρμαρυγία (φλογοπίτη). Τα οξείδια σιδήρου είναι < 2%. Οι πετρογραφικές παρατηρή
σεις επιβεβαιώθηκαν με μικροανάλυση. Η χημική ανάλυση του δείγματος είναι η ακόλουθη:

S i02 2,10%
FeO 0,70%
MgO 0,42%
Κ20 0,77%
CaO 53,42%
C 02 42,10%

99,51%

Η περιεκτικότητα των δειγμάτων κυμάνθηκε από 0,00-0,01%' το φαινόμενο βάρος τους από 2,70 
έως 2,71 g/cm3' το πορώδες τους από 0,00-0,01%' η μέγιστη ποσότητα νερού που μπορεί να συ
γκροτήσει το πέτρωμα, αναγόμενη στο ξηρό βάρος των δοκιμίων, κυμάνθηκε από 0,00-0,01%' ο συ
ντελεστής υδροπερατότητάς τους από 1,40 χ 10-20 έως 10-°°m/sec, ενώ η τριχοειδής ανύψωση του 
νερού είναι μηδενική.
Κατά τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς δοκιμίων σε εσωτερική μηχανική καταπόνηση από την 
πίεση κρυσταλλοποίησης Na2S04 διαπιστώθηκε ότι ύστερα από δεκαπέντε κύκλους η μεταβολή 
βάρους είναι μικρότερη του 5%. Η συμπεριφορά των δοκιμίων χαρακτηρίζεται ως πολύ καλή. Κατά 
τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς των δοκιμίων σε εσωτερική μηχανική καταπόνηση από ψύξη- 
απόψυξη δεν διαπιστώθηκαν, ύστερα από δώδεκα κύκλους, αλλαγές βάρους, μείωση μηχανικών 
χαρακτηριστικών ή ρηγματώσεις.
Το μάρμαρο παρουσιάζει αντοχή σε μονοαξονική θλίψη που κυμαίνεται μεταξύ 270 -350 Kp/cm2 
και μέτρο ελαστικότητας μεταξύ 70.000 -100.000 Kp/cm2. Συνεπώς τα μηχανικά χαρακτηριστικά του 
είναι ικανοποιητικά. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι το μάρμαρο προσβάλλεται από το διοξείδιο 
του άνθρακος της ατμόσφαιρας παρουσία βροχής, όπως και ο κογχυλιάτης.

118 Τις απόψεις αυτές διατύπωσε η I. Τριάντη (Μάζι 1985, 77) με τη βοήθεια του γλύπτη Στ. Τριάντη. Οι παρατηρήσεις αφο
ρούν κυρίως στο χοντρόκοκκο μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε στην κεράμωση.
119 Για ανάλυση δόθηκαν οκτώ άμορφα τεμάχια' τα επέλεξα από τον αποθέτη μαρμάρων που δημιουργήθηκε μετά την ανα- 
σκαφή ανατολικά του ναού. Δεν δόθηκαν δείγματα από τα γλυπτά.
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Επιχρίσματα

Τα λίθινα μέρη της από κογχυλιάτη λίθο ανωδομής του ναού ήταν καλυμμένα από λεπτό επίχρισμα 
(stucco). Επίχρισμα χρησιμοποιήθηκε, σε μεταγενέστερη οικοδομική φάση (πάντοτε κατά την αρχαιό
τητα), για το κλείσιμο της κάτω εντομής (Σχέδ. 19) των κιόνων. Έχει πιστοποιηθεί η ύπαρξη δύο 
στρωμάτων επιχρισμάτων. Το πρώτο είναι παχύτερο, η λεγάμενη «αλιφή» (ή άλινσις ή αλοιμός), για να 
ακολουθήσει πιο λεπτό στρώμα, η κονίασις. Το πρώτο είχε κατάλληλη χημική σύσταση (κατάλληλη 
κόλλα), ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη πρόσφυσή του στον κογχυλιάτη λίθο. Κατάλληλη χημική 
σύσταση είχε και το δεύτερο στρώμα, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσφυσή του επί του πρώτου. 
Τα επιχρίσματα είναι ασβεστολιθικά. Από τη μακροσκοπική θεώρηση δεν φαίνεται να χρησιμοποιή
θηκαν επιχρίσματα με βάση τη γύψο, κρυσταλλική ή μη. Για ανάλυση δόθηκαν δέκα δείγματα120 που 
εξετάστηκαν ορυκτολογικά με τις μεθόδους: α) της μικροσκοπίας, β) της περιθλασιμετρίας ακτι
νών X, και γ) της μικροανάλυσης (Π ίν. 31 β-δ). Τα δείγματα έχουν μέσο πάχος 1,50 χιλ. και παρου
σιάζουν δύο φάσεις:
1. Η εσωτερική φάση (αλιφή) θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι αποτελεί πιθανότατα κονίαμα. Έχει 
μεγαλύτερη κοκκομετρία και πάχος 2,50 περίπου φορές μεγαλύτερο από την εξωτερική, όπου συ
νυπάρχουν ένα κυρίως ασβεστούχο υλικό (ασβεστίτης και ελάχιστος ασβέστης) και ένα χαλαζοα- 
στριούχο υλικό σε ποσοστό περί τα 10%.
2. Η εξωτερική φάση (κονίασις) έχει σχετικά μικρή κοκκομετρία, όπου υπάρχουν κυρίως ένα ασβε
στούχο, όπως προαναφέρθηκε, υλικό και σε μικρότερο βαθμό (< 5%) ένα χαλαζοαστριούχο υλικό. 
Τα κονιάματα προέρχονται από ένα μόνον ασβεστολιθικά υλικό που κοπανήθηκε μέχρι να κονιορ
τοποιηθεί. Το εξωτερικό επίχρισμα προέκυψε από μεγαλύτερη κονιορτοποίηση. Οι κονίες δεν ανα- 
μείχθηκαν με άλλα υλικά. Η κόνις αναμίχθηκε με νερό, μέχρι να σχηματιστεί κάποιο είδος πολτού. 
Επακολούθησε επίθεση του πολτού. Η πρόσφυση τέτοιων υλικών είναι αδύνατη, όταν απουσιάζει η 
κατάλληλη κόλλα, η ύπαρξη της οποίας δεν διαπιστώθηκε από τις αναλύσεις, ενδεχομένως διότι 
συνίστατο από οργανικά υλικά που δεν είναι πλέον δυνατόν να διαπιστωθούν121. Η άριστη διατήρηση 
και πρόσφυση ως σήμερα των επιχρισμάτων οφείλεται σε διάφορους παράγοντες:
α. Τα κονιάματα είναι ομοιογενή, επειδή προέρχονται από ένα μόνον υλικό, ενώ αν ήταν ετερογενή 
θα παρουσίαζαν ευκολότερα ρωγμές.
β. Οι συντελεστές συστολής-διαστολής των δύο στρωμάτων επιχρίσματος και του κογχυλιάτη είναι 
περίπου ίδιοι και γ ι’ αυτό δεν παρατηρούνται ρηγματώσεις.
γ. Τα επιχρίσματα δεν περιέχουν ψημένα υλικά, όπως π.χ. άσβεστο, με αποτέλεσμα οι μηχανικές τους 
αντοχές να είναι υψηλότατες.
δ. Η επίθεση των επιχρισμάτων έγινε με μεγάλη προσοχή, γεγονός που φανερώνει άριστη τεχνογνω
σία. Το διάλυμα του πολτού ήταν υδαρές, ώστε να εισχωρεί εύκολα σε όλα τα κενά. Το επίχρισμα 
πιέστηκε με κατάλληλους υπαγωγείς (μυστριά), όπως γίνονται σήμερα οι πατητές τσιμεντοκονίες. 
Το τελικά μικρό πάχος κάθε στρώματος επιτεύχθηκε με κατάλληλες σπάτουλες και αποδεικνύει τη

120 Τα δείγματα επέλεξα από διάφορα μέλη του ναού, καθώς και από άμορφα κομμάτια κογχυλιάτη από τον αποθέτη δυτι
κά του ναού.
121 Ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε κάποια τεχνολογία που σήμερα αγνοείται. Ως παράδειγμα αναφέρω τη λεγάμενη «χρυ
σόκολλα». Η κόλληση σφαιριδίων χρυσού ή άλλων χρυσών αντικειμένων βασίζεται στις ιδιότητες του χρυσού και του χαλ
κού να κολλούν μεταξύ τους, εφόσον βρίσκονται σε θερμοκρασία χαμηλότερη του σημείου τήξης του χρυσού (1063°Ω). 
Ο τεχνίτης προετοιμάζει μια οργανική κόλλα (ρητίνη, ταυρόκολλα ή ψαρόκολλα), στην οποία ρίχνει άλατα χαλκού’ κολ
λάει τα χρυσά αντικείμενα και περιμένει να στεγνώσει η κόλλα’ στη συνέχεια θερμαίνει το μείγμα, τα άλατα του χαλκού 
ανάγονται σε καθαρό χαλκό και σε θερμοκρασία 890°Ω ο χρυσός και ο χαλκός συγκολλώντας δημιουργώντας πλέον στα
θερή χημική ένωση.
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δεξιοτεχνία των κονιατών, οι οποίοι έπρεπε ταυτόχρονα να προβαίνουν και σε μικροδιορθώσεις, 
κλείνοντας οπές και αποκαθιστώντας τυχόν ατέλειες των συνεργείων που προηγήθηκαν, όπως 
κάνουν οι σύγχρονοι σοβατζήδες. Τα επιχρίσματα έως ότου σκληρυνθούν πρέπει να βρίσκονται 
υπό συνθήκες συνεχούς υγρασίας για να αποφευχθούν οι ρηγματώσεις. Αυτό μπορεί να επιτεύ
χθηκε με διάφορες μεθόδους, όπως είναι η διαβροχή με νερό, η επίθεση υλικών που κατακρατούν 
νερό (βρεγμένες λινάτσες κ.ά.). Μετά τη σκλήρυνση του εξωτερικού επιχρίσματος έγιναν μικρο- 
διορθώσεις, καθώς επίσης και αφαίρεση άχρηστων μικροποσοτήτων με τον τριπτήρα (τριβίδι). Τα 
επιχρίσματα προσβάλλονται από το διοξείδιο του άνθρακος της ατμόσφαιρας παρουσία βροχής, 
όπως τα μάρμαρα και ο κογχυλιάτης λίθος. Ο μάλλον απλός τρόπος με τον οποίο παρασκευάστη
καν τα επιχρίσματα δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο χρονολόγησης. Η επιτυχία τους δηλώνει προηγ
μένη τεχνολογία καθώς και πείρα στην εφαρμογή παρόμοιων τεχνικών.

Πηλός

Πηλός δεν βρέθηκε, όμως η χρήση του πιθανολογείται έμμεσα, από άλλα στοιχεία. Ίσως χρησιμο
ποιήθηκε για την καλύτερη έδραση των ηγεμόνων στρωτήρων κεράμων της στέγης στα γείσα των 
μακρών πλευρών, δεδομένου ότι οι διαφορές κλίσης που παρουσιάζουν οι άνω πλευρές των γεί
σων των μακρών πλευρών με την τελική κλίση της στέγης είναι δυνατόν να καλύφθηκαν με πηλό 
(και άχυρα;). Σε διαφορετική περίπτωση οι ηγεμόνες στρωτήρες κέραμοι δεν θα εδράζονταν σε 
όλη την επιφάνεια στήριξής τους, με κίνδυνο για την ακεραιότητά τους.

Ξύλο

Η στέγη, από την οποία δεν σώθηκε τίποτα, ήταν ξύλινη. Ο τρόπος στέγασης προκύπτει από έμμε
σες πληροφορίες, όπως είναι οι εντορμίες σε γείσα των μακρών πλευρών, όπου ακουμπούσαν τα 
ξύλα της στέγης (Σχέδ. 59, Π ίν. 33). Ξύλινα ήταν και τα μεταξύ των σφονδύλων εμπόλια, καθώς και 
οι πόλοι τους, που επίσης δεν σώθηκαν. Διαστάσεις εμπολίων είναι γνωστές από εντορμίες που δια- 
νοίχθηκαν για την ένθεσή τους (Σχέδ. 18-43, VI, Π ίν. 12α, 13α). Οι οροφές ίσως ήταν ξύλινες.

Μέταλλα

Τα μέταλλα που χρησιμοποιήθηκαν ως υλικά δομής122 είναι ο σίδηρος, για οριζόντιες και κατακό- 
ρυφες συνδέσεις και ο μόλυβδος που προστάτευε το σίδηρο από οξειδώσεις και πληρούσε τα κε
νά μεταξύ συνδέσμων και τόρμων. Τα υλικά αυτά δεν υπάρχουν στην περιοχή της δυτικής Πελο- 
ποννήσου και ασφαλώς εισάγονταν. Ονομαστά ορυχεία σιδήρου της μητροπολιτικής Ελλάδας 
κατά την αρχαιότητα υπήρχαν στη Λακωνία, στη Βοιωτία και στην Εύβοια. Ο μόλυβδος εξαγόταν από 
λίγα μόνο μέρη, όπως από το Λαύριο, την Ερμιόνη και τη Χαλκιδική. Για τις συνδέσεις χρησιμο
ποιήθηκε μεταλλικός σίδηρος σε καθαρή μορφή. Η ανάλυση των δειγμάτων έδωσε την ακόλουθη 
σύσταση: Εθ 99,42% + Νί 0,45% + Μη 0,08% = 99,95%. Τα μικρά ποσοστά νικελίου και μαγγανίου 
υποδηλώνουν πιθανή προέλευση από λατεριτικά κοιτάσματα, που βρίσκονται σε κάποιο βάθος. Ο

122 Για ανάλυση δόθηκαν δείγματα που επέλεξα από διάφορα σημεία. Η ανάλυση μετάλλινων δειγμάτων έγινε: α) για το 
σίδηρο, από τμήματα τριών ήλων της κεράμωσης και από τέσσερα τμήματα οριζόντιων συνδέσμων σχήματος διπλού ταυ (I) 
που ανήκαν δύο στο στερεοβάτη και δύο σε οριζόντια γείσα, και β) για το μόλυβδο, από επτά άμορφα δείγματα που προ
έρχονται από διάφορα μέλη. Στα αρχιτεκτονικά γλυπτά του ναού της Αθηνάς Μακίστου χρησιμοποιήθηκαν για στερεώ
σεις μολυβδοχοημένα μέταλλα (δεν εξετάζονται με τα υλικά δομής του), όπως σίδηρος και χαλκός. Ακόμη χρησιμοποιή
θηκαν μέταλλα (σίδηρος, χαλκός και μόλυβδος) για πρόσθετα τμήματα.
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μόλυβδος που χρησιμοποιήθηκε είναι θειούχος (PbS, γαληνίτης). Η ανάλυση των δειγμάτων έδωσε 
την ακόλουθη σύσταση: Pb 86,60% + S 13,32% = 99,92%. Όταν τα μέταλλα διαβρώνονται δημι- 
ουργούνται στην επιφάνειά τους συνήθως οξείδια που έχουν μεγαλύτερο μοριακό όγκο, με απο
τέλεσμα τη διόγκωση των συνδέσμων και τη θραύση των γύρω περιοχών του κογχυλιάτη. Το φαι
νόμενο ήταν γνωστό στους αρχαίους οικοδόμους, οι οποίοι για το λόγο αυτό μολυβδοχοούσαν123 
τους συνδέσμους. Για τις οριζόντιες συνδέσεις χρησιμοποιήθηκαν μολυβδοχοημένοι σίδηροί σύν
δεσμοι σχήματος διπλού ταυ ( I ) .  Τέτοιοι σύνδεσμοι υπάρχουν σε όλο το κτήριο (Σχέδ. II, 3), 
εκτός από τα υπόγεια εγκιβωτισμένα τμήματα της θεμελίωσης. Σε ορισμένα μέρη έχουν διασωθεί 
οι σίδηροί σύνδεσμοι, ενώ αλλού οι τόρμοι τους (Σχέδ. 59, Π ίν. 22α). Οι οριζόντιες συνδέσεις του 
τύπου αυτού εμφανίζουν μεγάλη αντοχή, που οφείλεται αφενός στη μεγάλη δυνατότητα παραμόρ
φωσης του σιδήρου και του μολύβδου και αφετέρου στην κατάλληλη αγκύρωση του σιδηρού συν
δέσμου και στη σωστή πρόσφυση του μολύβδου. Με τον τρόπο αυτό οι οριζόντιοι σύνδεσμοι εμπό
διζαν όχι μόνο τις κατά μήκος σχετικές κινήσεις των αγκυρούμενων μελών, αλλά και τις εγκάρσιες. 
Όσον αφορά στο σχεδίασμά των σιδηρών οριζόντιων συνδέσμων, φαίνεται ότι οι οικοδόμοι τούς 
κατασκεύαζαν έτσι ώστε η φέρουσα ικανότητά τους να είναι μικρότερη από τη φέρουσα ικανότητα 
του λίθινου μέλους στην περιοχή της αγκύρωσης και συνεπώς σε περίπτωση δοκιμασίας της από 
σεισμό, καθίζηση ή άλλο αίτιο θραυόταν ο σύνδεσμος, του οποίου η ενδεχόμενη αντικατάσταση 
ήταν ευκολότερη, και όχι τα λίθινα μέλη των οποίων η αντικατάσταση ήταν δυσχερής124. Με παρό
μοιο τρόπο έχουν τοποθετηθεί σίδηροί ήλοι για τη στερέωση των μαρμάρινων κεράμων στη στέγη. 
Τέτοιοι ήλοι ή βόθροι ήλωσης σώζονται: α) σε γείσα των μακρών πλευρών (Π ίν. 33, 34α) για την 
ήλωση στρωτήρων ηγεμόνων κεράμων, β) σε κεράμους ηγεμόνες στρωτήρες για την ήλωσή τους 
στα υποκείμενα γείσα: Μησ1/Λ2073 (Σχέδ. 106, Π ίν. 23α), Μησ2/Λ976 (Σχέδ. 107), Μησ/Λ2064 
(Π ίν. 26α), γ) σε κεράμους ηγεμόνες στρωτήρες για την ήλωση υπερκείμενων καλυπτήρων ηγε
μόνων κεράμων: Μησ/Λ934 (Σχέδ. 131), Μησ/Λ937α (Σχέδ. 132), και δ) σε καλυπτήρες ηγεμόνες: 
Μηκ1/Λ951 (Σχέδ. 154, Π ίν. 29α, β) για την ήλωσή τους σε υποκείμενους στρωτήρες.
Για τη στήριξη ορισμένων μελών, όπως στο ΝΘ3 (Σχέδ. 49, Π ίν. 17α) έγινε περιορισμένη χρήση 
σιδηρών μολυβδοχοημένων γομφώσεων. Γομφώσεις έγιναν ακόμη και σε μέλη που μπήκαν στη διάρ
κεια επισκευών, όπως στο Γ/Λ322 (Σχέδ. 98, Π ίν. 21 β). Σίδηροί γόμφοι χρησιμοποιήθηκαν για τη 
στήριξη των εναέτιων γλυπτών. Κατά την έρευνα βρέθηκαν επίσης ορισμένα άλλα μετάλλινα στοιχεία 
τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι χρησιμοποιήθηκαν ως υλικά δομής του ναού.

Χρώματα

Δεν είναι γνωστά τα χρώματα με τα οποία ήταν βαμμένα τα επιχρισμένα τμήματα του ναού. Ο τρό
πος επίθεσης των επιχρισμάτων σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η τελευταία (κονίασις) είναι 
λεπτότερη, είναι χαρακτηριστικός των μνημείων που φέρουν χρώματα al fresco ή al secco. Έγχρω
μα διακοσμητικά θέματα (Πίν. 24β, 28) υπήρχαν και στους κεράμους, δεν είναι όμως επακριβώς 
γνωστό ποια χρώματα χρησιμοποιήθηκαν ούτε με ποιον τρόπο έγινε η επίθεση. Αναφέρεται ένα 
μόνο κόκκινο τμήμα σίμας, το οποίο εντόπισε ο Η. Blümner.

123 Ο μόλυβδος οξειδώνεται με αργούς ρυθμούς ακόμη και σε υγρή ατμόσφαιρα. Σε αντίθετη περίπτωση δημιουργείται 
ηλεκτρόλυση που επιτείνει την οξείδωση του μολύβδου, ενώ παράλληλα προστατεύεται ο σίδηρος. Η ταχύτητα διάβρω
σης του μολύβδου όταν καλύπτει τελείως το σίδηρο εξαρτάται από την καθαρότητά του και την περιεκτικότητα της ατμό
σφαιρας σε οξείδια.
124 Η τεχνολογία της εποχής επέτρεπε την κατασκευή όπλων μεγαλύτερης αντοχής. Πάντως, η διατήρηση των συνδέσμων 
αυτών μέχρι σήμερα φανερώνει την άριστη ποιότητα επεξεργασίας τους από τους αρχαίους σιδηρουργούς.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Εργασίες και εργαλεία λατομείου

Η τεχνολογία και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εξόρυξη των οικοδομικών υλικών δεν 
είναι επακριβώς γνωστά, γιατί τα λατομεία125 δεν έχουν εντοπιστεί. Ορισμένα στοιχεία γνωρίζουμε 
από ίχνη που διαπιστώνονται στο υπάρχον οικοδομικό υλικό. Ως εργασίες λατομείου θεωρούνται 
οι απολαξεύσεις τμημάτων του ανένδοτου βράχου, προκειμένου να διευκολυνθεί η έδραση του 
ναού. Τέτοιες εργασίες παρατηρούνται στο ανατολικό τμήμα του ναού και έχουν γίνει με τυπίδα 
(πικούνι). Για την εξόρυξη του κογχυλιάτη αρκούσαν οι επιφανειακές αύλακες εξόρυξης (φάλκες), 
που γίνονταν με την τυπίδα και στη συνέχεια ένα ισχυρό χτύπημα από κάτω (ξεκούφωμα). Εννοεί
ται βεβαίως ότι το μήκος τού προς εξόρυξη λίθου ήταν παράλληλο προς το μέτωπο του πετρώ
ματος, ώστε η εργασία να είναι λιγότερο κοπιαστική. Η μέθοδος ήταν γνωστή από τα προϊστορικά 
χρόνια. Ίσως σε δυσκολότερες περιπτώσεις, όπως στον πολύ συνεκτικό κογχυλιάτη, να χρησιμο
ποιήθηκαν και μεταλλικές σφήνες, οι οποίες τοποθετούνταν καθεμιά ανάμεσα σε δύο λεπτά μεταλ
λικά επίσης ελάσματα (λάμες) για να σφυροκοπηθούν στη συνέχεια περιοδικά. Η κοινή ονομασία 
της εργασίας αυτής είναι «κούρδισμα». Ίχνος εργασίας λατομείου είναι ενδεχομένως οι δύο εντορ- 
μίες, βάθους 9 εκ., που έχουν ανοιχθεί στους αρμούς ώσεως των μελών ΔΤ (Σχέδ. 53) και ΒΤ 
(Σχέδ. 54) προκειμένου να επιτευχθεί η ανύψωσή τους τόσο στο λατομείο όσο και στο ναό, ύστε
ρα από ένθεση ξύλινων στοιχείων (προσωρινοί αγκώνες)126. Η χρήση αρπάγης αποκλείεται λόγω 
του μεγάλου βάθους των εντορμιών, το οποίο μάλιστα διατηρείται σταθερά οριζόντιο. Παρόμοιες 
εντορμίες φέρουν και τα μέλη ΝΘ1 και ΝΘ3, καθώς και το μέλος ΔΧδ. Για τα μάρμαρα, που ήταν 
εισαγόμενα, η περιγραφή των εργασιών λατομείου δεν μπορεί να γίνει με βάση το υπάρχον υλικό 
και, αν επιχειρηθεί, θα βασίζεται κυρίως σε υποθέσεις.

Κατεργασία κογχυλιάτη λίθου

Γ ια το κόψιμο του κογχυλιάτη λίθου χρησιμοποιήθηκαν πριόνια, αν και πουθενά δεν έχουν βρεθεί 
επιφάνειες με ίχνη πριονισμού, πιθανότατα επειδή άλλα εργαλεία, όπως π.χ. η ξοΐς (φαγάνα, θρα- 
πίνα, ντισιλίδικο), το λίστρον (λάμα), το λείστριον (λαμάκι, ποντίλι), ο κοπεύς (βελόνι), ο εγκοπεύς 
(κοπίδι) κ.ά., χρησιμοποιήθηκαν εκ των υστέρων και εξάλειψαν τα ίχνη του πριονισμού. Τα πριόνια 
δεν είχαν δόντια. Ήταν απλές λάμες ή σε άλλες περιπτώσεις τεντωμένο σύρμα. Ο πριονισμός διευ
κολυνόταν με προσθήκη της λεγάμενης «αιγυπτιακής άμμου». Η βασική κατεργασία του κογχυλιά- 
τη έχει γίνει με διάφορα πλατιά εργαλεία, όπως το σκέπαρνον, την ξοίδα και το λίστρον. Σε όλη 
την άνω επιφάνεια της σωζόμενης θεμελίωσης διακρίνονται ίχνη από πλατιά λίστρα. Οι μικρομε- 
τακινήσεις των λίθων, όπως προκύπτει από τα μοχλοβόθρια (Σχέδ. II, 3, Π ίν. 34β), γίνονταν με 
μοχλούς (λοστούς). Οι εντορμίες για λύκους στο πίσω μέρος των οριζόντιων γείσων, όπως στο 
ΑΓυ2, δημιουργήθηκαν με πλατύ λίστρον, πλάτους όσο εκείνο της εντορμίας. Οι εντορμίες στις 
επιφάνειες ώσεως των ΔΤ, ΒΤ, ΝΘ1, ΝΘ3 και ΝΧδ, στις οποίες τοποθετούνταν πρόσθετοι ξύλινοι 
αγκώνες, λαξεύθηκαν με λίστρον ίσου πλάτους με την πλευρά του τετραγώνου της εντορμίας. Με 
πλατύ λίστρον έγιναν οι εντορμίες καρκίνου για την ανάρτηση των λιθοπλίνθων του σηκού: ΝΠ5. Λί
στρον επίσης χρησιμοποιήθηκε: α) στις περιτένειες των λιθοπλίνθων της κρηπίδας, β) στους άβα-

125 Ο κογχυλιάτης αφθονεί στις όχθες του Αλφειού. Τα λατομεία κογχυλιάτη θα βρίσκονταν στην αριστερή πλευρά του 
ποταμού, όπου και ο ναός, και μάλιστα κατά προτίμηση σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, γεγονός που θα διευκό
λυνε τη μεταφορά του.
126 Τα ένθετα αυτά ξύλινα στοιχεία ήταν πρισματικής διατομής και σφηνώνονταν στις οπές με μικρή επίκρουση. Από το 
εξέχον τμήμα τους περνούσαν σχοινιά ώστε να επιτυγχάνεται η ανάρτηση. Η εμφάνιση οπών ανάρτησης, αν δεν ήταν σε
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κες των κιονοκράνων, γ) στα επίκρανα των παραστάδων, δ) στις ταινίες των επιστυλίων, ε) στις τα ι
νίες του διαζώματος, και στ) στα μέτωπα, στις αγυιές και στις αναθυρώσεις των γείσων. Τα μοχλο- 
βόθρια έγιναν με λίστρον (Π ί ν. 35α) που είχε στρογγυλεμένες γωνιές (λάμα λουκλούδικη) ή λεί- 
στριον. Οι ιμάντες των κιονοκράνων και οι τόρμοι σχήματος διπλού ταυ ( I )  έγιναν με λείστριον. Οι 
σταγόνες των επιστυλίων και των γείσων έγιναν με εργαλεία γλυπτικής, δηλαδή λίστρον, λείστριον 
και κολαπτήρα (γλώσσα). Στο στερεοβάτη του ναού, κατά τη συμβολή του σηκοοπισθοδόμιου τοί
χου και του νότιου και βόρειου τοίχου του σηκού διακρίνονται ίχνη επιτόπιας κατεργασίας από 
κοπέα (Π ί ν. 34β). Η ύπαρξη κοπέα προϋποθέτει και την ύπαρξη επικοπάνου (μαντρακά). Στο ορι
ζόντιο γείσο ΑΓυ1 της ανατολικής πλευράς διακρίνονται ίχνη από μικρό κοπέα (βελονάκι) που χρη
σιμοποιήθηκε για την απολάξευση τμήματος της άνω επιφάνειας του γείσου, προκειμένου να διευ
κολυνθεί η έδραση πλίνθου αγάλματος. Τα τεκτονικά σημεία των αρχιτεκτονικών μελών έγιναν με 
εγκοπέα. Οι σημείεςτου γείσου ΑΓυ1 (Σχέδ. 96) και του βορειοανατολικού μέρους του ναού έγιναν 
με κολαπτήρα με τη βοήθεια κανόνα. Η χρήση αιχμηρών και οδοντωτών εργαλείων αποφεύγεται 
στους πωρολίθους και τους κογχυλιάτες γιατί υπάρχει περίπτωση να σπάσουν. Αυτό αποδεικνύεται 
από τις υπάρχουσες συμπληρώσεις (μπαλώματα) σε αρχιτεκτονικά μέλη, που έγιναν μάλλον κατόπιν 
αστοχίας (εκτός αν ο λίθος στην εν λόγω περιοχή ήταν σαθρός): ΔΤ (Σχέδ. 53), ΝΓμ5 (Σχέδ. 59), 
ΥΓμ3 (Σχέδ. 94), Γ/Λ322 (Σχέδ. 98). Για την προσθήκη (μπάλωμα) στο γείσο Γ/Λ322 ανοίχθηκαν 
οπές με εγκοπέα στα δύο προς συναρμογή τμήματα, προκειμένου να γομφωθούν. Αντίστοιχες 
συνδέσεις έχουν γίνει για τη σύνδεση τμημάτων αρχιτεκτονικών γλυπτών μεταξύ τους.

Κατεργασία μαρμάρου

Για την κατεργασία του μαρμάρου χρησιμοποιήθηκε ποικιλία εργαλείων, όπως η τυπίς (πικούνι), η 
ξοΐς (φαγάνα, θραπίνα, ντισιλίδικο), το ξοΐδιον (ντισιλιδάκι), ο κοπεύς (βελόνι, βελονάκι), το λίστρον 
(λάμα), το λείστριον (λαμάκι, ποντίλι), ο κολαπτήρ (γλώσσα), ο εγκοπεύς (κοπίδι), η σμίλη (σκαρπέ
λο) κ.ά. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα εργαλεία είχαν στρογγυλεμένες τις γωνιές (λουκλούδικα). 
Επίσης χρησιμοποιήθηκαν η αρίς ή το τρύπανον (για διάνοιξη οπών ή τη χοντρή κατεργασία αρχι
τεκτονικών γλυπτών) και ο επικόπανος (μαντρακάς). Σε άνω επιφάνειες στρωτήρων υπάρχουν ίχνη 
ξοΐδος (φαγάνα ή ντισιλίδικο με πλατύ δόντι): Μησ/Λ937α, Μησ/Λ2075, Μησ/Λ945α. Οι καλοδου- 
λεμένες ταινίες στις αναθυρώσεις των στρωτήρων έγιναν με λίστρον. Οι επιφάνειες τρίφτηκαν στη 
συνέχεια με σμύριδα: Μησ2/Λ976, Μησ/Λ2064, Με2/Λ2055 -  επαετίς σίμα. Ορισμένοι ηγεμόνες στρω
τήρες κέραμοι φέρουν στους αρμούς ώσεως κατάλληλες βαθύνσεις για την ιππαστί ένθεση ηγεμόνων 
καλυπτήρων κεράμων. Οι βαθύνσεις αυτές έγιναν με λίστρον: Μησ2/Λ976. Για το ξεχόντρισμα της μά
ζας των κεράμων στις περιοχές των αναθυρώσεων έχει χρησιμοποιηθεί κοπεύς: Λ2064, Με2/Λ2055 - 
επαετίς σίμα. Αλλού χρησιμοποιήθηκε λίστρον: Μησ2/Λ976. Οι οπές για την ήλωση127 των κεράμων 
έχουν διανοιχθεί με τρύπανον, όταν ο κύκλος είναι τέλειος: Μησ1/Λ2073, Μησ/Λ2064. Σε άλλες περι
πτώσεις χρησιμοποιήθηκε εγκοπεύς: Μησ/Λ937α. Τα τεκτονικά σημεία των κεράμων έγιναν με εγκο- 
πέα: Μησ2/Λ976, Μησ/Λ937α, Μησ/Λ2075. Για την καλύτερη έδραση των ηγεμόνων καλυπτήρων κε
ράμων έγιναν, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους, εργασίες ξεχοντρίσματος των εμπρόσθιων 
τμημάτων των ηγεμόνων στρωτήρων με κοπέα: Μησ1/Λ2073, Μησ2/Λ976, Μησ/Λ2064. Το ξεχόντρισμα

περιοχές τελικά αφανείς, θα αποτελούσε αισθητικό πρόβλημα, το οποίο όμως μπορούσε να λυθεί στους κογχυλιάτες 
λίθους και στους πωρολίθους, αφού επακολουθούσε επίχριση. Στο ναό της Αθηνάς στο Πρασιδάκι παρατηρούνται τέτοια 
ίχνη, για παράδειγμα στην τρίγλυφο-μετόπη της νοτιοδυτικής γωνίας.
127 Οι ήλοι κατά την τελική τους τοποθέτηση επικρούονταν με σφύρα, όπως προκύπτει από τις σφυροκοπημένες άνω επι- 
φάνειές τους.
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της μάζας των καλυπτήρων κεράμων έγινε με κοπέα: α) ατάκτως: Μακ1/Λ2048, και β) με παράλληλες 
γραμμές (κιναράκι): Μηκ1/Λ951.
Για την κατεργασία της λεοντοκεφαλής Λ2056 καθώς και των ανθεμωτών καλυπτήρων ηγεμόνων 
ακολουθήθηκαν οι γενικές εργασίες που γίνονται στα γλυπτά. Αρχικά γίνεται ξεχόντρισμα με τυπίδα 
του σχεδόν κυβισμένου όγκου του μαρμάρου, με στόχο να επιτευχθεί το γενικό σχήμα του γλυπτού. 
Ακολουθεί διαμόρφωση της επιφάνειας κατά στρώματα (κατά χιτώνες). Το άπεργο που αφήνεται είναι 
περί τα 7 εκ. Τα πρώτα στρώματα που αφαιρούνται είναι παχύτερα και γίνονται προοδευτικά όλο 
και πιο λεπτά. Ο πρώτος χιτώνας, πάχους περίπου 3 εκ., αφαιρείται με κοπέα, ο δεύτερος, περίπου 
2 εκ., με μικρό κοπέα και ακολουθεί τρίτος, πάχους 1 εκ., που αφαιρείται με λείστριον. Στο στάδιο 
αυτό χρησιμοποιείται ξοΐς για να αφαιρεθούν τα ίχνη της ανώμαλης επιφάνειας που άφησε ο κοπέ- 
ας, στη συνέχεια κολαπτήρ ή λείστριον, για να γίνει επίπεδη η επιφάνεια και, τέλος, οδοντωτή ρίνη 
(ράσπα) και σμύρις, για να εξαλειφθούν τα ίχνη όλων των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν προη
γουμένως. Για τα αυλάκια χρησιμοποιείται λίστρον με στρογγυλεμένες γωνιές και για τις οπές τρύ- 
πανον. Η εργασία με τα λείστρια αποτελεί το βασικό πλάσιμο της γλυπτής επιφάνειας: οι χιτώνες 
αφαιρούνται με μεγάλη προσοχή και είναι πάρα πολύ λεπτοί.
Για το ξεχόντρισμα τμημάτων στο στόμα της ψευδούδρορρόης λεοντοκεφαλής Λ2056 χρησιμοποιή
θηκε λείστριον και τρύπανον, του οποίου τα ίχνη είναι εμφανή. Στη γλώσσα χρησιμοποιήθηκε εγκο- 
πεύς, σμίλη και λείστριον για το ξεκούφωμα, ενώ στα εξωτερικά μέρη της λεοντοκεφαλής χρησιμο
ποιήθηκαν εργαλεία γλυπτικής, όπως λείστριον και σμίλη. Λείστριον χρησιμοποιήθηκε και για λεπτο
μέρειες ανθεμίων καλυπτήρων κεράμων, όπως στον Μηκ1/Λ951. Σε τμήματα αρχιτεκτονικών γλυπτών 
που επρόκειτο να μείνουν αφανή ή που ήταν δύσκολο να δουλευτούν παρατηρούνται διάφορες ερ
γασίες οι οποίες προηγούνται της τελικής επεξεργασίας. Διαπιστώνονται δηλαδή ίχνη από βελόνι, 
βελονάκι, λάμα, λαμάκι, λουκλούδικο λαμάκι, ράσπα, τρυπάνι, ντισιλίδικο και σμύριδα.
Η στερέωση των μαρμάρινων μελών επιτυγχανόταν με ήλωση. Ορισμένοι ηγεμόνες καλυπτήρες έφε
ραν στο κάτω μέρος τένοντες, οι οποίοι προσαρμόζονταν σε αντίστοιχους τόρμους που ήταν λα- 
ξευμένοι στον αρμό δύο διαδοχικών στρωτήρων ηγεμόνων κεράμων. Στα αρχιτεκτονικά γλυπτά πα
ρατηρούνται αντίστοιχες συνδέσεις με τόρμο και τένοντα128.

Επίθεση επιχρισμάτων

Για την επίθεση των κονιαμάτων ο κονιατής χρησιμοποιούσε ξύλινο δίσκο για το κονίαμα (πηλο
φόρι), υπαγωγέα (μυστρί), πλατύ επίπεδο εργαλείο, σπαθίδα (σπάτουλα) καιτριπτήρα (τριβίδι). Με 
υπαγωγέα και τριπτήρα έχουν επιχριστεί οι μεγάλες επίπεδες επιφάνειες των κιονοκράνων, των λι- 
θοπλίνθωντου σηκού, των επικράνων, των επιστυλίων, του διαζώματος και των γείσων. Μικρή σπά
τουλα χρησιμοποιήθηκε για τις λεπτομέρειες των κιόνων, όπως σε ραβδώσεις, εντομές, ιμάντες, 
ώμους εχίνων των κυματίων των επικράνων- των σταγόνων των επιστυλίων και των γείσων- των γλυ
φών και των σκοτιών των τριγλύφων- των αγυιών και των κυματίων των γείσων κ.ά.

Κατεργασία ξύλων

Γ ια την κατεργασία των ξύλων θα χρησιμοποιήθηκαν ο πέλεκυς, το σκέπαρνον, ο πρίων, η σφύρα, 
η ξύλινη σφύρα (ματσόλα), η αρίς, το τρύπανον, η ρυκάνη (πλάνη), η σμίλη (σκαρπέλο), η ρίνη (λίμα), 
το κουμπάσο, ο τόρνος κ.ά. Η χρήση των εργαλείων αυτών ή παρόμοιων είναι βέβαιη, απουσιάζουν 
όμως τα σχετικά ίχνη, αφού δεν σώθηκαν ξύλα.

128 Η στερέωση του τένοντα επί του τόρμου γινόταν με μόλυβδο ή κάποιου είδους κόλλα.
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Κατεργασία μετάλλων

Οι σίδηροί σύνδεσμοι προκατασκευάζονταν σε κάποιο κοντινό εργαστήριο. Ο μόλυβδος μεταφερόταν 
στο εργοτάξιο σε ειδικές πλάκες129 και η χύτευσή του γινόταν με διάφορους τρόπους επί τόπου: το 
μέταλλο έλιωνε σε χαμηλή σχετικά θερμοκρασία και πλήρωνε το κενό μεταξύ τόρμου και συνδέσμου. 
Για την καλύτερη κάλυψη του σιδήρου ακολουθούσε επίκρουση μετά την ψύξη του μολύβδου.

Επίθεση χρωμάτων

Χρησιμοποιήθηκαν διαφόρων μεγεθών χρωστήρες (πινέλα) και ειδικά μετάλλινα εργαλεία κατά την επί
θεση χρωμάτων (με τη βοήθεια κηρού) στους ηγεμόνες κεράμους, αν όντως ακολουθήθηκε η εγκαυ
στική μέθοδος: Μησ5/Λ963 (Π ίν. 24β), Μηκ/Λ920αβγ (Π ίν. 28α), Μηκ/Λ921, Μηκ1/Λ951 (Σχέδ. 154, 
Π ίν. 28β).

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ως βοηθητικά όργανα χρησιμοποιήθηκαν ο κανόνας, ο διαβήτης για χάραξη κύκλων, ο καρκίνος 
(κουμπάσο), ο διαβήτης σχήματος Α, από την κορυφή του οποίου κρεμόταν νήμα της στάθμης για 
τον έλεγχο της οριζοντιότητας (αλφάδι), ο γνώμων, η γωνία, η στάθμη (βαρίδι) κ.ά. Γ ια το κιονόκρα
νο χρησιμοποιήθηκε ειδικός τύπος διαβήτη, το φαλαγγίνι.

Εργαλεία, μηχανήματα και συστήματα ανύψωσης λίθων

Η ανύψωση των λίθων επιτυγχανόταν με μηχανικά μέσα. Η χρήση αρπάγης συμπεραίνεται από σχε
τικές εντορμίες στις λιθοπλίνθους του τοίχου του σηκού. Ίχνη υπάρχουν στις λιθοπλίνθους ΝΠ1 
και ΝΠ3. Στις ΝΠ2, ΝΠ4 και ΒΠ δεν υπάρχουν ίχνη, διότι τα σωζόμενα τμήματα μάλλον δεν προέρ
χονται από τις περιοχές ανάρτησης των λιθοπλίνθων. Όμως στο μέσον περίπου της ΝΠ5 σώζεται 
μοχλοβόθριο και θα έπρεπε να σώζεται και το ίχνος εντορμίας αρπάγης (όπως στη ΝΠ1). Η απου
σία ίχνους ίσως σημαίνει ότι στις λιθοπλίνθους του τοίχου του σηκού χρησιμοποιήθηκε και άλλος 
τρόπος ανάρτησης (ο οποίος δεν μπορεί να είναι λύκος, δεδομένου ότι λείπουν τα σχετικά ίχνη 
στην περιοχή του κέντρου βάρους130). Ίσως μάλιστα αυτός να ήταν ο βασικός τρόπος ανάρτησης

129 Πολλές φορές οι πλάκες αυτές (χελώνες) χύνονταν πρόχειρα σε κοιλότητες του εδάφους. Βλ. σχετικά Κονοφάγος, 
Λαύριο, 331, 333, εικ. 13-1 α, β.
130 Ο R. Martin (Manuel, 219) αναφέρει ότι οι εντορμίες για την ένθεση λύκων διανοίγονται ελαφρώς έκκεντρα σε σχέση με το 
κέντρο βάρους του αναρτώμενου λίθου, ώστε το μέλος να σηκώνεται ελαφρώς κεκλιμένο, και ότι προς την πλευρά του 
κέντρου βάρους βρίσκεται συνήθως η κεκλιμένη πλευρά της εντορμίας (αν έχει μόνο μία κεκλιμένη). Την παρατήρηση του R. 
Martin επανέλαβε (σε διάλεξή του στο ΕΜΠ το 1996) ο Μ. Κορρές προσθέτοντας ότι αν ο λύκος είχε σχήμα αντίστοιχο της 
εντορμίας, τότε ο λίθος θα σηκωνόταν με κεκλιμένη την επιφάνεια έδρασης ως προς την οριζόντιο. Για να μη συμβαίνει κάπ 
τέτοιο, ο λύκος πρέπει να έχει άλλη μορφή: ένα τμήμα του να υπέρκειται του κέντρου βάρους του λίθου και από εκεί να πραγ
ματοποιείται η ανάρτηση. Γ ια να χωράει μάλιστα το σχοινί κάτω από το λύκο, παρατηρείται σε ορισμένες περιπτώσεις «αύξη
ση του χώρου» με απολάξευση τμήματος του λίθου στην περιοχή του κέντρου βάρους, στη θέση δηλαδή που θα υπέρκειται 
κατά την ανάρτηση το άγκιστρο του λύκου. Η δική μου άποψη είναι ότι οι αρχαίοι σκόπιμα επιδίωκαν να αναρτούν το λίθο έτσι 
ώστε να εμφανίζει μικρή κλίση ως προς την οριζόντιο. Το φαινόμενο παρατηρείται σε όλους τους λίθους του ναού της Αθη- 
νάς Μακίστου (καθώς και σε λίθους άλλων μνημείων, απ’ όσο γνωρίζω) που φέρουν σχετικά ίχνη ανάρτησης, ανεξάρτητα από 
τη μέθοδο ανάρτησης (λύκος, αρπάγη, προσωρινοί αγκώνες). Την ίδια διαδικασία ακολουθούν και σήμερα όσοι αναρτούν 
λίθους: φροντίζουν στο δέσιμο με τους ιμάντες ανάρτησης (σαμπάνια) να δοθεί ελαφρά κλίση. Η μέθοδος αυτή καθιστά ομα
λότερη την έδραση του λίθου αλλά και ευκολότερη την ένθεση κάτω από αστόν διαφόρων ξύλινων στοιχείων, όπως είναι τα 
μαλακώματα, τα κατρακύλια κ.ά., που διευκολύνουν τις εργασίες τοποθέτησης (Martin, Manuel, 219). Οι αρχαίοι τεχνίτες του 
ναού της Αθηνάς φρόντιζαν να δοθεί αυτή η μικρή κλίση με τον εξής τρόπο: στα ζεύγη λύκων για την ανάρτηση των γείσων, 
με τη μη συμμετρική λάξευσή τους· στους καρκίνους, επίσης με μη συμμετρική λάξευση· στους προσωρινούς αγκώνες, με 
λάξευση σε ελαφρώς διαφορετικές στάθμες. Άλλωστε, το αντίθετο, δηλαδή η εύρεση του κέντρου βάρους ενός λίθου ώστε 
να γίνει από εκεί η ανάρτησή του, δεν είναι εύκολη εργασία: πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τη γεωμετρία του, αφού υποθέ-
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και ειδικά στις ΝΠ1 και ΝΠ3 να χρησιμοποιήθηκε αρπάγη, διότι αυτές ενδεχομένως ήταν καταφρα- 
γές. Ακόμη, η απουσία ιχνών εντορμίας αρπάγης θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι λιθόπλινθοι του 
σηκού δεν είχαν όλες το ίδιο μήκος ή ότι το συγκεκριμένο μέλος δεν ήταν ίσο με τα άλλα, ως μη αγε
λαίο. Μόνο στη λιθόπλινθο ΝΠ1 σώζονται και οι δύο εντορμίες ανάρτησης με καρκίνο, οι οποίες εμ
φανίζουν μικρή ασυμμετρία ώστε κατά την ανάρτηση το μέλος να σηκωθεί λίγο λοξά, με μικρή δη
λαδή κλίση ως προς την οριζόντιο.
Στο θεμέλιο του ανατολικού τμήματος του νότιου τοιχοβάτη σώζεται αγκώνας131 (Π ίν. 11 β). Παρά 
την έλλειψη άλλων ιχνών, πιστεύω ότι θα υπήρχαν και άλλοι αγκώνες, οι οποίοι απολαξεύθηκαν 
πιθανώς εκ των υστέρων, και οι φθορές ίσως εξαφάνισαν τα σχετικά ίχνη132. Άλλωστε, δεν έχουν 
αποκαλυφθεί όλα τα μέλη του στερεοβάτη133.
Για την ανάρτηση των μελών του διαζώματος (ΔΤ και ΒΤ), των λιθοπλίνθων του θυραίου τοίχου του 
σηκού (ΝΘ1 και ΝΘ3) και άλλων μελών (ΝΧδ) χρησιμοποιήθηκαν προσωρινοί ξύλινοι αγκώνες, που 
τοποθετούνταν σε ζεύγος εντορμιών τετράγωνης διατομής, οι οποίες υπάρχουν στις πλάγιες και τε
λικά αφανείς όψεις των μελών (Σχέ δ. 53)134- οι προσωρινοί αγκώνες δένονταν στη συνέχεια με σχοι
νιά για να επιτευχθεί η ανύψωση του μέλους135. Τα ζεύγη των εντορμιών αυτών, όπως φαίνεται στα 
ΒΤ και ΔΤ, κατασκευάστηκαν σε στάθμη ψηλότερη του κέντρου βάρους του μέλους, ώστε να μην 
είναι δυνατή η ανατροπή του κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του. Δεν συνέβη το ίδιο στις λιθο- 
πλίνθους ΝΘ1 και ΝΘ3 (Σχέδ. 49, Π ίν. 17α), ίσως γιατί εκτιμήθηκε ότι δεν είχαν ιδιαίτερα μεγά
λο βάρος, ώστε να υπάρχει φόβος από ενδεχόμενη στροφή στη διάρκεια της μεταφοράς τους. 
Από τα μέλη που αναρτήθηκαν με προσωρινούς αγκώνες, μόνο στα ΔΤ και ΒΤ σώθηκαν και οι δύο 
εντορμίες ανάρτησης. Είναι λαξευμένες σε ελαφρώς διαφορετικά ύψη, ώστε κατά τη μεταφορά το 
μέλος να εμφανίζει μικρή κλίση ως προς την οριζόντιο.
Στα οριζόντια γείσα διαπιστώνεται η κατασκευή ζεύγους εντορμιών μεγάλων διαστάσεων στο άνω 
μέρος του ουραίου τμήματός τους (Σχέδ. 96, 97, Π ίν. 22α). Η ανάρτηση επιτυγχανόταν με ξύλι
νους λύκους. Από τα μέλη που αναρτήθηκαν με ζεύγη λύκων, μόνο στα ΝΓμ5 και ΑΓυ1 σώθηκαν και 
οι δύο εντορμίες λύκων. Είναι λαξευμένες ελαφρώς ασύμμετρα, ώστε τα μέλη να εμφανίζουν μικρή 
κλίση ως προς την οριζόντιο κατά τη μεταφορά τους δεξιά και αριστερά αντιστοίχως.
Δεν σώθηκαν πουθενά αύλακες στους λίθους για την ανύψωσή τους με σχοινιά. Στο επίκρανο ΝΙ 
δεν υπάρχουν ίχνη ανάρτησης, παρ’ ότι σώθηκε ακέραιο- συνεπώς αναρτήθηκε με σχοινιά. Κατά 
την εποχή της ανέγερσης του ναού δεν είχαν ανακαλυφθεί βαρούλκα ικανοποιητικών δυνατοτή-

σουμε ότι είναι γενικά ομοιογενής -  η δυσκολία είναι φανερή π.χ. σε ένα οριζόντιο γείσο με κυμάτια, σταγόνες, κλίσεις ή μια 
τρίγλυφο με συμφυή μετόπη. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να προβούμε σε περιττές εργασίες, όπως δοκιμαστικές αναρ
τήσεις, τουλάχιστον τρεις. Προκειμένου να υπάρχουν και οι δύο δυνατότητες ανάρτησης ενός λίθου, οριζόντια ή λοξά, ο 
λύκος έπρεπε να καταλήγει σε άγκιστρο υπερκείμενο του κέντρου βάρους, αλλά και να έχει οπή ανάρτησης στο άνω μέρος. 
Το προτεινόμενο σχήμα θυμίζει πτηνό. Πράγματι υπάρχει πτηνό, η καλιακούδα, με το όνομα λύκος: «κολοιών δ' έστίν είδη 
τρία, έν μέν ό κορακίας· ούτος όσον κορώνη, φοινικόρυγχος· άλλος δ’ ό λύκος καλούμενος». Αριστοτέλης, Αι περί τα ζώα 
ίστορίαι, Θ 24.
131 Οι αγκώνες είναι μάρτυρες του αρχικού όγκου του λίθου. Μετά το τέλος των εργασιών απολαξεύονταν (Παρθενών, 
ναός του Ηφαίστου στην Αθήνα κ.ά.). Παρατηρούνται μόνο σε κτήρια που παρέμειναν ημιτελή (Προπύλαια, ναός στην 
Έγεστα κ.ά.).
132 Μέχρι να απολαξευθούν έπαιζαν προσωρινά και κάποιο διακοσμητικό ρόλο.
133 Σε ορισμένες περιπτώσεις οι τεκτονικοί αγκώνες ίσως χρησιμοποιήθηκαν για την ανύψωση του μέλους, αλλά και για 
τη διευκόλυνση των εργασιών τοποθέτησής του, με τη βοήθεια μοχλών, στην τελική του θέση.
134 Οι ξύλινοι προσωρινοί αγκώνες στένευαν προς τα μέσα, ώστε με μικρή επίκρουση να σφηνώνονται στη μάζα του 
μέλους. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει με μετάλλινους αγκώνες. Τα μέταλλα γενικά αποφεύγονται στους πωρολίθους για 
τους οποίους προτιμιόνται τα ξύλα λόγω συνάφειας.
135 Οι τεκτονικοί αγκώνες εμπόδιζαν περισσότερο, σε σχέση με τους προσωρινούς, την τοποθέτηση του μέλους στην 
τελική του θέση, αφού προϋπέθεταν σε ορισμένες περιπτώσεις την απολάξευσή τους.
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των, υπήρχαν όμως άλλες μηχανές, όπως γερανοί, τροχαλίες, μικρά βαρούλκα κ.ά. Δεν υπάρχουν 
πληροφορίες αρχαίων συγγραφέων για μηχανές στα αρχαϊκά χρόνια, όμως η χρήση τους είναι 
βέβαιη, δεδομένου ότι πληροφορίες και επιγραφικές μαρτυρίες υπάρχουν από τον 5ο αιώνα π.Χ. 
και μετά. Μηχανές χρησιμοποιούσαν και οι Αιγύπτιοι136. Οι λίθοι μεταφέρονταν στην τελική θέση 
με ξύλινες φάλαγγες (κατρακύλια).
Το βάρος των λιθοπλίνθων του ναού ξεπερνούσε τους 3,15 τόνους. Κατά την ανύψωση βαρών 
δημιουργούνται ως γνωστόν επικίνδυνες ροπές, επειδή αυτά παλαντζάρουν. Πρέπει, λοιπόν, να 
υπήρχε κάποιος συντελεστής ασφαλείας, έστω τουλάχιστον 2. Συνεπώς, η ανυψωτική δύναμη ορι
σμένων από τις μηχανές που χρησιμοποιήθηκαν στο ναό θα ήταν τουλάχιστον 2x3,15 = 6,30 τόνοι 
ή και ακόμη μεγαλύτερη, δεδομένου ότι οι αρχαίοι οικοδόμοι εκτός από την ασφάλεια έδιναν ιδι
αίτερη σημασία σε διάφορα εργονομικά ζητήματα. Συνήθως τοποθετούσαν τις μηχανές έξω από 
το ανεγειρόμενο οικοδόμημα. Ιδιαίτερη σημασία έδιναν στο συνολικό βάρος της μηχανής, που 
άλλοτε ήταν σταθερή και άλλοτε μετακινούμενη πάνω σε κατρακύλια μάλλον παρά σε τροχούς. Οι 
σταθερές μηχανές έπρεπε να αποσυναρμολογούνε και να επανασυναρμολογούνται για κάθε 
μετακίνηση. Το ύψος της μηχανής έπρεπε να υπέρκειται του ύψους του ανεγειρόμενου οικοδομή
ματος. Οι οικοδόμοι προτιμούσαν τη χρήση χαμηλού ύψους μηχανών για να αποφεύγουν τις μεγά
λες και επικίνδυνες ροπές. Το ύψος των μηχανών μπορούσε να αυξάνεται, ώστε να ανταποκρίνονται 
κάθε φορά στις νέες ανάγκες.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Ως υλικό δομής χρησιμοποιήθηκε κογχυλιάτης λίθος. Οι κέραμοι ήταν μαρμάρινοι, τοποθετημένοι 
σε ξύλινη στέγη. Για την εύρεση της σειράς τοποθέτησης των αρχιτεκτονικών μελών χρησιμοποιή
θηκαν τεκτονικά σημεία. Για τη στερέωση των μελών της ανωδομής έγινε χρήση μετάλλινων μολυ- 
βδοχοημένων συνδέσμων και γόμφων. Στους αρμούς των σφονδύλων υπήρχαν ξύλινα εμπόλια και 
πόλοι. Τα εμφανή μέρη τής από κογχυλιάτη ανωδομής έφεραν λεπτό επίχρισμα που έκλεινε τις δη- 
μιουργούμενες ατέλειες, εξαφάνιζε τους αρμούς, προστάτευε τα μέλη και αποτελούσε άριστη επι
φάνεια για εργασίες χρωματισμού.

Στερεοβάτης

Θεμέλια υπάρχουν μόνον εκεί όπου αναμένονταν κατακόρυφα φορτία, δηλαδή στους στυλοβάτες 
και τον τοιχοβάτη. Οι πλάκες των δαπέδων υποστηρίζονταν από κρατευτές. Ο ναός θεμελιώθηκε 
κατά το ανατολικό μέρος σε βράχο ο οποίος απολαξεύθηκε κατάλληλα, ώστε και πέραν του ναού να 
διαμορφωθεί μια επίπεδη επιφάνεια. Σε αρκετές περιοχές του ανατολικού μέρους της θεμελίωσης, 
καθώς και κάτω από τα ανατολικά τμήματα της βόρειας και νότιας κρηπίδας, έγινε πλοκή του βρά
χου με τους λίθους του στερεοβάτη. Σε άλλες περιοχές ο βράχος, κατάλληλα λαξευμένος, πήρε 
τη θέση της ευθυντηρίας ή αναθημάτων της.
Αν ο βράχος δεν μεταβάλλεται απότομα (οριζόντια ή κατακόρυφα), υποθέτω ότι η ευθυντηρία εδρά
ζεται κατά το 1/3 σε βράχο, ενώ τα 2/3 πατούν σε στερεοβάτη, ο οποίος στο δυτικό μέρος εδράζε
ται σε μικρότερης αντοχής βράχο. Δεν είναι γνωστό σε ποιο σημείο ο στερεοβάτης παύει να εδρά
ζεται στο σκληρό βράχο της ανατολικής πλευράς (ίσως στο μισό εμβαδόν του μνημείου), όπου ξε
κινούν στρώματα βράχου μικρότερης αντοχής, ούτε γνωρίζω αν οι στρώσεις του σκληρού βράχου

136 Ηρόδοτος 2.125.
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συνεχίζονται κάτω από το μαλακό. Η μερική έδραση σε βράχο αποτελεί κατασκευαστικό πρόβλη
μα: σε σεισμικές καταπονήσεις το κτήριο συμπεριφέρεται ανομοιόμορφα και μπορεί να υποστεί 
καθίζηση το τμήμα που εδράζεται στο μαλακό υπόβαθρο137.
Στο δυτικό μέρος έχει ανοιχθεί τάφρος θεμελίωσης (Πίν. 11α). Στην κοίτη τοποθετήθηκαν επάλ
ληλοι δόμοι του στερεοβάτη -  τουλάχιστον πέντε (Σχέδ. 12, Π ίν. 6β). Στο μέσον της βόρειας 
θεμελίωσης ο στερεοβάτης έχει λιγότερους δόμους (Σχέδ. 13). Το κατώτερο μέρος των δόμων 
του στερεοβάτη πατάει σε μικρότερης σκληρότητας βράχο138 -από ό,τι το ανατολικό τμήμα του 
ναού-, τον τεφεκέ ή ντεφεκέ (τοπικές ονομασίες) που είναι ουσιαστικά ένα είδος αμμόπετρας. 
Μετά το πέρας των εργασιών θεμελίωσης ο χώρος μεταξύ στερεοβάτη και αδιατάρακτων χωμά
των κλείστηκε με λατύπες και προϊόντα εκσκαφής (μπάζα), τα οποία είχαν συμπιεστεί για να μην 
αφήσουν κενά μεταξύ τους και αργότερα καθίσουν. Μια τέτοια προοπτική θα μπορούσε να ήταν 
ιδιαίτερα βλαπτική για την ευστάθεια του μνημείου, αφού θα μπορούσε να προκαλέσει χαλάρωση 
αρμών, εμφάνιση μη αναμενόμενων διατμητικών τάσεων και μικρή μετακίνηση του κτηρίου προς 
τα δυτικά ή καθίζηση. Οι λατύπες και τα προϊόντα εκσκαφής είχαν αποτεθεί κατά στρώσεις, τις 
οποίες κοπανούσαν και διέβρεχαν προτού ακολουθήσει η επόμενη στρώση139.
Οι δόμοι του στερεοβάτη δεν βρίσκονται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο κατά το έξω μέρος τους. 
Γενικά παρατηρείται -χωρίς αυτό να ισχύει πάντοτε- ότι κάθε δόμος του στερεοβάτη βρίσκεται 
στην περίμετρο που ορίζεται από τον αμέσως υποκείμενο και ότι κατά την τοποθέτησή τους οι 
δόμοι εμφανίζουν κάποια ακανονιστία ως προς το πλάτος140. Στη θεμελίωση παρατηρείται κάποια 
αμέλεια, επειδή τελικά παρέμενε αφανής.
Ο στερεοβάτης είναι κτισμένος από μεγάλους λίθους (μέσου μήκους 1,30 μ. και πλάτους από 0,30 
μέχρι 1 μ.) εν ξηρώ, χωρίς χρήση κατακόρυφων ή οριζόντιων συνδέσμων141. Η στερεότητα των 
δόμων βασίζεται μόνο στις οριζόντιες δυνάμεις τριβής και στην κατάλληλη πλοκή των λίθων που κτί
στηκαν ώστε να μη συμπίτττουν οι κατακόρυφοι αρμοί δύο επάλληλων δόμων. Η επιπεδότητα και η 
οριζοντίωση όλων των άνω και κάτω επιφανειών των λίθων έχει ως αποτέλεσμα την άριστη έδραση 
κάθε δόμου στον αμέσως υποκείμενο, καθώς και την ορθότερη στατική συμπεριφορά του μνημείου. 
Οι λίθοι αυτοί, όπως και οι λίθοι της ανωδομής, ακουμπούσαν καθ’ όλο το οριζόντιο εμβαδόν τους 
και όχι κατά την περίμετρό τους142. Αντίθετα, δεν δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στα κατακόρυφα μέτωπά 
τους τα οποία ήταν τελικά αφανή. Πολλά από τα μέτωπα έχουν αφεθεί με άπεργα λατομείου. Τα με
ταξύ τους κενά συμπληρώθηκαν με βύσματα, λατύπες και χώμα.

137 Οι αρχαίοι οικοδόμοι επιδίωκαν μια απλώς καλή και ενισχυμένη κατασκευή, χωρίς να έχουν ιδιαίτερες αντισεισμικές 
γνώσεις. Η θεμελίωση σε ποικίλα βάθη, ακόμη και με σχεδόν επιφανειακά θεμέλια, δείχνει αμέλεια στο σεισμικό κίνδυνο. 
Διάφορες αρχαίες κατασκευές που έχουν θεωρηθεί ως αντισεισμικές ενδέχεται να μην έγιναν με αυτό το σκοπό. Ο 
Βιτρούβιος, αν και αναφέρεται διεξοδικά σε κατασκευές, δεν γράφει τίποτα για σεισμικούς κινδύνους. Σε όλες τις εποχές, 
σπουδαία αρχιτεκτονική και οικοδομική θεωρείται εκείνη που η σχέση ωφέλιμου προς κτισμένο χώρο είναι κατά το δυνα
τόν ελάχιστη. Δεν είναι σπουδαία η αρχιτεκτονική και η οικοδομική, για παράδειγμα, των μεταβυζαντινών ναΐσκων με 
τεράστιους τοίχους και ελάχιστο διαθέσιμο εσωτερικό χώρο. Συνεπώς, ενσυνείδητα αντισεισμική κατασκευή θα μπορού
σε να θεωρηθεί εκείνη που άντεξε στο χρόνο δίχως να είναι υπερδιαστασιολογημένη. Σχετικές διαλέξεις έδωσα στο ΕΜΠ 
το 2000, στο ΤΕΕ το 2001 κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου «Σεισμοί και μνημεία» και το 2002 στην Αττάλεια της 
Μ. Ασίας στο συνέδριο που διοργάνωσαν το ελληνικό και το τουρκικό ICOMOS.
138 Στ0ν αρχαϊκό ναό της Ήρας(;) στην Κέρκυρα έχει επίσης δημιουργηθεί κοίτη θεμελίωσης στο μαλακό βράχο.
139 Η τεχνική αυτή, που βοηθάει το κτήριο σε περίπτωση σεισμού, εφαρμόστηκε για να υπάρξει καλύτερη συνεργασία με 
το έδαφος και να αποφευχθούν καθιζήσεις.
140 Και αυτή η τεχνική (προεξοχή των στρώσεων των θεμελίων από τα όρια υπερκείμενων στρώσεων, εμπλοκή λίθων ορι
ζόντια και κατακόρυφα, ακατέργαστα τμήματα λίθων), που βοηθάει το κτήριο στη διάρκεια σεισμού, έγινε για να υπάρξει 
καλύτερη συνεργασία με το έδαφος.
141 Η τεχνική εφαρμόστηκε και σε μεταγενέστερα μνημεία, όπως στο Άβατον της Επιδαύρου.
142 Το ίδιο συμβαίνει και στον Παρθενώνα. Είναι πλάνη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, για οικονομία εργασίας, οι λίθοι δεν 
ακουμπούσαν σε όλο το εμβαδόν τους, παρά μόνο στην περίμετρό τους, με αναθύρωση. Στο ναό του Διός στη Νεμέα διά-
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Το μικρό κενό μεταξύ των θεμελίων του τοιχοβάτη και του στυλοβάτη της εσωτερικής κιονοστοι- 
χίας (Σχέδ. II, 3) κλείστηκε με μικρούς λαξευτούς λίθους ορθογώνιας διατομής που εμπλέκονται σε 
ένα βαθμό με τους μεγάλους λίθους των θεμελίων του τοιχοβάτη και της εσωτερικής κιονοστοιχίας 
(Π ίν. 5α). Η πλήρωση του κενού με λίθους, αντί λατυπών και προϊόντων εκσκαφής, ισχυροποιεί τη 
θεμελίωση ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διατμητικών τάσεων που μπορεί να προέλθουν από σεισμούς. 
Το κενό αυτό -περίπου 25 εκ - , δεν μπορεί να έγινε μετά το κτίσιμο των θεμελίων, δεδομένου ότι οι 
διαστάσεις του δεν επαρκούν για να δουλέψει ένας εργάτης. Αν τα δύο θεμέλια είχαν κτιστεί ταυ
τόχρονα, τότε πιστεύω ότι είτε η πλοκή των λίθων θα ήταν μεγαλύτερη είτε το κενό αυτό δεν θα 
είχε αφεθεί143. Συνεπώς ακολουθήθηκε ο γνωστός κανόνας σύμφωνα με τον οποίο το κτήριο αρχί
ζει να κτίζεται από έξω προς τα μέσα144. Υποθέτω ότι κτίστηκε πρώτα το θεμέλιο του τοιχοβάτη και 
ακολούθησε το θεμέλιο της εσωτερικής κιονοστοιχίας, με ταυτόχρονο κλείσιμο του προς τον τοιχο- 
βάτη κενού με τους μικρούς λίθους.
Οι λίθοι του τοιχοβάτη τοποθετήθηκαν με τη μεγάλη διάσταση κατά πλάτος. Το θεμέλιο του τοιχο- 
βάτη των προστάσεων έχει μεγάλο πλάτος, όπως κατά κανόνα παρατηρείται. Η «σπατάλη» αυτή έχει 
ως αποτέλεσμα την ορθότερη συμπεριφορά του κτηρίου σε περίπτωση σεισμού. (Τα κτήρια πρέπει 
να έχουν ίσες περίπου μάζες κατά μήκος και κατά πλάτος.)
Τα θεμέλια της εσωτερικής κιονοστοιχίας εμπλέκονται με αυτά των προστάσεων. Τα τελευταία εμπλέ
κονται κατά παρόμοιο τρόπο με τα θεμέλια του τοιχοβάτη, του οποίου άλλωστε αποτελούν συνέ
χεια. Συνεπώς, όλα τα θεμέλια του πυρήνα του κτηρίου είχαν κάποια συνεργασία μεταξύ τους, ενώ 
δεν υπήρχε συνεργασία με τα θεμέλια του εξωτερικού στυλοβάτη.
Η θεμελίωση των δαπέδων έγινε με κρατευτές (μικρές δοκούς), οι οποίοι τοποθετημένοι εγκάρσια 
σε σχέση με το χώρο που κάλυπταν, σχημάτιζαν είδος εσχάρας. Σε κάθε σειρά κρατευτών είναι συ- 
ναξονικός ο αρμός δύο διαδοχικών σειρών πλακών, ώστε να στηρίζονται σε δύο πλευρές. Η ευτε
λέστερη αυτή θεμελίωση ήταν αρκετή. (Σε πολλά αρχαία κτήρια, όπως και στο ναό της Αθηνάς 
Μακίστου, οι πλάκες έχουν υποστεί καθίζηση λόγω πτώσης της ανωδομής, που τις έσπασε και τις 
φόρτισε με βάρη τα οποία δεν ήταν σε θέση να παραλάβουν. Στις καθιζήσεις αυτές συνέτειναν και οι 
φωτιές που μείωσαν την αντοχή του μνημείου.) Κάτω από τους κρατευτές και μέχρι τον ανένδοτο 
βράχο υπάρχει στρώμα λατυπών και προϊόντων εκσκαφής, που εναποτέθηκαν σε διαδοχικές στρώ
σεις -εν  όσω γινόταν διαβροχή και πάτημά τους, ώστε να μην αφήνονται κατά το δυνατόν κενά-, 
μια εργασία αντίστοιχη με εκείνη που έγινε κατά την πλήρωση των τάφρων θεμελίωσης.
Σε ορισμένα πετρώματα, όπως στον κογχυλιάτη, δεν είναι εύκολο να διακριθούν οι στρώσεις (νερά) 
του πετρώματος. Από όσο ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί, τα μέλη που προορίζονταν να παραλάβουν 
θλιπτικά φορτία έχουν τα νερά τους περίπου κατά την έννοια της οριζοντίου. Για οικονομία χρό
νου και εργατικής δύναμης η θεμελίωση έχει κατασκευαστεί ώστε να έχει μια απλώς ικανοποιητι
κή οικοδομική συμπεριφορά. Ο κογχυλιάτης της θεμελίωσης είναι σπηλαιώδης με αραιά κοχύλια. 
Στην ανωδομή χρησιμοποιήθηκε πιο εύθρυπτος και πιο συνεκτικός κογχυλιάτης. Η συνεκτικότητα 
προστατεύει τους λίθους από την εισχώρηση υδάτων, που δημιουργούν παγετούς ή κυψελώσεις

φοροι λίθοι του θεμελίου της κρηπίδας δεν εδράζονται απευθείας στους υποκείμενους, αλλά παρεμβάλλεται λεπτό στρώ
μα από αργιλικό χώμα, πάχους 7-9 χιλ., που βράχηκε προτού συμπιεστεί καλά. Το ίδιο συνέβη και στο ναό του Επικουρίου 
Απόλλωνος. Η παρεμβολή πηλού κλείνει τα τυχόν κενά που παρουσιάζει η λιθόπλινθος και εξασφαλίζει με λιγότερη εργα
σία την οριζόντια και σταθερή έδραση κάθε λιθοπλίνθου, χωρίς να είναι απαραίτητη ούτε η πλήρης επιπεδότητα ούτε η πλή
ρης οριζοντιότητα (με λάξευση) κάθε λιθοπλίνθου, όπως διαπίστωσα κατά την επίβλεψη των αναστηλωτικών εργασιών στο 
ναό του Διάς στη Νεμέα. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται, παρεμπιπτόντως, και η σεισμική συμπεριφορά του κτηρίου.
143 Παραμένει βεβαίως άγνωστο γιατί δεν κατασκεύασαν λιθοπλίνθους κατά 25 εκ. μεγαλύτερες.
144 Αυτό συμβαίνει και στο ναό του «Ασκληπιού» στη Μεσσήνη, όπως διαπίστωσα κατά τη μελέτη της αρχιτεκτονικής του.
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λόγω χημικών αντιδράσεων του ύδατος, ιδιαίτερα αν ο λίθος περιέχει οργανικές ουσίες, όπως ο κογ- 
χυλιάτης. (Τα μειονεκτήματα του κογχυλιάτη της ανωδομής περιόριζε το επίχρισμα που κάλυπτε 
τα εμφανή μέρη του μνημείου.)

Κρηπίδα

Η κρηπίδα ήταν τρίβαθμη145 (Σχέδ. 14). Οι λιθόπλινθοί της, όπως και τα αντιθήματά τους, έχουν 
μέσες διαστάσεις 1 χ 1,30 μ. (Π ίν. 2β, γ). Κάθε λίθος έχει επίπεδες τις άνω και κάτω έδρες του με 
αποτέλεσμα την οριζοντιότητα τόσο του ίδιου όσο και του δόμου στον οποίον ανήκει146, γεγονός 
άριστο από στατική άποψη. Στους αρμούς ώσεως των λιθοπλίνθων της κρηπίδας έχουν δημιουρ- 
γηθεί καλοδουλεμένες αναθυρώσεις. Τα τελευταία αναθήματα κάθε δόμου έχουν αφεθεί χοντρο- 
δουλεμένα, με τα άπεργα του λατομείου προς την έσω πλευρά του ναού. Οι κατακόρυφοι αρμοί 
των διαδοχικών βαθμών της κρηπίδας δεν συνέπιπταν. Από τις σωζόμενες πλάκες των πτερών, που 
είναι οι αμέσως επόμενες από το στυλοβάτη, προκύπτει ότι ο αρμός ώσεως των πλακών αυτών βρί
σκεται στην προέκταση των αρμών ώσεως των πλακών του στυλοβάτη και συνεπώς είναι συναξο- 
νικός με τούς αρμούς του αναθήματος του πρώτου αναβαθμού. Για το λόγο αυτό υποθέτω ότι οι 
αρμοί ώσεως του δεύτερου αναβαθμού βρίσκονται στο μέσον του μήκους που ορίζεται από δύο 
διαδοχικούς αρμούς ώσεως του πρώτου ή του τρίτου αναβαθμού. Έτσι, η κατανομή των φορτίων 
κάθε δόμου στον υποκείμενο γίνεται με άριστο στατικά τρόπο.
Τα μέλη της κρηπίδας συνδέονταν μεταξύ τους με διπλή σειρά μολυβδοχοημένων σιδηρών συν
δέσμων σχήματος διπλού ταυ ( I )  σε περιοχές που ήταν τελικά αφανείς. Σε όλη την έκταση του ανα
θήματος του πρώτου αναβαθμού διαπιστώνεται η χρήση συνδέσμων, μέσου μήκους 20 εκ. Οι λιθό- 
πλινθοι του δόμου αυτού έχουν ένα σύνδεσμο κατά μήκος και δύο προς την κατεύθυνση των λιθοπλίν- 
θων του πρώτου αναβαθμού. Αν και δεν σώθηκαν κατά χώραν λιθόπλινθοί του πρώτου αναβαθμού147, 
υποθέτω ότι ήταν συνδεδεμένες και μεταξύ τους στο μέρος που επικαλυπτόταν από τις λιθοπλίνθους 
του δεύτερου αναβαθμού.
Ο εγκιβωτισμός της θεμελίωσης εξασφαλίζει σχετική ευστάθεια, ακαμψία και ενιαία σχεδόν συμπε
ριφορά σε περίπτωση εμφάνισης ισχυρών διατμητικών τάσεων που μπορεί να προέλθουν από σει
σμούς. (Απουσιάζει κάθε είδους σύνδεση -πλην της πλοκής- σε όλη τη θεμελίωση.) Οι κίνδυνοι 
που προέρχονται από διατμητικές τάσεις περιορίζονται από οριζόντιες συνδέσεις στα υπέργεια 
τμήματα του κτηρίου (Σχέδ. 59). Τα υπέργεια τμήματα της θεμελίωσης του τοιχοβάτη και του στυ
λοβάτη της εσωτερικής κιονοστοιχίας παραμένουν, όπως και όλη η υπόλοιπη θεμελίωση, χωρίς 
συνδέσμους, ίσως γιατί θεωρήθηκε αρκετός ο εγκιβωτισμός του κεντρικού μέρους του κτηρίου 
από το περιμετρικό δέσιμο του κρηπιδώματος148.

145 Κατά τη διάρκεια κατασκευής του κατώτερου αναβαθμού της κρηπίδας, λήφθηκε πιθανότατα απόφαση για μικρή 
αλλαγή των διαστάσεων του κτηρίου.
146 Η κακή κατάσταση του υλικού και το γεγονός ότι ο κογχυλιάτης είναι ανομοιογενής ως προς τη σκληρότητα, και άρα 
εμφανίζει κοιλότητες και όχι ενιαίο βαθμό διάβρωσης ανά λίθο, δεν επιτρέπουν τη διαπίστωση ύπαρξης ή μη καμπυλοτή
των στην κρηπίδα.
147 Οι λιθόπλινθοί που αποδίδονται σε αναβαθμούς κρηπίδας (Σχέδ. 15) βρίσκονται σε δεύτερη χρήση σε σπίτι του χωριού 
Μάζι, δεν σώζεται όμως το πίσω μέρος τους.
148 Οι σύνδεσμοι των λίθων περιορίζουν την ελεύθερη κίνηση και βοηθούν το κτήριο στη διάρκεια σεισμού, έγιναν, όμως, 
για να το εξασφαλίσουν γενικότερα και γ ι’ αυτό ο αριθμός τους αυξάνει καθ’ ύψος. Στη θεμελίωση απουσιάζουν, διότι οι 
δυνάμεις τριβής και ο εγκιβωτισμός θεωρήθηκε ότι αρκούν. Όταν οι δυνάμεις τριβής δεν είναι αρκετές, λειτουργούν οι 
σύνδεσμοι. Ο Μ. Κορρές έχει διατυπώσει την άποψη πως οι αρχαίοι οικοδόμοι, αδυνατώντας να εξασφαλίσουν τη μη 
παραμορφωσιμότητα της κατασκευής, προτιμούσαν να πετύχουν τη στερεότητα επί μέρους στοιχείων που συνδέονταν 
μεταξύ τους με χαλαρές συνδέσεις, μια λειτουργία παρόμοια των σημερινών αρμών συστολοδιαστολής.
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Υποθέτω ότι και οι λίθοι του δεύτερου αναβαθμού είχαν συνδέσμους σχήματος διπλού ταυ ( I ) 149. 
Ο δεύτερος αναβαθμός δεν θα είχε αντίθημα, αν αποτελούνταν από λίθους μήκους περίπου 1,10 μ. 
Σε αυτή την περίπτωση οι σύνδεσμοι θα ήταν δύο ανά αρμό ώσεως. Αν υπήρχε και αντίθημα του δεύ
τερου αναβαθμού, θα ακολουθήθηκε σύνδεση παρόμοια με τη σύνδεση των λίθων του πρώτου. Ο 
τρίτος αναβαθμός (στυλοβάτης) συνίστατο από μία σειρά λίθων. Όπως προκύπτει από τη γραφική 
αποκατάσταση του κτηρίου, κάθε κίονας πατούσε σε ένα μόνο λίθο (υποβατήρα), γεγονός που εξα
σφάλιζε καλύτερη έδραση. Η άνω στάθμη των πλακών του στυλοβάτη συνέπιπτε με την άνω στάθ
μη των πλακών του πτερού150. Οι λίθοι του στυλοβάτη δεν συνδέονταν με συνδέσμους κατά το άνω 
μέρος τους, ακολουθώντας τον κανόνα σύμφωνα με τον οποίο μόνο τα τμήματα της οικοδομής που 
ήταν τελικά αφανή ήταν δυνατόν να έχουν συνδέσμους, για να προφυλάσσονται από οξειδώσεις. 
Δεν είναι γνωστό επίσης αν οι λιθόπλινθοι του στυλοβάτη ήταν γομφωμένες στον υποκείμενο ανα
βαθμό, αν και αυτό δεν φαίνεται πιθανό, λόγω της σπανιότητας των κατακόρυφων συνδέσεων.

Δάπεδα

Τα δάπεδα (Σχέδ. II, 3, Π ίν. 3β, 4β, 5, 6α) αποτελούνται από ορθογώνιες πλάκες διαστάσεων περί
που 0,90 χ 1,30 μ. και πάχους 25,60 -25,70 εκ., εκτός από αστές των πτερών των στενών πλευρών, οι 
περισσότερες από τις οποίες έχουν πλάτος περίπου 70 εκ. Στην προέκταση των αρμών των πλακών 
του στυλοβάτη βρίσκονται αρμοί των πλακών των αντίστοιχων δαπέδων. Το γεγονός αυτό επέτρεψε 
τον υπολογισμό του μήκους των πλακών των δαπέδων των πτερών. Το πλάτος των πλακών των μα
κρών πτερών προκύπτει από τη διαίρεση του πλάτους του πτερού διά 2, δηλαδή 1,935: 2=0,9675 μ. 
Οι πλάκες ήταν τοποθετημένες ώστε το μήκος τους να είναι παράλληλο με το μήκος του χώρου που 
κάλυπταν, εκτός από τις πλάκες του σηκού, που είναι τοποθετημένες εγκάρσια, ίσως επειδή ο σηκός 
θεωρήθηκε ως συνέχεια του προνάου ο οποίος είχε παρόμοιο σύστημα πλακόστρωσης.
Τα δάπεδα των πτερών βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο, 1,003 μ. πάνω από την ευθυντηρία- 
τα δάπεδα του προνάου και του οπισθονάου είναι σε ελαφρώς ψηλότερη στάθμη (1,042 μ.) και σε 
ακόμη ψηλότερη (1,345 μ.) βρίσκεται το δάπεδο του σηκού. Οι διαφορές διαστάσεων ή ύψους που 
εμφανίζονται στις πλακοστρώσεις επιτρέπουν τη διάκριση επτά δαπέδων: των τεσσάρων πτερών, του 
προνάου, του οπισθονάου και του σηκού. Οι πλάκες πατούν σε δύο πλευρές σε κρατευτές, εκτός 
από τις πλάκες που βρίσκονται κοντά στον τοιχοβάτη και το στυλοβάτη, που σε ορισμένες περι
πτώσεις είναι τριέρειστες. Όπως φαίνεται από τη βορειότερη και τη νοτιότερη πλάκα, που σώθη
καν από το δάπεδο του δυτικού πτερού, οι αρμοί των δαπέδων των μακρών πτερών σταματούσαν 
στους αρμούς των δαπέδων των στενών πτερών. Έτσι δεν δημιουργήθηκαν μεγάλου μήκους αρμοί 
κατά τα μακρά πτερά αλλά αντίστοιχοι με αυτούς του τοιχοβάτη των μακρών πλευρών, γεγονός 
κατασκευαστικά ορθό: οι πλάκες των μακρών πτερών είναι, κατ’ αυτό τον τρόπο, λιγότερο εκτε
θειμένες στα προβλήματα που δημιουργούνται από συστολές και διαστολές, προβλήματα που θα 
ήταν μεγαλύτερα, αν οι αρμοί είχαν ακόμη μεγαλύτερο μήκος.
Δεν είναι γνωστό αν η κανονικότητα των συνθέσεων των πλακοστρώσεων διαταρασσόταν στις 
περιοχές συμβολής με τους τοίχους του σηκού, καθώς και στις γωνίες του ναού. Η πλακόστρωση

149 Δεν σώθηκε κάποιος λίθος που μπορεί να αποδοθεί στο δεύτερο αναβαθμό ή σε αντίθημά του. Οι νεότεροι λατόμοι 
αφαίρεσαν όλους τους λίθους του δεύτερου αναβαθμού. Βλ. Σχέδ. 14, Π ίν . 2β, γ.
150 Αν ήταν χαμηλότερη, σε ύψος περίπου ενός αναβαθμού, θα επρόκειτο για νεωτερισμό χωρίς προηγούμενο, με σοβα
ρό πρόβλημα αποχέτευσης των όμβριων (παρατηρείται εν τούτοις στο ναό της «Νίκης» στην Ιμέρα, όπου τα πτερά είναι 
βυθισμένα). Αν η στάθμη των πλακών του πτερού ήταν ελαφρώς ψηλότερη, εκτός από τα σοβαρά αισθητικά προβλήματα 
που θα εμφανίζονταν, θα δημιουργούνταν προϋποθέσεις επικίνδυνες για πτώση εκείνων που θα επιχειρούσαν ανάβαση, 
αφού τέτοιες διαφορές μπορεί κανείς να μην τις αντιληφθεί.
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ήταν εγκιβωτισμένη μεταξύ στυλοβάτη και τοιχοβάτη, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά της. 
Δεν είναι επίσης γνωστό πώς λύθηκε το πρόβλημα της τοποθέτησης των πλακών των δαπέδων 
στην τελική τους θέση. Δεν έχουν σωθεί πλάκες εκτός αυτών που βρίσκονται κατά χώραν, οι οποί
ες είναι σε κακή κατάσταση. Ενδεχόμενη μετακίνηση ίσως τις θρυμμάτιζε, χωρίς να είναι βέβαιο 
ότι θα προέκυπτε κάποιο στοιχείο. Πιθανώς να ακολουθήθηκε ο τρόπος τοποθέτησης151 που εφαρ
μόστηκε στον Θησαυρό των Σιφνίων στους Δελφούς και στους ναούς του Απόλλωνος στους Δελ
φούς, της Λητούς στην Ξάνθο και στον Παρθενώνα.

Τοίχοι

Οι τοίχοι ήταν κτισμένοι κατά το ισόδομο σύστημα- μερικές μικροδιαφορές δεν άλλαζαν τη γενική 
εντύπωση. Οι αγελαίες λιθόπλινθοι (Σχέδ. 46, 47, Π ίν. 16α) καταλάμβαναν όλο το πάχος του το ί
χου και είχαν το ίδιο μήκος. Οι αρμοί τους βρίσκονταν στο μέσον του μήκους των αμέσως υποκεί
μενων, εξασφαλίζοντας με την πλοκή τους την ενιαία συμπεριφορά του τοίχου. Κρίνοντας από τη 
θεμελίωση, πιστεύω ότι πλοκή θα γινόταν και στις περιοχές συμβολής των τοίχων. Όπως προκύ
πτει από τη γραφική αποκατάσταση του μνημείου, ο αριθμός των δόμων των τοίχων του σηκού 
ήταν περιττός, ίσος με 11. Ο πρώτος δόμος δεν εδραζόταν απευθείας στον τοιχοβάτη, όπως συμ
βαίνει σε πολύ πρωιμότερα μνημεία, υπήρχε δηλαδή ορθοστάτης152. Ο ενδέκατος δόμος περιλάμ
βανε τα επίκρανα των παραστάδων. Το επίκρανο που διασώθηκε ανήκε στο σηκό και είναι συμμε
τρικό ως προς το κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από το μέσον της όψης του. Συνδεόταν με 
ένα μόνο σύνδεσμο σχήματος διπλού ταυ ( I )  με τον τοίχο που βρισκόταν πίσω του. Ο ναός της Αθη- 
νάς Μακίστου, ως πρώιμο επαρχιακό μνημείο, μάλλον δεν θα είχε επίτοιχο επιστύλιο. Ο θυραίος 
τοίχος έφερε γύρω από τη θύρα λίθους κοσμημένους με ταινία (Σχέδ. 49, Π ίν. 16β, 17α). Οι λίθοι 
αυτοί δεν καταλάμβαναν όλο το πάχος του τοίχου, είχαν δηλαδή αναθήματα.

Κίονες

ΚΙΟΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΥ

Από τους κίονες των πτερών σώζονται δύο κιονόκρανα, το ΒΚ1-ΒΚ2 (Σχέδ. VI, Π ίν. 13β, 14α) και το 
ΝΚ1 (Σχέδ. 44, Π ίν. 14β, 15), καθώς και ικανός αριθμός σφονδύλων (Σχέδ. 18-21, Π ίν. 12β, 13α), 
που ανήκαν κυρίως στα ανώτερα μέρη των κιόνων. Σώθηκε επίσης μικρός αριθμός τμημάτων ιμά
ντων κιονοκράνων (Σχέδ. 45, Π ίν. 14γ, δ) και μεγάλος αριθμός τεμαχίων που φέρουν ραβδώσεις. 
Οι κίονες των πτερών έφεραν είκοσι ραβδώσεις και είχαν μάλλον όλοι τις ίδιες διαστάσεις, με εξαί
ρεση τους τέσσερις γωνιαίους οι οποίοι ενδέχεται να ήταν ελαφρώς παχύτεροι, όπως συμβαίνει

151 Ο Ε. Hansen (Baugliedern) απέδειξε ότι για την τοποθέτηση των πλακών χρησιμοποιήθηκε σιδερένιο εργαλείο, το 
οποίο τοποθετούνταν σε ειδικό τόρμο σχήματος Τ που υπήρχε στην επιφάνεια έδρασης των πλακών. Το εργαλείο απέ
ληγε σε οπή στην οποία εφαρμοζόταν μοχλός, προκειμένου να είναι δυνατές οι μετακινήσεις της πλάκας. Με τον τρόπο 
αυτό γίνονταν αλλεπάλληλες τοποθετήσεις, αντί μίας μόνο καταφραγής. Η ίδια οριζόντια κίνηση των λίθων επιτυγχάνεται 
με ένθεση λύκου κατά τον αρμό ώσεως. Τέτοιες εντορμίες έχουν βρεθεί στο Ερέχθειο, στο Ολυμπιείο στην Αθήνα και στα 
προπύλαια και το ναό της Αρτέμιδος στην Ελευσίνα. Εντορμίες λύκων έχουν βρεθεί στην πίσω επιφάνεια λίθων του σηκού 
του ναού της Αφαίας (Bankei, Aphaia, 62, εικ. 31, 63 εικ. 32, 81, 110, πίν. 17, 2), στις οποίες ο Η. Bankei πιστεύει ότι τοπο
θετούνταν ζητάμορφοι σύνδεσμοι.
152 Ένα φθαρμένο μέλος, το ΒΕ (μήκ. 1,10’ πλ. 0,3V ύψ· 0,67 μ.), απέδωσα σε επιστύλιο ή αντίθημά του. Το μήκος 1,10 μ. 
σώζεται στο κάτω μέρος, όπου επίσης σχηματίζεται αναθύρωση στον αρμό ώσεως επιστυλίου και αντιθήματός του. Το μέλος 
ΒΕ θα μπορούσε να αποδοθεί και σε ορθοστάτη του τοίχου του σηκού. Σε μια τέτοια όμως περίπτωση δεν εξηγείται η ανα
θύρωση και θα είχε νόημα μόνο κατά την έννοια του ύψους του ορθοστάτη, ώστε να δικαιολογείται η αναθύρωση στον αρμό 
ώσεως. Όμως, ορθοστάτης με ύψος πλέον του 1,10 μ. θα πρέπει να θεωρείται μάλλον ψηλός για την εποχή και το μνημείο.
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σε ορισμένα μνημεία153. Τα μεταξόνια της στενής και της μακράς πλευράς ήταν ίσα προς 2,68 μ., 
με εξαίρεση τα ακραία που ήταν μικρότερα, ίσα προς 2,54 μ., λόγω της γωνιαίας συστολής του 
ναού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ικανοποιητικότερη στατική λειτουργία του κτηρίου. Η κατώ- 
τατη διάμετρος των κιόνων εκτιμάται ότι ήταν 0,978 μ. Το μεταξόνιο ήταν 2,68 μ. και συνεπώς το 
μετακιόνιο θα ήταν 2 ,68 -0 ,978χσυν9° = 2,68-0,966 = 1,714 μ. Οι σφόνδυλοι ήταν ανισοϋψείς154, 
κατά την αρχαϊκή παράδοση.
Κάθε κίονας αποτελούνταν μάλλον από έξι τμήματα (πέντε σφονδύλους και το κιονόκρανο), που 
γομφώνονταν με ξύλινα εμπόλια, διαφόρων διαστάσεων, όπως προκύπτει από τις εντορμίες που 
έχουν σωθεί. Ο κατώτατος σφόνδυλος θα εδραζόταν αγόμφωτος στο στυλοβάτη155. Οι ραβδώσεις 
των κιόνων ήταν απλά τόξα κύκλου, με μικρό βάθος που μειωνόταν από κάτω προς τα άνω.
Στον ανώτατο σφόνδυλο υπήρχε μία εγκοπή και το ήμισυ άλλης (Σχέδ. 19-21, Π ίν. 12β, 13α). Το 
υπόλοιπο ήμισυ της άνω εγκοπής βρισκόταν στο κάτω μέρος του κιονοκράνου (Σχέδ. VI). Η κατώ
τερη εγκοπή κλείστηκε αργότερα -πάντοτε στους αρχαίους χρόνους- και αφέθηκε η εγκοπή στον 
αρμό ανώτατου σφονδύλου-κιονοκράνου. Εφόσον για αισθητικούς λόγους αποφασίστηκε το κλεί
σιμο της μίας εγκοπής, η επιλογή της κάτω είναι από οικοδομική πλευρά η ορθότερη, δεδομένου 
ότι αν κλεινόταν η εγκοπή στον αρμό, θα μπορούσε από διάφορους λόγους (σεισμό, καθίζηση, 
θερμική διαστολή κ.ά.) να επανεμφανιστεί. Η άνω διάμετρος, που καθορίζει το ωφέλιμο από στα
τική άποψη εμβαδόν του κίονα, ήταν στενή σε σχέση με την κάτω, κατά τα αρχαϊκά πρότυπα.
Στο άνω μέρος του κιονοκράνου υπήρχε περιμετρική εγκοπή, ώστε να προστατεύονται οι ακμές 
του άβακα: α) κατά την τοποθέτηση του επιστυλίου, β) από το βέλος κάμψης του επιστυλίου, και 
γ) από το επιστύλιο σε περίπτωση καθίζησης ή σεισμικής καταπόνησης. Κάθε κιονόκρανο παρα- 
λάμβανε το ήμισυ του βάρους δύο διαδοχικών επιστυλίων και των δύο αναθημάτων τους, όπως 
προκύπτει από τα μοχλοβόθρια στο άνω μέρος του κιονοκράνου (Σχέδ. VI).

ΚΙΟΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΕΩΝ

Από τους κίονες των προστάσεων δεν σώθηκε τίποτα, ίσως λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που 
αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό του μνημείου από τη φωτιά που το κατέστρεψε.
Το πλάτος των θεμελίων των προστάσεων είναι μεγαλύτερο από το πλάτος των θεμελιώσεων των 
κιόνων των πτερών. Οι κίονες των προστάσεων ήταν κατά κανόνα στενότεροι από αυτούς των πτε
ρών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το πλάτος της θεμελίωσης που επιλέγεται ανεξάρτητα από τις 
διαμέτρους των κιόνων.
Έχουν βρεθεί ιμάντες που αποτελούνται από ευθύγραμμα και καμπύλα τμήματα και οι οποίοι ίσως 
ανήκουν σε κίονες των προστάσεων156, εκτός και αν οφείλονται σε εξέλιξη της μορφής του κιονο- 
κράνου. Το τεμάχιο στο οποίο βρέθηκαν, το Κ/Λ183α (Σχέδ. 45, Π ίν. 14γ, δ), είναι πολύ μικρό και 
δεν παρέχει περισσότερες οικοδομικές πληροφορίες.

153 Η πάχυνση των γωνιαίων κιόνων γινόταν για στατικούς λόγους: οι κίονες αυτοί, ακολουθώντας τις προς τα έσω κλί
σεις και των δύο κιονοστοιχιών στις οποίες ανήκουν, έχουν εντονότερη κλίση. (Αν η κλίση αυτή είναι κοινή και για τις δύο 
πλευρές και ίση με α, τότε ο γωνιαίος κίονας κλίνει κατά 0^2.) Η βλαπτική προοτττική της προβολής της άνω διαμέτρου εκτός 
της κάτω διαμέτρου λύνεται με την πάχυνση του γωνιαίου κίονα.
154 Το γεγονός έχει σχέση κυρίως με το υλικό που διέθετε το λατομείο. Όταν υπήρχε η δυνατότητα, κατασκευάζονταν 
ακόμη και μονολιθικοί κίονες, ώστε να αποφευχθεί η λάξευση αρμών. Κατ’ αναλογία, η αδυναμία εύρεσης μεγάλων λίθων 
στο ναό του «Ποσειδώνος» στο Μολύκρειο είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ημισφονδύλων (Ορλάνδος, Μολύκρειον, 61).
155 Δεν σώθηκαν βάσεις κατώτατων σφονδύλων ούτε τμήματα στυλοβάτη επί των οποίων εδράζονταν οι κίονες, ώστε να 
διαπιστωθεί αν υπήρχαν γομφώσεις. Γομφώσεις κατώτατων σφονδύλων επί του στυλοβάτη συνηθίζονται κυρίως στα 
ρωμαϊκά χρόνια.
156 Οι ιμάντες των κιονοκράνων της περίστασης συνίστανται από μικρά ευθύγραμμα τμήματα.
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ΚΙΟΝΕΣ ΣΗΚΟΥ

Στοιχεία για τους κίονες του σηκού προκύπτουν από το επίκρανο παραστάδας της εσωτερικής κιο- 
νοστοιχίας και από τη σωζόμενη θεμελίωση, που έχει μικρότερο πλάτος από τις άλλες, γεγονός 
που σημαίνει ότι οι κίονες αυτοί είχαν μικρότερη διάμετρο από τους υπόλοιπους. Αν οι εσωτερικοί 
κίονες έφεραν φορτία, θα βοηθούσαν στη μείωση των καμπτικών τάσεων των υπερκείμενων εγκάρ
σιων δοκών του σηκού με ορθότερη αντισεισμική συμπεριφορά. Το μικρό πλάτος των δοκών καθι
στά προβληματική την ύπαρξη μονότονης κιονοστοιχίας157. Η εσωτερική κιονοστοιχία είχε ολοκλη
ρωθεί πριν από την ανέγερση των τοίχων του σηκού, που διαφορετικά θα εμπόδιζαν την ανέγερ
ση των κιόνων.

Επιστύλια

Στοιχεία για τα επιστύλια προκύπτουν από: α) το μέλος ΒΕ (Σχέδ. 52) που αποδίδεται σε επιστύ
λιο ή αντίθημα επιστυλίου, β) το μέλος Ε/Λ (Σχέδ. 51) που είναι τμήμα κανόνα με ίχνη ταινίας και 
σταγόνων, και γ) μοχλοβόθρια στο άνω μέρος του κιονοκράνου ΒΚ1-ΒΚ2 (Σχέδ. VI). Με μικρές 
παραδοχές -όσον αφορά κυρίως στο ύψος- είναι δυνατόν να προκύψουν οι διαστάσεις του επι
στυλίου158. Τα μήκη υπολογίζονται με βάση στοιχεία του διαζώματος και των οριζόντιων γείσων.
Τα επιστύλια ήταν μονόλιθο, εφόσον το πέτρωμα παρείχε τέτοια δυνατότητα. Στην περίπτωση των 
δίλιθων ή τρίλιθων επιστυλίων, αν για κάποιο λόγο σπάσει το ένα (π.χ. από καθίζηση ή σεισμό), το 
άλλο ήταν σε θέση να παραλάβει προσωρινά τα φορτία μέχρι να αντικατασταθεί το πρώτο. Το επι
στύλιο του ναού της Αθηνάς Μακίστου ήταν δίλιθο, όπως προκύπτει από τα μοχλοβόθρια του κιο- 
νοκράνου ΒΚ1-ΒΚ2, από τα οποία προκύπτει και η σειρά τοποθέτησης των επιστυλίων και των ανα
θημάτων τους, καθώς και το πλάτος καθενός159.

Ζωφόρος

Η ζωφόρος αποτελείται από μεγάλους λίθους. Κάθε αγελαίος λίθος περιλαμβάνει τρίγλυφο με συμ
φυή μετόπη (Σχέδ. 53, 54, Π ίν. 18β, 19α). Οι γωνιαίοι περιλάμβαναν δύο τριγλύφους160, ενώ οι λίθοι 
καταφραγής περιλάμβαναν είτε μία μόνο μετόπη (το πιθανότερο) είτε μία μετόπη με δύο συμφυείς 
τριγλύφους.
Οι λίθοι του διαζώματος έχουν εγκάρσια τομή σχήματος Ι_. Το αντίθημα θα είχε ύψος όσο η οριζό
ντια κεραία του Ι_, ενώ στο υπόλοιπο προς τα άνω τμήμα θα εδραζόταν ο θράνος, σε ένα είδος μα
σχαλιαίας εγκοπής161. Το πλάτος του δίλιθου διαζώματος υποθέτουμε ότι ήταν ίδιο με το πλάτος του 
υποκείμενου επιστυλίου, όπως στα περισσότερα πρώιμα επαρχιακά μνημεία αυτής της κλίμακας.

157 Η άνω διάμετρος των κιόνων -που ορίζει το στατικά ωφέλιμο εμβαδόν- είναι πολύ μικρή και θα μπορούσε να δικαιο
λογηθεί μόνον αν υπήρχε δίτονη κιονοστοιχία. Σε αντίθετη περίπτωση η εσωτερική κιονοστοιχία θα είχε μάλλον διακο- 
σμητικό χαρακτήρα και δεν θα υπήρχε λόγος για ισχυρό θεμέλιο. Οι δίτονες κιονοστοιχίες πλεονεκτούν των μονότονων: 
η ταλάντωση του κίονα περιορίζεται, με παρεμβολή οριζόντιων διαφραγματικών στοιχείων.
158 Έπρεπε να είχαν σωθεί αρκετά επιστύλια, καθώς και σφόνδυλοι και οριζόντια γείσα, αφού η φωτιά κατέστρεψε κυρίως 
τον πυρήνα του ναού. Η απουσία τους μάλλον οφείλεται στις διαστάσεις τους που θεωρήθηκαν κατάλληλες για νέα 
χρήση.
159 Είναι δυνατόν το πλάτος κάθε λίθου του επιστυλίου να ποικίλλει, διατηρούμενου σταθερού του συνολικού τους πλά
τους. Αν συνέβαινε αυτό, εξασφαλιζόταν και κάποια πλοκή των λίθων.
160 Αντίστοιχη λύση δόθηκε στο δωρικό τριφυλιακό ναό της Αθηνάς στο Πρασιδάκι.
161 Εντελώς απίθανο θα ήταν να είχε το αντίθημα διατομή αντίστροφου 1_. Στην αρχιτεκτονική των αρχαίων Ελλήνων βασικό 
στοιχείο ήταν η διασταύρωση των κατακόρυφων αρμών. Και αυτό οδήγησε στη δημιουργία χωριστού μέλους, του θράνου.
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Οι μετόπες κάθε λίθου αποκρύπτονταν κατά 3 εκ. περίπου από την τρίγλυφο του παρακείμενου 
λίθου, πίσω από ειδική εγκοπή (πατούρα), ώστε να μην είναι εμφανής ο αρμός ώσεως. Η οριζόντια 
σύνδεση των λίθων του διαζώματος γινόταν με χρήση μολυβδοχοημενών συνδέσμων σχήματος 
διπλού ταυ ( I ) ,  ενώ είναι πιθανή η κατακόρυφη σύνδεση των λίθων του διαζώματος προς τα υπο
κείμενα επιστύλια με ξύλινους γόμφους162, οι οποίοι έμπαιναν στις εντορμίες που βρίσκονται στο 
κάτω μέρος των λίθων του διαζώματος.
Σε κάθε πλάγια όψη υπάρχουν εντορμίες οριζόντιας περίπου κατεύθυνσης, διαστάσεων 3,80 χ 3,70 
και βάθους 9,20 εκ., για την ανάρτηση του μέλους, με ένθεση ξύλινων στοιχείων μήκους τουλάχι
στον 15 εκ. (προσωρινών αγκώνων)163. Είναι κατασκευασμένες πάνω από το κέντρο βάρους του 
μέλους, ώστε να είναι ουσιαστικά αδύνατη η στροφή του μέλους περί τον οριζόντιο άξονά του και 
η ανατροπή του κατά τη διάρκεια της ανύψωσης.
Οι γλυφές των τριγλύφων έχουν αποστρογγυλευμένες απολήξεις. Σε εγκάρσια διατομή έχουν 
σχήμα ράμφους. Τέτοιες λεπτομέρειες είναι δύσκολο να γίνουν στο μάρμαρο, πόσο μάλλον στον 
κογχυλιάτη που είναι εύθρυπτος, ιδιαίτερα όταν γίνεται χρήση αιχμηρών εργαλείων απαραίτητων 
για τη δημιουργία τέτοιων λεπτομερειών.

Θρόνοι

Ελάχιστα στοιχεία προκύπτουν για τους θρόνους. Η πλήρης απουσία τους, αν δεν ασβεστοποιή- 
θηκαν από τη φωτιά, ερμηνεύεται από την ευκολία διαρπαγής τους. Το μέλος Γκ/Λ982στ φέρει 
δωρικό κυμάτιο. Το άνω μέρος του είναι επίπεδο και οριζόντιο. Το απέδωσα σε καταέτιο γείσο που 
κοσμούνταν με δωρικό κυμάτιο, αν και θα μπορούσε να ανήκει σε θράνο (ή άλλο μέλος).

Οριζόντια γείσα164

Το πίσω τμήμα των οριζόντιων γείσων λειτουργούσε ως αντίβαρο για το επικρεμάμενο τμήμα του. 
Το ακριβές βάθος των γείσων δεν είναι γνωστό. Ο υπολογισμός του γίνεται έμμεσα, αφενός από 
τα υποκείμενα μέλη του θριγκού και αφετέρου από τις οπές ανάρτησης, που συνήθως ανοίγονται 
στην περιοχή του κέντρου βάρους κάθε μέλους. Οι οπές ανάρτησης παρουσιάζουν μικρή ασυμ- 
μετρία ώστε τα μέλη κατά τη μεταφορά τους να εμφανίζουν μικρή κλίση ως προς την οριζόντιο. 
Τα τέσσερα γωνιαία γείσα θα είχαν μία πρόμοχθο ανά πλευρά και μεταξύ τους αγυιά165 τετράγω
νης διατομής. Η τοποθέτηση των λίθων ξεκινούσε από τις γωνίες- κάθε αγελαίος λίθος τοποθε
τούνταν έτσι ώστε να προστατεύονται οι ήδη τοποθετημένες πρόμοχθοι- κάθε νεοτοποθετούμενο 
μέλος είχε αγυιά προς την πλευρά των ήδη τοποθετημένων. Κάθε αγελαίος λίθος του ναού συν
δεόταν με τους παρακείμενους με συνδέσμους σχήματος διπλού ταυ ( I )  (Σχέδ. 59, 96), μήκους

162 Οι εντορμίες που σώζονται έχουν μεγάλες διαστάσεις, ώστε να αποκλείεται η χρήση σιδηρών γόμφων.
163 Η ανάρτηση έγινε με προσωρινούς αγκώνες, και όχι με τεράστια αρπάγη, λόγω μεγάλου μήκους των σκελών που θα 
έπρεπε αυτή να έχει (περίπου 1,40 μ.). Η οριζοντιότητα των εντορμιών δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη χρήση αρπά- 
γης, ενώ αντίθετα τυχόν μικρή κλίση προς τα άνω θα διευκόλυνε την είσοδο των σκελών της αρπάγης. Αλλωστε, δεν θα 
μπορούσαν να υπάρξουν αρπάγες που θα απέληγαν σε ευθύγραμμο τμήμα τετράγωνης διατομής και μήκους 9,20 εκ. 
(όσο το βάθος των εντορμιών αυτών).
164 Δεν είναι γνωστά τα οικοδομικά χαρακτηριστικά του καταέτιου γείσου, αφού κανένα μέλος δεν μπορεί να αποδοθεί 
σε αυτό με βεβαιότητα. Τα στοιχεία που προκύπτουν από παρακείμενα μέλη δεν είναι αρκετά για να προσδιορίσουν ιδι
αίτερα στοιχεία του, εκτός του ότι έφερε δωρικό κυμάτιο.
165 Παρόμοια λύση δόθηκε στον Παρθενώνα, όπου τα γωνιαία γείσα έχουν δύο προμόχθους και ενδιάμεσα τετράγωνη 
αγυιά, ενώ το γείσο καταφραγής έχει επίσης αριστερά και δεξιά αγυιά.
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43-66 και πλάτους 14-17,50 εκ. Οι αγελαίοι λίθοι συνίστανται από δύο προμόχθους και δύο αγυι- 
ές. Οι σωζόμενοι λίθοι ίων μακρών πλευρών καταλήγουν σε αγυιά δεξιά και σε πρόμοχθο αριστε
ρά, εκτός από έναν που έχει αριστερά αγυιά και δεξιά πρόμοχθο. Το γείσο καταφραγής μάλλον θα 
είχε δύο προμόχθους και ενδιαμέσως αγυιά ή δύο προμόχθους και τρεις αγυιές166. Η δεύτερη 
λύση είναι κατασκευαστικά ορθότερη, διότι οι πλευρές της καταφραγής καταλήγουν σε αγυιές 
που τοποθετούνται σε στάθμη ψηλότερη από τις ήδη τοποθετημένες προμόχθους των παρακεί
μενων λίθων.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΕΙΣΑ ΜΑΚΡΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ

Τα οριζόντια γείσα των μακρών πλευρών είχαν κλίση στο άνω μέρος τους (Σχέδ. 59), που είναι 
απαραίτητη για τη στέγη1 ταυτόχρονα αυξανόταν το βάρος της «ουράς»167· το αφανές αυτό τμήμα 
ήταν χοντροδουλεμένο και γ ι’ αυτό η κλίση του κυμαίνεται από 9° έως σχεδόν 13°. Σε πολλά γείσα 
έχουν διασωθεί ήλοι (Π ίν. 34α) ή βόθροι ήλων, με τους οποίους εξασφαλίζονταν από τον κίνδυνο 
ολίσθησης οι υπερκείμενοι ηγεμόνες στρωτήρες κέραμοι.

ΥΠΑΕΤΙΑ ΓΕΙΣΑ (ΓΕΙΣΑ ΣΤΕΝΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ)

Το πίσω τμήμα των υπαέτιων γείσων ήταν οριζόντιο. Στο προεξέχον τμήμα τους τοποθετήθηκε αρ
γότερα γλυπτός διάκοσμος.
Στο γείσο ΑΓυ1 (Σχέδ. 96) διακρίνονται ίχνη τα οποία προέρχονται μάλλον από την έδραση γλυ
πτού μέλους που εξείχε του γείσου παρά από πλίνθο αγάλματος. Το ενδεχόμενο να πρόκειται για 
προσθήκη (μπάλωμα) θα πρέπει μάλλον να αποκλειστεί, διότι δεν υπάρχουν ίχνη ήλωσης, όπως, 
για παράδειγμα, σε πρόσθετο τμήμα προμόχθου168 όπου σώθηκαν ήλοι προσαρμογής. Αν είχε γίνει 
προσθήκη χωρίς ήλωση, θα υπήρχε κίνδυνος πτώσης του τμήματος λόγω του μικρού του βάρους 
και όγκου, αλλά και λόγω της θέσης του στην άκρη του γείσου. Στερέωση με κονίαμα που δεν δια
σώθηκε μάλλον πρέπει να αποκλειστεί. Στο ίδιο γείσο σώζονται τρεις εντορμίες, από τις οποίες η 
μεσαία είναι μάλλον μοχλοβόθριο169, ενώ οι δύο άλλες, από τις οποίες η μία σχήματος Γ, θα χρη
σίμευαν για τη στήριξη αγαλμάτων170 ή πλίνθων τους171.
Σε καθένα από τα δύο σωζόμενα υπαέτια γείσα σώζεται σημεία για την τοποθέτηση του ορθοστά
τη του τυμπάνου. Η οριζόντια γραμμή που ορίζεται από τις σημείες αυτές είναι παράλληλη προς 
τη στενή πλευρά του ναού και βρίσκεται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο με την πίσω απόληξη των 
προμόχθων. Με τον τρόπο αυτό ο ορθοστάτης του τυμπάνου δεν εδράζεται στο προεξέχον τμήμα 
του γείσου. Κάθετα στην προαναφερθείσα σημεία και επί του ίδιου οριζόντιου επιπέδου υπάρχει 
και δεύτερη σημεία ως οδηγός αρμού ώσεως των υπερκείμενων ορθοστατών. Άγνωστου προορι
σμού είναι τρίτη λοξή σημεία που βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με τις άλλες σημείες. Στα

166 Η δυνατότητα δύο λύσεων εξαρτάται από τις δύο δυνατές σχετικές θέσεις που μπορούν να έχουν τα γείσα μεταξύ 
τους. Αν τοποθετηθεί στα αριστερά γείσο που καταλήγει αριστερά σε πρόμοχθο, τότε υφίσταται η δυνατότητα της πρώ
της λύσης· αλλιώς, αν τοποθετηθεί στα αριστερά γείσο που καταλήγει αριστερά σε αγυιά, τότε προκύπτει η δεύτερη 
λύση.
167 Το προεξέχον τμήμα των υπαέτιων γείσων δέχεται το πρόσθετο βάρος των αρχιτεκτονικών γλυπτών. Επιπλέον, το 
ουραίο τμήμα τους είναι οριζόντιο και συνεπώς λιγότερης μάζας και βάρους σε σύγκριση με τα γείσα των μακρών πλευ
ρών. Αντίβαρο για τη μη ανατροπή των υπαέτιων γείσων αποτελεί και ο τοίχος του τυμπάνου.
168 Τριάντη, Μάζί 1985, 150, σημ. 161.
169 Το ίδιο δέχεται και η I. Τριάντη (Μαζί 1985, 90, 150 σημ. 164). Μοχλοβόθρια για τη μετακίνηση αγαλμάτων υπάρχουν 
και στον Παρθενώνα.
170 Στερέωση αγαλμάτων με γόμφους στο οριζόντιο γείσο έχουν και οι ναοί της Αθηνάς Νίκης και της Αφαίας.
171 Στο ναό του Ποσειδώνος στο Σούνιο τα γλυπτά στερεώνονταν με γόμφο που διαπερνά την πλίνθο.
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υπαέτια γείσα σώζονται τόρμοι συνδέσμων σχήματος Τ. Στο ΑΓυ2 παρατηρούνται δύο τόρμοι συν
δέσμων σχήματος Τ, ο ένας σχεδόν επί του άλλου, αλλά σε διαφορετικό βάθος, διότι ο ψηλότερα 
ευρισκόμενος για κάποιο λόγο αστόχησε. Στο πίσω τμήμα των γείσων διακρίνονται εντορμίες 
ανάρτησης για ένθεση ξύλινων λύκων172.
Η πρόβλεψη τοποθέτησης γλυπτού διακόσμου δεν περιλαμβανόταν στις αρχικές προθέσεις των 
κατασκευαστών του ναού, όπως προκύπτει από το εξαιρετικά στενό πλάτος αετώματος. Μια εκ 
των υστέρων όμως απόφαση θα δημιουργούσε πρόβλημα ευστάθειας των γλυπτών και του υπαέ- 
τιου γείσου. Ίσως να έγιναν μετατροπές πριν από την τοποθέτηση των γλυπτών. Ακόμη, είναι πιθα
νό να μην έγινε καμία αλλαγή αν η υπάρχουσα κατασκευή ήταν σε θέση να φέρει τα βάρη των γλυ
πτών. Άλλωστε, οι περισσότερες αρχαίες κατασκευές ξεπερνούσαν σχεδόν πάντα τους συντελε
στές ασφαλείας, γεγονός που επέτρεψε τη μακρόχρονη διατήρησή τους.
Δεν γνωρίζω πώς ακριβώς στηρίζονταν τα γλυπτά στο αέτωμα. Υποθέτω ότι αγκυρώνονταν και 
στον τοίχο του τυμπάνου, όπως συνηθίζεται σε ανάλογες περιπτώσεις. Αν σώζονταν περισσότερα 
τεμάχια γλυπτών ή ορθοστάτες του τυμπάνου, θα μπορούσε να ενισχυθεί η υπόθεση αυτή. Πλίν
θοι έδρασης σώθηκαν σε μερικά γλυπτά. Οι πλίνθοι είτε πατούσαν απλώς στο γείσο είτε είχαν 
δημιουργηθεί κατάλληλες εντορμίες ένθεσής τους.

Οροφές

Για τις οροφές μόνον υποθέσεις μπορούν να γίνουν, αφού δεν υπάρχουν μέλη που να αποδίδονται 
σε οροφές ή να δίνουν στοιχεία για αυτές. Η απουσία στοιχείων ίσως σημαίνει ότι ήταν ξύλινες. 
Ενδέχεται επίσης να ήταν από λίθινες πλάκες που, αν δεν φθάρηκαν από τη φωτιά, χρησιμοποιή
θηκαν από τους νεότερους λατόμους.

Στέγη

Για τη στέγη υπάρχουν έμμεσα μόνο στοιχεία που προκύπτουν από τη μελέτη ορισμένων οικοδο
μικών μελών. Το κάτω μέρος των στρωτήρων κεράμων είναι λείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι κέραμοι 
ήταν τοποθετημένοι σε συνεχή ξύλινη επιφάνεια (πέτσωμα), δεδομένου ότι η τοποθέτηση των κε
ράμων γινόταν κλιμακωτά173. Οι κέραμοι εδράζονταν στα πίσω άκρα τους σε ξύλα υποστήριξης 
(τάκους), ώστε να επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη κλίση τους. Κάτω από τους τάκους υπήρχαν τεγί- 
δες που πατούσαν σε ξύλινες δοκίδες. Οι δοκίδες εισχωρούσαν σε εντορμίες (φωλεές) λαξευμέ- 
νες στο άνω μέρος των γείσων των μακρών πλευρών174. Οι διαστάσεις των σωζόμενων φωλεών 
(Σχέδ. 55, 57, 58, 68, Π ίν. 33) σε εκατοστά είναι:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ

ΝΓμ1 17,20 9,50 8,50

ΝΓμ3 27 12 4
ΝΓμ4 25 12 8

ΒΓμ8 10 10 4

172 Την άποψή μου δέχθηκε και η I. Τριάντη (Μάζι 1985, 89).
173 Το γεγονός ότι η επιφάνεια είναι λεία οφείλεται στην ευσυνειδησία των τεχνιτών που πρόσεχαν και τέτοιου είδους 
λεπτομέρειες.
174 Αυτό εξηγεί την απουσία των ουραίων τμημάτων τους που ασβεστοποιήθηκαν. Κοντά στα γείσα κάηκε σημαντική 
ποσότητα ξύλων. Το ίδιο φαινόμενο παρουσιάζεται στον Παρθενώνα. Η διατήρηση ορισμένων φωλεών δοκίδων σημαίνει 
ότι η ανατροπή των γείσων συνέβη πριν καταστραφεί ολοσχερώς η στέγη από τη φωτιά.
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Από τη δεύτερη στήλη προκύπτει ότι το πλάτος των δοκών175 της στέγης ήταν μάλλον 25 εκ. Η 
φωλεά του γείσου ΝΓμ1 θα μπορούσε, αν σωζόταν, να έχει μήκος επίσης 25 εκ. Μόνον η φωλεό 
του γείσου ΒΓμδ έχει μήκος 10 εκ., έχει όμως μεγαλύτερο βάθος και ίσως δεν έχει σχέση με τις 
υπόλοιπες176. Το βάθος των φωλεών κυμαίνεται από 8 έως 9,50 εκ., ενώ το πλάτος τους ποικίλλει. 
(Το γεγονός δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο τεχνίτης προετοίμαζε τη φωλεά προσέχοντας κυρίως 
το μήκος που εξασφάλιζε την άνετη είσοδο της δοκού. Γι’ αυτό το μήκος του ΝΓμ3 (27 εκ.) δεν 
αντιστοιχεί στο πλάτος της δοκού, αντιστοιχεί όμως το μήκος του ΝΓμ4 (25 εκ.). Η διαφορά των 2 εκ. 
καλυπτόταν εύκολα με σφήνες.)

Κεράμωση

Η κεράμωση ήταν μαρμάρινη κορινθιακού τύπου, με στρωτήρες και καλυπτήρες κεράμους (Σχέδ. 
106-160, Π ίν. 23-29). Από αυτούς σώζονται μόνον ηγεμόνες και αγελαίοι, ενώ από τους κορυφαί
ους δεν σώθηκε κανείς. Οι παρά το αέτωμα στρωτήρες κέραμοι απέληγαν σε επαετίδα σίμα (Σχέδ. 
158, 159, Π ίν. 29δ). Η απορροή των όμβριων γινόταν ελεύθερα, δηλαδή δεν υπήρχε παραετίδα σίμα. 
Για την τοποθέτηση των ηγεμόνων στρωτήρων κεράμων στην οριστική τους θέση λαξεύθηκαν μο- 
χλοβόθρια στα γείσα των μακρών πλευρών. Οι αγελαίοι στρωτήρες πατούσαν σε τεγίδες, ενώ οι ηγε
μόνες στρωτήρες εδράζονταν στα γείσα, με την παρεμβολή πιθανώς πηλού (και αχύρων;) ή ξύλι
νων σφηνών, ώστε να εξαλειφθούν οι διαφορές μεταξύ της τραχιάς άνω επιφάνειας των γείσων και 
της κλίσης που έπρεπε να αποκτήσει το κάτω μέρος των στρωτήρων ηγεμόνων. Οι ηγεμόνες στρω
τήρες αγκυρώνονταν στα γείσα με σιδηρούς ήλους (Π ίν. 23α, 26α, 34α). Οι αγελαίοι στρωτήρες 
τοποθετούνταν ιππαστί στους αμέσως υποκείμενους, ενώ οι κορυφαίοι ισομοίραζαν το βάρος τους 
και στις δύο πλευρές. Το επικαλυπτόμενο τμήμα έφθανε τα 9 εκ., ώστε να εξασφαλίζεται η στεγα- 
νότητα της στέγης· με τον ίδιο τρόπο τοποθετούνταν και οι ακραίοι στρωτήρες κέραμοι, που απέ
ληγαν σε επαετίδα σίμα' όμως, επειδή η άνω απόληξη της επαετίδος πρέπει να είναι επίπεδη και 
όχι οδοντωτή, έχει δημιουργηθεί ο γνωστός ζητάμορφος ειδικός σύνδεσμος.
Οι κορυφαίοι κέραμοι ενδέχεται να μην ήταν κούφιοι και να αφέθηκαν με το «νεκρό» τους βάρος, 
ώστε να είναι δύσκολη η ανατροπή τους από ισχυρούς ανέμους. Το μεγάλο βάρος των κορυφαί
ων κεράμων ασφαλίζει τη στέγη, αφού η καταστροφή των στεγών λόγω θύελλας συνήθως ξεκινά
ει από την ανατροπή των κορυφαίων κεράμων.
Οι αρμοί ώσεως των στρωτήρων καλύπτονταν από τους υπερκείμενους καλυπτήρες ώστε να εξα
σφαλίζεται η στεγανότητα της στέγης. Οι καλυπτήρες ηγεμόνες στερεώνονταν στους υποκείμενους 
στρωτήρες με δύο τρόπους: είτε αγκυρώνονταν με ήλους στο πίσω μέρος των κεράμων (Σχέδ. 113, 
140, Π ίν. 24γ, 25α, 29α, β) είτε έφεραν τένοντα (δεν διασώθηκε κανένας) σε καλυπτήρα που τοπο
θετούνταν σε αντίστοιχο τόρμο, ο οποίος διασώθηκε στους αρμούς ώσεως ορισμένων ηγεμόνων 
στρωτήρων (Σχέδ. 107-109, Π ί ν. 24α). Σε μερικούς κεράμους ενδεχομένως έγινε συνδυασμός 
των δύο τρόπων στερέωσης. Δεν υπάρχουν οικοδομικά στοιχεία για τα ακρωτήρια και τον τρόπο 
συναρμογήςτης λεοντοκεφαλής ψευδοϋδρορρόης (Σχέδ. 161, Π ίν. 30) στο άκρο της κεράμωσης.

175 Αν και οι ξύλινες δοκοί πλεονεκτούν των μαρμάρινων σε σεισμό, η επιλογή έγινε λόγω του διατιθέμενου οικοδομικού 
υλικού. Ακόμη και για τα προϊστορικά χρόνια έχει αμφισβητηθεί κατά πόσον χρησιμοποιήθηκε το ξύλο για λόγους αντι
σεισμικής προστασίας. Ο J. Shaw (Minoan Architecture: Materials and Techniques, ASAtene 49 (1971), 148-149, σημ. 3) 
έχει διατυπώσει την άποψη ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί αν οι γνωστές ξυλοδεσιές χρησιμοποιήθηκαν για αντισεισμικούς 
λόγους ή για λόγους γενικότερης στερέωσης. Ο ίδιος αναφέρει ότι στα βρετανικά νησιά έγινε ευρεία χρήση ξύλου, χωρίς 
να υπάρχει παράδοση ισχυρών σεισμών. Η άποψη του J. Shaw έχει γίνει ευρύτερα δεκτή (G. Huit, Bronge Age Ashlar 
Masonry in the Eastern Mediterranean, Göteborg 1983, 65).
176 Σύμφωνα με μια παρατήρηση του Μ. Κορρέ, οι διαφορές πλάτους ίσως οφείλονται σε διαφορετικούς τάκους που 
τοποθετούνταν στις εντορμίες. Στους τάκους αυτούς πατούσαν στη συνέχεια οι δοκίδες της στέγης.
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Ο ναός της Αθηνάς Μακίστου από την εποχή της ίδρυσής του έως το τέλος της ανεξαρτησίας των 
τριφυλιακών πόλεων (367 π.Χ.) παρουσιάζει διάφορες οικοδομικές φάσεις ή επισκευές, όχι όμως 
καταστροφές.
Στα ελληνιστικά χρόνια η Μάκιστος είχε μεταβληθεί σε ερείπια177. Ο ναός καταστράφηκε από φωτιά, 
γεγονός που διαπιστώνεται από τα αρχιτεκτονικά μέλη του ναού που παρουσιάζουν φθορές άλλο
τε στις επιφάνειες με τις οποίες ακουμπούν στο χώμα και άλλοτε σε άλλες. Αυτό δείχνει ότι οι φθο
ρές δεν οφείλονται σε αίτια που δημιουργήθηκαν μετά την πτώση των μελών, τα οποία έμειναν έκτο- 
τε για αιώνες αμετακίνητα, αλλά σε παράγοντα που εμφανίστηκε πριν από την πτώση τους178. Συνε
πώς, η αιτία καταστροφής είναι η φωτιά που κατέκαψε179 κυρίως τον πυρήνα του κτηρίου.
Οι καμπύλες επιφάνειες ορισμένων φθαρμένων μελών οφείλονται σε θερμικά φαινόμενα (αντίθετα 
οι βίαιες αποτμήσεις μελών δημιουργούν απότομες ακμές), τα οποία είναι υπεύθυνα και για την 
παντελή απουσία κορυφαίων κεράμων, το μικρό αριθμό αγελαίων κεράμων σε σχέση με τους ηγε
μόνες που διασώθηκαν, το μεγαλύτερο αριθμό καλυπτήρων απ’ ό,τι στρωτήρων, το μεγαλύτερο 
αριθμό ανθεμίων καλυπτήρων ηγεμόνων, την απουσία των πίσω τμημάτων των γείσων των μακρών 
πλευρών κ.ά. Ο μικρός αριθμός των σωζόμενων μελών της δυτικής πλευράς του ναού ίσως οφεί
λεται σε ανατολικό άνεμο που έπνεε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.
Οι επόμενες οικοδομικές καταστροφές οφείλονται σε διαρπαγή των αρχιτεκτονικών μελών που 
χρησιμέυσαν ως οικοδομικό υλικό. Τα μέλη αυτά παρουσιάζουν απότομες ακμές στις περιοχές 
απότμησης. Μέλη του ναού υπάρχουν σε τρίκλιτη εκκλησία βυζαντινών χρόνων, κυρίως όμως χρη
σιμοποιήθηκαν κατά το τέλος του 19ου αιώνα για τη δόμηση οικιών στην Κρέστενα και στο Μάζι 
(Π ίν. 8-9α), καθώς και για την εκκλησία του χωριού Μάζι180.
Οι κατασκευές στο Μάζι αποτέλεσαν τη σοβαρότερη αιτία καταστροφής, όχι μόνο διότι αφαιρέ- 
θηκε μεγάλη ποσότητα οικοδομικού υλικού, αλλά και διότι έγινε λατόμησή του στην περιοχή του 
μνημείου, για να είναι ευκολότερη η μεταφορά του. Το αρχαίο υλικό έγινε σχεδόν άμορφο, ώστε 
να είναι δύσκολη ή αδύνατη η ταύτιση των επί μέρους μελών. Η δυσκολία ταύτισης μεγαλώνει επει
δή τα μέλη είναι κτισμένα και επιχρισμένα. Στη διάρκεια των επιχειρήσεων για εξεύρεση οικοδομι
κού υλικού προτιμήθηκαν μέλη που είχαν ορθογώνιο σχήμα, όπως κρατευτές, αναβαθμοί κρηπί
δας, πλάκες δαπέδων, ορθοστάτες, επιστύλια και μέλη του διαζώματος. Αυτός ήταν μάλλον ο 
λόγος για τον οποίο σώθηκαν αρκετοί σφόνδυλοι, όχι όμως οι κατώτατοι που βρέθηκαν στη θέση 
τους κατά την εποχή της έναρξης των εκτεταμένων καταστροφών. Ικανός αριθμός γείσων διασώ
θηκε, διότι το σχήμα τους δεν εξυπηρετούσε και διότι η λατόμηση δεν προχώρησε σε μεγάλο 
βάθος181.
Η τελευταία καταστροφή οφείλεται σε πυρκαγιά που ξέσπασε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 
και έφθειρε σε κάποιο βαθμό τις εκτεθειμένες επιφάνειες μερικών αρχιτεκτονικών μελών.

177 Στράβων 8.3.25.
178 Φωτιά διαπιστώθηκε κατά την ανασκαφή της I. Τριάντη σε αδιατάρακτα στρώματα.
179 Πρόκειται για αποκολλήσεις τμημάτων. Η επιφάνεια που θερμαίνεται απότομα διαστέλλεται και αποκολλάται από την 
υπόλοιπη ψυχρότερη μάζα. Δεν πρόκειται για ασβεστοποίηση, που είναι χημικό φαινόμενο συντελούμενο σε θερμοκρα
σία 800°σ Η θερμική διαστολή δεν επιφέρει αλλαγές στις διαστάσεις των μελών, εφόσον αυτά περιορίζονται από άλλα 
μέλη. Η εξαναγκασμένη αυτή θερμική διαστολή προκαλεί φουσκώματα στις ελεύθερες επιφάνειες των μελών. Γι' αυτό οι 
σφόνδυλοι παρουσιάζουν φουσκώματα μόνο στις πλευρικές επιφάνειες, και όχι στις βάσεις τους, και το ύψος τους δεν 
άλλαξε, αφού δεν είχαν καταπέσει πριν από τη φωτιά.
180 Συνεχίστηκε έτσι η παράδοση της ανατολικής χριστιανικής Εκκλησίας για την καταστροφή των αρχαίων ελληνικών 
μνημείων.
181 Τα γείσα μετά την πτώση τους καταπλακώθηκαν πρώτα.
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Μετά τις αλλεπάλληλες καταστροφές το ποσοστό του οικοδομικού υλικού που απέμεινε στην 
περιοχή του ναού (χωρίς να αποτελεί άμορφη ύλη) ή αποδίδεται σε αυτόν αποτελεί το 25% του 
αρχικού και κατά τα 4/5 ανήκει στα θεμέλια. Αναλυτικά τα ποσοστά κατά κατηγορία είναι:

Στερεοβάτης 80 %
Κρατευτές δαπέδων
Κρηπίδα
Δάπεδα
Σηκός (κεντρικό κτήριο)
Κίονες
Θριγκός
Αέτωμα
Κεράμωση
Γλυπτά

40%
0 % (λιγότερο του 1%)
3%
0 % (λιγότερο του 1 %)
5%
7 % (επιστύλια 0% -λιγότερο του 1%-, ζωφόρος 2%, οριζ. γείσα 30%) 
0 % (λιγότερο του 1%)
2 % (ηγεμόνες 15%, αγελαίοι 0% -λιγότερο του 1%-, κορυφαίοι 0%) 

15 % (εναέτια, ακρωτήρια, ψευδούδρορρόες)
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ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια υπολογισμού ιης  μονάδας μήκους που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή 
του ναού της Αθηνάς Μακίστου. Το ζήτημα του μήκους του δωρικού ποδός έχει αποτελέσει επανειλημμένα αντικεί
μενο έρευνας182.
Οι διαστάσεις και οι αναλογίες ενός ναού είναι αποτέλεσμα των αισθητικών προτιμήσεων του αρχιτέκτονα, οι οποίες 
όμως υποτάσσονταν στους κανόνες ή τους περιορισμούς που επέβαλλε το ιερατείο ή η πολιτεία. Στο θέμα έχουν 
αναφερθεί οι Κ. Ρωμαίος183 (με εμμονές στις αναλογίες), νν.Β. ΟϊηεηιοοΓ184, Α.κ. Ορλάνδος185 (επιχειρεί σύνοψη από
ψεων αρχαίων και νέων συγγραφέων αναπτύσσοντας μάλλον ρομαντικά το θέμα, με ιδιαίτερη αναφορά στον Παρ
θενώνα) και Μ. Κορρές186 (από θεωρητική σκοπιά).

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΗΚΟΥΣ (ΠΟΔΟΣ) ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Ο υπολογισμός του ποδός187 μπορεί να γίνει με βάση το μήκος διαφόρων μερών του ναού, οι διαστά
σεις των οποίων πιθανώς προαποφασίζονται, όπως ο στυλοβάτης, ο σηκός, η κάτω διάμετρος και το 
ύψος του κίονα κ.ά. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, επιχειρείται ο καθορισμός του ποδός188 που χρη
σιμοποιήθηκε στο ναό της Αθηνάς Μακίστου. Οι διαστάσεις πολλών μερών του είναι γνωστές, ενώ 
άλλες εκτιμήθηκαν με παραδοχές που δεν έχουν σχέση με τον πόδα του ναού. Μερικές από τις δια
στάσεις, για τις οποίες δεν υπάρχουν στοιχεία και έχουν ήδη εκτιμηθεί, πρέπει ίσως να επανεκτιμη- 
θούν ως πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια του ποδός του μνημείου.
Η μονάδα μήκους που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ο πους189. Ως πιθανό μήκος του δω
ρικού ποδός θεωρείται το μήκος 32,70 εκ. Ο ναός της Αθηνάς Μακίστου έχει θεμέλια τοίχων σηκού

182 Βλ. Broneer, Poseidon 1971, Appendix, 174-181 και Bankei, Aphaia, 117-149.
183 Ρωμαίος, Ταξιάρχης, 5-16' ο ίδιος, Καλυδών, 35-36' ο ίδιος, Κνακεάτις, 6' ο ίδιος, Αθηνά Σώτειρα, 131-140.
184 Dinsmoor, Architecture, 164-169.
185 Ορλάνδος, Π α ρ θένω ν , τ. 3, 669-754. Ο Α.Κ. Ορλάνδος αρχικώς αναφέρεται στις αναλογίες του Παρθενώνος, στις αριθ
μητικές αναλογίες, στις μονάδες μήκους, στις γραφομετρικές χαράξεις και τέλος, στην αισθητική του σε σχέση και με άλλα 
μνημεία.
186 Κορρές, Αρχιτεκτονική του Παρθενώνα, 79-80' ο ίδιος, Αθηναϊκή αρχιτεκτονική, 13-15.
187 Ορλάνδος - Τραυλός, Λ εξ ικ ό ν , 217: «...μονάς μήκους ποικίλλουσα κατά τόπους και εποχάς», «...εκυμαίνετο μεταξύ 
0,296 και 0,328 του γαλλικού μέτρου» (ό.π., 65).
188 Ο πους προήλθε από υποδιαίρεση του αιγυπτιακού πήχεως. Οι Έλληνες υιοθέτησαν τη μονάδα αυτή περίπου μετά τα 
μέσα του 6ου αι. π.Χ., όταν οι Αιγύπτιοι άρχισαν να χρησιμοποιούν το μεγάλο πήχυ και εγκατέλειψαν το μικρό. Οι πόδες που 
χρησιμοποιήθηκαν εμφανίζουν διαφορές μεταξύ τους. Οι πιο γνωστοί ήταν: ο φειδώνιος (32,70 εκ.), ο αιγινήτιος (32,80 εκ.), 
ο ολυμπιακός (32,04 εκ.), ο αττικός (29,42 εκ.), ο ιωνικός (29,40 ή 29,50 εκ.). Έχουν προταθεί, ακόμη, ο πους της Ηράκλειας 
της Κάτω Ιταλίας (27,70 εκ.), ο δελφικός (30 εκ.), της Θάσου (32,53 εκ.), του κούρου της Τενέας (21,60 εκ.) και της Καλυ- 
δώνος (31,30 εκ.). Ο Κ. Ρωμαίος (Κνακεάτις, 6) θεωρεί ότι ο αιγινήτιος πους ήταν 33 εκ.
189 Ο πους χωριζόταν σε τέσσερις παλαστές και κάθε παλαστή (παλαστά, παλαιστή, παλαίστα, παλάμη, σπιθαμή, δώρον 
κ.ά.) σε τέσσερις δακτύλους. Άλλα υποπολλαπλάσια του ποδός ήταν η σπιθαμή, ίση προς τρεις παλαστές, το ορθόδωρον, 
ίσο προς έντεκα δακτύλους, η διχάς (ή κυνοστόμιον) ίση προς δύο παλαστές και ο κόνδυλος ίσος προς δύο δακτύλους. 
Πολλαπλάσια του ποδός ήταν η πυγμή, ίση προς δεκαοκτώ δακτύλους, ο πυγών, ίσος προς είκοσι δακτύλους, ο πήχυς (ή 
τριημιπόδιος), ίσος προς ενάμιση πόδα, το απλούν βήμα, ίσο προς δυόμισι πόδες, το διπλούν βήμα, ίσο προς πέντε πόδες, 
η οργυιά, ίση προς έξι πήχεις, η άκαινα, ίση προς δέκα πόδες, το πλέθρον, ίσο προς εκατό πόδες, το στάδιον, ίσο προς 
εξακόσιους πόδες, ο δίαυλος, ίσος προς δύο στάδια, το ιππικόν, ίσο προς τέσσερα στάδια, ο δόλιχος, ίσος προς δώδεκα 
στάδια, ο περσικός παρασάγγης, ίσος προς τριάντα στάδια και ο αιγυπτιακός σχοίνος, ίσος προς σαράντα στάδια.
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8,34x23,56, στυλοβάτη 14,18x32,94, ζωφόρο (και επιστύλιο) 13,94x32,70 και κάτω διαμέτρους κιό
νων 0,978 μ. Τα μήκη αυτά διαιρούμενα με το μήκος 0,327 μ. δίνουν ως πηλίκα αντίστοιχα τους 
αριθμούς 25,50' 72' 43,40' 100,70' 42,60' 100' 3. Για να υπολογιστεί το ακριβές μήκος του ποδός 
διαιρούνται τα εν λόγω μήκη με τους αριθμούς 25,50' 72' 43,50' 100,50' 42,50' 100 και 3 (που περιλαμ
βάνουν ακέραιους πόδες ή και ημίσεα αυτών) αντίστοιχα και λαμβάνονται ως νέα πηλίκα οι αριθμοί 
0,327058824, 0,327222222, 0,325977011, 0,327761194, 0,328000000, 0,327000000 και 0,326000000. 
Συνεπώς ο δωρικός πους που χρησιμοποιήθηκε στο ναό της Αθηνάς Μακίστου ισούται κατά τα φαι
νόμενα με 32,70 εκ.
Για ορισμένα μνημεία έχουν προταθεί άλλες μονάδες μέτρησης. Ο ΟοείαόΝθ πρότεινε για το ναό 
των Επιζεφυρίων Λοκρών (στη θέση ΜβΓββέ) εμβάτη 131,85 εκ., ίσο προς την κάτω διάμετρο του 
κίονα, σε συνδυασμό με σαμιακό πόδα, μήκους 29,30 εκ. Οι Π. ΚοΙόβννθγ και Ο. Ρυοόείθίη πρότει- 
ναν για το ναό της Ήρας I στην Ποσειδωνία ως μέτρο σύγκρισης το μεταξόνιο και ως μετρική μονά
δα πήχυ μήκους 51,78 εκ. Στο ναό του Διός στην Ολυμπία έχει χρησιμοποιηθεί ως μονάδα μήκους 
το μεταξόνιο και πους 32,60 εκ. Στο ναό της Αθηνάς στη Λίνδο χρησιμοποιήθηκε τετράγωνος κάν- 
ναβος πλευράς 61,80 εκ.190.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 
ΣΕ ΑΡΧΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΗΚΟΥΣ

Τα μήκη του πήχεως, του ποδός, της παλαστής και του δακτύλου που χρησιμοποιήθηκαν στο ναό
της Αθηνάς Μακίστου εκφρασμένα σε εκατοστά του μέτρου είναι:
α. Πήχυς 32,70 χ 1,50 = 49,05 εκ.
β. Πους 32,70 εκ.
γ. Παλαστή 32,70/4=8,175 εκ.
δ. Δάκτυλος 32,70/16 = 2,04375 εκ.
Στον πίνακα 10 επιχειρείται μετατροπή του μήκους διαφόρων μερών του ναού σε αρχαίες μονάδες 
μήκους, εφόσον η αναγωγή αυτή γίνεται με ικανοποιητική προσέγγιση. Στην τελευταία στήλη γρά
φεται το μήκος σε μέτρα που θα είχε η αναγραφόμενη στη στήλη «Μέτρα» διάσταση μετά την ανα
γωγή των αρχαίων μονάδων μήκους σε μέτρα, δηλαδή το γινόμενο των ποδών επί 32,70 εκ. ή των 
παλαστών επί 8,175 εκ. ή των δακτύλων επί 2,04375 εκ., ή τα αθροίσματα των προαναφερόμενων 
επί μέρους γινομένων.

190 Εμβάτης συνήθως ονομάζεται η ακτίνα της κατώτατης διαμέτρου του κίονα (Ορλάνδος - Τραυλός, Λεξικόν, 98). Σχετι
κά με τον εμβάτη που πρότεινε ο F. Costabile, βλ. Architettura Sarnia, 118, 125-126. Ίσως και στο ναό της Αθηνάς Μακίστου 
να χρησιμοποιήθηκε ως μέτρο σύγκρισης το μεταξόνιο (μ), διότι οι διαστάσεις πολλών μερών αποτελούν πολλαπλάσια ή 
υποπολλαπλάσια του μήκους μ =2,68 μ. Το μήκος των λιθοπλίνθων της ευθυντηρίας και της κρηπίδας καθώς και των πλα
κών των πτερών, του προνάου και του οπισθονάου ισούται προς μ/2. Το μήκος των αγελαίων επιστυλίων ήταν ίσο προφα
νώς με μ. Το άθροισμα του μήκους των αγελαίων τριγλύφων μαζί με τις συμφυείς μετόπες είναι ίσο με μ/2. Οι λίθοι των 
αγελαίων οριζόντιων γείσων αποτελούνταν από δύο προμόχθους και δύο αγυιές συνολικού μήκους ίσου με μ/2. Στο ναό 
της Αθηνάς Μακίστου παρατηρείται μια κανονικότητα που απαντάται κυρίως σε κλασικά μνημεία. Με εξαίρεση την κερά- 
μωση που διατασσόταν ελεύθερα, υπάρχουν συμπτώσεις αξόνων κιόνων με υπερκείμενες τριγλύφους και προμόχθους, των 
μεταξύ των κιόνων τριγλύφων με υπερκείμενες προμόχθους, ενώ ενδιαμέσως παρεμβάλλονται και άλλες πρόμοχθοι. Έτσι 
στο ναό της Αθηνάς Μακίστου υπήρχαν στη στενή πλευρά 6 κίονες, 11 τρίγλυφοι και 21 πρόμοχθοι και στη μακρά αντί
στοιχα 13, 25 και 41. Η κανονικότητα αυτή μπορεί να οφείλεται σε κάποιο εμβάτη, όπως προηγουμένως αναφέρθηκε.
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Π ΙΝ Α Κ Α Σ  10

Μετατροπή μετρήσεων σε αρχαίες μονάδες μήκους

ΜΕΤΡΑ ΠΟΔΕΣ ΠΑΛΑΣΤΕΣ ΔΑΚΤΥΛΟΙ ΑΝΑΓΩΓΗ

Πλάτος στυλοβάτη 14,18 43 1,50 14,183625
Μήκος στυλοβάτη 32,94 100 3 32,94525
Πλάτος κρηπιδώματος 0,805 2,50 0,8175
Πλάτος σηκού (τοίχοι) 8,04 24,50 1 8,0319375
Πλάτος σηκού (ορθοστάτες) 8,06 24 2,50 8,052375
Πλάτος σηκού (τοιχοβάτης) 8,19 25 1 8,1954375
Κάτω διάμετρος κίονα 0,978 3 0,981
Άνω διάμετρος κίονα 0,748 2 1 0,50 0,74596875
Πλάτος άβακα 1,229 3 3 1,22625
Πάχος επιστυλίου 0,82 2,50 0,8175
Πλάτος επιστυλίου 13,94 42 2,50 13,938375
Πλάτος ζωφόρου 13,94 42 2,50 13,938375
Μήκος επιστυλίου 32,70 100 32,70
Μήκος ζωφόρου 32,70 100 32,70
Ύψος ζωφόρου 0,903 2 3 0,89925
Πλάτος ηγεμόνων στρωτήρων 0,648 2 0,654

Παρατηρήσεις
1. Ο υπολογισμός των διαστάσεων που δεν σώζονται είναι έμμεσος.
2. Ο ναός της Αθηνάς Μακίστου υπήρξε εκατόμπεδος.
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

Η γραφική αποκατάσταση του ναού βασίστηκε είτε στα ίδια τα αρχιτεκτονικά μέλη είτε σε άλλα στοιχεία, όπως γόμ
φους, μοχλοβόθρια, σημείες, νεροφαγώματα κ.ά. Στις περιπτώσεις που τα προαναφερθέντα στοιχεία δεν υπήρχαν, 
για την αποκατάσταση λήφθηκαν υπόφη πρωτίστως τα μορφολογικά και δευτερευόντως τα κατασκευαστικά, οικο
δομικά, αναλογικά και άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα μνημεία της ίδιας περιοχής (δυτική Πελοπόννησος), 
αλλά και διάφορα μνημεία από το σύνολο του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Με τον τρόπο αυτό προκύπτει μια ικα
νοποιητική εικόνα των όψεων του μνημείου, δεν είναι όμως δυνατή η αποκατάσταση του εσωτερικού του, διότι 
δεν υπάρχουν τα ανάλογα δεδομένα. Γι' αυτό, εκτός από τα γενικά σχέδια των όψεων και των λεπτομερειών τους, 
επί μέρους σχέδια παρουσιάζονται μόνο για τμήματα του ναού όπου τα στοιχεία είναι ικανοποιητικά.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ

Στο ναό της Αθηνάς Μακίστου έχουν πιστοποιηθεί κατασκευές με χρονολογικές διαφορές που 
οφείλονται σε μεταγενέστερες επεμβάσεις -όπως η τοποθέτηση του γλυπτού διακόσμου191-  ή σε 
επισκευές, όπως το κλείσιμο της κατώτερης από τις δύο εντομές των κιόνων και η αλλαγή της 
κεράμωσης, η οποία θεωρείται πιθανή, δεδομένου ότι τα τεκτονικά σημεία των κεράμων κατατάσ
σονται σε δύο σαφώς διακριτές περιόδους.
Ανασκαφικά δεν διαπιστώθηκε δεύτερη φάση του μνημείου. Οι κατοπινές επεμβάσεις και επισκευ
ές δεν επέφεραν σημαντικές αλλαγές στην οικοδομική του. Ο γλυπτός διάκοσμος, που κατασκευ
άστηκε στα χρόνια της ανεξαρτησίας των τριφυλιακών πόλεων (400-367 π.Χ.), προστέθηκε στην 
υπάρχουσα κατασκευή192 χωρίς να επιφέρει αλλαγές στο ναό. Το κλείσιμο των κάτω εντομών των 
κιόνων, που ασφαλώς οφείλεται στην αισθητική των κλασικών χρόνων (ύπαρξη μίας και μόνον 
εντομής) δεν διαφοροποίησε αισθητά το μνημείο. Οι κέραμοι, παλαιοί ή νέοι, δεν εμφανίζουν μορ- 
φολογικές διαφορές.
Οι ιμάντες των κιονοκράνων έχουν διατομή που συνίσταται από ευθύγραμμα τμήματα. Ένα μόνο 
τμήμα ιμάντων κιονοκράνου, πιο εξελιγμένης μορφής, συνίσταται από καμπύλα και ευθύγραμμα 
τμήματα (Π ίν. 14γ-δ). Δεν είναι εύκολο να αποδειχθεί ότι η αρχική μορφή προϋπήρξε σε όλα τα 
κιονόκρανα, για να αντικατασταθεί στη συνέχεια, διότι η εκτεταμένη και μάλιστα χωρίς προφανή 
αιτία αντικατάσταση μεγάλου αριθμού κιονοκράνων δεν αποτελεί εύκολο εγχείρημα. Ακόμη, επει
δή οι ιμάντες των κιονοκράνων χαράσσονται με διαβήτη, η αλλαγή της μορφής τους σε μέλη ήδη 
τοποθετημένα είναι αδύνατη.

191 Όπως διαπίστωσα το 1978. Προηγούμενοι μελετητές είχαν τοποθετήσει την κατασκευή των γλυπτών στον 4ο αι. π.Χ. 
Ορισμένοι άφηναν να εννοηθεί ότι ίδιας εποχής ήταν και ο ναός, ενώ άλλοι δεν αναφέρθηκαν στο ζήτημα. Τα αρχιτεκτο
νικά στοιχεία του μνημείου φανερώνουν όμως εξαιρετική πρωιμότητα. Η μόνη δυνατή λύση ήταν να είχε προηγηθεί η 
κατασκευή του ναού στα τέλη του 6ου ή τις αρχές του 5ου αι. π.Χ. Την άποψή μου δέχθηκαν η I. Τριάντη και ο A. Mallwitz, 
ύστερα από επίσκεψή του στο ναό.
192 Η τοποθέτηση του γλυπτού διακόσμου στο μνημείο στα χρόνια της ανεξαρτησίας των τριφυλιακών πόλεων αποτελεί 
ιστορικό γεγονός. Βλ. σχετικά Κορρές, Παρθενών, Πρόναος, 75-76 (ιστορικές φάσεις).
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Υπάρχουν παραδείγματα μνημείων στα οποία δεν θεωρείται ενοχλητική η συνύπαρξη μελών της 
ίδιας κατηγορίας που διαφέρουν μορφολογικά μεταξύ τους. Οι ξύλινοι κίονες του ναού της Ήρας 
στην Ολυμπία αντικαταστάθηκαν σταδιακά από λίθινους, με διάφορες διαμέτρους και διαφορετι
κό αριθμό ραβδώσεων. Οι λεοντοκεφαλές υδρορροές του ναού του Διάς στην Ολυμπία εμφανί
ζουν ποικιλία μορφών, που ανταποκρίνεται στην αισθητική της κάθε εποχής κατασκευής τους, ενώ 
συνύπαρξη διαφορετικού τύπου κεράμων (Π ίν. 23, 24α) -που όμως δεν γινόταν αντιληπτή, επειδή 
συνέβαινε σε αφανή μέρη των κεράμων- έχουμε και στον ίδιο το ναό της Αθηνάς Μακίστου. Δια
φορετικού τύπου κέραμοι παρατηρούνται και στο ναό της Αθηνάς στο Πρασιδάκι.
Οι ιμάντες που αποτελούνται από συνδυασμό ευθύγραμμων και καμπύλων τμημάτων ίσως να μην 
ανήκουν στα κιονόκρανα της περίστασης, διότι όλα τα τμήματα των σωζόμενων κιονοκράνων, εκτός 
από ένα, έχουν ιμάντες με διατομή μόνον από ευθύγραμμα τμήματα. Οι κατασκευαστές του μνη
μείου ενδέχεται να αποφάσισαν στη διάρκεια κατασκευής του μνημείου (που ως γνωστόν κτιζόταν 
από τα έξω προς τα μέσα) να αλλάξουν σχέδιο κατασκευάζοντάς τους πιο σύγχρονους. Ενδέχεται 
επίσης να κατασκευάστηκε κάποιο κιονόκρανο εκ νέου κατά τη διάρκεια μιας νέας οικοδομικής 
φάσης. Ιμάντες με ευθύγραμμα τμήματα παρατηρούνται και σε άλλα πρώιμα μνημεία.
Οι διαφορετικοί ιμάντες θα μπορούσαν να αποδοθούν και σε διαφορετικά μνημεία. Όμως στην πε
ριοχή του ναού της Αθηνάς Μακίστου δεν υπάρχει άλλο μνημείο τέτοιας κλίμακας. Το μοναδικό που 
θα δικαιολογούσε ιμάντες είναι ο πιθανώς ναόσχημος βωμός, που όμως είναι πολύ μικρότερης κλί
μακας και συνεπώς οι ιμάντες του -αν είχε- θα ήταν μικρότερου μεγέθους. Το φαινόμενο των ιμά
ντων με ευθύγραμμα τμήματα μπορεί να σχετίζεται και με τη δυσκολία λάξευσης καμπύλων λεπτο
μερειών στον κογχυλιάτη -  δυσκολία που εξηγεί και την απουσία έντασης στον εχίνο (Π ίν. 14α), 
αν και με το επίχρισμα ίσως δινόταν κάποια ένταση.
Για την αλλαγή της κεράμωσης, από πήλινη σε μαρμάρινη, δεν έχουμε σημαντικές ενδείξεις παρά 
μόνο την ύπαρξη στην περιοχή μεγάλης ποσότητας πήλινων κεραμίδων, οι οποίες όμως δεν παρέ
χουν στοιχεία που να επιτρέπουν την απόδοσή τους σε πρώιμη φάση του μνημείου.
Ορισμένα τεκτονικά σημεία των κεράμων ανήκουν στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. και άλλα στις αρχές 
του 4ου αιώνα π.Χ., γεγονός που πρέπει να αποδοθεί σε διαφορετικές κατασκευαστικές φάσεις.
Οι ηγεμόνες καλυπτήρες φέρουν ίχνη από ηλώσεις (Πίν. 29α-β) στους υποκείμενους ηγεμόνες 
στρωτήρες. Σε ορισμένους από τους τελευταίους έχουν σωθεί τέτοια ίχνη (Π ίν. 24γ, 25α). Μερικοί 
ηγεμόνες στρωτήρες φέρουν ανά αρμό ώσεως τόρμο (Π ίν. 24α) για την ιππαστί ένθεση τένοντα 
υπερκείμενων ηγεμόνων καλυπτήρων, τεχνική που απαντάται σε πρώιμα μνημεία -όπως στο ναό 
της Αθηνάς στην Αλίφειρα- και ίσως είναι η πρώιμη μορφή της κεράμωσης, που εξελίχθηκε κατά 
τη διάρκεια μεταγενέστερων εργασιών. Η εύρεση και των δύο τύπων κεράμων μαρτυρεί αφενός 
τη συνύπαρξή τους κατά την καταστροφή του μνημείου και αφετέρου ότι, για επισκευαστικούς 
ενδεχομένως λόγους, είχε προηγηθεί σταδιακή αντικατάσταση ορισμένων κεράμων193.
Στα γενικά σχέδια της γραφικής αποκατάστασης το μνημείο σχεδιάζεται στη μορφή την οποία πιθα
νότατα είχε μετά την τοποθέτηση των αρχιτεκτονικών γλυπτών, δηλαδή με μία εντομή στο υποτρα
χήλιο, με ιμάντες που αποτελούνται από ευθύγραμμα τμήματα και με εχίνο χωρίς ένταση (οι δια
φορές στην κεράμωση φαίνονται στα σχετικά σχέδια των λεπτομερειών). Παρουσιάζεται δηλαδή 
η υστεροκλασική φάση του μνημείου, κατά την οποία όλες οι προαναφερθείσες παραδοχές φαί
νεται ότι συνυπήρχαν.

193 Οι ηγεμόνες κέραμοι έπεφταν συχνότερα απ’ ό,τι άλλα μέλη, επειδή ένα τμήμα τους προεξείχε.
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η γραφική αποκατάσταση (Σχέδ. XI) έγινε με βάση τις ιδανικές διαστάσεις του ναού. Οι μικρο- 
διαφορές που παρατηρούνται στο μνημείο, αλληλοεξουδετερώνονταν στην πράξη. Δίνονται στη 
συνέχεια επί μέρους ή γενικές διαστάσεις, σε μέτρα, που αποτελούν προϊόντα μετρήσεων και ση
μειώνονται με αστερίσκο μπροστά, ώστε να διακρίνονται από τις υπόλοιπες που αποτελούν προϊ
όντα υπολογισμού:

1. Μέγιστο πλάτος ράβδωσης κίονα περίστασης *0,153
2. Κάτω διάμετρος κίονα περίστασης με 20 ραβδώσεις πλάτους 0,153 μ. 0,978
3. Προβολή κάτω διαμέτρου κίονα περίστασης με 20 ραβδώσεις

σε επίπεδο παράλληλο προς το στυλοβάτη 0,978 χ συν9° = 0,966
4. Πλάτος τριγλύφου *0,54
5. Πλάτος μετόπης *0,80
6. Αγελαίο μεταξόνιο 2 χ (0,54+ 0,80)= 2,68
7. Πλάτος ζωφόρου (και επιστυλίου) 0,54x11+0,80x10= 13,94
8. Μήκος ζωφόρου (και επιστυλίου) 0,54x25 + 0,80x24= 32,70
9. Μήκος τετράγωνου άβακα κιονοκράνου *1,229

10. Πλάτος επιστυλίου με βάση τα μοχλοβόθρια στο πάνω μέρος του άβακα *0,82
11. Εσοχή επιστυλίου από τον άβακα του κιονοκράνου (1,229 — 0,82): 2 = 0,2045
12. Εξωτερικό μήκος μεταξύ γωνιαίων αβάκων της στενής πλευράς 13,94+2x0,2045= 14,349
13. Μήκος μεταξύ αξόνων γωνιαίων κιόνων της στενής πλευράς 14,349-1,229= 13,12
14. Γωνιαίο μεταξόνιο (13,12-3x2,68):2= 2,54
15. Εξωτερικό μήκος γωνιαίων κιόνων της στενής πλευράς 13,12 + 0,966= 14,086
16. Μήκος αγελαίας πλάκας του στυλοβάτη *1,34
17. Μήκος των 9 αγελαίων πλακών του στυλοβάτη της στενής πλευράς 9 χ 1,34 = 12,06

Γωνιαία πλάκα στυλοβάτη: (0,966+2α) μ., όπου α η εσοχή κίονα-στυλοβάτη. Έστω Α το πλάτος του στυ
λοβάτη. Θα πρέπει να ισχύει το σύστημα των σχέσεων: 14,086+2α=Α και 12,06 + 2 χ(0,966+2α) =Α. 
Επιλύοντας προκύπτει:

18. Πλάτος στυλοβάτη 14,18
19. Εσοχή κίονα-στυλοβάτη 0,047
20. Πλάτος πλακών στυλοβάτη 0,966 + 2x0,047= 1,06
21. Μήκος στυλοβάτη 2,68x10 + 2,54x2 + 0,966 + 2x0,047= 32,94
22. Εξωτερικό πλάτος θεμελίων τοιχοβάτη *8,34
23. Πλάτος έδρασης πλακών πτερού επί του θεμελίου του τοιχοβάτη *0,075
24. Πλάτος τοιχοβάτη 8,34-2x0,075= 8,19
25. Πλάτος στενού πτερού και κρηπίδας 3,80
26. Συνολικό πλάτος ναού χωρίς την ευθυντηρία 8,19 + 2x3,80= 15,79
27. Πλάτος πλάκας μακρού πτερού (σχέσεις 18, 20, 24) (14,18- 1,06x2-8,19) :4= 0,9675
28. Πλάτος δύο πρώτων αναβαθμών κρηπίδας (σχέσεις 26,18) 15,79-4,18= 0,805
29. Πλάτος αναβαθμού κρηπίδας 0,805:2= 0,4025
30. Συνολικό μήκος χωρίς την ευθυντηρία (σχέσεις 21, 27) 32,94 + 0,805= 34,55
31. Πλάτος σηκού με τους τοίχους (τρία μεταξόνια) 3 χ 2,68 = 8,04
32. Εξοχή ορθοστάτη από τον τοίχο του σηκού, έστω 0,01
33. Πλάτος σηκού με τους ορθοστάτες 8,04 + 2x0,01= 8,06
34. Εξοχή παρασπάδας από τον τοίχο του σηκού, έστω 0,055
35. Εξωτερικό πλάτος παραστάδων (πλάτος ζωφόρου προστάσεων) 8,04 + 2x0,055= 8,15
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Έστω τ και μ τα πλάτη της τριγλύφου και της μετόπης της έσω ζωφόρου. Αν μεταξύ τους έχουν τον 
ίδιο λόγο που έχουν οι έξω τρίγλυφοι και μετόπες του περιστυλίου, θα ισχύει το σύστημα των σχέ
σεων: τ : μ = 0,54:0,80 και 7τ + 6μ = 8,15. Επιλύοντας προκύπτει:

36. Πλάτος έσω τριγλύφου 0,513
37. Πλάτος έσω μετόπης 0,76
38. Μεταξόνιο κιόνων προνάου και οπισθονάου 2x0,513 + 2x0,76= 2,546

Έστω δ η διάμετρος των κιόνων των προστάσεων. Αν ο λόγος των μεταξονίων προς τις κάτω διαμέ
τρους των έξω κιόνων ήταν ο ίδιος με τον αντίστοιχο των κιόνων των προστάσεων, θα ίσχυε η σχέση: 
2,68:0,978 = 2,546: δ. Επιλύοντας προκύπτει ότι δ = 0,9291 μ.- όμως, η κάτω διάμετρος των κιόνων 
των προστάσεων είναι συνήθως μικρότερη της δ, όπως υπολογίστηκε προηγουμένως, ώστε το 
μετακιόνιο να είναι μεγαλύτερο. Επιπλέον, οι εξωτερικοί κίονες κατασκευάζονταν παχύτεροι ώστε 
το κτήριο να φαίνεται από μακριά πιο εύρωστο, λόγος που δεν υπάρχει για τους κίονες των προ
στάσεων. Επιλέγεται συνεπώς:

39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.

64.
65.

Διάμετρος κίονα των προστάσεων 0,90
Προβολή διαμέτρου κίονα των προστάσεων σε επίπεδο 
παράλληλο προς το στυλοβάτη 0,90χσυν9° = 0,89
Πλάτος στυλοβάτη κιόνων των προστάσεων 0,985
Εσοχή κίονα από το στυλοβάτη των προστάσεων (0,985-0,89): 2 = 0,0475
Βάθος ραβδώσεων εξωτερικών κιόνων *0,014

Βάθος ραβδώσεων κιόνων των προστάσεων, έστω 0,014

Μήκος παραστάδας παρά τους κίονες των προστάσεων 0,89-2x0,014 = 0,862
Βάση παραστάδας παρά τους κίονες των προστάσεων 0,862 + 2x0,01 = 0,882
Πλάτος αγελαίων λιθοπλίνθων (και τοίχου) του σηκού *0,597
Κεφαλή παραστάδας εσωτερικής κιονοστοιχίας *0,752
Κορμός παραστάδας (χωρίς μείωση) εσωτερικής κιονοστοιχίας, έστω 0,73
Βάθος ραβδώσεων κιόνων εσωτερικής κιονοστοιχίας (σχέση 43), έστω 0,013
Προβολή διαμέτρου κίονα εσωτερικής κιονοστοιχίας σε επίπεδο 
παράλληλο προς το σύστοιχο στυλοβάτη (σχέσεις 49, 50) 0,73 + 2x0,013 = 0,756
Διάμετρος εσωτερικών κιόνων (με 20 ραβδώσεις) 0,756 :συν9° = 0,7654
Πλάτος πλακών σηκού 0,98
Μήκος σηκού στους ορθοστάτες (σχέση 53) 0,98x12 = 11,76
Μήκος σηκού στους τοίχους (σχέσεις 32, 54) 11,76 + 2x0,01 = 11,78
Μεταξόνιο εσωτερικής κιονοστοιχίας (σχέση 53) 2x0,98 = 1,96
Μετακιόνιο εσωτερικής κιονοστοιχίας (σχέσεις 51, 56) 1,96-0,756 = 1,204
Εξοχή κορμού παραστάδας από το σηκοοπισθοδόμιο τοίχο, έστω 0,10
Εξοχή κορμού παραστάδας από το σηκοοπισθοδόμιο ορθοστάτη 
(σχέσεις 32, 58) 0,10-0,01 = 0,09
Εξοχή βάσης παραστάδας από το σηκοοπισθοδόμιο τοίχο (σχέσεις 32, 58) 0,10 + 0,01 = 0,11
Εξοχή κορμού παραστάδας από το σηκοπροδόμιο τοίχο (σχέσεις 53, 58) 0,98 + 0,10 = 1,08
Εξοχή βάσης παραστάδας από το σηκοπροδόμιο τοίχο (σχέσεις 32, 61) 1,08 + 0,01 = 1,09
Κενό μεταξύ βάσης παραστάδας και κίονα εσωτερικής κιονοστοιχίας 
(σχέσεις 51, 55, 56, 60) (11,78-4x1,96-0,756 -0,11 -1,09): 2 = 0,992
Στάθμη ευθυντηρίας (ορίζεται αυθαίρετα) *+ (-)Ο,ΟΟΟ
Στάθμη πρώτου αναβαθμού *0,334

183



66. Στάθμη δεύτερου αναβαθμού
67. Στάθμη τρίτου αναβαθμού (στυλοβάτη) και δαπέδων πτερών
68. Στάθμη δαπέδων προνάου και οπισθονάου
69. Στάθμη δαπέδου σηκού
70. Διαφορά στάθμης κατωφλιού σηκού από το σηκό, έστω
71. Ύψος κατωφλιού σηκού (σχέσεις 68, 69, 70)
72. Ύψος ανωφλιού σηκού (σχέση 71)
73. Διαφορά στάθμης δαπέδων προνάου και πτερών (σχέσεις 67, 68)
74. Ύψος κίονα πτερών
75. Ελεύθερο ύψος θύρας (σχέσεις 71, 72, 73, 74)
76. Πλάτος θύρας (σχέση 75)
77. Οικοδομικό πλάτος θύρας (σχέση 76), έστω

1,345 + 0,05-1,042= 0,353
0,353

1,042-1,003= 0,039
4,578

4,578-0,039-2x0,353= 3,833 
3,833:2= 1,9165

2,10

*0,669
*1,003
*1,042
*1,345
0,05

Κρηπίδα

Η κρηπίδα αποκαθίσταται γραφικά (Σχέδ. VII) με ορισμένες παραδοχές. Το πλάτος του κρηπιδώ
ματος, όπως προκύπτει από το κατά χώραν υλικό και την αποκατάσταση του στυλοβάτη, είναι
80,50 εκ. Σημείες που διασώθηκαν επί της ευθυντηρίας προσδιορίζουν την αρχή της κρηπίδας. Από 
τη σωζόμενη θεμελίωση προκύπτει ότι το ύψος της κρηπίδας είναι 1,003 μ., που κατανέμεται εξίσου 
στους τρε ις194 αναβαθμούς, ύψους περίπου 33,40 εκ.195. Τα τέσσερα μέλη που αποδίδονται196 στην 
κρηπίδα έχουν ύψος 29,70, 30, 32 και 32,80 εκ.
Το αντίθηματου πρώτου αναβαθμού έχει ύψος 33 εκ. Η διαφορά 33,40-33 = 0,40 εκ. είναι δυνατόν 
να παραληφθεί από κατάλληλη πατούρα. Οι μικροδιαφορές που παρουσιάζουν οι υπάρχουσες στάθ
μες σε σύγκριση με τις προτεινόμενες μπορούσαν να παραληφθούν από άλλες πατούρες.

194 Υπάρχουν βεβαίως ναοί που δεν έχουν τρεις αναβαθμούς. Έναν αναβαθμό έχει ο ναός της Αρτέμιδος Κνακεάτιδος. Δύο 
αναβαθμούς είχαν οι ναοί του Απόλλωνος στο Θέρμο, της Αρτέμιδος στην Κέρκυρα, της Ήρας στην Ολυμπία, της Αθηνάς 
(εκατόμπεδον) στην Αθήνα, ο ναός Β II Ήρας στο Μεταπόντιο, οι ναοί της Αφαίας (αρχαϊκός) και της Αθηνάς στην Άσσο, ο 
ναός στο Καρδάκιτης Κέρκυρας, οι ναοί της Προναίας Αθηνάς II στους Δελφούς, της Αθηνάς στο Σούνιο, της Θέμιδος στον 
Ραμνούντα και της Αθηνάς Πολιάδος Νικηφόρου στην Πέργαμο. Τέσσερις αναβαθμούς έχουν οι ναοί του Απόλλωνος στις 
Συρακούσες, του Απόλλωνος στην Κόρινθο, του Απόλλωνος στο Μεταπόντιο, οι ναοί Ο, Ρβ και Α Απόλλωνος στον Σελινού- 
ντα, ο ναός της «Νίκης» στην Ιμέρα, οι ναοί ϋ «Ήρας Λακινίας», I «Διοσκούρων» και Θ «Ηφαίστου» στον Ακράγαντα, ο ναός 
του Απόλλωνος («Αθηναίων») στη Δήλο, ο ναός ε «Ομονοίας» στον Ακράγαντα καθώς και η νότια κρηπίδα του ναού της 
Αθηνάς στη Λίνδο (η βόρεια έχει τρεις). Πέντε αναβαθμούς έχουν ο ναός ϋ στον Σελινούντα και ο ναός της Προπυλαίας 
Αρτέμιδος στην Ελευσίνα. Έξι αναβαθμούς έχει ο ναός Β Ολυμπίου Διός στον Ακράγαντα. Οι προσόψεις των ναών Ο στον 
Σελινούντα και Α «Ηρακλέους» στον Ακράγαντα εξαίρονται με μνημειακές κλίμακες δέκα βαθμιδών, ενώ ο ναΐσκος Β στον 
Σελινούντα με εννέα βαθμίδες. Σε πόδιο πολλών βαθμιδών πατούν οι ιωνικοί ναοί της Αρτέμιδος στην Έφεσο και οι ναοί 
του Απόλλωνος στα Δίδυμα και της Αρτέμιδος Λευκοφρυηνής στη Μαγνησία επί Μαιάνδρω. Ο ναός της Ήρας IV στη Σάμο 
πατούσε σε ψηλό πόδιο, όμως βαθμίδες διαμορφώνονταν μόνο στην πρόσοψη.
195 Αν είχαν ακολουθηθεί οι υπάρχουσες στάθμες της θεμελίωσης, οι τρεις αναβαθμοί θα είχαν ύψος αντίστοιχα 33, 35 και 
27 εκ. Ο στυλοβάτης είναι συνήθως ψηλότερος ή ίσος με τους υποκείμενους αναβαθμούς. Ο ναός της Αθηνάς στο Πρασι- 
δάκι έχει στυλοβάτη λίγο χαμηλότερο από τους υποκείμενους αναβαθμούς. Ψηλότερο στυλοβάτη από τους άλλους ανα
βαθμούς έχουν ο ναός Α «Ηρακλέους» στον Ακράγαντα, οι ναοί της Αφαίας (κλασικός), της Ήρας II στην Ποσειδωνία (με 
πρώτο αναβαθμό μικρότερο των άλλων, που είναι ίσοι μεταξύ τους), του Διός στην Ολυμπία, ο ναός ΕΙ3 Ήρας στον Σελι- 
νούντα, ο ναός του Ηφαίστου στην Αθήνα και ο Παρθενών, οι ναοί της «Νίκης» στην Ιμέρα, του Απόλλωνος στη Δήλο («Αθη
ναίων»), της Αθηνάς στις Συρακούσες, της Ήρας στον Κρότωνα, ο ναός Α Απόλλωνος στον Σελινούντα, οι ναοί ϋ «Ήρας 
Λακινίας», Ε «Ομονοίας» και Η «Ασκληπιού» στον Ακράγαντα, ο ναός του Επικουρίου Απόλλωνος, ο ναός στην Έγεστα (ιωνι
κός), οι ναοί του «Ποσειδώνος» στο Μολύκρειο, της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα και του Διός στη Στράτο. Σημειώνω επίσης 
ότι ο δεύτερος αναβαθμός του ναού της Αφαίας (κλασικός) έχει μικρότερο ύψος από τους υπόλοιπους.
196 Οι πλάκες πτερών που σώζονται κατά χώραν έχουν μέσο μήκος 1,34 μ., ως υποπολλαπλάσιο του μήκους του μεταξο
νίου (2,68 μ.). Οι πλάκες του στυλοβάτη και των άλλων αναβαθμών ενδέχεται να είχαν το ίδιο περίπου μήκος με τις πλάκες 
των πτερών και να διατάσσονταν σταυροειδώς σε κάθε αλλαγή αναβαθμού. Το μήκος όμως των μελών που αποδίδονται 
στην κρηπίδα του ναού (1,46, 1,48, 1,49 και 1,495 μ.) υποδηλώνει ότι αυτά ίσως ανήκαν σε άλλο μνημείο της περιοχής. Αν 
ανήκαν στο ναό της Αθηνάς Μακίστου, θα πρέπει να δεχθούμε ότι στην κρηπίδα υπήρχε κάποια πλοκή των αρμών, αλλά τα 
μήκη διατάσσονταν ανεξάρτητα από τα μήκη των πλακών των πτερών και δεν λάμβαναν υπόψη το μεταξόνιο του ναού.
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Για να μην παρουσιάσει ο στυλοβάτης κενά στη θεμελίωσή του, είτε ο αρμός ώσεώς του με τις πλά
κες των πτερών βρισκόταν στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο με το αντίστοιχο τέλος του δεύτερου ανα
βαθμού είτε ο δεύτερος αναβαθμός προεκτεινόταν ελαφρώς κάτω από τις πλάκες των πτερών (όσο 
επιτρέπουν οι υπάρχοντες κρατευτές).
Τα μέλη που αποδίδονται στην κρηπίδα παρουσιάζουν στο πρόσωπο περιτένεια (Σχέδ. 15, Π ίν. 8, 
9α) που σχηματίζει πινάκωση197 (κοινώς καθρέπτη). Απλή υποτομή με προφυλακτικά εξάρματα στους 
αρμούς ώσεως έφερε ο ναός του Διάς στην Ολυμπία198.
Δεδομένου ότι δεν σώθηκαν στη θέση τους αναβαθμοί κρηπίδας, δεν είναι γνωστό αν τα μέτωπα των 
αναβαθμών είχαν ελαφρά κλίση προς τα μέσα (ενδεχόμενο που δεν είναι πιθανό για ένα τόσο πρώ
ιμο μνημείο), δηλαδή αν είχαν αποκλίσεις από την κατακόρυφο, ώστε οι ακμές των αναβαθμών να 
σχηματίζουν οξείες γωνίες, σχεδόν ορθές199.
Το συνολικό πλάτος του ναού (Σχέδ. VIII, XI), όπως προκύπτει από τα σωζόμενα ίχνη, είναι 15,79 μ., 
ενώ το πλάτος του στυλοβάτη υπολογίζεται σε 14,18 μ. Συνεπώς, το πλάτος της κρηπίδας (χωρίς το 
στυλοβάτη) είναι (15,79-14,18): 2 = 0,805 μ. και το πλάτος κάθε αναβαθμού200 80,50:2=40,25 εκ. 
Το πλάτος από τον τοιχοβάτη μέχρι την ευθυντηρία είναι 3,80 μ. Το πλάτος των δύο πλακών του πτε
ρού είναι 1,935 μ. Συνεπώς, το πάχος των πλακών του στυλοβάτη είναι 3,80-1,935-0,805 = 1,06 μ. 
Το ίδιο πάχος προκύπτει και με διαφορετικό υπολογισμό: Η κάτω διάμετρος του κίονα είναι 97,80 εκ. 
και η προβολή της σε επίπεδο παράλληλο προς το πρόσωπο του στυλοβάτη 97,80 χσυν9°=96,60. 
Η απόσταση από τον κίονα μέχρι το τέλος της πλάκας του στυλοβάτη υπολογίστηκε σε 4,70 εκ. Συνε
πώς, το πάχος του στυλοβάτη είναι 0,966 + 2x0,047 = 1,06 μ.
Ο στυλοβάτης οφείλει να είναι πλατύτερος του κίονα τουλάχιστον κατά μερικά εκατοστά του μέ
τρου για καθαρά οικοδομικούς λόγους201. Γι’ αυτό ο στυλοβάτης είναι κατά κανόνα πλατύτερος των 
πλακών του πτερού. Πλατύτερο στυλοβάτη από τις πλάκες του πτερού έχουν ο ναός της Αφαίας 
(κλασικός), ο ναός στους Επιζεφυρίους Λοκρούς (ιωνικός), οι ναοί της Ήρας II στην Ποσειδωνία, του 
Διάς στην Ολυμπία, του Ηφαίστου στην Αθήνα, ο Παρθενών, οι ναοί του Επικουρίου Απόλλωνος, 
της Ήρας στο Άργος και του Διάς στη Νεμέα. Στο ναό της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα ο στυλοβάτης 
έχει το ίδιο πλάτος με την παρακείμενη σειρά πλακών του πτερού, αλλά μεγαλύτερο πλάτος από 
τη σειρά πλακών που βρίσκονται παρά τον τοιχοβάτη.
Υποθέτω ότι κάθε κίονας εδραζόταν σε μία μόνο λιθόπλινθο (υποβατήρα). Αυτό παρατηρείται σε μνη
μεία διαφόρων περιόδων. Για παράδειγμα αναφέρω το ναό στους Επιζεφυρίους Λοκρούς (ιωνικός), 
τους ναούς της Αθηνάς στο Πρασιδάκι και του Διάς στην Ολυμπία, τους ναούς Α «Ηρακλέους», 
D «Ήρας Λακινίας» και F «Ομονοίας» στον Ακράγαντα, τους ναούς του Επικουρίου Απόλλωνος, της 
Ήρας στο Άργος, της Δήμητρος στο Λέπρεο, του Διάς στη Στράτο και του «Ποσειδώνος» στο Μο- 
λύκρειο. Σε άλλες περιπτώσεις, ο κίονας εδράζεται σε δύο λίθους. Το φαινόμενο παρατηρείται σε διά
φορα μνημεία, όπως στο ναό της «Νίκης» στην Ιμέρα και κυρίως σε μεταγενέστερα μνημεία, όπως 
στο ναό της Νεμέσεως στον Ραμνούντα, στο ναό στην Έγεστα, στη Στοά της Γιτάνης202 κ.ά., και 
αιτία του είναι η γενική ανάγκη διασταύρωσης των αρμών. Οι κατώτατοι σφόνδυλοι του ναού της 
Αθηνάς Μακίστου εδράζονταν απλώς στο στυλοβάτη χωρίς να γομφώνονται.

197 Οι πινακώσεις στατιστικά χαρακτηρίζουν δωρικά μνημεία από τον 4ο αι. π.Χ. και μετά (Ορλάνδος, Μολύκρειον, 59). Το 
γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη ότι τα μέλη ανήκαν σε άλλο κτήριο ή ότι τοποθετήθηκαν στο ναό κατά τη διάρκεια επι
σκευών. Εν τούτοις πινακώσεις είχε ο ναός της Αφαίας (αρχαϊκός).
198 Οι υποτομές κάτω από την περιτένεια αποτελούν μεταγενέστερο χαρακτηριστικό (ναοί Επικουρίου Απόλλωνος, «Ασκλη
πιού» στη Μεσσήνη κ.ά.). Στο ναό της Αθηνάς Μακίστου δεν υπήρχαν.
199 Τα μέλη του αποδίδονται σε αναβαθμούς κρηπίδας έχουν χρησιμοποιηθεί ως υπέρθυρα σε σπίτι στο χωριό Μάζι και δεν 
είναι εύκολο να γίνουν τέτοιες παρατηρήσεις.
2οο £τ0 να($ της Αθηνάς στο Πρασιδάκι ο πρώτος αναβαθμός έχει πολύ μικρό πλάτος σε σχέση με το δεύτερο.
201 Οι κίονες του ναού του Διός στη Στράτο εισείχαν του στυλοβάτη κατά 9 εκ.
202 Όπως παρατήρησα κατά την αποτύπωση του μνημείου.
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Η άνοδος στο μνημείο γινόταν μάλλον με ιδιαίτερα σκαλοπάτια -τα  οποία είναι συνήθως πρόσθε
τα ή λαξευμένα σε τμήματα των αναβαθμών της κρηπίδας- και όχι με αναβάθρα, που όπως προ
κύπτει από στατιστικά στοιχεία συνηθίζεται σε μεταγενέστερα μνημεία203.
Η κατάσταση του μνημείου δεν επιτρέπει τη διαπίστωση έντασης ή μη στο στυλοβάτη, η ύπαρξη 
της οποίας θα εξυπηρετούσε και την απορροή των όμβριων, αφού, σε μια τέτοια περίπτωση, το μνη
μείο εδράζεται σε μια κυρτή επιφάνεια με κλίση προς τα έξω204.

Κίονες και παραστάδες

ΚΙΟΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

Οι κίονες της περίστασης (Σχέδ. VI, 20-45, 163, Πίν. 12β, 13, 14α, β, 15) είχαν μείωση και ίσως 
ένταση205 και έφεραν είκοσι ραβδώσεις. Το πλάτος κάθε ράβδωσης στην περιοχή του υποτραχηλί
ου είναι 11,80 εκ., ενώ το αντίστοιχο βάθος 1,40 εκ. Το βάθος δεν διατηρείται το ίδιο σε όλο το ύψος 
του κίονα αλλά μειώνεται όσο αυξάνεται το ύψος. Οι λεπτομέρειες του κιονοκράνου είναι γνωστές, 
καθώς και ότι το υποτραχήλιο αρχικά είχε δύο εντομές, από τις οποίες αργότερα κλείστηκε η κατώ
τερη. Το ύψος του κιονοκράνου είναι 48 εκ., ενώ το συνολικό ύψος του μέλους (μέχρι το μέσον της 
άνω εντομής) είναι 59 εκ. Το κιονόκρανο έχει τετράγωνο άβακα πλευράς 1,229 μ., ύψους 21,20 εκ. 
και περιμετρική προστατευτική πατούρα βάθους 7 χιλ. Ο εχίνος, ίδιου ύψους με τον άβακα, παρου
σίαζε κλίση 45° ως προς την οριζόντιο. Ο ίδιος ο λίθος δεν είχε ένταση· ελάχιστη ένταση ίσως δημι- 
ουργήθηκε με το επίχρισμα. Το ύψος από το μέσον της άνω εντομής έως το άνω μέρος των ιμάντων 
είναι 15,20 εκ. και κατανέμεται σε υποτραχήλιο ύψους 11 εκ. και ιμάντες ύψους 4,20 εκ. Η άνω διά
μετρος του κίονα είναι 74,82 εκ. και προβάλλεται στην κύρια όψη με μήκος 73,90 εκ.
Η γραφική αποκατάσταση του κίονα της περίστασης είναι δυνατή κατόπιν ορισμένων παραδοχών 
για το συνολικό ύψος και την κάτω διάμετρο, της οποίας δεν έχουν διασωθεί ούτε ίχνη επί του στυ
λοβάτη. Ο υπολογισμός της γίνεται από: α) την έκθεση του Ε. Καστόρχη, σύμφωνα με την οποία ο 
Π. Καββαδίας βρήκε τους κίονες «διάμετρον ενός μέτρου έχοντες»206, β) το πλάτος θεμελίου του 
δόμου υπό το στυλοβάτη στη στάθμη του αναθήματος του πρώτου αναβαθμού, που κυμαίνεται από 
0,97 μέχρι 0,101 μ.207, και γ) τμήμα σφονδύλου με πλάτος ράβδωσης 15,30 εκ.
Πλευρά 15,30 εκ. έχει το κανονικό εικοσάπλευρο του οποίου η διάμετρος είναι 97,80 εκ. Διαιρώντας το 
97,80 με το 3 προκύπτει ως πηλίκον 32,60 εκ., ίσο δηλαδή περίπου με ένα δωρικό πόδα. Η διάμετρος, 
συνεπώς, ισούτο με τρεις πόδες περίπου. Εκτελώντας την πράξη 97,80 χ συν9° προκύπτει ως γινόμενο 
ο αριθμός 96,60 εκ. που είναι η προβολή της κάτω διαμέτρου του κίονα στο κατακόρυφο επίπεδο που

203 Η χρήση αναβάθρας αποτελεί πελοποννησιακή συνήθεια που στατιστικά χαρακτηρίζει μεταγενέστερα μνημεία, όπως 
τους ναούς της Ήρας στο Άργος, της Ορθιας Αρτέμιδος και του «Ασκληπιού» στη Μεσσήνη και τα μνημεία της Επιδαύ- 
ρου. Στον πρώιμο ναό της Αθηνάς στο Πρασιδάκι δεν υπήρχε αναβάθρα. Υπάρχουν πρώιμα μνημεία με αναβάθρες, που, 
με εξαίρεση το ναό του Διάς στην Ολυμπία, βρίσκονται εκτός Πελοποννήσου, όπως είναι οι ναοί της Αρτέμιδος στην Κέρ
κυρα, της Αθηνάς στην Άσσο, της Αφαίας (κλασικός) κ.ά.
204 Για το ζήτημα αυτό, βλ. Ζάμπας, Εκλεπτύνσεις, 63, 183.
205 Η ένταση στους κίονες του Παρθενώνος δεν είναι συνεχής καμπύλη, αλλά τεθλασμένη γραμμή που συνίσταται από 
διαδοχικά ευθύγραμμα τμήματα που περιλαμβάνονται μεταξύ των αρμών των διαδοχικών σφονδύλων. Εξαίρεση αποτελεί 
ο τελευταίος σφόνδυλος στον οποίο υπάρχει θλάση της εν λόγω τεθλασμένης και στο σώμα του σφονδύλου, ώστε να 
εξαρθεί το κιονόκρανο. Βλ. Ζάμπας, Εκλεπτύνσεις, 149 σημ. 298. Παλαιότερα υποστηρίχθηκε ότι η ένταση μιμείται κάποιο 
μυώνα που εντείνεται, ώστε να υποβαστάξει φορτία (Κωνσταντινίδης, Παραδόσεις, 21). Για τις απόψεις που έχουν διατυ
πωθεί σχετικά με την ένταση των κιόνων, βλ. Ζάμπας, Εκλεπτύνσεις, 12-13, 72-134.
206 Η μέτρηση ήταν πρόχειρη, γεγονός που φαίνεται και από το ότι ο ίδιος δίνει πλάτος ναού 19 μ., ενώ το πλάτος του 
ναού μαζί με το κρηπίδωμα είναι μόλις 15,79 μ.
207 Ο στυλοβάτης δεν θα είχε πλάτος πολύ διαφορετικό των θεμελίων του, για να μη δημιουργηθεί κατασκευαστικό πρόβλημα.
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Σχέδ. 163.
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είναι παράλληλο με το στυλοβάτη208. Συνεπώς, η προβολή (96,60 εκ.) της κάτω διαμέτρου (97,80 εκ.) 
«χωράει» στο στυλοβάτη (το πλάτος του υπολογίζεται σε 1,06 μ. και το θεμέλιό του είναι 0,97-1,01 μ.), 
διότι παράλληλα προς το μέτωπο του στυλοβάτη τοποθετείται κατά κανόνα πλευρά του κίονα.
Ο υπολογισμός του ύψους του κίονα παρουσιάζει μεγαλύτερη δυσκολία. Το ύψος αυτό εκτιμάται 
με διάφορους τρόπους. Από το μητρώο μελών και τη μελέτη των παρατιθέμενων πινάκων σφον
δύλων προκύπτει ότι κάθε κίονας αποτελούνταν μάλλον από έξι μέρη (πέντε σφονδύλους και το 
κιονόκρανο). Οι σφόνδυλοι δεν ήταν ισοϋψείς, όμως από τη μελέτη του πλάτους των ραβδώσεων των 
τμημάτων που έχουν σωθεί έγινε δυνατόν να διαπιστωθεί η αριθμητική τάξη του αρμού, στον οποίο 
αντιστοιχεί κάθε τμήμα σφονδύλου. Αυτό είναι δυνατόν, διότι τα πλάτη των ραβδώσεων στις περιο
χές των αρμών δεν παρουσιάζουν μια ομαλή μετάβαση από τα μικρά πλάτη στα μεγάλα. Αντίθετα, 
μπορούν να ομαδοποιηθούν, εξαιτίας των πυκνώσεων που εμφανίζουν στις περιοχές των αρμών τους. 
Το σωζόμενο αρχαίο υλικό σε σφονδύλους επαρκεί ώστε να υποτεθεί κατ’ αναλογίαν ότι ο ναός 
είχε στους περισσότερους ή και όλους τους κίονες από πέντε σφονδύλους που δεν παρουσίαζαν 
μεγάλες διαφορές, συγκρινόμενοι ο καθένας με τον αντίστοιχό του209.
Οι σφόνδυλοι ΒΣ2α και ΒΣ3β συνανήκουν βρέθηκαν, όπως έπεσαν, ο ένας δίπλα τον άλλο (Σχέδ. II). 
Η κάτω διάμετρος του ΒΣ2α συμπίπτει με την άνω διάμετρο του ΒΣ3β. Στον ανώτατο σφόνδυλο 
ΒΣ2α ανήκει το κιονόκρανο ΒΚ1-ΒΚ2, που βρέθηκε παρά τον ΒΣ2α210. Το ύψος των ΒΚ1-ΒΚ2, ΒΣ2α 
και ΒΣ3β είναι 59, 52,50 και 75 εκ. αντίστοιχα' αθροίζοντας προκύπτει ο αριθμός 1,865 μ., που είναι 
ενδεικτικός του μερικού ύψους των κιόνων της περίστασης στην περιοχή των αρμών των δεύτερων 
σφονδύλων (μετρώντας από τα άνω) με τους τρίτους.
Οι σφόνδυλοι που αναγνωρίστηκαν ως ανώτατοι και διασώζουν το αρχικό ύψος τους είναι οι ΒΣ2α, 
ΒΣ4α και ΒΣ10α, με ύψος αντίστοιχα 52,50, 60 και 67,70 εκ., δηλαδή μέσο ύψος 60 εκ. και μέγιστη 
διαφορά 67,70 -  52,50 = 15,20 εκ. Οι σφόνδυλοι που αναγνωρίστηκαν ως αμέσως επόμενοι από τον 
ανώτατο και διασώζουν το αρχικό τους ύψος είναι οι ΒΣ3β, ΒΣ5β, ΒΣ9β και ΝδρΣΙβ, με ύψος αντί
στοιχα 75, 71, 64 και 62,50 εκ. Ο ΒΣ3β μπορεί να αποκατασταθεί σε 75 εκ., διότι σώζεται μέχρι το 
άνω μέρος της κάτω εντορμίας που ανοίχθηκε για την τοποθέτηση εμπολίου. Μέχρι το σημείο αυτό 
έχει ύψος 65 εκ. και αποκαθίσταται σε 75 εκ., διότι 10 εκ. είναι το βάθος της άνω εντορμίας του ίδιου 
σφονδύλου. Το μέσο ύψος των τεσσάρων προαναφερθέντων σφονδύλων είναι 68,10 εκ., ενώ η μέ
γιστη διαφορά που παρατηρείται είναι 75-62,50 = 12,50 εκ.
Οι ΒΣ2α και ΒΣ3β που συνανήκουν έχουν αντίστοιχα το μικρότερο και μεγαλύτερο ύψος της κατη
γορίας τους. Αν δεν ληφθούν υπόψη, επειδή παρουσιάζουν τις ακρότατες τιμές, το μέσο ύψος των 
σφονδύλων είναι 63,90 εκ. για τον ανώτατο και 65,90 εκ. για τον αμέσως επόμενο, ενώ οι μέγιστες 
διαφορές είναι αντίστοιχα 67,70-60=7,70 και 71 -62,50=8,50 εκ. Συνεπώς, υποθέτω ότι οι ανώτα
τοι σφόνδυλοι είχαν μέσο ύψος περίπου 63,90 + (-)7,70/2 = 63,90 + (-)3,85 εκ. και οι επόμενοι περί
που 65,90 + (-)8,50/2 = 65,90 + (-)4,25 εκ.

208 Στις όψεις των ναών κατά κανόνα υπάρχει ράβδωση και όχι ακμή. Γι’ αυτό ο αριθμός των ραβδώσεων είναι πολλα
πλάσιος του 4 (16, 20, 24), για να μην υπάρχει πρόβλημα στο γωνιαίο κίονα. Το πρόβλημα αυτό δεν υφίσταται για τους 
μη γωνιαίους κίονες, όπως των προστάσεων και των εσωτερικών κιονοστοιχιών των ναών (εκτός εάν η εσωτερική κιονο- 
στοιχία έχει τρεις πλευρές σε σχήμα Π), όπου μία ράβδωση πρέπει να είναι παράλληλη προς τον οικείο στυλοβάτη, θέση 
που εξασφαλίζεται με άρτιο αριθμό ραβδώσεων (16, 18, 20, 22, 24). Παρά πάσα προσδοκία, ο ναός του Απόλλωνος στη 
Μητρόπολη Καρδίτσας έχει 21 ραβδώσεις στην περίσταση, ενώ ο ναός της Αθηνάς στην Άσσο έχει στο μέσον ακμή, αν 
και θα μπορούσε να έχει ράβδωση.
209 Ο αριθμός των σφονδύλων έχει άμεση σχέση με τα μεγέθη που μπορούσε να δώσει το λατομείο. Οι αρχαίοι οικοδό
μοι προτιμούσαν το μικρότερο, κατά το δυνατόν, αριθμό σφονδύλων για λόγους οικοδομικούς (λιγότερη εργασία) και για 
λόγους αντοχής.
210 Το ότι συμπίπτουν η κάτω διάμετρος του τμήματος του κίονα, το οποίο είναι συμφυές με το κιονόκρανο, με την άνω 
διάμετρο του ΒΣ2α ασφαλώς δεν αποτελεί απόδειξη, αφού η συναρμογή των μελών αυτών γίνεται ακριβώς στο μέσον της 
άνω εντομής και συνεπώς μια τέτοια σύμπτωση ισχύει για οποιοδήποτε ζεύγος κιονοκράνου-ανώτατου σφονδύλου.
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Με βάση τα προαναφερθέντα, αν υποτεθεί ότι το μέσο ύψος των σφονδύλων (εκτός από τον ανώ
τατο)211 ήταν 64 εκ., ο κίονας θα είχε ύψος 1,865+4x0,64 + (-) 0,16 = 4,425 + (-)0,16 μ. Το ύψος του 
κίονα είναι συνήθως ίσο ή λίγο μεγαλύτερο από το ύψος της παραστάδας (Σχέ δ. X), το οποίο είναι 
4,535 + (-)0,05 μ. Το ύψος του κίονα είναι δυνατόν επίσης να εκτιμηθεί αν συγκριθούν διάφορα ανα
λογικά στοιχεία του ναού με στοιχεία άλλων αρχαϊκών και κλασικών μνημείων. Τέτοια στοιχεία είναι 
η σχέση του ύψους του κίονα προς την κάτω διάμετρο, προς το πλάτος του στυλοβάτη, προς το 
μεταξόνιο, προς το άθροισμα των υψών κίονα και θριγκού και προς το ύψος του κιονοκράνου. 
Από τις πέντε αυτές αναλογικές σχέσεις στον πίνακα 11 έχουν περιληφθεί μόνον η πρώτη, η τρίτη 
και η πέμπτη. Επειδή το πλάτος του στυλοβάτη (που αποτελεί προϊόν υπολογισμού) είναι μόνο με
ρικά εκατοστά του μέτρου μεγαλύτερο από την κάτω διάμετρο του κίονα, η δεύτερη αναλογική 
σχέση δίνει τα ίδια περίπου αποτελέσματα με την πρώτη. Η τέταρτη αναλογική σχέση παραλείπεται, 
γιατί το ύψος του επιστυλίου αποτελεί επίσης προϊόν υπολογισμού. Όπου υπάρχουν δύο αριθμοί, 
ο πρώτος αφορά στη στενή και ο δεύτερος στη μακρά πλευρά. Στο ύψος του κιονοκράνου έχει 
συμπεριληφθεί και το υποτραχήλιο212.
Η κάτω διάμετρος του κίονα του ναού της Αθηνάς Μακίστου είναι 0,978 μ., το μεταξόνιο 2,68, ενώ 
το κιονόκρανο έχει ύψος 0,59 μ. Με βάση μετρήσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα 11 εκτιμά- 
ται ότι το ύψος του κίονα του ναού της Αθηνάς Μακίστου πρέπει να κυμαίνεται: α) σε σύγκριση με 
το ναό του Απόλλωνος στην Κόρινθο: 4,15 χ 0,978=4,0578, 4,40 χ 0,978 = 4,3032, 1,80 χ 2,68=4,824, 
1,93x2,68 = 5,172, 10,24x0,59 = 6,0416, δηλαδή 4,30-6,04 μ., β) σε σύγκριση με το ναό της Αθηνάς 
στην Αλίφειρα: 4,95x0,978 = 4,8411, 1,64x2,68 = 4,3952, 1,63x2,68 = 4,368, 7,74x0,59 = 4,5666, 
δηλαδή 4,37-4,84 μ., γ) σε σύγκριση με το ναό της Αθηνάς στο Πρασιδάκι: 4,45x0,978 = 4,3521, 
1,78x2,68=4,7704, δηλαδή 4,35-4,77 μ., και δ) σε σύγκριση με το ναό του Διός στην Ολυμπία: 4,64 χ 
0,978=4,53792, 4,72x0,978=4,61616, 2,00x2,68 = 5,36, 1,99x2,68 = 5,3332, 8,48x0,59 = 5,0032, 
8,76x0,59 = 5,1684, δηλαδή 4,53-5,36 μ.
Οι πλησιέστεροι χρονολογικά πελοποννησιακοί ναοί προς το ναό της Αθηνάς Μακίστου είναι οι ναοί 
του Απόλλωνος στην Κόρινθο, της Αθηνάς στην Αλίφειρα (κυρίως), της Αθηνάς στο Πρασιδάκι, καθώς 
και του Διός στην Ολυμπία. Ο ναός στην Αλίφειρα (μαζί με τον αρχαϊκό ναό της Ήρας στην Ολυ
μπία) βρισκόταν στην πιο κοντινή απόσταση από όλους τους άλλους ήδη κατασκευασμένους ναούς 
και πιθανώς χρησιμέυσε ως πρότυπο στους κατασκευαστές του ναού της Αθηνάς Μακίστου- επι
πλέον είναι μνημείο αντίστοιχης κλίμακας, σε αντίθεση με τους ναούς του Απόλλωνος στην Κόριν
θο και του Διός στην Ολυμπία, που είναι αρκετά μεγαλύτεροι. Οι διαστάσεις που προκύπτουν από 
τη σύγκριση με το ναό της Αθηνάς στην Αλίφειρα (4,37-4,84 μ.) είναι αξιόπιστες και δεν έρχονται 
σε ασυμφωνία με τις διαστάσεις που δίνουν οι ναοί του Απόλλωνος στην Κόρινθο και του Διός στην 
Ολυμπία. Οι διαστάσεις που προκύπτουν από τη σύγκριση με τον τριφυλιακό ναό της Αθηνάς στο 
Πρασιδάκι (4,35-4,77 μ.) είναι ακόμη πιο αξιόπιστες, επειδή ο ναός της Αθηνάς Μακίστου ενδέχεται 
να χρησιμέυσε ως πρότυπο για την ανέγερσή του.
Ο Ο. Broneer αναφέρει213 ότι στους ναούς του πρώτου μισού του 5ου αιώνα π.Χ. ο λόγος του μεταξο
νίου προς το ύψος των κιόνων είναι λιγότερο ευμετάβλητος από το λόγο της κατώτατης διαμέτρου 
προς το ύψος των κιόνων. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, ο κίονας του ναού της Αθηνάς Μακίστου

211 Στα αρχαϊκά χρόνια συνηθίζονται διαφορετικά ύψη σφονδύλων. Στο ναό της Αθηνάς στην Αλίφειρα το ύψος των σφον
δύλων μειώνεται από άνω προς τα κάτω. Το αντίθετο συμβαίνει στο ναό της Αθηνάς στις Συρακούσες. Στους ναούς της 
Ήρας στην Ολυμπία και της Ήρας στον Κρότωνα δεν υπάρχει κανόνας.
212 Άλλοι μελετητές -όπως για παράδειγμα ο Α.Κ. Ορλάνδος, Στράτος 1923, 48- στο ύψος του κιονοκράνου δεν συμπε
ριλαμβάνουν αυτό του υποτραχηλίου.
213 Broneer, Poseidon 1966, 69 σημ. 28.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11

Αναλογίες ύψους κιόνων περίστασης προς άλλα στοιχεία

ΘΕΣΗ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΨΟΣ ΚΙΟΝΑ ΠΡΟΣ 
ΚΑΤΩ ΔΙΑΜΕΤΡΟ

ΥΨΟΣ ΚΙΟΝΑ 
ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ

ΥΨΟΣ ΚΙΟΝΑ ΠΡΟΣ 
ΥΨΟΣ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΥ

Ολυμπία, ναός Ήρας 4,08/5,22214 1,46/1,60
Συρακούσες, ναός Απόλλωνος 4,30 2,05/2,40 5,78
Συρακούσες, ναός Ολυμπίου Διός 3,97/4,34 2,12/2,40
Ποσειδωνία, ναός Ήρας I 4,45 2,24/2,08
Σελινούς, ναός C 4,53/4,78 1,97/2,24 7,54;
Σελινούς, ναός D 5 1,91/1,86
Σελινούς, ναός FS 5,01 2,04/1,98 14,15;
Μεταπόντιο, ναός Ήρας («Tavole Palatine») 4,85 1,74/1,76
Κόρινθος, ναός Απόλλωνος 4,15/4,40 1,80/1,93 10,24
Αίγινα, ναός Απόλλωνος 5,65/5,71 2,59/2,64 10,41
Άσσος, ναός Αθηνάς 5,22 1,83/1,95
Ποσειδωνία, ναός Αθηνάς 4,90 2,33 7,84
Ολυμπία, Θησαυρός Μεγαρέων 4,90 1,82 8,14
Δελφοί, ναός Προναίας Αθηνάς II 4,60 1,85 5,67
Αλίφειρα, ναός Αθηνάς 4,95 1,64/1,63 7,74
Αίγινα, ναός Αφαίας (κλασικός) 5,20/5,48 2,01/2,05 9,17
Ολυμπία, Θησαυρός Σικυωνίων 5,20 1,93 9,17
Δελφοί, Θησαυρός Αθηναίων 5,40 1,90 9,63
Συρακούσες, ναός Αθηνάς 4,44 2,11 7,32
Πρασιδάκι, ναός Αθηνάς 4,45 1,78
Κρότων, ναός Ήρας 4,67 7,72
Ποσειδωνία, ναός Ήρας II 4,24/4,33 1,98/1,97 7,80/7,39
Ολυμπία, ναός Διός 4,64/4,72 2/1,99 8,48/8,76
Σελινούς, ναός ER Ήρας 4,62 2,20 7,53
Ακράγας, ναός D «Ήρας Λακινίας» 4,60 2/2,06 7,33
Ακράγας, ναός Α «Ηρακλέους» 4,83 2,18 8,40
Ακράγας, ναός I «Διοσκούρων» 4,77 2,29 8,52
Ακράγας, ναός L -4,689 7,75
Αθήνα, ναός Ηφαίστου 5,61 2,21 11,36
Αθήνα, Παρθενών 5,48 2,43 12,13
Σούνιο, ναός Ποσειδώνος 5,77 2,39 12,32
Ραμνούς, ναός Νεμέσεως 5,74 3,75 13,06
Ακράγας, ναός F «Ομονοίας» 4,73 2,01 8,51
Βάσσες Φιγαλείας, ναός Επικουρίου Απόλλωνος 5,13/5,31 2,19/2,23 11,87
Βραυρώνα, Στοά 5,64 1,42 12,89
Άργος, ναός Ήρας -5,61 -2,27 -12,99
Έγεστα, ναός 4,83 2,14 9,48
Λέπρεο, ναός Δήμητρος 5,57 1,95/1,96 12,33
Τεγέα, ναός Αλέας Αθηνάς 6,11 2,62/2,64 16,08
Νεμέα, ναός Διός 6,35 2,76/2,77 16,40
Στράτος, ναός Διός 5,568 -2,24 14,05

214 Κατ’ εξαίρεση σε ορισμένους κίονες 4,35/4,21.
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πρέπει να είχε ύψος πλησιέστερο στα 4,35 μ. παρά στα 4,77 μ. Ως συμπέρασμα μπορούμε να θεω
ρήσουμε ότι ο κίονας είχε ύψος περίπου 4,55 + (-)0,20 μ. Το συμπέρασμα αυτό δεν είναι αντίθετο με 
τα ύψη που προκύπτουν και από τα άλλα μνημεία του πίνακα 11, ιδίως εκείνα της Κάτω Ιταλίας. 
Ανακεφαλαιώνοντας όσα αναπτύχθηκαν για τον υπολογισμό του ύψους των κιόνων215 της περίστα
σης σημειώνεται ότι το ύψος αυτό είναι:
α. με βάση το μέσο ύψος των σφονδύλων: 4,425 + (-)0,16 = 4,265 -4,585 μ. 
β. σε σύγκριση με το ύψος της παραστάδας: 4,535 + (-)0,05=4,485 -4,585 μ. 
γ. από στοιχεία που προκύπτουν από το λόγο κατώτατης διαμέτρου προς το ύψος κιόνων άλλων 
αρχαϊκών και κλασικών ναών είτε από την ίδια περιοχή είτε από το σύνολο του αρχαίου ελληνικού 
κόσμου: 4,55 + (-)0,20 = 4,35 -4,75 μ.
Αν συνδυαστούν τα αποτελέσματα των τριών μεθόδων υπολογισμού, προκύπτει ότι το ύψος των 
κιόνων μπορεί να κυμαίνεται από 4,485 -4,585 μ. Επειδή το ύψος των κιόνων είναι σε πολλά μνη
μεία ακέραιο πολλαπλάσιο του ποδός, επέλεξα ως πιθανό ύψος των κιόνων του ναού της Αθηνάς 
Μακίστου τα 4,578 μ., που αντιστοιχούν σε 14 πόδες, ύψος που εμπίπτει στο προαναφερθέν πλαίσιο. 
Συνεπώς προτείνω: ύψος κίονα/κάτω διάμετρος=4,578/0,978 = 4,68.
Οι άξονες των κιόνων αποκαθίστανται ως κατακόρυφοι, χωρίς σύγκλιση προς τα μέσα, αν και σε 
άλλα μνημεία παρατηρείται σύγκλιση, όπως στον Παρθενώνα216, στο ναό στην Έγεστα, στο ναό της 
Ήρας στον Κρότωνα, στο ναό Α Απόλλωνος στον Σελινούντα και στους ναούς του Διός στη Στράτο 
και του Ισμηνίου Απόλλωνος στη Θήβα. Αποτέλεσμα της σύγκλισης των κιόνων είναι και οι κλίσεις 
των μετώπων των αβάκων: το σωζόμενο υλικό, αν και αποσπασματικό, δείχνει ότι τα μέτωπα των αβά
κων των κιονοκράνων ήταν μάλλον κατακόρυφα, παρ’ ότι, όπως προαναφέρθηκε, σε ορισμένα μνη
μεία οι επιφάνειες αυτές δεν είναι εντελώς κατακόρυφες και κλίνουν προς τα έξω, όπως στον Παρ
θενώνα (όπου το κάτω μέρος εισέχει 15 χιλ.) και στους ναούς του Απόλλωνος στους Δελφούς και 
του Διός στη Στράτο (όπου το κάτω μέρος εισέχει 5 χιλ.).
Οι γλυφές των γωνιαίων κιόνων των στενών πλευρών του ναού της Ήρας II στην Ποσειδωνία κλίνουν 
ελαφρώς προς το εσωτερικό του ναού. Από το σωζόμενο υλικό του ναού της Αθηνάς Μακίστου, δεν 
είμαι σε θέση να διαπιστώσω αν συνέβαινε κάτι παρόμοιο. Οι σωζόμενοι σφόνδυλοι δεν παρουσιάζουν 
σχετικά ίχνη. Παράλληλα δεν μπορεί να αποδοθεί με βεβαιότητα ούτε να αποκλειστεί η πιθανότητα 
να ανήκει κάποιος σφόνδυλος στους γωνιαίους κίονες. Υποθέτω ότι όλοι οι κίονες είχαν την ίδια διά
μετρο, αν και σε άλλα μνημεία, όπως στον Παρθενώνα, οι γωνιαίοι κίονες έχουν ελαφρώς μεγαλύτε
ρες διαστάσεις, προκειμένου να αυξηθεί η ευστάθεια του μνημείου και η εντύπωση αυτή217.
Τα διασωθέντα κιονόκρανα δεν είναι ακέραια, για να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές που δημιουρ- 
γούνται ανάμεσα στο μέσα και έξω πρόσωπο του κιονοκράνου, ώστε, παρά την ενδεχόμενη κλίση 
των κιόνων, τα επιστύλια να εδράζονται σε οριζόντια επιφάνεια.

215 Το ύψος του κίονα μπορεί θεωρητικά να υπολογιστεί από τη μελέτη της μείωσης που παρουσιάζουν τα τμήματα σφον
δύλων που σώζονται. Στην πράξη όμως ο υπολογισμός συναντά προβλήματα. Τέτοιες λεπτομέρειες, όπως οι μειώσεις, 
δύσκολα υπολογίζονται ακόμη και σε μνημεία από ασβεστόλιθο μέτριας ή άριστης ποιότητας, μαρμάρινα. Η ένταση που 
ενδεχομένως συνυπάρχει δυσχεραίνει τον υπολογισμό. Αντίθετα, μπορεί να υπολογιστεί η μείωση και η ένταση ενός κίονα 
αν όλοι οι σφόνδυλοί του υπάρχουν και είναι σε σχετικά καλή κατάσταση.
216 Ορλάνδος, Παρθένων, τ. 2, 167-175. Στην ίδια ενότητα αναφέρονται οι απόψεις που έχουν αναπτυχθεί σχετικά με το 
θέμα της κλίσης των κιόνων. Για το ίδιο θέμα, βλ. Ζάμπας, Εκλεπτύνσεις, 72-83.
217 Η πάχυνση είναι απαραίτητη, ώστε η άνω διάμετρος να μην προβάλλεται εκτός της κάτω διαμέτρου. Βλ. Ζάμπας, Εκλε- 
πτύνσεις, 82. Οι γωνιαίοι κίονες του ναού της Ήρας II στην Ποσειδωνία έχουν σε κάτοψη σχήμα ωοειδές, ώστε να συμβιβά
ζονται ταυτόχρονα με τη διάμετρο των κιόνων τόσο της στενής όσο και της μακράς πλευράς. Διάφορα πάχη έχουν οι κίονες 
του ναού της Ήρας στην Ολυμπία. Οι κίονες των στενών πλευρών είναι παχύτεροι αυτών των μακρών στο ναό Ο στον Σελι- 
νούντα (αν και γενικά διαφοροποιούνται και μεταξύ τους) και στο ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς. Οι κίονες των μακρών 
πλευρών είναι παχύτεροι αυτών των στενών στο ναό της Αφαίας (κλασικός). Οι κίονες της πρόσοψης των ναών του Διός στην 
Ολυμπία, της Ήρας II στην Ποσειδωνία και του Επικουρίου Απόλλωνος (βόρειο πτερό) είναι παχύτεροι των υπόλοιπων.
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Από το σωζόμενο υλικό δεν είναι δυνατόν επίσης να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη έντασης στους κίο
νες. Η πλειονότητα των αρχαϊκών μνημείων παρουσιάζει ένταση, χαρακτηριστικό που αποτελεί τον 
κανόνα στα κλασικά χρόνια. Παρά ταύτα, και στις δύο περιόδους παρατηρούνται εξαιρέσεις, όπως για 
παράδειγμα στους ναούς στον Σελινούντα, στους ναούς του Απόλλωνος και του Ολυμπίου Διός στις 
Συρακούσες, της Αθηνάς στην Άσσο, του Απόλλωνος στην Κόρινθο, της Αθηνάς Νίκης κ.ά. Στο ναό 
D στον Σελινούντα και στους ναούς Α «Ηρακλέους» και F «Ομονοίας» στον Ακράγαντα υπάρχει 
ένταση, αλλά πολύ περιορισμένη. Είναι αμφίβολο αν είχαν ένταση και οι κίονες του ναού FS στον Σε- 
λινούντα. Στο ναό D «Ήρας Λακινίας» στον Ακράγαντα δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν υπήρ
χε ένταση. Στους ημιτελείς κίονες του ναού στην Έγεστα που φέρουν ακόμη το μανδύα δεν παρα- 
τηρείται ένταση, αν και υπάρχουν περιθώρια για κάποια ελαφρά διόγκωση.

ΚΙΟΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΔΕΣ

Υποθέτω ότι ο ναός έφερε δύο κίονες218 μεταξύ παραστάδων219 σε κάθε πρόσταση, σύμφωνα με την 
επικρατούσα πρακτική και ότι τα γενικά τυπολογικά, κατασκευαστικά και μορφολογικά χαρακτηρι
στικά των κιόνων των προστάσεων δεν διέφεραν από εκείνα των κιόνων της περίστασης220. Οι κίονες 
των προστάσεων αποκαθίστανται ίσοι μεταξύ τους, αν και θα μπορούσαν να διαφέρουν221.
Το μήκος της εσωτερικής ζωφόρου με βάση την προτεινόμενη αποκατάσταση είναι 8,15 μ. Στο 
μήκος αυτό διατάσσονται επτά τρίγλυφοι (τ) και έξι μετόπες (μ). Αν ο λόγος της τριγλύφου προς 
τη μετόπη της εσωτερικής ζωφόρου είναι ο ίδιος με τον αντίστοιχο λόγο της εξωτερικής ζωφόρου, 
θα ισχύουν οι σχέσεις: 7τ + 6μ = 8,15 και τ : μ = 0,54:0,80. Λύνοντας το σύστημα των εξισώσεων αυ
τών προκύπτει ότι τ  = 0,513 και μ = 0,76 μ. Άρα το μεταξόνιο των κιόνων των προστάσεων ισούται 
προς 2τ + 2μ = 2,546 μ.
Αν ο λόγος του μεταξονίου της περίστασης προς την κάτω διάμετρο του κίονα ισούτο με τον αντί
στοιχο λόγο της πρόστασης, τότε θα ίσχυε και η σχέση 2,68:0,978=2,546: δ. FI σχέση αυτή, λυόμε
νη ως προς δ, δίνει δ = 0,9291 μ.· όμως, όπως προκύπτει από στατιστικά δεδομένα, η δ είναι συνή
θως μικρότερη, κατά μερικά εκατοστά του μέτρου, της ως άνω υπολογιζόμενης, ώστε να διευρυνθεί 
το κεντρικό μετακιόνιο, δηλαδή ο λόγος του μεταξονίου προς την κάτω διάμετρο του κίονα της πε
ρίστασης είναι μικρότερος του αντίστοιχου λόγου των κιόνων των προστάσεων222. Άλλωστε, η

218 Ο ναός της Αθηνάς στο Πρασιδάκι ενδέχεται να ήταν άστυλος στο πίσω μέρος (να μην υπήρχε πρόσταση), να δια
μορφωνόταν, δηλαδή, ξεχωριστό δωμάτιο με κάμψη των μακρών τοίχων του σηκού προς τα μέσα, κατά το παράδειγμα 
του Μεγάρου της Δήμητρος Μαλοφόρου και των ναών C και FS στον Σελινούντα, των ναών Α Απόλλωνος, της Ήρας 
(«Tavole Palatine») και του ναού D (ιωνικός) στο Μεταπόντιο, του ναού Α στον Ταξιάρχη Αιτωλίας, των ναών της Αρτέμι- 
δος Κνακεάτιδος, της Αθηνάς στο Σούνιο, της Αθηνάς στην Αλίφειρα, του Διός στην Κυρήνη (με κάμψη και κίονες) και των 
Θησαυρών των Γελώων, των Μεταποντίων και των Συβαριτών στην Ολυμπία. Άστυλος ήταν ενδεχομένως και ο οπισθό
δομος του τρίτου ναού του Ισμηνίου Απόλλωνος στη Θήβα, δεδομένου ότι το θεμέλιο είναι ιδιαίτερα στενό (Κεραμό- 
πουλλος, Ισμήνιον, 40, σημ. 3). Ιδιαίτερο δωμάτιο με προσπέλαση από τον οπισθόδομο (αλλά και πρόσταση) είχε πιθανώς 
ο ναός της Ήρας(;) στην Πλάταια (H.S. Washington, Discovery of a Temple of Archaic Plan, AJA 7 (1891), 390-405), ιδιαι
τερότητα που χαρακτηρίζει και τους ναούς στην ακρόπολη των Αθηνών. Κατ’ εξαίρεση, τρεις κίονες στην πρόσταση έχουν 
ο ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο (στον οπισθόδομο), ο ναός της Ήρας I στην Ποσειδωνία και ο ναός Β Ήρας στο Μετα- 
πόντιο, που έχουν όμως αξονική εσωτερική κιονοστοιχία, και ο ναός του Διός στην Κυρήνη.
219 Στο ναό D στον Σελινούντα οι τοίχοι δεν καταλήγουν σε παραστάδες αλλά σε ημικίονες. Παραπλήσια λύση δόθηκε και 
στο ρωμαϊκών χρόνων πρόπυλο του Γυμνασίου της Μεσσήνης (βλ. παρακάτω, υποσημ. 225).
220 Οι κίονες του ναού της Αθηνάς στην Άσσο, ο οποίος στερείται οπισθονάου, έχουν 16 ραβδώσεις στα πτερά και μεγα
λύτερο αριθμό ραβδώσεων (18) στον πρόναο και μάλιστα με ακμή κατά μέτωπο, πράγμα που θα μπορούσε να αποφευ
χθεί, αφού οι κίονες δεν είναι γωνιαίοι.
221 Οι κίονες του οπισθονάου του Παρθενώνος είναι μεγαλύτεροι από αυτούς του προνάου.
222 Το φαινόμενο παρατηρείται στο ναό της Αργείος Ήρας στην Ποσειδωνία, στο ναό GT Απόλλωνος στον Σελινούντα, 
στον κλασικό ναό της Αφαίας (2,65, 2,59<2,94), στους ναούς της «Νίκης» στην Ιμέρα, του Δαφνηφόρου Απόλλωνος στην
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εντύπωση της ευστάθειας που δημιουργείται από τη θέαση των κιόνων των προστάσεων είναι αντί
στοιχη εκείνης των κιόνων της περίστασης, αφού η θέαση των κιόνων των προστάσεων γίνεται μό
νον από κοντινή απόσταση. Έστω, λοιπόν, δ = 90 εκ. Συνεπώς, η προβολή της δ στο κατακόρυφο 
επίπεδο που είναι παράλληλο προς το στυλοβάτη είναι 90χσυν9° = 89 εκ.
Η διάμετρος των κιόνων των προστάσεων είναι κατά κανόνα223 μικρότερη από αυτή των κιόνων της 
περίστασης. Τέτοιες διαφορές παρατηρούνται στους ναούς του Απόλλωνος στις Συρακούσες, της 
Αργείας Ήρας στην Ποσειδωνία224, του Ολυμπίου Διός στις Συρακούσες, του Απόλλωνος στην Αίγι
να, του Απόλλωνος στην Κόρινθο, στο ναό ϋ οτον Σελινούντα, στο ναό Β Ήρας στο Μεταπόντιο, 
στους ναούς Ρε και ΘΤ Απόλλωνος στον Σελινούντα, στους ναούς της Αθηνάς στην Ποσειδωνία, της 
Αφαίας (κλασικός), της «Νίκης» στην Ιμέρα, του Δαφνηφόρου Απόλλωνος στην Ερέτρια, της Ήρας 
II στην Ποσειδωνία, του Διός στην Ολυμπία, στο ναό ΕΒ Ήρας στον Σελινούντα, στο ναό στην Καυ- 
λωνία, στο ναό Α Απόλλωνος στον Σελινούντα, στους ναούς Ό «Ήρας Λακινίας» και Α «Ηρακλέους» 
στον Ακράγαντα, στον Παρθενώνα, στους ναούς Ρ «Ομονοίας» στον Ακράγαντα, του Απόλλωνος («Δη- 
λίων») στη Δήλο, του Επικουρίου Απόλλωνος, της Ήρας στο Άργος, της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα, 
του Διός στη Νεμέα, του Διός στη Στράτο και του Απόλλωνος στο Πτώο.
Το πλάτος του τοίχου του σηκού είναι 59,70 εκ. Στην προτεινόμενη αποκατάσταση το πλάτος αυτό 
διευρύνεται στην περιοχή της παραστάδας225, έστω κατά 10 εκ. προς την κατεύθυνση των κιόνων 
των προστάσεων και κατά 5,50 εκ. προς την κατεύθυνση των πτερών, σε μήκος 51,30 εκ. (όσο το 
πλάτος μιας εσωτερικής τριγλύφου). Το συνολικό πλάτος της παραστάδας στον κορμό και στην 
κύρια όψη αποκαθίσταται συνεπώς σε 59,70 + 10 + 5,50 = 75,20 εκ.
Η αύξηση του πάχους του τοίχου του σηκού σε βάρος των πτερών στην περιοχή των παραστάδων 
είναι μεγαλύτερη στα πρώιμα μνημεία απ’ ό,τι στα μεταγενέστερα (στους Θησαυρούς των Σικυω- 
νίων στην Ολυμπία και των Αθηναίων στους Δελφούς 15,50 και 6,50 εκ. αντίστοιχα- στο ναό ΕΒ 
Ήρας στον Σελινούντα 4,35- στο ναό της Ήρας II στην Ποσειδωνία 1,60- στο ναό ϋ «Ήρας Λακινίας» 
στον Ακράγαντα 2,90- στο ναό του Ηφαίστου στην Αθήνα 4,50- στο ναό του Απόλλωνος στους Δελ
φούς 4,20- στον Παρθενώνα 1,60* στο Μητρώον στην Ολυμπία 1 εκ.).
Η εσωτερική ζωφόρος του ναού της Αθηνάς Μακίστου αποκαθίσταται ως καταλήγουσα σε γωνιαία 
τρίγλυφο (περίπου ίση προς το ήμισυ της διαμέτρου του κίονα) που επαναλαμβάνεται και στη μα- 
κρά πλευρά του τοίχου του σηκού, ώστε να μη δημιουργηθεί μορφολογική ατέλεια. Τη διάσταση 
της τριγλύφου ακολουθεί και η υποκείμενη παραστάδα. Η λύση αυτή ακολουθήθηκε στους ναούς 
της Προναίας Αθηνάς II στους Δελφούς, της Αφαίας (κλασικός), του Διός στην Ολυμπία, στο ναό 
ΕΒ Ήρας στον Σελινούντα, στο ναό του Ποσειδώνος στην Ισθμια, στους ναούς Α Απόλλωνος στον 
Σελινούντα και ϋ «Ήρας Λακινίας» στον Ακράγαντα, στο ναό της Αθηνάς στην Παλλήνη226 (κατά τον

Ερέτρια, στους ναούς ER Ήρας και Α Απόλλωνος στον Σελινούντα, στο ναό του Διός στην Κυρήνη, στους ναούς D «Ήρας 
Λακινίας» και Α «Ηρακλέους» στον Ακράγαντα, στο ναό του Ηφαίστου στην Αθήνα (2,54<2,55), στον Παρθενώνα 
(2,25<2,54), στους ναούς του Ποσειδώνος στο Σούνιο, της Νεμέσεως στον Ραμνούντα, στο ναό F «Ομονοίας» στον Ακρά
γαντα, στους ναούς του Επικουρίου Απόλλωνος (2,34, 2,38<2,628), της Ήρας στο Άργος, της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα 
(2,33, 2,31 <2,40), του Διός στη Νεμέα (2,29<2,59), του Διός στη Στράτο, του Απόλλωνος («Δηλίων») στη Δήλο και του 
Απόλλωνος στο Πτώο.
223 Vitruvius, De architecture 4.4.2.
224 Ο ναός της Αργείας Ήρας βρίσκεται κοντά στις εκβολές του Σιλάρου.
225 Οι μακροί τοίχοι του ναού της Αργείας Ήρας στην Ποσειδωνία απέληγαν, στην περιοχή του προνάου, σε ημικίονες 
αντί παραστάδων. Παρομοίως, το ρωμαϊκών χρόνων πρόπυλο του Γυμνασίου της Μεσσήνης, όπως προκύπτει από απο
τύπωση και μελέτη που πραγματοποίησα το 1997, φέρει στα άκρα αντί παραστάδων κίονες εντοιχισμένους στους σύστοι
χους τοίχους, με άπεργα στο μη εμφανές τμήμα. Βλ. παρακάτω, υποσημ. 364.
226 Ο ναός της Αθηνάς στην Παλλήνη κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους αποσυναρμολογήθηκε, μεταφέρθηκε στην Αγορά 
των Αθηνών και αφιερώθηκε στον Άρη. Παλαιότερα πιστευόταν λανθασμένα ότι ο ναός είχε κτιστεί αρχικά στις Αχαρνές.
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οπισθόδομο), στο ναό Ρ «Ομονοίας» στον Ακράγαντα, στους ναούς του Επικουρίου Απόλλωνος, της 
Ήρας στο Άργος, του Ασκληπιού στην Επίδαυρο, του Απόλλωνος στους Δελφούς, της Αλέας Αθη- 
νάς στην Τεγέα, της Αθηνάς στη Λίνδο και του Απόλλωνος στο Πτώο.
Το πλάτος του κορμού της παραστάδας, όπως προκύπτει από στατιστικά δεδομένα227, είναι ίσο με το 
πλάτος του κίονα με τον οποίο συνδέεται με επιστύλιο, μετρούμενο μεταξύ των βαθών δύο αντιδια- 
μετρικών ραβδώσεων. Συνεπώς, το πλάτος της παραστάδας που αντικρίζει τον κίονα της πρόστασης 
θα είναι 8 9 -2 χ 1,40 = 86,20 εκ., όπου 89 εκ. η προβολή της κάτω διαμέτρου στο κατακόρυφο επί
πεδο που είναι παράλληλο (ή κάθετο) στο στυλοβάτη και 1,40 εκ. το βάθος των ραβδώσεων (ίσο, 
έστω, προς το βάθος των ραβδώσεων των κιόνων του περιστυλίου). Δεν είναι γνωστό αν οι παρα
σπάδες του ναού της Αθηνάς Μακίστου είχαν μείωση. Οι παραστάδες έχουν ορισμένες φορές μείωση 
προς τα άνω -όπως στο ναό της Ήρας I στην Ποσειδωνία- όχι όμως και ένταση.

ΚΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΔΕΣ ΣΗΚΟΥ

Από τα επίκρανα των παρασπάδων σώθηκε μόνον ένα, το ΝΙ (Σχέδ. 50). Έχει μήκος 75,20 εκ., κατά 
την κύρια όψη, μετρούμενο ακριβώς κάτω από το κοιλόκυρτο κυμάτιο της άνω απόληξης, πλάτος
28,50 εκ., στην ίδια περιοχή, και συνολικό ύψος 26,30 εκ. Η διάσταση 75,20 εκ. που εμφανίζει η 
παραστάδα κατά την κύρια όψη μειώνεται σε 65,80 εκ., έπειτα από δύο σχεδόν συμμετρικές υπο
χωρήσεις στο πίσω μέρος της. Σταδιακά η διάσταση 65,80 μειώνεται σε 65,40 εκ. στην πίσω από
ληξη του μέλους, ώστε να είναι δυνατή η εισχώρηση κατά 3,80 εκ. του επικράνου σε τοίχο που βρι
σκόταν πίσω από αυτό.
Η συμμετρία που εμφανίζει το επίκρανο ΝΙ ως προς τον κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το 
μέσον του, το κοιλόκυρτο κυμάτιό του, το πλάτος του και η προαναφερθείσα εισχώρησή του σε 
τοίχο, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μάλλον ανήκε σε επίκρανο παραστάδας που βρισκόταν στο 
σηκό228. Τέτοια επίκρανα υπήρχαν μόνο κοντά στο σηκοοπισθοδόμιο τοίχο, δεδομένου ότι κοντά 
στο σηκοπροδόμιο υποθέτω ότι διαμορφώνονταν παραστάδες στην απόληξη κάποιου μικρού μή
κους τοίχου. Το επίκρανο ΝΙ βρέθηκε στη νότια πλευρά (Σχέδ. 3) και ίσως θα ήταν το νοτιότερο 
από τα δύο επίκρανα που ακουμπούσαν στο σηκοοπισθοδόμιο τοίχο. Σε αυτή την περίπτωση, το 
επιστύλιο της εσωτερικής κιονοστοιχίας θα εφάπτονταν σχεδόν στο νότιο τοίχο του σηκού, όπως 
προκύπτει από τα μοχλοβόθρια που βρίσκονται στο πάνω μέρος του επικράνου. Η εσωτερική κιο- 
νοστοιχία αποκαθίσταται ως δωρική, αν και το κοιλόκυρτο (λέσβιο) κυμάτιο της παραστάδας είναι 
ένδειξη για ιωνική κιονοστοιχία.
Η προαναφερθείσα μείωση του πίσω μέρους του επικράνου, από 65,80 σε 65,40 εκ., δεν συνεχί
ζεται σε όλο το ύψος του. Το άνω μέρος του δεν φέρει εγκοπή για την εισχώρησή του στον τοίχο. 
Αυτό εξηγείται αν δεχθούμε ότι το πάχος του τοίχου του σηκού, που είναι στο κάτω μέρος 59,70 εκ.,

227 Σχετική παρατήρηση έχει κάνει ο Α.Κ. Ορλάνδος (Παρθενών, τ. 2, 314) και αφορά στο ναό του Ηφαίστου στην Αθήνα, 
στον Παρθενώνα και στα Προπύλαια.
228 Συμμετρικά επίκρανα ως προς τον κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το μέσον της όψης έχουν και οι προστάσεις 
του ναού του Διάς στην Κυρήνη, λόγω θλάσης του τοίχου του σηκού προς τα μέσα. Αν το επίκρανο του ναού της Αθηνάς 
Μακίστου ανήκε και αυτό σε κάποια πρόσταση, το πλάτος του κορμού της παραστάδας θα έπρεπε να είναι αρκετά μεγα
λύτερο των 65,40 εκ. Στα σχέδια της γραφικής αποκατάστασης το πλάτος του κορμού της παραστάδας λαμβάνεται 86,20 εκ., 
όσο δηλαδή το πλάτος των κιόνων των προστάσεων αφαιρουμένων των ραβδώσεων. Όταν δημοσίευσα τις προαναφερθεί- 
σες απόψεις, δεν είχε ακόμη ανασκαφεί ο ναός της Αθηνάς στο Πρασιδάκι, που έχει παραστάδες σε επαφή με το σηκοοπι- 
σθοδόμιο τοίχο, όπως ακριβώς είχα υποθέσει για το ναό της Αθηνάς Μακίστου.
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μειωνόταν στο άνω μέρος του σε 59,70-3,80 = 55,90 εκ.· κάτι τέτοιο θα αποτελούσε όμως παρά
δειγμα χωρίς προηγούμενο. Ίσως το επίκρανο εισχωρούσε στον τοίχο σε όλο το ύψος του, ακόμη 
και στο ανώτατο τμήμα (παρ’ ότι στερείται εγκοπής εισχώρησης), ώστε να διευκολύνεται η επαφή 
στον αρμό ώσεως του μέλους που βρίσκεται πίσω από αυτό.
Ο κορμός της παραστάδας αποκαθίσταται σε 73 εκ., διότι είναι πάντοτε μικρότερος της κεφαλής 
της, η οποία είναι 75,20 εκ. Όπως προκύπτει από στατιστικά δεδομένα, το πλάτος του κορμού της 
παραστάδας ισούται με αυτό του κορμού του κίονα (με τον οποίο συνδέεται στο άνω μέρος με επι
στύλιο), μετρούμενο μεταξύ των βαθών δύο αντιδιαμετρικών ραβδώσεων.
Υποθέτω ότι το βάθος των ραβδώσεων των κιόνων της εσωτερικής κιονοστοιχίας ήταν περίπου 1,30 εκ., 
δηλαδή ελαφρώς μικρότερο από το βάθος 1,40 εκ. των άλλων κιόνων που είχαν μεγαλύτερη διάμε
τρο. Το πλάτος του κίονα της εσωτερικής κιονοστοιχίας από ράβδωση σε ράβδωση υπολογίζεται σε 
73+ 2 χ 1,30 = 75,60 εκ. Υποθέτω επίσης ότι και ο κίονας της εσωτερικής κιονοστοιχίας έφερε αριθμό 
ραβδώσεων πολλαπλάσιο του 4, ώστε παράλληλα προς το στυλοβάτη (όπως είναι συνήθως απαραί
τητο229) αλλά και κάθετα προς αυτόν (όπως είναι σύνηθες) να υπάρχει ράβδωση. Συνεπώς, αν έφερε 
20 ραβδώσεις θα είχε κατώτατη διάμετρο ίση προς 75,60: συν(360:20:2)°= 76,50 εκ.· αν έφερε απλώς 
άρτιο αριθμό ραβδώσεων, ίσο προς 18, θα είχε διάμετρο 75,60: συν(360:1 8 :2)° = 76,80' αν, τέλος, 
έφερε 16 ραβδώσεις θα είχε διάμετρο 75,60: συν(360:1 6 :2)°=77,10 εκ.
Πολλές φορές οι κίονες του περιστυλίου έχουν μεγαλύτερο αριθμό ραβδώσεων από αυτούς της 
εσωτερικής κιονοστοιχίας, γεγονός που σχετίζεται και με τη δυσκολία λάξευσης πολλών ραβδώ
σεων σε κίονες μικρής διαμέτρου. Το φαινόμενο παρατηρείται στο ναό GT Απόλλωνος στον Σελι- 
νούντα (από 24 σε 16), στον κλασικό ναό της Αφαίας (από 20 σε 16), στο ναό της Ήρας II στην Πο- 
σειδωνία (από 24 στο περιστύλιο σε 20 και 16 στη δίτονη εσωτερική κιονοστοιχία) και στον Παρ
θενώνα (από 20 σε 16). Στο ναό του Ποσειδώνος στο Σούνιο υπάρχουν 16 ραβδώσεις στους κίονες 
του περιστυλίου (και συνεπώς το πολύ 16 στους εσωτερικούς κίονες, αν υπήρξαν, όπως στον αρχαϊ
κό ναό). Ο ναός της Προναίας Αθηνάς I στους Δελφούς έφερε και αυτός στο περιστύλιο κίονες με 
16 ραβδώσεις. Στο ναό της Αθηνάς στο Πρασιδάκι ο αριθμός των ραβδώσεων είναι αναπάντεχα 
παντού 20. Στο ναό του Διός στην Ολυμπία ο αριθμός των ραβδώσεων είναι 20 στο περιστύλιο και 
την εσωτερική κιονοστοιχία, οι εσωτερικοί κίονες έχουν όμως μεγάλη διάμετρο. Σύμφωνα με τα στα
τιστικά δεδομένα, οι ραβδώσεις στους κίονες της εσωτερικής κιονοστοιχίας του ναού της Αθηνάς 
Μακίστου θα έπρεπε να είναι 16. Τα παραδείγματα όμως του ναού του Διός στην Ολυμπία και της 
Αθηνάς στο Πρασιδάκι, ναού τριφυλιακού και αντίστοιχης κλίμακας, αποτελούν ένδειξη ότι οι ρα
βδώσεις της εσωτερικής κιονοστοιχίας και στο ναό της Αθηνάς Μακίστου θα μπορούσαν να είναι 20. 
Εφόσον δεχθούμε ότι οι κίονες της εσωτερικής κιονοστοιχίας εδράζονταν σε διαφορετικούς υπο- 
βατήρες, προκύπτει ότι αυτοί ήταν τρεις ή πέντε. Επιλέγω ως πιθανότερο τον αριθμό πέντε230, διότι 
τρεις θα ήταν αραιά τοποθετημένοι. Σημειώνω επίσης ότι οι διπλές δωρικές εσωτερικές κιονοστοι- 
χίες των κλασικών δωρικών ναών είναι, όπως προκύπτει από στατιστικά δεδομένα, δίτονες με πε
ριττό αριθμό κιόνων. Οι ναοί μάλιστα αυτής της κλίμακας έχουν πέντε κίονες σε κάθε πλευρά. 
Προς επιβεβαίωση παρατίθενται οι πίνακες 12-16.

229 Στο ναό του Δαφνηφόρου Απόλλωνος στην Ερέτρια έχει βρεθεί κίονας με 18 ραβδώσεις. Οι κίονες του προνάου της 
Αθηνάς στην Άσσο έχουν 18 ραβδώσεις επίσης, με ακμή κατά μέτωπο. (Η μετωπική ακμή θα μπορούσε να αποφευχθεί, 
αφού οι κίονες δεν είναι γωνιαίοι.)
230 Όταν δημοσίευσα την υπόθεση για πέντε κίονες σε κάθε εσωτερική κιονοστοιχία, δεν είχε ακόμη ανασκαφεί ο ναός της 
Αθηνάς στο Πρασιδάκι, που είχε επίσης πέντε κίονες σε κάθε εσωτερική του κιονοστοιχία.
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Μνημεία με μονή αξονική εσωτερική κιονοστοιχία

ΘΕΣΗ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΟΝΩΝ

Πρινιάς, ναός 2

Δρήρος, ναός231 1 ή 2

Σαγκρί Νάξου, ναός Δήμητρος 5
Επιζεφύριοι Λοκροί, ναός (ιωνικός) 2

Θερμό, ναός Απόλλωνος 9
Σάμος, ναός Ήρας I 12
Νεάνδρεια Τρωάδος, ναός 7
Μεταπόντιο, ναός Β Ήρας 5
Θάσος, ναός Ηρακλέους 2

Ποσειδωνία, ναός Ήρας I 7
Ισθμια, ναός Ποσειδώνος (παλαιός) 6
Δήλος, Οίκος Ναξίων II 8

ΠΙΝΑΚΑΣ 13

Δωρικοί ναοί με διπλή δίτονη δωρική εσωτερική κιονοστοιχία

ΘΕΣΗ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΡΙΤΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΟΝΩΝ ΑΡΤΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΟΝΩΝ

Ολυμπία, ναός Ήρας 8
Κέρκυρα, ναός Αρτέμιδος 10

Αίγινα, ναός Αφαίας (αρχαϊκός) 3
Σελινούς, ναός ΘΤ Απόλλωνος (τρίτονη) 10
Συρακούσες, ναός Απόλλωνος 7
Κόρινθος, ναός Απόλλωνος 4
Μεταπόντιο, ναός Α Απόλλωνος 7
Αίγινα, ναός Αφαίας (κλασικός) 5
Σούνιο, ναός Ποσειδώνος (παλαιός) 5
Πρασιδάκι, ναός Αθηνάς 5
Ποσειδωνία, ναός Ήρας II 7
Ολυμπία, ναός Διός 7
Αθήνα, ναός Ηφαίστου 7
Αθήνα, Παρθενών 10

Παλλήνη, ναός Αθηνάς 6
Άργος, ναός Ήρας 5
Ισθμια, ναός Ποσειδώνος 6

231 Ο Δ.Η. Κωνσταντινίδης (Παραδόσεις, 125) πιστεύει ότι υπήρχε μόνον ο κίονας που βρέθηκε, ενώ ο Σπ. Μαρινάτος υπέ
θεσε και δεύτερο.
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Π ΙΝ Α Κ Α Σ  14

Δωρικοί ναοί με διπλή ιωνική (ή κορινθιακή) εσωτερική κιονοστοιχία

ΘΕΣΗ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΟΝΩΝ (μακράς πλευράς)

Ερέτρια, ναός Δαφνηφόρου Απόλλωνος 8
Κυρήνη, ναός Διάς 10
Δελφοί, ναός Απόλλωνος 8
Επίδαυρος, ναός Ασκληπιού 7
Μολύκρειο, ναός «Ποσειδώνος»232 4

Νεμέα, ναός Διός 6

Στράτος, ναός Διός 4

Επίδαυρος, ναός Αρτέμιδος 4

ΠΙΝΑΚΑΣ 15

Δωρικοί ναοί με διπλή ιωνική εσωτερική «κιονοστοιχία» που καταλήγει σε ημικίονες

ΘΕΣΗ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΟΝΩΝ (μακράς πλευράς)

Βάσσες Φιγαλείας, ναός Επικουρίου Απόλλωνος 5
Λουσοί, ναός Αρτέμιδος 5
Τεγέα, ναός Αλέας Αθηνάς 7

ΠΙΝΑΚΑΣ 16

Ιωνικά μνημεία με διπλή ιωνική εσωτερική κιονοστοιχία

ΘΕΣΗ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΟΝΩΝ (μακράς πλευράς)

Ύρια Νάξου, ναός 4
Νάξος, ναός Απόλλωνος 8
Καρθαία Κέας, ναός Απόλλωνος 6
Βραυρώνα, ναός Αρτέμιδος 4
Ερέτρια, ναός Δαφνηφόρου Απόλλωνος 8
Σάμος, ναός Ήρας III 10
Σάμος, ναός Ήρας IV 11
Αυλίδα, ναός Αρτέμιδος 4
Σούνιο, ναός Αθηνάς 4
Ωρωπός, ναός Αμφιαράου 5
Επίδαυρος, ναός Αρτέμιδος 5
Επίδαυρος, ναός Κυνορτίου 5
Μαγνησία επί Μαιάνδρω, ναός Αρτέμιδος Λευκοφρυηνής 3
Έφεσος, ναός Αρτέμιδος II 7
Σάρδεις, ναός Αρτέμιδος 6
Αθήνα, ναός Ολυμπίου Διός 8
Δήλος, Οίκος Ναξίων I 8

232 Ο Α.Κ. Ορλάνδος (Μολύκρειον, 60, εικ. 8) αναπαριστά το ναό ως αντίστοιχο του ναού της Στράτου. Δεν κάνει νύξη για 
το είδος της κιονοστοιχίας, που φαίνεται να είναι ιωνική.
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Από τους πίνακες 12-16 προκύπτει ότι:
α. Οι δωρικοί ναοί που έχουν διπλή ιωνική κιονοστοιχία έχουν άρτιο αριθμό κιόνων στις μακρές 
πλευρές, που απέχουν αρκετά από τους τοίχους του σηκού, ώστε το κεντρικό κλίτος να είναι σχε
τικά στενό. Εξαίρεση αποτελεί ο μικρός ναός του Ασκληπιού στην Επίδαυρο, όπου οι κίονες είναι κα
θαρά διακοσμητικοί: οι τέσσερις ακραίοι ακουμπούν, μάλιστα, στις γωνίες του ναού, δεν υπάρχει 
δηλαδή μετακιόνιο (πίνακας 14).
β. Οι περισσότεροι ιωνικοί ναοί με διπλή εσωτερική κιονοστοιχία έχουν άρτιο αριθμό κιόνων στις 
μακρές πλευρές της κιονοστοιχίας αυτής233 (πίνακας 16).
γ. Οι δωρικοί ναοί (πίνακας 13) έχουν συνήθως διπλή δίτονη εσωτερική κιονοστοιχία (κοντά στους 
τοίχους του σηκού) με περιττό αριθμό κιόνων, τρεις, πέντε ή επτά, ανάλογα με την κλίμακα του μνη
μείου. Κατ’ εξαίρεση, οι ναοί της Ήρας στην Ολυμπία και της Αρτέμιδος στην Κέρκυρα, ο ναός GT 
Απόλλωνος στον Σελινούντα, ο ναός του Απόλλωνος στην Κόρινθο, ο Παρθενών και ο ναός του Πο- 
σειδώνος στην Ισθμια έχουν άρτιο αριθμό κιόνων σε κάθε μακρά πλευρά της εσωτερικής κιονοστοι- 
χίας, γεγονός που θα μπορούσε να αποδοθεί στην πρωιμότητά τους (εκτός από τον Παρθενώνα και 
τον κλασικό ναό της Ισθμιας), αλλά και σε άλλους παράγοντες: Οι κίονες κάθε πλευράς του ναού της 
Αρτέμιδος στην Κέρκυρα απέχουν αρκετά από τους τοίχους του σηκού, ώστε το κεντρικό κλίτος να 
είναι στενό, κατά τα ιωνικά πρότυπα. Στο ναό GT Απόλλωνος στον Σελινούντα παρατηρούνται διά
φοροι ιωνισμοί, όπως στις ανατολικές παραστάδες και στο επιστύλιο της εσωτερικής κιονοστοιχίας 
(ή στο επιστύλιο του τοίχου του σηκού). Ως ιωνισμός μπορεί να θεωρηθεί ο άρτιος αριθμός κιόνων 
κάθε πλευράς της εσωτερικής κιονοστοιχίας. Ο ναός του Απόλλωνος στην Κόρινθο εμφανίζει ομοιό
τητες προς το ναό του Απόλλωνος στις Συρακούσες, που κατασκευάστηκε από Κορίνθιους αποίκους 
και αποτελεί βελτιωμένη εκδοχή του: οι επτά κίονες της εσωτερικής κιονοστοιχίας του ναού των 
Συρακουσών αντιστοιχούν: α) στους τέσσερις κίονες της εσωτερικής κιονοστοιχίας του σηκού του 
ναού της Κορίνθου, β) στους δύο κίονες του ξεχωριστού χώρου που έχει προσπέλαση από τον οπι
σθόδομο, όπως όλοι οι ναοί στην Ακρόπολη, και γ) στον εγκάρσιο τοίχο που χωρίζει το σηκό από τον 
προαναφερόμενο χώρο. Ο Παρθενών παρουσιάζει πλήθος ιωνικών στοιχείων. Άλλωστε και η εν λόγω 
εσωτερική του κιονοστοιχία έχει σχήμα Π, με κίονες που απέχουν αρκετά από τους τοίχους του ση
κού, κατά τα ιωνικά πρότυπα. Στο δυτικό διαμέρισμα, μάλιστα, πίσω από το σηκό, είχε εσωτερικά ιω
νικούς κίονες. Ο ναός του Ποσειδώνος στην Ισθμια είχε έξι κίονες στην εσωτερική κιονοστοιχία, κατ’ 
απομίμηση πιθανώς του πρώιμου αρχαϊκού ναού του 7ου αιώνα π.Χ.
Ο Α.Κ. Ορλάνδος έχει διατυπώσει την άποψη234 ότι οι μονότονες διπλές ιωνικές κιονοστοιχίες απο
τελούν εξέλιξη των δίτονων διπλών δωρικών κιονοστοιχιών που απαντώνται σε δωρικούς ναούς. Οι 
διπλές κιονοστοιχίες αποτελούν εξέλιξη των αξονικών, διότι εξασφαλίζουν άνοιγμα κατά τον κατά 
μήκος άξονα του ναού. Κατά τον ίδιο τρόπο, εξέλιξη αποτελεί και ο άρτιος αριθμός κιόνων, διότι 
εξασφαλίζει άνοιγμα (και όχι κίονα) κατά το μέσον της κιονοστοιχίας. Αυτό δεν θα ήταν άμεσα αντι
ληπτό αν η προσπέλαση στο ναό γινόταν από τους μακρούς τοίχους, όπως στο ναό της Δήμητρος 
στο Σαγκρί Νάξου, ή αν υπήρχε θύρα στο μέσον της μακράς πλευράς, όπως στο ναό της Αλέας 
Αθηνάς στην Τεγέα235.
Οι κίονες της εσωτερικής κιονοστοιχίας ήταν μικρότερων διαστάσεων από τους υπόλοιπους- άλλω
στε και το θεμέλιό τους έχει μικρότερο πλάτος. Το κενό που άφηναν προς την πλευρά του τοίχου

233 Την άποψη έχει διατυπώσει ο Α.Κ. Ορλάνδος (Στράτος 1923, 36).
234 Ορλάνδος, Στράτος 1923, 42.
235 Θύρες στη μακρά πλευρά έχουν για διάφορους λόγους και οι ναοί του Επικουρίου Απόλλωνος, της Αρτέμιδος στους 
Λουσούς, ο ναός Α στο Παλλάντιο, ο ναός στη Δρήρο, οι ναοί της Ήρας στην Περαχώρα, του Απόλλωνος Καρνείου στη 
Θήρα και της Δέσποινας στη Λυκόσουρα.
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του σηκού δεν ήταν σημαντικό. Η κιονοστοιχία αυτή ήταν μάλλον δίτονη, διότι η άνω διάμετρος των 
κιόνων είναι πολύ μικρή και σε περίπτωση που η κιονοστοιχία ήταν μονότονη, θα είχε διακοσμητι- 
κό χαρακτήρα. Δεν είναι γνωστό αν η στάθμη του στυλοβάτη της εσωτερικής κιονοστοιχίας εξείχε 
ελαφρώς της στάθμης του δαπέδου (εν προκειμένω αποκαθίσταται στην ίδια στάθμη).
Υποθέτω ότι οι εσωτερικές κιονοστοιχίες υποβάσταζαν πάνω από τα επιστύλια κάποιο μικρού πλά
τους υπερώο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα έπρεπε να δημιουργηθεί ατελής, έστω, θριγκός, με σο
βαρά προβλήματα στη διάταξη των μετοπών και των τριγλύφων του: αν υπήρχε ζωφόρος, τότε είτε 
οι άξονες των τριγλύφων δεν θα συνέπιπταν με άξονες κιόνων (σε διάταξη ελεύθερη) είτε θα συνέ
πιπταν μερικοί άξονες των κιόνων και των τριγλύφων με ποικίλα πλάτη μετοπών, γεγονός που θα 
αποτελούσε σοβαρή μορφολογική ατέλεια.
Αν υπήρχε υπερώο, η πρόσβαση θα επιτυγχανόταν μέσω αιρετής ή μόνιμης κλίμακας που βρισκό
ταν στο σηκό, πίσω από τις παραστάδες, κοντά στο σηκοπροδόμιο τοίχο (πάντως, το μικρό πάχος 
των τοίχων δεν επιτρέπει την εντοίχιση κλίμακας). Κλίμακες στην περιοχή αυτή είχαν ο ναός ΘΤ 
Απόλλωνος στον Σελινούντα, οι ναοί της Αθηνάς και της Ήρας II στην Ποσειδωνία, του Διός στην 
Ολυμπία (μικρές ξύλινες), ο ναός Α «Ηρακλέους» στον Ακράγαντα, ο Παρθενών κ.ά.

Τοίχοι

Από τον τοίχο του σηκού έχουν διασωθεί ορισμένες λιθόπλινθοι (εγγώνιοι236 λίθοι) (Σχέ δ. 46, 47, 48). 
Από αυτές ακέραιη είναι η αγελαία ΝΠ1, που ανήκε στο δεξιό μέρος του νότιου τοίχου, αφού κατά την 
απόθεσή της πατούσε πρώτα αριστερά. Η λιθόπλινθος έχει μήκος 1,325 μ., πλάτος 59,70 εκ. (όσο το 
πλάτος του τοίχου του σηκού) και ύψος 33,50 εκ. Ίδιο ύψος έχει και η λιθόπλινθος ΝΠ5, ενώ η ΝΠ2 έχει 
ύψος 34, η ΝΠ4 33,20 και η ΒΠ 33,70 εκ. (στη ΝΠ3 δεν σώζεται το ύψος). Οι τοίχοι δηλαδή του σηκού 
ήταν κτισμένοι σχεδόν ισόδομα. Οι μικροδιαφορές στο ύψος δύσκολα γίνονται αντιληπτές. Εξάλλου, 
τέτοιες λεπτομέρειες αποκρύπτονταν από το επίχρισμα. (Στην περίπτωση που δεχθούμε ότι και οι επι- 
χρισμένες όψεις του τοίχου ήταν αρμολογημένες, οι αρμοί στο επίχρισμα ήταν δυνατόν να μην ακολου
θούν αυτούς των λιθοπλίνθων.) Το αρχικό μήκος και πλάτος δεν σώζεται σε καμία λιθόπλινθο, εκτός 
από τη ΝΠ1. Στη ΝΠ3 σώζεται το ήμισυ εντορμίας ανάρτησης (αρπάγη), στην περιοχή του κέντρου 
βάρους της. Στο μέσον περίπου της ΝΠ5 σώζεται μοχλοβόθριο σε θέση συμβατή με τις διαστάσεις 
της ΝΠ1, η οποία φέρει και αυτή μοχλοβόθριο στο μέσον του πλάτους της, πράγμα που σημαίνει 
ότι οι λιθόπλινθοι του τοίχου του σηκού ήταν ισομήκεις, έτσι ώστε κάθε αρμός ώσεως να είναι συνα- 
ξονικός με το μέσον της υποκείμενης λιθοπλίνθου, όπως συμβαίνει σε πλήθος μνημείων.
Με βάση τα προαναφερθέντα θα ήταν δυνατή η γραφική αποκατάσταση του τοίχου του σηκού και 
του ύψους της παρακείμενης παραστάδας, αν ήταν γνωστό το ύψος του ορθοστάτη237, το οποίο 
μπορεί να εκτιμηθεί ανάλογα με: α) το μήκος του, β) το ύψος των υπερκείμενων λιθοπλίνθων του 
τοίχου του σηκού, και γ) την κάτω διάμετρο των κιόνων της περίστασης. Για να καταστεί δυνατός 
ο υπολογισμός καταρτίστηκε ο πίνακας 17 που περιλαμβάνει στοιχεία από διάφορα αρχαϊκά και 
κλασικά μνημεία της μητροπολιτικής Ελλάδας.

236 Η λέξη «εγγώνιος» χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι ο λίθος έχει ορθές γωνίες, είναι κοινώς «γωνιασμένος» (Ορλάν- 
δος - Τραυλός, Λεξικόν, 87).
237 Ασυνήθιστη θα ήταν η απουσία ορθοστάτη, ώστε ο τοίχος του σηκού να εδράζεται απευθείας στον τοιχοβάτη. Ορθο
στάτες υπάρχουν ήδη στα πρώιμα μνημεία, όπως για παράδειγμα στον αρχαϊκό ναό της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα. Στο ναό 
των Μέσων στη Λέσβο αντί ορθοστατών υπάρχουν δύο στρώσεις κατά το ύψος, φαινόμενο σπάνιο. Ο ορθοστάτης θεω
ρείται μορφολογικό λείψανο της λίθινης επένδυσης του κάτω μέρους των πλίνθινων τοίχων των πρώιμων μνημείων, ώστε 
να είναι αποτελεσματικότερη η προστασία τους από τα όμβρια. Τέτοιες επενδύσεις έχουν εντοπιστεί σε γεωμετρικά και 
αρχαϊκά μνημεία, ιδίως στις περιοχές των παραστάδων π.χ. στο ναό της Ήρας στην Ολυμπία, στο Μέγαρο της Δήμητρος 
Μαλοφόρου και στο ναό Ο στον Σελινούντα, στον πρώτο ναό της Αθηνάς στη Μίλητο και στη στοά αναθημάτων του ιερού 
στη Σαμοθράκη. Συνεπώς, η ύπαρξη ορθοστάτη στο ναό της Αθηνάς Μακίστου θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη.
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200 ΠΙΝΑΚΑΣ 17

Υπολογισμός του ύψους του τοίχου του σηκού και της παραστάδας

ΘΕΣΗ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΨΟΣ
ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ (Υ)

ΜΗΚΟΣ
ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ (Μ)

Μ : Υ ΥΨΟΣ 
ΛΙΘΩΝ (υ)

ΜΗΚΟΣ 
ΛΙΘΩΝ (μ)

Υ : υ Υ :ΚΑΤΩ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ

Ολυμπία, ναός Ήρας 1,03 0,803
Αίγινα, ναός Αφαίας (αρχαϊκός) 0,86 1,70 1,976 0,353 0,815 1,055 1,19-1,344
Τεγέα, ναός Αρτέμιδος Κνακεάτιδος 0,48 0,65 1,354 0,26 ; 1,846 0,727
Ολυμπία, Θησαυρός Σικυωνίων 0,65 0,29 2,241 ]
Δελφοί, ναός Απόλλωνος (Αλκμεωνιδών) 1,75 2,041 1,166 0,44 1,02 3,977 ;
Δελφοί, ναός Προναίας Αθηνάς II 0,895 — 1,10 — 1,229 0,341 — 0,84 2,625 0,892
Αίγινα, ναός Αφαίας (κλασικός) 0,997 1,695 1,700 0,4067 0,854 2,451 1,007
Δήλιο Πάρου, ναός Αρτέμιδος 0,667 0,265 2,494 0,943
Δελφοί, Θησαυρός Αθηναίων 0,61 0,96 1,574 0,38 0,96 1,605 0,801
Πρασιδάκι, ναός Αθηνάς 0,86 0,31 0,782
Ολυμπία, ναός Διός 1,75 — 2,736 -  1,563 0,524 -  1,368 3,340 0,779
Δήλος, ναός Απόλλωνος («Δηλίων») 0,99 1,047
Αθήνα, ναός Ηφαίστου 0,85 2,488 2x1,464 0,512 1,229 1,660 0,834
Αθήνα, Παρθενών 1,156 2,44 1,106 0,524 1,229 2,206 0,607
Σούνιο, ναός Ποσειδώνος 0,842 — 1,26 -1,496 0,30/0,60 1,79 2,807/1,403 0,809
Ραμνούς, ναός Νεμέσεως 0,825 1,05 1,273 0,395 2,089 1,155
Βάσσες Φιγαλείας, ναός Επικουρίου Απόλλωνος 0,956 1,3375 1,339 0,387 1,3375 2,470 0,823
Βραυρώνα, Στοά 0,93 1,22 1,341 0,445 1,22 2,090 1,384
Νεμέα, ναός Διός 1,47 1,872 1,273 0,43 0,936 3,419 0,901
Τεγέα, ναός Αλέας Αθηνάς 1,278 1,791 1,401 0,385 1,791 :2 3,319 0,825
Στράτος, ναός Διός 1,285 2,435 1,895 — 0,40 1,125 3,213 0,983
Δήλος, ναός Δώδεκα Θεών 0,99 0,33 0,825 3 1,435

Οι μετρήσεις είναι σε μ.



Σε πολλά μνημεία το μήκος των λίθων του ορθοστάτη ισούται με το μήκος των υπερκείμενων λίθων 
των δόμων του σηκού. Αν το ίδιο συνέβαινε στο ναό της Αθηνάς Μακίστου, το μήκος κάθε λιθοπλίν- 
θου του ορθοστάτη θα ήταν 1,325 μ. Με βάση τον πίνακα 17, το ύψος του ορθοστάτη εκτιμάται (σε 
αναλογία προς το μήκος του) από 77,90 έως 99 εκ., αν ο ναός συγκριθεί με τον αρχαϊκό ναό της 
Αφαίας, τον Θησαυρό των Αθηναίων στους Δελφούς, τους ναούς του Διός στην Ολυμπία, του 
Ηφαίστου στην Αθήνα, του Ποσειδώνος στο Σούνιο και της Νεμέσεως στον Ραμνούντα, που είναι 
μνημεία ανάλογης κλίμακας και περίπου ίδιας εποχής (αρχαϊκοί και κλασικοί χρόνοι).
Το ύψος του ορθοστάτη υπολογίζεται κατ’ αναλογία προς το ύψος των λιθοπλίνθων των δόμων του 
σηκού (που είναι 33,50 εκ.), με βάση την προτελευταία στήλη του πίνακα 17. Από τη σύγκριση με τους 
ναούς της Προναίας Αθηνάς II στους Δελφούς, της Αφαίας (αρχαϊκός), της Αρτέμιδος στο Δήλιο 
Πάρου, του Ποσειδώνος στο Σούνιο και του Επικουρίου Απόλλωνος προκύπτει ύψος ορθοστάτη 
από 82,10 έως 94 εκ.
Τέλος, αν το ύψος του ορθοστάτη εκτιμηθεί κατ’ αναλογία προς την κάτω διάμετρο των κιόνων της 
περίστασης, σύμφωνα με την τελευταία στήλη του πίνακα 17, αυτό υπολογίζεται από 76,20 έως
98,50 εκ., αν ληφθούν υπόψη οι αναλογίες των ναών της Ήρας στην Ολυμπία, της Προναίας Αθη
νάς II στους Δελφούς, της Αφαίας (κλασικός), του Θησαυρού των Αθηναίων στους Δελφούς, των 
ναών της Αθηνάς στο Πρασιδάκι, του Διός στην Ολυμπία, του Ηφαίστου στην Αθήνα, του Ποσει- 
δώνος στο Σούνιο, του Επικουρίου Απόλλωνος, της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα, του Διός στη Νεμέα 
και του Διός στη Στράτο.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πρώτης στήλης του πίνακα 17, οι ορθοστάτες μνημείων αρ
χαϊκών και κλασικών χρόνων και ανάλογης κλίμακας με το ναό της Αθηνάς Μακίστου έχουν ύψος 
περίπου 92 + (-)8 εκ.
Ανακεφαλαιώνοντας, αν συνδυάσω τα αποτελέσματα των υπολογισμών που έγιναν με βάση τα προ- 
αναφερόμενα κριτήρια, προκύπτει εκτιμώμενο ύψος του ορθοστάτη από 84 έως 94 εκ., δηλαδή 
89 + (-)5 εκ. Αν το ύψος του ορθοστάτη επιλέχθηκε από τους αρχαίους οικοδόμους ως πολλαπλά
σιο αρχαίων μονάδων μήκους, τότε το ύψος αυτό μπορεί να είναι ένα από τα ακόλουθα:
2 πόδες + 2 παλαστές + 1 δάκτυλος = 83,79375 εκ.
2 πόδες + 2 παλαστές + 2 δάκτυλοι = 85,83750 εκ.
2 πόδες + 2 παλαστές + 3 δάκτυλοι = 87,88125 εκ.
2 πόδες + 3 παλαστές = 89,92500 εκ.
2 πόδες + 3 παλαστές + 1 δάκτυλος = 91,96875 εκ.
2 πόδες + 3 παλαστές + 2 δάκτυλοι = 94,01250 εκ.
2 πόδες + 3 παλαστές + 3 δάκτυλοι = 96,05625 εκ.
2 πόδες + 4 παλαστές = 98,10000 εκ.

Από αυτά επιλέγω ως πιθανό ύψος του ορθοστάτη τα 89,925 (-90) εκ., δεδομένου ότι αυτό αντι
στοιχεί σε άθροισμα που δεν περιλαμβάνει υποδιαιρέσεις σε δακτύλους και βρίσκεται πλησιέστερα 
στα 89 εκ. που αποτελούν το μέσο όρο του εκτιμώμενου ύψους.
Έχει σωθεί η νοτιοδυτική γωνία του τοιχοβάτη (Σχέδ. IV, 16). Η άνω στάθμη του τοιχοβάτη υπέρ- 
κειται της άνω στάθμης των πλακών του πτερού κατά 3,90 εκ. Το τμήμα του τοιχοβάτη που σώζεται 
είναι μικρών διαστάσεων, ώστε να μην είναι δυνατόν να διαγνωστεί αν ο ορθοστάτης είχε αντίθημα 
και αν το αντίθημά του είχε το ίδιο ύψος. Στην προτεινόμενη αποκατάσταση ο ορθοστάτης έχει αντί
θημα ίδιου πάχους, αλλά και ύψους, όπως συμβαίνει και στο ναό της Αθηνάς στο Πρασιδάκι. Σε 
μεταγενέστερα μνημεία το αντίθημα έχει μικρότερο ύψος: πατάει σε ψηλότερη στάθμη και απολή
γει άνω στην ίδια στάθμη με τον ορθοστάτη, όπου εδραζόταν ο πρώτος δόμος του τοίχου του ση
κού. Το φαινόμενο παρατηρείται στους ναούς του Διός στην Ολυμπία, του Επικουρίου Απόλλωνος,
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της Ήρας στο Άργος και της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα. Τα περισσότερα μνημεία έχουν δίλιθο ορθο
στάτη, αν και ορισμένα έχουν μονολιθικό, όπως ο ύστερος ναός του «Ασκληπιού» στη Μεσσήνη. 
Υποθέτω πως ο ορθοστάτης ήταν ελαφρώς παχύτερος του τοίχου του σηκού και εξείχε κατά 1 εκ. 
από κάθε πλευρά, δηλαδή 59,70+2 = 61,70 εκ. Συμμετρικά εξέχει ο ορθοστάτης στους ναούς της 
Αφαίας (κλασικός), της Αρτέμιδος στο Δήλιο Πάρου, του Διός στην Ολυμπία, του Ηφαίστου στην 
Αθήνα, του Ποσειδώνος στο Σούνιο, στον Παρθενώνα (;) και στους ναούς του Επικουρίου Απόλ
λωνος και του Διός στη Στράτο. Στο ναό της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα εξοχή του ορθοστάτη πα- 
ρατηρείται μόνο προς τα πτερά, ενώ στο ναό του Διός στην Νεμέα η εξοχή προς το σηκό είναι μι
κρότερη από αυτήν προς το πτερό.
Οι ναοί των οποίων ο τοίχος του σηκού έχει αρκετό πάχος κτίζονται συνήθως με δύο ή περισσότε
ρες σειρές δρομικών λίθων, με παρεμβολή διάτονων. Στις περιπτώσεις αυτές -γ ια  λόγους μάλλον 
αισθητικούς- ο πρώτος δόμος, που είναι ακριβώς αμέσως μετά τον ορθοστάτη, και ο τελευταίος, 
που περιλαμβάνει το επίκρανο, εμφανίζουν στις στενές όψεις του μνημείου διάτονη λιθόπλινθο. 
Συνεπώς προκύπτει ότι ο αριθμός των δόμων των τοίχων είναι περιττός, συνήθεια που σύμφωνα 
με τα στατιστικά δεδομένα238 φαίνεται να επικράτησε και σε ναούς που έχουν δρομικούς μόνο λί
θους, όπως ο ναός της Αθηνάς Μακίστου239. Έτσι, υπολογίζεται ότι οι δόμοι του τοίχου του σηκού 
ήταν 11 (9 ή 13 δόμοι είναι εκτός της κλίμακας του μνημείου). Το μέσο ύψος των λίθων του σηκού 
είναι 33,50 εκ. και το ύψος του ορθοστάτη περίπου 90 εκ., ενώ ο τοιχοβάτης εξέχει του δαπέδου 
του πτερού κατά 3,90 εκ. Εκτελώντας την πράξη 11x0,335 + 0,90 + 0,039=4,624 μ., προκύπτει το 
εκτιμώμενο ύψος της παραστάδας και του τοίχου, ύψος που συμβιβάζεται με αυτό των κιόνων 
(4,578 μ.). Αν ο αριθμός των δόμων του σηκού ήταν 9 ή 13, τότε η πράξη θα έδινε αντίστοιχα 3,954 
και 5,294 μ., που διαφέρουν κατά πολύ από το εκτιμώμενο ύψος των κιόνων.
Οι παρασπάδες και οι κίονες ορισμένων ναών απολήγουν άνω στην ίδια στάθμη, όπως για παρά
δειγμα στους ναούς της Αφαίας (κλασικός), της Αρτέμιδος στο Δήλιο Πάρου, του Ηφαίστου στην 
Αθήνα, της Αθηνάς στην Παλλήνη, της Νεμέσεως στον Ραμνούντα και του Επικουρίου Απόλλωνος. 
Σε διαφορετική στάθμη απέληγαν οι κίονες και οι παρασπάδες του ναού της Αθηνάς Μακίστου, όπως 
στο ναό του Διός στην Ολυμπία, στον Παρθενώνα, στο Μητρώον στην Ολυμπία και στους ναούς της 
Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα και του Διός στη Νεμέα.
Αν οι κίονες στερούνταν έντασης, όπως στο ναό του Απόλλωνος στην Κόρινθο, τότε το πιθανότερο 
είναι πως ούτε οι παρασπάδες θα είχαν. Στην προτεινόμενη αποκατάσταση οι παρασπάδες σχε
διάζονται και χωρίς μείωση, που αν υπήρχε θα ήταν ελάχιστη. Χωρίς μείωση αποκαθίστανται και οι 
τοίχοι του σηκού240.
Οι παρασπάδες των δωρικών μνημείων συνήθως στερούνται βάσης, όπως του ναού της Αρτέμιδος 
στο Δήλιο Πάρου. Χωρίς βάση αποκαθίστανται και οι παρασπάδες του ναού της Αθηνάς Μακίστου. 
Οι λίθοι των επικράνων των παρασπάδων έχουν συνήθως μήκος ίσο προς το ήμισυ του μήκους των 
αγελαίων λίθων του τοίχου του σηκού, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση 1,325/2 μ.
Οι τοίχοι αποκαθίστανται χωρίς επίτοιχο επιστύλιο241, όπως στα περισσότερα πρώιμα μνημεία. Το 
πάχος του σηκοοπισθοδόμιου τοίχου αποκαθίσταται σε 59,70 εκ., όσο και το πάχος των μακρών

238 Με παρόμοιες σκέψεις ο Η. Baumann κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δόμοι του ναού της Αθηνάς στη Λίνδο θα έπρε
πε να ήταν 13 (Dyggve, Athana Lindia, 114), ενώ ο Ε. Dyggve θεωρεί ότι πρέπει να ήταν 15. Οι δόμοι του ναού του Διός 
στην Ολυμπία είναι 17, του Ερεχθείου 13 και του ναού της Αθηνάς Νίκης 9.
239 Στο ναό της Αθηνάς Μακίστου έχουν βρεθεί κατά χώραν δύο μόνο λιθόπλινθοι του τοίχου του σηκού, που καταλάμ
βαναν όλο το πάχος του τοίχου. Το πιθανότερο είναι ότι αυτό συνέβαινε με όλες τις λιθοπλίνθους της κατηγορίας αυτής, 
διότι καθεμία είχε μόνον ένα μοχλοβόθριο στο μέσον του πλάτους και του μήκους της άνω πλευράς.
240 Υπήρχαν μνημεία στα οποία οι τοίχοι του σηκού εμφάνιζαν μείωση, όπως στο ναό της Αρτέμιδος Κνακεάτιδος. Βλ. Ρω
μαίος, Κνακεάτις, 19.
241 Επίτοιχο επιστύλιο έχει, για παράδειγμα, ο Παρθενών.
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πλευρών του σηκού. Το πάχος του θυραίου τοίχου αποκαθίσταται σε 76,30 εκ. Παχύτερους θυραίους 
τοίχους έχουν ο ναός της Αρτέμιδος στην Κέρκυρα, οι ναοί C, D, FS στον Σελινούντα, οι ναοί της Αθη- 
νάς και της Αργείας Ήρας στην Ποσειδωνία, ο ναός της Αφαίας (κλασικός), ο ναός GT Απόλλωνος στον 
Σελινούντα, ο ναός της Αθηνάς στις Συρακούσες, οι ναοί ER Ήρας και Α Απόλλωνος στον Σελινούντα, 
ο ναός της «Νίκης» στην Ιμέρα, ο ναός στους Επιζεφυρίους Λοκρούς (ιωνικός), οι ναοί της Αθηνάς στο 
Πρασιδάκι, της Ήρας II στην Ποσειδωνία, του Διός στην Ολυμπία, οι ναοί D «Ήρας Λακινίας» και Α 
«Ηρακλέους» στον Ακράγαντα, ο Παρθενών, οι ναοί του Ποσειδώνος στο Σούνιο, του Απόλλωνος («Δη- 
λίων») στη Δήλο, ο ναός F «Ομονοίας» στον Ακράγαντα, οι ναοί του Επικουρίου Απόλλωνος, του Απόλ
λωνος («Αθηναίων») στη Δήλο, του Διός στη Νεμέα και του Διός στη Στράτο. Οι αρχαίοι οικοδόμοι 
κατασκεύαζαν παχύτερους θυραίους τοίχους242 σε όλες σχεδόν τις εποχές, είτε διότι θεωρούσαν ότι η 
αντοχή του τοίχου μειωνόταν λόγω του ανοίγματος είτε για να τονίσουν την εντύπωση της ευστάθειας, 
αφού το πάχος των τοίχων, όταν υπάρχει άνοιγμα, γίνεται εύκολα αντιληπτό από το σώκορο.
Υποθέτω ότι η θύρα ήταν εσώθετη. Δεδομένου ότι το κατώφλι υπέρκειται συνήθως του δαπέδου 
του σηκού για να μην εμποδίζεται το άνοιγμα των θυροφύλλων, αυτό αποκαθίσταται σε στάθμη 5 εκ. 
ψηλότερη από αυτήν του σηκού, δηλαδή σε στάθμη +1,395 μ. σε σχέση με την ευθυντηρία. Το δά
πεδο του σηκού βρίσκεται σε στάθμη +1,345 μ., τα δάπεδα του προνάου και του οπισθονάου σε 
στάθμη +1,042 μ. και των πτερών σε στάθμη +1,003 μ. Συνεπώς, το κατώφλι απέχει του δαπέδου 
του προνάου κατά 1,395-1,042 = 0,353 μ. Το ίδιο συνήθως ύψος έχει και το ανώφλι. Οι παραστάδες 
αποκαθίστανται σε ύψος 4,624 μ. Άρα το ελεύθερο ύψος της θύρας αποκαθίσταται σε 4 ,6 2 4 -2 χ 
0,353 = 3,918 μ. Συνεπώς, το πλάτος της θα ήταν κατά τον Βιτρούβιο (6.6) 3,918:2 = 1,959 μ. και το 
οικοδομικό της πλάτος περί τα 2,15 μ.
Η θύρα περιβαλλόταν από λίθους που έφεραν ταινία. Τα σωζόμενα μέλη υπάγονται στην κατηγορία Θ. 
Οι λίθοι ΝΘ1 και Ν02 έχουν πάχος 37,10 εκ. (ενώ ο ΝΘ3 34 εκ.) και ταινία ύψους 10 εκ., που εξέχει του 
κορμού από 6 έως 1 εκ. (από το λίθο ΒΘ δεν σώζονται τα άκρα, αλλά τμήμα του πυρήνα). Το πλάτος 
των μελών Θ είναι 42,50 εκ. συμπεριλαμβανόμενης της ταινίας και 41,50 εκ. χωρίς αυτήν. Τα μέλη της 
κατηγορίας είχαν αναθήματα, όπως προκύπτει από τις αναθυρώσεις των πίσω όψεων. Συνεπώς, ο θυ- 
ραίος τοίχος ήταν ο μόνος που έφερε δύο σειρές λίθων δρομικά και πιθανώς και διάτονους243.
Ο λίθος ΝΘ2 φέρει στην άνω πλευρά τόρμο συνδέσμου σχήματος Τ και συνεπώς ανήκει στο ανώ
φλι. Ο ΝΘ3 φέρει στο άνω μέρος εντορμία γόμφωσης και μοχλοβόθριο, συνανήκει με τον ΝΘ2 και 
αποτελεί το αριστερό πέρας του ανωφλιού. Οι ΝΘ1 και ΒΘ σώζουν ακέραιο το αριστερό τμήμα 
τους και αν ανήκαν στο ανώφλι θα αποτελούσαν την αριστερή του απόληξη την οποία, όπως ανα
φέρθηκε, καταλάμβανε ο λίθος ΝΘ2. Συνεπώς ανήκουν στα κατακόρυφα τμήματα του θυρώματος. 
Αν οι λίθοι Θ δεν ανήκαν στο θυραίο τοίχο αλλά σε άλλον, πλάτους 59,70 εκ., τότε τα αντιθήματά 
τους θα είχαν πλάτος (χωρίς ταινία) μόλις 59,70-41,50 = 18,20 εκ. Αν μάλιστα βρίσκονταν σε στάθ
μη ψηλότερη των εσωτερικών παραστάδων (γεγονός που θα δικαιολογιόταν από την ύπαρξη ται
νίας), τα αναθήματα θα είχαν πλάτος 18,20-3,80 = 14,40 εκ. (αν το πλάτος του τοίχου μειωνόταν 
μετά τα επίκρανα). Άρα, τα μέλη Θ θα μπορούσαν να ανήκουν μόνο στο θυραίο τοίχο με αναθή
ματα πλάτους 76,30-41,50 = 34,80 εκ.

242 Ο Α.Κ. Ορλάνδος (Παρθενών, τ. 2, 265-267) έχει επιχειρήσει σύνοψη των απόψεων που έχουν αναπτυχθεί σχετικά με το 
θέμα. Το φαινόμενο απαντάται σε ναούς της Σικελίας, της Μεγάλης Ελλάδας και της μητροπολιτικής Ελλάδας σε όλες τις 
εποχές. Οι A. Furtwángler κ.ά. {Aegina, 33) και F. Courby {Apollon - Délos, 12) σχετίζουν το μεγάλο πάχος του τοίχου με το 
θυραίο άνοιγμα: επειδή ο τοίχος εξασθενεί, τα φορτία μεταβιβάζονται στα άκρα του ανοίγματος όπου ασκείται μεγαλύτε
ρη πίεση. Σε αυτά, κατά τον Α.Κ. Ορλάνδο, προστίθεται και η πίεση της βαριάς οροφής. Η ενίσχυση των εγκάρσιων τοίχων 
έχει και αντισεισμική δράση -διότι οι μάζες του κτηρίου κατανέμονται ορθότερα στις δύο διευθύνσεις- δεν έχει γίνει όμως 
γ ι’ αυτό το σκοπό, δεδομένου ότι η πάχυνση αφορά μόνο στους θυραίους τοίχους, ενώ υπάρχουν πολλά παραδείγματα στα 
οποία οι μη θυραίοι εγκάρσιοι τοίχοι έχουν το ίδιο ή και μικρότερο πάχος από τους μακρούς τοίχους του σηκού.
243 Οι ορθοστάτες του ναού της Αθηνάς στο Πρασιδάκι είναι δίλιθοι, εκτός από το θυραίο που είναι τρίλιθος.
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Θριγκός

Για τη γραφική αποκατάσταση της όψης του θριγκού υπάρχουν πολλά στοιχεία, λείπουν όμως ορι
σμένα, μεταξύ των οποίων το ύψος του επιστυλίου.

ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ

Έχει διασωθεί τμήμα επιστυλίου (ή αναθήματος του), το ΒΕ (Σχέδ. 52), που δεν διατηρείται σε 
όλο το ύψος, καθώς και το μέλος Ε/Λ (Σχέδ. 51, Π ίν. 18α) που σώζει κανόνα, τμήματα σταγόνων 
και μέρος ταινίας. Ο κανόνας, ύψους 10 εκ., εισέχει της ταινίας μόλις 4 χιλ. Οι σταγόνες, διαμέτρου 
3,95 εκ., αφήνουν ενδιαμέσως κενά 5,70 εκ. Εκτελώντας την πράξη 3,95x6 + 5,70x5=52,20 εκ. 
βρίσκουμε το άθροισμα του μήκους των σταγόνων244 με τα μεταξύ τους πέντε κενά. Ο κανόνας θα 
είχε ελαφρώς μεγαλύτερο μήκος, ώστε να είναι συμβατός με το υπερκείμενο πλάτος της τριγλύ
φου, που είναι 54 εκ.
Για τον υπολογισμό του ύψους της ταινίας και των σταγόνων του επιστυλίου παρατίθεται ο πίνα
κας 18, του οποίου οι διαστάσεις δίνονται σε εκατοστά του μέτρου. Όπως προκύπτει από τον πίνα
κα αυτό, η ταινία έχει γενικά μεγαλύτερο ύψος από τον κανόνα, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. 
Στα περισσότερα μνημεία της εποχής του ναού της Αθηνάς Μακίστου η αναλογία ύψους ταινίας 
προς τον κανόνα του επιστυλίου είναι Υ : υ = 1,10 (βλ. τρίτη στήλη). Συνεπώς, αφού ο κανόνας του 
ναού της Αθηνάς Μακίστου έχει ύψος 10 εκ., υποθέτω ότι η ταινία του επιστυλίου είχε ύψος 11 εκ. 
Το ύψος των σταγόνων του επιστυλίου (βλ. τελευταία στήλη) είναι μεγαλύτερο από αυτό των στα
γόνων του γείσου στα περισσότερα μνημεία εκτός από ορισμένα νεότερα στα οποία συμβαίνει το 
αντίθετο. Δεδομένου ότι το ύψος των σταγόνων του γείσου του ναού της Αθηνάς Μακίστου είναι 
2,27 εκ., εκτιμάται ότι το ύψος των σταγόνων του επιστυλίου ήταν περί τα 3 εκ.
Στα κλασικά παραδείγματα η ταινία είναι περίπου το 1/12 του ύψους του επιστυλίου. Αν, λοιπόν, ο 
ναός της Αθηνάς Μακίστου είχε κλασικές αναλογίες, το αναμενόμενο ύψος του επιστυλίου θα ήταν 
0,11 χ 12 = 1,32 μ., ύψος εξαιρετικά μεγάλο. Ο λόγος της ταινίας προς το ύψος του επιστυλίου μάλ
λον θα ήταν μικρότερος του 11, ενώ η ύπαρξη κανόνα και ταινίας μεγάλου ύψους μάλλον οφείλε
ται στις βαριές αρχαϊκές αναλογίες του μνημείου. Το ύψος του επιστυλίου προκύπτει κατ’ αναλο
γία προς το ύψος της ζωφόρου, που και αυτή είναι αρκετά ψηλή (90,30 εκ.). Στα πρώιμα παρα
δείγματα η ζωφόρος εμφανίζει μικρότερο ύψος από το επιστύλιο, αλλά όχι με διαφορές της τάξης 
1,35-0,903 = 0,447 μ. Στα κλασικά χρόνια είναι περίπου ίσο και κατόπιν γίνεται μικρότερο.
Από το μέλος ΒΕ (σωζ. διαστ.: μήκ. 1,10 μ.- ύψ. 67' πλ. 34,50 εκ.) προκύπτει ότι το επιστύλιο ήταν 
ψηλό. Το μέλος αυτό δεν είναι πλήρες κατά το ύψος, το οποίο στο μέσον περίπου της μάζας του 
φθάνει τα 67 εκ. μετρούμενο από το κάτω μέρος του. Αν προσθέσουμε στο ύψος αυτό το ύψος 
του κανόνα και της ταινίας, δεν πλησιάζουμε αυτό του επιστυλίου, που υποθέτω ότι ήταν μεγαλύ
τερο του ύψους του διαζώματος (90,30 εκ.).
Στον πίνακα 19 παρουσιάζονται μνημεία αρχαϊκών και κλασικών χρόνων από τη μητροπολιτική και τη 
Μεγάλη Ελλάδα και τη Σικελία. Στη δεύτερη στήλη σημειώνεται το γινόμενο της πρώτης στήλης επί 
τον αριθμό 90,30 εκ., που είναι το ύψος της ζωφόρου του ναού της Αθηνάς Μακίστου, δηλαδή, το πι
θανό ύψος (σε εκατοστά) του επιστυλίου του ναού, αν ο ναός της Αθηνάς είχε ίδια αναλογία επιστυ
λίου προς ζωφόρο με τα υπό σύγκριση μνημεία.

244 Υπάρχουν παραδείγματα μνημείων με διαφορετικό αριθμό σταγόνων. Ο ναός της Αρτέμιδος στην Κέρκυρα έχει τέσ
σερις και ο αρχαϊκός ναός της Αφαίας καθώς και ο Θησαυρός των Αθηναίων στους Δελφούς πέντε. Στο ύστερο πρόπυ
λο του Γυμνασίου της Μεσσήνης το γωνιαίο επιστύλιο δεν έχει έξι σταγόνες ανά πλευρά, αλλά έντεκα συνολικά, διότι έχει 
τοποθετηθεί σταγόνα στη γωνία ώστε να μετρούνται σε κάθε πλευρά έξι σταγόνες (της γωνιακής μετρούμενης δις), μια 
ατέλεια, ασφαλώς, που ήταν «ανεκτή» στα ρωμαϊκά χρόνια.
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Ύψος της ταινίας και των σταγόνων του επιστυλίου

ΘΕΣΗ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΨΟΣ (Υ) 
ΤΑΙΝΙΑΣ

ΥΨΟΣ
ΚΑΝΟΝΑ (υ)

Υ : υ ΥΨΟΣ 
ΣΤΑΓΟΝΩΝ 
ΚΑΝΟΝΑ (Σ)

ΥΨΟΣ 
ΣΤΑΓΟΝΩΝ 
ΓΕΙΣΟΥ (σ)

Σ : σ

Αίγινα, ναός Αφαίας (αρχαϊκός) 5,10 9 0,567 2,20 3,10 1,409
Σελινούς,

Μέγαρο Δήμητρος Μαλοφόρου 4,70 3 1,567 2,40 2,30 1,043
Σελινούς, ναός Θ 17 13 1,308
Κόρινθος, ναός Απόλλωνος 11,50 11,50 1 5,30
Άσσος, ναός Αθηνάς 10 6 1,667
Σελινούς, ναός ϋ 10,50 10,10 1
Σελινούς, ναός Ρε 8,50 11,50 0,739 6
Ασέα,

ναός Αθηνάς Σώτειρας - Ποσειδώνος 6 5 1,200 2,50
Αίγινα, ναός Απόλλωνος 9,20 9,10 1,011 4,40 13,60 1,222
Ολυμπία, Θησαυρός Σικυωνίων 5,70 5 1,140 2 1,80 1,111
Σελινούς, ναός ΘΤ Απόλλωνος 29 20 1,450 13
Δελφοί, ναός Προναίας Αθηνάς II 9 8,50 1,059 3,40 3,40 1
Αλίφειρα, ναός Αθηνάς 7,90 6,10 1,164
Αίγινα, ναός Αφαίας (κλασικός) 8,10 7 1,157 3 2,10 1,429
Δελφοί, Θησαυρός Αθηναίων 6,20 5,90 1,051 2,70 2,70 1
Δήλιο Πάρου, ναός Αρτέμιδος 5 4,60 1,087 1,85
Συρακούσες, ναός Αθηνάς 16,30 14,80 1,101 5,20
Σελινούς, ναός ΕΡ Ήρας 18 13 1,385 9
Ισθμια, ναός Ποσειδώνος 13,50 13 1,038 4,10 4,10 1
Ολυμπία, ναός Διός 15 15 1 5,20 5,20 1
Ακράγας, ναός ϋ «Ήρας Λακινίας» 10 9 1,111 3,40 4 0,850
Ακράγας, ναός Ι_ 13,20 10,90 1,211 5,40
Αθήνα, ναός Ηφαίστου 7,70 6,80 1,132 2,50 3 0,833
Αθήνα, Παρθενών 11,20 7,80 1,436 3,85 2,60 1,481
Σούνιο, ναός Ποσειδώνος (παλαιός) 6,50 6,30 0,917
Ακράγας, ναός Β Ολυμπίου Διός 27,50 26,50 1,038 13
Ραμνούς, ναός Νεμέσεως 4,40 4,80 0,917
Ακράγας, ναός Ρ «Ομονοίας» 12 9 1,333 5,50 3,50 1,571
Βάσσες Φιγαλείας,

ναός Επικουρίου Απόλλωνος 6 7,50 0,800 3,40
Λέπρεο, ναός Δήμητρος 6 4 1,500
Βραυρώνα, Στοά 5,30 3,90 1,359 1,90
Άργος, ναός Ήρας 8,70 5,90 1,475 2,30 3 0,767
Έγεστα, ναός 16 13,60 1,176 8 8 1
Υάμπολη,

ναός Ελαφηβόλου Αρτέμιδος 9,05 5 1,810 1,73
Δελφοί, ναός Απόλλωνος 15,30 13,40 1,142 5,40 5 1,080
Τεγέα, ναός Αλέας Αθηνάς 9,70 5 1,940 2,20 1,90 1,158
Λίνδος, ναός Αθηνάς 6,20 3,50 1,771
Νεμέα, ναός Διός 9,40 5,80 1,621
Στράτος, ναός Διός 9,20 6,10 1,508 1,60 1,20 1,333
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Ύψος επιστυλίου

ΘΕΣΗ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΛΟΓΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΥ 
ΠΡΟΣ ΖΩΦΟΡΟ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΥΨΟΣ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΥ 
ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΚΙΣΤΟΥ

Αίγινα, ναός Αφαίας (αρχαϊκός) 1,460 131,80
Άσσος, ναός Αθηνάς 1,051 94,93
Τεγέα, ναός Αρτέμιδος Κνακεάτιδος 1,233 111,34
Αίγινα, ναός Απόλλωνος 1,052 95
Αλίφειρα, ναός Αθηνάς 1 90,30
Ολυμπία, Θησαυρός Μεγαρέων 1,016 91,70
Δελφοί, Θησαυρός Αθηναίων 1,032 93,20
Αίγινα, ναός Αφαίας (κλασικός) 1,024 92,50
Συρακούσες, ναός Αθηνάς 1,061 95,80
Πρασιδάκι, ναός Αθηνάς 1,0625 95,90
Ποσειδωνία, ναός Ήρας II 1,038 93,70
Ολυμπία, ναός Διός 1,020 92,10
Σελινούς, ναός ER Ήρας 1,012 (1,040) 91,40 (93,90)
Σελινούς, ναός Α Απόλλωνος 1,042 94,10
Έγεστα, ναός «Mango» 1,047 94,50
Ακράγας, ναός D «Ήρας Λακινίας» 1,109 100,10
Αθήνα, ναός Ηφαίστου 1,014 91,60
Ακράγας, ναός Α «Ηρακλέους» 1,056 95,40
Αθήνα, Παρθένων 1 90,30
Σούνιο, ναός Ποσειδώνος 1,008 91
Ακράγας, ναός Β Ολυμπίου Διός 1,084 97,90
Παλλήνη, ναός Αθηνάς 1 90,30
Ραμνούς, ναός Νεμέσεως 0,982 88,70
Ακράγας, ναός F «Ομονοίας» 0,991 89,50
Ακράγας, ναός I «Διοσκούρων» 0,999 90,20
Βάσσες Φιγαλείας, ναός Επικουρίου Απόλλωνος 1 90,30
Αθήνα, Προπύλαια 0,986 89
Άργος, ναός Ήρας 1 90,30
Βραυρώνα, Στοά 0,930 84
Έγεστα, ναός 1,001 90,40
Δήλος, ναός Απόλλωνος («Αθηναίων») 0,920 83,10
Δελφοί, Θόλος 0,892 80,50
Επίδαυρος, ναός Ασκληπιού 0,890 80,40
Δελφοί, ναός Απόλλωνος 1,030 93
Τεγέα, ναός Αλέας Αθηνάς 0,889 80,30
Νεμέα, ναός Διός 0,909 82,10
Στράτος, ναός Διός 0,872 78,70
Λίνδος, ναός Αθηνάς 0,839 75,80
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Το ύψος του επιστυλίου του ναού της Αθηνάς Μακίστου, αν ακολούθησε τα παραδείγματα μνημεί
ων της εποχής, θα ήταν από 90,30 έως 95,90 εκ. Αν το ύψος ήταν πολλαπλάσιο αρχαίων μονάδων 
μήκους, τότε θα μπορούσε να είναι ίσο είτε προς 2 πόδες+3 παλαστές + 2 δακτύλους = 94,0125 εκ. 
~94 εκ. είτε κατά ένα δάκτυλο χαμηλότερο, ίσο προς 2 πόδες+3 παλαστές + 1 δάκτυλο=91,96875 εκ. 
~92 εκ., που είναι αυτό που επιλέγω, επειδή δημιουργεί λιγότερο βαριές αναλογίες.
Το πλάτος του επιστυλίου και του αναθήματος του προκύπτει με ικανοποιητική ακρίβεια από μοχλο- 
βόθρια που βρίσκονται στην άνω επιφάνεια του κιονοκράνου ΒΚ1-ΒΚ2 (Σχέδ. VI). Το συνολικό πλά
τος του επιστυλίου είναι το πολύ 82 εκ. (ή ελαφρώς μικρότερο, δεδομένου ότι και η προβολή της άνω 
διαμέτρου των κιόνων είναι 73,90 εκ.), που κατανέμεται εξίσου (Σχέδ. 163) στο τμήμα της όψης 
και στο ανάθημά του, δηλαδή από 41 εκ. Επειδή τα επιστύλια τοποθετούνται συμμετρικά ως προς 
τους υποκείμενους κίονες245, προκύπτει και η σχετική θέση κιόνων-επιστυλίων. Ο άβακας έχει μήκος 
1,229 μ. Η διαφορά 1,229-0,82 = 0,409, διαιρούμενη διά 2 δίνει μήκος 20,45 εκ., που αντιπροσωπεύει 
την εσοχή του επιστυλίου από τον άβακα. Η διαφορά αυτή είναι μεγάλη, όπως παρατηρείται και σε 
άλλα πρώιμα μνημεία, και ίσως να ήταν μεγαλύτερη, αν το επιστύλιο είχε μικρότερο πλάτος.
Η προβολή της άνω διαμέτρου των κιόνων του ναού είναι 73,90 εκ. και είναι συμβατή με το πλάτος 
του επιστυλίου που εκτιμήθηκε ότι είναι το πολύ 82 εκ. Από στατιστικά δεδομένα προκύπτει, άλλω
στε, ότι το πλάτος του επιστυλίου είναι μεν συμβατό με την άνω διάμετρο των κιόνων, αλλά συνή
θως μεγαλύτερο κατά μερικά εκατοστά, όπως φαίνεται και στον πίνακα 20.
Το μήκος των αγελαίων επιστυλίων (2,68 μ.) προκύπτει από το μήκος του διαζώματος και αυτό των 
οριζόντιων γείσων. Τα ακραία επιστύλια των στενών πλευρών θα έφταναν έως τη γωνία και απο- 
καθίστανται μεγαλύτερα από τα ακραία των μακρών πλευρών, που θα ακουμπούσαν στα προη
γούμενα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο μεταξύ τους αρμός εμφανίζεται κατά τη μακρά όψη (γεγονός που 
θεωρείται μορφολογικά ορθότερο), παρά κατά τη στενή.

ΖΩφΟΡΟΣ

Οι διαστάσεις της ζωφόρου προκύπτουν από τα μέλη ΒΤ (Σχέδ. 54) και ΔΤ (Σχέδ. 53), που ανή
κουν αντίστοιχα στο αριστερό τμήμα (μετά την καταφραγή) της βόρειας και δυτικής πλευράς. Η 
εύρεση του ΒΤ δείχνει ότι η καταφραγή της βόρειας πλευράς ήταν κοντά στη βορειοδυτική γωνία. 
Το συνολικό ύψος της ζωφόρου είναι 90,30 εκ. (Το ΒΤ έχει ύψος περίπου 89,80 εκ., όμως είναι 
πολύ φθαρμένο στο άνω μέρος.) Η κεφαλή της τριγλύφου έχει ύψος 12 εκ. και της μετόπης 9 εκ. 
Οι μηροί των τριγλύφων έχουν πλάτος 7,46 εκ. και οι γλυφές 10,54 εκ. και, συνεπώς, το πλάτος 
της τριγλύφου είναι (7,46 +10,54) χ 3 = 54 εκ.
Τα αναθήματα στα οποία εδράζεται ο θράνος σχηματίζουν ενιαίο μέτωπο. Το ανάθημα της ζωφό
ρου του ναού αποκαθίσταται με ορθογώνια διατομή. Είχε ύψος χαμηλότερο κατά 33,90 εκ. από 
αυτήν, είχε δηλαδή ύψος 90,30-33,90 = 56,40 εκ., ώστε να βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με 
το χαμηλότερο από τα δύο ύψη που παρουσιάζει στο πίσω μέρος η ζωφόρος. Έτσι διευκολυνόταν 
η έδραση του θράνου, που αποκαθίσταται σε ύψος επίσης 33,90 εκ.246.
Το επιστύλιο και η ζωφόρος αποκαθίστανται με το ίδιο πλάτος (82 εκ.) Έτσι, οι όψεις των αναθημά
των της ζωφόρου και του επιστυλίου αποκαθίστανται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο. Το ίδιο συμβαί
νει και με το κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από τούς μηρούς των τριγλύφων, που συμπίπτει 
με το κατακόρυφο επίπεδο που ορίζεται από την όψη του σώματος του επιστυλίου (Σχέδ. 163). Τα

245 Στον Παρθενώνα, κατ’ εξαίρεση, το πάχος του επιστυλίου δεν είναι συμμετρικά τοποθετημένο ως προς τον υποκείμενο 
άβακα.
246 Αντίστοιχη λύση για τη σχετική θέση ζωφόρου, αναθήματος ζωφόρου και θράνου δόθηκε στο ναό της Αθηνάς στην 
Άσσο (Bacon κ.ά., Assos, 155).
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Πλάτος επιστυλίου

ΘΕΣΗ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΙΟΝΕΣ- ΑΝΩ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΥ

Άσσος, ναός Αθηνάς 0,64 0,82
Δελφοί, ναός Απόλλωνος («Αλκμεωνιδών») 1,3245 1,90;
Ολυμπία, Θησαυρός Μεγαρέων 0,535 0,615
Αλίφειρα, ναός Αθηνάς 0,535 0,672
Δήλος, ναός Ήρας 0,37 0,43-0,45
Αίγινα, ναός Αφαίας (κλασικός) 0,741 (στενή πλευρά)/ 0,726 (μακρά) 0,99
Δήλιο Πάρου, ναός Αρτέμιδος 0,52; 0,63;
Συρακούσες, ναός Αθηνάς 1,485 (βόρεια πλευρά) 1,886
Δελφοί, Μαρμαριά, δωρικός Θησαυρός 0,579 0,766
Δελφοί, Θησαυρός Αθηναίων 0,575 0,74
Ποσειδωνία, ναός Ήρας II 1,551 (ανατολική πλευρά)/1,493 (βόρεια) 1,542
Ολυμπία, ναός Διός 1,78 (στενή πλευρά)/1,685 (μακρά) 2,03/1,96
Σελινούς, ναός ER Ήρας 2,24 1,88
Σελινούς, ναός Α Απόλλωνος 1,020 1,177
Ακράγας, ναός D «Ήρας Λακινίας» 1,07 1,375
Ακράγας, ναός Α «Ηρακλέους» 1,468 1,65
Ακράγας, ναός 1 «Διοσκούρων» 0,97 1,123
Αθήνα, ναός Ηφαίστου 0,80 1
Αθήνα, Παρθενών 1,478 1,779
Σούνιο, ναός Ποσειδώνος 0,779 0,95
Καυλωνία, ναός 0,902 1,130;
Αθήνα, Προπύλαια 1,216 1,445
Δήλος, ναός Απόλλωνος («Αθηναίων») 0,63 0,74
Ραμνούς, ναός Νεμέσεως 0,565 1,445
Ακράγας, ναός F «Ομονοίας» 1,11 1,275
Βάσσες Φιγαλείας, ναός Επικουρίου Απόλλωνος 0,92 1,025
Βραυρώνα, Στοά 0,55 0,68
Ακράγας, ναός L 1,06 1,429
Έγεστα, ναός «Mango» 1,196 1,45
Έγεστα, ναός 1,551 1,679
Άργος, ναός Ήρας 1,006 1,06;
Λέπρεο, ναός Δήμητρος 0,64 0,64-0,65
Τεγέα, ναός Αλέας Αθηνάς 1,158 1,436
Λίνδος, ναός Αθηνάς 0,685 0,765
Νεμέα, ναός Διός 1,245 1,521
Στράτος, ναός Διός 1 1,30
Δήλος, ναός Δώδεκα Θεών 0,566 0,59

Οι διαστάσεις είναι σε μέτρα.

προαναφερθέντα παρατηρούνται σε διάφορους ναούς μεταξύ των οποίων πολλοί είναι πρώιμοι, 
όπως οι ναοί της Αθηνάς στην Άσσο, της Αργείας Ήρας στην Ποσειδωνία, της Αθηνάς στην Αλίφει- 
ρα, της Αρτέμιδος στο Δήλιο Πάρου, του Διάς στην Ολυμπία, ο Παρθενών, ο ναός του Επικουρίου 
Απόλλωνος, ο ναός στην Έγεστα και οι ναοί της Ήρας στο Άργος και του Διός στη Νεμέα.
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Για να υπολογιστεί το πλάτος του αντιθήματος της ζωφόρου αφαιρείται από το συνολικό το πλά
τος που έχει το μέλος ΔΤ στο κάτω μέρος του247, δηλαδή 82 -52,70 = 29,30 εκ. Οι τρίγλυφοι έχουν 
πλάτος 54 και οι μετόπες 80 εκ. Συνεπώς, το μεταξόνιο είναι 2 χ (0,54+ 0,80) =2,68 μ. Η ζωφόρος 
είχε 11 τριγλύφους και 10 μετόπες στη στενή πλευρά και 25 τριγλύφους και 24 μετόπες στη μακρά 
πλευρά. Οι διαστάσεις της ήταν 11 χ0,54 + 10x0,80 = 13,94 μ. στη στενή και 25x0,54+23x0,80 = 
32,70 μ. στη μακρά πλευρά. Οι διαστάσεις της ζωφόρου (13,94x32,70) συμβιβάζονται με τις δια
στάσεις του στυλοβάτη (14,18x32,94 μ.), δεδομένου ότι οι διαστάσεις της πρώτης υπολείπονται 
πάντοτε αυτών του δεύτερου.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΓΕΙΣΟ

Από τα οριζόντια γείσα σώθηκε μεγάλος αριθμός, κυρίως των μακρών πλευρών, από τα οποία τα 
περισσότερα ανήκουν στη βόρεια πλευρά. Οι διάφορες λεπτομέρειες των γείσων (δωρικά κυμά
τια, σταγόνες κ.λπ.) έχουν σωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Το ύψος των γείσων των μακρών πλευ
ρών είναι 43,90 εκ. Από το ύψος αυτό αποκρυπτόταν κατά την όψη τμήμα 3,60 εκ., που καλυπτόταν 
από την κεράμωση, έτσι ώστε το τμήμα που φαινόταν στην όψη να είναι 43,90 -3,60=40,30 εκ. Το 
τμήμα της όψης του γείσου που αποκρυπτόταν από το προεξέχον τμήμα των ηγεμόνων στρωτή
ρων είναι περίπου 7 χιλ. Δεν σώθηκαν γωνιαία γείσα και δεν είναι γνωστό αν στην άνοψη της γω
νίας υπήρχε διακοσμητικό (επιζωγραφισμένο;) θέμα.
Οι πρόμοχθοι έχουν αληθές (κεκλιμένο) πλάτος 36,60 εκ. Το μήκος τους είναι 53,50 εκ., ενώ των 
αγυιών 13,50 εκ., έτσι ώστε 53,50 + 13,50 = 67 εκ., δηλαδή το ένα τέταρτο του μεταξονίου (2,68 μ.) 
ή το ένα δεύτερο του αθροίσματος μετόπης και τριγλύφου (0,80 + 0,54 = 1,34 μ.).
Τα υπαέτια γείσα έχουν ύψος 35,40 εκ. στο ουραίο τμήμα τους, το οποίο ήταν ορθογώνιας διατο- 
μής. Το ύψος των υπαέτιων γείσων μειωνόταν στην όψη, ύστερα από πατούρα 1,40 εκ., σε 34 εκ. 
Οι μικροδιαφορές στο ύψος των προμόχθων και των αγυιών, που παρουσιάζονται στην πράξη, δεν 
είχαν ιδιαίτερη σημασία ούτε γίνονταν αντιληπτές, γιατί αλληλοεξουδετερώνονταν, ώστε να συμ
βιβάζονται με υποπολλαπλάσια ή πολλαπλάσια των μεταξονίων. Άλλωστε πολλοί αρμοί αποκρύ
πτονταν από το επίχρισμα.
Στο υπαέτιο γείσο ΑΓυ1 παρατήρησα εγκοπή στην όψη, η οποία δημιουργήθηκε από τμήμα γλυπτού 
που εξείχε248. Μετά την παρατήρησή μου αυτή, η I. Τριάντη υπέθεσε πως το γείσο αυτό είτε είναι 
το δεύτερο από αριστερά, όπου πατάει το πόδι γωνιακής μορφής, είτε το δεύτερο από τα δεξιά, 
όπου ακουμπάει το χέρι γωνιακής μορφής.
Τα γείσα, όπως και τα υπόλοιπα μέλη του ναού, κτίζονται από τις γωνίες προς το κέντρο και τέλος 
τοποθετείται στην περιοχή του μέσου της πλευράς ένα συνήθως «μεταβατικό» μέλος, ως καταφραγή,

247 Θα μπορούσε να είναι στενότερο αφήνοντας κενό προς την πλευρά του ΔΤ, χωρίς να αλλάζει το συνολικό άθροισμα 
των 29,30 εκ.
248 Το βάθος του αετώματος είναι 40,60 και 39,10 εκ. στα γείσα ΑΓυ2 και ΑΓυ1 αντίστοιχα. Αν αυτό οφειλόταν σε οριζόντια 
ένταση, το ΑΓυ2 θα κατείχε κεντρικότερη θέση από το ΑΓυ1 και συνεπώς το ΑΓυ1 θα μπορούσε να είναι το δεύτερο από τη 
γωνία. Βεβαίως έχει αμφισβητηθεί ότι υπήρχαν οριζόντιες εντάσεις. Σχετικά με το θέμα, βλ. Ορλάνδος, Παρθένων, τ. 3, 536- 
539' Κορρές, Αρχιτεκτονική του Παρθενώνα, 66’ Ζάμπας, ΕκΑεπτύνσεις, 81 σημ. 174. Ο F.A. Cooper (Apollo, τ. 1, 154-156) 
έχει υποστηρίξει τη θεωρία των οριζόντιων καμπύλών σε διάφορους ναούς: Ήρας II στην Ποσειδωνία, Επικουρίου Απόλλω
νος κ.ά. Τα γείσα ΑΓυ1 και ΑΓυ2 έχουν αριστερά αγυιά και γ ι’ αυτό θα ανήκαν στο αριστερό (σε σχέση με την καταφραγή) 
τμήμα. Όμως το ΑΓυ1 κατά την απόθεσή του πατούσε πρώτα αριστερά' αυτό είναι ένδειξη ότι ανήκε στο δεξιό τμήμα. Το 
επίπεδο έδρασης των ορθοστατών του τυμπάνου υπερείχε του επιπέδου όπου πατούσαν τα γλυπτά κατά 1,40 και 1,80 εκ. 
αντίστοιχα στα γείσα ΑΓυ2 και ΑΓυ1. Αν αυτό οφείλεται σε ένταση, τότε το ΑΓυ2 κατείχε κεντρικότερη θέση.
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ή γίνονται αλλεπάλληλες τοποθετήσεις και αφαιρέσεις μελών αντί μίας καταφραγής. Αρχικά τοποθετού
νται τα γωνιαία γείσα και, για λόγους προστασίας των ακμών των προμόχθων, που βρίσκονται σε χα
μηλότερο επίπεδο από τις αγυιές, λαμβάνεται φροντίδα να καταλήγουν σε πρόμοχθο και όχι σε αγυιά, 
ώστε το δεύτερο γείσο να έχει αγυιά στον αρμό με το γωνιαίο γείσο και πρόμοχθο στον αρμό με το 
τρίτο γείσο κ.ο.κ. Αυτό σημαίνει ότι τα γείσα του αριστερού τμήματος της πλευράς έχουν αγυιά αρι
στερά και πατούν πρώτα δεξιά, όπως το ΝΓμ5, ενώ τα γείσα του δεξιού τμήματος έχουν αγυιά δεξιά. Ο 
κανόνας αστός ακολουθήθηκε σε πλήθος μνημείων, όπως στους ναούς του Ποσειδώνος στο Σούνιο, 
της Νεμέσεως στον Ραμνούντα, του Απόλλωνος («Αθηναίων») στη Δήλο, του Διός στη Νεμέα, στη 
Στοά στη Βραυρώνα κ.α. Από τις διάφορες δυνατές λύσεις για το «μεταβατικό» γείσο, η απλούστερη 
είναι της προμόχθου μεταξύ αγυιών, όπως στο ναό του Απόλλωνος («Αθηναίων») στη Δήλο.
Κάθε αγελαίο γείσο του ναού της Αθηνάς Μακίστου περιλάμβανε δύο προμόχθους και δύο αγυιές. 
Στη στενή πλευρά υπήρχαν είκοσι μία πρόμοχθοι, από τις οποίες οι δύο θα ανήκαν στα γωνιαία γείσα 
και μία τουλάχιστον στο «μεταβατικό» γείσο-καταφραγή. Οι υπόλοιπες δεκαοκτώ είναι δυνατόν να 
ανήκουν σε εννέα λίθους. Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον η καταφραγή είχε τοποθετηθεί στην 
περιοχή του μέσου, θα υπήρχαν πέντε αγελαία γείσα στο αριστερό ήμισυ και τέσσερα στο δεξιό ή 
αντιστρόφως249. Τα δύο γείσα που έχουν σωθεί καταλήγουν αριστερά σε αγυιά (και δεξιά σε πρό
μοχθο) και ανήκουν στο αριστερό ήμισυ της σύστοιχης πλευράς. Αν τα μέλη που σώθηκαν είναι αντι
προσωπευτικά του τμήματος στο οποίο ανήκουν, τότε το αριστερό τμήμα της ανατολικής πλευράς 
(από την καταφραγή έως τη γωνία) θα διέθετε περισσότερα μέλη από το δεξιό, δηλαδή τουλάχιστον 
πέντε. Το ΑΓυ1 θα ήταν το τρίτο ή το τέταρτο ή το πέμπτο από αριστερά ή, τέλος, ίσως και το έκτο, 
αν υπήρχαν πέντε αγελαία γείσα στο αριστερό ήμισυ της ανατολικής πλευράς. Αν πρέπει να τοπο
θετηθεί όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη γωνία, τότε θα ήταν το τρίτο από τα αριστερά. Σε αυτή την 
περίπτωση το γείσο ΑΓυ2 θα ήταν το δεύτερο, εκτός αν το ΑΓυ1 ανήκε στο δεξιό τμήμα.
Δεν σώθηκαν υπαέτια γείσα της δυτικής πλευράς του μνημείου. Στη νότια πλευρά σώθηκε ικανός 
αριθμός γείσων. Πέντε από αυτά (τα ΝΓμ2, ΝΓμ3, ΝΓμ4, ΝΓμ5 και ΝΓμ6) καταλήγουν αριστερά σε 
αγυιά (ή σε πρόμοχθο δεξιά) και συνεπώς θα ανήκαν στο αριστερό (μετά την καταφραγή) τμήμα του 
νότιου γείσου, υπόθεση που δεν έρχεται σε αντίθεση με τη θέση που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή, 
στο αριστερό (δυτικό) μέρος της νότιας πλευράς. Ορισμένα από αυτά θα μπορούσαν να συνανή
κουν, όμως οι μεγάλες καταστροφές στις περιοχές θραύσης δεν επιτρέπουν ασφαλείς ταυτίσεις. Το 
ΝΓμ1, που βρέθηκε στο δεξιό (ανατολικό) μέρος της νότιας πλευράς, θα ανήκε στο ανατολικό τμήμα 
του νότιου γείσου. Στο ίδιο τμήμα πρέπει να αποδοθούν τα γείσα ΥΓμ1 και ΥΓμ3, επειδή: α) έχουν 
επίσης δεξιά την αγυιά (και άρα ανήκουν σε δεξιό τμήμα γείσου), και β) βρέθηκαν κατά την ανασκα
φή του Ν. Γιαλούρη στο ανατολικό τμήμα του ναού250.
Στη βόρεια πλευρά σώθηκε μεγάλος αριθμός γείσων και ασφαλώς τα περισσότερα συνανήκουν, η 
ταύτιση όμως δεν μπορεί να είναι βέβαιη λόγω των εκτεταμένων φθορών στις περιοχές θραύσης. Όλα 
τα γείσα της βόρειας πλευράς καταλήγουν αριστερά σε αγυιά ή δεξιά σε πρόμοχθο ή σώζουν το κε
ντρικό τμήμα του μέλους και καμία από τις απολήξεις του, γεγονός που σημαίνει ότι η καταφραγή θα 
τοποθετήθηκε κοντά στο δυτικό μέρος της βόρειας πλευράς, όπως και της σύστοιχης ζωφόρου.

249 Σχετικά με το πρόβλημα των γείσων έχουν δοθεί διάφορες λύσεις: στο ναό της Αφαίας (κλασικός) δεν διακρίνεται «με
ταβατικό» γείσο, διότι οι αρμοί των γείσων συμπίπτουν με τους άξονες των προμόχθων. Στους ναούς του Ηφαίστου στην 
Αθήνα και του Ποσειδώνος στο Σούνιο, το «μεταβατικό» γείσο είναι δίλιθο. Στον Παρθενώνα και τα Προπύλαια υπάρχει «με
ταβατικό» γείσο, όπως και στο ναό του Επικουρίου Απόλλωνος, κατά τον κανόνα.
250 Σε αγυιά στα δεξιά καταλήγουν τα γείσα του δυτικού τμήματος της βόρειας πλευράς, που αποκαλύφθηκαν αργότερα 
(κατά την ανασκαφή της I. Τριάντη).
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Στα γείσα της βόρειας πλευράς αποδίδω και το γείσο ΥΓμ2 -που καταλήγει αριστερά σε αγυιά- 
επειδή βρέθηκε κατά την ανασκαφή του Ν. Γιαλούρη, στο βόρειο τμήμα του ναού. Έτσι, ο συνολικός 
αριθμός των μελών της βόρειας πλευράς που καταλήγουν αριστερά σε αγυιά (ή δεξιά σε πρόμο- 
χθο) είναι είκοσι δύο. Στην ίδια πλευρά έχουν βρεθεί δεκατρία ακόμη κεντρικά τμήματα μελών.
Η βόρεια πλευρά είχε δεκατρείς κίονες, είκοσι πέντε τριγλύφους και σαράντα εννέα προμόχθους. 
Αν υποτεθεί ότι από μία τουλάχιστον πρόμοχθο έφεραν τα γωνιαία γείσα και μία ακόμη η κατα- 
φραγή, τότε οι υπόλοιπες σαράντα έξι πρόμοχθοι θα ανήκαν σε είκοσι τρία αγελαία μέλη. Ο συνο
λικός αριθμός των μελών που βρέθηκαν στη βόρεια πλευρά είναι τριάντα έξι (1+22 + 13), γεγονός 
που σημαίνει ότι κάποια από αυτά υποχρεωτικά συνανήκουν. Στη συνέχεια παρατίθενται όλα τα τμή
ματα γείσων. Ορισμένα από αυτά, με βάση τις διαστάσεις τους και τη θέση που βρέθηκαν, θα ήταν 
δυνατόν να συνανήκουν:

ΒΓμΐ, ΒΓμ2. Το πρώτο καταλήγει αριστερά σε αγυιά και το δεύτερο δεξιά σε πρόμοχθο. Το μήκος τους 
είναι αντίστοιχα 86 και 55 εκ.

ΒΓμ3. Αριστερά καταλήγει σε αγυιά και έχει μήκος 90 εκ. Κοντά του δεν βρέθηκαν μικρά τμήματα που 
να καταλήγουν δεξιά σε πρόμοχθο.

ΒΓμ4, ΒΓμ5. Το πρώτο καταλήγει δεξιά σε πρόμοχθο και το δεύτερο σώζει κεντρικό τμήμα γείσου. 
Το μήκος τους είναι αντίστοιχα 51 και 45 εκ.

ΒΓμ6, ΒΓμίο. Το πρώτο καταλήγει δεξιά σε πρόμοχθο και το δεύτερο σώζει κεντρικό τμήμα γείσου. 
Το μήκος τους είναι αντίστοιχα 58 και 38 εκ.

ΒΓμ7, ΒΓμ9. Λείπει το κάτω μέρος του ΒΓμ7 και δεν είναι γνωστό πώς κατέληγε δεξιά- το ΒΓμ9 σώζει 
κεντρικό τμήμα γείσου. Έχουν μήκος αντίστοιχα 58 και 42 εκ.

ΒΓμδ, ΒΓμΐ2. Το πρώτο σώζει κεντρικό τμήμα γείσου και το δεύτερο καταλήγει δεξιά σε πρόμοχθο. 
Το μήκος και των δύο είναι 55 εκ.

β γμΐ 1, ΒΓμίβ. Το ΒΓμ11 καταλήγει δεξιά σε πρόμοχθο. Το ΒΓμ16 είναι κατεστραμμένο στο κάτω 
μέρος της αριστερής απόληξης που θα μπορούσε να είναι αγυιά. Το μήκος τους είναι αντίστοιχα 
55 και 47 εκ.

β γμΐ3, ΒΓμΐ4. Το ΒΓμ13 καταλήγει δεξιά σε πρόμοχθο και το ΒΓμ14 αριστερά σε αγυιά. Έχουν μήκος 
55 και 83 εκ. αντίστοιχα, μετρούμενα κατά το μέγιστο μήκος και όχι στην όψη- οι περιοχές θραύσης 
δείχνουν ότι μπορεί να συνανήκουν.

ΒΓμΐ5, ΒΓμΐ7. Το πρώτο καταλήγει δεξιά σε πρόμοχθο και το δεύτερο αριστερά σε αγυιά. Το μήκος 
τους είναι αντίστοιχα 56 και 75 εκ.

ΒΓμίδ, ΒΓμΐ9. Το πρώτο καταλήγει δεξιά σε πρόμοχθο. Το δεύτερο σώζει κεντρικό τμήμα γείσου. Το 
μήκος τους είναι αντίστοιχα 59 και 46 εκ.

β γμ20, ΒΓμ2ΐ, ΒΓμ22. Το πρώτο καταλήγει δεξιά σε πρόμοχθο, το δεύτερο σώζει κεντρικό τμήμα γείσου 
και το τρίτο καταλήγει αριστερά σε αγυιά. Το μήκος τους είναι αντίστοιχα 55, 37 και 34 εκ.

ΒΓμ23, β γμ24β, ΒΓμ24γ. Το πρώτο σώζει κεντρικό τμήμα γείσου. Έχουν μήκος αντίστοιχα 34, 60 και 
57 εκ.

ΒΓμ24α. Έχει μήκος 1,245 μ.

ΒΓμ25, ΒΓμ26. Το δεύτερο καταλήγει δεξιά σε πρόμοχθο. Έχουν μήκος αντίστοιχα 68 και 56 εκ.

211



ΒΓμ27 , ΒΓμ29 . Το πρώτο σώζει κεντρικό τμήμα γείσου και το δεύτερο καταλήγει αριστερά σε αγυιά. 
Έχουν μήκος αντίστοιχα 55 και 47 εκ.

ΒΓμ28. Καταλήγει δεξιά σε πρόμοχθο. Έχει μήκος 56 εκ.

ΒΓμ30 . Καταλήγει αριστερά σε αγυιά. Έχει μήκος 60 εκ.

ΒΓμ3 ΐ. Αριστερά καταλήγει σε αγυιά και δεξιά σε πρόμοχθο. Σώζεται ακέραιο ως προς το μήκος που 
είναι 1,363 μ.

ΒΓμ3 2 . Καταλήγει δεξιά σε πρόμοχθο. Έχει μήκος 56,20 εκ.

ΒΓμ3 3 . Καταλήγει αριστερά σε αγυιά. Έχει μήκος 67 εκ.

ΒΓμ3 4 . Τμήμα γείσου μήκους 52 εκ.

ΥΓμ2. Καταλήγει αριστερά σε αγυιά. Έχει μήκος 70 εκ.

Δεν σώθηκαν ουραία μέρη οριζόντιων γείσων. Το ελλείπον βάθος εκτιμάται από εντορμίες ανάρτη
σης, που ανοίγονται στον κατά μήκος άξονα συμμετρίας των γείσων. Η μέτρηση έχει μεγάλα ποσο
στά ακρίβειας, αφού η λοξή ανάρτηση των γείσων γινόταν αριστερά-δεξιά και όχι εμπρός-πίσω. Ο 
υπολογισμός γίνεται σε υπαέτια γείσα (Σχέδ. 163) που είχαν στο ουραίο τμήμα ορθογώνια δια- 
τομή. Από τον υπολογισμό προκύπτει βάθος γείσου περίπου 1,05 μ. Αν αφαιρεθεί το προεξέχον 
τμήμα του γείσου, τότε το υπολειπόμενο είναι μικρότερο του αντίστοιχου βάθους της ζωφόρου, 
γεγονός που σημαίνει ότι το πίσω πρόσωπο του γείσου θα μπορούσε να βρισκόταν σε υποχώρη
ση σε σχέση με το πίσω πρόσωπο του αναθήματος της ζωφόρου.
Υποθέτω ότι το πρόσωπο του οριζόντιου γείσου βρισκόταν στο κατακόρυφο επίπεδο που ορίζεται 
από τον κορμό του επιστυλίου και τους μηρούς των τριγλύφων, λύση που ακολουθείται σε διάφορους 
ναούς, όπως σε αυτούς της Αθηνάς στην Άσσο, της Αργείος Ήρας στην Ποσειδωνία, της Αθηνάς 
στην Αλίφειρα, της Αρτέμιδος στο Δήλιο Πάρου, του Διός στην Ολυμπία, στον Παρθενώνα και στο 
ναό της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα. Αντίθετα, σε κάποιους νεότερους ναούς το γείσο εξέχει ελαφρώς 
του εν λόγω κατακόρυφου επιπέδου (ναός του Επικουρίου Απόλλωνος, ναός στην Έγεστα, ναοί 
της Ήρας στο Άργος και του Διός στη Νεμέα).

Αέτωμα

Η πλήρης γραφική αποκατάσταση του αετού θα ήταν δυνατή αν ήταν γνωστό το πάχος του κατα- 
έτιου γείσου. Παραθέτω τον πίνακα 21 προκειμένου να γίνει δυνατή η εκτίμηση του ύψους (πά
χους) του καταέτιου γείσου. Από την τρίτη στήλη προκύπτει ότι το ύψος του καταέτιου γείσου του 
ναού της Αθηνάς Μακίστου θα ήταν από 23 έως 27 εκ., αν είχε τις ίδιες αναλογίες με τους ναούς 
του Διός στην Ολυμπία και του Επικουρίου Απόλλωνος αντίστοιχα (στο ίδιο διάστημα περιλαμβά
νονται και οι αναλογίες γείσων που δίνουν ο ναός στην Έγεστα και ο ναός του Απόλλωνος στο Πτώο, 
ενώ 21 και 22 εκ. δίνουν αντίστοιχα ο Παρθενών και ο ναός του Ηφαίστου στην Αθήνα). Υποθέτω, 
συνεπώς, ότι το καταέτιο γείσο του ναού της Αθηνάς Μακίστου θα ήταν περίπου 24 εκ., δηλαδή τα 
δύο τρίτα του ύψους του υπαέτιου γείσου (35,40x2/3=23,60 -24 εκ.).
Η κατατομή του καταέτιου γείσου αποκαθίσταται απλή, σύμφωνα με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 
του μνημείου, αν και δεν λείπουν παραδείγματα ακόμη και εξεζητημένων λύσεων, όπως π.χ. του 
ναού της Αθηνάς στην Ποσειδωνία, που είχε φατνώματα στο κάτω μέρος του καταέτιου γείσου. Το 
καταέτιο γείσο κοσμούνταν με δωρικό κυμάτιο. Το δωρικό κυμάτιο των γείσων των μακρών πλευ
ρών δεν συνεχιζόταν στα υπαέτια γείσα (που είχαν χαμηλότερο ύψος) και προφανώς συνεχιζόταν
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Ύψος καταέτιου γείσου

ΘΕΣΗ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΨΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ 
ΓΕΙΣΟΥ (0)

ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΕΤΙΟΥ 
ΓΕΙΣΟΥ (Κ)

Ο : Κ

Αίγινα, ναός Αφαίας (αρχαϊκός) 27,90 14,50 1,92

Ολυμπία, Θησαυρός Μεγαρέων 27 15(;) 1,80

Τεγέα, ναός Αρτέμιδος Κνακεάτιδος 34,50 13,50 2,55

Αίγινα, ναός Αφαίας (κλασικός) 34,80 36,70 0,95

Δήλιο Πάρου, ναός Αρτέμιδος 27,90 11,40 2,45

Ολυμπία, ναός Διός 57 37,30 1,52

Αθήνα, ναός Ηφαίστου 32 20 1,60

Αθήνα, Παρθενών 60 35,80 1,68

Ραμνούς, ναός Νεμέσεως 23,95 10 2,40

Ακράγας, ναός Ρ «Ομονοίας» 61,20 35,50 1,72

Βάσσες Φιγαλείας, ναός Επικουρίου Απόλλωνος 29,40 22,30 1,32

Έγεστα, ναός 65,70 49,10 1,34

Στράτος, ναός Διός 29,50 14,50 2,03

Πτώο, ναός Απόλλωνος 20,50 14,50 1,41

Οι διαστάσεις είναι σε εκ.

επί των καταέτιων251. Υποθέτω ότι δωρικό κυμάτιο κοσμούσε και το εσώτατο μέρος του καταέτιου 
γείσου κατά το παράδειγμα των ναών της Αρτέμιδος Κνακεάτιδος, της Αθηνάς Σώτειρας και Πο- 
σειδώνος στην Ασέα και της Αφαίας (κλασικός).
Η κλίση του αετού ήταν 15° ως προς την οριζόντιο. Ο υπολογισμός γίνεται στη συνέχεια, αφού λη- 
φθούν υπόψη ορισμένα στοιχεία του ναού και ακολουθήσει σύγκριση με άλλα αρχαϊκά και κλασι
κά μνημεία από την ίδια περιοχή (δυτική Πελοπόννησος) αλλά και από το σύνολο του αρχαίου ελ
ληνικού κόσμου.
Το άνω μέρος των γείσων των μακρών πλευρών είναι χοντροδουλεμένο252. Το γεγονός αυτό, σε συν
δυασμό με τη φθορά των γείσων στο ουραίο τμήμα, δεν επιτρέπει ακριβείς μετρήσεις για την κλίση 
της άνω επιφάνειας των γείσων ως προς την οριζόντιο. Η μέγιστη κλίση που μετρήθηκε είναι περί
που 12° 54' και συνεπώς η κλίση του κάτω μέρους των ηγεμόνων στρωτήρων είναι ίση ή μεγαλύτε
ρη της κλίσης αυτής253. Συνακόλουθα προκύπτει ότι η κλίση του άνω μέρους των ηγεμόνων στρω
τήρων είναι τουλάχιστον 110 36'. Την ίδια κλίση έχει το κάτω μέρος των καλυπτήρων ηγεμόνων, αφού 
οι τελευταίοι εδράζονται πάνω στους ομόλογους στρωτήρες, καθώς επίσης και η ράχη των ηγεμόνων 
καλυπτήρων, αφού αυτοί δεν έχουν μείωση προς τα πίσω, όπως οι στρωτήρες. Την ίδια κλίση έχουν 
και οι ράχες όλων των υπόλοιπων αγελαίων και κορυφαίων κεράμων, διότι σε διαφορετική περίπτωση

251 Το ίδιο παρατηρείται στο ναό της Αφαίας (κλασικός), που είχε γλυπτά στο αέτωμα. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομεί
ται μεγαλύτερο ύψος, ενώ, αν το ύψος όλων των οριζόντιων γείσων ήταν σταθερό, θα προέκυπτε ακόμη μικρότερο ύψος 
αετώματος. Το στοιχείο αυτό είναι και το μοναδικό που υποδηλώνει την ενδεχόμενη πρόθεση των κατασκευαστών να 
τοποθετήσουν γλυπτά στο αέτωμα εξαρχής, γεγονός που συνέβη αργότερα.
252 Τα μικρά κενά μεταξύ γείσων και στρωτήρων ηγεμόνων κεράμων ίσως κλείνονταν με λάσπη.
253 Στους ναούς της Αφαίας (κλασικός) και της Αρτέμιδος στο Δήλιο Πάρου η κάτω επιφάνεια των ηγεμόνων στρωτήρων 
κεράμων έχει μεγαλύτερη κλίση ως προς την οριζόντιο από το υποκείμενο οριζόντιο γείσο. Η στήριξη των κεράμων δεν 
είναι επιφανειακή αλλά γραμμική.

2 1 3



θα αλλοιωνόταν η γενική κλίση της στέγης254. Η κλίση του αετού προκύπτει από την ένωση των 
εμπρόσθιων άνω άκρων των αγελαίων κεράμων και υπολογίζεται ότι ήταν τουλάχιστον 15°. Η απο
κατάσταση του αετού γίνεται με την κλίση αυτή, λύση που συμβιβάζεται με την κλίση που είχαν οι 
αετοί και άλλων μνημείων της ίδιας εποχής.
Από υπαέτια γείσα που έχουν διασωθεί (Σχέδ. 96, 97) προκύπτει το πλάτος επί του οποίου εδρά
ζονταν τα αρχιτεκτονικά γλυπτά (από 39,10 έως 40,60 εκ. από το επίπεδο του μετώπου του γεί
σου). Μεταξύ των ορθοστατών255 του τυμπάνου και του χώρου έδρασης των γλυπτών υπήρχε κενό
1,30 εκ., όπως προκύπτει από σημεία στο άνω μέρος του υπαέτιου γείσου ΑΓυ 1, που χαράχθηκε 
ως οδηγός για τους ορθοστάτες.
Το μήκος της ζωφόρου της στενής πλευράς υπολόγισα σε 14,17 μ. Η προεξοχή του οριζόντιου γεί
σου από τη ζωφόρο είναι 0,4562 μ. και συνεπώς το μέγιστο πλάτος της στενής πλευράς (χωρίς να 
υπολογίζονται οι κέραμοι) είναι ίσο με 14,17 + 0,4562x2 = 15,0824 μ. Το ήμισυ του μήκους αυτού είναι 
7,5412 μ. και κατά συνέπεια το ύψος του αετού θα ήταν ίσο με 7,5412 χεφ15°=2,02658450 -2,027 μ. 
Προκειμένου να υπολογιστεί το ελεύθερο ύψος του αετού, πρέπει να αφαιρεθεί από το συνολικό 
ύψος το μήκος 24/συν15° = 24,8466283 -24,80 εκ., δεδομένου ότι το πλάτος του καταέτιου γείσου 
έχει εκτιμηθεί σε 24 εκ. Συνεπώς το ελεύθερο ύψος ήταν 2,027-0,248 = 1,779 μ.
Το μήκος στο οποίο αναπτύσσονταν οι αετωματικές συνθέσεις -η  βάση δηλαδή του ισοσκελούς 
τριγώνου- ήταν διπλάσιο του 1,779/εφ 15° = 6,639318387 -6,639 μ., δηλαδή 2x6,639318387 = 
13,27863677 -13,279 μ. Κάθε σκέλος του ισοσκελούς τριγώνου του αετού ήταν ίσο προς 1,779/ημ15° = 
6,873528180 ~6,874 μ.

Στέγη και κεράμωση256

Από τη μαρμάρινη κεράμωση σώθηκε μεγάλος αριθμός ηγεμόνων κεράμων και μικρός αριθμός αγε
λαίων, δεν σώθηκαν όμως κορυφαίοι κέραμοι. Το πλάτος των στρωτήρων κεράμων είναι 64,80 εκ.257. 
Κατά την κλασική αντιμετώπιση του θέματος το πλάτος των στρωτήρων είναι το 1/8 του μεταξονίου 
της μακράς πλευράς ή το 1/4 του μήκους που ορίζεται από τους άξονες δύο διαδοχικών τριγλύφων, 
ώστε κάθε πέντε άξονες διαδοχικών κεράμων να συμπίπτουν με άξονες τριγλύφων, δηλαδή 2,68/8 = 
0,335 εκ. Στο ναό της Αθηνάς Μακίστου δεν ακολουθήθηκε όμως ο κανόνας αυτός, αλλά η διάταξη των 
κεράμων έγινε ελεύθερα, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι άξονες των τριγλύφων.
Από τη γραφική αποκατάσταση του θριγκού προκύπτει το συνολικό μήκος της στέγης (34,3044 μ.), 
γνωστού όντος ότι η επαετίς (Σχέδ. 157) προέβαλλετου καταέτιου γείσου κατά 2,60 εκ. Στο μήκος 
34,3044 μ. χωρούν 50 ακέραια πολλαπλάσια του 0,648 μ. και περισσεύει μήκος 1,9044 μ., το οποίο 
κατανέμεται εξίσου στις δύο επαετίδες258 (Σχέδ. XIII) που ισούνται με 0,952 μ.

254 Στα Προπύλαια χρειάστηκε να αλλοιωθεί η γενική μορφή της στέγης. Η αρχική κλίση των ηγεμόνων δεν συνεχίστηκε 
σε όλο το μήκος της στέγης και έγινε ηπιότερη, διότι σε άλλη περίπτωση η στέγη θα ξεπερνούσε σε ύψος έναν τοίχο που 
είχε ήδη κτιστεί και θα δημιουργούσε μορφολογικό πρόβλημα. Η μικρή αυτή αλλοίωση ήταν δύσκολα αντιληπτή και έγινε 
μάλιστα εκ των υστέρων (σχετική ανακοίνωση του Α. Τανούλα τον Μάρτιο του 1994). Κάτι παρόμοιο δεν θα μπορούσε όμως 
να συμβαίνει στο ναό της Αθηνάς Μακίστου.
255 Μπορεί αντί για ορθοστάτες να υπήρχαν λίθοι μεγάλου μήκους στο τύμπανο. Πίσω από αυτούς ίσως υπήρχε και τοίχος, 
ως αντίβαρο για το προεξέχον τμήμα του γείσου.
256 Στην περιοχή του ναού βρέθηκε μεγάλος αριθμός απλών πήλινων λακωνικών κεραμίδων μικρού πάχους, που ενδέχε
ται να σχετίζονται με κάποια αρχική φάση κεράμωσης, πιθανώς παρόμοια με αυτή του ναού της Αθηνάς στο Πρασιδάκι.
257 Παρόμοιο πλάτος έχουν οι αγελαίοι στρωτήρες του ναού του Ποσειδώνος στο Σούνιο, δηλαδή 63 εκ.
258 Σε ορισμένους ναούς οι στρωτήρες παρά την επαετίδα έχουν μικρότερο πλάτος απ’ ό,τι οι υπόλοιποι αγελαίοι, με αντί
στοιχη αύξηση του πλάτους της παρακείμενης επαετίδος, όπως οι ναοί του Ποσειδώνος στο Σούνιο (Ορλάνδος, Σούνιον, 
Αέτωμα, 20) και του Απόλλωνος στο Πτώο.
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Από τη γραφική αποκατάσταση του αετού προκύπτει ότι το συνολικό πλάτος της στενής πλευράς, 
χωρίς τους κεράμους, είναι 15,0824 μ. και συνεπώς το άνω μέρος του καταέτιου γείσου είχε μήκος 
(15,0824/2): συν15° = 7,807224732 -7,807 μ. Για να υπολογιστεί κάθε κεκλιμένο τμήμα της στέγης 
προστίθεται στο μήκος 7,807224732 το μήκος 0,026 μ., κατά το οποίο προέβαλλαν οι στρωτήρες 
ηγεμόνες κέραμοι του υποκείμενου οριζόντιου γείσου (το μήκος 0,026 μ. όταν οι κέραμοι ήταν στη 
θέση τους ήταν κεκλιμένο ως προς την οριζόντιο). Συνεπώς, κάθε σκέλος είχε μήκος 7,807 + 0,026 = 
7,833 μ. Σε κάθε σκέλος διατάσσονται αρχικά οι ηγεμόνες στρωτήρες, στη συνέχεια δέκα σειρές 
αγελαίων στρωτήρων και, τέλος, οι κορυφαίοι στρωτήρες κέραμοι της στέγης (Σχέδ. IX, X, XIII). 
Η κλίση του αετού αποκαταστάθηκε σε 15° και συνεπώς η κλίση των ξύλινων δοκίδων της στέγης 
ήταν επίσης 15°.
Οι καλυπτήρες ηγεμόνες κέραμοι έχουν στο κάτω μέρος μήκος 68,20 εκ. Ήταν τοποθετημένοι 
κατά 2,50 εκ. πιο μέσα από τα πρόσωπα των ηγεμόνων στρωτήρων. Το τμήμα που υπερκαλυπτό
ταν κατά την ιππαστί ένθεση των κεράμων όλων των κατηγοριών ήταν 9 εκ. Συνεπώς, οι στρωτή
ρες ηγεμόνες είχαν μήκος στην άνω επιφάνειά τους ίσο προς 2,50 + 68,20 + 9 = 79,70 εκ. Η κάτω 
επιφάνεια των στρωτήρων ηγεμόνων κεράμων είχε μήκος 89,20 εκ., λόγω της κλίσης που παρου
σίαζε το πρόσωπο του κεράμου ως προς το πάχος του.
Οι αγελαίοι καλυπτήρες κέραμοι, μετρούμενοι στο άνω μέρος, είχαν μήκος 74,50 εκ. Επομένως, και 
οι αγελαίοι στρωτήρες είχαν το ίδιο μέσο μήκος (μεγαλύτερο στη βάση, εξαιτίας του κεκλιμένου 
προσώπου τους).
Οι διαστάσεις των κορυφαίων κεράμων είναι δυνατόν να υπολογιστούν. Το πλάτος τους συμπίπτει με 
αυτό των υπόλοιπων κεράμων, ενώ ο υπολογισμός του μήκους γίνεται ως εξής: αφού οι ηγεμόνες 
και οι αγελαίοι στρωτήρες τοποθετηθούν στη σωστή θέση τους στο χώρο, προκύπτει το ελλείπον 
μήκος για τη συμπλήρωση της στέγης, που είναι 41 εκ. για κάθε κεκλιμένο σκέλος κορυφαίου στρω
τήρα (μετρούμενου στην άνω επιφάνεια) και 48,50 εκ. για κάθε σκέλος κορυφαίου καλυπτήρα. Οι δια
στάσεις των κορυφαίων κεράμων είναι μεγάλες. Θα μπορούσαν να είναι κατά τ ι μικρότερες αν μει
ωνόταν το μήκος των υπερκαλύψεων των κεράμων, το οποίο όμως δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 
7 εκ., διότι σε άλλη περίπτωση τα νερά της βροχής θα μπορούσαν να εισχωρήσουν στη στέγη.
Οι κορυφαίοι στρωτήρες έχουν συνήθως άπεργο στο κάτω μέρος, ώστε λόγω του μεγαλύτερου 
βάρους να εδράζονται ασφαλώς επί της στέγης και συνεπώς να εμποδίζεται η διατάραξή της κατά 
τη διάρκεια θύελλας. Στη συμβολή των δύο σκελών αποκαθίστανται με πάχος 5 εκ. ή και μεγαλύ
τερο, ώστε να μην αλλοιωθεί η γενική κλίση της στέγης (λόγω του μικρότερου μήκους κάθε σκέλους 
σε σύγκριση με τα μήκη των αγελαίων κεράμων).
Οι κορυφαίοι καλυπτήρες αποκαθίστανται χωρίς ανθέμιο στο μέσον τους, το οποίο όμως δεν απο
κλείεται να υπήρχε. Ανθέμια στους κορυφαίους καλυπτήρες έχουν ο Θησαυρός των Μεγαρέων 
στην Ολυμπία, οι ναοί της Αθηνάς στην Αλίφειρα, της Αφαίας (κλασικός) και της Αθηνάς στο Πρα- 
σιδάκι, οι Θησαυροί των Σικυωνίων στην Ολυμπία και των Αθηναίων στους Δελφούς, οι ναοί της 
Νεμέσεως στον Ραμνούντα, του Επικουρίου Απόλλωνος και της Αθηνάς στη Λίνδο, το Ερέχθειο και 
η Βασίλειος Στοά στην Αθήνα. Στερούνται ανθεμίων ο ναός της Ήρας στην Ολυμπία, το Μέγαρο 
της Δήμητρος Μαλοφόρου στον Σελινούντα, ο ναός της Προναίας Αθηνάς II στους Δελφούς, οι 
ναοί της Αρτέμιδος στο Δήλιο Πάρου, του Διάς στην Ολυμπία, του Ποσειδώνος στην Ισθμια, ο Παρ- 
θενών και οι ναοί της Ήρας στο Άργος, του Απόλλωνος στους Δελφούς και του Διός στη Νεμέα. 
Από την επαετίδα γνωρίζουμε την άνω και κάτω απόληξη και ότι προέβαλλε κατά 2,60 εκ. του κατα
έτιου γείσου. Το μήκος της μαζί με το ουραίο τμήμα, που αποτελεί συνέχεια των στρωτήρων κεράμων, 
υπολογίστηκε προηγουμένως σε 1,9044:2 = 0,9522 -0,952 μ., ώστε να υφίσταται η σχέση 0,648 
(πλάτος ηγεμόνων στρωτήρων) χ 50+ 0,9522x2 = 34,3044 μ. (μήκος στέγης). Για να εκτιμηθεί το 
ύψος της καταρτίστηκε ο πίνακας 22 (οι διαστάσεις δίνονται σε εκατοστά).
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Ύψος ετταετίδος σίμας

ΘΕΣΗ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΨΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ 
ΓΕΙΣΟΥ (Ο)

ΠΑΧΟΣ ΚΑΤΑΕΤΙΟΥ 
ΓΕΙΣΟΥ (Κ)

ΥΨΟΣ ΕΠΑΕΤΙΔΟΣ 
ΣΙΜΑΣ (Σ)

Ο : Σ Κ:Σ

Αίγινα, ναός Αφαίας (αρχαϊκός) 27,90 14,50 16,60 1,68 0,87
Ολυμπία, Θησαυρός Μεγαρέων 27 15; (17,8) (1,52) (0,84)
Αίγινα, ναός Αφαίας (κλασικός) 34,80 36,70 24,10 1,44 1,52
Δήλιο Πάρου, ναός Αρτέμιδος 27,90 11,40 14,10 1,98 0,81
Ολυμπία, ναός Διός 57 37,30 42 1,36 0,89
Σελινούς, ναός Α Απόλλωνος 51,50 ; (46,50) 1,11
Έγεστα, ναός «Mango» 48,40 ; 56,80 0,85
Αθήνα, ναός Ηφαίστου 32 20 (22,50) 1,42 0,89
Ακράγας, ναός Α «Ηρακλέους» 59,50 ; 82 0,73
Ιμέρα, ναός «Νίκης» 71,50 ; 79,10 0,90
Αθήνα, Παρθενών 60 35,80 42,20 1,42 0,85
Ραμνούς, ναός Νεμέσεως 23,95 10 18 1,33 0,56
Καυλωνία, ναός 48,50 29,20 1,66
Βάσσες Ψιγαλείας, 

ναός Επικουρίου Απόλλωνος 29,40 22,30 30,90 0,95 0,72
Άργος, ναός Ήρας 41,80 23,60 26,10 1,60 0,90
Τεγέα, ναός Αλέας Αθηνάς 36,50 21,70 25,40 1,44 0,85
Νεμέα, ναός Διός 31,70 • 28,50 1,11

Η τελευταία στήλη του πίνακα 22 παρατίθεται βοηθητικά, αφού το πάχος του καταέτιου γείσου και 
το ύψος της επαετίδος σίμας προέκυψαν από υπολογισμό. Αν ο λόγος του οριζόντιου γείσου προς 
την επαετίδα σίμα του ναού της Αθηνάς Μακίστου ήταν αντίστοιχος προκλασικών μνημείων της 
μητροπολιτικής Ελλάδας, τότε το ύψος της σίμας θα ήταν από 24,60 (σε σύγκριση με τον αρχαϊκό 
ναό της Αφαίας) έως 26 εκ. (σε σύγκριση με το ναό του Διός στην Ολυμπία). Στο ίδιο διάστημα εμπί
πτει το ύψος της επαετίδος, αν ληφθούν υπόψη οι αναλογίες του ναού του Ηφαίστου στην Αθήνα και 
του Παρθενώνος (24,90 εκ.) και του ναού της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα (24,60 εκ.), ενώ 26,60 εκ. 
δίνει η σύγκριση με το ναό της Νεμέσεως στον Ραμνούντα. Επιλέγω, συνεπώς, ύψος επαετίδος σίμας 
ίσο προς 25 εκ., ελαφρώς ψηλότερο του πάχους του καταέτιου γείσου, όπως συνήθως συμβαίνει στα 
περισσότερα παραδείγματα (βλ. πέμπτη στήλη).
Το πάχος της σίμας στην άνω απόληξή της, όπως προκύπτει από τεμάχιο που έχει διασωθεί, ξε
περνάει τα 7,80 εκ., είναι δηλαδή μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του ναού της Αθηνάς στην Αλίφειρα 
(περίπου 5,50 εκ.). Στο ναό της Αφαίας (κλασικός) το πάχος αυτό είναι 10,50 εκ. Υποθέτω ότι στο 
ναό της Αθηνάς Μακίστου το πάχος της σίμας θα ήταν περίπου 10 εκ.
Οι ηγεμόνες καλυπτήρες έχουν πλάτος 23,50 στο πρόσωπο, μήκος στη ράχη 69,20 και πάχος 4 εκ. 
Οι αγελαίοι καλυπτήρες έχουν πάχος 4 και πλάτος 23,50 εκ. Στην κάτω πλευρά του εμπρόσθιου 
τμήματός τους υπάρχει έξαρμα, πλάτους 7,50 εκ., ώστε να εμποδίζεται η ολίσθησή τους επί των 
υποκείμενων κεράμων. Το τμήμα του κεράμου που επικάλυπτε μέρος του υποκείμενου είχε μήκος 
9 και πάχος 3,50 εκ. (η προβολή του πάχους σε κατακόρυφο άξονα ισούται προς 4 εκ.).
Η κλίση της κάτω επιφάνειας των στρωτήρων ηγεμόνων ήταν 12° 54' και τα πρόσωπά τους σχη
μάτιζαν με το κάτω μέρος γωνία 75°, δεν ήταν δηλαδή κατακόρυφα και όχι μόνο δεν έβλεπαν προς 
τα κάτω, όπως θα περίμενε ίσως κανείς, αλλά είχαν ανεπαίσθητη κλίση προς τον ουρανό, ίση με 
90° -  (75° +12° 54') = 2° 6' ως προς την κατακόρυφο.
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Η κλίση της κάτω επιφάνειας των ηγεμόνων καλυπτήρων ήταν 11° 36'. Τα πρόσωπά τους σχημάτι
ζαν με τη βάση γωνία 78° 19' 20", σχεδόν συνέπιπταν δηλαδή με την κατακόρυφο ή σχημάτιζαν 
ανεπαίσθητη γωνία 4' 40", βλέποντας προς τα κάτω, διότι 11° 36'+ 78° 19' 20" = 89° 5' 20". Στην 
πράξη, μια τόσο μικρή γωνία δεν είναι εύκολο να κατασκευαστεί και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 
τα πρόσωπα των καλυπτήρων ηγεμόνων ήταν κατακόρυφα.
Από τη γραφική αποκατάσταση προκύπτει, τέλος, ότι το επίπεδο που ορίζεται από τα πρόσωπα 
των ηγεμόνων στρωτήρων είναι συνεπίπεδο με τα άνω άκρα των προσώπων των ηγεμόνων καλυ
πτήρων κεράμων (Σχέδ. IX).

Οροφές

Οι οροφές μάλλον στερούνταν φατνωμάτων, τα οποία αποτελούν περισσότερο αθηναϊκή παράδο
ση ή επίδραση259, και δεν θα πρέπει να ήταν μαρμάρινες, όπως συνηθιζόταν στις Κυκλάδες. Πιθα
νώς ήταν ξύλινες που αποσαθρώθηκαν ή κάηκαν (όπως στο ναό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο και 
στο Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού). Τα Προπύλαια έφεραν οροφή μερικώς ξύλινη και μερικώς 
μαρμάρινη. Στα πτερά ίσως υπήρχαν ξεχωριστές λίθινες πλάκες, όπως στο ναό της Σαμοθράκης 
και ενδεχομένως στο ναό του Απόλλωνος («Αθηναίων») στη Δήλο, σύμφωνα με την οικοδομική επι
γραφή του ναού της Επιδαύρου.

Ψευδοϋδρορρόες, ακρωτήρια

Ο ναός έφερε στις τέσσερις γωνίες του (Σχέδ. XII, XIII) λεοντοκεφαλές ψευδοϋδρορρόες, των 
οποίων οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες συναρμογής δεν είναι γνωστές, είναι όμως δυνατή η 
γραφική τους αποκατάσταση, από μορφολογική άποψη, με αρκετή ακρίβεια με βάση τα σωζόμε- 
να τμήματα της λεοντοκεφαλής και το ύψος της επαετίδος σίμας. Στις τέσσερις γωνίες260 υπήρ
χαν επίσης ακρωτήρια (Νίκες;)261, ενώ τα κεντρικά ακρωτήρια μπορεί να είχαν ανθέμια. Τα ακρω
τήρια αναπαρίστανται ψηλότερα από το τύμπανο, κατά την παρατήρηση του Βιτρούβιου262.
Νίκες στις γωνίες είχαν ο Παρθενών, οι ναοί της Αθηνάς στην Παλλήνη (επίχρυσες), του Απόλλω
νος («Αθηναίων») στη Δήλο και πιθανώς της Νεμέσεως στον Ραμνούντα. Ανθέμια στα κεντρικά 
ακρωτήρια είχαν ο ναός της Αθηνάς στην Άσσο, ο αρχαϊκός και ο κλασικός ναός της Αφαίας, οι ναοί 
της Αρτέμιδος στο Δήλιο Πάρου, του Ηφαίστου στην Αθήνα, ο Παρθενών, οι ναοί του Ποσειδώνος 
στο Σούνιο, του Απόλλωνος («Δηλίων») στη Δήλο, της Ήρας στο Άργος, της Αθηνάς στη Λίνδο, της 
Αθηνάς Πολιάδος Νικηφόρου στην Πέργαμο, της Προπυλαίας Αρτέμιδος στην Ελευσίνα, της Αθη
νάς Πολιάδος στην Πριήνη και της Αρτέμιδος στην Έφεσο. Ανθέμια έχουν προταθεί για τους ναούς 
του Επικουρίου Απόλλωνος263 και της Δέσποινας στη Λυκόσουρα και για τη Θόλο της Επιδαύρου. 
Στο κεντρικό ακρωτήριο του ανατολικού αετώματος του ναού του Διός στην Ολυμπία υπήρχε επί
χρυση Νίκη. Ανθέμια στα κεντρικά ακρωτήρια μπορεί να είχε ο ναός της Αρτέμιδος στην Επίδαυρο.

259 Φαννωματικές οροφές έφεραν οι ναοί της Αθηνάς στην Άσσο, της Αθηνάς στην Ποσειδωνία, του Διός στην Ολυμπία, 
του Ηφαίστου στην Αθήνα, ο Παρθενών, τα Προπύλαια, οι ναοί της Νεμέσεως στον Ραμνούντα, της Αθηνάς Νίκης, του Επι- 
κουρίου Απόλλωνος, της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα, του Απόλλωνος στη Δήλο («Αθηναίων») και το Ερέχθειο. Οι ξύλινες 
φατνωματικές οροφές αντικαταστάθηκαν από μαρμάρινες για πρώτη φορά στο ναό του Ηφαίστου και στον Παρθενώνα.
260 Οι ναοί έχουν συνήθως έξι ακρωτήρια, από τρία σε κάθε αέτωμα, υπάρχουν εν τούτοις μνημεία και με έβδομο ακρω
τήριο σ, ο μέσον της ράχης της στέγης, όπως ο ναός του Απόλλωνος στη Μητρόπολη Καρδίτσας.
261 Την ύπαρξη Νικών υπέθεσε η I. Τριάντη, επειδή βρέθηκαν τμήματα αγαλμάτων που διέσωζαν πτυχές από μάρμαρο 
διαφορετικής σύστασης (πιο λεπτόκοκκο) από αυτό που χρησιμοποιήθηκε στα εναέτια γλυπτά. Άλλωστε, Νίκες συνηθί
ζονται σε ναούς της Αθηνάς.
262 Vitruvius, De architectura 3.5.12.
263 Κατά την ανασκαφή του 1975 βρέθηκε θραύσμα μαρμάρινου καυλού που λόγω μεγέθους πιθανολογείται ότι προέρ
χεται από το κεντρικό ακρωτήριο. Την πληροφορία μού έδωσε ο Π. Φάκλαρης.
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΨΗΣ (Σχέδ. XI, 164)

Από τις διαστάσεις της ζωφόρου και τις διαστάσεις των γείσων υπολογίζεται ότι το μνημείο έφερε 
6x13 κίονες. Οι διαστάσεις της ζωφόρου (13,94x32,70 μ.) υπολείπονται αυτών του στυλοβάτη 
(14,18x32,94 μ.), όπως κατά κανόνα παρατηρείται σε διάφορα μνημεία264. Προκειμένου να έχουν 
όλες οι μετόπες της περίστασης265 το ίδιο πλάτος, ο ναός της Αθηνάς Μακίστου είχε μικρότερα τα 
γωνιαία μεταξόνια266.
Τα πτερά των στενών πλευρών ήταν ίσα μεταξύ τους267, όπως προκύπτει από τα ίχνη των σωζόμε- 
νων θεμελίων. Στην υπάρχουσα κατάσταση του μνημείου ο στερεοβάτης του ανατολικού πτερού 
εμφανίζεται ελαφρώς μικρότερος του στερεοβάτη του δυτικού, από τον οποίο όμως σώζονται κα
τώτεροι δόμοι. Συνεπώς, αν λάβουμε υπόψη ότι κάθε δόμος του στερεοβάτη συνήθως εισέχει ελα
φρώς του υποκείμενού του, είναι πιθανό ότι εξαλειφόταν προοδευτικά η υπάρχουσα διαφορά. Ίσα 
πτερά στις στενές πλευρές έχουν ο ναός ϋ στον Σελινούντα, οι ναοί της «Νίκης» στην Ιμέρα και του 
Διός στην Ολυμπία268, ο ναός ΕίΊ Ήρας στον Σελινούντα, ο ναός του Ποσειδώνος στην Ισθμια, οι ναοί 
ϋ «Ήρας Λακινίας», Α «Ηρακλέους», I «Διοσκούρων» και Θ «Ηφαίστου» στον Ακράγαντα, ο Παρθε- 
νών, ο ναός Ε «Ομονοίας» στον Ακράγαντα, ο ναός του Επικουρίου Απόλλωνος, ο ναός στην Έγεστα 
και οι ναοί της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα και του Διός στη Στράτο.
Υποθέτω ότι η προέκταση της ευθείας γραμμής που ορίζεται από το έξω μέρος των μακρών πλευ
ρών του σηκού διέρχεται από τον άξονα του δεύτερου από τη γωνία κίονα της στενής πλευράς. 
Αυτό παρατηρείται -με μικροαποκλίσεις- και στους ναούς της Ήρας στην Ολυμπία, της Αφαίας 
(κλασικός), της Αθηνάς στο Πρασιδάκι, στο ναό Α Απόλλωνος στον Σελινούντα, στο ναό Ρ «Ομο
νοίας» στον Ακράγαντα, στο ναό του Ηφαίστου στην Αθήνα, στον Παρθενώνα, στους ναούς της 
Νεμέσεως στον Ραμνούντα, του Επικουρίου Απόλλωνος, της Ήρας στο Άργος, στο Μητρώον στην 
Ολυμπία και στο ναό του Διός στη Νεμέα. Πολύ κοντά στον άξονα του δεύτερου κίονα διέρχεται 
η προέκταση των τοίχων του σηκού στους ναούς του Απόλλωνος στην Κόρινθο, της Αθηνάς στην 
Ποσειδωνία, της Αθηνάς στις Συρακούσες, του Διός στην Ολυμπία, στο ναό ΕΙΊ Ήρας στον Σελι- 
νούντα, στο ναό της Ήρας II στην Ποσειδωνία, στους ναούς ϋ «Ήρας Λακινίας», Α «Ηρακλέους» 
και Ρ «Ομονοίας» στον Ακράγαντα και στο ναό της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα.
Στα αρχαϊκά παραδείγματα η προαναφερόμενη προέκταση συναντά το έσω μέρος του κίονα. 
Στους ναούς του Απόλλωνος στο Θέρμο, της Αθηνάς στην Άσσο, της Αργείος Ήρας στην Ποσει- 
δωνία και της Αθηνάς στην Αλίφειρα η προέκταση αυτή βρίσκεται μεταξύ δεύτερου και τρίτου 
κίονα, εφαπτομένη σχεδόν στο δεύτερο. Τέτοιες λύσεις παρουσιάζουν αισθητικά προβλήματα και 
για το λόγο αυτό αρτιότερη θεωρείται η λύση της απόκρυψης του έξω μέρους της μακράς πλευ
ράς από το δεύτερο κίονα.

264 O A.K. Ορλάνδος (Πτώον, 103, 106) σημειώνει ότι ο άξονας του γωνιαίου κίονα συνήθως συμπίπτει με την έσω ακμή 
της γωνιαίας τριγλύφου.
265 Το αντίστροφο πρόβλημα δημιουργείται στα κτήρια των οποίων είναι ορατή η εσωτερική γωνία του θριγκού, όπως για 
παράδειγμα στη Στοά στη Βραυρώνα.
266 Με βάση έναν παλαιό κανόνα που απαντάται σε σικελικά μνημεία, η γενικότερη προσπάθεια να προσελκύσουν τους 
πιστούς στην ανατολική πλευρά τονίζεται και από το βαθμιαίο άνοιγμα της ανατολικής πλευράς προς το μέσον της, ώστε 
να υπάρχουν όλο και μεγαλύτερα μεταξόνια, όσο πλησιάζει κανείς προς το κεντρικό μεταξόνιο- παραδείγματα του τύπου 
αυτού είναι οι ναοί D «Ήρας Λακινίας» και F «Ομονοίας» στον Ακράγαντα. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε στο ναό 
της Αθηνάς Μακίστου. Πάντως, ο τονισμός των ανατολικών πλευρών, μέσω μικρής διεύρυνσής τους, έχει υποστηριχθεί 
από διάφορους μελετητές.
267 Ίσα πτερά στις στενές πλευρές έχουν οι περισσότεροι ναοί.
268 Το ανατολικό πτερό είναι κατά 2 εκ. μεγαλύτερο.
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Οι κίονες της περίστασης αποκαθίστανται ίσοι ως προς τη διάμετρο, αν και υπάρχουν παραδείγ
ματα ναών με γωνιαίους κίονες ελαφρώς παχύτερους των υπόλοιπων, ώστε να εμφανίζεται περισ
σότερο ισχυροποιημένο το κτήριο. Οι κίονες της βόρειας πλευράς του ναού του Επικουρίου Απόλ
λωνος είναι παχύτεροι από τους υπόλοιπους.
Τα θεμέλια του ανατολικού μέρους έχουν διαταραχθεί σε μεγάλο βάθος, ώστε να μην μπορεί να πιστο
ποιηθεί αν υπήρχε θεμέλιο αναβάθρας. Η άνοδος στο μνημείο υποθέτω ότι γινόταν είτε κατευθείαν 
από την κρηπίδα είτε με συμπληρωματικές βαθμίδες (πρόσθετες, κατά κανόνα, παρά λαξευτές). 
Κανένας γνωστός τριφυλιακός ναός δεν είχε αναβάθρα, όπως δεν είχαν ούτε και οι πρωιμότεροι ναοί 
της δυτικής Πελοποννήσου. Η ύπαρξη αναβάθρας στατιστικά χαρακτηρίζει μάλλον μεταγενέστε
ρα μνημεία της μητροπολιτικής Ελλάδας, αρκετά από τα οποία είναι πελοποννησιακά. Αναβάθρα 
έχουν οι ναοί της Αφαίας (κλασικός), του Διός στην Ολυμπία, της Ήρας στο Άργος, του Απόλλωνος 
στους Δελφούς, του Ασκληπιού στην Επίδαυρο, της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα, του Διός στη Νε
μέα, του Ασκληπιού στην Κόρινθο, του «Ασκληπιού» και της Ορθιας Αρτέμιδος στη Μεσσήνη, η Θό- 
λος της Επιδαύρου κ.ά.
Από τη γραφική αποκατάσταση της κρηπίδας (Σ χέ  δ. VII) προκύπτουν στοιχεία που συμπληρώνουν 
την αποκατάσταση της περίστασης. Το πλάτος του τοιχοβάτη και του ορθοστάτη δεν είναι γνωστό, 
υπολογίζεται όμως κατά προσέγγιση, ύστερα από συσχετισμό των σωζόμενων θεμελίων του τοι- 
χοβάτη και του πλάτους των τοίχων του σηκού.
Η διάμετρος των κιόνων της εσωτερικής κιονοστοιχίας προκύπτει από το πλάτος του επικράνου 
της παραστάδας που υπήρχε στον άξονα της κιονοστοιχίας. Ο καθορισμός των θέσεων των κιό
νων και του μεταξονίου της εσωτερικής κιονοστοιχίας γίνεται σε σχέση με την αποκατάσταση της 
πλακόστρωσης του σηκού. Σε ορισμένα πρώιμα μνημεία υπάρχει ανταπόκριση των κιόνων της 
περίστασης προς τους κίονες της εσωτερικής κιονοστοιχίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ορθό
τερη στατική λειτουργία του κτηρίου, δεδομένου ότι επιτρέπει τη διαδοχική έδραση των εγκάρσιων 
δοκών που βρίσκονται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, το μεταξόνιο της εσω
τερικής κιονοστοιχίας συμπίπτει με το μεταξόνιο των μακρών πλευρών, όπως στο ναό της Ήρας 
στην Ολυμπία. Η λύση αυτή με παρόμοια επιχειρήματα έχει προταθεί και για τον αρχαϊκό ναό της 
Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα.
Η εσωτερική κιονοστοιχία ήταν πιθανώς δίτονη, όπως στους ναούς της Αφαίας (κλασικός), της Αθη
νάς στο Πρασιδάκι, του Διός στην Ολυμπία, της Ήρας II στην Ποσειδωνία και στον Παρθενώνα. Ο 
ναός ΘΤ Απόλλωνος στον Σελινούντα έφερε τρίτονη κιονοστοιχία. Ο Α.Κ. Ορλάνδος παρατηρεί269 
ότι στους πρώιμους δωρικούς ναούς συνηθίζονται δίτονες δωρικές κιονοστοιχίες παρά μονότονες 
ιωνικές, που εμφανίζονται μετά το 440 π.Χ., όπως στους ναούς του Επικουρίου Απόλλωνος (παρα- 
στάδες που καταλήγουν σε ιωνικούς ημικίονες), του Απόλλωνος στους Δελφούς, της Αλέας Αθηνάς 
στην Τεγέα, του Διός στη Νεμέα (κορινθιακή) και του Διός στη Στράτο. Οι ναοί αυτοί έχουν συνή
θως κιονοστοιχίες σε τρεις πλευρές και βυθισμένο το κεντρικό τμήμα του σηκού, ενώ τα ακραία 
μεταξόνιά τους απέχουν ικανή απόσταση από τον τοίχο του σηκού. Ο λόγος του μεσαίου μεταξονί
ου προς το ακραίο είναι στους ναούς της Αφαίας (κλασικός) 2,73, του Διός στην Ολυμπία 3,51, στον 
Παρθενώνα 2,35 στους ναούς του Ποσειδώνος στο Σούνιο 2,43, του Επικουρίου Απόλλωνος 6,14, 
του Διός στη Στράτο 5,85 και του Διός στη Νεμέα 5,45. Επειδή το θεμέλιο της εσωτερικής κιονο- 
στοιχίας του ναού της Αθηνάς Μακίστου βρίσκεται κοντά στον τοίχο του σηκού, ο ναός συγκρίνεται 
με τους πρώιμους δωρικούς ναούς και η εσωτερική κιονοστοιχία ίσως ήταν δίτονη.

269 Ορλάνδος, Στράτος 1924, 40, 42. την άποψη δέχονται οι W.B. Dinsmoor (Architecture, 164) και G. Gruben (Tempel, 178).

220



Η αποκατάσταση του δαπέδου του σηκού γίνεται με βάση τις σωζόμενες πλάκες και τους κρατευ- 
τές ή τα ίχνη τους. Αν το μεταξόνιο των εσωτερικών κιονοστοιχιών ήταν ίσο με το μεταξόνιο των 
μακρών πλευρών, οι κίονες θα πατούσαν και σε αρμούς πλακών και δεν θα ακολουθούσαν το πα
ράδειγμα των κιόνων της περίστασης, που πατούν σε υποβατήρες.
Η διάμετρος των κιόνων των προστάσεων αποκαθίσταται σε 90 εκ. και ο στυλοβάτης τους σε 98,50 εκ., 
από τον οποίο, για οικοδομικούς λόγους, πρέπει να εισέχουν τουλάχιστον κατά 4 εκ. Η προβολή 
των κιόνων των προστάσεων σε επίπεδο παράλληλο προς το στυλοβάτη τους είναι, εφόσον έχουν 
και αυτοί 20 ραβδώσεις, 90χσυν9° = 89 εκ. Οι κίονες των προστάσεων αποκαθίστανται σε δύο. Οι 
άξονές τους δεν συνέπιπταν με τους άξονες των εσωτερικών κιονοστοιχιών, αφού οι εσωτερικές 
κιονοστοιχίες βρίσκονται κοντά στους τοίχους του σηκού270.

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ

Με βάση τη γραφική αποκατάσταση της κάτοψης και τις διαστάσεις των υπερκείμενων μελών είναι 
δυνατή η γραφική αποκατάσταση των όψεων των στενών πλευρών (Σχέδ. XII).
Το ύψος των μελών στην όψη είναι:

1,003 μ.
1,003:3 = 0,334 μ.
4,578 μ.

92 εκ.
90,30 εκ.
43,90 εκ.

Κρηπίδα
Αναβαθμοί κρηπίδας 
Κίονας περίστασης 
Επιστύλιο 
Ζωφόρος 
Οριζόντιο γείσο
Φαινόμενο ύψος οριζόντιου γείσου 

στην όψη 
Υπαέτιο γείσο 
Καταέτιο γείσο (πάχος)
Επαετίς σίμα

43,90-3,60 = 40,30 εκ.
34 (στο εμπρόσθιο τμήμα) και 35,40 εκ. (στο πίσω τμήμα) 
23 εκ., με κλίση 15°.
25 εκ.

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ

Η γραφική αποκατάσταση των όψεων των μακρών πλευρών (Σχέ δ. XIII) είναι δυνατή με βάση τα στοι
χεία των υποκεφαλαίων Μετρήσεις, γραφική αποκατάσταση και υπολογισμός διαστάσεων μελών, 
Γραφική αποκατάσταση της κάτοψης και Γραφική αποκατάσταση των όψεων των στενών πλευρών.
Η σύμπτωση αξόνων εσωτερικών κιονοστοιχιών με κίονες προνάου-οπισθονάου και κίονες στενών- 
μακρών πτερών λύνει ικανοποιητικότερα τα στατικά προβλήματα έδρασης των δοκών. Στην ίδια 
λογική εντάσσεται η αντιστοιχία των κιόνων των στενών όψεων δωρικών ναών με μακρούς τοίχους 
του σηκού και κιόνων μακρών πλευρών που αντιστοιχούν σε εγκάρσιες δοκούς. Η γωνιαία συστο
λή βοηθάει επίσης το κτήριο σε περίπτωση καταπόνησης. Έγινε, όμως, για να λυθούν μορφολογι- 
κά προβλήματα.

270 Σε ιωνικά μνημεία συνηθίζεται η σύμπτωση των αξόνων των κιόνων εσωτερικής κιονοστοιχίας και προστάσεων και, 
άρα, στενό μεσαίο κλίτος.
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ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΔΩΡΙΚΩΝ ΝΑΩΝ 
ΤΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ271

Στις Μπόμπες Μακρυσίων (Σχέδ. 1) υπάρχει μικρός δωρικός ναός272 από κογχυλιάτη λίθο, εν πα- 
ραστάσι, ο οποίος, σύμφωνα με τον ανασκαφέα Ν. Γιαλούρη, χρονολογείται στις αρχές του 5ου αιώ
να π.Χ. Ο ναός έχει μάλλον κτιστεί πριν από τους Περσικούς πολέμους, δηλαδή στο διάστημα 500- 
490 π.Χ.273, όπως άλλωστε και ο ναός της Αθηνάς Μακίστου. Ο ναός στις Μπόμπες βρίσκεται πλη- 
σιέστερα στον Αλφειό σε σχέση με το ναό της Αθηνάς Μακίστου και μάλλον θα περιλαμβανόταν στην 
έκταση που είχαν καταλάβει οι Ηλείοι πριν από τους Περσικούς πολέμους.
Ο ναός περιβάλλεται από πόλη της οποίας αγνοείται το όνομα. Έχει διαστάσεις 8,36x4,55 μ. και τα 
εμφανή του μέρη ήταν επιχρισμένα. Στην περιοχή του ναού έχουν βρεθεί πήλινοι κέραμοι κορινθια
κού και λακωνικού τύπου, καθώς και κιονόκρανα που δεν είναι γνωστό σε τ ι είδους κτήρια ανήκαν. 
Στις αποθήκες του Μουσείου Ολυμπίας υπάρχουν μεταξύ άλλων: α) τεμάχιο κιονοκράνου που μάλ
λον δεν ανήκει στο ναό- ο εχίνος σε διατομή παρουσιάζει καμπυλότητα (ένταση)- στο άνω μέρος φέ
ρει περιμετρικά προστατευτική ταινία διαστάσεων 5 χ 53 εκ., β) τμήμα τριγλύφου με μηρό, πλάτους 
4,53 εκ., που περιλαμβάνεται μεταξύ δύο κεκλιμένων -υπό γωνία περίπου 45° ως προς το επίπεδο 
του μηρού- πλευρών, διαστάσεων 3,80 και 3,60 εκ.- στο άκρο φέρει εγκοπή (πατούρα), πλάτους
9,50 εκ., που απέκρυπτε την παρακείμενη μετόπη κατά 2,30 εκ., έτσι ώστε να μην είναι ορατός ο 
αρμός ώσεως- τα κεκλιμένα τμήματα αρχίζουν σε απόσταση 1,60 εκ. από το επίπεδο της όψης της 
μετόπης, και γ) τμήμα τριγλύφου με μηρό πλάτους 6,50 εκ.

Στην Κομποθέκρα274 (Σχέδ. 1) υπήρχε ιερό της Λιμνάτιδος Αρτέμιδος με ίχνη λατρείας που χρο
νολογούνται τουλάχιστον από τον 10ο αιώνα π.Χ. Αργότερα, τον 5ο αιώνα π.Χ., κτίστηκε δωρικός 
περίπτερος ναός275. Ο ναός της Λιμνάτιδος Αρτέμιδος βρισκόταν μέσα στα όρια της αρχαίας Λε- 
πρεάτιδος, στα βόρεια σύνορά της με τη Μακιστία. Πιθανότατα δεν περιλαμβανόταν στην περιοχή 
της αρχαίας Τριφυλίας που είχε καταληφθεί από τους Ηλείους πριν από τους Περσικούς πολέμους 
-  σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να δεχθούμε ως χρονολογία ανέγερσής του την ίδια περίοδο

271 Τα χρονολογικά στοιχεία των μνημείων που αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό δίνονται με επιφύλαξη. Πολλές από τις 
χρονολογήσεις που έδωσαν οι πρώτοι μελετητές έχουν αναθεωρηθεί -από τους ίδιους ή άλλους- με την παράθεση νέων 
στοιχείων ή επιχειρημάτων.
272 Γιαλούρης, Μπόμπες 1954· ο ίδιος, Μπόμπες 1958. Στην περιοχή υπάρχουν ευρήματα από τα γεωμετρικά αλλά και τα 
ελληνιστικά χρόνια (Ν.Φ. Γ ιαλούρης, ΑΔ 21 (1966) Χρονικά, 171 ■ Π. Θέμελης, ΑΔ 22 (1967) Χρονικά, 211).
273 Οι λόγοι που με οδήγησαν σε αυτό το συμπέρασμα αναφέρονται διεξοδικά στις σελίδες 223, 268-271.
274 Στα αρβανίτικα σημαίνει «χειρόβολο από σιτάρι». Το ίδιο όνομα έχουν χωριά στο Βάλτο Αιτωλοακαρνανίας και στο 
Αργοστόλι Κεφαλληνίας (K. Μπίρης, Αρβανίτες, Αθήνα 1960, 195), καθώς και στρατιώτες που αναφέρονται σε κείμενα του 
15ου και 16ου αι. (ό.π., 191).
275 Ο Κ. Müller (Artemistempel, 323-326) δεν δίνει ακριβέστερη χρονολόγηση, ενώ ο U. Sinn (Lekythen, 45-82 και Artemis, 
25-71) τον τοποθετεί στο δεύτερο μισό του 5ου αι. π.Χ. Στο ναό της Λιμνάτιδος Αρτέμιδος στην Κομποθέκρα έχει ανα
φερθεί και ο Ε. 0stby (Arcadla, 291, 294, σημ. 416, εικ. 172).
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που δεχόμαστε για τους ναούς της Αθηνάς Μακίστου και του Διός στις Μπόμπες. Κατά τη μαρτυρία 
του Ηροδότου, οι περισσότερες πόλεις της Τριφυλίας καταλήφθηκαν επί των ημερών του, δηλαδή 
μετά τους Περσικούς πολέμους. Συνεπώς, θα είχε καταληφθεί τμήμα μόνο της Μακιστίας (βόρει
ας Τριφυλίας), ενώ θα παρέμενε ανεξάρτητη όλη η Λεπρεάτις (νότια Τριφυλία). Η άποψη αυτή ενι- 
σχύεται από το γεγονός ότι οι Λεπρεάτες συμμετείχαν στον πόλεμο κατά των Περσών αυτοτελώς. 
Θεωρώ ότι ο ναός είχε ήδη κτιστεί πριν ολοκληρωθεί η κατάληψη της Λεπρεάτιδος, δηλαδή το 
πολύ έως το 473 π.Χ., αφού ο ναός του Διός στην Ολυμπία άρχισε να κτίζεται το 472/1 π.Χ. και με 
τριφυλιακά λάφυρα, με προγραμματισμό που θα είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Συνεπώς, θα κτίστηκε 
κατά την ίδια περίοδο που κτίστηκε και ο ναός της Αθηνάς στο Πρασιδάκι, δηλαδή κατά την περίο
δο 478-475 π.Χ.
Ο ναός της Αρτέμιδος ήταν κτισμένος από ασβεστόλιθο και κογχυλιάτη και είχε μέγεθος παρόμοιο 
με το Μητρώον στην Ολυμπία. Στο βάθος του σηκού διαμορφωνόταν ξεχωριστός χώρος, το άδυτο, 
και δεν υπήρχε οπισθόδομος. Η περίσταση προστέθηκε αργότερα- στη δεύτερη φάση ανήκει μάλλον 
και η υπερύψωση του ασβεστολιθικού σηκού.
Ο ναός βρίσκεται σε λόφο και περιβάλλεται από τείχος, στη νότια πλευρά του οποίου υπάρχει είσο
δος. Το κάτω μέρος του τείχους ήταν κτισμένο από ασβεστόλιθο και αμμοκονία μέχρι ύψος 40 εκ., 
ενώ η ανωδομή ήταν από ωμοπλινθοδομή. Δεν είχε συνεχή στυλοβάτη, αλλά κάθε κίονας είχε δικό 
του θεμέλιο, από τα οποία σώζονται δύο. Οι κίονες ήταν αρράβδωτοι. Τα επιστύλια είχαν λαξευ- 
μένα κενά στη μάζα τους, ώστε να είναι ευκολότερη η μεταφορά τους, φαινόμενο που παρατηρεί- 
ται και στο ναό του Επικουρίου Απόλλωνος. Σε κάθε μετακιόνιο αντιστοιχούσαν τρεις μετόπες. Τα 
γείσα δεν είχαν σταγόνες. Για τη μεταφορά τους είχαν λαξευθεί οπές στο μέσον τους. Οι σίμες 
ήταν από ψημένο πηλό. Όπως φαίνεται από τα διάφορα είδη καλυπτήρων και στρωτήρων κεράμων 
που έχουν βρεθεί, η στέγη έχει υποστεί επισκευή.

Στην περιοχή που είχε υπό τον έλεγχό του το αρχαίο Λέπρεο, όπου ενδέχεται να βρισκόταν η αρχαία 
τριφυλιακή πόλη Πύργος276 (σήμερα κοντά στο χωριό Πρασιδάκι277) (Σχέδ. 1), υπάρχει πρώιμος278 
τυπικός δωρικός ναός της Αθηνάς, εν παραστάσι, περίπτερος με 6 χ 13 κίονες και συστολή στις γωνίες 
με διπλή δίτονη (μάλλον) εσωτερική κιονοστοιχία. Ο οπισθόδομος ίσως δεν είχε κίονες μεταξύ παρα- 
στάδων: οι τοίχοι του σηκού ίσως κάμπτονταν προς τα μέσα, ώστε να διαμορφώνεται ένα δωμάτιο. 
Το όνομα της λατρευόμενης θεότητας προέκυψε από αναθηματική επιγραφή («ΑΘΑΝΑ») των αρχών 
του 5ου αιώνα π.Χ., που βρέθηκε μπροστά από τον πρόναο279. Ο ναός είναι κτισμένος στην κορυφή 
χαμηλού λόφου (όπως συνηθίζεται σε ναούς της Αθηνάς) στη θέση Λενικό280 ή Ελληνικό, στη δεξιά 
πλευρά του ποταμού της Νέδας, στα όρια της αρχαίας Λεπρεάτιδος, που αποτελούσε τη νότια Τρι- 
φυλία. Η προσπέλαση στο μνημείο ίσως γινόταν από τα νοτιοδυτικά όπου οι κλίσεις είναι ηπιότερες. 
Στην περίπτωση αυτή, ο ναός θα φαινόταν υπό γωνία, προοπτικά281. Μεγάλο τμήμα του ναού κατα
στράφηκε στις αρχές του 20ού αιώνα για να κτιστεί το παλαιό χωριό Πρασιδάκι.

276 Η πόλη Πύργος ήταν στο νότιο άκρο της Τριφυλίας, βόρεια του ποταμού της Νέδας. Αργότερα ενώθηκε με το Λέπρεο. 
(Βλ. Παπαχατζής, Μεσσψίακά-Ηλιακά, 206, 224' Αραπογιάννη, Επιγραφή, 168).
277 Επισημάνθηκε από τον F.A. Cooper, ανακοινώθηκε από τον Ν. Γιαλούρη (Λέπρεο, 245-250) και αποκαλύφθηκε κατά 
τις περιόδους 1999 και 2000 από την Ξ. Αραπογιάννη (ΑΔ 1999-2000, Χρονικά, υπό έκδοση).
278 Αρχικά είχε θεωρηθεί υστεροκλασικός (Γιαλούρης, Λέπρεο).
279 Πρόκειται για αγγείο με επιγραφή του τέλους του 6ου αι. π.Χ., όπου αναφέρεται το όνομα της Αθηνάς (Αραπογιάννη, 
Επιγραφή). Ίσως, λοιπόν, υπήρχε πρώιμη λατρεία. Ο αναθέτης προέρχεται από τη Λακωνία, γεγονός που τονίζει τις γνωστές, 
άλλωστε, σχέσεις Σπάρτης-Λεπρέου.
280 Πολλές θέσεις, κυρίως ιστορικών χρόνων, έχουν τέτοιες ή παρόμοιες ονομασίες. Βλ. για παράδειγμα Νακάσης - Ταγω- 
νίδου, Ζάκρος, 10 (χάρτης), 22, 29.
281 Από τα νοτιοδυτικά γίνεται η προσπέλαση και στο ναό της Αθηνάς Μακίστου, όπως και σε άλλα μνημεία.
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Ως υλικό δομής282 έχει χρησιμοποιηθεί μαλακός πωρόλιθος283- τα εμφανή μέρη του ήταν επιχρι- 
σμένα, όπως και τα πλακόστρωτα δάπεδα, εκτός από τον πρόναο που είχε βοτσαλωτό δάπεδο. Τα 
θεμέλια του ναού ήταν ισχυρά μόνον όπου αναμένονταν κατακόρυφα φορτία. Στις γωνίες του τοπο
θετήθηκαν τετράγωνοι μεγάλοι λίθοι για το «δέσιμο» της κατασκευής284. Η θεμελίωση των δαπέδων 
υπήρξε μάλλον ευτελής, από πατημένο χώμα, φυσικά χωρίς κρατευτές285. Οι λίθοι του στερεοβάτη 
υπό την κρηπίδα συνδέονταν οριζόντια με ξύλινους πελεκίνους, ενώ στα θεμέλια του σηκού χρη
σιμοποιήθηκαν ζητάμορφοι μολυβδοχοημένοι σύνδεσμοι286. Στους αρμούς ώσεως των μελών του 
στερεοβάτη και της ανωδομής υπήρχαν καλοδουλεμένες αναθυρώσεις, που λαξεύθηκαν με πλα
τιά λάμα. Για την ανάρτηση των μελών χρησιμοποιήθηκαν ξύλινοι λύκοι και προσωρινοί ένθετοι 
ξύλινοι αγκώνες.
Η είσοδος βρίσκεται στα νοτιοανατολικά287. Ο ναός έχει συνολικό πλάτος 15,85 και μήκος 35,30 μ. 
(48,50 χ 108 πόδες). Ο στυλοβάτης έχει διαστάσεις 14,71 χ34,16 μ. (45 χ 105 πόδες). Οι εξωτερικές 
διαστάσεις του σηκού είναι 8,65x24,08 μ. (26,50x74 πόδες). Ο πους που χρησιμοποιήθηκε είναι 
32,60 εκ. Η κρηπίδα είναι τρίβαθμη και πατούσε σε ισχυρή ευθυντηρία. Ο πρώτος αναβαθμός έχει 
μικρότερο πλάτος σε σχέση με τους δύο υπερκείμενους288. Ο στερεοβάτης είναι θεμελιωμένος 
στο έδαφος. Οι κίονες γομφώνονταν στους οικείους στυλοβάτες289 και φέρουν όλοι είκοσι αβαθείς 
ραβδώσεις290. Οι κίονες των πτερών έχουν διάμετρο 1,10 κάτω και 0,80 μ. άνω και εκτιμώμενο 
ύψος291 4,89 μ. (15 πόδες). Η μείωση των κιόνων είναι έντονη (αρχαϊσμός) και η αναλογία της κάτω

282 Στο ναό βρέθηκε μικρή ποσότητα μαρμάρου που δεν περιλαμβάνεται στα υλικά δομής· χρησιμοποιήθηκε μόνο για το 
γλυπτό διάκοσμο. Το μάρμαρο σπανίζει στην περιοχή και ήταν, ως εισαγόμενο, ακριβό υλικό. Νότια του ναού βρέθηκαν 
τμήματα από γκριζωπό συνεκτικό ασβεστόλιθο ο οποίος δεν απαντάται στην περιοχή, πιθανώς από κάποιο βάθρο ή άλλη 
κατασκευή.
283 Ο πωρόλιθος αυτός, εφόσον ψηθεί, δίνει ασβέστη και επομένως πρέπει να χαρακτηριστεί ως ασβεστόλιθος (με τη 
σημερινή έννοια του όρου). Λατομεία τέτοιας ποιότητας λίθου υπάρχουν στην περιοχή του Λεπρέου.
284 Η τεχνική αυτή απαντάται και σε ύστερα μνημεία, όπως π.χ. στο ναό του «Ασκληπιού» στη Μεσσήνη.
285 Πατημένο χώμα με χαλίκια υπήρχε στον πρόδομο του ναού της Αρτέμιδος Κνακεάτιδος (Ρωμαίος, Κνακεάτις, 6).
286 Τόσο οι πελεκίνοι όσο και οι ζητάμορφοι σύνδεσμοι συνηθίζονται σε πρώιμα μνημεία. Ο ζητάμορφος μάλιστα θεωρεί
ται πρόδρομος του συνδέσμου σχήματος διπλού ταυ (I). Εν τούτοις ζητάμορφοι σύνδεσμοι υπάρχουν και στο μεταγενέ
στερο ναό της Δήμητρος στο Λέπρεο.
287 Αρχικά θεωρήθηκε ότι είχε προσανατολισμό κατά τον άξονα Β-Ν (Γιαλούρης, Λέπρεο), όπως ο ναός του Επικουρίου 
Απόλλωνος (που έχει όμως θύρα στα ανατολικά) και οι μεταγενέστεροι ναοί της Αθηνάς στη Λίνδο, του Ασκληπιού στην 
Κω και της Αθηνάς Πολιάδος Νικηφόρου στην Πέργαμο (σε μια περίοδο που δεν ενδιέφερε τόσο ο προσανατολισμός των 
ναών, αλλά η ευρύτερη σύνθεση των μνημείων). Οι ναοί της Λαφρίας Αρτέμιδος στην Καλυδώνα και της Προναίας Αθη
νάς II στους Δελφούς ήταν προσανατολισμένοι προς τα νότια. Προς τα νοτιοανατολικά ήταν προσανατολισμένοι οι ναοί 
του Δαφνηφόρου Απόλλωνος στην Ερέτρια, της Αθηνάς στην Παλλήνη και του «Ποσειδώνος» στο Μολύκρειο Αιτωλίας. 
Ασυνήθιστο προσανατολισμό προς τα δυτικά έχουν οι ναοί της Αθηνάς στη Θάσο και της «Αφροδίτης» στην Κύθνο.
288 Διαφορές στις διαστάσεις των αναβαθμών παρατηρούνται σε πρώιμα μνημεία.
289 Αυτό είναι σπάνιο, αφού οι πόλοι και τα εμπόλια χρησιμοποιούνται μεταξύ σφονδύλων για την εύρεση του κέντρου 
τους. Εμπόλια μεταξύ κατώτατου σφονδύλου και στυλοβάτη δεν έχουν νόημα, εκτός από κάποια επιπλέον στερέωση.
290 Συνήθως οι εσωτερικές κιονοστοιχίες φέρουν μικρότερο αριθμό ραβδώσεων. Στην προκειμένη περίπτωση θα περίμε- 
νε κανείς δεκαοκτώ ή δεκαέξι.
291 Το ύψος του κίονα μπορεί να εκτιμηθεί σε σχέση με την άνω απόληξη της παραστάδας, η οποία είναι η ίδια (ή λίγο 
ψηλότερη). Ο ορθοστάτης, ύψους 86 εκ., πατάει σε στάθμη 5 εκ. ψηλότερη του στυλοβάτη. Οι αγελαίες λιθόπλινθοι έχουν 
ύψος 31 εκ. Από στατιστικά δεδομένα προκύπτει ότι ο αριθμός των λίθων του σηκού είναι περιττός. Τα μνημεία που έχουν 
και διάτονους λίθους στον τοίχο του σηκού, αρχίζουν, για λόγους αισθητικούς, με διάτονο λίθο πάνω στον ορθοστάτη και 
καταλήγουν με διάτονο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει και το επίκρανο. Η συνήθεια διατηρήθηκε και στα μνημεία που οι λίθοι 
είναι τοποθετημένοι δρομικά. Συνεπώς, το ύψος της παραστάδας είναι 0,86+0,31ν (όπου ν=περιττός). Για ν= 13 το ύψος 
είναι 4,89 μ. (15 πόδες), ενώ για ν= 11 ή ν= 15, το ύψος της παραστάδας είναι εκτός κλίμακας. Η κάτω διάμετρος του κίο
να του ναού είναι 1,10 και το μεταξόνιο 2,74 μ. Το ύψος του κίονα με βάση διάφορα αναλογικά στοιχεία (ύψος προς κάτω 
διάμετρο και ύψος προς μεταξόνιο) εκτιμάται: α) σε σύγκριση με το ναό του Απόλλωνος στην Κόρινθο από 4,15 χ 1,10 = 
4,57 έως 1,93x2,74 = 5,29 μ., β) σε σύγκριση με το ναό της Αθηνάς στην Αλίφειρα από 4,95χ 1,10 = 5,45 έως 1,63x2,74 = 
4,47 μ., γ) σε σύγκριση με το ναό του Διός στην Ολυμπία από 4,64χ 1,10 = 5,10 έως 2x2,74 = 5,48 μ., και δ) σε σύγκριση 
με το ναό της Μακίστου από 4,578 χ 1,10=5,04 έως 1,708x2,74=4,68 μ. Οι ναοί της Μακίστου και της Αλίφειρας όπως και 
αυτός της Ήρας στην Ολυμπία, που ήταν πλησιέστεροι στο Πρασιδάκι, ενδέχεται να χρησιμέυσαν ως πρότυπα. Επιπλέον,
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διαμέτρου προς το ύψος κατατάσσει το μνημείο στα πρώιμα παραδείγματα. Οι σφόνδυλοι είναι 
ανισοϋψείς (αρχαϊσμός). Οι κίονες έφεραν δύο εγκοπές (αρχαϊσμός), από τις οποίες μιάμιση στο 
λίθο του κιονοκράνου και μίση στον ανώτατο σφόνδυλο. Οι ραβδώσεις συναντούν κάθετα τους ιμά
ντες, χωρίς να διχάζονται, όπως στα αρχαϊκά παραδείγματα. Οι ιμάντες, τέσσερις τον αριθμό, συ- 
νίστανται από ευθύγραμμα τμήματα άνισου μήκους που δεν ακολουθούν τη γενική κλίση του εχί- 
νου, όπως στο ναό της Αθηνάς Μακίστου. (Στα κλασικά χρόνια συνίστανται συνήθως από καμπύλα 
και ευθύγραμμα τμήματα.) Ο εχίνος στερείται έντασης και συνάπτεται με ισχυρό ώμο προς το χα
μηλότερου ύψους άβακα (εξελιγμένος). Σώζονται μοχλοβόθρια για τη μετακίνηση των επιστυλίων, 
από τη μελέτη των οποίων προκύπτει η σειρά τοποθέτησης των λίθων.
Τα επιστύλια έχουν ύψος 85 εκ. με ταινία 7,70, κανόνα 5,70 εκ., με μικρή εσοχή από την ταινία (αρχαϊ
σμός) και κολουροκωνικές σταγόνες (εξελιγμένες). Το ύψος της ταινίας (1/11 του επιστυλίου) ακο
λουθείτο κλασικά πρότυπα, όπως και ο κανόνας. Η ζωφόρος έχει ύψος 80 εκ., είναι δηλαδή χαμηλό
τερη από το επιστύλιο, όπως συνηθίζεται στα πρώιμα μνημεία. Οι αγελαίοι λίθοι της ζωφόρου έφε
ραν τριγλύφους συμφυείς με μετόπες και αναρτήθηκαν με προσωρινούς αγκώνες. Οι εντορμίες τους 
λαξεύθηκαν πάνω από το κέντρο βάρους, ώστε να μην ανατραπούν τα μέλη κατά την ανάρτηση. Ειδικά 
στο γωνιαίο νοτιοδυτικό λίθο χρησιμοποιήθηκαν τρεις εντορμίες, δύο στα εμφανή μέρη των μετοπών 
και μία στην (αφανή τελικά) εσωτερική γωνία. Οι γλυφές είναι καμπύλες στην άνω απόληξή τους και 
στο ανώτατο τμήμα τους έχουν διατομή σχήματος ράμφους, χαρακτηριστικά που συνιστούν αρχαϊ
σμό. Οι τρίγλυφοι φέρουν ταινίες, όπως και οι μετόπες, μικρότερου, όμως, ύψους. Οι μετόπες είναι 
ακόσμητες κατά την πελοποννησιακή συνήθεια και εισχωρούν σε προστατευτική πατούρα που βρί
σκεται πίσω από την παρακείμενη τρίγλυφο, ώστε να αποκρύπτεται ο αρμός.
Τα αγελαία γείσα συνίστανται από δύο προμόχθους και δύο αγυιές βαμμένες με κόκκινο χρώμα. 
Στο άνω μέρος των γείσων των μακρών πλευρών υπάρχει ιωνικό κυμάτιο απλής διατομής, κάτω από 
το οποίο το μέτωπο δεν είναι συνεχές, αλλά κατά διαστήματα φέρει επιμήκεις οριζόντιες ορθογώ
νιες βαθύνσεις, 1-2 χιλ., διαμορφωμένες με το επίχρισμα. Σε ορισμένα γείσα υπάρχουν ίχνη από μπα
λώματα. Σε μερικά γείσα οι σταγόνες είναι ένθετες, κατασκευάστηκαν δηλαδή εκ των υστέρων, ενώ 
σε άλλα ορισμένες σταγόνες του πίσω μέρους φαίνεται να έχουν παραλειφθεί. Το καταέτιο γείσο 
είναι ιωνικού τύπου, κοίλης διατομής παρόμοιας με αυτή των γείσων. Στο βάθος διαμορφώνεται 
κυρτή απόληξη.
Η στέγη ήταν ξύλινη και η κεράμωση πήλινη, κορινθιακού τύπου, με στρωτήρες και καλυπτήρες που 
ηλώνονταν για τη συγκράτησή τους. Η παραετίς όπως και η επαετίς σίμα ήταν γραπτές με έντονα 
χρώματα (κόκκινο και μαύρο), μεγαρικού τύπου, με φυτικά θέματα και μαιάνδρους σχήματος ωμέγα 
(Ώ , ξ ). Οι υδρορροές διακοσμούνταν με λεοντοκεφαλές. Οι ηγεμόνες καλυπτήρες έφεραν διαφόρων 
τύπων ανθέμια (εξελιγμένα), επτάφυλλα ή εννεάφυλλα με σπείρες, διακοσμημένα με έντονα χρώματα 
(κόκκινο, μαύρο), γραπτά ή με χαμηλό ανάγλυφο. Ανθέμια έφεραν και οι κορυφαίοι καλυπτήρες. Από

είναι μνημεία αντίστοιχου μεγέθους και εποχής, σε αντίθεση με τους ναούς του Απόλλωνος στην Κόρινθο και του Διός 
στην Ολυμπία που είναι αρκετά μεγαλύτεροι. Οι μέγιστες/ελάχιστες τιμές που προκύπτουν από τη σύγκριση με το ναό της 
Αλίφειρας (4,47-5,45) και κυρίως της Μακίστου (από 4,68-5,04) είναι αξιόπιστες και δεν έρχονται σε ασυμφωνία με αυτές 
που δίνουν οι ναοί του Απόλλωνος στην Κόρινθο και του Διός στην Ολυμπία. Μπορούμε, λοιπόν, να θεωρήσουμε ότι οι 
κίονες είχαν ύψος περίπου 4,86 + (-)0,18 μ. Το συμπέρασμα αυτό δεν είναι αντίθετο με τα ύψη που προκύπτουν και από 
άλλα μνημεία, ιδίως της Κάτω Ιταλίας. (Ο Ο. Broneer {Poseidon 1966, 69, σημ. 28) έχει διατυπώσει την άποψη ότι στους 
ναούς του πρώτου μισού του 5ου αι. π.Χ. ο λόγος του μεταξονίου προς το ύψος των κιόνων είναι λιγότερο ευμετάβλητος 
από το λόγο της κατώτατης διαμέτρου προς το ύψος των κιόνων. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, οι κίονες πρέπει να είχαν 
ύψος πλησιέστερο στα 4,68 παρά στα 5,04 μ., δηλαδή κάτω από 4,86 μ.) Το ύψος της παραστάδας εκτιμήθηκε σε 4,89 μ. 
(15 πόδες). Δεδομένου ότι το ύψος των κιόνων είναι σε πολλά μνημεία ακέραιο πολλαπλάσιο του ποδός και ότι τα 4,89 μ. 
εμπίπτουν στο προαναφερθέν πλαίσιο, αυτό ήταν και το πιθανό ύψος των κιόνων.
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τους αγελαίους κεράμους δεν σώθηκαν πολλοί, διότι το μικρό τους πάχος είχε ως αποτέλεσμα τον 
κατακερματισμό κατά την πτώση. Σε πολλούς κεράμους σώθηκαν τεκτονικά σημεία, σύμβολα ή γράμ
ματα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν ήταν όλοι ίδιοι, με σκοπό πιθανόν να δημιουργείται η αίσθηση 
της «κίνησης». Ο ναός έφερε πήλινα δισκοειδή κεντρικά ακρωτήρια, μικρού ύψους. Στην περιοχή του 
ναού βρέθηκαν πήλινα τμήματα γλυπτών, τα οποία, αν ανήκαν στο ναό, θα μπορούσαν να είναι ακρω
τήρια (Νίκες;), που συνηθίζονται σε ναούς της Αθηνάς.
Ο ορθοστάτης, ύψους 86 και πλάτους 80 εκ., εισέχειτου τοιχοβάτη 5 εκ. και έφερε ίσου ύψους και 
μεγαλύτερου πλάτους ανάθημα, ενώ στα μεταγενέστερα μνημεία το ανάθημα είναι συνήθως χα
μηλότερο. Δεν φέρει κυματιοφόρο βάση, που συνηθίζεται σε υστεροκλασικά μνημεία. Ο αγελαίος 
ορθοστάτης έχει μήκος 1,20 μ. (Ο θυραίος τοίχος είναι παχύτερος, ως συνήθως, για να αυξηθεί η 
αντοχή του ή η εντύπωση της ευστάθειάς του- φέρει δύο αναθήματα.) Πάνω από τον ορθοστάτη 
ο ναός έφερε δρομικό τοίχο με μέσο ύψος αγελαίων λιθοπλίνθων 31 εκ. Ο σηκός βρίσκεται σε ψη
λότερο επίπεδο από τον υπόλοιπο ναό. Φέρει διπλή, πιθανότατα δίτονη, κιονοστοιχία, σε ικανή από
σταση από τους τοίχους (ιωνισμός). Κάθε κιονοστοιχία αποτελείται από πέντε κίονες με είκοσι αβα- 
θείς, μάλλον ελλειπτικής διατομής, ραβδώσεις (εξελιγμένες). Στη συμβολή των κιονοστοιχιών με 
τους εγκάρσιους τοίχους του ναού διαμορφώνονταν τέσσερις συνολικά παραστάδες. Σώζεται το 
βάθρο του λατρευτικού αγάλματος, κτισμένο σε δύο φάσεις, με ισχυρό θεμέλιο. Στο πίσω τμήμα 
του βάθρου υπάρχουν ίχνη κόκκινου χρώματος. Κάθετα προς το βόρειο τμήμα του θυραίου τοίχου 
και προς την πλευρά του προνάου διαμορφώνεται τετράγωνο έξαρμα, εν είδει παραστάδας, που 
σώζει ίχνη κόκκινου χρώματος. Αντίστοιχο συμμετρικό έξαρμα θα υπήρχε και στο βόρειο τμήμα 
του θυραίου τοίχου.
Ο πρόναος έχει το ίδιο βάθος με τον οπισθόδομο, όπως συμβαίνει στα πρώιμα μνημεία. Έφερε 
δάπεδο από λευκά και μαύρα βότσαλα292, αραιά τοποθετημένα και συνδεδεμένα με κονίαμα293, σε 
κατάλληλα διαμορφωμένο υπόστρωμα και σε διάφορους σχηματισμούς: ρόμβους στο κέντρο που 
περιβάλλονταν από μαίανδρο και πλοχμό. Η σύνθεση έχει λάβει υπόψη και τα εξάρματα του προ
νάου, που προφανώς προϋπήρχαν. Στο στυλοβάτη του προνάου σώζονται μεγάλες ορθογώνιες 
εντορμίες που μπορούσαν να δεχθούν ξύλινους γόμφους, πιθανώς για τη στήριξη κιγκλιδώματος. 
Στην περιοχή βρέθηκαν αρχαϊκοί κέραμοι και δισκοειδές ακρωτήριο, στοιχεία που κατά τον Ν. Για- 
λούρη αποτελούν ενδείξεις για την ύπαρξη ναού αρχαϊκής εποχής. Στα κινητά ευρήματα περιλαμ
βάνεται μεγάλος αριθμός πήλινων και ορειχάλκινων αντικειμένων καθώς και λυχνάρια και κεραμι
κή που χρονολογούνται έως το 2ο αιώνα μ.Χ.
Στο ναό υπάρχουν σαφείς ενδείξεις καταστροφής από φωτιά, στην οποία όμως δεν οφείλεται η πτώ
ση του μνημείου. Δεδομένου ότι τα μέλη βρέθηκαν πεσμένα προς την κατεύθυνση του Βορρά, θα 
μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς ο άνεμος που έπνεε είχε ως αποτέλε
σμα να καεί πρώτα το βόρειο μέρος της στέγης, το οποίο υποχωρώντας συμπαρέσυρε τα μέλη στην 
ίδια κατεύθυνση. Όμως, οι φθορές των μελών κατά την ανεύρεσή τους αναγνωρίζονται στο πάνω 
μέρος των λίθων και συνεπώς οφείλονται σε αίτιο που ακολούθησε την πτώση τους, δηλαδή σε διά
βρωση. Άρα η πτώση των μελών προς τα βόρεια οφείλεται σε βίαιο γεγονός, όπως ο σεισμός, άποψη 
που ενισχύεται και από την προς Νότο καμπύλωση των θεμελίων του ναού, ως αποτέλεσμα μιας βίαι
ης κίνησης. Εξάλλου, αν η φωτιά είχε κάψει τα μέλη, θα υπήρχαν και ίχνη θερμικής καταστροφής.

292 Δεν έχουν γωνίες (ή ακμές) και προέρχονται πιθανότατα από τον παρακείμενο ποταμό, τη Νέδα.
293 Δάπεδα με σκυροκονιάματα έχουν βρεθεί στους ναούς της Λαφρίας Αρτέμιδος στην Καλυδώνα, της Προναίας Αθη
νάς II στους Δελφούς και του «Ποσειδώνος» στο Μολύκρειο Αιτωλίας.
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Οι ομοιότητες που εμφανίζει ο ναός με αυτόν της Αθηνάς Μακίστου είναι τόσες ώστε να μπορεί να 
θεωρηθεί «δίδυμος», γεγονός που σημαίνει ότι κτίστηκε πιθανότατα από τους αυτόνομους Τρκρυ- 
λίους Λεπρεάτες και όχι, βεβαίως, αργότερα από τους Ηλείους, προς τους οποίους οι Λεπρεάτες 
υπήρξαν φόρου υποτελείς. Οι Ηλείοι, άλλωστε, μάλλον καταστροφές παρά έργα πραγματοποίη
σαν στην Τριφυλία: ακόμη και ο ναός του Διός, που είναι μεταγενέστερος, κτίστηκε με λάφυρα από 
την Πισάτιδα και την Τριφυλία. Ειδικά στην περιοχή του απομακρυσμένου από την Ήλιδα Λεπρέ- 
ου πολύ δύσκολα θα έκτιζαν οι Ηλείοι ναό και μάλιστα στα νότια σύνορα της Λεπρεά τιδος. Η γενι
κή εντύπωση που αποκομίζει κανείς από την εξέταση των αρχιτεκτονικών μελών, ιδίως των μορ- 
φολογικών λεπτομερειών τους που είναι και οι πλέον αξιόπιστες, είναι ότι ο ναός στο Πρασιδάκι 
είναι μεταγενέστερος από αυτόν της Αθηνάς Μακίστου, που είναι υστεροαρχάίκός (500-490 π.Χ.). 
Στον τελευταίο, οι ακμές των ραβδώσεων διχάζονται πριν συναντήσουν τους ιμάντες (στο Πρασιδά- 
κι τούς συναντούν κάθετα), ο εχίνος είναι ίσου ύψους με τον άβακα (στο Πρασιδάκι ο εχίνος είναι πιο 
ψηλός), οι αναλογίες των κιόνων είναι μάλλον βαρύτερες, ο κανόνας είναι πολύ ψηλός (βαρύς) και 
με μικρότερη εσοχή, οι σταγόνες του επιστυλίου είναι μάλλον κυλινδρικές (πρωιμότερες), το αέτω
μα έχει πιο απότομη κλίση, ο οπισθόδομος είναι βαθύτερος. Στο Πρασιδάκι υπάρχουν περισσότε
ροι ιωνισμοί, ενώ πρωιμότερα είναι ορισμένα κατασκευαστικά στοιχεία (όπως οι σύνδεσμοι: πελε- 
κίνοι, ζητάμορφοι, ενώ στη Μάκιστο σχήματος διπλού ταυ ( I) ·  όμως όπως προαναφέρθηκε, και ο 
μεταγενέστερος ναός της Δήμητρος στο Λέπρεο έχει στη θεμελίωση ζητάμορφους συνδέσμους). 
Πάντως η θεμελίωση του στερεοβάτη είναι πιο εξελιγμένη, ως περισσότερο επιμελημένη.
Ο ναός της Αθηνάς στο Πρασιδάκι φαίνεται να είναι πρώιμος κλασικός, κτισμένος δηλαδή μετά τους 
Περσικούς πολέμους. Οι Λεπρεάτες έλαβαν μέρος στη μάχη των Πλαταιών ως αυτόνομοι και ανα
γράφονται στη στήλη της Ολυμπίας που ίδρυσαν οι νικήτριες πόλεις· αμέσως μετά τους Περσι
κούς πολέμους υπήρχε, κατά συνέπεια, η διάθεση και η οικονομική επιφάνεια για ένα τέτοιο εγχεί
ρημα. Οι Αρκάδες μετά τους Περσικούς πολέμους επιτέθηκαν στο Λέπρεο- οι Λεπρεάτες τούς απέ- 
κρουσαν με τη βοήθεια των Ηλείων και σε αντάλλαγμα έγιναν φόρου υποτελείς. Τα γεγονότα αυτά 
έλαβαν χώρα πριν από την ανέγερση του ναού του Διός στην Ολυμπία (472/1 π.Χ.), δηλαδή πριν οι 
Ηλείοι ελέγξουν όλη την Τριφυλία. Η ανέγερση ενός νέου ναού της Αθηνάς στην ελεύθερη Λεπρεά- 
τιδα θα αποτέλεσε απάντηση στους Ηλείους που κατείχαν κατά την εποχή αυτή το ναό της Αθηνάς 
στη Μάκιστο. Η πιθανότερη περίοδος ανέγερσης του ναού της Αθηνάς στο Πρασιδάκι, με βάση τα 
αρχιτεκτονικά και τα ιστορικά δεδομένα, αλλά και με οικονομικά και πολιτικά κριτήρια, είναι η 
περίοδος μετά τη μάχη των Πλαταιών (ίσως και μετά την ίδρυση της στήλης των νικητριών πόλεων 
στην Ολυμπία) και πριν από την ανέγερση του ναού του Διός, δηλαδή το διάστημα 478-473 π.Χ. και 
ειδικότερα το διάστημα 478-475 π.Χ., αφού η ανέγερση του ναού του Διός απαιτούσε κάποιο διά
στημα για να προγραμματιστεί.

Στο Λέπρεο υπάρχει δωρικός ναός εν παραστάσι, χωρίς οπισθόδομο294, κτισμένος από ασβεστόλι
θο και αφιερωμένος στη Δήμητρα, ο οποίος χρονολογείται, κατά τον Η. Knell, στο δεύτερο τέταρτο 
του 4ου αιώνα π.Χ. Η Τριφυλία παραδόθηκε οριστικά στους Ηλείους με την περσοθηβαϊκή συνθή
κη που έγινε στα Σούσα το 367 π.Χ. και συνεπώς ο ναός θα είχε κτιστεί πριν από τη χρονολογία 
αυτή. Η ήττα της Σπάρτης στα Λεύκτρα το 371 π.Χ. ανάγκασε τους Τριφυλίους να συμμαχήσουν με 
τους Αρκάδες για να μην πέσουν στα χέρια των Ηλείων. Συνεπώς, η περίοδος 371-367 π.Χ. ήταν 
περίοδος αστάθειας, επομένως ακατάλληλη για τον προγραμματισμό ανέγερσης ενός ναού. Ο ναός

294 Knell, Lepreon, 113-147· ο ίδιος, Demetertempel, 53-59.
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της Δήμητρος θα κτίστηκε μάλλον πριν από το 371 π.Χ., σε μια περίοδο ανθηρότητας της Τριφυλίας. 
Αν δεχθούμε την προτεινόμενη από τον Η. Knell χρονολόγηση (375-350 π.Χ.), σε συνδυασμό με το 
ιστορικό πλαίσιο, ο ναός της Δήμητρος θα κτίστηκε κατά το διάστημα 375-371 π.Χ.
Ανατολικά του ναού υπάρχει βωμός, διαστάσεων 1,46x4,89 μ., ο άξονας του οποίου δεν είναι 
παράλληλος προς το ναό, αλλά παρουσιάζει κλίση 10° βόρεια. Ο ναός είχε 6x11 κίονες. Για την 
κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε ως μονάδα μέτρησης πους 32,60 εκ. Οι διαστάσεις του είναι 
11,98x21,69 μ. (32χ62πόδες) στην ευθυντηρία και 10,445x20,221 μ. στο στυλοβάτη. Τα μεταξό
νια έχουν μήκος 1,956 μ. (6 πόδες), εκτός από τα γωνιαία που ήταν 1,826 μ., και το ύψος του 22 πό- 
δες. Οι εξωτερικές διαστάσεις του σηκού είναι 6,32 x 12,84/86 μ.295.
Τα εμφανή μέρη του ναού της Δήμητρος στο Λέπρεο έφεραν λευκό επίχρισμα μαρμαροκονίας. 
Δεν παρατηρούνται καμπυλότητες στο στυλοβάτη, όμως οι κίονες έχουν ένταση. Οι λιθόπλινθοι 
της ευθυντηρίας έχουν διατομή κεκλιμένη -ως προς την κατακόρυφο- για την ευχερέστερη απα
γωγή των όμβριων. Οι αναβαθμοί της τρίβαθμης κρηπίδας έχουν ύψος 45 εκ. Στα θεμέλια υπάρ
χουν ζητάμορφοι σύνδεσμοι και στην ανωδομή σύνδεσμοι σχήματος διπλού ταυ ( I ) 296. Η κάτω διά
μετρος των κιόνων είναι 83, η άνω 64 εκ. και το ύψος τους 4,623 μ. Η αναλογία της κάτω διαμέτρου 
προς το ύψος είναι 1:5,57. Κάθε κίονας εδραζόταν σε ξεχωριστό λίθο (υποβατήρα) και έφερε έξι 
ισοϋψείς σφονδύλους (ύψ. 70,80 εκ.), στους οποίους έχουν γίνει εργασίες επισκευών επί πάχους 
3,20 εκ. Ο εχίνος δεν παρουσιάζει καμπυλότητα σε διατομή. Το ύψος του κιονοκράνου είναι 37,50 εκ., 
ενώ ο άβακας έχει πλευρά 83,70 εκ. Το επιστύλιο έχει ύψος 58 εκ. και πλάτος, μαζί με το ανάθημά 
του, 64-65 εκ. Το ύψος της ζωφόρου είναι 59,50 εκ. Οι τρίγλυφοι ήταν συμφυείς με τις μετόπες που 
ήταν ακόσμητες, όπως και το αέτωμα. Μεταξύ των αρχιτεκτονικών μελών έχουν διασωθεί τρία τμή
ματα λίθων της κρηπίδας, ενενήντα σφόνδυλοι, δέκα κιονόκρανα, τμήματα από εννέα επιστύλια και 
δεκατέσσερις λίθοι μετοπών με συμφυείς τριγλύφους.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ

Ο ναός είναι πρώιμος τυπικός δωρικός, διπλούς εν παραστάσι, περίπτερος, με 6 χ 13 κίονες και δι
πλή δίτονη εσωτερική κιονοστοιχία. Κτίστηκε κατά το διάστημα 471-457 π.Χ. Ως υλικό δομής χρη
σιμοποιήθηκε κογχυλιάτης, τα εμφανή μέρη του οποίου ήταν επιχρισμένα και χρωματισμένα. Η κε- 
ράμωση και τα γλυπτά ήταν μαρμάρινα. Ο στερεοβάτης είναι θεμελιωμένος σε τεχνητό άνδηρο. Ο 
ναός έφερε ισχυρά θεμέλια μόνον όπου αναμένονταν κατακόρυφα φορτία. Τα δάπεδα στηρίζονταν 
σε κρατευτές. Η ανάρτηση των μελών έγινε με τη βοήθεια ξύλινων λύκων (Πίν. 36). Ως εμβάτες 
χρησιμοποιήθηκαν πους 32,60 εκ. και το μεταξόνιο του ναού. Ο βωμός βρίσκεται βόρεια του ναού. 
Η είσοδος στο ναό γίνεται από τα ανατολικά με αναβάθρα. Ο στυλοβάτης έχει διαστάσεις 27,68 χ 
64,12 μ. Τόσο η κρηπίδα όσο και τα οριζόντια μέλη της ανωδομής είχαν ένταση. Ο τρίτος αναβαθ
μός της κρηπίδας (στυλοβάτης) είχε ύψος 56 εκ. και οι δύο κατώτεροι 48 εκ. Ο κίονας είχε ύψος 
10,51 μ. ή λίγο περισσότερο και ο λόγος του ύψους του προς την κάτω διάμετρο ισούται προς 
4,70. Ο κίονας παρουσίαζε μικρή μείωση και ελάχιστη ένταση, όπως και ο εχίνος, που είχε κλίση 
45° (αρχαϊσμός). Οι κίονες της πρόσοψης είχαν μεγαλύτερη κάτω διάμετρο (2,256 μ.) από εκείνη 
των πτερών (2,231 μ.), γεγονός που συνιστά αρχαϊσμό.

295 Οι μετρήσεις (σε πόδες ή μέτρα) δίνονται όπως ακριβώς αναφέρονται στις σχετικές δημοσιεύσεις του Η. Knell.
296 Το ίδιο παρατηρείται στους ναούς της Αφαίας (κλασικός) και του Επικουρίου Απόλλωνος. Ο W.B. Dinsmoor (The Co
relation of Greek Archaeology with History, Studies in the History of Culture, Menasha, Wisconsin 1942, 185-216) θεωρεί ότι 
ο σύνδεσμος σχήματος διπλού ταυ ( I)  αποτελεί εξέλιξη του ζητάμορφου.
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Η στέγη ήταν ξύλινη και η κεράμωση μαρμάρινη, κορινθιακού τύπου. Ο ναός έφερε παραετίδα και 
επαετίδα μεγαρικού τύπου σε εξελιγμένη μορφή. Οι υδρορροές κοσμούνταν με λεοντοκεφαλές, που 
διέφεραν μεταξύ τους, ακολουθώντας τα μορφολογικά ρεύματα της εποχής κατά την οποία κατα
σκευάστηκε η καθεμία. (Όταν έπεφταν τις αντικαθιστούσαν με πιο σύγχρονες.) Τα κεντρικά ακρω
τήρια κοσμούνταν με επίχρυσες Νίκες και τα γωνιαία με χάλκινους λέβητες.
Ο ορθοστάτης εισέχει του τοιχοβάτη και έφερε μικρότερου ύψους ανάθημα. Ο θυραίος τοίχος 
είναι, ως συνήθως, παχύτερος. Ο σηκός βρίσκεται σε επίπεδο ψηλότερο από τον υπόλοιπο ναό και 
φέρει διπλή δίτονη κιονοστοιχία από επτά κίονες, σε ικανή απόσταση από τους τοίχους (ιωνισμός). 
Στη συμβολή των κιονοστοιχιών με τους εγκάρσιους τοίχους του ναού διαμορφώνονταν τέσσερις 
συνολικά παραστάδες. Σώζονται ίχνη του βάθρου του κολοσσικού χρυσελεφάντινου λατρευτικού 
αγάλματος του Διάς, με ισχυρό θεμέλιο και αύλακες απαγωγής του νερού και του λαδιού που χρη
σιμοποιούνταν για τη συντήρηση του ελεφαντόδοντου (για να μην ξεραθεί). Ο πρόναος είχε το ίδιο 
βάθος με τον οπισθόδομο (πρώιμος).
Ο ναός είναι μεταγενέστερος από αυτόν της Αθηνάς Μακίστου με τον οποίο εμφανίζει πολλές 
ομοιότητες. Αν οι κατασκευαστές του έλαβαν υπόψη το σχέδιο του ναού της Αθηνάς, θα θεώρησαν 
ότι η Μακιστία θα παρέμενε στο εξής τμήμα των εδαφών τους και δεν θα έβρισκαν μειωτικό να αντι
γράψουν στοιχεία του ναού.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΚΙΣΤΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

Τυπολογικά στοιχεία297

Ο ναός της Αθηνάς Μακίστου είναι προσανατολισμένος περίπου κατά τον άξονα Α-Δ, όπως οι 
περισσότεροι ναοί. Η ελαφρά απόκλιση από τον άξονα αυτόν είναι συνήθης και για την ερμηνεία 
του φαινομένου έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες. Σύμφωνα με την επικρατέστερη, ο προσα
νατολισμός ήταν τέτοιος ώστε οι ακτίνες του ανατέλλοντος ηλίου να προσπίπτουν επί του λατρευ
τικού αγάλματος κατά την ημέρα της εορτής της τιμώμενης θεότητας.
Ο ναός ήταν εξάστυλος, διπλούς εν παραστάσι, περίπτερος και με διπλή εσωτερική κιονοστοιχία, 
πρόκειται δηλαδή για τυπικό δωρικό ναό. Ίδιο αριθμό κιόνων (6x13) έχουν ο ναός της Αθηνάς στην 
Άσσο, ο ναός ϋ στον Σελινούντα, οι ναοί της Αθηνάς στην Ποσειδωνία, του Ποσειδώνος στο Σούνιο 
(παλαιός), της Αθηνάς στο Πρασιδάκι, του Διός στην Ολυμπία, του Ποσειδώνος στην Ισθμια, ο ναός 
ϋ «Ήρας Λακινίας» στον Ακράγαντα, ο ναός της Αθηνάς Σώτειρας και Ποσειδώνος στην Ασέα και 
ο ναός στη θέση Προφήτης Ηλίας επίσης στην Ασέα, ο ναός I «Διοσκούρων» στον Ακράγαντα, οι ναοί 
του Ηφαίστου στην Αθήνα, του Ποσειδώνος στο Σούνιο (νέος), της Αθηνάς στην Παλλήνη, του Απόλ
λωνος («Δηλίων») στη Δήλο, ο ναός Ρ «Ομονοίας» στον Ακράγαντα, ο ναός του «Ποσειδώνος» στο 
Μολύκρειο, ο εκατόμπεδος ναός στον αρκαδικό Ορχομενό και ο ναός του Απόλλωνος στο Πτώο. 
Αν με το γράμμα ν παρασταθεί ο αριθμός των κιόνων της στενής πλευράς, τότε οι ναοί που προανα- 
φέρθηκαν έχουν στις μακρές πλευρές (2ν+1) κίονες. Τον ίδιο κανόνα ακολουθούν όσοι έχουν 8 χ 17 
κίονες, όπως ο ναός της Αρτέμιδος στην Κέρκυρα, ο ναός ΘΤ Απόλλωνος στον Σελινούντα, ο ναός 
της Αργείας Ήρας στην Ποσειδωνία και ο Παρθενών.
Ο ναός εμφάνιζε συστολή στις γωνίες του. Η γωνιαία συμπλησίαση ήταν γνωστή και στα πρώιμα χρό
νια. Ακόμη και ο ναός της Ήρας στην Ολυμπία, που αρχικά είχε ξύλινους κίονες στην περίσταση,

297 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα αυτή δεν προσδιορίζουν χρονολογικά με βεβαιότητα το μνημείο. Τα τυπο
λογικά στοιχεία πρέπει να θεωρούνται μάλλον ενδεικτικά παρά αποδεικτικά, ιδίως για την εποχή κατά την οποία κτίστηκε 
ο ναός της Αθηνάς Μακίστου.
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εμφάνιζε γωνιαία συστολή. Εν τούτοις υπάρχουν ναοί χωρίς συστολή στις γωνίες, σε μια περίοδο 
που ήταν γνωστή, όπως, για παράδειγμα, ο ναός του Απόλλωνος στις Συρακούσες, οι ναοί C, FS και 
GT Απόλλωνος στον Σελινούντα (μόνο στην ανατολική πλευρά- στη νεότερη δυτική πλευρά υπάρχει 
συστολή) και οι ναοί της Αθηνάς στην Ποσειδωνία και του Απόλλωνος («Δηλίων») στη Δήλο. Μερική 
συστολή παρουσιάζει ο ναός D «Ήρας Λακινίας» στον Ακράγαντα.
Το μεταξόνιο των κιόνων του ναού της Αθηνάς Μακίστου ήταν ίδιο σε όλες τις πλευρές, ίσο προς 
2,68 μ. Διαφορές στα μεταξόνια παρατηρούνται κυρίως σε αρχαϊκούς ναούς (μικροδιαφορές πα
ρατηρούνται στα μεταξόνια του ναού της Ήρας στο Μεταπόντιο («Tavole Palatine») και του Παρθε- 
νώνος). Οι μετωπικές πλευρές έχουν ευρύτερα μεταξόνια από τις μακρές στους ναούς του Απόλ
λωνος στις Συρακούσες (λόγω τονισμού της ανατολικής πλευράς το κεντρικό μεταξόνιο είναι ευ
ρύτερο όλων)298, του Απόλλωνος στην Κόρινθο, της Αρτέμιδος στην Κέρκυρα, στο ναό C στον Σελι- 
νούντα (όπου παρατηρούνται διαφορές στα μεταξόνια κάθε πλευράς), στο ναό της Προναίας Αθη
νάς II στους Δελφούς, στον Παρθενώνα I, στο ναό του Ολυμπίου Διός στις Συρακούσες, στον κλα
σικό ναό της Αφαίας (με μικρή διαφορά) και στους ναούς του Επικουρίου Απόλλωνος και του Απόλ
λωνος στους Δελφούς (πρόκειται μάλλον για επανάληψη του σχεδίου του αρχαϊκού ναού). Ευρύ
τερα των μετωπικών είναι τα μεταξόνια των μακρών πλευρών των ναών της Ήρας I και II στην Πο- 
σειδωνία, των ναών D, FS και GT Απόλλωνος στον Σελινούντα (με μικροδιαφορές που δύσκολα 
παρατηρούνται, λόγω γενικότερης ανακρίβειας των μεταξονίων) και των ναών Α «Ηρακλέους» και 
F «Ομονοίας» στον Ακράγαντα. Ενιαίο μεταξόνιο είχαν οι ναοί της Αθηνάς και της Αργείος Ήρας στην 
Ποσειδωνία, που κτίστηκαν στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. Το αρχαιότερο παράδειγμα του είδους 
στη μητροπολιτική Ελλάδα θεωρούνταν έως σήμερα ο παλαιός ναός του Ποσειδώνος στο Σούνιο. 
Επειδή οι νεωτερισμοί συνήθως παρουσιάζονταν πρώτα στη μητροπολιτική Ελλάδα299, ενδέχεται 
το φαινόμενο να ήταν πιο νωρίς γνωστό, όπως αποδεικνύεται από τον εξεταζόμενο ναό της Αθηνάς 
Μακίστου. Στο μέλλον ίσως αποκαλυφθούν ακόμη πιο πρώιμα παραδείγματα300.
Ο σηκός του ναού ήταν στενά συνδεδεμένος με την περίσταση. Αυτό προκύπτει από τη σύνδεση του 
δεύτερου και του πέμπτου μετωπικού κίονα με τους μακρούς τοίχους του σηκού (Σχέδ. VIII, XI). Το 
ίδιο παρατηρείται στο ναό D στον Σελινούντα, στους ναούς της Αθηνάς και της Αργείος Ήρας στην 
Ποσειδωνία, της Αθηνάς στις Συρακούσες, της Αθηνάς στο Πρασιδάκι, του Διός στην Ολυμπία, στους 
ναούς D «Ήρας Λακινίας», Α «Ηρακλέους» και F «Ομονοίας» στον Ακράγαντα, στους ναούς του Ηφαί
στου στην Αθήνα, του Ποσειδώνος στο Σούνιο, της Νεμέσεως στον Ραμνούντα, στον Παρθενώνα, 
στους ναούς του Επικουρίου Απόλλωνος, του «Ποσειδώνος» στο Μολύκρειο, του Διός στη Νεμέα, στο 
ναό στην Έγεστα κ.α. Στο ναό της Αφαίας (κλασικός) η προέκταση της εξωτερικής γραμμής του τοίχου 
του σηκού συναντάει τους εν λόγω κίονες περίπου 20 εκ. εκτός του άξονα.
Η στενή, σχεδόν οργανική, σχέση του σηκού με την περίσταση προκύπτει και από το μικρό σχετι
κά πλάτος των πτερών των μακρών πλευρών, όπως συμβαίνει και στους ναούς που αναφέρονται 
στην προηγούμενη παράγραφο. Το ίδιο προκύπτει και από τη συμμετρική σχεδόν τοποθέτηση του

298 Κατ’ εξαίρεση, ο αμφιπρόστυλος ναός της Αρτέμιδος Κνακεάτιδος έχει πιο στενό το κεντρικό μετακιόνιο της στενής 
πλευράς (Ρωμαίος, Κνακεάτις, 6).
299 O F. Costabile [Architettura Sarnia, 39) δέχεται την επίδραση των καλλιτεχνικών ρευμάτων από τη μητροπολιτική Ελλά
δα, αλλά πιστεύει και στο ενδεχόμενο νεωτερισμών και πρωτοτυπιών από τη Δύση, στους οποίους όμως δεν πρέπει να 
κατατάσσεται, κατά τη γνώμη μου, η γωνιαία συστολή που αποτελεί θεμελιώδη λύση.
300 O G. Gruben (Tempel, 305) έχει διατυπώσει την άποψη ότι το ενιαίο μεταξόνιο αποτελεί ανακάλυψη των δυτικών αποι
κιών, ήδη από το 510 π.Χ. και όχι της μητροπολιτικής Ελλάδας, όπου το παλαιότερο παράδειγμα ήταν έως τότε ο παλαιός 
ναός του Ποσειδώνος στο Σούνιο. Την άποψή του αυτή επαναλαμβάνει και στη σελίδα 33 της ελληνικής έκδοσης Ιερά καί 
ναοί της αρχαίας Ελλάδος (κυκλοφόρησε το 2000), τον πρόλογο της οποίας υπέγραψε το 1999. Φαίνεται ότι δεν έλαβε υπό
ψη του την παρούσα εργασία, που, μετά την έγκρισή της ως διδακτορικής διατριβής το 1997, τυπώθηκε-σε μια πρώτη μορ
φή- σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και κατατέθηκε στις πιο γνωστές από τις έγκριτες αρχαιολογικές βιβλιοθήκες.
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πυρήνα του ναού εντός της περίστασης. Η λύση αυτή συνηθίζεται στους ναούς της μητροπολιτι- 
κής και της Μεγάλης Ελλάδας, ενώ αντίθετα, οι σηκοί των ναών της Σικελίας μετατοπίζονται προς 
τα δυτικά και τονίζεται η πρόσβαση από τα ανατολικά, συνήθως με διπλό πτερό. Με τον τρόπο 
αυτό αδυνατίζει η αξονική τους συνάφεια με την εξωτερική κιονοστοιχία. Στενή σχέση περίστασης- 
σηκού υπάρχει και στους ναούς του Απόλλωνος στις Συρακούσες και του Απόλλωνος στην Κόριν
θο (που μοιάζουν μεταξύ τους), με την έννοια ότι η διάταξη των κιόνων έλαβε υπόψη της τη θέση 
του σηκού, φαινόμενο που παρατηρείται και στους μεγάλους δίπτερους ναούς της Ιωνίας.
Το επίπεδο του δαπέδου του σηκού ήταν ψηλότερο301 κατά 34,20 εκ. (ίσο προς δύο βαθμίδες) από 
το επίπεδο των πτερών, ώστε να εξαίρετοι ο ιερός χώρος του ναού. Πολύ ψηλότερο, κατά 1,40 μ., 
ήταν το δάπεδο του ναού της Ήρας II στην Ποσειδωνία. Υπερυψωμένο ήταν το δάπεδο των τριφυ- 
λιακών ναών της Αθηνάς στο Πρασιδάκι και της Λιμνάτιδος Αρτέμιδος στην Κομποθέκρα, των ναών 
C, D και FS στον Σελινούντα, των ναών της Αθηνάς στην Ποσειδωνία, της Αφαίας (κλασικός), του 
Διός στην Ολυμπία, των ναών ER Ήρας και Α Απόλλωνος στον Σελινούντα, των ναών D «Ήρας Λακι- 
νίας» και Α «Ηρακλέους» στον Ακράγαντα, του ναού του Ηφαίστου στην Αθήνα, του Παρθενώνος, 
των ναών του Ποσειδώνος στο Σούνιο, της Νεμέσεως στον Ραμνούντα, του ναού F «Ομονοίας» στον 
Ακράγαντα, των ναών της Ήρας στο Άργος, της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα, του Διός στη Στράτο, 
του «Ασκληπιού», της Λιμνάτιδος Αρτέμιδος και της Ειλειθυίας και Κουρήτων στη Μεσσήνη302.
Ο πους που χρησιμοποιήθηκε στο ναό της Αθηνάς Μακίστου ισούται με 32,70 εκ.303, όπως και στο 
ναό D στον Σελινούντα, στους ναούς του Δαφνηφόρου Απόλλωνος στην Ερέτρια, της Αφαίας (κλα
σικός), της Ήρας II στην Ποσειδωνία και στο Ερέχθειο. Στους ναούς της Αθηνάς στο Πρασιδάκι, του 
Διός στην Ολυμπία, στους ναούς D «Ήρας Λακινίας» και Β Ολυμπίου Διός στον Ακράγαντα και στο 
ναό της Δήμητρος στο Λέπρεο χρησιμοποιήθηκε πους 32,60 εκ. Στους ναούς της Ήρας I και της Αθη
νάς στην Ποσειδωνία καθώς και στο ναό στην Έγεστα χρησιμοποιήθηκε πους 32,80 εκ. Στο ναό του 
Απόλλωνος στις Συρακούσες χρησιμοποιήθηκε πήχυς 49,20 εκ. που αντιστοιχεί σε πόδα 32,80 εκ.
Ο ναός της Αθηνάς Μακίστου έχει διαστάσεις 43 χ 100 πόδες, μετρούμενος στο στυλοβάτη και 48 χ 

105 πόδες, αν συμπεριληφθεί η κρηπίδα. Οι εκατόμπεδοι ναοί θεωρούνται ως εξαιρετικά ασυνήθι
στες, μεγάλες και επιβλητικές κατασκευές, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής του Ομήρου. 
Εκατό ποδών είναι οι ναοί της Ήρας I και II στη Σάμο, του Απόλλωνος στο Οέρμο, της Αρτέμιδος 
στο Άνω Μαζαράκι (Ρακίτα) Πατρών, της Ήρας στην Ολυμπία, της Αθηνάς στην Αθήνα (εκατόμπε- 
δον), της Αθηνάς στην Ποσειδωνία, της «Νίκης» στην Ιμέρα, οι δύο ναοί της Ασέας (Αθηνάς Σώτει- 
ρας και Ποσειδώνος και αυτός στη θέση Προφήτης Ηλίας)304. Σχεδόν εκατόμπεδος είναι ο ναός 
της Αρτέμιδος στις Σάρδεις. Αντίστοιχων (σε πόδες) διαστάσεων στυλοβάτες έχουν οι ναοί της 
Αφαίας (κλασικός) (42x88), του Ποσειδώνος στο Σούνιο (παλαιός) (40x9272), του Ηφαίστου στην 
Αθήνα (4113/ΐ6 χ 96 7/s) και του Ποσειδώνος στο Σούνιο (νέος) (415/iex95V2).
Οι εσωτερικές κιονοστοιχίες δημιουργήθηκαν για κατασκευαστικούς λόγους από τα αρχαϊκά χρόνια, 
διότι μειώνουν το προς γεφύρωση πλάτος του σηκού305. Χαρακτηρίζουν κυρίως μνημεία της μητρο- 
πολιτικής Ελλάδας, ενώ δεν συνηθίζονται στους σικελικούς ναούς. Οι εσωτερικές κιονοστοιχίες του

301 Κατά τη δωρική συνήθεια.
302 Τα αναφερόμενα μνημεία της Μεσσήνης αποτύπωσα και μελέτησα κατά τα έτη 1988-1990.
303 O W.B. Dinsmoor υποστήριξε στο διεθνές αρχαιολογικό συνέδριο της Ρώμης το 1958 (The Basis of Greek Temple 
Design: Asia Minor, Greece, Italy, Atti del 7o Congresso Internazionale de Archeologia Classica, τ. 1, Roma 1961, 355-368) 
ότι ο δωρικός πους ισούται με 32,654 εκ. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι πόδες 32,60 και 32,70 εκ. δεν διαφέρουν ουσιαστικά.
304 Εκατόμπεδοι, αλλά με πόδα 31,30 εκ., έχουν θεωρηθεί από τον K. Ρωμαίο και ο ναός της Λαφρίας Αρτέμιδος στην 
Καλυδώνα (Ρωμαίος, Καλυδών, 35), ο ναός Α στον Ταξιάρχη Αιτωλίας και ο ναός του «Ποσειδώνος» στο Μολύκρειο (Ρω
μαίος, Ταξιάρχης, 6).
305 Κίονες στον άξονα του σηκού έχουν οι πρώιμοι ναοί στον Πρινιά, στη Δρήρο, του Πυθίου Απόλλωνος στη Γόρτυνα και 
της Δήμητρος στο Σαγκρί Νάξου, καθώς και οι ναοί του Ολυμπίου Διός στους Επιζεφυρίους Λοκρούς, του Απόλλωνος στο
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ναού της Αθηνάς Μακίστου βρίσκονταν πολύ κοντά στους τοίχους του σηκού, εκτεινόμενες μόνο 
κατά μήκος των μακρών πλευρών, ενώ το κεντρικό τμήμα του σηκού δεν ήταν βυθισμένο, στοιχεία 
που κατατάσσουν το ναό στα πρώιμα μνημεία.
Η τοποθέτηση γωνιαίας τριγλύφου παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα. Αν όλα τα μεταξόνια είναι 
ίσα και οι διαδοχικοί άξονες των τριγλύφων συναξονικοί με τους υποκείμενους κίονες, τότε στη 
γωνία θα προκύψει ακαλαίσθητο (για τους αρχαίους Έλληνες) κενό, που πρέπει να καλυφθεί από 
τμήμα μετόπης. Την προφανή αυτή λύση ακολούθησαν οι ορθολογιστές Ρωμαίοι και συνεπώς και 
οι αρχιτέκτονες από την Αναγέννηση και μετά. Οι Έλληνες, ξεκινώντας από τρίγλυφο στη γωνία, 
έδωσαν διάφορες λύσεις στο θέμα306. Λίγο πριν από το 500 π.Χ. υποτίθεται ότι άρχισαν να επιλύουν

Θερμό, της Ήρας I στη Σάμο, ο ναός στη Νεάνδρεια Τρωάδος, ο ναός Β I Ήρας στο Μεταπόντιο, οι ναοί του Ηρακλέους 
στη Θάσο, της Ορθιας Αρτέμιδος στη Σπάρτη, της Ήρας I στην Ποσειδωνία (με μεγαλύτερο το δυτικότερο μετακιόνιο για 
την τοποθέτηση λατρευτικού αγάλματος;) και του Απόλλωνος Αλαέως στην Κρίμισσα της Μεγάλης Ελλάδας (η αξονική κιο- 
νοστοιχία όμως δεν συνεχίζεται στο άδυτο όπου υπάρχουν τέσσερις κίονες σε δύο σειρές). Μία μόνο κιονοστοιχία είχε αρχι
κά -έως τον 4ο αι. π.Χ -  ο αρχαϊκός ναός του Ποσειδώνος στην Ισθμια. Στη Δήλο, ο Θησαυρός των Καρυστίων καθώς και ο 
αμέσως στα ανατολικά του Θησαυρός είχαν αξονική κιονοστοιχία, όπως επίσης και το κτήριο Δ (πιθανώς Βουλευτήριο) και 
ο Οίκος II των Ναξίων (αν και αρχικά έφερε διπλή κιονοστοιχία). Διπλή εσωτερική κιονοστοιχία είχαν οι ναοί της Ήρας στην 
Ολυμπία (δίτονη) και της Αρτέμιδος στην Κέρκυρα (δίτονη), ο ναός στα Ύρια Νάξου, ο ναός του Απόλλωνος στη Νάξο, ο 
αρχαϊκός ναός της Αφαίας (δίτονη), ο ναός του Απόλλωνος στις Συρακούσες (δίτονη), οι ναοί της Αθηνάς (εκατόμπεδον) 
στην Αθήνα, του Απόλλωνος στην Κόρινθο (δίτονη), του Δαφνηφόρου Απόλλωνος στην Ερέτρια, ο ναός GT Απόλλωνος στον 
Σελινούντα (τρίτονη), οι ναοί της Ήρας III και IV στη Σάμο, ο ναός Α Απόλλωνος στο Μεταπόντιο, ο παλαιός ναός του Ποσει- 
δώνος στο Σούνιο (δίτονη), ο κλασικός ναός της Αφαίας (δίτονη), ο ναός της Αρτέμιδος στην Αίγινα, ο υστεροαρχαϊκός ναός 
στην Άρτα, οι ναοί της Αθηνάς στο Πρασιδάκι (δίτονη), του Διός στην Ολυμπία (δίτονη), της Ήρας II στην Ποσειδωνία (δίτο
νη), ο Παρθενών (δίτονη), οι ναοί του Ηφαίστου στην Αθήνα (δίτονη, που αρχικά είχε παραλειφθεί), της Αρτέμιδος στην Αυλί- 
δα, της Αθηνάς στο Σούνιο, της Ήρας στο Άργος (δίτονη), του Ποσειδώνος στην Ισθμια (δίτονη, από τον 4ο αι. π.Χ., σε αντι
κατάσταση μονής δίτονης κιονοστοιχίας), του Αμφιαράου στον Ωρωπό, της Αρτέμιδος στη Βραυρώνα, του Ασκληπιού στην 
Επίδαυρο (δίτονη, με κίονες που εφάπτονται στους τοίχους), ο ναός μεταξύ των ναών του Ασκληπιού και του Απόλλωνος 
Μαλεάτα στην Επίδαυρο (με κίονες κολλημένους στους τοίχους), ο ναός της Αρτέμιδος επίσης στην Επίδαυρο, οι ναοί του 
Απόλλωνος στους Δελφούς (που αρχαΐζει), του Διός στη Νεμέα (με διάφορους αρχαϊσμούς, όπως αύλακες ανύψωσης) με 
τρεις σειρές κιόνων που αναπτύσσονται εμπρός από τους «τυφλούς» τοίχους (δίτονη), του Διός στη Στράτο, της Αρτέμιδος 
Λευκοφρυηνής στη Μαγνησία επί Μαιάνδρω, της Αρτέμιδος στην Έφεσο (νέος), της Αρτέμιδος στις Σάρδεις και του Ολυ
μπίου Διός στην Αθήνα. Στο ναό του Επικουρίου Απόλλωνος υπάρχουν παρασπάδες που καταλήγουν σε ημικίονες, όπως και 
στο ναό της Αρτέμιδος στους Λουσούς, ενώ στον κλασικό ναό της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα κατασκευάστηκαν διακοσμη- 
τικοί ημικίονες (δίτονοι;) στους μακρούς τοίχους του σηκού. Ο Οίκος I των Ναξίων στη Δήλο έφερε επίσης διπλή εσωτερική 
κιονοστοιχία. Πιθανότατα δίτονες κιονοστοιχίες είχαν και οι ναοί της Αθηνάς στην Παλλήνη και του Απόλλωνος Δελφινιού 
στην Αθήνα.
306 Βλ. Krauss, Paestum, 25-26, εικ. 5' Gruben, Tempel, 40' Coulton, Architects, 61-64, εικ. 18, 20' Müller-Wiener, Αρχιτεκτονι
κή, 125-127, εικ. 64, 65' Κορρές, Αρχιτεκτονική του Παρθενώνα, 83, 84, 96, σημ. 73-77, εικ. 34. Στο ναό του Απόλλωνος στις 
Συρακούσες τα μεταξόνια των μετωπικών πλευρών μειώνονται από το μέσον προς τα άκρα, κατά το σικελιωτικό κανόνα. Η 
ζωφόρος διατάσσεται ελεύθερα, με ίσες μεταξύ τους τις σύστοιχες μετόπες και τις σύστοιχες τριγλύφους, χωρίς να συμπί
πτουν οι άξονες κιόνων και τριγλύφων. Στον αμφιπρόοπυλο ναό της Αρτέμιδος Κνακεάτιδος το κεντρικό μετακιόνιο είναι στε
νότερο των πλευρικών. Οι τρίγλυφοι και οι μετόπες είναι άνισες μεταξύ τους, καθώς ακολουθούν τις διαστάσεις των μετα
κιονίων (Ρωμαίος, Κνακεάτις, 24). Διάφορα πλάτη τριγλύφων έχει και ο ναός της Αθηνάς Σώτειρας και Ποσειδώνος στην 
Ασέα (Ρωμαίος, Αθηνά Σώτειρα, 140). Στον Θησαυρό των Αθηναίων στους Δελφούς η ζωφόρος διατάσσεται ελεύθερα, 
χωρίς να συμπίπτουν οι άξονες των κιόνων με τις τριγλύφους κατά την κύρια όψη του Θησαυρού. Η ζωφόρος έχει και δια- 
κοσμητικό χαρακτήρα, αφού περιτρέχει το μνημείο ως επίτοιχη. Επίτοιχη ζωφόρο έχουν επίσης ο δωρικός Θησαυρός στη 
Μαρμαριά Δελφών, ο Θησαυρός των Σικυωνίων στην Ολυμπία, οι ναοί της Αρτέμιδος στο Δήλιο Πάρου, του Πυθίου Απόλ
λωνος στην Πάρο και του Απόλλωνος («Αθηναίων») στη Δήλο, η Θόλος στην Πάρο και η παλαιό Θόλος στους Δελφούς. Στη 
μεταγενέστερη Θόλο στους Δελφούς η ζωφόρος διατάσσεται ελεύθερα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι άξονες των κιόνων. 
(Ο Η. Kienast -σε ομιλία του, τον Φεβρουάριο του 2001- υποστήριξε πως η ζωφόρος έχει μάλλον διακοσμητικό χαρακτήρα 
και αμφισβήτησε τη θεωρία περί ξύλινης καταγωγής της, σύμπτωσης αξόνων κιόνων-τριγλύφων κ.λπ.· ακόμη, έθιξε το παλαιό 
πρόβλημα ετυμολόγησης της λέξης «μετόπη», που μπορεί να σημαίνει «τρίγλυφος που βρίσκεται μετά την οπή», η οποία 
δημιουργείται μεταξύ δύο διαδοχικών τριγλύφων -ως απολήξεων δοκών- και την οποία υποτίθεται ότι φράσσει η μετόπη.) 
Στο ναό C στον Σελινούντα έχει διευρυνθεί η γωνιαία τρίγλυφος. Στους ναούς της Ήρας I στην Ποσειδωνία, του Απόλλωνος 
στην Κόρινθο, στο ναό FS στον Σελινούντα, στους ναούς της Αθηνάς στην Άσσο, της Αθηνάς στην Ποσειδωνία, της Αργεί
ος Ήρας στην Ποσειδωνία, του Απόλλωνος («Δηλίων») στη Δήλο και στο ναό Β Ολυμπίου Διός στον Ακράγαντα έχει δια- 
πλατυνθεί η γωνιαία μετόπη. Στους ναούς Α Απόλλωνος και ER Ήρας στον Σελινούντα έχουν μειωθεί τα γωνιαία μεταξόνια 
και συγχρόνως έχει αυξηθεί το πλάτος των ακραίων μετοπών. Στον Παρθενώνα, λόγω υπέρμετρης συστολής, οι μετόπες

2 3 2



αντίστροφα το πρόβλημα: όριζαν πρώτα το μεταξόνιο και έπειτα τις διαστάσεις του στυλοβάτη, 
σύμφωνα με τον κανόνα307 κατά τον οποίο η συστολή ισούται με το ήμισυ του πλάτους της τρ ι
γλύφου. Υποθέτω, με επιφύλαξη, ότι ο «κανόνας» αυτός εφαρμόστηκε στο ναό της Αθηνάς Μακί- 
στου, αν και δεν είναι γνωστό κατά πόσο είχε γενικότερη εφαρμογή, αφού δεν επιβεβαιώνεται από 
τα παραδείγματα. Ο «κανόνας» αυτός δεν εφαρμόστηκε ούτε στον Παρθενώνα, το κατ’ εξοχήν κλα
σικό μνημείο της αρχαιότητας.

Αναλογικά στοιχεία308

Η κάτω διάμετρος των κιόνων (από ακμή σε ακμή) είναι 97,80 εκ. Άρα η προβολή της κάτω διαμέτρου 
σε επίπεδο παράλληλο με την όψη ήταν 97,80 χσυν9° = 96,60 εκ. Το μετακιόνιο είναι 2,68-0,966 = 
1,714. Ο λόγος 1,714:0,978 = 1,753 κατατάσσει309 το ναό της Αθηνάς μεταξύ των πυκνόστυλων (το 
μετακιόνιο μιάμιση φορά η κάτω βάση ή και λιγότερο) και των σύστυλων (το μετακιόνιο δύο φορές 
η κάτω βάση). Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε, βεβαίως, και από τη σύγκριση των μεταξονίων. 
Ο λόγος του μεταξονίου310 προς την κάτω διάμετρο του ναού της Αθηνάς ισούται προς 2,74, που 
σημαίνει ότι ο ναός ήταν σχετικά αραιόστυλος. Πολύ λίγοι δωρικοί ναοί έχουν μεγαλύτερο λόγο, 
όπως οι ναοί της Ήρας στην Ολυμπία (2,76)311, της Αθηνάς στην Άσσο (2,85), που παρουσιάζει και 
άλλους ιωνισμούς, και της Ήρας στο Μεταπόντιο («Tavole Palatine») (2,79), που κατασκευάστηκε 
από αχαϊκά φύλα και παρουσιάζει αρκετές ιδιομορφίες. Μεγαλύτερο λόγο έχουν ορισμένοι ελλη
νιστικοί ναοί καθώς και οι ιωνικοί ναοί όλων των περιόδων.
Η αναλογία μήκους προς πλάτος των εξωτερικών διαστάσεων των πλευρών του σηκού της Αθη
νάς Μακίστου είναι 22,947:8,04 = 2,854. Παρόμοιες αναλογίες έχουν ο κλασικός ναός της Αφαίας 
(2,755), οι ναοί της Αθηνάς στο Πρασιδάκι (2,784), του Διός στην Ολυμπία (2,92), του Ηφαίστου 
στην Αθήνα (2,86), ο Παρθενών (2,81) και ο ναός του Απόλλωνος («Δηλίων») στη Δήλο (2,83). Στο 
ναό της Αθηνάς στην Άσσο ο λόγος των πλευρών ισούται προς 2,57 (όπως σε μεταγενεστέρους 
ναούς), ενώ στο ναό του Επικουρίου Απόλλωνος312 ο λόγος ισούται προς 3,28, αφού στην Αρκαδία 
διατηρήθηκε και στα κλασικά χρόνια η παράδοση των μακρών σηκών.

παρά τις γωνίες είναι ελαφρώς μικρότερες των κανονικών. Στους ναούς της Αθηνάς στις Συρακούσες, της Ήρας II στην 
Ποσειδωνία, στο ναό Α Απόλλωνος στον Σελινούντα (πρόσοψη), στους ναούς Α «Ηρακλέους» και F «Ομονοίας» στον Ακρά- 
γαντα καθώς και στο ναό στην Έγεστα η συστολή μοιράστηκε στα δύο πρώτα μεταξόνια. Στο ναό της Ήρας II στην Ποσει- 
δωνία διευρύνθηκαν σταδιακά ορισμένες μετόπες. Στο ναό του Επικουρίου Απόλλωνος οι ακραίες μετόπες είναι πλατύτερες 
όλων, ενώ οι αμέσως επόμενες είναι πλατύτερες από τις υπόλοιπες, που είναι ίσες μεταξύ τους.
307 Vitruvius, De architecture 4.3.2.
308 Τα αναλογικά στοιχεία δεν χρονολογούν με ακρίβεια το ναό, αλλά όλα (εκτός από τις κλίσεις των αετωμάτων) αποτε
λούν χρονολογικές ενδείξεις παρά αποδείξεις, ιδιαίτερα για την εποχή που κτίστηκε ο ναός της Αθηνάς Μακίστου, κατά 
την οποία οι αναλογίες δεν είναι ξεκαθαρισμένες όσο στα κατοπινά κλασικά μνημεία.
309 Vitruvius, De architectura 3.3.
310 Πολλοί αρχαϊκοί ναοί εμφανίζουν διαφορές στα μεταξόνια στενών και μακρών πλευρών.
311 Οι αρχαιότεροι ξύλινοι ναοί ήταν αραιόστυλοι, αφού το ξύλο μπορούσε να γεφυρώσει μεγάλα ανοίγματα. Αραιόστυλοι 
παρέμειναν οι ναοί που οι ξύλινοι κίονές τους αντικαταστάθηκαν σταδιακά από λίθινους, όπως ο ναός της Ήρας στην Ολυ
μπία. Ξύλινο και πιθανότατα αραιόστυλο ήταν και το πτερό του ναού της Λαφρίας Αρτέμιδος στην Καλυδώνα. Οι ναοί που 
διατήρησαν την παράδοση, αν και εξαρχής λίθινοι, κατασκευάστηκαν αραιόστυλοι. Στα μεταγενέστερα χρόνια η απομάκρυν
ση από το ξύλινο αρχέτυπο έγινε πιο φανερή και οι κίονες διατάχθηκαν με άλλα κριτήρια, στατικά, μορφολογικά κ.ά.
312 Επιμήκεις διαστάσεις είχε και ο πρόδρομος ναός στις Βάσσες Φιγαλείας. Οι επιμήκεις σηκοί χαρακτηρίζουν συνήθως 
ναούς του Απόλλωνος, επειδή κατά κανόνα διαθέτουν άδυτο για χρησμοδότηση. Από στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι 
οι επιμήκεις σηκοί αποτελούν γνώρισμα πρώιμων ναών και ναών που ακολουθούν παλαιότερα αρχαϊκά πρότυπα, όπως οι 
ναοί του Απόλλωνος στο Θέρμο, στη Μητρόπολη Καρδίτσας, στις Συρακούσες, στην Κόρινθο, στον Σελινούντα (Α και GT), 
στο Μεταπόντιο, στη Νάξο, στην Ερέτρια, στις Βάσσες, στους Δελφούς, στο Πτώο, στα Δίδυμα και ο ναός του Απόλλω
νος Σμινθέως στη Χρυσή Τρωάδος. Εξαίρεση αποτελούν οι πρώιμοι ναοί στην Αίγινα και στην Κυρήνη και οι μεταγενέ
στεροι στη Δήλο («Αθηναίων» και «Δηλίων») και στη Θήβα.
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Οι διαστάσεις του στυλοβάτη είναι 14,18x32,94 μ. (1:2,323). Αντίστοιχων διαστάσεων στυλοβάτες 
έχουν οι ναοί της Αθηνάς στην Ποσειδωνία (14,541 χ32,887, 1:2,262), του Ποσειδώνος στο Σούνιο 
(παλαιός) (13,06x30,20, 1:2,312), της Αθηνάς στο Πρασιδάκι (14,71 χ 34,16, 1:2,322), του Ηφαί
στου στην Αθήνα (13,788x31,769, 1 :2,304), του Ποσειδώνος στο Σούνιο (νεότερος) (13,47x31,124, 
1:2,311) της Αθηνάς στην Παλλήνη (14,344x33,174, 1:2,313) και ο ναός I «Διοσκούρων» στον 
Ακράγαντα (13,39x31,00, 1:2,315). Ο λόγος του πλάτους προς το μήκος του στυλοβάτη (1:2,323) 
είναι αντίστοιχος, βεβαίως, με το λόγο των ναών της προηγούμενης παραγράφου, όπως και στο ναό 
ϋ στον Σελινούντα (1:2,367), στο ναό του Διός στην Ολυμπία, (1:2,316), στο ναό ϋ «Ήρας Λακι- 
νίας» στον Ακράγαντα (1:2,253), στο ναό του Ποσειδώνος στην Ισθμια (1:2,326), στον Παρθενώνα 
(1:2,251) και στους ναούς Ρ «Ομονοίας» (1:2,329) και Ι_ στον Ακράγαντα (1:2,256).
Η κρηπίδα του ναού της Αθηνάς Μακίστου έχει διαστάσεις 15,79x34,55 μ. Παρόμοιες διαστάσεις 
έχουν οι ναοί της Αθηνάς στην Ποσειδωνία (16,127x34,520), της Αθηνάς στο Πρασιδάκι (15,85x35,30), 
του Ηφαίστου στην Αθήνα (15,42x33,48) και της Αθηνάς στην Παλλήνη (16,202x35,032). Η αναλογία 
συνολικού πλάτους προς συνολικό μήκος του ναού της Αθηνάς Μακίστου είναι 1:2,188. Παρόμοιες 
αναλογίες, εκτός από τους ναούς της προηγούμενης παραγράφου, έχουν οι ναοί της Ήρας I και της 
Αθηνάς στην Ποσειδωνία, ο υστεροαρχάίκός ναός στην Άρτα (1:2,12), οι ναοί του Ποσειδώνος στο 
Σούνιο (παλαιός και νεότερος), του Διός στην Ολυμπία και ο ναός Ρ «Ομονοίας» στον Ακράγαντα.
Το ανατολικό πτερό του ναού της Αθηνάς Μακίστου ήταν ελαφρώς μεγαλύτερο του δυτικού, 
αρχαϊκή συνήθεια που ορισμένες φορές διατηρήθηκε και σε μεταγενέστερους ναούς313. Στην κα
τηγορία αυτή υπάγονται οι ναοί του Απόλλωνος στο Οέρμο, της Ήρας στην Ολυμπία, του Απόλ
λωνος στις Συρακούσες, της Ήρας IV στη Σάμο, του Ολυμπίου Διός στις Συρακούσες, της Ήρας 
I στην Ποσειδωνία, ο ναός Ο στον Σελινούντα, οι ναοί του Απόλλωνος στην Κόρινθο, της Αρτέμι- 
δος στην Έφεσο (παλαιός), οι ναοί ϋ, Ρε και ϋΤ Απόλλωνος στον Σελινούντα, της Προναίας Αθη
νάς II στους Δελφούς, της Αργείας Ήρας στην Ποσειδωνία, της Αθηνάς στην Ποσειδωνία, της 
Αφαίας (κλασικός), της Αθηνάς στις Συρακούσες, του Δαφνηφόρου Απόλλωνος στην Ερέτρια, της 
Ήρας II στην Ποσειδωνία, ο ναός Α Απόλλωνος στον Σελινούντα, ο ναός στους Επιζεφυρίους Λο- 
κρούς (ιωνικός), οι ναοί του Ηφαίστου στην Αθήνα, του Ποσειδώνος στο Σούνιο, της Αθηνάς στην Παλ
λήνη, του Απόλλωνος («Δηλίων») στη Δήλο, του Ασκληπιού στην Επίδαυρο, του Διός στη Νεμέα, του 
Απόλλωνος στο Πτώο και του Ασκληπιού στην Κω.
Η προέκταση της ευθείας που ορίζεται από το έξω μέρος των μακρών πλευρών του σηκού της Αθη
νάς Μακίστου συναντά το δεύτερο από τη γωνία κίονα της στενής πλευράς (υποθέτω ότι η προέ
κταση διερχόταν από τον άξονα του κίονα)314. Σε πρωιμότερα αρχαϊκά παραδείγματα η προέκταση

313 Το πλάτος των μετωπικών πτερών σχετίζεται πολλές φορές και με το γνωστό από τα αρχαϊκά χρόνια σύστημα διάταξης 
των δοκών, δηλαδή με την ευθυγράμμιση του μετώπου του προνάου (ή του οπισθονάου) με τους τρίτους (συνήθως) κίονες 
των μακρών πλευρών. Η λύση αυτή έχει δοθεί στους ναούς της Ήρας IV στη Σάμο, του Απόλλωνος στο Θέρμο (ευθυγράμ
μιση με τους δεύτερους από τη γωνία κίονες), της Αθηνάς στην Άσσο, του Δαφνηφόρου Απόλλωνος στην Ερέτρια (στον πρό
ναο), της Ήρας I και της Αθηνάς στην Ποσειδωνία (στο προστώο του προνάου), της Αργείας Ήρας στην Ποσειδωνία (ευθυ
γράμμιση με τους τέταρτους από τη γωνία κίονες στον πρόναο και τους τρίτους στον πίσω τοίχο του σηκού -  στερείται οπι- 
σθοδόμου), στους ναούς Α και ΘΤ Απόλλωνος (στον οπισθόδομο) στον Σελινούντα, της Αρτέμιδος στην 'Εφεσο (ευθυγράμ
μιση με τους τέταρτους από τη γωνία κίονες στον πρόναο και τους τρίτους στον οπισθόδομο), στον κλασικό ναό της Αφαί
ας (ευθυγράμμιση με τους δεύτερους από τη γωνία κίονες στον οπισθόδομο), στο ναό της «Νίκης» στην Ιμέρα, στο ιωνικό 
ναό στους Επιζεφυρίους Λοκρούς (στον πρόναο), στο ναό ϋ (ιωνικός) στο Μεταπόντιο, στους ναούς Α «Ηρακλέους» στον 
Ακράγαντα και ΕΡ Ήρας στον Σελινούντα, στους ναούς του Ηφαίστου στην Αθήνα (στον πρόναο), της Αθηνάς στην Παλλή
νη, του Ποσειδώνος στο Σούνιο (στον πρόναο), στο ναό στην Έγεστα, στους ναούς του Επικουρίου Απόλλωνος, της Ελα
φηβόλου Αρτέμιδος στην Υάμπολη Φωκίδας (Καλαπόδι), του Ασκληπιού στην Επίδαυρο (στον πρόναο), της Αλέας Αθηνάς 
στην Τεγέα, του Διός στη Νεμέα (στον πρόναο), του Διός στη Στράτο, του Απόλλωνος στο Πτώο, της Αθηνάς Πολιάδος στην 
Πριήνη (ευθυγράμμιση με τους δεύτερους από τη γωνία κίονες), του Απόλλωνος στα Δίδυμα, της Λευκοφρυηνής Αρτέμιδος 
στη Μαγνησία επί Μαιάνδρω, του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα (ευθυγράμμιση με τους τέταρτους από τη γωνία κίονες) κ.α.
314 Τον «κανόνα του δεύτερου κίονα» πρωτοδιατύπωσε ο Η. Ρίβηηαηη (ΡβηρίβΓθΙίβπιρβΙ, 16).
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αυτή συναντά το έσω μέρος του κίονα. Στο ναό του Απόλλωνος στο Θέρμο, στους ναούς 0, ϋ, Ρε 
στον Σελινούντα, στους ναούς του Απόλλωνος Αλαέως στην Κρίμισσα της Μεγάλης Ελλάδας, της 
Αθηνάς στην Αλίφειρα και στο ναό στους Επιζεφυρίους Λοκρούς (ιωνικός) η προέκταση αυτή δεν 
συναντά το δεύτερο κίονα και είτε βρίσκεται μεταξύ δεύτερου και τρίτου κίονα είτε εφάπτεται σχε
δόν στο δεύτερο (στο ναό Β Ολυμπίου Διός στον Ακράγαντα οι μακροί τοίχοι ευθυγραμμίζονται με 
τους τρίτους από τη γωνία κίονες). Τέτοιες λύσεις εμφανίζουν συνήθως δομικά προβλήματα όσον 
αφορά στη διάταξη των δοκών μεταξύ τοίχου και κιονοστοιχίας της στενής πλευράς.
Το βάθος του προνάου (μετρούμενο στη σωζόμενη θεμελίωση) είναι 4,80 μ., ενώ του οπισθονάου 
5,13 μ., δηλαδή κατά 33 εκ. μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο οπισθόναο από πρόναο έχουν οι ναοί της Ήρας 
στην Ολυμπία, του Απόλλωνος και του Ολυμπίου Διός στις Συρακούσες, του Απόλλωνος στην Κόριν
θο, του Απόλλωνος στην Αίγινα, ο ναός ΘΤ Απόλλωνος στον Σελινούντα, ο ναός στο Ιππώνιο στη Με
γάλη Ελλάδα, που είναι διπλάσιος, οι ναοί του Διός στην Κυρήνη, του Ποσειδώνος στο Σούνιο και της 
Νεμέσεως στον Ραμνούντα. Ίσους (ή σχεδόν ίσους) πρόναο και οπισθόδομο έχουν οι ναοί της Ήρας 
I στην Ποσειδωνία, του Δαφνηφόρου Απόλλωνος στην Ερέτρια, της Λαφρίας Αρτέμιδος στην Καλυ- 
δώνα, ο ναός Α Απόλλωνος στον Σελινούντα (ελάχιστα μεγαλύτερος ο πρόναος), ο ναός της Αθηνάς 
στην Ποσειδωνία (ακριβώς ίσο), ο ναός Β Ολυμπίου Διός στον Ακράγαντα (ακριβώς ίσο), οι ναοί της 
«Νίκης» στην Ιμέρα, της Αθηνάς στο Πρασιδάκι, του Διός στην Ολυμπία, του Ποσειδώνος στην Ισθμια, 
της Ήρας II στην Ποσειδωνία, ο ναός ΕΒ Ήρας στον Σελινούντα, οι ναοί Α «Ηρακλέους», I «Διοσκού- 
ρων» και Ε «Ομονοίας» στον Ακράγαντα, ο ναός του Ποσειδώνος στο Σούνιο, ο ναός Ό «Ήρας Λακι- 
νίας» στον Ακράγαντα, οι ναοί της Ήρας στο Άργος, του Απόλλωνος στους Δελφούς, του «Ποσειδώ- 
νος» στο Μολύκρειο, του Διός στη Στράτο και της Αθηνάς στη Λίνδο. Ο πρώιμος ναός του Απόλ
λωνος στο Θέρμο έχει βαθύ οπισθόδομο και στερείται προνάου. Αντίθετα, οι ναοί του Ασκληπιού 
στην Επίδαυρο και του Διός στη Νεμέα στερούνται οπισθοδόμου, γεγονός που στατιστικά χαρακτη
ρίζει υστεροκλασικούς ναούς. Ο ναός της Αθηνάς Μακίστου δεν ακολουθεί τον κανόνα κατά τον 
οποίο οι κλασικοί δωρικοί ναοί έχουν βαθύτερο πρόναο από οπισθόδομο, σε αναλογίες περίπου 3:2. 
Οι ναοί που δεν ακολουθούν τον κανόνα είναι συνήθως πρώιμοι315. Στο ναό του Ηφαίστου στην

315 Οι πρώιμοι ναοί προέρχονται από εξέλιξη των προϊστορικών μεγάρων και αρχικά είχαν ένα μόνο χώρο, το σηκό, στο 
βάθος του οποίου ένα τμήμα αποτέλεσε αργότερα το άδυτο. Κατόπιν προστέθηκε ο πρόναος που κατά κανόνα έχει μικρό
τερο βάθος από το άδυτο. Πολλοί πρώιμοι ναοί έχουν τα προαναφερθέντα στοιχεία, χωρίς οπισθόδομο, η δημιουργία του 
οποίου εμφανίζεται ως εξέλιξη. Βαθμιαία όμως το βάθος του οπισθοδόμου μικραίνει, έως ότου αυτός αποκτήσει τελικά δια- 
κοσμητικό χαρακτήρα ή εξαφανιστεί. Αν η δημιουργία οπισθοδόμου έγινε με κτίσιμο της εισόδου του αδύτου και άνοιγμα 
στο πίσω μέρος του χώρου, τότε είναι δυνατόν να εξηγηθεί γιατί στα πρώιμα μνημεία ο οπισθόδομος έχει μεγαλύτερο βάθος 
από τον πρόναο. Για παράδειγμα αναφέρω ότι το αρχικό σχέδιο, του 6ου αι. π.Χ., του ναού GT Απόλλωνος στον Σελινούντα 
ίσως περιλάμβανε κανονικό άδυτο, το οποίο αργότερα μετατράπηκε σε οπισθόδομο με δύο κίονες εν παραστάσι, σύμφωνα 
με τις αισθητικές αντιλήψεις του 5ου αι. π.Χ. Στο ναό της Ήρας I στην Ποσειδωνία, οι κατασκευαστές φαίνεται να αμφιτα- 
λαντεύτηκαν αν θα δημιουργούσαν άδυτο ή οπισθόδομο και αποφάσισαν τελικά να δημιουργήσουν άδυτο, αν και αρχικά 
είχαν σχεδιάσει τη δημιουργία οπισθοδόμου (Greco, Μεγάλη Ελλάς, 206). Το άδυτο δεν λείπει από κανένα αρχαϊκό ναό στον 
Σελινούντα. Πιθανώς η πρώτη εξέλιξη του πυρήνα του σηκού να έγινε με προσθήκη οπισθοδόμου, όπως στο ναό του Απόλ
λωνος στο Θέρμο. Όμως και σε αυτή την περίπτωση, ο βαθύς οπισθόδομος ή ο βαθύτερος του προνάου οπισθόδομος δεί
χνει πρωιμότητα. Οι αρχαϊκοί ναοί της Μεγάλης Ελλάδας έχουν συνήθως άδυτο. Το λατρευτικό άγαλμα τοποθετείται στο 
τέλος ενός αρχιτεκτονικού δρόμου. Το μυστικιστικό αυτό στοιχείο της λατρείας θυμίζει τη διάταξη των αιγυπτιακών ναών. Η 
τάση για ένα αδιαίρετο σηκό (με την ανυπαρξία αδύτου) απαντάται σε πολλά αρχαϊκά μνημεία, όπως στους ναούς της Ήρας 
στο Μεταπόντιο («Tavole Palatine») και της Αργείος Ήρας στην Ποσειδωνία. Η δημιουργία (ή μη) αδύτου φαίνεται ότι έχει 
σχέση με θρησκευτικούς λόγους ή ακόμη και με τις αποφάσεις του ιερατείου. Το ιερατείο έχει θεωρηθεί υπεύθυνο για 
παρεμβάσεις με σκοπό την αλλαγή σχεδίων σε διάφορους ναούς, όπως για παράδειγμα του Επικουρίου Απόλλωνος. Σε ικα
νό αριθμό μεταγενέστερων ναών, ο χώρος του αδύτου εξαφανίζεται και σαν άδυτο νοείται το εσώτατο μέρος του σηκού, το 
οποίο είναι δυνατόν να είναι διακριτό. Ο ναός του «Ασκληπιού» στη Μεσσήνη έχει ενιαίο σηκό, το έσω μέρος του οποίου ήταν 
υπερυψωμένο κατά μία βαθμίδα. Το υπερυψωμένο τμήμα του σηκού χωριζόταν από το εμπρόσθιο τμήμα με θωράκιο, που 
απλώς ακουμπούσε στην εσωτερική παρειά των ορθοστατών. (Τα μέλη του τοιχοβάτη και του ορθοστάτη έχουν αναστηλω
θεί πρόχειρα και είναι παρατοποθετημένα: η ακριβής θέση προέκυψε ύστερα από εξαντλητική αποτύπωση, μελέτη και γρα
φική αποκατάστασή τους, που πραγματοποίησα στις αρχές της δεκαετίας του 1990.)
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Αθήνα η αναλογία προνάου-οπισθοδόμου είναι 4 :3 , κλίνει δηλαδή προς αρχαϊκά πρότυπα. Στον 
Παρθενώνα, ο πρόναος είναι μόνο κατά 2% βαθύτερος του οπισθοδόμου316, γεγονός που ίσως 
οφείλεται και σε επιρροή από την παλαιό παράδοση317. Για το ναό του Επικουρίου Απόλλωνος έχει 
διατυπωθεί η άποψη ότι στα σχέδια ενδεχομένως προβλεπόταν μεγαλύτερος πρόναος, δεν υπάρ
χουν όμως σχετικά ίχνη στα θεμέλια.
Η άνω διάμετρος των κιόνων είναι 74,82 εκ. Δεδομένου ότι τα 4/3 των 74,82 εκ. είναι 99,76, ενώ τα 
5/4 93,525 εκ., ισχύει η σχέση 99,76 = 4/3 άνω διαμέτρου > 97,80 = κάτω διάμετρος > 5/4 άνω 
διαμέτρου = 93,525 εκ. Δηλαδή η κάτω διάμετρος των κιόνων είναι μικρότερη από τα 4/3 της άνω, 
ενώ σύμφωνα με τις συνήθειες της αρχαϊκής εποχής318 θα ήταν ίση με 4/3. Είναι επίσης μεγαλύ
τερη των 5/4, όσο θα ήταν κατά τις συνήθειες των κλασικών χρόνων. Σε κάθε, λοιπόν, περίπτωση 
οι κίονες έχουν αναλογίες διαμέτρων σχεδόν αρχαϊκές (υστεροαρχαϊκές) ή πρώιμες κλασικές.
Ο λόγος της άνω διαμέτρου προς την κάτω είναι 74,82:97,80 = 0,765, κατά τα πρώιμα παραδείγ
ματα. Για σύγκριση παρατίθεται ο πίνακας 23.
Αν με Μ παρασταθεί ο λόγος Μ = (Δ-δ): Δ, όπου Δ και δ η κάτω και άνω διάμετρος αντίστοιχα, τότε 
η μείωση (Μ) των κιόνων είναι 0,235. Η μείωση μικραίνει κατά κανόνα από τα αρχαϊκά προς τα κλα
σικά χρόνια. Γ ια σύγκριση παρατίθεται ο πίνακας 24.
Στους πρώιμους αρχαϊκούς ναούς ο άβακας έχει ύψος μεγαλύτερο από τον εχίνο, ενώ στα κλασικά 
χρόνια συμβαίνει συνήθως το αντίθετο. Στο ναό της Αθηνάς Μακίστου το ύψος του άβακα συμπίπτει 
με το ύψος του εχίνου. Γ ια σύγκριση παρατίθεται ο πίνακας 25.
Η άνω διάμετρος του κίονα του ναού της Αθηνάς Μακίστου είναι 74,82 εκ. και η προβολή της στην 
κύρια όψη 73,90 εκ. Από την προβολή αυτή ο άβακας εξέχει 24,50 εκ., δηλαδή περίπου το 1/3 του 
73,90, αφού 73,90 χ 1/3 = 24,60 εκ. Στα κιονόκρανα πρώιμων μνημείων η εξοχή αυτή είναι μεγαλύτε
ρη του 1/3 της προβολής της άνω διαμέτρου του κίονα319. Για σύγκριση παρατίθεται ο πίνακας 26. 
Ο λόγος του ύψους της ζωφόρου προς το πλάτος των τριγλύφων 90,30:54= 1,672 είναι μεγάλος, 
όπως στα πρώιμα παραδείγματα. Στα κλασικά χρόνια ο λόγος αυτός είναι περίπου 3 :2  = 1,50. Το 
πλάτος της τριγλύφου στα κλασικά χρόνια είναι ίσο περίπου με το ήμισυ της κάτω διαμέτρου των κιό
νων. Στο ναό της Αθηνάς Μακίστου το διπλάσιο του πλάτους της τριγλύφου 2x0,54 = 1,08 μ. είναι 
μεγαλύτερο της κάτω διαμέτρου (0,978 μ.). Το συνολικό ύψος της μετόπης είναι μεγάλο σε σχέση 
με το πλάτος (90,3:80 = 1,129), όπως στα πρώιμα μνημεία. Γ ια σύγκριση παρατίθεται ο πίνακας 27. 
Ο Η. Knell320 βασιζόμενος στην αναλογία πλάτους μετόπης προς πλάτος τριγλύφου (80:54 = 
1,481) και επηρεασμένος πιθανώς και από τη γνώμη του A. Linfert321 που χρονολόγησε τα γλυπτά 
του ναού στους περί το 360 π.Χ. χρόνους, θεώρησε ότι ο ναός της Αθηνάς Μακίστου χρονολογείται 
στο πρώτο τρίτο του 4ου αιώνα π.Χ., αν και η αναλογία αυτή, όπως προκύπτει και από τον πίνακα 27 
δεν είναι χαρακτηριστική της εποχής.

316 Κορρές - Μπούρας, Παρθένων, 16' Κορρές, Παρθενών, Πρόναος, 13.
317 Στο συνέδριο του 1989, στο οποίο παρουσιάστηκαν οι προτάσεις για την αναστήλωση του προνάου του Παρθενώνος, 
ο Μ. Κορρές αναφέρθηκε στην απόφαση των κατασκευαστών του Παρθενώνος για μικρή αλλαγή των διαστάσεων του 
προνάου και συγκεκριμένα για την υποχώρηση του ανατολικού τοίχου του προνάου προς τα δυτικά και την ελαφρά μετα
τόπιση της νοητής ευθείας που ορίζεται από τα κέντρα των κιόνων του προνάου προς τα ανατολικά, έτσι ώστε ο πρόνα
ος να αποκτήσει και από τις δύο αυτές αλλαγές μεγαλύτερο βάθος. Τις αλλαγές αυτές απέδωσε στην ύπαρξη ζωφόρου 
που πιθανότατα υπήρχε και στις τρεις πλευρές των τοίχων του προνάου. Ετσι, κατά τον Μ. Κορρέ, εξασφαλιζόταν καλύ
τερη θέαση προς το γλυπτό διάκοσμο. Αν και οι οπτικές αυτές βελτιώσεις στη θέα του διακόσμου είναι πολύ μικρές, 
πιστεύω πως δεν αποκλείεται μαζί με αυτόν το στόχο οι κατασκευαστές του Παρθενώνος να θέλησαν να πλησιάσουν και 
την τρέχουσα αισθητική της εποχής, προσπαθώντας να κάνουν βαθύτερο τον πρόναο από τον οπισθόναο. Στο ίδιο θέμα 
αναφέρθηκε και αργότερα ο Μ. Κορρές (Νέες διαπιστώσεις, 22-23- Αρχιτεκτονική του Παρθενώνα, 94 σημ. 28) και ο G. 
Gruben (Ναοί, 194). Ο τελευταίος φαίνεται να αγνοεί την άποψη που αναφέρω εδώ, την οποία είχα ήδη διατυπώσει στα μέσα 
της δεκαετίας του 1990 και δημοσιεύσει το 1997. Το 2000 ο Μ. Κορρές (Αθηναϊκή αρχιτεκτονική, 12) αναφέρεται στην αύ
ξηση του βάθους του προνάου, χωρίς να επαναλαμβάνει την εξήγηση που είχε πρωτοδιατυπώσει.
318 Ορλάνδος, Αλίφεψα, 64.
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Π ΙΝ Α Κ Α Σ  2 3

Διάμετρος κιόνων της περίστασης

ΘΕΣΗ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΝΩ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩ ΔΙΑΜΕΤΡΟ

Ποσειδωνία, ναός Ήρας I 
Σελινούς, ναός D 
Άσσος, ναός Αθηνάς 
Σελινούς, ναός FS
Μεταπόντιο, ναός Ήρας («Tavole Palatine») 
Αίγινα, ναός Αφαίας (αρχαϊκός)
Τεγέα, ναός Αρτέμιδος Κνακεάτιδος 
Ποσειδωνία, ναός Αθηνάς 
Αλίφειρα, ναός Αθηνάς 
Αίγινα, ναός Αφαίας (κλασικός)
Συρακούσες, ναός Αθηνάς 
Κρότων, ναός Ήρας 
Πρασιδάκι, ναός Αθηνάς 
Ποσειδωνία, ναός Ήρας II 
Ολυμπία, ναός Διός 
Σελινούς, ναός ER Ήρας 
Σελινούς, ναός Α Απόλλωνος 
Ακράγας, ναός L
Ακράγας, ναός D «Ήρας Λακινίας»
Ακράγας, ναός Α «Ηρακλέους»
Αθήνα, ναός Ηφαίστου 
Αθήνα, Παρθενών 
Σούνιο, ναός Ποσειδώνος 
Ακράγας, ναός Β Ολυμπίου Διός 
Ακράγας, ναός I «Διοσκούρων»
Δήλος, ναός Απόλλωνος («Δηλίων»)
Δήλος, ναός Απόλλωνος («Αθηναίων»)
Ραμνούς, ναός Νεμέσεως 
Ακράγας, ναός F «Ομονοίας»
Βάσσες Φιγαλείας, ναός Επικουρίου Απόλλωνος
Έγεστα, ναός
Δελφοί, ναός Απόλλωνος
Θήβα, ναός Ισμηνίου Απόλλωνος
Τεγέα, ναός Αλέας Αθηνάς
Νεμέα, ναός Διός
Στράτος, ναός Διός
Τροία, ναός Αθηνάς

0,677
0,713
0,700
0,684
0,717
0,781
0,673-0,682
0,682
0,787
0,735
0,751
0,745
0,727
0,740 (ανατολική πλευρά), 0,728 (βόρεια)
0,833
0,776
0,730
0,754
0,778
0,704
0,787
0,775
0,758
0,721
0,794
0,761
0,775
0,781
0,782
0,775
0,802
0,775
0,821
0,775
0,800
0,763
0,800

Οι μετρήσεις είναι σε μέτρα.

319 Η παρατήρηση (Ορλάνδος, Αλίφειρα, 93, 94) στηρίζεται στους ναούς του Απόλλωνος στην Κόρινθο, του Απόλλωνος 
στους Δελφούς, στον εκατόμπεδο ναό της Αθηνάς στην Αθήνα (με εξοχή άβακα μεγαλύτερη από το 1/3 της προβολής της 
άνω διαμέτρου), στον κλασικό ναό της Αφαίας (εξοχή ίση με το 1/3) και στο ναό της Αθηνάς στην Αλίφειρα (σχεδόν ίση με 
1/3), ενώ εξοχή μικρότερη του 1/3 παρατηρείται στον Θησαυρό των Αθηναίων στους Δελφούς και στους ναούς της Ήρας II 
στην Ποσειδωνία και του Διός στην Ολυμπία.
320 Knell, Ringhallentempel, 203-233.
321 Ό.π.
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Μείωση κιόνων της περίστασης

ΘΕΣΗ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΕΙΩΣΗ

Ποσειδωνία, ναός Ήρας 1 
Κόρινθος, ναός Απόλλωνος 
Σελινούς, ναός D 
Άσσος, ναός Αθηνάς 
Σελινούς, ναός FS
Μεταπόντιο, ναός Ήρας («Tavole Palatine») 
Αίγινα, ναός Αφαίας (αρχαϊκός)
Τεγέα, ναός Αρτέμιδος Κνακεάτιδος 
Ποσειδωνία, ναός Αθηνάς 
Αλίφειρα, ναός Αθηνάς 
Συρακούσες, ναός Αθηνάς 
Κρότων, ναός Ήρας 
Πρασιδάκι, ναός Αθηνάς 
Ποσειδωνία, ναός Ήρας II 
Ολυμπία, ναός Διός 
Σελινούς, ναός ER Ήρας 
Σελινούς, ναός Α Απόλλωνος 
Ακράγας, ναός L
Ακράγας, ναός D «Ήρας Λακινίας»
Ακράγας, ναός Α «Ηρακλέους»
Αθήνα, ναός Ηφαίστου 
Αθήνα, Παρθενών 
Σούνιο, ναός Ποσειδώνος 
Ακράγας, ναός Β Ολυμπίου Διός 
Ακράγας, ναός 1 «Διοσκούρων»
Δήλος, ναός Απόλλωνος («Δηλίων»)
Δήλος, ναός Απόλλωνος («Αθηναίων»)
Ραμνούς, ναός Νεμέσεως 
Ακράγας, ναός F «Ομονοίας»
Βάσσες Φιγαλείας, ναός Επικουρίου Απόλλωνος 
Έγεστα, ναός
Θήβα, ναός Ισμηνίου Απόλλωνος 
Στράτος, ναός Διός 
Νεμέα, ναός Διός

0,323
0,390
0,287
0,301
0,316
0,283
0,219
0,318-0,327
0,318
0,213
0,249
0,255
0,273
0,260 (ανατολική πλευρά), 0,272 (βόρεια)
0,207 (στενές πλευρές), 0,237 (μακρές)
0,214
0,270
0,246
0,222
0,296
0,225
0,224
0,218
0,279
0,206
0,239
0,224
0,209
0,218
0,208 (βόρεια πλευρά), 0,181 (λοιπές πλευρές)
0,198
0,178
0,237
0,172
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Π ΙΝ Α Κ Α Σ  2 5

Ύψος εχίνου και άβακα κιονοκράνων

ΘΕΣΗ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΨΟΣ ΕΧΙΝΟΥ ΠΡΟΣ 
ΥΨΟΣ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΥ

ΥΨΟΣ ΕΧΙΝΟΥ ΠΡΟΣ 
ΥΨΟΣ ΑΒΑΚΑ

Κέρκυρα, ναός Αρτέμιδος 0,331 0,704
Αίγινα, ναός Απόλλωνος 0,316 0,685
Αίγινα, ναός Αφαίας (αρχαϊκός) 0,422 0,925
Δελφοί, ναός Προναίας Αθηνάς 1 0,407 1,073
Αλίφειρα, ναός Αθηνάς 0,359 1,121
Αίγινα, κλασικός ναός Αφαίας (πτερό) 0,395 1,195
Συρακούσες, ναός Αθηνάς 0,377 0,971
Κρότων, ναός Ήρας 0,393 0,900
Ιμέρα, ναός «Νίκης» 0,379 0,988
Ερέτρια, ναός Δαφνηφόρου Απόλλωνος 0,441 0,883
Ποσειδωνία, ναός Ήρας II (ανατολικό πτερό) 0,375 0,938
Ολυμπία, ναός Διός (πτερό στενής πλευράς) 0,340 0,985
Ολυμπία, ναός Διός (πτερό μακράς πλευράς) 0,353 1,079
Σελινούς, ναός ΕΡ Ήρας 0,324 0,817
Σελινούς, ναός Α Απόλλωνος 0,328 0,981
Ακράγας, ναός ϋ «Ήρας Λακινίας» 0,333 0,875
Ακράγας, ναός Α «Ηρακλέους» 0,377 1,007
Ακράγας, ναός Ι_ 0,338 0,875
Αθήνα, ναός Ηφαίστου 0,390 0,980
Αθήνα, Παρθενών 0,331 0,826
Σούνιο, ναός Ποσειδώνος 0,405 0,798
Ακράγας, ναός Β Ολυμπίου Διός 0,395 1,148
Ακράγας, ναός Ε «Ομονοίας» 0,365 0,923
Ακράγας, ναός 1 «Διοσκούρων» 0,373 0,924
Ακράγας, ναός Θ «Ηφαίστου» 0,361 0,964
Καυλωνία, ναός 0,370 0,958
Αθήνα, Προπύλαια 0,415 0,773
Δήλος, ναός Απόλλωνος («Αθηναίων») 0,402 0,775
Δήλος, ναός Απόλλωνος («Δηλίων») 0,346 1,117
Βάσσες Φιγαλείας, ναός Επικουρίου Απόλλωνος 0,361 1,105
Έγεστα, ναός 0,332 0,840
Υάμπολη, ναός Ελαφηβόλου Αρτέμιδος 0,308 0,785
Τεγέα, ναός Αλέας Αθηνάς 0,275 1,510
Στράτος, ναός Διός 0,269 0,745
Νεμέα, ναός Διός 0,283 1,484
Λίνδος, ναός Αθηνάς 0,304 0,808
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Π ΙΝ Α Κ Α Σ  2 6

Άβακας κιονοκράνων

ΘΕΣΗ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΝΩ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

(δ)

ΠΛΑΤΟΣ
ΑΒΑΚΑ

(α)

ΕΞΟΧΗ
ΑΒΑΚΑ
(0-0/2)

1/3 ΑΝΩ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ

Ποσειδωνία, ναός Αργείας Ήρας 0,694 1,394 0,350 > 0,2313
Ποσειδωνία, ναός Ήρας 1 0,982 2 0,509 > 0,3273
Σελινούς, ναός D 1,190 2,280 0,545 > 0,3927
Σελινούς, ναός FS 1,245 2,420 0,5875 > 0,415
Μεταπόντιο, ναός Ήρας («Tavole Palatine») 0,760 1,490 0,365 > 0,2533
Αίγινα, ναός Απόλλωνος 1,050 1,763 0,3565 0,350
Ποσειδωνία, ναός Αθηνάς 0,852 1,769 0,4585 > 0,2848
Αλίφειρα, ναός Αθηνάς 0,535 0,890 0,1775 0,1783
Αίγινα, ναός Αφαίας (κλασικός) 0,730 1,220 0,245 0,2433
Συρακούσες, ναός Αθηνάς 1,485 2,470 0,4925 0,495
Κρότων, ναός Ήρας 1,326 2,222 0,448 0,442
Ποσειδωνία, ναός Ήρας II (ανατολικά) 1,551 2,662 0,5555 > 0,517
Ποσειδωνία, ναός Ήρας II (βόρεια) 1,493 2,606 0,5565 > 0,4977
Ολυμπία, ναός Διός (στενές πλευρές) 1,780 2,650 0,435 < 0,5933
Ολυμπία, ναός Διός (μακρές πλευρές) 1,685 2,620 0,4675 < 0,5617
Σελινούς, ναός ER Ήρας 1,760 2,765 0,5025 < 0,5867
Σελινούς, ναός Α Απόλλωνος 1,020 1,628 0,304 < 0,340
Ακράγας, ναός L 1,060 1,770 0,355 0,3533
Ακράγας, ναός D «Ήρας Λακινίας» 1,070 1,720 0,325 < 0,3567
Ακράγας, ναός Α «Ηρακλέους» 1,468 2,680 0,606 > 0,4893
Ακράγας, ναός 1 «Διοσκούρων» 0,970 1,510 0,270 < 0,3233
Ακράγας, ναός G «Ηφαίστου» 1,005 1,457 0,226 < 0,335
Καυλωνία, ναός 0,902 1,424 0,261 < 0,3007
Αθήνα, ναός Ηφαίστου 0,790 1,141 0,175 < 0,2633
Αθήνα, Παρθενών 1,478 2,010 0,266 < 0,4927
Σούνιο, ναός Ποσειδώνος 0,779 1,108 0,1645 < 0,2597
Ακράγας, ναός Β Ολυμπίου Διός 3,100 4,800 0,850 < 1,0333
Δήλος, ναός Απόλλωνος («Δηλίων») 0,720 1,113 0,1965 < 0,240
Δήλος, ναός Απόλλωνος («Αθηναίων») 0,630 0,854 0,112 < 0,210
Ραμνούς, ναός Νεμέσεως 0,565 0,756 0,0955 < 0,1883
Ακράγας, ναός F «Ομονοίας» 1,110 1,740 0,315 < 0,370
Βάσσες Φιγαλείας, ναός Επικουρίου Απόλλωνος 0,920 1,182 0,131 < 0,3067
Άργος, ναός Ήρας — 1 1,360 -0,180 < -0,3333
Έγεστα, ναός 1,551 2,312 0,3805 < 0,517
Θήβα, ναός Ισμηνίου Απόλλωνος 1,314 1,740 0,213 < 0,438
Νεμέα, ναός Διός 1,3065 1,760 0,0907 < 0,4355

Στράτος, ναός Διός 1 1,360 0,180 < 0,3333
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ΠΙΝΑΚΑΣ 27

Ζωφόρος

ΘΕΣΗ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΨΟΣ ΖΩΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣ 
ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΟΠΗΣ

ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΟΠΗΣ ΠΡΟΣ 
ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΙΓΛΥΦΟΥ

Τεγέα, ναός Αρτέμιδος Κνακεάτιδος 0,983-1,163 1,20-1,306
Αλίφειρα, ναός Αθηνάς 1,151 1,384
Αίγινα, αρχαϊκός ναός Αφαίας (μπροστά) 1,004 1,612
Αίγινα, αρχαϊκός ναός Αφαίας (πλάι) 1,029 1,624
Συρακούσες, ναός Αθηνάς 1,117 1,510
Σελινούς, ναός Εη Ήρας 1,220 1,425
Ποσειδωνία, ναός Ήρας II 1,082 1,440
Σελινούς, ναός Α Απόλλωνος 1,217 1,386
Ακράγας, ναός ϋ «Ήρας Λακινίας» 1,110 1,500
Ακράγας, ναός Α «Ηρακλέους» 1,156 1,310
Ακράγας, ναός Β Ολυμπίου Διός 1,360 1,270
Ακράγας, ναός I «Διοσκούρων» 1,215 1,500
Αθήνα, ναός Ηφαίστου 1,068 1,505
Αθήνα, Παρθενών (μέσος όρος μετρήσεων) 1,061 1,514
Δήλος, ναός Απόλλωνος («Αθηναίων») 1,111 1,500
Ακράγας, ναός Ρ «Ομονοίας» 1,160 1,500
Βάσσες Φιγαλείας, ναός Επικουρίου Απόλλωνος 1,038 1,494
Βραυρώνα, Στοά 1,021 1,536
Έγεστα, ναός 1,107 1,498
Λίνδος, ναός Αθηνάς 1,015 1,535

Στα κλασικά παραδείγματα το συνολικό ύψος του γείσου ισούται σχεδόν με το ήμισυ του ύψους της 
ζωφόρου. Στο ναό της Αθηνάς Μακίστου το ήμισυ του ύψους της ζωφόρου (90,30/2=45,15 εκ.) 
είναι μεγαλύτερο από αυτό του οριζόντιου γείσου (39,80 και 35,40 εκ. στις μακρές και στενές πλευ
ρές αντίστοιχα).
Η κλίση του αετώματος ήταν έντονη (1:3,73 ή 15°), όπως συνηθίζεται στα πρώιμα μνημεία. Παρα
θέτω για σύγκριση τον πίνακα 28.
Στους πρώιμους δωρικούς ναούς συνηθίζονται δίτονες δωρικές κιονοστοιχίες, όπως στους ναούς 
του Απόλλωνος στις Συρακούσες, του Απόλλωνος στην Κόρινθο, στο ναό ΘΤ Απόλλωνος στον Σε- 
λινούντα (τρίτονη), στον αρχαϊκό και τον κλασικό ναό της Αφαίας, στους ναούς της Αθηνάς στο Πρα- 
σιδάκι, της Ήρας II στην Ποσειδωνία, του Διός στην Ολυμπία και του Ποσειδώνος στην Ισθμια. Το ίδιο 
συμβαίνει στον Παρθενώνα και στον υστεροκλασικό ναό της Ήρας στο Άργος. Μετά το 430 π.Χ. 
εμφανίζονται κυρίως μονότονες ιωνικές κιονοστοιχίες σε δωρικούς ναούς, όπως στους ναούς του 
Επικουρίου Απόλλωνος (παραστάδες που καταλήγουν σε ημικίονες), του Απόλλωνος στους Δελ
φούς, της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα (ημικίονες, μάλλον διώροφοι), του Διός στη Νεμέα (δίτονη κο
ρινθιακή κιονοστοιχία), του Ασκληπιού στην Επίδαυρο και του Διός στη Στράτο. (Οι θόλοι των Δελ
φών και της Επιδαύρου είχαν εσωτερικά κορινθιακή κιονοστοιχία.) Οι ναοί της δεύτερης κατηγο
ρίας έχουν συνήθως κιονοστοιχίες σε τρεις πλευρές, βυθισμένο το κεντρικό τμήμα του σηκού και 
ακραία μεταξόνια που απέχουν ικανή απόσταση από τον τοίχο του σηκού. Ο λόγος του μεσαίου 
μεταξονίου προς το ακραίο είναι στους ναούς της Αφαίας (κλασικός) 2,73, του Διός στην Ολυμπία 
3,51, στον Παρθενώνα 2,35, στους ναούς του Ποσειδώνος στο Σούνιο 2,43, του Επικουρίου Απόλ
λωνος 6,14, του Διός στη Στράτο 5,85 και του Διός στη Νεμέα 5,45.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 28

Κλίση αετώματος

ΘΕΣΗ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΛΙΣΗ ΑΕΤΩΜΑΤΟΣ

Κέρκυρα, ναός Αρτέμιδος 1=3,080
Συρακούσες, ναός Απόλλωνος 1=3,080
Σελινούς, Μέγαρο Δήμητρος Μαλοφόρου 1=3,080
Σελινούς, ναός 0 1=2,360
Τεγέα, ναός Αρτέμιδος Κνακεάτιδος 1=3,640
Άσσος, ναός Αθηνάς 1=3,732
Σελινούς, ναός ΘΤ Απόλλωνος 1=3,870
Αλίφειρα, ναός Αθηνάς 1=3,700
Αίγινα, ναός Αφαίας (κλασικός) 1 =3,755 (κατ’ άλλους 1 =3,68)
Δήλιο Πάρου, ναός Αρτέμιδος 1=3,700
Ποσειδωνία, ναός Ήρας II 1=3,920
Ολυμπία, ναός Διός 1=4,033
Αθήνα, ναός Ηφαίστου 1=4,080
Αθήνα, Παρθενών 1=4,115
Σούνιο, ναός Ποσειδώνος 1=4,210
Ραμνούς, ναός Νεμέσεως 1=4,368
Σελινούς, πρόπυλο Μεγάρου Δήμητρος Μαλοφόρου 1=3,620
Αθήνα, Προπύλαια 1=4,167
Βάσσες Φιγαλείας, ναός Επικουρίου Απόλλωνος 1 =3,68 (κατ’ άλλους 1 =4,031)
Άργος, ναός Ήρας 1=5,580
Έγεστα, ναός 1 =4,55322
Στράτος, ναός Διός 1=4,890

Τα θεμέλια των εσωτερικών κιονοστοιχιών του ναού της Αθηνάς Μακίστου βρίσκονται πολύ κοντά 
στους μακρούς τοίχους του σηκού. Οι κιονοστοιχίες εκτείνονταν μόνο κατά μήκος των μακρών 
πλευρών, ενώ το κεντρικό τμήμα του σηκού δεν ήταν βυθισμένο. Συνεπώς, ο ναός συγκρίνεται με 
τους πρώιμους δωρικούς ναούς.

Κατασκευαστικά στοιχεία

ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣ

Ο ναός έχει κατασκευαστεί με τη χρήση διαφόρων υλικών, όπως συνηθίζεται σε πρώιμα μνημεία 
(ναοί στην Ποσειδωνία, το Μεταπόντιο, τον Σελινούντα, τις Συρακούσες, την Κόρινθο, την Αίγινα, 
την Ερέτρια, την Ολυμπία, την Τριφυλία, τη Βραυρώνα, τους Δελφούς- ο Προπαρθενών, οι ναοί της 
Αθηνάς(;) στην Καρθαία Κέας, της Αθηνάς στην Αλίφειρα, της Αθηνάς στο Σούνιο κ.ά.). Στα κλασικά 
χρόνια το βασικό υλικό δομής είναι συνήθως ένα. Εξαίρεση αποτελούν οι ναοί του Ολυμπίου Διός 
στους Επιζεφυρίους Λοκρούς και της Ελαφηβόλου Αρτέμιδος στην Υάμπολη Φωκίδας, το θέατρο 
στην Επίδαυρο κ.α., όπου έγινε χρήση πολλών υλικών.
Το υλικό δομής του ναού της Αθηνάς Μακίστου είναι ο κογχυλιάτης λίθος, όπως και σε πλήθος μνη
μείων της δυτικής Πελοποννήσου (Τριφυλία, Ολυμπία, Ήλις κ.α.), της Μεγάλης Ελλάδας και της

322 Η κλίση του αετωματικού τριγώνου του ναού στην Έγεστα είναι 13,77° (1:4.55), όμως η κλίση του αετώματος ανέρ
χεται σε 14,47°· η διαφορά οφείλεται στην κατακόρυφη καμπυλότητα του οριζόντιου γείσου.
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Σικελίας (Ποσειδωνία, Ακράγας κ.α.)323. Κογχυλιάτης χρησιμοποιήθηκε επίσης στην Αλίφειρα, στην 
Επίδαυρο, στην Άφυτη κ.α. Τα εμφανή μέλη της ανωδομής έφεραν λεπτό επίχρισμα μαρμαροκονίας, 
εργασία κοινή στα κτήρια από κογχυλιάτη ή πωρόλιθο, σε όλες τις περιόδους, με εξαίρεση κυρίως 
τα αττικά ή αττικίζοντα κτήρια, που ήταν από σκληρούς λίθους. Επίχρισμα μαρμαροκονίας φέρουν 
πλήθος μνημείων της δυτικής Πελοποννήσου, μεταξύ των οποίων όλοι οι γνωστοί τριφυλιακοί ναοί, 
λόγω της άφθονης παρουσίας κογχυλιάτη ή μαλακών πωρολίθων και της απουσίας σκληρών ασβε
στόλιθων324 από την περιοχή. Επίχρισμα μαρμαροκονίας έφεραν και οι ναοί της Ποσειδωνίας, του 
Μεταποντίου, της Σικελίας (Συρακούσες, Ακράγας, Σελινούς325 κ.α.), της Κορίνθου, της Δήλου (αρ
χαϊκός ναός Ήρας), της Αίγινας, της Νεμέας και της Λίνδου. Στο ναό της Αθηνάς(;) στην Καρθαία 
Κέας χρησιμοποιήθηκε ως υλικό δομής πωρόλιθος εισαγωγής, που επιχρίστηκε στα εμφανή μέρη.
Η σύνθεση του επιχρίσματος που χρησιμοποιήθηκε ενδέχεται να αποτελέσει χρονολογικό κριτή
ριο. Ο Ε. ϋγρρνθ326 αναφέρει ότι η αναλογία μαρμαροκονίας-ασβέστου στο κονίαμα αποτελεί χρο
νολογική ένδειξη. Ο \Λ/.Β. □¡ηειηοοΓ327 διατύπωσε την άποψη ότι αν ένα κονίαμα συνίσταται μόνον 
από άσβεστο είναι αρχαϊκό, ενώ αν περιέχει και μαρμαροκονία κλασικό. Οι απόψεις αυτές έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για τη χρονολόγηση του ναού της Αθηνάς Μακίστου, δεδομένου ότι το μάρμα
ρο ως σπάνιο, εισαγόμενο και ακριβό υλικό, δεν θα συνέφερε οικονομικά να μετατραπεί σε κονία. 
Η ύπαρξη μαρμαροκονίας μπορεί να ερμηνευθεί μόνον αν αυτή έχει μεταφερθεί από αλλού. Τα επι
χρίσματα του ναού συνίστανται από ασβεστολίθους -  όχι αναγκαστικά από μάρμαρο, αν και κάτι 
τέτοιο δεν αποκλείεται.
Στο ναό πιστοποιείται η χρήση δύο ποιοτήτων μαρμάρου: ενός χοντρόκοκκου, που χρησιμοποιή
θηκε στις εναέτιες συνθέσεις και την κεράμωση, και ενός λεπτόκοκκου, που χρησιμοποιήθηκε στα 
ακρωτήρια. Η χρήση δύο ειδών μαρμάρου σε ένα ναό δεν είναι σπάνια: δύο ειδών μάρμαρο έχουν, 
για παράδειγμα, οι ναοί του Ηφαίστου στην Αθήνα και της Ήρας στο Άργος. Μαρμάρινη κεράμωση 
χρησιμοποιήθηκε σε πώρινους ναούς και για λόγους στεγανότητας, όπως σε αρχαϊκές σίμες στην 
Ακρόπολη, στο ναό της Αθηνάς στην Αλίφειρα κ.α.
Τα μέλη του στερεοβάτη δεν συνδέονταν με συνδέσμους. Οι δυνάμεις τριβής θεωρήθηκαν αρκε
τές, ώστε να εξασφαλίζεται το απαραμόρφωτο του θεμελίου, που άλλωστε ήταν εγκιβωτισμένο. Τα 
μέλη της ανωδομής συνδέονταν με μετάλλινους μολυβδοχοημένους συνδέσμους σχήματος Τ. Οι 
σύνδεσμοι άρχιζαν να λειτουργούν όταν η τριβή δεν αρκούσε για να εξασφαλιστεί το απαραμόρ
φωτο της ανωδομής: αρχικά οι δυνάμεις παραλαμβάνονταν από το μόλυβδο και στη συνέχεια από 
το σίδηρο. Οι προαναφερθείσες εργασίες είναι κοινές σε μνημεία αρχαϊκών και κλασικών χρόνων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΛΙΘΩΝ

Η ανάρτηση των λίθων του ναού έγινε με προσωρινούς ξύλινους τεκτονικούς αγκώνες, με αρπάγη 
και ξύλινους λύκους. Τεκτονικοί αγκώνες διαπιστώθηκαν στο θεμέλιο του νότιου τοίχου του σηκού και 
αποτελούν μάρτυρες του αρχικού όγκου του λίθου, αν και ενδέχεται να χρησιμέυσαν και για την ανάρ
τησή του.
Σε αρμούς ώσεως λίθων της ζωφόρου και του θυραίου τοίχου διαπιστώθηκε η χρήση προσωρινών 
ξύλινων αγκώνων. Παρόμοιοι αγκώνες χρησιμοποιήθηκαν στον Θησαυρό των Σικυωνίων στην Ολυμπία,

323 Η απουσία σκληρών ασβεστολίθων χαρακτηρίζει τους τυπικούς δωρικούς ναούς που βρίσκονται στη μητροπολιτική 
Ελλάδα (με εξαίρεση κυρίως την Αττική) και στις αποικίες της Μεγάλης Ελλάδας.
324 Ορισμένα μνημεία, παρ’ ότι κτίστηκαν από ασβεστόλιθο, ήταν επιχριόμενα, όπως π.χ. πολλά μνημεία της Μεσσήνης.
325 Το Μέγαρο της Δήμητρος Μαλοφόρου φέρει, όπως και ο ναός της Αθηνάς Μακίστου, διπλό επίχρισμα μαρμαροκονίας.
326 D y g g \ /e ,  Α ϋ ιβ η β  ϋ η ό ΐ θ ,  108.
327 ΟίηεπιοοΓ, ΗθρΙιαίεΙθίοη, 99.
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στο δυτικό κτήριο του Ηραίου στο Άργος, στους ναούς της Προναίας Αθηνάς II στους Δελφούς, 
της Αρτέμιδος στην Κέρκυρα, της Αθηνάς στην Άσσο, της Αφαίας (κλασικός), της Αθηνάς στο Πρα- 
σιδάκι, της Λαφρίας Αρτέμιδος στην Καλυδώνα, του Ηφαίστου στην Αθήνα και του Ποσειδώνος 
στο Σούνιο328.
Για την ανάρτηση των λιθοπλίνθων των τοίχων χρησιμοποιήθηκε αρπάγη (δύο γάντζοι), που και 
αυτή ήταν σε χρήση σε όλες τις  περιόδους της αρχαιότητας. Η ανάρτηση των οριζόντιων γείσων 
έγινε με ξύλινους λύκους. Ξύλινοι λύκοι (όπως προκύπτει από τις εξαιρετικά μεγάλες εντορμίες) 
έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί στους Θησαυρούς των Γελώων (Π ίν. 35β) και των Μεγαρέων στην 
Ολυμπία329, στους ναούς της Αθηνάς στο Πρασιδάκι330, του Διός στην Ολυμπία (Πίν. 36), στους 
ναούς Α Απόλλωνος, Β, ϋ, ΘΤ Απόλλωνος331 και ΕΒ Ήρας332 στον Σελινούντα και στο ναό του Διός 
στη Νεμέα333.
Σε ένα από τα οριζόντια γείσα του ναού της Αθηνάς στην Αλίφειρα, που έχουν μήκος από 72,50 εκ. 
έως 1 μ. (ενώ τα γείσα του ναού της Αθηνάς Μακίστου έχουν μήκος 1,339 μ.), υπάρχει οπή ανέλκυ
σης μήκους 15 και βάθους 14 εκ.334. Ο Α.Κ. Ορλάνδος αναφέρει ότι για την ανάρτησή του χρησιμο
ποιήθηκε λύκος, χωρίς να διευκρινίζει αν ήταν μετάλλινος ή ξύλινος. Όμως, τέτοιες διαστάσεις είναι 
μεγάλες για μετάλλινο λύκο, και δεδομένου ότι συγκρίνονται με αυτές των οπών των γείσων του ναού 
της Αθηνάς Μακίστου (μήκ. -17 - ύψ. -22 εκ.), συμπεραίνω ότι και στα γείσα του ναού της Αθηνάς

328 Τη χρήση προσωρινών αγκώνων διαπίστωσα ύστερα από εξέταση των αρχιτεκτονικών μελών των ναών της Αθηνάς 
στην Άσσο, της Αφαίας, της Αθηνάς στο Πρασιδάκι, του Ποσειδώνος στο Σούνιο, του Ηφαίστου στην Αθήνα, του δυτικού 
κτηρίου του Ηραίου στο Άργος και του Θησαυρού των Σικυωνίων στην Ολυμπία. Ο Α.Κ. Ορλάνδος αναφέρει (Υλικά, τ. 2, 
172, σημ. 9) την ύπαρξη παρόμοιων οπών στα Προπύλαια και στο ναό του Επικουρίου Απόλλωνος. Ο ίδιος (Σούνιον, Αέτω
μα, 14) είχε διαπιστώσει ότι κάθε γείσο του ναού του Ποσειδώνος στο Σούνιο έφερε τέσσερις τετράγωνες οπές, δύο ανά 
αρμό ώσεως, και ότι οι οπές αυτές χρησίμευαν για την ανάρτηση. Αργότερα, ο ίδιος (Υλικά, τ. 2, 167, εικ. 119.10) πίστε
ψε ότι η ανάρτηση γινόταν με ζεύγος καρκίνων. Ο W.B. Dinsmoor, Jr (Poseidon, 211) απέδωσε τις οπές αυτές σε συμπλη
ρωματικές οριζόντιες συνδέσεις (σύνδεσμοι σχήματος διπλού ταυ) ή οπές που βοηθούν στην εύρεση της ορθής θέσης 
κάθε γείσου. Ο ίδιος (Hephaisteion, 231) θεώρησε ότι όμοια χρήση είχαν οι οπές που υπάρχουν στους αρμούς ώσεως του 
κεντρικού καταέτιου γείσου του ναού του Ηφαίστου στην Αθήνα, αν και προηγουμένως αναφέρει ότι οι οπές αυτές μπο
ρεί να συνέβαλλαν στην ανάρτηση του μέλους, που πραγματοποιήθηκε με ζεύγη λύκων. Βλ. και Ορλάνδος, Υλικά, τ. 2, 
167, εικ. 199.8. Για τα γείσα του Σουνίου δεν τίθεται θέμα: στις τέσσερις οπές τοποθετήθηκαν προσωρινοί τεκτονικοί 
αγκώνες από τους οποίους, όπως ορθώς αναγνώρισε ο Α.Κ. Ορλάνδος, έγινε η ανάρτηση. Το λάθος του Α.Κ. Ορλάνδου 
είναι ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήθηκε ζεύγος καρκίνων. Η άποψη του W.B. Dinsmoor, Jr δεν είναι πειστική. Οι οπές 
στους αρμούς ώσεως του καταέτιου γείσου του ναού του Ηφαίστου στην Αθήνα ανοίχτηκαν για να βοηθήσουν στην ανάρ
τηση του μέλους. Ο Α.Κ. Ορλάνδος (ό.π.) φαίνεται ότι θεώρησε αρκετές τις δύο εντορμίες λύκων και δεν ασχολήθηκε με 
την ερμηνεία των οπών αυτών, γεγονός που επισήμανε ο W.B. Dinsmoor, Jr (Hephaisteion, 231), αν και ο ίδιος, όπως προ- 
ανέφερα, αποδίδει τις οπές αυτές μάλλον σε λειτουργίες οριζόντιας σύνδεσης ή εύρεσης της ορθής θέσης του γείσου 
μέσω ευθυγράμμισης. Η συνύπαρξη λύκων και προσωρινών αγκώνων δημιούργησε ερωτηματικά στον W.B. Dinsmoor, Jr, 
όμως παρατηρείται και στο ναό της Αφαίας (Bankei, Aphaia, 12 εικ. 4, 13εικ. 5, 110-111, πίν. 5.4). Ο Η. Bankei (ό.π.) ορθώς 
αποδίδει στις οπές αυτές χρήση σχετική με την ανάρτηση, αλλά με αρπάγη και όχι με αγκώνες, που είναι το σωστό. Οι 
αγκώνες αυτοί δεν θα ήταν ξύλινοι -διότι η διατομή τους θα ήταν μικρή-, αλλά μετάλλινοι. Βεβαίως, οι οπές αυτές είναι 
τόσο μικρές που οι αγκώνες από μόνοι τους δεν αρκούν, ενώ οι λύκοι είναι φανερό ότι αναλαμβάνουν το μεγάλο φορτίο. 
Επειδή όμως δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και τα δύο συστήματα, ίσως οι οπές να δημιουργήθη- 
καν στο λατομείο βαθύτερες, αλλά έγιναν ανεπαρκείς για ανάρτηση λόγω της αφαίρεσης χιτώνων στο εργοτάξιο, με απο
τέλεσμα να είναι απαραίτητος άλλος τρόπος ανάρτησης, εν προκειμένω ο λύκος, ο οποίος δεν αποτελούσε συγκεκριμέ
νη πρακτική, αλλά η χρήση του αποφασιζόταν συνήθως στο εργοτάξιο κατά περίπτωση. Μπορεί, λοιπόν, στο Ηφαίστειο 
να αποφασίστηκε την τελευταία στιγμή να τοποθετηθεί ως καταφραγή το κορυφαίο καταέτιο γείσο και τότε να λαξεύθη- 
κε η εντορμία λύκου, ενώ ήδη σε προηγούμενο στάδιο είχαν λαξευθεί οι οπές για τους προσωρινούς αγκώνες. Ο λύκος 
παρέχει μεγαλύτερες δυνατότητες κατά την οριστική τοποθέτηση. Όμως, ακόμη και σήμερα, πολλοί τεχνίτες τον φοβού
νται κατά την ανάρτηση και γ ι’ αυτό χρησιμοποιούν ιμάντες (σαμπάνια), τους οποίους αφαιρούν λίγο πριν από την ορι
στική τοποθέτηση, αφού προηγουμένως εφαρμόσουν λύκο.
329 Curtius - Adler, Die Ergebnisse, τ. 1, πίν. XXXVII. Επίσης στον πίνακα XXV υπάρχει εντορμία λύκου σε γείσο θησαυρού.
330 Ύστερα από αυτοψία του γράφοντος.
331 Σε επιστύλια, γείσα, τριγλύφους κ.ά. (Koldewey - Puchstein, Tempel, 115, 129, 130, 225, εικ. 111, 113).
332 Hittorf, Architecture, πίν. 44.
333 Hill, Nemea, πίν. XVI, Α, E.
334 Ορλάνδος, Αλίφειρα, 72.
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στην Αλίφειρα χρησιμοποιήθηκε ξύλινος λύκος, όπως εξάλλου και στα κιονόκρανα, τα οποία φέρουν 
οπές μήκους 14 και βάθους 12,50 εκ. Τα γωνιαία γείσα του Παρθενώνος αναρτήθηκαν με σχοινιά σε 
χοντρές ξύλινες άγκυρες που προσαρμόστηκαν σε κατακόρυφες διαμπερείς οπές335.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ

Ανατολικά του ναού, προς το βωμό, παρατηρούνται εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους με απο- 
λάξευση του ανένδοτου βράχου. Παρόμοιες εργασίες παρατηρούνται στο ναό της Αθηνάς στο 
Πρασιδάκι, στην Άλτιτης Ολυμπίας, στον Παρθενώνα (όπου ο χώρος διαμορφώθηκε ως οριζόντια 
πλατεία, εξομάλυνση που μάλλον δεν συνέβη στο ναό της Αθηνάς Μακίστου) και στους ναούς της 
Αθηνάς στη Λίνδο, του Διός στη Στράτο και της Αθηνάς Πολιάδος Νικηφόρου στην Πέργαμο. Οι 
μεγάλες σχετικά επιχώσεις του νότιου και δυτικού τμήματος της περιοχής που οριοθετείται από 
τον περίβολο ίσως οφείλονται στην ύπαρξη ανδήρων. Επέκταση του χώρου της ακρόπολης με την 
κατασκευή τεχνητού ανδήρου παρατηρείται και στον Σελινούντα.
Ο ναός της Αθηνάς θεμελιώνεται σε βράχο ανατολικά, ενώ δυτικά ανοίχθηκε τάφρος θεμελίωσης. 
Τέτοιες εργασίες είναι γνωστές σε πολλά μνημεία, όπως στο ναό στα Ύρια Νάξου. Σε άλλες περι
πτώσεις, για παράδειγμα στους ναούς του Απόλλωνος στην Κόρινθο και του Επικουρίου Απόλλω
νος, έχει γίνει -όπως και στο ναό της Αθηνάς Μακίστου- λάξευση του υποκείμενου βράχου, ώστε 
να δημιουργηθεί κατάλληλη κοίτη υποδοχής των θεμελίων. Στην τάφρο θεμελίωσης του ναού 
έχουν τοποθετηθεί τουλάχιστον πέντε δόμοι του στερεοβάτη, στο δυτικό μέρος. Αντίστοιχα, ο στε
ρεοβάτης του ναού του Διός στην Ολυμπία έχει επτά δόμους.
Οι θεμελιώσεις των αρχαίων κτηρίων δεν ήταν πάντα προσεγμένες: στη Σικελία η οικοδομική μανία 
των αρχαϊκών χρόνων είχε ως αποτέλεσμα μάλλον κακές θεμελιώσεις, με αποκορύφωμα αυτές 
των μνημείων στον Σελινούντα, που έγιναν σε αμμώδη εδάφη, χωρίς γνώση της σχετικής τεχνο
λογίας336. Ο πολυκράτειος ναός της Ήρας IV στη Σάμο δεν τελείωσε ποτέ λόγω καθιζήσεων. Αντί
θετα, ο ναός του Απόλλωνος στην Κόρινθο και ο Παρθενών έχουν θεμελιωθεί σε βράχο.
Οι διαφορές ύψους που δημιουργούνται από καθιζήσεις έχουν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την 
εμφάνιση διατμητικών τάσεων, που δεν παραλαμβάνουν εύκολα τα φέροντα δομικά στοιχεία του 
ναού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της περίπτωσης αυτής αποτελεί ο ναός του Επικουρίου Απόλ
λωνος ο οποίος, όπως και ο ναός της Αθηνάς Μακίστου, είναι θεμελιωμένος σε επικλινές έδαφος 
και εδράζεται σε βράχο που συμπιέστηκε ανομοιογενώς. Ο βράχος αυτός, όπως και στο ναό της 
Αθηνάς, ισοπεδώθηκε κατάλληλα ώστε να είναι ευκολότερη η έδραση του ναού.
Η κλίση του λόφου, όπου ο ναός της Αθηνάς Μακίστου, δεν είναι μεγάλη προς τα νοτιοδυτικά, 
όπου έχει βρεθεί η τάφρος θεμελίωσης. Οι αρχαίοι οικοδόμοι θεώρησαν ικανοποιητικές τις δυνά
μεις τριβής και -από όσο είναι γνωστό- δεν κατασκεύασαν αντερεισματικούς τοίχους για τη συ
γκράτηση των χωμάτων, κατασκευές που πραγματοποιήθηκαν, για παράδειγμα, στο ναό του Επι- 
κουρίου Απόλλωνος. Σε τομή που έγινε στο δυτικό μέρος του ναού της Αθηνάς, σε μήκος περίπου 
15 μ. προς τα δυτικά του ναού, και προχώρησε σε βάθος, αφού εντοπίστηκαν μυκηναϊκά και μεσο- 
ελλαδικά όστρακα, δεν βρέθηκαν αντερεισματικές κατασκευές. Ο περίβολος που βρίσκεται σε 
απόσταση περίπου 18 μ. δυτικά του ναού (Σχέδ. 11) έχει και αντερεισματικό χαρακτήρα. Αν υπάρ
χουν άλλες αντερεισματικές κατασκευές, θα πρέπει να αναζητηθούν στα νότια, όπου ο περίβολος 
απέχει περίπου 50 μ. από το ναό.

335 Κορρές - Μπούρας, Παρθενών, 103.
336 Αντίθετα, πολύ καλή ήταν η θεμελίωση του Άμμωνος Διός στην Άφυτη, που έγινε τον 4ο αι. π.Χ. πάνω στην άμμο, η 
οποία είχε εγκιβωτιστεί κατάλληλα ώστε να μη διαφεύγει.
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Η επιμελημένη θεμελίωση του τοιχοβάτη (που δέχεται περισσότερα φορτία από το στυλοβάτη) 
σημαίνει ότι οι αρχαίοι οικοδόμοι γνώριζαν το στατικό σύστημα του ναού. Το ίδιο παρατηρείται στους 
περισσότερους ναούς, όπως για παράδειγμα στο ναό του Επικούρίου Απόλλωνος337.
Η θεμελίωση, ως αφανής, χαρακτηρίζεται από κάποια αμέλεια στην κατασκευή της, όπως συμβαίνει 
και στο ναό του Επικουρίου Απόλλωνος. Η αμέλεια συνίσταται κυρίως στην προεξοχή λίθων από 
τα όρια κάθε υπερκείμενου μέλους, στην απουσία συνδέσμων μεταξύ λιθοπλίνθων της θεμελίωσης 
-όπως στο ναό της Άρτας και στο ναό του Δαφνηφόρου Απόλλωνος στην Ερέτρια- και στην ύπαρ
ξη κάπως μεγαλύτερου πλάτους αρμών. Η θεμελίωση των δαπέδων έγινε πάνω σε κρατευτές. Κρα- 
τευτές για τη στήριξη των πλακών των δαπέδων χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις περιόδους της 
αρχαιότητας (ναοί Επικουρίου Απόλλωνος, Ασκληπιού στην Επίδαυρο, Λιμνάτιδος Αρτέμιδος στη 
Μεσσήνη338 κ.ά.).
Στο σηκό δεν υπάρχουν εργασίες θεμελίωσης βάθρου. Ίσως, λοιπόν, υπήρχε λατρευτικό άγαλμα 
μικρού βάρους που δεν απαιτούσε βάθρο, κατά το παράδειγμα και άλλων ναών, όπως ίσως του ναού 
του Επικουρίου Απόλλωνος. Το γεγονός υποδηλώνει την ύπαρξη πρωιμότερης του ναού λατρείας, 
η οποία πιστοποιείται και από άλλα στοιχεία στην περιοχή.

ΚΡΗΠΙΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΑ

Η ισόδομη κρηπίδα κατασκευάστηκε με σχεδόν ισομήκεις λίθους, όπως συμβαίνει στα περισσότερα 
μνημεία. Τα δάπεδα συνίστανται από πλάκες που εδράζονταν σε κρατευτές και στερεοβάτες. Η έδρα- 
ση σε θεμέλια διαφορετικής αντοχής υπήρξε αίτιο καταστροφής των πλακών (όχι το μόνο339), λόγω 
της διαφοράς καθίζησης που παρουσίασαν με το πέρασμα του χρόνου. Το ίδιο συνέβη στο ναό του 
Επικουρίου Απόλλωνος.
Στα επτά διαφορετικά δάπεδα του ναού οι πλάκες έχουν τοποθετηθεί ώστε το μήκος τους να είναι 
παράλληλο με το μήκος του δαπέδου. Κατ’ εξαίρεση, οι πλάκες του σηκού έχουν μήκος παράλλη
λο προς το πλάτος του σηκού. Με παρόμοιο τρόπο έχουν κατασκευαστεί τα δάπεδα του ναού του 
Ηφαίστου στην Αθήνα (έξι δάπεδα, εκτός από αυτό του σηκού) και του Επικουρίου Απόλλωνος (με 
ένα επιπλέον, στο άδυτο), όπου όμως και το μήκος των πλακών του σηκού είναι παράλληλα με το 
μήκος του. Στη σύνθεση των ορθογώνιων πλακών των δαπέδων παρατηρείται κάποια ελαφρά ακα- 
νονιστία, όπως στο ναό της Ήρας II στην Ποσειδωνία.
Οι αρμοί των πλακών των μακρών πτερών σταματούν στους αρμούς των στενών πτερών. Η λύση 
αυτή είναι αρτιότερη, αφού περιορίζει το μήκος των αρμών. Το ίδιο παρατηρείται στα δάπεδα πολ
λών ναών, όπως στο ναό του Διός στην Ολυμπία, στο ναό Α Απόλλωνος στον Σελινούντα, στο ναό 
στους Επιζεφυρίους Λοκρούς (ιωνικός), στο ναό του Ηφαίστου στην Αθήνα, στους ναούς του Α 
«Ηρακλέους» και Ε «Ομονοίας» στον Ακράγαντα και στους ναούς του Επικουρίου Απόλλωνος και 
του Διός στη Νεμέα (στο ανατολικό πτερό μόνο). Το αντίθετο παρατηρείται στους ναούς της Αφαί
ας (κλασικός), της Ήρας II στην Ποσειδωνία, στον Παρθενώνα, στο ναό του Διός στη Νεμέα (στο 
δυτικό πτερό μόνο), όπως και στο ναό 0  στον Σελινούντα, όπου όμως ταυτόχρονα αλληλοεμπλέ- 
κονται οι αρμοί των δαπέδων.

337 Όπως παρατήρησα το 1976, αποτυπώνοντας το ναό.
338 Το μνημείο αποτύπωσα για πρώτη φορά το 1989.
339 Οι πλάκες των δαπέδων υπέστησαν σημαντικές φθορές λόγω της πτώσης των αρχιτεκτονικών μελών και της φωτιάς 
που έκαψε το μνημείο.
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Στα πτερά των μακρών πλευρών υπήρχαν δύο σειρές πλακών, όπως στους ναούς Αθηνάς στην Αλί- 
φειρα, της Αφαίας (κλασικός), του Διός στην Ολυμπία, του Ηφαίστου στην Αθήνα, στον Παρθενώ
να, στους ναούς του Ποσειδώνος στο Σούνιο, του Επικουρίου Απόλλωνος, του Ασκληπιού στην 
Επίδαυρο, του Διός στη Νεμέα, του Απόλλωνος στους Δελφούς κ.ά.

ΚΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΙ

Ο ναός της Αθηνάς Μακίστου παρουσίαζε γωνιαία συστολή340, χαρακτηριστικό που στα μνημεία 
της κλασικής εποχής τείνει να αποτελέσει τον κανόνα.
Η ύπαρξη διπλής εσωτερικής κιονοστοιχίας μειώνει το προς γεφύρωση πλάτος του σηκού με απο
τέλεσμα την ελάττωση των καμπτικών τάσεων των δοκών της στέγης. Οι σφόνδυλοι ήταν ανισοϋ
ψείς, όπως συνηθίζεται στα αρχαϊκά μνημεία341. Η γόμφωσή τους γινόταν με πόλους και εμπόλια, 
τεχνική κοινή στους αρχαίους ναούς, εκτός από τον κατώτατο που απλώς εδραζόταν επί του στυ- 
λοβάτη342. Οι αρμοί των σφονδύλων καθίσταντο αφανείς με τη χρήση του επιχρίσματος, εργασία 
συνηθισμένη σε αρχαϊκούς και κλασικούς πώρινους ναούς.
Τα κιονόκρανα του ναού είναι μονολιθικά όπως συνηθίζεται σε μνημεία αυτής της κλίμακας. Ο άβα
κας έφερε περιμετρικά λαξευμένη σε μικρό βάθος προφυλακτική ταινία, όπως στα περισσότερα 
μνημεία της αρχαιότητας. Για παράδειγμα αναφέρω τον θησαυρό των Σικυωνίων στην Ολυμπία. 
Ο θυραίος τοίχος είναι διάτονος, ενώ οι υπόλοιποι είναι κτισμένοι δρομικά. Το θεμέλιό του είναι 
παχύτερο όλων, όπως συμβαίνει στα περισσότερα μνημεία της αρχαιότητας (ναοί: της Ήρας στην 
Ολυμπία, Β I Ήρας στο Μεταπόντιο, της Αργείος Ήρας και της Ήρας I στην Ποσειδωνία, Α Απόλ
λωνος, Ο, ϋ και Γθ στον Σελινούντα, της Λαφρίας Αρτέμιδος στην Καλυδώνα, της Αθηνάς στην 
Ποσειδωνία, της Αθηνάς στις Συρακούσες, της «Νίκης» στην Ιμέρα, στους Επιζεφυρίους Λοκρούς 
(ιωνικός), της Αθηνάς στο Πρασιδάκι, της Ήρας II στην Ποσειδωνία, του Διός στην Ολυμπία, ΕΡ 
Ήρας στον Σελινούντα, Ό «Ήρας Λακινίας» στον Ακράγαντα, του Διός στην Κυρήνη, Α «Ηρακλέ- 
ους», I «Διοσκούρων», Ρ «Ομονοίας» και «Ηφαίστου» στον Ακράγαντα, ο Παρθενών, του Ποσειδώ- 
νος στο Σούνιο, της Αθηνάς στην Παλλήνη, του Απόλλωνος («Αθηναίων») στη Δήλο, του Επικουρί- 
ου Απόλλωνος, στην Καυλωνία, στην Έγεστα, του Διός στη Νεμέα, του Διός στη Στράτο και του 
Ισμηνίου Απόλλωνος στη Θήβα.
Όταν οι θυραίοι τοίχοι είναι παχύτεροι από τους υπόλοιπους, έχουν πιο πολλούς λίθους (συνήθως 
έναν περισσότερο) από τους άλλους τοίχους του σηκού, είτε στον ορθοστάτη είτε στο ανώτερο 
τμήμα τους είτε και στα δύο τμήματα, όπως στο ναό της Αργείας Ήρας στην Ποσειδωνία, στους 
ναούς Α Απόλλωνος, Ο, ϋ και Ρ8 στον Σελινούντα, της Αθηνάς στην Ποσειδωνία, της Αθηνάς στις Συ
ρακούσες, της Λαφρίας Αρτέμιδος στην Καλυδώνα, της «Νίκης» στην Ιμέρα, στο ναό στους Επιζε- 
φυρίους Λοκρούς (ιωνικός), στους ναούς της Αθηνάς στο Πρασιδάκι, της Ήρας II στην Ποσειδωνία,

340 Το αντίστροφο πρόβλημα δημιουργείται στα κτήρια που φαίνεται το εσωτερικό τους, όπως στις στοές (Μπούρας, 
Βραυρών, 56, 164-167).
341 Ορισμένοι μελετητές έχουν θεωρήσει κατά καιρούς ότι η δημιουργία σφονδύλων δείχνει γνώσεις για την αντισεισμι
κή προστασία, διότι έτσι απορροφάται η ταλάντωση. Σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας οι γνώσεις σχετικά με τους σει
σμούς ήταν περιορισμένες, ενώ τα προληπτικά μέτρα ουσιαστικά απούσιαζαν. Βλ. παραπάνω, κεφ. Η οικοδομική του ναού, 
υποσημ. 137.
342 Η γόμφωση του κατώτατου σφονδύλου επί του στυλοβάτη είναι μεταγενέστερη συνήθεια που τείνει να γίνει κανόνας 
στα ρωμαϊκά χρόνια (για λόγους στερεωτικούς με δύο γόμφους και όχι βεβαίως για την ακριβή τοποθέτηση των σφον
δύλων μεταξύ τους). Εν τούτοις δεν απουσιάζει και από πρώιμα μνημεία, π.χ. από τους ναούς της «Νίκης» στην Ιμέρα και 
της Αθηνάς στο Πρασιδάκι. Εμπόλια στους κατώτατους σφονδύλους αλλά και δύο γόμφοι παρατηρούνται στους μεταγε
νέστερους ναούς της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα και του Διός στη Στράτο.
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του Διός στην Ολυμπία, στο ναό ER Ήρας στον Σελινούντα, στους ναούς D «Ήρας Λακινίας», A 
«Ηρακλέους», I «Διοσκούρων», F «Ομονοίας» και «Ηφαίστου» στον Ακράγαντα, στον Παρθενώνα, 
στους ναούς του Ποσειδώνος στο Σούνιο, του Απόλλωνος («Αθηναίων») στη Δήλο, στο ναό στην 
Καυλωνία, στο ναό στην Έγεστα και στους ναούς του «Ποσειδώνος» στο Μολύκρειο, του Διός στη 
Νεμέα και του Διός στη Στράτο. Οι λιθόπλινθοι του σηκού παρουσιάζουν μικροδιαφορές ως προς 
το ύψος, φαινόμενο που παρατηρείται σε διάφορα μνημεία όλων των περιόδων, όπως για παρά
δειγμα στον Παρθενώνα και στο ναό του Διός στη Στράτο.

ΘΡΙΓΚΟΣ

Το επιστύλιο του ναού της Αθηνάς Μακίστου ήταν τοποθετημένο πολύ πιο μέσα από τους άβακες, 
κατά την αρχαϊκή παράδοση, και έφερε αντίθημα. Οι ναοί που στερούνται αναθήματος στο επι
στύλιο είναι συνήθως αρχαϊκοί (της Ήρας I στην Ποσειδωνία, ο ναός C στον Σελινούντα, ο ναός A 
Απόλλωνος στο Μεταπόντιο, οι ναοί D και FS στον Σελινούντα, οι ναοί της Ήρας στο Μεταπόντιο 
(«Tavole Palatine»), της Προναίας Αθηνάς II στους Δελφούς και της Αθηνάς στην Ποσειδωνία). Ανα
θημάτων στερούνται, επίσης, τα επιστύλια της Στοάς στη Βραυρώνα.
Υπάρχουν παραδείγματα πρώιμων μνημείων που έχουν αναθήματα στο επιστύλιο, χαρακτηριστικό 
που γίνεται κανόνας στα μεταγενέστερα μνημεία343 (Μέγαρο Δήμητρος Μαλοφόρου στον Σελι- 
νούντα, ναός του Απόλλωνος στην Κόρινθο, ναός GT Απόλλωνος στον Σελινούντα, ναός της Αθη
νάς στην Άσσο, Θησαυροί των Μεγαρέων στην Ολυμπία και των Αθηναίων στους Δελφούς, ναοί 
της Αργείας Ήρας στην Ποσειδωνία, της Αφαίας (κλασικός), της Αθηνάς στις Συρακούσες, του 
Διός στην Ολυμπία (δύο αναθήματα), της Ήρας II στην Ποσειδωνία, ναοί Α Απόλλωνος και ER 
Ήρας στον Σελινούντα, ναός D «Ήρας Λακινίας» στον Ακράγαντα, ναός στην Καυλωνία, ναός του 
Ηφαίστου στην Αθήνα, Παρθενών (δύο αναθήματα), ναοί του Ποσειδώνος στο Σούνιο, της Νεμέσεως 
στον Ραμνούντα, ναός F «Ομονοίας» στον Ακράγαντα, ναοί του Επικουρίου Απόλλωνος, της Ήρας 
στο Άργος, ναός στην Έγεστα, ναός I «Διοσκούρων» στον Ακράγαντα, ναοί της Αλέας Αθηνάς στην 
Τεγέα, του Διός στη Νεμέα κ.ά.).
Η ζωφόρος έφερε τριγλύφους συμφυείς με μετόπες. Το χαρακτηριστικό αυτό παρατηρείται σε πολ
λούς μεταγενέστερους ναούς, ώστε να θεωρείται δείγμα οψιμότητας. Εν τούτοις, υπάρχουν παρα
δείγματα πρώιμων ναών που πιστοποιούν το αντίθετο, όπως π.χ. της Αθηνάς στην Άσσο (δύο μετό
πες με μία τρίγλυφο), της Αργείας Ήρας στην Ποσειδωνία, της Αθηνάς στην Αλίφειρα (ορισμένες 
μετόπες είναι συμφυείς με τριγλύφους), της Αθηνάς στο Πρασιδάκι και της Λιμνάτιδος Αρτέμιδος 
στην Κομποθέκρα (που επιπλέον φέρει δύο τριγλύφους ανά μετακιόνιο). Ακόμη και ο μεταγενέστε
ρος τριφυλιακός ναός της Δήμητρος στο Λέπρεο έχει συμφυείς τριγλύφους με μετόπες. Το γεγο
νός μάλλον οφείλεται στο υλικό, δηλαδή τον κογχυλιάτη και τον πωρόλιθο, που χρησιμοποιήθηκαν 
τουλάχιστον στα μνημεία της αρχαίας Τριφυλίας και της αρχαίας Ηλείας λόγω της γενικότερης απου
σίας σκληρών ασβεστολίθων. Το φαινόμενο των συμφυών τριγλύφων με μετόπες χαρακτηρίζει στα- 
τιστικώς όψιμα μνημεία σε περιοχές που υπάρχουν διαθέσιμα σκληρά ασβεστολιθικά πετρώματα, 
όπως στο ναό του 4ου ή του 3ου αιώνα π.Χ. που βρίσκεται στα Περιβόλια Φιγαλείας.
Οι αρμοί ώσεως των λίθων της ζωφόρου αποκρύπτονταν πίσω από ειδική εγκοπή (πατούρα) που 
υπήρχε στο τέλος της τριγλύφου (πίσω από τον ακραίο μηρό), ώστε να καλύπτεται τμήμα της

343 Έτσι, σε περίπτωση θραύσης δεν καταρρέει μεγάλο τμήμα της ανωδομής. Η κατασκευή αναθημάτων στα επιστύλια, 
αν και δείχνει γνώσεις στατικής, ενδέχεται να οφείλεται στις δυνατότητες των λατομείων, αφού οι αρχαίοι οικοδόμοι προ
τιμούσαν τα μονόλιθο επιστύλια, αν υπήρχε κατάλληλο πέτρωμα.
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μετόπης του επόμενου λίθου. Τέτοιες κατασκευαστικές λεπτομέρειες συνηθίζονται σε μνημεία της 
αρχαιότητας. Η ζωφόρος έχει διατομή σχήματος 1_. Παρόμοια διατομή έχει η ζωφόρος του αρχαϊ
κού ναού της Αφαίας και του ναού της Αθηνάς στην Άσσο.
Κάθε γείσο αποτελείται από δύο προμόχθους και δύο αγυιές. Ο αρμός ώσεως βρίσκεται στο πέ
ρας της αγυιάς. Άλλα γείσα ξεκινούν με αγυιά αριστερά και άλλα δεξιά, ανάλογα με τη θέση τους 
(αριστερά ή δεξιά) σε σχέση με την καταφραγή. Το φαινόμενο παρατηρείται και στους ναούς της 
Αθηνάς στο Πρασιδάκι, του Διός στην Ολυμπία και του Ποσειδώνος στο Σούνιο. Στους ναούς της 
Αφαίας (κλασικός) και της «Νίκης» στην Ιμέρα κάθε αγελαίο γείσο έχει δύο προμόχθους και αγυιές, 
όμως ο αρμοί ώσεως βρίσκονται στα μέσα των προμόχθων, γεγονός που θα μπορούσε να θραύσει 
τις γωνίες των μελών κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης.

ΚΕΡΑΜΩΣΗ

Δεν είναι γνωστά τα χρώματα με τα οποία ήταν βαμμένα τα μαρμάρινα μέλη, εκτός από την επαε- 
τίδα σίμα που ήταν κόκκινη. Ο χρωματισμός των αρχιτεκτονικών μελών χαρακτηρίζει όλους τους 
αρχαίους ναούς.
Η βάση της επαετίδος σίμας προείχε του καταέτιου γείσου μόνο κατά 2,60 εκ. Οι σίμες των ναών 
της Αφαίας (κλασικός), του Διός στην Ολυμπία και του Θησαυρού των Μεγαρέων επίσης στην Ολυ
μπία εξέχουν αντίστοιχα 5,50, 9,30 και 3,10 εκ.
Η συγκράτηση ορισμένων από τους καλυπτήρες ηγεμόνες κεράμους γινόταν με τένοντες (που ήταν 
λαξευμένοι στο κάτω μέρος των κεράμων αυτών), οι οποίοι εισχωρούσαν σε ειδικούς τόρμους 
στους αρμούς ώσεων των υποκείμενων στρωτήρων ηγεμόνων. Η λύση αυτή απαντάται και στην κε- 
ράμωση των ναών της Αθηνάς στην Αλίφειρα, της Αφαίας (κλασικός), της Αρτέμιδος στο Δήλιο Πά
ρου και του Ισμηνίου Απόλλωνος στη Θήβα344.
Ο μεγάλος αριθμός πήλινων κεραμίδων που βρέθηκε στην περιοχή του ναού ίσως έχει σχέση με πρώ
ιμη φάση κεράμωσης, η οποία αντικαταστάθηκε αργότερα από μαρμάρινη. Το ίδιο συνέβη και με την 
κεράμωση των ναών της Λιμνάτιδος Αρτέμιδος στην Κομποθέκρα και της Αθηνάς στο Πρασιδάκι.

Μορφολογικά στοιχεία

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

Ο ναός της Αθηνάς Μακίστου είναι κτισμένος στην κορυφή ενός λόφου, όπως και οι ναοί της Αθη
νάς στην Άσσο, στο Μπάίρακλί στη Σμύρνη, στην Ηράκλεια Λάτμου, στη Σύβαρη, στην Ποσειδω- 
νία (σε έξαρμα του εδάφους), στην Αλίαρτο, στο Ακραίφνιο (Προναία), στην Αλίφειρα, στο Πρασι- 
δάκι, στο Άργος (Οξυδερκής, Πολιάς), στις Μυκήνες, στηνΤίρυνθα, στην Κόρινθο (Χαλινίτις), στην 
Πελλήνη Αχαΐας, στην Ασέα, στη Λέρνα (Σάίτις), στην Επίδαυρο (Κισσαία), στη Λα (Ασία), στο 
Γύθειο, στις Φαρές (Νεδουσία), στην ακρόπολη Αλκάθου στα Μέγαρα, στην Ελέα της Μεγάλης 
Ελλάδας, στον Ακράγαντα (δύο), στη Γέλα, στη Σπάρτη (Χαλκίοικος), στην Πάρο, στο Σούνιο, στην 
Αθήνα (Παρθενών και ναός της Νίκης), στη Θάσο, στην Άκανθο, στη Φιγάλεια (και του Διός Σωτή- 
ρος), στην Ελάτεια (Κραναία), στην Άμφισσα, στη Σύρο (Φρατρία), στην Καρθαία Κέας, στην 
Κάμειρο, στην Ιαλυσό, στη Λίνδο, στη Ρόδο (Πολιάς), στην Τήλο (Πολιάς), στην Άκρα Σύμης, στην

344 Κεραμόπουλλος, Ισμήνιον, 51, 52. Ορισμένοι μόνο κέραμοι (όπως και στο ναό της Αθηνάς Μακίστου) έφεραν τένοντα 
για τη στερέωσή τους.
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Πριήνη (Πολιάς), στο Νότιον (Πολιάς), στην Πέργαμο (Πολιάς Νικηφόρος), στην Τροία, στη Γόρ- 
τυνα Κρήτης, στο Εμπόριό Χίου και στους Γόννους της Περραιβίας στα Τέμπη. Στην ακρόπολη του 
Σελινούντος πιστοποιείται επίσης λατρεία της Αθηνάς. Διάφοροι ναοί στον Σελινούντα έχουν απο
δοθεί στη θεά αυτή, λόγω ενδείξεων που όμως δεν αρκούν για την ασφαλή απόδοση στην Αθηνά. 
Τέτοιοι ναοί είναι οι Ο, ϋ και Ο345. Από τους τρεις ναούς που βρίσκονται σε λόφο ανατολικά της 
πόλης του Σελινούντος, ο μεσαίος και παλαιότερος, ο Ρε, έχει επίσης αποδοθεί στην Αθηνά, λόγω 
των σκηνών Γιγαντομαχίας στις μετόπες του μνημείου και άλλων ευρημάτων. Στη Γιτάνη Θεσπρω
τίας346 είναι κτισμένος σε λόφο ένας ελληνιστικός ναός που αφιερώθηκε σε κάποια παρθένο, πιθα
νώς την Αθηνά.
Ο κλασικός ναός της Αφαίας είναι επίσης κτισμένος σε λόφο, όμως η επιλογή της θέσης αυτής έγι
νε όταν είχε ήδη αποφασιστεί η λατρεία της Αφαίας και δεν έχει σχέση με το όνομα της Αθηνάς, 
που συμπληρώθηκε στα κατοπινά χρόνια (ίσως και γ ι’ αυτό το λόγο)347, όπως συνέβη με τη λατρεία 
της Προναίας Αθηνάς στους Δελφούς και της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα.
Η προσπέλαση στο ιερό γίνεται από τα νοτιοδυτικά. Ο ναός εμφανίζεται υπό γωνία (προοπτικά) με 
αποτέλεσμα να τονίζονται οι διαστάσεις του. Η λύση της εμφάνισης προοπτικά έχει εφαρμοστεί 
στους ναούς της Ορθιας Αρτέμιδος στη Σπάρτη, της Αθηνάς στην Άσσο, της Προναίας Αθηνάς II 
στους Δελφούς, στο Μέγαρο της Δήμητρος Μαλοφόρου στον Σελινούντα, στους ναούς της Θέμι- 
δος στον Ραμνούντα, της Αφαίας (κλασικός), της Αρτέμιδος στην Αίγινα, της Αθηνάς στην Ελέα 
της Μεγάλης Ελλάδας, της Αθηνάς στο Πρασιδάκι, του Διός στην Ολυμπία, του Ποσειδώνος στο 
Σούνιο, στον Παρθενώνα, στους ναούς του Ηφαίστου στην Αθήνα, της Νεμέσεως στον Ραμνούντα 
και της Ήρας στο Άργος.
Από τα δυτικά, όπως στο ναό της Αθηνάς Μακίστου, γίνεται η προσπέλαση και στο ναό στα Ύρια 
Νάξου, στους ναούς της Ήρας I στην Ποσειδωνία, της Αθηνάς στην Άσσο, της Αθηνάς στην Ποσει- 
δωνία, της Προναίας Αθηνάς II στους Δελφούς, της Αφαίας (κλασικός), της Αρτέμιδος στην Αίγινα, 
του Διός στην Ολυμπία, της Ήρας II στην Ποσειδωνία, στον Παρθενώνα, στους ναούς του Ηφαίστου 
στην Αθήνα, του Ποσειδώνος στην Ισθμια, στους δύο ναούς του Απόλλωνος στη Δήλο («Αθηναίων» 
και «Δηλίων») και της Ήρας στο Άργος.
Γύρω από το ναό υπάρχει περίβολος. Το ίδιο παρατηρείται στους ναούς της Ορθιας Αρτέμιδος στη 
Σπάρτη, της Αθηνάς στην Άσσο, της Λαφρίας Αρτέμιδος στην Καλυδώνα, του Απόλλωνος και της 
Προναίας Αθηνάς II στους Δελφούς, της Αθηνάς στην Αλίφειρα, της Αφαίας (κλασικός), της Αρτέ
μιδος στην Αίγινα, της Αθηνάς στην Ελέα της Μεγάλης Ελλάδας, της Αθηνάς στο Σούνιο, του Διός 
στην Ολυμπία, του Ποσειδώνος στο Σούνιο, στον Παρθενώνα, στους ναούς του Ηφαίστου στην Αθή
να, της Νεμέσεως στον Ραμνούντα, του Απόλλωνος στη Δήλο (και στους δύο ναούς), του Ποσει- 
δώνος στην Ισθμια, της Ήρας στο Άργος, της Αθηνάς στη Λίνδο και της Αθηνάς Πολιάδος Νικη
φόρου στην Πέργαμο.
Το κτίσμα που βρίσκεται ανατολικά του ναού της Αθηνάς, το οποίο ο Ν. Γιαλούρης θεώρησε βωμό, 
δεν έχει τον ίδιο προσανατολισμό με αυτόν. Ο κατά πλάτος άξονάς του έχει διαφορετική διεύθυνση 
από τον κατά μήκος άξονα του ναού. Το ίδιο παρατηρείται στους βωμούς του ναού της Ορθιας Αρτέ
μιδος στη Σπάρτη, του ναού στα Ύρια Νάξου, των ναών της Ήρας I στη Σάμο, του Απόλλωνος στην 
Αίγινα (η μεγάλη πλευρά του βωμού στρέφεται προς τα νότια, όπως στη Μάκιστο), της Αρτέμιδος

345 Ο ϋ λόγω της στενής σχέσης με το ναό Ο.
346 ο  ναός ανασκάφηκε από την Κ. Πρέκα, αποτυπώθηκε και μελετήθηκε από τον γράφοντα.
347 Ξεφεύγει από τους στόχους του παρόντος η διερεύνηση του αν η επιλογή του ονόματος της Αθηνάς δόθηκε στην 
Αφαία και λόγω θέσης.
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Μεσοπολίτιδος στον αρκαδικό Ορχομενό, της Αθηνάς στο Σούνιο, της Αργείας Ήρας στην Ποσει- 
δωνία και της Δήμητρος στο Λέπρεο. Ελαφρώς έκκεντρα είναι τοποθετημένος και ο βωμός του 
ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς. Ο βωμός του ναού της Αθηνάς στη Λίνδο βρίσκεται παράλ
ληλα τοποθετημένος με το ναό, αλλά ο κατά πλάτος άξονάς του απέχει περίπου 6,50 μ. του κατά 
μήκος του άξονα του ναού.
Δεν έχουν σχέση με τον κατά μήκος άξονα του ναού οι βωμοί των ναών της Ήρας στη Δήλο, της 
Προναίας Αθηνάς II στους Δελφούς (βρίσκεται ανατολικά του ναού που είναι προσανατολισμένος 
κατά τον άξονα Β-Ν), του Διός στην Ολυμπία (βόρεια του ναού) και του Ασκληπιού στην Επίδαυρο 
(νότια του ναού). Ο βωμός του ναού της Αθηνάς στη Θάσο βρίσκεται δυτικά του ναού.
Η θέση του βωμού ως προς το ναό της Αθηνάς Μακίστου μάλλον υποδηλώνει την ύπαρξη υπαί
θριας λατρείας που προηγήθηκε της κατασκευής του ναού, φαινόμενο που παρατηρείται και σε 
άλλα ιερά, όπως για παράδειγμα στο ναό της Χαλκιοίκου Αθηνάς στη Σπάρτη. Το ενδεχόμενο να 
κτίστηκε ο βωμός μετά την κατασκευή του ναού ή να κτίστηκε με βάση ένα ενιαίο πρόγραμμα ανέ
γερσης βωμού-ναού δεν συμβιβάζεται με την παρουσιαζόμενη ασυμμετρία348. Η άποψη αυτή ενι- 
σχύεται και από τις ανασκαφές- δεν διαπιστώθηκε σχέση του προσανατολισμού του βωμού με κάποιο 
προγενέστερο ή μεταγενέστερο ναό- αποκαλύφθηκε μάλιστα περιορισμένος αλλά ικανός αριθμός 
οστράκων προϊστορικών χρόνων.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Η ύπαρξη ή μη καμπυλότητας στα σωζόμενα αντιθήματα της κρηπίδας δεν είναι δυνατόν να δια
πιστωθεί λόγω φθορών που εμφανίζει ο κογχυλιάτης από την έκθεσή του στις καιρικές συνθήκες. 
Ο τρίτος αναβαθμός της κρηπίδας αποκαθίσταται ίσος ως προς το ύψος με τους δύο κατώτερους, 
αν και δεν αποκλείεται να ήταν ψηλότερος. Το φαινόμενο του ψηλού στυλοβάτη είναι σύνηθες σε 
μνημεία αρχαϊκών και κλασικών χρόνων349.
Οι αναβαθμοί της κρηπίδας έφεραν πιθανώς περιτένεια, όπως πλήθος ναών διαφόρων εποχών 
(π.χ. η ευθυντηρία του ναού του Δαφνηφόρου Απόλλωνος στην Ερέτρια350), αλλά δεν έφεραν και 
υποτομές, που συνηθίζονται κατά κανόνα351 σε μεταγενέστερα παραδείγματα (ναοί του Επικουρίου 
Απόλλωνος, του «Ασκληπιού» στη Μεσσήνη κ.ά.). Ο ναός της «Νίκης» στην Ιμέρα φέρει ταινία στο 
άνω μέρος του εσωτερικού τμήματος του στυλοβάτη, που ήταν ψηλότερος του πτερού κατά μία 
βαθμίδα. Ο αρχαϊκός ναός της Αφαίας έφερε επίσης πινακώσεις352.

ΚΙΟΝΕΣ

Οι σφόνδυλοι του ναού της Αθηνάς ήταν ανισοϋψείς, όπως πολλών πρώιμων ναών: της Ήρας στην 
Ολυμπία, της Ήρας I στην Ποσειδωνία, της Ήρας στο Μεταπόντιο («Tavole Palatine»), της Αθηνάς 
στην Ποσειδωνία, των ναών C (όσοι δεν είναι μονόλιθοι), D, FS, Α Απόλλωνος και ER Ήρας στον Σε- 
λινούντα, της Αθηνάς στην Άσσο, της Αθηνάς στην Αλίφειρα, της Αφαίας (κλασικός), του Διός στην

348 Οι καταστροφές των νεότερων λατόμων που αναμόχλευσαν τα χώματα δεν επέτρεψαν (όπως και στο υπόλοιπο μνη
μείο) την επιβεβαίωση τέτοιων παρατηρήσεων στρωματογραφικά.
349 Διάφορες εξηγήσεις έχουν δοθεί για την ερμηνεία του .φαινομένου. Έχει υποστηριχθεί (Κωνσταντινίδης, Παραδόσεις, 17) 
ότι ο τρίτος αναβαθμός, επειδή αναλαμβάνει τα φορτία, οφείλει να δίνει την εντύπωση ότι αντιδρά στη σύνθλιψή του και 
να εμφανίζεται ευρωστότερος.
350 Auberson, Ερέτρια, 150. Οι πινακώσεις, πάντως, συνηθίζονται σε δωρικούς ναούς από τον 4ο αι. π.Χ. και μετά. Αυτό είναι 
ένδειξη ότι είτε στο ναό της Αθηνάς Μακίστου έγιναν επισκευές είτε ότι τα μέλη με τις περιτένειες ανήκουν σε άλλο μνημείο.
351 Στα δωρικά μνημεία οι υποτομές εμφανίζονται από τις αρχές του 5ου αι. π.Χ.
352 Furtwängler κ.ά., Aegina, 129, εικ. 98.
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Ολυμπία, του Διός στην Κυρήνη, που εμφανίζει πολλούς αρχαϊσμούς κ.ά. Στα κλασικά παραδείγ
ματα συνηθίζονται περίπου ίσα ύψη σφονδύλων, χωρίς να λείπουν παραδείγματα κλασικών ναών 
που διατήρησαν την αρχαϊκή συνήθεια με άνισα ύψη, όπως για παράδειγμα ο ναός της Ήρας II στην 
Ποσειδωνία και ο ναός του Διός στη Στράτο. Οι διαστάσεις των σφονδύλων, καθώς και άλλων 
μελών, έχουν σχέση, όπως προαναφέρθηκε353, με τις δυνατότητες παραγωγής των λατομείων. Για 
παράδειγμα αναφέρουμε τους μονολιθικούς κίονες σε μνημεία στον Σελινούντα, στους ναούς του 
Απόλλωνος στην Κόρινθο, της Αθηνάς στην Αλίφειρα (μερικοί7), του Ασκληπιού στη Λεβήνα, στο Γυ
μνάσιο στη Μεσσήνη (μερικοί) και στη ρωμαϊκή βίλα «του Διονύσου» στην Κνωσό.
Οι κίονες φέρουν δύο εντομές από τις οποίες αυτή που βρίσκεται ψηλότερα κατασκευάστηκε κατά 
το ήμισυ στο κάτω μέρος του υποτραχηλίου και κατά το άλλο ήμισυ στον κορμό του ανώτατου 
σφονδύλου. Η δεύτερη εντομή κατασκευάστηκε στον ανώτατο σφόνδυλο. Το ίδιο ακριβώς παρατη- 
ρείται σε κιονόκρανο με δύο εντομές της περιοχής του Ηραίου στο Άργος354, που χρονολογείται 
στο πρώτο μισό του 6ου αιώνα π.Χ., καθώς και σε κιονόκρανο του ναού του Απόλλωνος στους 
Δελφούς. Οι κίονες του ναού της Αθηνάς στο Πρασιδάκι έφεραν επίσης δύο εντομές, από τις οποί
ες μισή στον ανώτατο σφόνδυλο και μιάμιση στο κάτω μέρος του κιονοκράνου.
Τρεις εντομές υπάρχουν στους κίονες των ναών του Απόλλωνος στην Κόρινθο, του Απόλλωνος 
στην Αίγινα, του Απόλλωνος στους Δελφούς, της Αθηνάς στην Αλίφειρα, της Προναίας Αθηνάς II 
στους Δελφούς, της Ήρας στο Μεταπόντιο («Tavole Palatine»), της Αθηνάς στις Συρακούσες, της 
Αφαίας (κλασικός), του Θησαυρού των Σικυωνίων στην Ολυμπία, των ναώντης Ήρας II στην Ποσει- 
δωνία, του Διός στην Ολυμπία, του Διός στην Κυρήνη, του ναού D «Ήρας Λακινίας» στον Ακράγαντα 
και του ναού του Επικουρίου Απόλλωνος. Οι κίονες του Θησαυρού των Γελώων στην Ολυμπία είχαν 
άλλοι τρεις και άλλοι τέσσερις εντομές, του Παρθενώνος I τέσσερις, όπως και του ναού του Διός 
στη Στράτο.
Οι κίονες των δωρικών αρχαϊκών ναών έχουν συνήθως τρεις ή τέσσερις εντομές, που στα κλασικά 
χρόνια περιορίζονται σε μία355, η οποία αργότερα παίρνει τη μορφή προστατευτικού δακτυλίου 
ορθογώνιας διατομής. Η ύπαρξη δύο εντομών στους κίονες του ναού της Αθηνάς Μακίστου φανε
ρώνει πρωιμότητα στην κατασκευή του μνημείου. Η μία τουλάχιστον από τις εντομές κλείστηκε στη 
διάρκεια ανανέωσης των επιχρισμάτων, ίσως όταν τοποθετήθηκαν τα αρχιτεκτονικά γλυπτά, επο
χή κατά την οποία η αισθητική είχε αλλάξει και συνηθιζόταν μόνο μία εντομή. Το ίδιο παρατηρεί- 
ται και στο ναό C στον Σελινούντα, όπου οι βαθιές αυλακώσεις μεταξύ κιονοκράνων και κορμών 
καλύφθηκαν με επίχρισμα κατά την ανακαίνιση του μνημείου. Οι δύο πλευρές που συνιστούν κάθε 
εντομή είναι κάθετες μεταξύ τους και σχηματίζουν γωνίες 45° ως προς την οριζόντιο. Το ίδιο συμ
βαίνει στο ναό της Αθηνάς στην Αλίφειρα. Στο ναό της Αφαίας (κλασικός) η άνω πλευρά της εντο
μής είναι οριζόντια, ενώ η κάτω εμφανίζει κλίση 45° ως προς την οριζόντιο.
Οι κίονες φέρουν είκοσι ραβδώσεις, σύμφωνα με την πιο συνηθισμένη λύση, που έγινε σχεδόν 
κανόνας στα κλασικά χρόνια. Είναι μάλλον αβαθείς, όπως στα πρώιμα μνημεία (αβαθείς ραβδώ
σεις έχουν και οι ναοί του Απόλλωνος στις Συρακούσες, της Αθηνάς στην Ποσειδωνία, της Αθηνάς 
στην Αλίφειρα, ο ναός Α Απόλλωνος στον Σελινούντα, ο ναός D «Ήρας Λακινίας» στον Ακράγαντα 
κ.ά.), και είναι απλά τόξα κύκλου, όπως στο ναό του Απόλλωνος στην Κόρινθο, στους ναούς D και 
FS στον Σελινούντα, στο ναό της Αρτέμιδος στο Δήλιο Πάρου, στο ναό ER Ήρας στον Σελινούντα, 
στους ναούς D «Ήρας Λακινίας», Α «Ηρακλέους» και F «Ομονοίας» στον Ακράγαντα, στο ναό της

353 Βλ. παραπάνω, υποσημ. 343.
354 ΑπίθηόΓγ, ΗθΓΕίίοη, 235.
355 Τέτοιες κατασκευές λείπουν τελείως, από όσο γνωρίζω, τον 4ο αι. π.Χ. στον οποίο χρονολογούνται τα γλυπτά του ναού.
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Ελαφηβόλου Αρτέμιδος στην Υάμπολη Φωκίδας και στα Προπύλαια. Στα μεταγενέστερα παραδείγ
ματα οι διατομές των ραβδώσεων είναι βαθύτερες, ενώ η χάραξή τους μπορεί να είναι συνθετότε
ρη. Στον Προπαρθενώνα, τον Παρθενώνα, στους ναούς του Ηφαίστου στην Αθήνα και του Διός στη 
Νεμέα οι ραβδώσεις αποτελούν τμήματα ελλείψεων356.
Το βάθος των ραβδώσεων των κιόνων του ναού της Αθηνάς Μακίστου μειώνεται όσο αυξάνεται το 
ύψος του κίονα, φαινόμενο που παρατηρείται στα περισσότερα μνημεία, όπως στους ναούς του 
Απόλλωνος στην Κόρινθο, του Απόλλωνος στους Δελφούς («Αλκμεωνιδών»), της Προναίας Αθηνάς 
II στους Δελφούς, του Απόλλωνος στην Αίγινα, στον Παρθενώνα I, στο ναό της Αφαίας (κλασικός), 
στον Θησαυρό των Αθηναίων στους Δελφούς, στους ναούς της «Νίκης» στην Ιμέρα, της Αθηνάς 
στις Συρακούσες, της Ήρας II στην Ποσειδωνία, του Ηφαίστου στην Αθήνα, στον Παρθενώνα, 
στους ναούς ϋ «Ήρας Λακινίας» και Ρ «Ομονοίας» στον Ακράγαντα, στο ναό στην Καυλωνία, στο ναό 
του «Ηφαίστου» στον Ακράγαντα, στο ναό Α Απόλλωνος στον Σελινούντα, στο ναό Ι_ στον Ακράγα
ντα και στους ναούς της Ήρας στον Κρότωνα και του Διός στη Στράτο. Οι ακμές των ραβδώσεων 
πριν από την άνω απόληξή τους διχάζονται ελαφρώς σε δύο καμπύλα σκέλη, φαινόμενο που παρα- 
τηρείται στους περισσότερους δωρικούς ναούς της Μεγάλης Ελλάδας και της Σικελίας, όπως, για 
παράδειγμα, της Αργείος Ήρας στην Ποσειδωνία και της Αθηνάς στις Συρακούσες, αλλά και σε 
μνημεία της μητροπολιτικής Ελλάδας, όπως στους ναούς της Αθηνάς στην Αλίφειρα, της Αφαίας 
(κλασικός), της Αρτέμιδος στο Δήλιο Πάρου, του Ποσειδώνος στο Σούνιο και του Επικουρίου Απόλ
λωνος. Ο διχασμός των ραβδώσεων σταδιακά μειώνεται. Στην ύστερη αρχαιότητα οι ακμές συνα
ντούν κάθετα τους ιμάντες.
Ο εχίνος του κιονοκράνου του ναού της Αθηνάς Μακίστου έχει κλίση 42° 30', γεγονός που δείχνει 
ότι είναι πρώιμος. Το κιονόκρανο του ναού της Αθηνάς στην Αλίφειρα έχει κλίση 49° 30', δηλαδή 
κλίση που αντιστοιχεί σε μεταγενέστερο του ναού της Αθηνάς Μακίστου παράδειγμα. Ο ναός του 
Διός στην Ολυμπία και ο ναός ϋ «Ήρας Λακινίας» στον Ακράγαντα έχουν κλίση 45°.
Ο εχίνος του κιονοκράνου του ναού, μετρούμενος στον κογχυλιάτη (χωρίς δηλαδή το επίχρισμα), 
έχει εντελώς ευθύγραμμη διατομή, δεν παρουσίαζε δηλαδή ένταση. Ανεπαίσθητη καμπυλότητα 
είχε δοθεί με το κονίαμα357. Εχίνο χωρίς ένταση έχουν τα κιονόκρανα των ναών της Προναίας Αθη
νάς I στους Δελφούς, του Απόλλωνος στις Συρακούσες, του ναού ΘΤ Απόλλωνος στον Σελινούντα 
(ορισμένα), του Θησαυρού των Συρακουσίων στην Ολυμπία, του ναού της Αθηνάς στο Πρασιδάκι, 
του ναού Β Ολυμπίου Διός στον Ακράγαντα, των ναών του Ασκληπιού στην Επίδαυρο, του Απόλ
λωνος στους Δελφούς, της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα, του Διός στη Νεμέα και της Θόλου της Επι- 
δαύρου. Ελάχιστη ένταση έχουν τα κιονόκρανα των ναών της Αθηνάς στην Αλίφειρα, της Αφαίας 
(κλασικός), της «Νίκης» στην Ιμέρα, του Διός στην Ολυμπία, των ναών ΕΒ Ήρας και Α Απόλλωνος 
στον Σελινούντα, του ναού ϋ «Ήρας Λακινίας» στον Ακράγαντα, των ναών του Ποσειδώνος στο

356 Ζάμπας, Εκλεπτύνσεις, 168. Οι ελλείψεις πλεονεκτούν των κυκλικών χαράξεων ως προς το σκιοφωτισμό των ραβδώσε
ων: Κατά τη μετάβαση από το πλήρως φωτισμένο προς το σκιερό τμήμα των κυκλικών ραβδώσεων, δύο μόνο ραβδώσεις 
φέρουν μερικώς σκιαζόμενο και μερικώς φωτιζόμενο τμήμα, ενώ οι υπόλοιπες ραβδώσεις είναι πλήρως φωτιζόμενες ή πλή
ρως σκιασμένες. Κατά το φωτισμό όμως των ελλειπτικών ραβδώσεων, τρεις ραβδώσεις φέρουν μερικώς σκιαζόμενο και 
μερικώς φωτιζόμενο τμήμα. Εντός των ραβδώσεων είναι ευκολότερο να διαπιστωθεί (όταν υπάρχει) η ένταση του κίονα ως 
προβολή μιας ακμής σε παρακείμενη ράβδωση παρά ως σκιά του κίονα στον τοίχο του σηκού, που είναι επίπεδη επιφάνεια 
(Ζάμπας, ό.π., 174).
357 Διάφοροι μελετητές έχουν υποστηρίξει ότι η ένταση προσδίδει στον εχίνο πλαστικότητα και ελαστικότητα (Κωνστα- 
ντινίδης, Παραδόσεις, 26), ώστε να παραλάβειτο ύπερθεν βάρος. Συνεπώς, η μορφή αυτή θυμίζει στερεό που συμπιέστη
κε, γεγονός που αποδίδεται σε στατική γνώση. Αντίστοιχη παραμόρφωση εμφανίζεται στο ιωνικό κιονόκρανο: η καμπύλη 
μεταξύ των δύο ελίκων παριστά ένα στοιχείο που θλίβεται αξονικά, άνωθεν δηλαδή της καμπύλης, ενώ οι έλικες πιέζουν 
το υποκείμενο πεπλατυσμένο στοιχείο (Μπούρας, Μαθήματα, 222).
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Σούνιο, της Νεμέσεως στον Ραμνούντα, του ναού στην Καυλωνία και των ναών του Επικουρίου 
Απόλλωνος και του Απόλλωνος («Δηλίων») στη Δήλο.
Στο ναό της Αθηνάς Μακίστου έχουν βρεθεί ιμάντες κιονοκράνων δύο ειδών: α) με διατομή που συνί- 
σταται από ευθύγραμμα τμήματα, και β) με διατομή που συνίσταται από ευθύγραμμα και καμπύλα 
τμήματα, με ταινίες στις ακμές τους. Οι τελευταίοι δεν ανήκουν στα κιονόκρανα των κιόνων των πτε
ρών (ή αν ανήκουν, αποτελούν τη μεταγενέστερη μορφή των κιονοκράνων αυτών). Η συνύπαρξη δια
φόρων τύπων κιονοκράνων, άλλωστε, αποτελεί αρχαϊκή συνήθεια, όπως για παράδειγμα στο ναό της 
Αρτέμιδος Κνακεάτιδος358. Ιμάντες με ευθύγραμμα τμήματα έχουν τα κιονόκρανα διαφόρων αρχαϊ
κών μνημείων της περιοχής του Ηραίου στο Άργος359, του ναού της Προναίας Αθηνάς I στους Δελ
φούς, των Θησαυρών των Σικυωνίων και των Γελώων στην Ολυμπία, του Βουλευτηρίου και του ναού 
της Ήρας στην Ολυμπία, του ναού Α Απόλλωνος στο Μεταπόντιο, του ναού της Αθηνάς στην Άσσο, 
του ναού του αρκαδικού Ορχομενού (εκατόμπεδος), των ναών της Αθηνάς στο Πρασιδάκι, του Δαφ- 
νηφόρου Απόλλωνος στην Ερέτρια, των ναών Α «Ηρακλέους», Β Ολυμπίου Διός και 1_ (στον πρόναο) 
στον Ακράγαντα, της Λιμνάτιδος Αρτέμιδος στην Κομποθέκρα και του Θησαυρού στη Μαρμαριά 
Δελφών. Οι ιμάντες που συνίστανται από καμπύλα τμήματα με ταινία στις ακμές συγκρίνονται με 
αυτούς των ναών της Αφαίας (κλασικός) και ϋ «Ήρας Λακινίας» στον Ακράγαντα.
Οι ιμάντες των κιονοκράνων της περίστασης του ναού της Αθηνάς Μακίστου είναι τέσσερις, όπως 
των ναών του Δαφνηφόρου Απόλλωνος στην Ερέτρια, του Παρθενώνος και του ναού της Ελαφη
βόλου Αρτέμιδος στην Υάμπολη Φωκίδας, ενώ ο συνήθης αριθμός των ιμάντων είναι τρεις, όπως 
για παράδειγμα στο ναό της Αθηνάς στην Άσσο και στον εκατόμπεδο ναό του αρκαδικού Ορχο
μενού. Στην Ολυμπία πάντως έχουν βρεθεί κιονόκρανα με δύο, τρεις ή τέσσερις ιμάντες με ευθύ
γραμμα τμήματα. Η γενική κλίση των ιμάντων συμπίπτει με την κλίση του εχίνου. Τα ευθύγραμμα 
τμήματα των ιμάντων δεν είναι παράλληλα με την κλίση του εχίνου ούτε και μεταξύ τους, όπως 
ακριβώς συμβαίνει σε αρχαϊκά παραδείγματα της περιοχής του Ηραίου στο Άργος360. Δεν παρου
σιάζουν δηλαδή κάποια ομοιομορφία και κανονικότητα όπως συνηθίζεται στα κλασικά χρόνια.

ΣΗΚΟΣ

Το δάπεδο του σηκού βρισκόταν ψηλότερα από το δάπεδο των πτερών, φαινόμενο που απαντάται 
σε μνημεία διαφόρων περιόδων. Ο τοιχοβάτης στερείται κυματιοφόρου βάσης, όπως συμβαίνει 
στους αρχαϊκούς δωρικούς ναούς. Ο τοίχος του σηκού απέληγε άνω σε λίθο κοσμημένο με ταινία 
(όπως στον Παρθενώνα), ενώ κατά μήκος κατέληγε σε παραστάδες361.
Οι παραστάδες που βρίσκονταν εντός του σηκού έφεραν στο επίκρανο αργό κοιλόκυρτο (λέσβιο) 
κυμάτιο. Με παρόμοιο κυμάτιο κοσμούνται οι παραστάδες του μικρού πρόστυλου δωρικού ναού Β 
στον Σελινούντα, οι παραστάδες του ναού του Απόλλωνος(;) κοντά στο Άστρος Κυνουρίας και τα 
επίκρανα των πεσσών της πρόσοψης του ναού Α στον Ταξιάρχη Αιτωλίας. Στο ναό της Αθηνάς Μακί
στου, εκτός από το στοιχείο αυτό και τη σχετικά αραιόστυλη διάταξη, δεν παρατηρούνται γενικά 
ιωνισμοί. Το λέσβιο κυμάτιο αποτελεί δείγμα οψιμότητας, αν και υπάρχουν πρώιμα δωρικά μνημεία 
που έχουν ιωνικά στοιχεία στις παραστάδες, όπως ο ναός ΘΤ Απόλλωνος στον Σελινούντα (στις ανα
τολικές παραστάδες) και ο ναός της Ήρας I στην Ποσειδωνία (όχι μόνο στις παραστάδες). Λέσβια

358 Ρωμαίος, Κνακεάτις, 9.
359 νναΐάείβίη, Ηθ^βυιν, 113 εικ. 51.
360 ΑπΊαηάτγ, Ηθταίοη, 233, 273: Ακανόνιστοι ιμάντες κιονοκράνου του «βόρειου προπύλου» της περιοχής του Ηραίου στο 
Άργος, που χρονολογείται στον 7ο αι. π.Χ.· ο ίδιος (ό.π., 235) παρουσιάζει κιονόκρανο του πρώτου μισού του 6ου αι. π.Χ. με 
ιμάντες που αποτελούνται από ευθύγραμμα τμήματα ποικίλων μεγεθών.
361 Οι τοίχοι του ναού του Διός στην Κυρήνη (που εμφανίζει αρχαϊσμούς) κάμπτονταν προς τα μέσα, ώστε οι παραστάδες 
να αντικρίζουν η μια την άλλη, φαινόμενο σπάνιο. Δεν έβλεπαν δηλαδή προς τις στενές όψεις του ναού.
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κυμάτια στις παραστάδες έχουν μεταγενέστεροι ναοί, όπως του Ποσειδώνος στο Σούνιο, του Επι- 
κουρίου Απόλλωνος και ο ναός I «Διοσκούρων» στον Ακράγαντα.
Η διείσδυση του ιωνικού ρυθμού σε δωρικές περιοχές, είτε στο σύνολο της μορφής των ναών είτε 
σε μεμονωμένα στοιχεία, δεν είναι ασυνήθης. Ιωνισμοί παρατηρούνται επίσης στο αρχαϊκό τελε- 
στήριο των Μεγάλων Θεών στη Φλύα Αττικής (στο περιστύλιο), στο ναό της Ήρας I στην Ποσειδω- 
νία (αχαϊκό κιονόκρανο, πήλινο άγαλμα τεχνοτροπίας ιωνικών εργαστηρίων), στο ναό ΘΤ Απόλλω
νος στον Σελινούντα (κόσμημα γεισήποδος σε ιωνικό επιστύλιο της εσωτερικής κιονοστοιχίας ή του 
τοίχου του σηκού), στους ναούς της Αθηνάς Σώτειρας και Ποσειδώνος στην Ασέα, της Αθηνάς στην 
Άσσο (στο επιστύλιο), της Αθηνάς στην Ποσειδωνία (μπροστά από τον πρόναο και στα γείσα), της 
Αργείας Ήρας στην Ποσειδωνία (γείσα, επιστύλια, μετόπες με ιωνική επίδραση), στον κλασικό ναό 
της Αφαίας (προστώο, ραδινοί κίονες, βάσεις κιόνων, κιονόκρανα, λέσβιο κυμάτιο στο κατώφλι, ακρω
τήρια, ιωνικός πους), στον Θησαυρό των Αθηναίων στους Δελφούς (σε διάφορα σημεία), στους 
ναούς της Αθηνάς στο Πρασιδάκι (στενό μεσαίο κλίτος, κυμάτιο οριζόντιου γείσου), του Ηφαίστου 
στην Αθήνα (ιωνικά κοσμήματα, εσωτερική κιονοστοιχία σε σχήμα Π), στον Παρθενώνα (κοσμήμα
τα, ιωνική κιονοστοιχία στο δυτικό διαμέρισμα), στο ναό του Ποσειδώνος στο Σούνιο (ακρωτήρια, 
ιωνική εσωτερική ζωφόρος, ιωνικό κυμάτιο στο επιστύλιο -  εσωτερικώς υπό τη ζωφόρο), στο ναό 
Β Ολυμπίου Διός στον Ακράγαντα (εσωτερική ιωνική κιονοστοιχία), στους ναούς του Επικουρίου 
Απόλλωνος (εσωτερική ιωνική κιονοστοιχία), της Ήρας στο Άργος (ιωνικό κυμάτιο πάνω από τη 
ζωφόρο), του Ασκληπιού στην Επίδαυρο (εσωτερική ιωνική κιονοστοιχία), του Απόλλωνος στους 
Δελφούς (διακοσμητικά στοιχεία), της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα (ραδινοί κίονες, λέσβιο κυμάτιο 
στοντοιχοβάτη, ιωνικό στις δοκούς της στέγης, ιωνική εσωτερική κιονοστοιχία), του Διός στη Νε
μέα (εσωτερική κορινθιακή κιονοστοιχία) και του Διός στη Στράτο (αντεστραμμένο λέσβιο κυμάτιο 
στο κατώφλι του προνάου, ιωνικό και λέσβιο κυμάτιο στα επιστύλια, λέσβιο στα γείσα και στα φατ
νώματα, εσωτερική ιωνική κιονοστοιχία). Ιωνισμοί επίσης παρατηρούνται στην Ποικίλη Στοά (εσω
τερική ιωνική κιονοστοιχία), στη Στοά στη Βραυρώνα (αραιόστυλη διάταξη, ιωνικό γείσο), στη Θόλο 
στους Δελφούς (λέσβιο κυμάτιο στον ορθοστάτη) κ.α.

ΘΡΙΓΚΟΣ

Ο κανόνας του επιστυλίου του ναού της Αθηνάς Μακίστου είναι ψηλός (10 εκ.), όπως συμβαίνει 
στα αρχαϊκά μνημεία. Η εσοχή του κανόνα από την ταινία, κατά 4 χιλ. μόλις, φανερώνει εξαιρετική 
πρωιμότητα. Μηδαμινή εσοχή παρατηρείται στον αρχαϊκό ναό της Αφαίας. Όμοια εσοχή έχει και ο 
μικρότερου ύψους ναός της Αθηνάς στην Αλίφειρα. Μικρή εσοχή παρατηρείται στο ναό της Αθη
νάς στην Άσσο και στον Προπαρθενώνα. Ο πώρινος παλαιός ναός του Ποσειδώνος στο Σούνιο πα
ρουσιάζει εσοχή μόλις 1 χιλ. Ο κλασικός ναός της Αφαίας παρουσιάζει εσοχή 1,50 χιλ. στο εσω
τερικό επιστύλιο. Στο ναό της Αρτέμιδος στο Δήλιο Πάρου η εσοχή αυτή κυμαίνεται από 0,50 έως 
2 χιλ. Στο ναό του Ποσειδώνος στην Ισθμια είναι 7 χιλ.
Οι σταγόνες των κανόνων έχουν σχήμα μάλλον κυλινδρικό και όχι κολουροκωνικό όπως συνηθιζό
ταν στα κλασικά χρόνια. Του τύπου αυτού είναι οι σταγόνες των ναών του Απόλλωνος στην Αίγινα, 
της Αφαίας (αρχαϊκός και κλασικός), της Αρτέμιδος στο Δήλιο Πάρου, της Αθηνάς στις Συρακούσες 
και των ναών ϋ «Ήρας Λακινίας», Ρ «Ομονοίας» και Ι_ στον Ακράγαντα.
Το ύψος της ζωφόρου (90,30 εκ.) είναι μεγάλο, όπως στα αρχαϊκά παραδείγματα362. Οι άνω απο
λήξεις των μηρών των τριγλύφων συνιστούν καμπύλη γραμμή. Τέτοιες απολήξεις έχουν οι ναοί της

362 Βλ. και κεφ. Γραφική αποκατάσταση του ναού και των μελών του, πίνακα 18. Ο A. Mallwitz είχε παρατηρήσει ότι ο ναός 
της Αθηνάς Μακίστου έχει ψηλό διάζωμα, αναφέροντας (Hofkes-Brukker - Mallwitz, Bassai Fries, 8-42) πως είναι ψηλότερο 
κατά 6 εκ. του διαζώματος του ναού του Επικουρίου Απόλλωνος.

2 5 5



Αρτέμιδος στην Κέρκυρα, της Αφαίας (αρχαϊκός), της Αθηνάς (εκατόμπεδον) στην Αθήνα, ο ναός 
Β Ήρας στο Μεταπόντιο, οι ναοί της Αρτέμιδος Κνακεάτιδος στην Τεγέα, της Αργείος Ήρας στην 
Ποσειδωνία και της Ήρας I επίσης στην Ποσειδωνία, ο ναός Θ στον Σελινούντα, ο ναός του Απόλ
λωνος στην Κόρινθο, ο ναός ϋ στον Σελινούντα, οι Θησαυροί των Γελώων, των Συρακουσίων, των 
Μεταποντίων, των Μεγαρέων και των Σικυωνίων στην Ολυμπία, ο ναός της Αθηνάς Σώτειρας και 
Ποσειδώνος και ο ναός στη θέση Προφήτης Ηλίας στην Ασέα, ο ναός Ε8 στον Σελινούντα, οι ναοί 
της Προναίας Αθηνάς II στους Δελφούς, της Αθηνάς στην Ποσειδωνία, της Αθηνάς στην Αλίφειρα, 
της Αρτέμιδος στο Δήλιο Πάρου, της Αθηνάς στο Πρασιδάκι, του Δαφνηφόρου Απόλλωνος στην 
Ερέτρια, ο ναός στους Επιζεφυρίους Λοκρούς (ιωνικός), ο Θησαυρός των Αθηναίων στους Δελφούς, 
ο ναός της Ήρας II στην Ποσειδωνία και ο ναός Α Απόλλωνος στο Μεταπόντιο. Ελαφρώς καμπύλες 
απολήξεις έχουν οι ναοί του Απόλλωνος στις Συρακούσες, της Αφαίας (κλασικός), του Διός στην 
Ολυμπία, οι ναοί ΕΒ Ήρας και Α Απόλλωνος στον Σελινούντα, οι ναοί ϋ «Ήρας Λακινίας» και Α «Ηρα- 
κλέους» στον Ακράγαντα, οι ναοί του Ηφαίστου στην Αθήνα, του Πυθίου Απόλλωνος στην Πάρο, 
του Επικουρίου Απόλλωνος, της Ήρας στη Δήλο, του «Ποσειδώνος» στο Μολύκρειο, της Αλέας 
Αθηνάς στην Τεγέα και του Διός στη Στράτο. Η κατακόρυφη διατομή κατά τον άξονα των γλυφών 
παρουσιάζει θλάση προς τα άνω και εισδύει στην κεφαλή της τριγλύφου, ώστε η εν λόγω διατομή 
να έχει σχήμα ράμφους363, χαρακτηριστικό κυρίως πρώιμων μνημείων, όπως στους ναούς της Αρ
τέμιδος στην Κέρκυρα, του Απόλλωνος στις Συρακούσες, του Απόλλωνος στην Κόρινθο, στους 
ναούς Θ και Ό στον Σελινούντα, στους ναούς της Αθηνάς στην Άσσο, της Αθηνάς στην Ποσειδωνία, 
της Αθηνάς στην Αλίφειρα, της Αφαίας (αρχαϊκός και κλασικός), της Αρτέμιδος στο Δήλιο Πάρου, 
της Αθηνάς στις Συρακούσες, στο ναό ΕΡ Ήρας στον Σελινούντα, στους Θησαυρούς των Μεγα
ρέων και των Σικυωνίων στην Ολυμπία, των Αθηναίων στους Δελφούς, στους ναούς της Αθηνάς στο 
Πρασιδάκι, του Δαφνηφόρου Απόλλωνος στην Ερέτρια, στο ναό Β Ολυμπίου Διός στον Ακράγα
ντα, στους ναούς του Διός στην Ολυμπία, του Ποσειδώνος στην Ισθμια, του Ηφαίστου στην Αθήνα, 
στον Παρθενώνα, στο ναό στην Έγεστα, στους ναούς της Ήρας στο Άργος, του Επικουρίου Απόλ
λωνος, της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα, του Διός στη Νεμέα, του Διός στη Στράτο και του Απόλλω
νος στο Πτώο. Σταδιακά η θλάση αυτή γίνεται λιγότερο έντονη, μηδενίζεται στους ελληνιστικούς 
χρόνους (πτολεμαϊκά οικοδομήματα Σαμοθράκης), ενώ στους ρωμαϊκούς, η θλάση εμφανίζεται 
προς τα κάτω (πρόπυλο του Γυμνασίου στη Μεσσήνη364).
Τα οριζόντια γείσα των μακρών πλευρών καταλήγουν στο άνω μέρος σε δωρικό κυμάτιο που έχει 
διατομή χαρακτηριστική αντίστοιχων μνημείων του δεύτερου μισού του 6ου αιώνα π.Χ. (Θησαυρός 
των Σικυωνίων στην Ολυμπία, ναός του Απόλλωνος στην Αίγινα), καθώς και του πρώτου μισού του 
5ου αιώνα π.Χ. (δωρικός Θησαυρός στη Μαρμαριά Δελφών, σε πιο εξελιγμένη όμως μορφή).
Το δωρικό κυμάτιο του γείσου των μακρών πλευρών συνεχίζεται μόνο στο καταέτιο γείσο365, όπως 
στους ναούς της Αφαίας (κλασικός) και του Διός στην Ολυμπία. Το ίδιο παρατηρείται και στο ναό της 
Αργείας Ήρας στην Ποσειδωνία, όπου το κυμάτιο δεν είναι, όμως, δωρικό. Στους ναούς του Ηφαίστου

363 Στην ίδια περιοχή όπου σχηματίζεται το ράμφος, οι εξωτερικές κατακόρυφες επιφάνειες των τριγλύφων σε μεταγε
νέστερα μνημεία υποχωρούν ελαφρώς στην περιοχή του άνω μέρους των γλυφών, όπως για παράδειγμα στους ναούς του 
Επικουρίου Απόλλωνος και του Διός στη Στράτο.
364 Όπως διαπίστωσα ύστερα από μελέτη. Διαλέξεις σχετικές με το πρόπυλο του Γυμνασίου στη Μεσσήνη έδωσα σε ημε
ρίδα που διοργάνωσε ο καθηγητής Π. Θέμελης στην Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών το 1996 στην Αθή
να, καθώς και στο ΕΜΠ το 1997 (υπεύθυνος καθηγητής X. Μπούρας).
365 Ο Α. Κεραμόπουλλος (Ισμήνιον, 46, εικ. 41, 47, 49) αναφέρει ότι βρήκε «επαιέτιον» (δηλαδή καταέτιο) γείσο, που ανή
κει πιθανώς στον τρίτο ναό του Ισμηνίου Απόλλωνος. Στο γείσο αυτό συνεχίζεται το δωρικό κυμάτιο των γείσων των μακρών 
πλευρών, ενώ στο άνω μέρος του διαπιστώνονται τόρμοι γόμφων των «επαιετίδων» (ό.π., 49). Όμως, το γείσο αυτό έχει το ίδιο 
ύψος με τα γείσα των μακρών πλευρών, μετρούμενο μέχρι και το δωρικό κυμάτιο, και είναι όμοιο με τα γείσα των μακρών 
πλευρών κατά τα λοιπά. Άλλωστε, το καταέτιο γείσο, πλην της συνήθους διαφορετικής μορφής έχει ύψος ίσο προς τα 2/3 
περίπου του ύψους του υπαέτιου. Συνεπώς, το γείσο του ναού του Ισμηνίου Απόλλωνος δεν είναι επαέτιο (καταέτιο), αλλά 
υπαέτιο, οι δε εντορμίες γόμφων προέρχονται από το γλυπτό διάκοσμο.
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στην Αθήνα, της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα, στο Μητρώον στην Ολυμπία και στο ναό της Ίσιδος 
στη Δήλο το δωρικό κυμάτιο του γείσου των μακρών πλευρών συνεχίζεται τόσο στο υπαέτιο όσο 
και στο καταέτιο γείσο. Ίδιου ύψους είναι όλα τα οριζόντια γείσα του ναού της Αρτέμιδος Κνακεά- 
τιδος στην Τεγέα.
Το υπαέτιο γείσο είναι χαμηλότερο του οριζόντιου γείσου των μακρών πλευρών (όπως στον κλασικό 
ναό της Αφαίας)366 και δεν φέρει δωρικό κυμάτιο στην άνω απόληξη367, όπως παρατηρείται και στους 
ναούς του Απόλλωνος στην Αίγινα, της Αφαίας (κλασικός) και του Διός στην Ολυμπία. Οι διαφορές 
στα υπαέτια γείσα368 θα μπορούσαν να οφείλονται σε οριζόντιες κυρτώσεις369, η ύπαρξή τους όμως 
έχει αμφισβητηθεί370.
Οι σταγόνες των προμόχθων είναι ελαφρώς στρογγυλεμένες με επίχρισμα στην κάτω απόληξη. Η 
έσω πλευρά των σταγόνων σχηματίζει οξεία γωνία με το επίπεδο της προμόχθου, ενώ η εξωτερική 
είναι ελαφρώς αμβλεία -σχεδόν κάθετη- με το ίδιο επίπεδο της προμόχθου. Αντίστοιχες λεπτομέ
ρειες υπάρχουν στο ναό του Διός στην Ολυμπία.

ΑΕΤΩΜΑ

Το βάθος του αετώματος του ναού της Αθηνάς Μακίστου είναι μικρό, μόλις 40 εκ. Στο ναό του Επι- 
κουρίου Απόλλωνος, που μάλλον δεν είχε γλυπτά στο αέτωμα371, το βάθος είναι μόλις 42 εκ.372, ενώ 
στο μικρό ναό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο είναι 39 εκ. Το βάθος του αετώματος στο ναό της Ήρας 
στο Άργος είναι 54 εκ. Οι ναοί του Ηφαίστου στην Αθήνα και του Ποσειδώνος στο Σούνιο έχουν 
βάθος αετώματος 45 εκ.
Ίσως η αρχική πρόθεση των κατασκευαστών του ναού της Αθηνάς Μακίστου ήταν να μην τοποθε
τήσουν εναέτια γλυπτά, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνήθειες της περιοχής και της εποχής. Η 
υπόθεση αυτή είναι σύμφωνη με την παρατήρηση του Α.Κ. Ορλάνδου373 ότι στους ναούς που δεν προ- 
βλέπεται τοποθέτηση εναέτιων γλυπτών, ο τοίχος του τυμπάνου δεν βρίσκεται σε υποχώρηση374, 
φαινόμενο που παρατηρείται και στο ναό της Αθηνάς Μακίστου.
Οι γνωστοί τριφυλιακοί ναοί της εποχής δεν έχουν εναέτια γλυπτά (ναοί της Αθηνάς στο Πρασιδά- 
κι375, του Διός στις Μπόμπες, της Λιμνάτιδος Αρτέμιδος στην Κομποθέκρα). Το ίδιο παρατηρείται 
και σε ναούς της ευρύτερης περιοχής (της Ήρας στην Ολυμπία και της Αθηνάς στην Αλίφειρα376).

366 Όταν το υπαέτιο γείσο και το γείσο των μακρών πλευρών δεν βρίσκονται στην ίδια στάθμη, το κυμάτιο του τελευταίου 
πρέπει να συνεχιστεί επί του καταέτιου, αλλιώς θα εμφανιστεί το κυμάτιο σε διατομή (σώκορο), γεγονός που θα αποτε
λούσε μορφολογική ατέλεια.
367 Το ίδιο υποθέτει ο Α.Κ. Ορλάνδος (Αλίφειρα, 75) ότι συνέβαινε στο ναό της Αθηνάς στην Αλίφειρα' όμως στο ναό αυτό 
ούτε το γείσο των μακρών πλευρών κοσμούνταν με δωρικό κυμάτιο.
368 Σώθηκαν δύο υπαέτια γείσα, τα ΑΓυ1 και ΑΓυ2, με βάθη αετώματος 39,10 και 40,60 εκ. αντίστοιχα. Βλ. παραπάνω, σ. 
101-103.
369 Οριζόντιες κυρτώσεις έχουν αποδοθεί στο ναό της Ήρας II στην Ποσειδωνία (Krauss, P aestum , 46-65' Carpiceci - Pen- 
nino, P aestum , 48), στον Παρθενώνα (Ορλάνδος, Π αρ θένω ν, τ. 3, 532-539, όπου αναφέρεται και η σχετική βιβλιογραφία), 
στο ναό του Επικουρίου Απόλλωνος (Cooper, A p o llo , τ. 1, 154-156) και σε άλλους ναούς.
370 Penrose, P rin c ip le s , 22, σημ. 1' Κορρές - Μπούρας, Π αρ θένω ν, 265' Ζάμπας, Ε κλεη τύ νσ ε ιρ , 81, σημ. 174.
371 O W.B. Dinsmoor (The Temple of Apollo at Bassae, M e tro p o lita n  M u se u m  S tud ie s  4 (1932-1933), 207) έχει υποθέσει ότι 
υπήρχαν αρχιτεκτονικά γλυπτά.
372 Από μέτρηση που έκανα το 1977, εργαζόμενος στο ναό του Επικουρίου Απόλλωνος. O F.A. Cooper (B a s s a i, 125) δίνει 
βάθος 36 εκ.
373 Ορλάνδος, Στρατός 1924, 13.
374 Ο τοίχος του τυμπάνου του ναού του Ποσειδώνος στο Σούνιο δεν είναι σε υποχώρηση (όπως και του ναού του Ηφαί
στου στην Αθήνα), αν και είχε γλυπτό διάκοσμο.
375 Στο ναό της Αθηνάς στο Πρασιδάκι έχουν βρεθεί πήλινα χαμηλά ανάγλυφα, τα οποία όμως δεν είναι βέβαιο ότι προ
έρχονται από το αέτωμα. Παρόμοιου τύπου διακόσμηση θα μπορούσε να υπάρχει και στο ναό της Αθηνάς Μακίστου.
376 Στην προτεινόμενη αποκατάσταση ο Α.Κ. Ορλάνδος (Αλίφειρα, 76 εικ. 50) υποθέτει ότι το βάθος του αετώματος ήταν 
μικρό, περίπου όσο το προεξέχον τμήμα του γείσου, 38,40 εκ.
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Η απουσία εναέτιων γλυπτών χαρακτηρίζει και τους ναούς της Μεγάλης Ελλάδας και της Σικελίας, 
όπου παρατηρείται προτίμηση διακόσμησης με γλυπτά στις μετόπες και τα ακρωτήρια. Ακόμη και 
ο ναός της Αθηνάς στην Άσσο δεν έχει εναέτια γλυπτά, παρά τους πολλούς ιωνισμούς και την έντο
νη τάση για γλυπτό διάκοσμο, που εκφράζεται με γλυπτά ακόμη και στα επιστύλια.
Στη δυτική Πελοπόννησο εναέτια γλυπτά τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά -με βάση τα έως σήμε
ρα γνωστά στοιχεία- στο ναό του Διάς στην Ολυμπία. Στο αισθητικό αυτό πρότυπο προσαρμό
στηκαν πιθανόν και άλλοι ναοί της ευρύτερης περιοχής, ενδεχόμενο που εξηγεί την τοποθέτηση 
αρχιτεκτονικών γλυπτών στο ναό της Αθηνάς Μακίστου στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ.
Η απουσία εναέτιων γλυπτών σε ναούς της δυτικής Πελοποννήσου συνεχίστηκε και στα μεταγενέ
στερα χρόνια (πιθανότατα στο ναό του Επικουρίου Απόλλωνος, στους ναούς της Δήμητρος στο 
Λέπρεο, της Αθηνάς και του Διός Σωτήρος στη Φιγάλεια, στους υπόλοιπους ναούς της αρχαίας 
Φιγαλείας και στο ναό στα Περιβόλια, κοντά στην αρχαία Φιγάλεια).
Η παρουσία γλυπτού διακόσμου σε αετώματα και κυρίως σε μετόπες ναών377 σε περιοχές όπου 
κατοικούσαν δωρικά φύλα εμφανίζεται με σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με τους δωρικούς 
ναούς που έκτιζαν ιωνικά φύλα, τα οποία είχαν τάση για πλουσιότερη διακόσμηση, όπως για παρά
δειγμα παρατηρείται σε αττικούς ναούς. Ίσως η τάση αυτή να επηρέασε σταδιακά τους Δωριείς. 
Υπάρχουν πάντως περιπτώσεις που ξεφεύγουν από τον κανόνα, όπως π.χ. ο ναός της Αρτέμιδος 
στην Κέρκυρα, όπου υπάρχουν εναέτια γλυπτά ή, αντίθετα, ο υστεροκλασικός ναός του Διός στη 
Νεμέα που στερείται γλυπτού διακόσμου, συνεχίζοντας ίσως την πελοποννησιακή παράδοση378. 
Οι ναοί που έχουν αρχιτεκτονικά γλυπτά παρουσιάζουν κατάλληλες αναλογίες μεταξύ ύψους και 
βάθους αετώματος. Στους ναούς του Ασκληπιού στην Επίδαυρο, της Νεμέσεως στον Ραμνούντα, 
του Ποσειδώνος στο Σούνιο και του Ηφαίστου στην Αθήνα το ύψος είναι 3-3,50 φορές μεγαλύτερο 
του βάθους, στον Παρθενώνα 4, ενώ στο ναό του Επικουρίου Απόλλωνος, που μάλλον δεν είχε αρχι
τεκτονικά γλυπτά, περισσότερο από 4,40379. Στο ναό της Αθηνάς Μακίστου η αναλογία ύψους προς 
βάθος είναι μεγαλύτερη από 4,40. Η γενική κλίση του αετώματος (τουλάχιστον 15° ή 1:3,73) είναι 
μεγάλη, κατά τα αρχαϊκά πρότυπα.

ΚΕΡΑΜΩΣΗ

Οι κατακόρυφοι άξονες συμμετρίας των ηγεμόνων καλυπτήρων κεράμων του ναού δεν συνέπιπταν 
με τους άξονες των υποκείμενων προμόχθων, όπως συμβαίνει κατά την αντιμετώπιση του θέματος 
στην κλασική εποχή. Οι κέραμοι ήταν τοποθετημένοι με κάποια ελευθερία ως προς τη διάταξη, όπως 
συνηθίζεται σε πρώιμα μνημεία, όπως στους ναούς του Απόλλωνος στη Μητρόπολη Καρδίτσας380,

377 Πολλοί δωρικοί ναοί φέρουν ακόσμητες μετόπες, ιδίως ορισμένοι πελοποννησιακοί. Όσον αφορά στη δυτική Πελο
πόννησο, ακόσμητες μετόπες είχαν οι ναοί της Ήρας στην Ολυμπία, της Αθηνάς στην Αλίφειρα, του Διός στις Μπόμπες 
Μακρυσίων, της Αθηνάς στο Πρασιδάκι και της Λιμνάτιδος Αρτέμιδος στην Κομποθέκρα. Ο ναός του Διός στην Ολυμπία 
είχε γλυπτά στις μετόπες του προνάου και του οπισθονάου, αν και αρχικά οι μετόπες ήταν απλές λίθινες πλάκες. Ο ναός 
του Επικουρίου Απόλλωνος είχε ακόσμητες μετόπες (τα τμήματα γλυπτών που έχουν βρεθεί προέρχονται από μετόπες 
του προνάου και του οπισθονάου), ενώ γλυπτό διάκοσμο φέρει η εσωτερική ζωφόρος. Ακόσμητες μετόπες είχε επίσης ο 
ναός της Αθηνάς και του Διός Σωτήρος στη Φιγάλεια. Περιέργως, ο Μ. Κορρές (Αθηναϊκή αρχιτεκτονική, 13) αναφέρει 
πως «η κόσμηση των δωρικών ναών με γλυπτά είναι ένα μάλλον τυπικό φαινόμενο». Παρόμοια άποψη είχε εκφράσει και 
κατά τη συζήτηση που ακολούθησε σχετική μου διάλεξη για το ναό της Αθηνάς Μακίστου (το 1986), την οποία είχα ανα
κρούσει με τα προαναφερόμενα και άλλα παραδείγματα που βεβαιώνουν το αντίθετο.
378 Ο ναός του Διός στη Νεμέα ενδέχεται να κατασκευάστηκε από το συνεργείο που κατασκεύασε προηγουμένως το ναό 
της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα, χωρίς όμως τον Σκόπα και τους γλύπτες, γεγονός που μπορεί να ερμηνεύσει, ως ένα βαθ
μό, τη μέτρια ποιότητα εργασίας και την έλλειψη γλυπτού διακόσμου.
379 Από μέτρηση δική μου. Ο F.A. Cooper (Bassai, 126) δίνει πάνω από 5.
380 ο  ναός παρουσιάζει αναντιστοιχίες ακόμη και μεταξύ κιόνων, τριγλύφων και κεράμων. Ο ανασκαφέας X. Ιντζεσίλογλου απέ
δωσε το ναό σε «Οπλίτη Απόλλωνα», ταύτιση που παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα. Σχετικές αντιρρήσεις διατύπωσα κατά 
τη διάλεξη του ανασκαφέα το 1999 στο αμφιθέατρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, με τις οποίες αυτός συμφώνησε.
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της Αργείας Ήρας στην Ποσειδωνία, της Αθηνάς στην Ποσειδωνία, της Αθηνάς στην Αλίφειρα, της 
Προναίας Αθηνάς II στους Δελφούς, της Αφαίας (κλασικός), της Αρτέμιδος στο Δήλιο Πάρου και 
του Ποσειδώνος στην Ισθμια. Το ίδιο παρατηρείται στον Θησαυρό των Αθηναίων και στον αρχάιζοντα 
ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς, καθώς και στους ναούς της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα (συμπί
πτει μία τρίγλυφος ανά οκτώ κεράμους) και του Διός στη Νεμέα.
Το πρόσωπο των ηγεμόνων στρωτήρων δεν συνέπιπτε με την κατακόρυφο και ήταν ελαφρώς κεκλι
μένο προς τα μέσα, όπως για παράδειγμα συμβαίνει σε κεραμώσεις αρχαϊκών μνημείων στον Σέλι
νού ν ια  και τα Άβδηρα, καθώς και σε κεραμώσεις μεταγενέστερων μνημείων στη Βεργίνα και την Πέλ
λα. Η κλίση αυτή ήταν εντονότερη στο μέσον των μακρών πλευρών και προοδευτικά μειωνόταν στα 
άκρα, ώστε το κάτω μέρος των επαετίδων σιμών να είναι κατακόρυφο.
Οι ηγεμόνες καλυπτήρες είχαν επίπεδα πρόσωπα, όπως στο ναό της Αθηνάς στην Αλίφειρα, τα οποία 
σχημάτιζαν οξεία γωνία με την κατακόρυφο, εξέχοντας ελαφρώς προς τα έξω, ώστε να φαίνονται κα
λύτερα τα ανθέμια. Η προέκταση του επιπέδου των ηγεμόνων στρωτήρων διερχόταν από το άνω 
άκρο του προσώπου των ηγεμόνων καλυπτήρων. Στον Παρθενώνα και στο ναό του Απόλλωνος στην 
Αίγινα το πρόσωπο των ηγεμόνων στρωτήρων είναι συνεπίπεδο με το πρόσωπο των ηγεμόνων καλυ
πτήρων, όμως και τα δύο μαζί έχουν κλίση προς τα έξω. Η κλίση στο ναό του Απόλλωνος είναι έντο
νη, ενώ στον Παρθενώνα ελαφρά.
Οι ηγεμόνες στρωτήρες φέρουν στο πρόσωπο γραπτό σύνθετο μαίανδρο και αβακωτό κόσμημα. 
Το θέμα είναι γνωστό από πλήθος αρχαϊκών και κλασικών παραδειγμάτων (ναοί του Απόλλωνος στην 
Αίγινα, του Απόλλωνος Μαλεάτα στην Επίδαυρο κ.ά.). Στον Θησαυρό των Αθηναίων στους Δελφούς 
υπάρχει διπλή σειρά μαιάνδρων και αβακωτών. Μαιάνδρους φέρει και η παραετίς σίματου ναού της 
Ήρας I στην Ποσειδωνία.
Κάθε ηγεμόνας καλυπτήρας φέρει γραπτό εννεάφυλλο ανθέμιο (με στρογγυλεμένες κορυφές). Εννεά- 
φυλλα ανθέμια φέρουν πλήθος ναών διαφόρων περιοχών και εποχών. Για παράδειγμα αναφέρω τους 
ναούς του Απόλλωνος Μαλεάτα στην Επίδαυρο, της Αθηνάς στην Αλίφειρα, της Αφαίας (κλασικός), 
της Αθηνάς στο Πρασιδάκι (όπου υπάρχουν όμως και επτάφυλλα) και του Ποσειδώνος στην Ισθμια. 
Στο κάτω μέρος των ηγεμόνων καλυπτήρων υπάρχουν διπλές λυρόσχημες έλικες που πλαισιώνουν 
αντεστραμμένο άνθος λωτού (το ανθέμιο επί άνθους λωτού μάλλον κατάγεται από υστεροαρχαϊκά 
πρότυπα). Οι άνω σπείρες των ελίκων φέρουν οφθαλμό και οι κάτω είναι στραμμένες προς τα μέσα. 
Ο τύπος του ανθεμίου, με ανοιχτό το κάτω μέρος, είναι πρώιμος. Στα μεταγενέστερα παραδείγματα 
η έλικα σηκώνεται πιο όρθια και το κάτω μέρος του ανθεμίου είναι πιο κλειστό. Ανοιχτή κάτω έλικα 
έχουν οι κέραμοι των ναών της Αρτέμιδος στην Αίγινα και της Αφαίας (κλασικός). Έξω από τις έλικες 
υπάρχουν μερικά μικρά φύλλα που διατάσσονται ελεύθερα, όπως συμβαίνει σε πρώιμα παραδείγ
ματα. Το άνθος του λωτού φέρει διπλούς κάλυκες, όπως συνηθίζεται σε μεγάλο αριθμό πήλινων ηγε
μόνων που προέρχονται από πρώιμους ναούς της Μεγάλης Ελλάδας. Άνθη λωτού χρησιμοποιήθη
καν στο ναό της Αφαίας (κλασικός), στον Θησαυρό των Αθηναίων στους Δελφούς, στο ναό του Πο- 
σειδώνος στο Σούνιο κ.α. Παρόμοιο με τα ανθέμια του ναού της Αθηνάς Μακίστου είναι αυτό του 
υστεροαρχαϊκού ναού στην Άρτα, ανθέμιο από την Ολυμπία381 των αρχών του 5ου αιώνα π.Χ. και 
άλλο από το ναό της Αφαίας (κλασικός)382. Συναφή είναι τα ανθέμια των ναών του Απόλλωνος Μαλεά
τα στην Επίδαυρο και της Αρτέμιδος στην Αίγινα.
Τα τεμάχια της επαετίδος σίμας του ναού της Αθηνάς Μακίστου που έχουν σωθεί εμφανίζουν την 
παλαιότερη κορινθιακή μορφή, που συναντάται και στις πήλινες αρχαϊκές σίμες, όπως αυτές του

381 Curtius - Adler, Olympia, τ. 2, 198, πίν. XCI και CXXII.
382 Η αναπαράστασή του έγινε από τεμάχιο κεράμου (Furtwängler κ.ά., Aegina, πίν. 148).
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ναού του Απόλλωνος στην Κόρινθο, του αρχαϊκού Τελεστηρίου στην Ελευσίνα και των ναών της 
Λαφρίας Αρτέμιδος στην Καλυδώνα και της Αθηνάς στην Αλίφειρα. Παρόμοια μορφή -με καμπύ
λη όμως την άνω απόληξη- έχει η σίμα του Θησαυρού των Μεγαρέων στην Ολυμπία και του ναού 
της Αθηνάς στο Πρασιδάκι. Συναφείς σε διατομή σίμες έχουν βρεθεί στην Ακρόπολη, στους Δελ
φούς, στην Επίδαυρο, στο ναό της Αφαίας (κλασικός), στην Καλυδώνα, στο ναό του Διός στην Ολυ
μπία (σε πιο εξελιγμένη μορφή), στο ναό του Ποσειδώνος στο Σούνιο και στο ναό της Ελαφηβό
λου Αρτέμιδος στην Υάμπολη Φωκίδας. Το είδος της σίμας ονομάστηκε «μεγαρικού τύπου», επειδή 
για πρώτη φορά επισημάνθηκε στον Θησαυρό των Μεγαρέων στην Ολυμπία. Στη μητροπολίτική Ελ
λάδα εμφανίστηκε το πρώτο τέταρτο του 6ου και χρησιμοποιήθηκε έως και τις αρχές του 5ου αιώ
να π.Χ. σε όλες σχεδόν τις περιοχές του ελληνικού κόσμου.
Στις τέσσερις γωνίες των αετωμάτων του ναού της Αθηνάς Μακίστου υπήρχαν μαρμάρινες ψευ- 
δούδρορρόες λεοντοκεφαλές, όπως συνηθίζεται σε μνημεία που δεν έχουν παραετίδα σίμα. Οι κε
φαλές έκλιναν ελαφρώς προς τις στενές πλευρές, κατά τον κανόνα. Το ίδιο παρατηρείται και στις 
λεοντοκεφαλές του Παρθενώνος. Οι λεοντοκεφαλές, αποτροπάίκού χαρακτήρα, συγκρίνονται από 
άποψη ύφους με παραδείγματα του 4ου αιώνα π.Χ.
Η κεράμωση μπορεί να είναι μεταγενέστερη, σύγχρονη ίσως με τα εναέτια γλυπτά και τη σωζόμενη 
λεοντοκεφαλή, μιμούμενη παλαιότερες μορφές ώστε να συμβιβάζεται με το πνεύμα του ναού383. 
Οι νεωτερισμοί περνούσαν με κάποια καθυστέρηση στα επαρχιακά μνημεία. Η μεταγενέστερη του 
ναού λεοντοκεφαλή μπορεί να ακολούθησε το πρότυπο του ναού του Διός στην Ολυμπία, όπου οι 
επισκευαζόμενες ή καινούργιες λεοντοκεφαλές μιμήθηκαν αρχαϊκά πρότυπα384.
Ο ναός του Απόλλωνος στους Δελφούς («Αλκμεωνιδών»), που καταστράφηκε από σεισμό το 370 π.Χ., 
ανακατασκευάστηκε σε αρχάίζουσα μορφή παρόμοια με εκείνη του παλαιού ναού. Τα γλυπτά, όμως, 
έγιναν κατά τα πρότυπα του 370 π.Χ. Σύμφωνα με την εκάστοτε τρέχουσα τεχνική κατασκευάστη
καν οι λίθινοι κίονες του Ηραίου στην Ολυμπία που αντικατατέστησαν σταδιακά τους ξύλινους. Δεν 
θεωρώ, όμως, ότι η τοποθέτηση των γλυπτών στο αέτωμα του ναού της Αθηνάς Μακίστου έγινε 
ύστερα από ανοικοδόμηση εκ βάθρων, διότι σε αυτή την περίπτωση το τύμπανο θα είχε τοποθε
τηθεί σε μεγαλύτερο βάθος. Τα προηγούμενα παραδείγματα αναφέρθηκαν για να καταδειχθεί ότι και 
σε κατοπινές εποχές θα μπορούσαν να κατασκευαστούν έργα με πρώιμη μορφή, όπως ίσως έγινε 
στην κεράμωση του ναού.

Αρχιτεκτονικά γλυπτά

Τα εναέτια γλυπτά χρονολογούνται385 στα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας των τριφυλιακών πόλε
ων (400-367 π.Χ.). Στο ανατολικό αέτωμα υπήρχε παράσταση Γιγαντομαχίας, επηρεασμένη από τον 
αρκαδικό μύθο των Λυκαονιδών386, ενώ στο δυτικό παράσταση Αμαζονομαχίας. Στα ακρωτήρια

383 Αν οι κατασκευαστές του ναού της Αθηνάς Μακίστου είχαν εξαρχής το μάρμαρο στη διάθεσή τους, θα το χρησιμο
ποιούσαν κατά κύριο λόγο για τα γλυπτά (αν δεχθούμε ότι επιθυμούσαν τη δημιουργία τους) παρά για την κεράμωση.
384 Η λεοντοκεφαλή, που αποδίδεται στο ναό της Αθηνάς Μακίστου και προέρχεται από παράδοση, φέρει απλώς την 
ένδειξη «Μάζι» και θα μπορούσε να ανήκει σε άλλο κτήριο.
385 ο  γλυπτός διάκοσμος του μνημείου έχει παρουσιαστεί στη σχετική διατριβή της I. Τριάντη. Ορισμένοι μελετητές, επη
ρεασμένοι από τα αρχιτεκτονικά γλυπτά και χωρίς να έχουν μελετήσει τα πρώιμα αρχιτεκτονικά στοιχεία του ναού της 
Αθηνάς, πίστεψαν ή άφησαν να εννοηθεί ότι και ο ναός ήταν του 4ου αι. π.Χ. (Φ. Σταυρόπουλος, J. Sperling, Ε. Meyer). 
Αντίθετα άλλοι (Ν. Ζαφειρόπουλος, Ν. Γιαλούρης), παρ’ ότι γνώριζαν ότι τα γλυπτά είναι του 4ου αι. π.Χ., απέφυγαν να 
χρονολογήσουν το μνημείο πριν μελετηθούν τα ανασκαφικά δεδομένα και η αρχιτεκτονική του. Τα γλυπτά χρονολόγησε 
ο A. Linfert (Knell, Lepreon, 138 κ.ε.) στην περίοδο περί το 360 π.Χ., χρονολόγηση μερικώς σωστή. Ενδεχομένως ο Α. 
Linfert να μην έλαβε υπόψη του το ιστορικό πλαίσιο, από το οποίο προκύπτει ότι τα γλυπτά θα είχαν ολοκληρωθεί πριν 
από το 367 π.Χ. αν είχαν κατασκευαστεί από τους Τριφυλίους.
386 j o  γεγονός υποδηλώνει τις σχέσεις Αρκάδων και Τριφυλίων, που ήταν απαραίτητες για τους Τριφυλίους μετά το 400 π.Χ.,
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υπήρχαν πιθανότατα Νίκες387. Η Γιγαντομαχία388, η Αμαζονομαχία και οι Νίκες συνηθίζονται σε να
ούς της Αθηνάς389. Έως και τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. οι αετωματικές συνθέσεις δεν σχετίζο
νται πάντα με τη λατρευόμενη θεότητα. Η άμεση ή έμμεση σχέση εμφανίζεται για πρώτη φορά στο 
ναό του Διός στην Ολυμπία.
Οι εικονιζόμενες μορφές στα αετώματα με την πάροδο του χρόνου απελευθερώθηκαν από το τύ
μπανο και έγιναν περίοπτες, παρά το γεγονός ότι στα μέρη τους που ήταν αφανή δεν δόθηκε τόσο 
μεγάλη σημασία, όπως συνέβη και στο ναό Αθηνάς Μακίστου390.
Οι πρώιμοι αρχαϊκοί ναοί έχουν ολιγοπρόσωπες συνθέσεις. Στο ναό της Αρτέμιδος στην Κέρκυρα 
υπάρχουν εννέα μορφές· στον Παρθενώνα I οκτώ στο ένα τύμπανο- στον αρχαϊκό ναό του Απόλλω
νος στους Δελφούς έντεκα στο ένα τύμπανο- στο ναό της Αφαίας (κλασικός) έντεκα και δεκατρείς 
αντίστοιχα στα δύο τύμπανα. Οι μορφές είναι είκοσι μία στο ναό του Διός στην Ολυμπία και πολύ πε
ρισσότερες στον Παρθενώνα. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις του αετώματος του ναού της Αθη
νάς Μακίστου (βάση τριγώνου 13,543 και ελεύθερο ύψος 1,814 μ.), υποθέτω ότι κάθε αέτωμα έφερε 
περί τις  δεκατέσσερις με δεκαπέντε μορφές391, χαρακτηριστικό αρχαϊσμού.
Από άποψη τεχνοτροπίας τα γλυπτά είναι πελοποννησιακά με ηθελημένους αρχαϊσμούς και αττικές 
επιδράσεις. Σχετίζονται ειδικότερα με τα γλυπτά του Επικουρίου Απόλλωνος, του Ηραίου στο Άρ
γος καθώς και με ορισμένα γλυπτά που βρίσκονται στο Μουσείο Πατρών. Η κατασκευή τους προ
δίδει ιδιαίτερη καλλιτεχνική ευαισθησία και τεχνική κατάρτιση, όπως δείχνει η βαθιά γνώση της 
ανατομίας και η ποιότητα έκφρασης των εικονιζόμενων μορφών. Οι ηθελημένοι αρχαϊσμοί καθώς 
και οι αττικές επιδράσεις συμβιβάζονται με τις  μορφολογικές αντιλήψεις που επικρατούν συνήθως 
σε επαρχιακά μνημεία392.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΔΑΚΙ

Ο πρώιμος κλασικός ναός της Αθηνάς στο Πρασιδάκι, που κτίστηκε μάλλον από τους Τριφυλίους 
Λεπρεάτες, εμφανίζει πολλές ομοιότητες με αυτόν της Αθηνάς Μακίστου. Και οι δύο ναοί είναι κτι
σμένοι στην κορυφή λόφου -όπως συνηθίζεται σε ναούς της Αθηνάς- και εμφανίζονται προοπτικά 
από τα δοτικά. Έχουν παρόμοιες αναλογίες εξωτερικών διαστάσεων (ο ναός στο Πρασιδάκι είναι ελα
φρώς μεγαλύτερος) και για την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκε σχεδόν ισομήκης πους (32,60 εκ. 
στο Πρασιδάκι και 32,70 στο ναό της Μακίστου). Τα υλικά δομής τους είναι ποικίλα, με βασικό τον

προκειμένου να διαφυλάξουν την ανεξαρτησία τους έναντι των Ηλείων, των παραδοσιακών εχθρών τους. Οι σχέσεις ήταν 
επιθυμητές και για τους Αρκάδες, που προσπαθούσαν να διευρύνουν τα όρια επιρροής τους. Το θέμα σχετίζεται με τους 
ισχυρισμούς των Αρκάδων για την αρκαδική καταγωγή των Τριφυλίων και εκφράζει τους νέους συσχετισμούς δυνάμεων 
και τις συμμαχίες που δημιουργήθηκαν στα χρόνια της ανεξαρτησίας των τριφυλιακών πόλεων.
387 Την ύπαρξη Νικών υποθέτει η I. Τριάντη, επειδή βρέθηκαν ορισμένα τμήματα γλυπτών που διασώζουν πτυχές ενδυ
μάτων. Τα γλυπτά αυτά είναι από λεπτόκοκκο μάρμαρο, σε αντίθεση με τα εναέτια γλυπτά που είναι από χοντρόκοκκο.
388 Στην ύπαρξη της Γιγαντομαχίας, εξάλλου, βασίστηκε η παρατήρηση του Ν. Γιαλούρη για την απόδοση του ναού στην 
Αθηνά.
389 Ο Παρθενών φέρει Γιγαντομαχία και Αμαζονομαχία αντίστοιχα στην ανατολική και τη δυτική ζωφόρο και στα ακρωτή
ρια μάλλον Νίκες. Νίκες, επίσης, έφερε ο ναός του Ηφαίστου στην Αθήνα (που ήταν αφιερωμένος και στην Αθηνά), μάλ
λον ο ναός της Αθηνάς Νίκης και ο ναός της Αρτέμιδος στην Επίδαυρο.
390 Τριάντη, Μάζι 1985, 78.
391 Στα πρώτα χρόνια μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής, σε μια πρώτη εκτίμηση των διαστάσεων των αετωμάτων, 
χωρίς να έχει μελετηθεί όλο το υλικό, διατυπώθηκε η υπόθεση ότι το αέτωμα είχε βάση περίπου 12,60 και ελεύθερο ύψος 
1,60 μ. Με βάση τις διαστάσεις αυτές η I. Τριάντη πρότεινε για κάθε αετωματική σύνθεση 12-14 μορφές. Η γραφική απο
κατάσταση του μνημείου έδωσε ως βάση αετώματος 13,543 και ύψος 1,814 μ. Με βάση τις διαστάσεις αυτές, που είναι 
ελαφρώς μεγαλύτερες, κάθε εναέτια σύνθεση θα περιλάμβανε περί τις 14-15 μορφές.
392 Οι αττικές επιδράσεις ενισχύουν την άποψη για ιωνικές καλλιτεχνικές επιδράσεις επί των Δωριέων. Βλ. σ. 257-258.
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πωρόλιθο και τον κογχυλιάτη αντίστοιχα, που στα εμφανή μέρη επιχρίστηκαν με μαρμαροκονία. Για 
την ανάρτηση των λίθων χρησιμοποιήθηκαν ξύλινοι λύκοι και προσωρινοί ένθετοι ξύλινοι αγκώνες. 
Άλλα κοινά χαρακτηριστικά τους είναι, συνοπτικά, τα εξής: Οι ναοί είναι περίπτεροι με 6 χ 13 κίονες 
που παρουσιάζουν γωνιαία συστολή. Για τη θεμελίωσή τους ανοίχθηκαν τάφροι. Ισχυρά θεμέλια, με 
στερεοβάτες που συνίστανται από πολλούς δόμους, υπήρχαν μόνον όπου αναμένονταν κατακό- 
ρυφα φορτία.
Τα δάπεδα των μακρών πτερών έφεραν δύο σειρές πλακών, οι αρμοί των οποίων σταματούσαν στους 
αρμούς των πλακών των στενών πτερών. Ο σηκός είχε υπερυψωμένο δάπεδο, θυραίους τοίχους πα
χύτερους των άλλων, ορθοστάτες χωρίς κυματιοφόρο βάση και αγελαίους λίθους των τοίχων με 
παραπλήσιο μέσο ύψος. Στο εσωτερικό τους υπήρχε διπλή δίτονη δωρική κιονοστοιχία με πέντε 
κίονες σε κάθε πλευρά και τέσσερις συνολικά παραστάδες.
Οι κίονες, από ανισοϋψείς σφονδύλους, παρουσίαζαν έντονη μείωση. Είχαν είκοσι αβαθείς ραβδώσεις 
και έφεραν δύο εντομές και τέσσερις ιμάντες, αποτελούμενους από ευθύγραμμα τμήματα, άνισου 
μήκους, που δεν ακολουθούν τη γενική κλίση των εχίνων. Οι τελευταίοι στερούνται έντασης και συνά- 
πτονται με ισχυρό ώμο προς τον άβακα. Στα επιστύλια ο κανόνας εισείχε ελαφρώς της ταινίας.
Οι αγελαίοι λίθοι της ζωφόρου έφεραν τριγλύφους συμφυείς με μετόπες. Οι γλυφές ήταν καμπύλες 
στην άνω απόληξη και στο ανώτατο τμήμα είχαν διατομή σχήματος ράμφους. Οι μετόπες, ακόσμη
τες κατά την πελοποννησιακή συνήθεια, εισχωρούσαν σε προστατευτική πατούρα, που βρισκόταν πί
σω από την παρακείμενη τρίγλυφο, ώστε να αποκρύπτεται ο αρμός. Τα αγελαία γείσα αποτελούνταν 
από δύο προμόχθους και δύο αγυιές. Σε ορισμένα γείσα υπάρχουν ίχνη από μπαλώματα.
Η κεράμωση ήταν κορινθιακού τύπου με στρωτήρες και καλυπτήρες, που ηλώνονταν για τη συ
γκράτησή τους (στο ναό της Αθηνάς Μακίστου υπήρχε και άλλος τρόπος συγκράτησης, με τόρμο 
και τένοντα). Σε ορισμένους από αυτούς σώζονται τεκτονικά σημεία. Οι ηγεμόνες καλυπτήρες έφε
ραν ανθέμια -  επτάφυλλα ή εννεάφυλα στο Πρασιδάκι και εννεάφυλλα στο ναό της Μακίστου. Οι 
υδρορροές της παραετίδος (ή ψευδοϋδρορρόες στην περίπτωση της Μακίστου) κοσμούνταν με 
λεοντοκεφαλές. Οι επαετίδες ήταν μεγαρικού τύπου. Και οι δύο ναοί έφεραν ακρωτήρια. Στο ναό 
στο Πρασιδάκι παρατηρούνται περισσότεροι ιωνισμοί απ’ ό,τι στο ναό της Αθηνάς Μακίστου. 
Διαφορές παρατηρούνται στον οπισθόδομο, ο οποίος στο Πρασιδάκι είναι βαθύς και ίσος με τον 
πρόναο, ενώ στο ναό της Μακίστου είναι βαθύτερος του προνάου.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ

Ο ναός της Αθηνάς Μακίστου παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες και με το ναό του Διός στην Ολυ
μπία, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, κτίστηκε από λάφυρα του πολέμου κατά των Πισατών και των 
συμμάχων τους, στους οποίους περιλαμβάνονται οι Τριφύλιοι. Οι Ηλείοι θέλησαν ίσως να υπερκε
ράσουν τους Τριφυλίους και δανείστηκαν στοιχεία από το ναό της Μακίστου στο πλαίσιο ανταγω
νισμού. Σε κάθε περίπτωση, οι παρατηρούμενες κατασκευαστικές και μορφολογικές λεπτομέρειες 
σχετίζονται με το επίπεδο τεχνογνωσίας και τέχνης της εποχής, που δεν είχε, βεβαίως, τα ίδια σύ
νορα. Άλλωστε, και ο ναός του Διός στην Ολυμπία αποτέλεσε ίσως και αυτός πρότυπο στη φάση 
της ανακαίνισης του ναού της Αθηνάς Μακίστου, για παρόμοιους πιθανώς λόγους.
Ο ναός του Διός περικλείεται από περίβολο, εμφανίζεται προοπτικά από τα δοτικά και έχει παρόμοιες 
με το ναό της Μακίστου αναλογίες εξωτερικών διαστάσεων, κρηπίδας και στυλοβάτη. Είναι περίπτερος 
με 6 χ 13 κίονες, βαθύ οπισθόδομο, υπερυψωμένο δάπεδο σηκού, παχύτερο των άλλων θυραίο τοίχο 
και εσωτερική δίτονη κιονοστοιχία με περιττό αριθμό κιόνων σε κάθε πλευρά. Τα δάπεδα των μακρών 
πτερών φέρουν δύο σειρές πλακών, οι αρμοί των οποίων σταματούν στους αρμούς των πλακών των 
στενών πτερών. Για τη θεμελίωσή του ανοίχθηκαν τάφροι και οι στερεοβάτες συνίστανται από πολλούς
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δόμους. Για την κατασκευή του ναού χρησιμοποιήθηκε πους 32,60 εκ. (σχεδόν ισομήκης με αυτόν 
της Μακίστου) και έγινε χρήση ποικίλων υλικών δομής, με βασικό τον κογχυλιάτη, του οποίου τα 
εμφανή μέρη επιχρίστηκαν με μαρμαροκονία. Γ ια την ανάρτηση ορισμένων μελών χρησιμοποιήθη
καν ξύλινοι λύκοι.
Οι δύο ναοί παρουσιάζουν και άλλα κοινά χαρακτηριστικά (ο εχίνος έχει παρόμοια κλίση, ελάχιστη 
ένταση και σχεδόν ίδιο ύψος με τον άβακα- οι σταγόνες των γείσων έχουν παρόμοιο σχήμα- το δωρι
κό κυμάτιο των γείσων της μακράς πλευράς δεν συνεχίζεται στα υπαέτια γείσα, αλλά στα καταέτια- 
η κλίση του αετώματος είναι παρόμοια- οι υδρορρόες-λεοντοκεφαλές μιμούνται αρχαϊκά πρότυπα), 
αλλά και διαφορές (στο ναό του Διός οι άνω απολήξεις των τριγλύφων είναι λιγότερο καμπύλες και 
η επαετίς, αν και μεγαρικού και αυτή τύπου, έχει πιο εξελιγμένη μορφή). Στο ναό του Διός πρωτο- 
εμφανίστηκαν στη δυτική Πελοπόννησο αετωματικά γλυπτά. Ο ναός αποτέλεσε ίσως πρότυπο -ως 
προς το χαρακτηριστικό αυτό- για το ναό της Αθηνάς Μακίστου, κατά τη δεύτερη κατασκευαστική 
του φάση. Στη θεματολογία της αετωματικής σύνθεσης του ναού του Διός εμφανίζεται για πρώτη 
φορά σχέση με τη λατρευόμενη θεότητα, όπως συμβαίνει και στο ναό της Αθηνάς Μακίστου.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΗΡΑΣ II ΣΤΗΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ

Ο ναός της Ήρας II στην Ποσειδωνία393 εμφανίζει πολλές ομοιότητες με αυτόν του Διός στην Ολυ
μπία, ακόμη και θρησκευτικές, δεδομένου ότι μαζί με την Ήρα λατρευόταν και ο Ζευς -  μάλιστα 
ορισμένοι μελετητές αποδίδουν το ναό σε αυτόν394. Συγκρινόμενος με το ναό της Αθηνάς Μακί
στου, ο ναός της Ήρας II εμφανίζεται και αυτός από τα δυτικά και έχει παρόμοιες αναλογίες εξω
τερικών διαστάσεων, κρηπίδας και στυλοβάτη, βαθύ οπισθόδομο, υπερυψωμένο δάπεδο σηκού, 
θυραίο τοίχο παχύτερο των άλλων και εσωτερική δίτονη κιονοστοιχία με περιττό αριθμό κιόνων σε 
κάθε πλευρά. Διαφορά παρουσιάζεται στο πτερό του προνάου, που είναι βαθύτερο. Για τη θεμε- 
λίωσή του ανοίχθηκαν τάφροι και οι στερεοβάτες συνίστανται από πολλούς δόμους. Γ ια την κατα
σκευή χρησιμοποιήθηκε παρόμοιος πους (32,80 εκ.) και έγινε χρήση ποικίλων υλικών δομής με 
βασικό τον πωρόλιθο, του οποίου τα εμφανή μέρη επιχρίστηκαν με μαρμαροκονία.
Οι δύο ναοί παρουσιάζουν και άλλα κοινά χαρακτηριστικά (η μείωση των κιόνων είναι έντονη- ο λόγος 
των διαμέτρων παρόμοιος- ο εχίνος έχει παρόμοια κλίση, ελάχιστη ένταση και σχεδόν ίδιο ύψος με 
τον άβακα- οι άνω απολήξεις των τριγλύφων είναι καμπύλες- το γείσο είναι παρόμοιο), αλλά και δια
φορές (στο ναό της Ήρας οι κίονες φέρουν τρεις εντομές, από τις οποίες η ανώτερη είναι λαξευμέ- 
νη κατά το ήμισυ στο κάτω μέρος του λίθου του κιονοκράνου- οι ραβδώσεις διχάζονται ελαφρώς πριν 
συναντήσουν τους ιμάντες, που αποτελούνται από ευθύγραμμα τμήματα- η εξοχή του άβακα από τον 
κορμό του κίονα είναι μεγαλύτερη από τα 2/3 της άνω διαμέτρου- το επιστύλιο εισέχει πολύ σε σχέ
ση με τον άβακα και είναι δίλιθο- οι σταγόνες των κανόνων είναι κολουροκωνικές). Η επαετίς του 
ναού της Ήρας ήταν μάλλον μεγαρικού τύπου. Τα αετώματα δεν έφεραν γλυπτό διάκοσμο.

393 Ο D. Mertens (Segesta, 197), έχει διατυπώσει την άποψη ότι ο ναός της Ποσειδωνίας προηγήθηκε του ναού του Διός 
στην Ολυμπία.
394 Neutsch, Unteritalien, 375' Krauss, Paestum, 67' Gruben, Tempel, 107' ο ίδιος, Ναοί, 281-283' Mertens, Segesta, 193.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια χρονολόγησης του ναού της Αθηνάς Μακίστου με βάση τυπολογικά, ανα
λογικά, κατασκευαστικά και μορφολογικά στοιχεία καθώς και τα σχετικά λίγα επιγραφικά στοιχεία που παρέχουν 
τα τεκτονικά σημεία επί των ηγεμόνων κεράμων. Αξιολογούνται επίσης η επιλογή των θεμάτων του γλυπτού δια
κόσμου και οι οικονομικές συνθήκες που θα επικρατούσαν για να είναι οι Τριφύλιοι σε θέση να ιδρύσουν ένα ναό, 
παράμετροι που συσχετίζονται με τις γενικότερες πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες κατά τους αρ
χαϊκούς και τους κλασικούς χρόνους. Προτάσσεται υποκεφάλαιο χρονολόγησης των υπόλοιπων μνημείων που 
αποκαλύφθηκαν στον περίβολο του ναού. Τα στοιχεία που αναφέρονται εδώ προκύπτουν από τις συγκρίσεις με 
άλλα μνημεία, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Δεν παραπέμπουμε συνεχώς στα στοι
χεία αυτά, αφού η συσχέτιση θεωρείται αυτονόητη.

ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΟ

Η κατασκευή περιβόλου γύρω από το ναό και τα όμορα κτίσματα αποτελεί συνήθεια τόσο των αρ
χαϊκών όσο και των κλασικών χρόνων. Το κτίσμα που βρίσκεται βόρεια του ναού είναι μάλλον με
ταγενέστερό του, αφού η σωζόμενη πλευρά του είναι σχεδόν παράλληλη με τη βόρεια ευθυντηρία 
του ναού. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με το βωμό, που είναι λοξά τοποθετημένος ως προς το ναό. 
Αυτό δηλώνει ότι δεν υπήρξε ενιαίο οικοδομικό πρόγραμμα ανέγερσης βωμού και ναού. Οι παρα
τηρούμενες συνθετικές ατέλειες δεν φαίνεται να οφείλονται σε λατρευτικούς λόγους. Αν ο βωμός 
είχε κατασκευαστεί ταυτόχρονα με το ναό ή αργότερα395, εύκολα θα μπορούσε, λόγω διαστάσεων, 
να έχει πλευρές παράλληλες προς αυτόν. Αντίθετα, ο ναός θα ήταν δύσκολο να ανεγερθεί με πλευ
ρές παράλληλες προς τον τυχόν προϋπάρχοντα βωμό λόγω της μορφολογίας του εδάφους, των 
διαστάσεών του και των περιορισμών προσανατολισμού οι οποίοι έπρεπε να τηρηθούν για λατρευ
τικούς λόγους.
Ο βωμός θα μπορούσε να σχετίζεται με προγενέστερο μικρό ναό, που ενδεχομένως καταστράφηκε 
για να κατασκευαστεί ο υπάρχων. Η υπόθεση όμως αυτή δεν επαληθεύθηκε ανασκαφικά. Τα ίχνη 
ανθρώπινης δραστηριότητας που υπάρχουν στο λόφο και χρονολογούνται από τα προϊστορικά 
χρόνια οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο βωμός θα κατασκευάστηκε πριν από το ναό, στο πλαίσιο 
υπαίθριας λατρείας.
Η κατασκευή του περιβόλου και της νοτιοδυτικής εισόδου πρέπει να συσχετιστεί με το πρόγραμμα 
ανέγερσης του ναού. Ο προϋπάρχων βωμός, αφού δεν συνοδευόταν από ναό, δεν χρειαζόταν τόσο 
ισχυρό περίβολο.

ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περιορισμένο αριθμό πληροφοριών δίνουν τα τεκτονικά σημεία που έχουν βρεθεί σε ορισμένους 
ηγεμόνες κεράμους. Ορισμένα από τα γράμματα έχουν πολύ πρώιμη μορφή (τέλη του 6ου αι. π.Χ.),

395 Σε τυχόν αντικατάσταση προϋπάρχοντος βωμού.
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ενώ άλλα είναι μεταγενέστερα (αρχές του 4ου αι. π.Χ.). Από τα τεκτονικά σημεία παρουσιάζουν χρο
νολογικό ενδιαφέρον τα ακόλουθα:
α. Το δίγαμμα στους στρωτήρες Μησ/Λ946β, Μησ/Λ321α και τους καλυπτήρες Μηκ/Λ2045, 
Μηκ/Λ920αβγ396. Συνηθίζεται σε αρχαϊκές επιγραφές, αλλά δεν σημαίνει αναγκαστικά πρωιμότητα, 
δεδομένου ότι ήταν σε χρήση και στα κατοπινά χρόνια. Στην περιοχή της Αρκαδίας και της Ηλείας εξα
φανίζεται οριστικά μετά το 300 π.Χ. Εν τούτοις, στη χάλκινη επιγραφή που βρέθηκε στο ναό και χρο
νολογείται στα πρώτα χρόνια μετά το 399 π.Χ.397, το δίγαμμα απουσιάζει, αν και θα μπορούσε να χρη
σιμοποιηθεί, για παράδειγμα, στη λέξη «ΔΑΜΙΩΡΓΟ», η οποία αρχικά θα γραφόταν «ΔΑΜΙΟΕΕΡΓΟ». 
Αν το δίγαμμα δεν χρησιμοποιήθηκε απλώς ως τεκτονικό σημείο αλλά παρέμενε και ως γράμμα σε 
χρήση, τότε η κεράμωση δεν πρέπει να συνδεθεί με την οικοδομική φάση της τοποθέτησης των αρ
χιτεκτονικών γλυπτών, αλλά με τη φάση ανέγερσης του ναού, στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. 
β. Το πρώιμο Θ (ΕΒ)398.
γ. Το πρώιμο Μ με πολύ ανοιχτά σκέλη (λ Λ). 
δ. Το πρώιμο Ν με λοξά σκέλη ('"Λ).
ε. Το Ξ σε σχήμα σταυρού (+). Με το σύμβολο του σταυρού αποδίδεται στις ηλειακές επιγραφές 
ήδη από τα αρχαϊκά χρόνια και το γράμμα X. Όμως το αρχαϊκό X που χρησιμοποιήθηκε στο ναό 
αποτελείται από τρεις συγκλίνουσες κεραίες. Ο σταυρός είναι πιθανό να χρησιμοποιείται ως μετα
βατικό σύμβολο, δείγμα κάποιας πρωιμότητας. 
στ. Το πρώιμο κόππα ( Τ ) .
ζ. Το πρώιμο X, αποτελούμενο από τρεις συγκλίνουσες κεραίες που δεν εφάπτονται (\!ή399. 
η. Ο εξελιγμένος τύπος Μ (ΛΑ), 

θ. Ο εξελιγμένος τύπος Ν (Ν).
ι. Το νεωτερικό Ξ, με τρεις οριζόντιες και μία κάθετη κεραία (ΞΕ).
ια. Το Φ (Φ). Το Φ με εξέχουσα άνω και κάτω την κατακόρυφη κεραία παρουσιάζεται κυρίως στον 
4ο αιώνα π.Χ., χωρίς όμως να λείπει και από πρώιμες διαλέκτους διαφόρων περιοχών, όπως της Εύ
βοιας, της Λακωνίας, της Μεσσηνίας, της Ηλείας, της Αρκαδίας κ.ά. Το Φ αυτό είναι βεβαίως πρωιμό- 
τερο και χρησιμοποιήθηκε κυρίως κατά το διάστημα 525-450 π.Χ.
ιβ. Το ωμέγα (Π) στο στρωτήρα Μησ2/Λ976. Χρησιμοποιήθηκε στην Ιωνία και τις Κυκλάδες από τα 
αρχαϊκά χρόνια. Έχει ευρεία χρήση σε επιγραφές του 4ου αιώνα π.Χ. και δεν απουσιάζει από επι
γραφές του 5ου αιώνα π.Χ., που έχουν σχέση με τους Ηλείους, τους Μεσσηνίους και τους Τριφυ- 
λίους400. Στη χάλκινη επιγραφή που βρέθηκε στο ναό το γράμμα εμφανίζεται οκτώ φορές. Το ωμέγα 
του κεράμου είναι πρωιμότερο. Τα δύο σκέλη του δεν είναι οριζόντια όπως στην επιγραφή, αλλά 
λοξά, αποκλίνοντα προς τα κάτω, όπως τα πρώιμα κυκλαδικά.
Ένας κέραμος φέρει το γράμμα I, αποτελούμενο από μία μόνο κάθετη κεραία. Θα μπορούσε, 
όμως, αντί γράμματος να πρόκειται για μια απλή χαραγή, μία μονάδα. Η ύπαρξη τριών χαραγών 
(Ξ) σε άλλο κέραμο ενισχύει μια τέτοια εκδοχή. Χαραγές έχουν πιστοποιηθεί στον Θησαυρό των 
Αθηναίων στους Δελφούς.

396 Οι κέραμοι Μησ/Λ321α και Μηκ/Λ920αβγ φέρουν δίγαμμα που θυμίζει Π. Τέτοιου τύπου δίγαμμα έχουν βρεθεί ως τε
κτονικά σύμβολα αρχιτεκτονικών μελών στο ναό της «Νίκης» στην Ιμέρα (Marconi, Himera, 63), που χρονολογείται μεταξύ 
των ετών 470-460 π.Χ.
397 Τριάντη, Λ4άζι 1985. Βλ. και κεφ. Γενικά στοιχεία, λατρευόμενη θεότητα και η ταύτιση της πόλης.
398 Τέτοιου τύπου Θ υπάρχει και σε επιγραφή του τέλους του 6ου αι. π.Χ. που βρέθηκε στο Πρασιδάκι (Αραπογιάννη, Επι
γραφή).
399 Σε άλλες περιπτώσεις θα μπορούσε να είναι Ψ, κατά τον Α. Ματθαίου.
400 Cooper, Bassai, 38.
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Συνοψίζοντας αναφέρω ότι τα τεκτονικά σύμβολα είναι δύο κατηγοριών401, ορισμένα πρώιμα (τέλη 
6ου αι. π.Χ.), όπως το δίγαμμα (F, Η  C, Q , το ΕΒ, το λ λ , το το + , το Ύ και το \'/ και μερικά 
μεταγενέστερα (αρχές 4ου αι. π.Χ.), όπως τα ΛΑ, το Ν , το ΞΕ, το Φ και κυρίως το Π. Μάλιστα το Ω 
βρίσκεται σε κέραμο με πρώιμα τεχνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή εντορμία για την ένθεση τένοντα 
υπερκείμενου καλυπτήρα κεράμου. Τα υπόλοιπα τεκτονικά σημεία χρησιμοποιούνται τόσο κατά 
τον 5ο όσο και κατά τον 4ο αιώνα π.Χ.
Οι κέραμοι είχαν κατασκευαστεί πριν μεταφερθούν στο ναό της Αθηνάς Μακίστου. Συνεπώς, με βάση 
τα επιγραφικά στοιχεία, ο ναός της Αθηνάς Μακίστου χρονολογείται στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι Μακίστιοι θα ήταν σε θέση να ιδρύσουν ένα ναό κυρίως κατά την περίοδο που ήταν ανεξάρτητοι402. 
Τέτοιες περίοδοι από το 580 έως το 367 π.Χ. υπήρξαν δύο: α) από το 550 έως το 485 π.Χ. (το 550 π.Χ. 
οι Σπαρτιάτες απελευθέρωσαν τους Τριφυλίους από την τριακονταετή ηλειακή κατοχή, ενώ αρκετά 
πριν από το 480 π.Χ. η Μάκιστος είχε ήδη καταληφθεί), και β) από το 400 έως το 367 π.Χ., περίοδο της 
προσωρινής ανεξαρτησίας των τριφυλιακών πόλεων.
Αναγκαίος παράγοντας για τη δημιουργία ναού είναι και η ύπαρξη οικονομικών πόρων. Μεταξύ των 
ετών 550-485 π.Χ. οι τριφυλιακές πόλεις ανθούσαν οικονομικά, όπως προκύπτει από το γεγονός 
ότι το 480 π.Χ. οι Λεπρεάτες πολέμησαν ως αυτοτελείς κατά των Περσών στη μάχη των Πλαταιών και 
ότι αργότερα οι Ηλείοι έκτισαν το ναό του Διός στην Ολυμπία χρησιμοποιώντας λάφυρα από το 
νικηφόρο πόλεμο κατά των Τριφυλίων. Η ανέγερση μνημείων μετά τις νίκες επί γειτονικών πόλεων 
χαρακτηρίζει κυρίως την πολιτική των αποικιών έναντι των βαρβάρων403. Για παράδειγμα, αναφέρω 
την ανέγερση μνημείων στις Συρακούσες και την αναστήλωση του Θησαυρού των Γελώων στην 
Ολυμπία μετά τη νίκη επί των Καρχηδονίων στην Ιμέρα.
Το διάστημα μεταξύ των ετών 400-367 π.Χ. αποτελεί και αυτό περίοδο οικονομικής άνθησης, όπως συ
μπεραίνουμε από την τοποθέτηση στο ναό των εναέτιων γλυπτών, τα οποία έχουν χρονολογηθεί στα 
πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας των τριφυλιακών πόλεων. Στα πρώτα όμως χρόνια της περιόδου αυτής 
δεν θα υπήρχε η οικονομική ευμάρεια των ετών 550-485 π.Χ., αφού οι Τριφύλιοι μόλις είχαν απελευ
θερωθεί, έπειτα από κατοχή δεκαετιών, στη διάρκεια της οποίας οι Ηλείοι νέμονταν τη χώρα τους. Πρέ
πει ακόμη να ληφθεί υπόψη ότι ο πόλεμος για την ανεξαρτησία των Τριφυλίων όπως και οι πολυάριθμες 
επαναστάσεις τους κατά τη διάρκεια της ηλειακής κατοχής θα τους ανάγκασαν πιθανότατα να δαπα
νήσουν σημαντικά ποσά. Αν ο ναός είχε κτιστεί στο διάστημα 400-367 π.Χ., αυτό θα μπορούσε να έχει 
συμβεί μόνο μετά το 390 π.Χ., οπότε θα υπήρχε κάποια συσσώρευση πλούτου. Εξάλλου, δεν θα ήταν 
λογικό να αποφασιστεί η ίδρυση του ναού και να ξεκινήσει το κτίσιμό του ταυτόχρονα με την ανεξαρτη
σία των Τριφυλίων. Η κατασκευή του μετά το 390 π.Χ. δεν συμβιβάζεται όμως με τη συντριπτική πλειο
νότητα των χρονολογικών κριτηρίων που αναφέρθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια. Η ανέγερση του 
ναού μετά το 390 π.Χ. θα ήταν δύσκολη και για το λόγο ότι θα σήμαινε ένα δεκαετές περίπου οικοδο
μικό πρόγραμμα επιβαρυμένο με την πρόσθετη δαπάνη κατασκευής των αρχιτεκτονικών γλυπτών. 
Συνεπώς, ο ναός της Αθηνάς Μακίστου πρέπει να κτίστηκε πριν από τους Περσικούς πολέμους, δηλα
δή στο διάστημα 540-485 π.Χ. Αν και τα ιερά της Αθηνάς ιδρύονται συνήθως σε κορυφές λόφων, η

401 Ο διαφορετικός τύπος γραμμάτων ίσως οφείλεται σε διαφορετικά συνεργεία, διότι κάθε συνεργείο χρησιμοποιούσε 
τα δικά του σύμβολα.
402 Στη Μικρά Ασία έγινε δυνατόν να ολοκληρωθούν μεγάλα έργα κατά τον 4ο αι. π.Χ., κάτω από την περσική επικυριαρχία, 
η οποία ασφαλώς δεν μπορεί να συγκριθεί με την κατοχή της Τριφυλίας, στη διάρκεια της οποίας μάλλον καταστροφές παρά 
έργα έκαναν οι Ηλείοι.
403 Ι_έζίηθ-Βελισσαροπούλου, Πολιτική, 63, σημ. 91.
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τοποθέτηση του ναού στη συγκεκριμένη περίοπτη θέση απηχεί ασφαλώς και τις πολιτικές αντιλή
ψεις της εποχής, σύμφωνα με τις οποίες το αρχιτεκτονικό κέντρο της πόλης δεν είναι πλέον το ανά
κτορο ενός άρχοντα, αλλά (συνήθως) ένας ναός.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο ναός της Αθηνάς Μακίστου μπορεί να χρονολογηθεί στο διάστημα 525-460 π.Χ. με βάση τυπο
λογικά χαρακτηριστικά (που όμως γενικώς δεν θεωρούνται ασφαλή κριτήρια), όπως ο αριθμός των 
κιόνων της περίστασης (6 χ 13), το ενιαίο μεταξόνιο στενών και μακρών πλευρών, η γωνιαία συστολή 
των κιόνων, η εσωτερική δίτονη κιονοστοιχία με περιττό αριθμό κιόνων σε κάθε πλευρά και ο βαθύ
τερος του προνάου οπισθόδομος.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ404

Σύμφωνα με τα αναλογικά στοιχεία, ο ναός κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 510-480 π.Χ. Τα στοι
χεία αυτά είναι: η αναλογία πλάτους προς μήκος των εξωτερικών διαστάσεων των πλευρών του 
σηκού, οι διαστάσεις (14,18x32,94 μ.) και οι αναλογίες (1:2,323) του στυλοβάτη, το γεγονός ότι 
ο ναός ήταν εκατόμπεδος, το μήκος του δωρικού ποδός (32,70 εκ.) που χρησιμοποιήθηκε στο ναό, 
οι συνολικές διαστάσεις (15,79x34,55 μ.) και οι αναλογίες (1:2,19) του ναού, η σχέση άνω και κάτω 
διαμέτρου του κίονα και η σχέση της άνω διαμέτρου του κίονα προς την εξοχή του άβακα από τον 
κορμό του κίονα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πολλά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του ναού αποτελούν κοινό γνώρισμα των αρχαίων μνημείων 
από τα αρχαϊκά έως και τα ελληνιστικά χρόνια και συνεπώς δεν βοηθούν στη χρονολόγηση. Υπάρχουν 
όμως άλλα που προσιδιάζουν στους αρχαϊκούς χρόνους, όπως η χρήση διαφόρων υλικών (στα κλα
σικά χρόνια το βασικό υλικό δομής είναι συνήθως ένα), το άνισο ύψος των σφονδύλων των κιόνων, η 
θέση του επιστυλίου ως προς τον άβακα και το ύψος της ζωφόρου ως προς το ύψος του επιστυλίου. 
Αξιόλογο επίσης στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η προέκταση της ευθείας γραμμής που ορίζεται 
από το έξω μέρος των μακρών πλευρών του σηκού συναντά το δεύτερο από τη γωνία κίονα της στε
νής πλευράς. (Στη γραφική αποκατάσταση δεχόμαστε ότι η προέκταση αυτή περνάει από τον άξονα 
του κίονα.) Σε αρχαϊκά παραδείγματα η προέκταση αυτή συναντάει το έσω μέρος του κίονα. 
Ιδιαίτερη όμως σημασία έχει η κατασκευή του τυμπάνου, το οποίο βρισκόταν περίπου στο ίδιο κα- 
τακόρυφο επίπεδο με το επιστύλιο και τις τριγλύφους. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν εναέτια γλυ
πτά, το τύμπανο βρίσκεται συνήθως σε σημαντική υποχώρηση, όπως παρατηρείται σε ναούς των κλα
σικών χρόνων. Η απουσία βάθους ενισχύει την άποψη ότι στις αρχικές προθέσεις των κατασκευα
στών του ναού της Αθηνάς Μακίστου δεν περιλαμβανόταν η τοποθέτηση εναέτιων γλυπτών, τα 
οποία προστέθηκαν αργότερα. Με βάση το χαρακτηριστικό αυτό και δεδομένου ότι όλοι οι αρχαϊκοί 
και οι πρώιμοι κλασικοί ναοί της περιοχής στερούνται αετωματικών γλυπτών, τα οποία τοποθετού
νται για πρώτη φορά στο ναό του Διός στην Ολυμπία, ο ναός της Αθηνάς Μακίστου μπορεί να χρο
νολογηθεί στο διάστημα μεταξύ των ετών 500-470 π.Χ.

404 Τα αναλογικά στοιχεία θεωρούνται περισσότερο ενδεικτικά παρά αποδεικτικά, ιδιαίτερα για την εποχή που κτίστηκε ο 
ναός, κατά την οποία οι αναλογίες δεν είναι τόσο ξεκαθαρισμένες όσο στα κατοπινά μνημεία των κλασικών χρόνων.
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Συνοψίζοντας μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το σύνολο των κατασκευαστικών στοιχείων οδη
γούν στη χρονολόγηση του ναού στην εικοσαετία περί το 500 π.Χ.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο ναός της Αθηνάς Μακίστου μπορεί να χρονολογηθεί με βάση τα μορφολογικά στοιχεία στους 
αμέσως μετά το 500 π.Χ. χρόνους.
Η προσπέλαση στο ναό γίνεται από το νοτιοδυτικό μέρος. Το μνημείο εμφανίζεται υπό γωνία (προ
οπτικά), ώστε να τονίζονται οι διαστάσεις του, λύση γνωστή από τα αρχαϊκά χρόνια, που απαντά
ται όμως και σε πολλά κλασικά παραδείγματα. Ο προσανατολισμός του βωμού είναι ανεξάρτητος 
του προσανατολισμού του ναού και απουσιάζει η σύλληψη ευρύτερης αρχιτεκτονικής λύσης.
Οι κίονες παρουσιάζουν έντονη μείωση και φέρουν στο άνω μέρος δύο εντομές, οι πλευρές των 
οποίων σχηματίζουν ορθή γωνία που διχοτομείται από την οριζόντιο. Οι ραβδώσεις των κιόνων μπο
ρούν να χαρακτηριστούν μάλλον ως αβαθείς και είναι απλά τόξα κύκλου. Το ύψος του άβακα είναι 
ίσο με αυτό του εχίνου, η κλίση του οποίου δείχνει πρωιμότητα και συμπίπτει με τη γενική κλίση 
των ιμάντων, χωρίς κανένα από τα ευθύγραμμα τμήματα που τους ορίζουν να είναι παράλληλο με 
την κλίση αυτή και χωρίς οι πλευρές των ιμάντων να είναι παράλληλες μεταξύ τους· απουσιάζει δη
λαδή η ομοιομορφία και η κανονικότητα των κλασικών χρόνων, ενώ ακολουθούνται αρχαϊκά πρότυ
πα. Οι ακμές των ραβδώσεων του υποτραχηλίου κατά τη συνάντησή τους με τον κατώτατο ιμάντα δι
χάζονται σε δύο ελαφρώς καμπύλα σκέλη.
Ο κανόνας έχει μεγάλο ύψος (10 εκ.), ενώ η εσοχή του από την ταινία είναι μόλις 4 χιλ. Οι μηροί 
των τριγλύφων απολήγουν άνω σε καμπύλη γραμμή. Τα γείσα των μακρών πλευρών καταλήγουν στο 
άνω μέρος σε δωρικό κυμάτιο που έχει διατομή χαρακτηριστική αντίστοιχων μνημείων του δεύτε
ρου μισού του 6ου και του πρώτου μισού του 5ου αιώνα π.Χ. Το κυμάτιο των οριζόντιων γείσων 
των μακρών πλευρών συνεχιζόταν επί του καταέτιου γείσου.
Η κλίση του αετώματος ως προς την οριζόντιο είναι 15° (1:3,73), ενώ το βάθος του αετώματος είναι 
μικρό (40 εκ.), διότι δεν υπήρχε εξαρχής πρόθεση για την τοποθέτηση εναέτιων γλυπτών.
Οι ηγεμόνες στρωτήρες είναι κορινθιακού τύπου. Τα πρόσωπά τους κοσμούνται με μαίανδρο και 
είχαν κλίση προς τα μέσα. Χαρακτηριστικός είναι και ο τύπος του ανθεμίου των ηγεμόνων καλυπτή- 
ρων, που ανοίγει στο κάτω μέρος. Η επαετίς σίμα εμφανίζει την παλαιότερη κορινθιακή μορφή, η 
οποία απαντάται και σε πήλινες αρχαϊκές σίμες.
Μεταγενέστερο χαρακτηριστικό αποτελούν οι ψευδοϋδρορρόες λεοντοκεφαλές στις γωνίες των 
αετωμάτων, οι οποίες δεν αποκλείεται να τοποθετήθηκαν στο μνημείο την ίδια εποχή με τα αρχι
τεκτονικά γλυπτά (4ος αι. π.Χ.). Η κεράμωση μπορεί και αυτή να είναι μεταγενέστερη (σύγχρονη 
πιθανώς με τα εναέτια γλυπτά και τη λεοντοκεφαλή) κατασκευασμένη κατά μίμηση παλαιότερων 
μορφών, ώστε να συμβιβάζεται με τα άλλα στοιχεία του ναού.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατά τον Ηρόδοτο405 η κατάληψη όλων των τριφυλιακών πόλεων από τους Ηλείους ολοκληρώθη
κε επί των ημερών του. Υπό την κατοχή των Ηλείων παρέμειναν έκτοτε οι Τριφύλιοι συνεχώς, με 
μικρά μόνο διαλείμματα (μετά τα μέσα του 5ου αι. π.Χ.), έως το 400 π.Χ. περίπου.

405 Ηρόδοτος 4.148.
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Η μαρτυρία του Ηροδότου έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χρονολόγηση του ναού της Αθηνάς Μακί- 
στου. Σημειώνω ότι πρώτον η κατάληψη της Τριφυλίας πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 5ου αιώ
να π.Χ. και δεύτερον ο Ηρόδοτος πέθανε μεταξύ των ετών 430-424, ίσως το 425 π.Χ. Συνεπώς, στο 
σχετικό χωρίο ο ιστορικός εννοεί πως ορισμένες τριφυλιακές πόλεις είχαν καταληφθεί πριν από 
την γέννησή του, δηλαδή λίγο πριν από το 480 π.Χ., πιθανώς το 484 π.Χ. Αλλιώς δεν θα είχε νόημα 
η φράση του «τουτέων δέ τάς πλεϋνας έπ’ έμέο Ήλεϊοι ¿πόρθησαν»406.
Η περιοχή της Τριφυλίας που είχε καταληφθεί από τους Ηλείους πριν από το 480 π.Χ. δεν μπορεί 
να ήταν μεγάλη, αφού οι Λεπρεάτες πολέμησαν ως αυτοτελείς κατά των Περσών κατά τους Περ
σικούς πολέμους407. Τα πολεμικά γεγονότα που προαναφέρθηκαν ο Ηρόδοτος θα τα γνώριζε από 
αφηγήσεις γεροντοτέρων ή, εφόσον αυτά βρίσκονταν σε εξέλιξη, θα συνέβαιναν όταν ο Ηρόδοτος 
ήταν σε μικρή ηλικία. Υποθέτω, λοιπόν, ότι οι Ηλείοι κατέλαβαν αρχικά τις κοντινότερες σε αυτούς 
πόλεις, μεταξύ των οποίων τη Μάκιστο, που δεν απέχει πολύ από τον Αλφειό, ο οποίος όριζε τα σύ
νορα Ηλείων-Τριφυλίων.
Αν ο ναός είναι έργο των Τριφυλίων, κτίστηκε πριν από την κατάληψη της Μακίστου, δηλαδή πολύ 
πριν από το 480 π.Χ. Αν είναι έργο των Ηλείων, δεν θα κτίστηκε πριν από το τέλος των πολεμικών 
επιχειρήσεων σε βάρος των Τριφυλίων. Οι περισσότερες τριφυλιακές πόλεις έπεσαν ζώντος του 
Ηροδότου, όχι βεβαίως χωρίς αντίσταση. Γνωστό είναι επίσης ότι το μακρινό από την Ηλεία Λέπρεο 
πολλές φορές επαναστάτησε και επανακαταλήφθηκε. Συνεπώς, οι πολεμικές επιχειρήσεις των Ηλεί
ων θα κράτησαν μερικά χρόνια μετά το 480 π.Χ., δηλαδή κατά τη δεκαετία που ακολούθησε. Άλλω
στε η Πίσα, της οποίας παραδοσιακοί εχθροί της ήταν οι Ηλείοι, καταστράφηκε το 472 π.Χ.408.
Τα πολεμικά γεγονότα μεταξύ Ηλείων και Τριφυλίων διήρκεσαν αρκετά χρόνια. Αυτό προκύπτει 
έμμεσα και από το ρήμα «επόρθησαν» που χρησιμοποίησε ο Ηρόδοτος στην περιγραφή των γεγο
νότων: αν επρόκειτο για επεισόδια που κράτησαν μόνο μερικά έτη, λόγω της ενδεχομένως συντρι
πτικής στρατιωτικής υπεροχής των Ηλείων, ο Ηρόδοτος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αντί του 
«πορθώ» (που δείχνει κάποια σοβαρή προσπάθεια και διάρκεια)409 το ρήμα «εκστρατεύω», ρήμα 
που χρησιμοποιήθηκε για τις πολεμικές επιχειρήσεις των Περσών κατά της Ελλάδας. Οι αλλεπάλ
ληλες, πάντως, απόπειρες αυτονόμησης των τριφυλιακών πόλεων δείχνουν ότι οι Ηλείοι διέθεταν 
μεν μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη από τους Τριφυλίους, αλλά η διαφορά δεν ήταν τόση ώστε να 
αποτρέπει τους Τριφυλίους από επαναστατικές διαθέσεις. Αν μάλιστα ο Ηρόδοτος αναφέρει τα 
πολεμικά γεγονότα, όχι μόνον από αφηγήσεις τρίτων αλλά ως σύγχρονα της εποχής του (το πλέ
ον πιθανό, αφού δεν αναφέρει πώς τα γνωρίζει), τότε είναι βέβαιο ότι οι επιχειρήσεις των Ηλείων 
δεν τερματίστηκαν πριν από το 472 π.Χ., όταν δηλαδή ο Ηρόδοτος ήταν νεαρός και σε θέση να έχει 
ιδία αντίληψη όσων συνέβαιναν. Το γεγονός άλλωστε ότι ο ναός του Διός στην Ολυμπία κτίστηκε 
και με λάφυρα από τον πόλεμο κατά των Τριφυλίων εξηγεί, από μια μεριά, πώς οι Ηλείοι μπόρεσαν

406 Θα μπορούσε επίσης λέγοντας «τάς πλέονας», ο Ηρόδοτος να εννοεί πως καμία τριφυλιακή πόλη δεν είχε καταλη
φθεί πριν από τη γέννησή του και ότι επί των ημερών του καταλήφθηκαν οι περισσότερες (στη βόρεια Τριφυλία), ενώ κά
ποιες (όπως το Λέπρεο) παρέμειναν για πάντα ελεύθερες. Όμως, αυτό δεν είναι ιστορικά αληθές, διότι για μεγάλα χρονι
κά διαστήματα, ζώντος του Ηροδότου και σε ώριμη ηλικία, η Τριφυλία ήταν υπό ηλειακό έλεγχο.
407 Το Λέπρεο είναι η μόνη από τις τριφυλιακές και ηλειακές πόλεις που έλαβε μέρος στη μάχη των Πλαταιών και ανα- 
γράφηκε στο βάθρο του αγάλματος του Διός που αφιέρωσαν οι νικήτριες ελληνικές πόλεις. Ο στρατός των Ηλείων δεν 
έλαβε μέρος στη μάχη, γιατί έφτασε με καθυστέρηση. Εν τούτοις οι Ηλείοι αναγράφηκαν στο εν λόγω βάθρο, εξαιτίας της 
γενικότερης διάθεσής τους ή της απόφασης των αναθετών, που υπαγορεύτηκε μάλλον από πολιτικούς λόγους.
408 Οι Ολυμπιακοί Αγώνες τελούνταν αρχικά υπό την προεδρία της Πίσας στην οποία ανήκε η Ολυμπία. Οι Πισάτες, μετά 
την ήττα τους από τους Ηλείους κατά τον πόλεμο μεταξύ των ετών 588-572 π.Χ., κατέστησαν υποτελείς των Ηλείων, δεν 
έπαψαν όμως ποτέ να προσπαθούν να ανακτήσουν την ανεξαρτησία τους.
409 Το ρήμα «πορθώ» έχει την έννοια του λεηλατώ, καταστρέφω, καταλαμβάνω. Ο Θουκυδίδης το χρησιμοποιεί με την έν
νοια του εκπορθώ.
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να προγραμματίσουν την ανέγερση του ναού του Διός, που άρχισε το 472/1 π.Χ. Ο ναός του Διάς 
δεν θα ήταν δυνατόν να κτίζεται όσο διαρκούσε ο πόλεμος εναντίον των Τριφυλίων και μάλιστα σε 
μια τόσο ευαίσθητη και αμφισβητούμενη ιερή πόλη όπως η Ολυμπία, που και στο παρελθόν υπήρ
ξε αντικείμενο διαμάχης. Αν, λοιπόν, ο ναός της Αθηνάς Μακίστου ήταν έργο των Ηλείων, θα μπο
ρούσε να κτιστεί μόνο μετά το πέρας των εργασιών ανέγερσης του ναού του Διός, δηλαδή μετά 
το 457 π.Χ. Η παράλληλη ανέγερση των δύο ναών δεν είναι πιθανή, αφού οι Ηλείοι κατασκεύασαν το 
ναό του Διός με λάφυρα που προέρχονταν και από τη Μάκιστο. Συνεπώς, η ανέγερση του ναού 
της Αθηνάς Μακίστου από τους Ηλείους θα μπορούσε να γίνει το νωρίτερο στα μέσα περίπου του 
5ου αιώνα π.Χ., γεγονός που δεν συμβιβάζεται με τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του ναού.
Όσον αφορά στα αρχιτεκτονικά γλυπτά του ναού της Αθηνάς, οι Τριφύλιοι είτε δεν είχαν σκοπό να 
τα τοποθετήσουν στην αρχική φάση κατασκευής -το  πιθανότερο- είτε κάποια σοβαρή αιτία, όπως 
ο πόλεμος, τους ανάγκασε να διακόψουν τις σχετικές εργασίες που γίνονται μετά το τέλος της κα
τασκευής του ναού. Με βάση, λοιπόν, τα ιστορικά δεδομένα ο ναός της Αθηνάς Μακίστου χρονο
λογείται πριν από το 485 π.Χ.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο ενιαίος χαρακτήρας των αρχιτεκτονικών στοιχείων δείχνει ότι ο ναός της Αθηνάς Μακίστου ολο
κληρώθηκε σε μία φάση. Αν οι εργασίες είχαν διακοπεί για κάποιο λόγο (οικονομικό, πολεμικό ή 
άλλο) επί μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό θα είχε φανεί στα διάφορα στοιχεία του ναού και κυρίως 
στα μέλη της ανωδομής. Όμως, η έντονη κλίση του αετώματος δείχνει ότι και το τμήμα της οικοδο
μής που κατασκευάζεται τελευταίο παρουσιάζει τον ίδιο πρώιμο χαρακτήρα. Δεν λείπουν, βεβαίως, 
τα παραδείγματα μνημείων με ηθελημένους αρχαϊσμούς, σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, αν και το 
ύφος είναι πρώιμο, υπάρχουν συνήθως στοιχεία ή λεπτομέρειες που προδίδουν την όψιμη κατα
σκευή. Συνεπώς, η υπόθεση ότι οι οικοδομικές εργασίες διακόπηκαν αμέσως μετά την ολοκλήρω
ση του μνημείου και λίγο πριν τοποθετηθεί ο γλυπτός διάκοσμος δεν πρέπει να θεωρηθεί πιθανή. 
Προκύπτει, δηλαδή, και πάλι το συμπέρασμα ότι η τοποθέτηση των εναέτιων γλυπτών δεν περιλαμ- 
βανόταν στις προθέσεις των κατασκευαστών του ναού- άλλωστε, η τοποθέτηση γλυπτών στο αέ
τωμα δεν αποτελεί πάντα την τελευταία εργασία στο μνημείο, αφού ακολουθούν εργασίες επίχρι- 
σης410. Δεδομένου ότι δεν βρέθηκαν ανεπίχριστα μέλη, συμπεραίνουμε ότι ενώ οι επιχρίσεις είχαν 
ολοκληρωθεί, δεν είχαν αρχίσει οι εργασίες τοποθέτησης αρχιτεκτονικών γλυπτών. Ορισμένες, βε
βαίως, επιχρίσεις ίσως έγιναν μετά την τοποθέτηση των αρχιτεκτονικών γλυπτών, σε κάποια φάση 
ανακαίνισης του ναού411.
Η κατασκευή του ναού της Αθηνάς Μακίστου έλαβε χώρα, με βάση τα: 
α. τυπολογικά στοιχεία, στο διάστημα 525-460 π.Χ. 
β. αναλογικά στοιχεία, στο διάστημα 510-480 π.Χ. 
γ. κατασκευαστικά στοιχεία, στο διάστημα 510-490 π.Χ. 
δ. μορφολογικά στοιχεία, αμέσως μετά το 500 π.Χ. 
ε. επιγραφικά στοιχεία, αμέσως μετά το 500 π.Χ.

410 Τα κτήρια κτίζονταν, βεβαίως, από κάτω προς τα πάνω, όμως τα τελειώματα (επιχρίσματα κ.λπ.) άρχιζαν από πάνω.
411 Κατά τις εργασίες ανακαίνισης ίσως έγιναν περιτένειες στους λίθους της κρηπίδας. Οι περιτένειες στατιστικά χαρα
κτηρίζουν δωρικά μνημεία από τον 4ο αι. π.Χ. και μετά, αν και στην ευθυντηρία του ναού του Δαφνηφόρου Απόλλωνος στην 
Ερέτρια υπάρχει περιτένεια.
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στ. οικονομικά στοιχεία, είχε ολοκληρωθεί πριν από το 485 π.Χ. 
ζ. ιστορικά στοιχεία, είχε ολοκληρωθεί πριν από το 485 π.Χ.
Κοινό διάστημα των περιόδων που προαναφέρθηκαν είναι η δεκαετία μετά το 500 π.Χ. Στη δεκαετία 
αυτή χρονολογείται ο ναός και μόνον από τα μορφολογικά του στοιχεία, που είναι τα πλέον αξιόπι
στα, αφού δεν υπάρχουν διαφορετικές επιγραφικές, ιστορικές ή ανασκαφικές μαρτυρίες.
Όσον αφορά στη χρονολογική σχέση του συνόλου των μνημείων του αρχαιολογικού χώρου, θεωρώ 
ότι πρώτα κατασκευάστηκε ο βωμός, μετά ο ναός, κατόπιν ο περίβολος και τα βοηθητικά κτήρια και 
τέλος τοποθετήθηκαν τα αρχιτεκτονικά γλυπτά.

271



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Άβδηρα, μνημεία 259 
Αθήνα, ακρόπολη, μνημεία 151, 243, 260 

Βασίλειος στοά 215
Ερέχθειο 168, 192, 198, 202, 215, 217, 231 
ναός Αθηνάς (εκατόμπεδον) 184, 192, 231, 232, 
237, 256
ναός Αθηνάς Νίκης 172, 192, 202, 217, 249, 261 
ναός Απόλλωνος Δελφινιού 232 
ναός Άρεως 194
ναός Ηφαίστου 184, 185, 190, 193, 196, 200-202, 
205, 206, 208, 210, 212, 213, 216-218, 229-235, 
237-244, 246-248, 250, 253, 255-258, 261 
ναός Ολυμπίου Διός 168, 197, 232, 234 
Παρθενών 25, 150, 164, 168, 172, 173, 185, 186, 
190-193, 195, 196, 198-200, 202, 205-208, 210, 
212, 213, 215-218, 220, 229-234, 236-242, 245-
250, 252-261
Παρθενών I (πώρινος) 230, 253, 261 
Ποικίλη στοά 255
Προπαρθενών 192, 198, 242, 253, 255 
Προπύλαια 168, 206, 208, 210, 214, 217, 239, 242, 
244, 253

Αίγινα, ναός Απόλλωνος 190, 193, 205, 206, 233, 235, 
239, 240, 242, 243, 250, 252, 253, 255-257, 259 
ναός Αρτέμιδος 232, 243, 250, 259 
ναός Αφαίας (αρχαϊκός) 185, 191, 196, 200, 201, 
204-206, 213, 216, 217, 232, 237-239, 241-243,
251, 255, 256
ναός Αφαίας (κλασικός) 172, 184-186, 190, 192, 
195, 196, 200-203, 205, 206, 208, 210, 213, 215- 
218, 220, 228, 230-234, 237, 239-244, 246-257, 
259-261

Άκανθος, ναός Αθηνάς 249 
Άκρα Σύμης, ναός Αθηνάς 249 
Ακράγας, ναός Α «Ηρακλέους» 184, 185, 190, 192, 

193, 199, 206, 208, 216, 218, 230, 231, 233-235, 
237-241, 243, 246-248, 252, 254, 256 
ναός Αθηνάς 249
ναός Β Ολυμπίου Διός 184, 205, 206, 231, 232, 
235, 237-241, 243, 253-256 
ναός ϋ «Ήρας Λακινίας» 184, 185, 190, 192, 193, 
205, 206, 208, 218, 229-231, 234, 235, 237-241,

243, 247, 248, 252-256
ναός Ρ «Ομονοίας» 184, 185, 190, 192-194, 205, 
206, 208, 213, 218, 229-231, 233-235, 237-241,
243, 246-248, 252, 253, 255
ναός Θ «Ηφαίστου» 184, 218, 239, 240, 243, 247, 
248, 253
ναός Η «Ασκληπιού» 184, 243 
ναός I «Διοσκούρων» 184,190,206, 208,218,229, 
234, 235, 237-241, 243, 247, 248, 255 
ναός Ι_ 190, 205, 208, 234, 237-240, 243, 253-255 

Ακραίφνιο, ναός Προναίας Αθηνάς 249 
Αλίαρτος, ναός Αθηνάς 249 
Αλικαρνασσός, μαυσωλείο 217 
Αλίφειρα, ναός Αθηνάς 153, 181, 189, 190, 192, 205, 

206, 208, 212, 215, 216, 218, 224, 225, 235, 237- 
240, 242-244, 247-253, 255-260 

Άμφισσα, ναός Αθηνάς 249 
Άργος, Ηραίο, δυτικό κτήριο 244 

Ηραίο, μνημεία 252, 254 
ναός Αθηνάς Οξυδερκούς 249 
ναός Ήρας 153,185,186,190,193,194,196, 202,
205, 206, 208, 212, 215-218, 220, 231, 232, 235, 
241-243, 248, 250, 255-257, 261

Άρτα, ναός 232, 234, 246, 259 
Ασέα, ναός Ποσειδώνος και Αθηνάς Σώτειρας 205, 

229, 231, 232, 249, 255, 256 
ναός στη θέση Προφήτης Ηλίας 229, 231, 256 

Άσσος, ναός Αθηνάς 184, 186, 188, 190, 192, 205- 
208, 212, 217, 218, 229, 232-234, 237, 238, 242,
244, 248-251, 254-256, 258 

Αττική, μάρμαρα Πεντέλης 151, 154 
Αυλίδα, ναός Αρτέμιδος 197, 232 
Άφυτη, ναός Άμμωνος Διός 243, 245
Βάσσες, ναός Επικουρίου Απόλλωνος 153, 165, 184, 

185, 190, 191, 193, 194, 197, 198, 200-202, 205,
206, 208-210, 212, 213, 215-218, 220, 223, 224, 
228, 230, 232-242, 244-248, 251-258, 261
ναός πρόδρομος Επικουρίου Απόλλωνος 233 

Βεργίνα, μνημεία 259 
Βραυρών, ναός Αρτέμιδος 197, 232

Στοά 190, 200, 205, 206, 208, 210, 218, 241, 242, 
248, 255

Με αστερίσκο δηλώνεται η ειδική πραγμάτευση του λήμματος.
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Γέλα, ναός Αθηνάς 249 
Γιτάνη Θεσπρωτίας, ναός 250 

στοά 185
Γόννοι Περραιβίας (Τέμπη), ναός Αθηνάς 250 
Γόρτυς, ναός Αθηνάς 250 

ναός Απόλλωνος Πυθίου 231 
Γύθειο, ναός Αθηνάς 249
Δελφοί, Θησαυρός Αθηναίων 190,193, 200, 201,204- 

206, 208, 215, 232, 237, 248, 253, 255, 256, 259, 
265
Θησαυρός Σιφνίων 168 
Θόλος 206, 241, 255 
Θόλος, παλαιό 232, 242
Μαρμαριά, Θησαυρός δωρικός 208, 232, 254, 256 
μνημεία 260
ναός Απόλλωνος 168, 191, 193, 194, 197, 205, 
206, 215, 220, 230, 232, 233, 235, 237, 241, 242, 
247, 250-253, 255, 259
ναός Απόλλωνος (Αλκμεωνιδών) 200, 208, 230, 
233, 242, 250, 253, 260, 261 
ναός Προναίας Αθηνάς 1195, 242, 250, 253, 254 
ναός Προναίας Αθηνάς II 184, 190, 193, 200, 201, 
205, 215, 224, 226, 230, 234, 242, 244, 248, 250, 
252, 253, 256, 259

Δήλιο Πάρου, ναός Αρτέμιδος 200-202,205,208, 213, 
215-217, 232, 242, 249, 252, 253, 255, 256, 259 

Δήλος, «βουλευτήριο», κτήριο Δ 232
Θησαυρός, ανατολικά του Θησαυρού των Καρυ- 
στίων 232
Θησαυρός Καρυστίων 232
ναός Απόλλωνος («Αθηναίων») 184,206,208,210,
217, 233, 237-241, 247, 248, 250
ναός Απόλλωνος («Δηλίων») 193, 200, 217, 229, 
230, 232-234, 237-240, 250, 254 
ναός Δώδεκα Θεών 200, 208 
ναός Ήρας 208, 243, 256 
ναός Ίσιδος 257 
Οίκος Ναξίων I 197, 232 
Οίκος Ναξίων II 196, 232 

Δίδυμα, ναός Απόλλωνος 184, 233, 234 
Δρήρος, ναός 196, 198, 231 
Έγεστα, ναός 185, 190-192, 205, 206, 208, 212, 213,

218, 230, 231, 233, 234, 237-242, 247, 248, 256 
ναός ιωνικός 184
ναός «Mango» 206, 208, 216 

Ελάτεια, ναός Αθηνάς Κραναίας 249 
Ελέα, ναός Αθηνάς 249, 250 
Ελευσίνα, ναός Αρτέμιδος Προπυλαίας 168, 184, 217 

Τελεστήριο 260
Εμπόριό Χίου, ναός Αθηνάς 250 
Επίδαυρος, Άβατον 164 

Θέατρο 242

Θόλος 217, 220, 241, 253
μνημεία 186, 232, 260
ναός Αθηνάς Κισσαίας 249
ναός Απόλλωνος Μαλεάτα 232, 259
ναός Αρτέμιδος 197, 217, 232, 261
ναός Ασκληπιού 165, 194, 197, 198, 206, 217,
220, 232, 234, 235, 241, 243, 246, 247, 253, 255,
257,258
ναός Κυνορτίου 197

Επιζεφύριοι Λοκροί, ναός ιωνικός στη θέση ΜβΓβεά 
178, 185, 196, 203, 234, 235, 246, 247 
ναός Ολυμπίου Διός 231, 242 

Ερέτρια, ναός Δαφνηφόρου Απόλλωνος 192,195,197, 
224, 231-235, 239, 242, 246, 251, 254, 256, 270 

Έφεσος, ναός Αρτέμιδος (παλαιός) 234 
ναός Αρτέμιδος II 184, 192, 197, 217, 232 

Ηράκλεια Λάτμου, ναός Αθηνάς 249 
Θάσος, ναός Αθηνάς 224, 249 

ναός Ηρακλέους 196, 232
Θέρμο, ναός Απόλλωνος 184, 196, 218, 231, 233-235 
Θήβα, ναός Ισμηνίου Απόλλωνος 191, 192, 233, 237, 

238, 240, 247, 249, 256 
Θήρα, ναός Απόλλωνος Καρνείου 198 
Ιαλυσός, ναός Αθηνάς 249 
Ιμέρα, ναός «Νίκης» 167,184,185,192,203,216,218, 

231, 234, 235, 239, 247, 249, 251, 253, 265 
Ιππώνιο, ναός 235
Ισθμια, ναός Ποσειδώνος (παλαιός) 196, 198, 232 

ναός Ποσειδώνος 193, 196, 198, 205, 215, 218, 
229, 232, 234, 235, 241, 250, 255, 256, 259 

Καλυδών, μνημεία 260
ναός Αρτέμιδος Λαφρίας 224, 226, 231, 233, 235, 
244, 247, 250, 260 

Κάμειρος, ναός Αθηνάς 249 
Καρθαία Κέας, ναός Αθηνάς 242, 243, 249 

ναός Απόλλωνος 197
Καυλωνία, ναός 193,208,216,239,247,248,253,254 
Κέρκυρα, ναός Αρτέμιδος 164, 184, 186, 196, 198, 

203, 204, 229, 230, 232, 239, 244, 256, 258, 261 
ναός στο Καρδάκι 184 

Κνωσός, βίλλα Διονύσου 252 
Κομποθέκρα Ηλείας, ναός Αρτέμιδος Λιμνάτιδος 25, 

26, 222-223*, 231, 243, 248, 249, 254, 257, 258 
Κόρινθος, ναός Αθηνάς Χαλινίτιδος 249

ναός Απόλλωνος 184, 189, 190, 192, 193, 196, 
198, 202, 205, 218, 224, 225, 230-235, 237, 238, 
241-243, 245, 248, 252, 253, 256, 260 
ναός Ασκληπιού 220

Κρίμισσα, ναός Απόλλωνος Αλαέως 232, 235 
Κρότων, ναός Ήρας 184, 189-191, 237-240, 253 
Κύθνος, ναός «Αφροδίτης» 224 
Κυνουρία, ναός Απόλλωνος 254
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Κυρήνη, ναός Απόλλωνος (παλαιός) 233 
ναός Διός 192-194, 197, 235, 247, 252, 254 

Κως, ναός Ασκληπιού 224, 234 
Λας, ναός Αθηνάς Ασίας 249 
λατομεία κογχυλιάτη 150-153*, 158, 242-243* 

πωρολίθου 224, 243 
μαρμάρου 150-151*, 153-154*

Λεβήν, ναός Ασκληπιού 252 
Λέπρεο, ναός Δήμητρος 25, 185, 190, 205, 208, 224, 

227-228*, 231, 243, 248, 251, 258 
Λέρνα, ναός Αθηνάς Σαίτιδος 249 
Λίνδος, ναός Αθηνάς 178,184,194,202,205,206,208, 

215, 217, 224, 235, 239, 241, 243, 245, 249-251 
Λουσοί, ναός Αρτέμιδος 197, 198, 232 
Λυκόσουρα, ναός Δέσποινας 153, 198, 217 
Μαγνησία επί Μαιάνδρω, ναός Αρτέμιδος Λευκοφρυ- 

ηνής 184, 197, 232, 234
Μαζαράκι (Ρακίτα Πατρών), ναός (εκατόμπεδον) 231 
Μάζι, εκκλησία 27, 47, 175 

Κόκκινη εκκλησιά 27, 35, 175 
μνημεία 30, 35
ναός Αθηνάς Σκιλλουντίας 30 
ναός Αρτέμιδος Δαιδαλείας 30 
νεκροταφεία 27, 35 
σπήλαιο 35 
Χαμολιά 35

Μέγαρα, ακρόπολη Αλκάθου, ναός Αθηνάς 249 
Μέσα Λέσβου, ναός 199
Μεσσήνη, Γυμνάσιο 252' πρόπυλο Γυμνασίου 193, 

204, 256 
μνημεία 153, 243
ναός Αρτέμιδος Λιμνάτιδος 231, 246 
ναός Αρτέμιδος Ορθιας 186, 220 
ναός «Ασκληπιού» 26,185,186,202,220,224,231, 
235, 251
ναός Ειλειθυίας και Κουρήτων 231 

Μεταπόντιο, ναός Α Απόλλωνος 184, 192, 196, 232, 
233, 242, 243, 248, 254, 256 
ναός Β Ήρας 184, 192, 193, 196, 230, 232, 233, 
242, 243, 247, 256 
ναός D (ιωνικός) 192, 234, 242, 243 
ναός Ήρας («Tavole Palatine») 190,192, 235, 237, 
238, 240, 242, 243, 248, 251, 252 

Μητρόπολη Καρδίτσας, ναός Απόλλωνος 188, 217, 
233, 258

Μίλητος, ναός Αθηνάς 199 
Μολύκρειο Αιτωλίας, ναός «Ποσειδώνος» 169, 184, 

185, 197, 224, 226, 229-231, 235, 248, 256 
Μπαϊρακλί Σμύρνης, ναός Αθηνάς 249 
Μπόμπες (Μακρύσια Ηλείας), ναός Διός 25-27, 222*, 

223, 243, 257, 258 
Μυκήνες, ναός Αθηνάς 249

Νάξος, ναός Απόλλωνος 232, 233 
Νεάνδρεια Τρωάδος, ναός 196, 232 
Νεμέα, ναός Διός 26, 164, 165, 185, 190, 193, 197, 

200-202, 205, 206, 208, 210, 212, 215, 216, 218, 
220, 230, 232, 234, 235, 237-241, 243, 244, 246- 
248, 253, 255, 256, 258, 259 

Νότιον, ναός Αθηνάς Πολιάδος 250 
Ξάνθος, ναός Λητούς 168 
Ολυμπία, Άλτις 245 

Βουλευτήριο 254
Θησαυρός Γελώων 192, 244, 252, 254, 256, 266 
Θησαυρός Μεγαρέων 190, 206, 208, 213, 215,
216, 244, 248, 249, 256, 260 
Θησαυρός Μεταποντίων 192, 256 
Θησαυρός Σικυωνίων 190, 192, 193, 200, 205, 
215, 232, 243, 244, 247, 252, 254, 256 
Θησαυρός Συρακουσίων 253, 256
Μητρώον 193, 202, 218, 223, 257 
μνημεία 254, 259
ναός Διός 25, 34,153, 178, 181,184-186,189-191, 
193, 195, 196, 199-203, 205, 206, 208, 212, 213, 
215-218, 220, 223-225, 227, 228-229* 230-235, 
237-242, 244-253, 256-258, 260, 261, 262-263*, 
266, 267, 269, 270
ναός Ήρας 150, 181, 189-191, 196, 198-201,215, 
218, 220, 224, 229, 231-235, 247, 251, 254, 257, 
258, 260

ορυχεία σιδήρου 156
Ορχομενός Αρκαδίας, ναός (εκατόμπεδον) 229, 254 

ναός Αρτέμιδος Μεσοπολίτιδος 250 
Παλλάντιο, ναός Α 198
Παλλήνη, ναός Αθηνάς 193, 196, 202, 206, 217, 224, 

229, 232, 234, 247 
Πάρος, Θόλος 232 

μάρμαρο 153, 154 
ναός Αθηνάς 249 
ναός Απόλλωνος Πυθίου 232, 256 

Πέλλα, μνημεία 259 
Πελλήνη Αχαΐας, ναός Αθηνάς 249 
Περαχώρα, ναός Ήρας 198 
Πέργαμος, ναός Αθηνάς Πολιάδος Νικηφόρου 184,

217, 224, 245, 250
Περιβόλια Φιγαλείας, ναός 153, 248, 258
Πλάταια, ναός Ήρας (;) 192
Ποσειδωνία, ναός Αθηνάς 26,190,193,199,203,212,

217, 218, 229-232, 234, 235, 237, 238, 240, 242, 
243, 247-250, 252, 255, 256, 259
ναός Αργείας Ήρας 26, 151, 192, 203, 208, 212,
218, 229, 230, 232, 234, 235, 240, 242, 243, 247, 
248, 251, 253, 255, 256, 259
ναός Ήρας I 178, 190, 192, 194, 196, 230-232, 
234, 235, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 250-
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256, 259
ναός Ήρας II 25, 184, 185, 190, 191, 193, 195, 
196, 199, 203, 206, 208, 209, 218, 220, 230-235, 
237-243, 246-248, 250, 252, 253, 256, 257, 263* 

Πρασιδάκι, ναός Αθηνάς 25, 26, 159, 181, 184-186, 
189, 190, 192, 194-196, 200, 201, 203, 206, 214,
215, 218, 220, 223-227*, 229-235, 237, 238, 241, 
243-245, 247-260, 261-262*, 265

Πριήνη, ναός Αθηνάς Πολιάδος 217, 234, 250 
Πρινιάς, ναός 196, 231
Πτώο, ναός Απόλλωνος 193, 194, 212-214, 229, 233,

234, 256
Ραμνούς, ναός Θέμιδος 184, 250

ναός Νεμέσεως 185, 190, 193, 200-202, 205, 206, 
208, 210, 213, 215-218, 230, 231, 235, 237, 238, 
240, 242, 248, 250, 254, 258 

Ρόδος, ναός Αθηνάς Πολιάδος και Διός Πολιέως 249 
Σαγκρί Νάξου, ναός Δήμηχρος 196, 198, 231 
Σαμικό, ιερό Ποσειδώνος Σαμίου 34 
Σαμοθράκη, μνημεία 256 

ναός 217
στοά αναθημάτων 199 

Σάμος, ναός Ήρας I 196, 231, 232, 250 
ναός Ήρας II 231, 232 
ναός Ήρας III 197
ναός Ήρας IV 184, 197, 232, 234, 245 

Σάρδεις, ναός Αρτέμιδος 197, 231, 232 
Σελινούς, ακρόπολη 245 

λατομεία 252
Μέγαρο Δήμητρος Μαλοφόρου 192, 195, 199, 
205, 215, 242, 243, 248, 2501 πρόπυλο Μεγάρου 
Δήμητρος Μαλοφόρου 242, 243 
μνημεία 245, 259
ναός Α Απόλλωνος 184, 191-193, 203, 206, 208,
216, 218, 231-235, 237-240, 242-244, 246-248, 
251-253, 256
ναός Αθηνάς 242, 243, 250
ναός Β, μικρός πρόστυλος δωρικός 184, 254
ναός C 184, 190-192, 199, 203, 205, 230-232, 234,
235, 242, 243, 246-248, 250-252, 256
ναός D 184,190, 192, 193, 203, 205, 218, 229-231, 
234, 235, 237, 238, 240, 242-244, 247, 248, 250-
252, 256
ναός ER Ήρας 184, 190, 193, 203, 205, 206, 208, 
218, 231, 232, 234, 235, 237-244, 247, 248, 250-
253, 256
ναός FS 184, 190, 192, 193, 203, 205, 230-232, 
234, 235, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 250- 
252, 256

ναός ΘΤ Απόλλωνος 192, 196, 198, 199, 203, 205, 
220, 229, 230, 232-235, 241-244, 248, 250, 253-255 
ναός Ο 242, 243, 250 

Σκιλλούς, ναός Αθηνάς 30
Σούνιο, ναός Αθηνάς 184, 192, 193, 197, 232, 242, 

249-251
ναός Ποσειδώνος 172, 190, 195, 200-202, 206, 
208, 210, 214, 217, 220, 229, 231, 234, 235, 237- 
242, 244, 247-250, 253, 255, 257-260 
ναός Ποσειδώνος (παλαιός) 195, 196, 205, 229- 
232, 234, 248, 255

Σπάρτη, ναός Αθηνάς Χαλκιοίκου 249 
ναός Ορθιας Αρτέμιδος 232, 250 

Στράτος, ναός Διός 184,185,190,191,193, 197, 200- 
203, 205, 206, 208, 213, 218, 220, 231, 234, 235, 
237-243, 247, 248, 252, 253, 255, 256 

Σύβαρις, ναός Αθηνάς 249 
Συρακούσες, ναός Αθηνάς 184, 189, 190, 203, 205, 

206, 208, 218, 230, 233, 234, 237-243, 247, 248, 
252, 253, 255, 256
ναός Απόλλωνος 184, 190,192, 193, 198, 230-235, 
241-243, 252, 253, 256
ναός Ολυμπίου Διός 190, 192, 193, 230, 234, 
235, 243

Σύρος, ναός Αθηνάς Φρατρίας 249 
Ταξιάρχης Αιτωλίας, ναός Α 192, 231, 254 
Τεγέα, ναός Αλέας Αθηνάς 153, 184, 185, 190, 193, 

194, 197, 198, 200-202, 205, 206, 208, 212, 216- 
218, 220, 231, 232, 234, 237, 239, 241, 247, 248, 
250, 253, 255-259 
ναός Αλέας (αρχαϊκός) 199, 220 
ναός Αρτέμιδος Κνακεάτιδος 184, 192, 200, 202, 
206, 213, 224, 230, 232, 237, 238, 241, 242, 254, 
256, 257

Τήλος, ναός Αθηνάς Πολιάδος και Διός Πολιέως 249 
Τίρυνς, ναός Αθηνάς 249 
Τροία, ναός Αθηνάς 237, 250 
Υάμπολη (Καλαπόδι), ναός Ελαφηβόλου Αρτέμιδος 

205, 234, 239, 242, 253, 254, 260 
Ύρια Νάξου, ναός 197, 232, 245, 250 
Φαρές (Καλαμάτα), ναός Αθηνάς Νεδουσίας 249 
Φιγάλεια, ναοί 258

ναός Αθηνάς και Διός Σωτήρος 249, 258 
Φλύα Αττικής, αρχαϊκό τελεστήριο Μεγάλων Θεών 

255
Χρυσή Τρωάδος, ναός Απόλλωνος Σμινθέως 233 
Ωρωπός, ναός Αμφιαράου 197, 232
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SUMMARY

THE ARCHITECTURE OF THE TEMPLE OF ATHENA AT MAKISTOS

The temple of Athena at Makistos stands at an altitude of 354 m above sea level in the township of Skil- 
loundia (formerly Mazi) within the municipality of Skillous in the province of Olympia, in the county of 
Elis. Mazi is the former name of the village, which is located one kilometre to the east of the modern set- 
tlement. Makistos was a city of ancient Triphylia. Ancient Triphylia corresponds roughly to the modern 
province of Olympia. This region includes several temple sites, such as Babes (small temple of Zeus), 
Kombothekra (of Limnatis Artemis), Prasidaki (of Athena), and Lepreon (of Demeter).

Excavation history

In 1880, Kastorchis and Kavvadias excavated the sort sides of the temple, which was preserved up to 
some height. In 1939, Stavropoulos searched for pedimental sculptures. In 1959, Zapheiropoulos dis- 
covered several architectural members. In 1960, Gialouris uncovered the narrow ptera of the temple, the 
pronaos and the altar. From 1978 to 1981 Trianti excavated the remainder of the temple and the sur- 
rounding area. She also found a decree recording the name of Athena and those of a number of citi- 
zens of Makistos. In 1985, Trianti published a dissertation on the sculptural decoration of the pediments. 
In 1997,I published a dissertation on the architecture.

Damage to the temple

The temple was damaged by fire, as is demonstrated by the curvature of the surfaces of the architec- 
tural members, caused by high temperatures. In several instances the damaged side touches the 
ground. This proves that the stones were damaged before the temple collapsed. This also explains why 
we have found no ridge tiles, very few ‘common’ tiles, no rear parts of the geisa of the long sides (which 
were located near wooden beams), few members from the cella, etc.

Members from the temple were used as building material for a Byzantine church; similarly, at the end 
of the 19th century blocks were used for buildings at Krestena and Mazi (primarily for the church). These 
blocks were broken up in order to move them more easily, thereby leaving sharp edges in the areas that 
were cut. The identification of individual stones is very difficult due to the fact that they do not bear dis- 
tinguishing marks and are mortared within walls. Due to a preference for rectangular stones, several col- 
umn drums and geisa are preserved. In the late 1970s, the surfaces of some parts were damaged by fire.

Description and comparison. The temple and its immediate surroundings

The temple was a typical Doric, hexastyle peripteral structure, distyle in antis at both ends, with two par- 
allel colonnades in the cella, built in the coarse shelly limestone of the area (conchyliatis) and with mar- 
ble tiles. In the cella there was no base for a cult statue (perhaps a small earlier statue was retained for 
worship). About 100 years after its original construction pedimental sculptures were added, a Giganto- 
machy and an Amazonomachy which, together with sculptural fragments most probably belonging to 
Nikai-akroteria, are commonly used on temples of Athena.

The temple is located at the top of a hill, as many temples of Athena are, e.g. at Himera (temple A), 
Sparta, Assos, Selinous, Lokroi Epizephyrii, Alipheira, Prasidaki, Aigina (Aphaia), Thasos, Elea, Akragas, 
Sounion, Athens (Parthenon and Nike), Phigaleia, Kameiros, lalysos, Lindos, Priene, Pergamon, llion. 
The approach to the temple is from the southwest, where the slope is not steep, by way of an enclo-
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sure (períbolos; perhaps fortification walls). There is a structure (tower?) to the left as one enters. The 
enclosed area is approximately 0.8 hectares. The temple is aligned approximately on an east-west axis 
and faces east; it is located on the north side of the enclosure, so that it would be approached from 
the southwest corner. This view of the temple at an angle had been used since the Archaic period.

East of the temple there is an altar, which is oriented at an oblique angle to the temple (a place 
of outdoor worship which must have predated the temple?), like the altars of the temples of Artemis 
Orthia at Sparta, at Yria, Hera I at Samos, at Arkadian Orchomenos, Athena at Sounion, Argive Hera 
at Poseidonia and at Lepreon. The altar of the temple of Apollo at Delphi is slightly askew. The altars 
of the temples of Hera at Delos, of Pronaia at Delphi and Asklepios at Epidauros bear no relation to 
the long axis of these temples.

North of the temple there is a small structure. To the west of the temple, there is a structure which is 
built upon the foundations of the temple and has been attributed to those who quarried the temple.

Typological and proportional elements

The temple had 6(v) columns by 13(2v+1), like the temples of Athena at Assos, D at Selinous, Athena 
at Poseidonia, Poseidon at Sounion (old and new), Athena at Prasidaki, Zeus at Olympia, Poseidon at 
Isthmia, Hera Lakinia, Dioskouroi and Concordia at Akragas, at Asea, Hephaistos at Athens, Ares at 
Athens (Athena at Palleni), ‘Delian’ Apollo, and the temples at Arkadian Orchomenos and at Ptoon. The 
celia was strongly linked to the ptera, as suggested by the narrowness of the long ptera and the con- 
nection of the second and fifth columns of the short sides to the long walls of the celia, as in temple D 
at Selinous," Athena and Argive Hera at Poseidonia, Athena at Syracuse, Herakles, Hera Lakinia and 
Concordia at Akragas, Hephaistos at Athens, Poseidon at Sounion, Nemesis at Rhamnous, the 
Parthenon, Apollo at Bassai, Zeus at Nemea and the temple at Segesta. The close link between celia 
and ptera is demonstrated by the almost symmetrical position of the celia, common in the temples of 
mainland Greece and Magna Grecia. (Sicilian celias are placed so that the east pteron is wider and 
dipteral.)

The east pteron is slightly wider than the west, as in the temples of Apollo at Thermon, Hera at 
Olympia, Apollo, Olympian Zeus and Athena at Syracuse, Hera at Samos, the temples C, D, F and 
Apollo at Selinous, Apollo at Korinth, Pronaia at Delphi, Athena and Hera II at Poseidonia, Aphaia, 
Apollo Daphnephoros etc. The opisthodomos is larger than the pronaos, as in the temple of Hera at 
Olympia, Apollo and Olympian Zeus at Syracuse, Hera A at Metapontion, Apollo at Korinth and at 
Aigina, Apollo at Selinous, at Hipponion (twice the size), Zeus at Kyrene and Nemesis at Rhamnous. 
The opisthodomos and pronaos are of equal (or nearly equal) size in the temple of Athena, Hera I and 
II at Poseidonia, Apollo Daphnephoros, Olympian Zeus, Herakles, Dioskouroi, Hera Lakinia and 
Concordia at Akragas, at Himera, at Sounion, Athena at Prasidaki, Zeus at Olympia, Poseidon at 
Isthmia, Hera at Selinous, Hera at Argos, Apollo at Delphi etc.

In the Classical period the proportion between the pronaos and the opisthodomos is approxi- 
mately 3:2. In the temple of Hephaistos at Athens this proportion is 4:3, while in the Parthenon the 
pronaos is 2% larger.

A foot of 32.7 cm was used in the temple, as in temple D at Selinous, Apollo Daphnephoros, Aphaia, 
Hera II at Poseidonia and the Erechtheion. The stylobate measures 14.18 by 32.94 m, or 43 by 100 feet. 
The temples of Hera I and II at Samos, Athena at Athens (Archaic), Athena at Poseidonia and at Asea 
also measure 100 feet. Stylobates of the same size are to be found in the temples of Aphaia, Poseidon 
at Sounion (old and new), Hephaistos at Athens and Ares at Athens. The stylobates of the temples D, F 
and Apollo at Selinous, Athena at Syracuse, at Himera, Zeus at Olympia, Hera Lakinia and Concordia 
at Akragas, Poseidon at Isthmia, Hera II at Poseidonia, the Parthenon, the temple at Segesta and the 
temple of Alea at Tegea are on the same scale.
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Building materials and lifting techniques

The temple was built from a variety of materials, like early monuments from several areas: Poseidonia, 
Metapontion, Selinous, Syracuse, Aigina, Eretria, Lepreon, Brauron, Delphi (Apollo), Athens (pre-Parthe- 
non), Alipheira, Sounion (Athena) etc.

The temple is made of conchyliatis, except for the tiles which are marble, a material that provided a 
water-resistant roof. The use of conchyliatis in the area of the Alpheios river has to do with the absence 
of hard limestone. The conchyliatis of the foundation is sparsely packed with shells. In the temple’s 
upper part, the conchyliatis is more brittle and cohesive so that it would be easier to work with and less 
vulnerable to water seepage. Saws were used to cut the conchyliatis, and it was dressed with flat tools 
such as adzes. The use of sharp or serrated tools is avoided to prevent the stone from breaking. 
Nevertheless the replacement of portions of broken (or brittle) stones could not be avoided.

The conchyliatis was coated with stucco, like many monuments of the western Peloponnese, Magna 
Grecia and Sicily. Two layers of stucco can be identified, of which the exterior was finer; the material was 
ground to a powder. The stucco of the temple is an excellent surface for painting. The marble sima was 
red. The eaves bore painted motifs. Two kinds of white marble were used. The pedimental sculptures 
and the tiles were made from coarse marble, the akroteria from a finer, more translucent marble appro- 
priate to Nikai, which are figures ‘in motion’. In the sculptures there are unfinished surfaces in areas 
which either could not be seen from the ground or were difficult to work. The roof, the empolia and the 
poloi were all made of wood.

The metals used were iron and lead. The iron is the pure form of the metal. There is a small per- 
centage of nickel and manganese in the iron, which shows that it was probably mined at some depth. 
The lead contains sulphur (galena). Metal mines have not been discovered in the western Peloponnese. 
The best known iron mines of mainland Greece were in Lakonia, Boiotia, and Evia. Lead was mined in 
only a few areas, such as Lavrion and Hermione. For the horizontal clamps, ‘double-T’ joints were used 
in all the parts of the temple except its foundation. Iron dowels were used for the lintel, the tiles, the sculp- 
tures and members which were repaired.

Blocks were lifted with ropes, with tongs (or two hooks), ancones (initially left to show the original 
size of the stone and thus how much work had been done) or temporary ancones, made of wood and 
inserted into two opposite holes for each stone, just as in the temples of Aphaia, Athena at Prasidaki, 
and Sounion. The geisa were lifted with a pair of large wooden lewises so as to relieve the pressure by 
distributing it over a larger area of the stone. Iron lewises are suitable for hard stone, while conchyliatis 
cannot withstand high pressure. (There is a risk of shattering of the stone and of the lewis slipping.) 
Wooden lewises were used on the Treasuries of the Geloans and the Megarians at Olympia, the tem- 
ples of Athena at Alipheira, Athena at Prasidaki, Zeus at Olympia, Hera at Selinous, and Zeus at Nemea. 
The ancient term for lewis, lykos, derives from the name of the jackdaw and not from that of the wolf.

Foundations

The eastern part of the temple rests on bedrock, which also served as the foundation in places. A trench 
was dug for the foundation on the west side of the temple. The height of the courses of the stereobate 
increases from bottom to top, with various lengths of stones which are interlocked so as to provide sup- 
port to the foundation. The construction was rather careless: the stones project beyond the limits of the 
course above, there are no clamps, and there are wide gaps between the stones. The foundation is 
stronger where a vertical thrust was anticipated, while the floors are laid on a single foundation course 
(krateutes). The foundation of the toichobate (which is subjected to the greatest weight) was more care- 
fully executed, as in the majority of temples, which shows that the builders had appropriate technical 
knowledge. The foundations of the cross-walls of the pronaos and opisthodomos were of greater width, 
especially the wall in which the door was placed. These walls were wider in nearly every period either
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because the strength of the wall was reduced because of the door, or in order to emphasize the impres- 
sion of stability, because the width of the wall is more obvious when there is an opening through it.

Floors

There are seven floor sections made of rectangular slabs; in all but the cella, they are placed so that the 
long sides are perpendicular to the length of the floor. A similar method was used in the temple of He- 
phaistos in Athens (6 floor sections except for the cella floor) and Apollo at Bassai (with one more floor 
in the adyton), where the long sides of the slabs are parallel with the length of the cella. There are slight 
irregularities in the placement of the slabs, just as in the temple of Hera II at Poseidonia. The slabs of the 
long ptera are interrupted by the slabs of the short ptera, a successful device which minimizes the length 
of the floors, as in the temple of Zeus at Olympia, Apollo at Selinous, Hephaistos at Athens, Herakles 
and Concordia at Akragas, Apollo at Bassai and Zeus at Nemea (only on the east pteron). The long ptera 
have two rows of slabs, as in the temples of Athena at Alipheira, Aphaia, Zeus at Olympia, Hephaistos 
at Athens, the Parthenon, Poseidon Sounion, Apollo at Bassai, Asklepios at Epidauros, Zeus at Nemea, 
Apollo at Delphi etc. The cella floor is set two steps higher than the ptera floors, as in the temple of Hera 
II at Poseidonia (1.40 m higher), of Artemis at Kombothekra, the temples C, D, F, Hera and Apollo at 
Selinous, Athena at Poseidonia, Aphaia, Athena at Prasidaki, Zeus at Olympia, Hera Lakinia, Herakles 
and Concordia at Akragas, Hephaistos at Athens, the Parthenon, at Sounion, at Rhamnous, Hera at 
Argos, Alea at Tegea etc.

Cella

The toichobate has a base without a cyma, like Archaic Doric temples. The wall is decorated with a tai- 
nia at the top, like the Parthenon. The walls have courses of equal height. The walls are built in one 
course of stones except for the door wall which has two.

An epikranitis was found which is symmetrical to the vertical axis that runs through the middle of its 
front side; it is decorated with a Lesbian cyma. Its width decreases towards the back in order to ease its 
fit into the wall that separates the cella from the opisthodomos.

Not withstanding the Lesbian cyma of the epikranitis the interior colonnades are most probably 
Doric. The epikranitis of the small Doric temple B at Selinous is decorated with a similar cyma. The tem- 
ple of Athena at Makistos has no Ionic influences with the exception of the Lesbian cyma and the slight- 
ly areostyle form of the colonnades. The Lesbian cyma is usually characteristic of later Doric monuments 
although there are some early Doric monuments with Ionic influences in the antae, such as the Treasury 
of Siphnians at Delphi and the temple of Hera I at Poseidonia. Ionic influence is also to be found at the 
Archaic Telesterion of the Great Gods at Phlya (peristyle), the temples of Athena at Assos (epistyle), of 
Apollo Daphnephoros (Ionic interior colonnades whose axes align with the columns in antae; narrow 
central part in the cella according to Ionic tradition; wider east pteron), of Athena at Poseidonia (front of 
the pronaos and the geison), of Argive Hera at Poseidonia (epistyle and geison), of Aphaia (Lesbian 
cyma at the bottom of the threshold), of Athena at Prasidaki (narrow central part in the cella according 
to Ionic tradition; cyma on the geison), and of Athena at Sounion (later exterior Ionic colonnade).

It is likely that the interior colonnades of the temple of Athena at Makistos had superposed columns. 
In early Doric temples colonnades of superposed Doric columns are more common than single-storey 
Ionic colonnades, which appear after 440 BC, as in the temples of Apollo at Bassai (half-columns 
attached to the cella wall by spur walls), Apollo at Delphi, Alea at Tegea, Zeus at Nemea (Korinthian) 
and Zeus at Stratos; these temples usually have colonnades on three sides and a sunken central cella, 
while the colonnades are relatively far from the wall. The colonnades of the temple of Athena at Makistos 
only extend along the length of the long sides of the cella and are very close to the sides, while its cen- 
tral section was not sunken, all of which associates the temple with early monuments.
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Peristyle

The temple everywhere had identical interaxial spacings, except for those at the corners which were 
contracted. Archaic temples exhibit differences in the interaxial spacings. In the temples of Hera I at 
Poseidonia, D and F at Selinous and Herakles at Akragas, the interaxial spacing at the front of the tem- 
ple is wider than that on the long sides. At Bassai, the short sides have wider interaxial spacings. Shortly 
before 500 BC, architects determined the length of the interaxial spacing and from this length deter- 
mined the dimensions of the stylobate. The solution of the single interaxial spacing appeared at the end 
of the 6th century BC in the temples of Athena and Argive Hera at Poseidonia. Since innovations gen- 
erally first appear in mainland Greece, it is likely that this feature was known earlier; the earliest known 
examples are the old temple of Poseidon at Sounion and the temple of Athena at Makistos. The temple 
falls somewhere between a pyknostyle temple (with an intercolumniation 1.5 times the length of the 
smallest column base at the bottom) and a systyle temple (with an intercolumniation twice the base at 
the bottom). A few Doric temples have a larger ratio, such as the temples of Hera at Olympia, which orig- 
inally had wooden columns, of Athena at Assos, which was influenced by Ionic architecture, and Hera 
at Metapontion, which was constructed by Achaeans and has many peculiarities.

The lower diameter is less than 4/3 of the upper, which was common in the Archaic period, but 
greater than the 5/4 common in the Classical period. The tapering of the columns, (D-d)/D=0.243, 
where D and d are the upper and lower diameters, suggests an association of the temple with early 
examples.

The dowelling of the column drums was accomplished with poloi and empolia, except for the low- 
est drum, which was simply seated on the stylobate. The drums were of unequal size, as in the temples 
of Hera at Olympia, Hera I and Athena at Poseidonia, Hera at Metapontion, C at Selinous (except for the 
monoliths), D, F, A and Hera E at Selinous, Athena at Alipheira, Aphaia, Athena at Prasidaki etc. During 
the Classical period column drums usually have equal height.

The shaft terminates in the hypotrachelion formed of two necking grooves. One groove was more 
common during the Classical period. There are two grooves in the temple of Athena at Prasidaki and 
three grooves in the temples of Apollo at Aigina and at Korinth, Apollo at Delphi, Athena at Alipheira, 
Pronaia at Delphi, Hera at Metapontion, Athena at Syracuse, Aphaia, the Treasury of the Sikyonians and 
the temple of Zeus at Olympia, the temples of Hera II at Poseidonia, Zeus at Kyrene, Hera Lakinia and 
of Apollo at Bassai. The columns of the Treasury of the Geloans at Olympia had three or four grooves, 
and those of Parthenon I, four. The columns had 20 shallow flutes, as in the temples of Apollo at 
Syracuse, Athena at Poseidonia, Athena at Alipheira, Athena at Prasidaki, Apollo at Selinous, Hera 
Lakinia at Akragas etc. The flutes are arcs of a circle, as in temples D, F and Hera at Selinous, Artemis 
at Delion, Hera Lakinia, Herakles and Concordia at Akragas and Artemis at Kalapodi. Later, the profiles 
of the flutes become deeper and the shape more complex. The depth of the flutes decreases with 
increasing height, as is the norm. Their arris before the upper end splits into two slightly curved lines, as 
in the temples of Argive Hera at Poseidonia, Athena at Alipheira, Aphaia, Artemis at Delion, Poseidon at 
Sounion and Apollo at Bassai. The curvature of the flutes decreased over time. In the late Classical peri- 
od, the arrises intersect the annulets at a right angle.

The annulets consist of straight sections, as in the Treasuries of the Sikyonians and the Geloans and 
the Bouleuterion at Olympia, and the temples of Pronaia I at Delphi, Hera at Olympia, Apollo at Meta- 
pontion, Athena at Assos, of Herakles, of Olympian Zeus and temple L at Akragas (in the pronaos), of 
Athena at Prasidaki, and Artemis at Kombothekra. There are four annulets (though usually there were 
three and sometimes five), as in the Parthenon and in the temple of Artemis at Kalapodi. The common 
practice was to align the inclination of the annulets with that of the echinus. None of the fragments of 
the annulets is parallel with the echinus, nor with each other; there is no similarity of form between them, 
nor do they have the regularity characteristic of the Classical period. One architectural member has
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annulets of a more developed form, made of straight and curved sections with tainiae at the arrises, sim- 
ilar to the annulets of the temples of Aphaia and Hera Lakinia at Akragas. The echinus is steeper than 
that of the temple of Athena at Alipheira. The echinus of the temples of Zeus at Olympia and Hera Lakinia 
at Akragas have a gentler slant. The echinus lacks entasis (possibly it was given a slight entasis with the 
plaster), as do, for example, the capitals of the Treasury of the Sikyonians at Olympia, while early mon- 
uments generally do have entasis. The height of the abacus is equal to that of the echinus, as in the tem- 
ples of Parthenon I, Zeus at Olympia and Athena at Syracuse (nearly equal). The abaci of early monu- 
ments are usually taller than the echini, while in later years the opposite is true. The projection of the 
abacus from the shaft of the column is greater than 1/3 of the upper diameter of the column, as in ear- 
ly monuments. The abacus is ringed with a protective indentation (scamillus). The height of the columns 
is estimated at 4.578 m (14 Doric feet).

Entablature

The epistyle was double (dilithon) and high, as was the regulus (10 cm). It was indented only 4 mm from 
the tainia, as in the temple of Athena at Alipheira. Temples with a small indentation include those of 
Athena at Assos, the pre-Parthenon, the temples of Poseidon at Sounion (old temple, 1 mm), Aphaia 
(1.5 mm, interior architrave) and of Artemis at Delion (0.5 to 2 mm). At Isthmia the indentation is 7 mm.

The triglyph and metope are cut from a single block, as in many later temples, although there is no 
shortage of early examples: the temples of Athena at Assos and Alipheira (several metopes and 
triglyphs are cut from the same block), of Artemis at Kombothekra (which has two triglyphs per inter- 
columniation) and Athena at Prasidaki. The later temple of Demeter at Lepreon also has integral 
triglyphs and metopes. This practice seems to have more to do with the building material, conchyliatis. 
Integral triglyphs and metopes are common in later monuments in regions where there was a lack of 
hard stone. The end of each metope extended beyond the adjoining triglyph so as to hide the joint. The 
frieze was quite high. The ratio of the height of the frieze to the width of the triglyphs (1.672) is higher 
than the ratios used during the Classical period (around 1.5). Unlike similar Classical structures, the 
triglyphs are wider (0.54 m) than the radius of the column base. The upper ends of the shank femurs 
are curved. The vertical sections of the channels are beak-like. Curved channels are used in the tem- 
ples of Artemis at Kerkyra, Aphaia (Archaic), Athena at Athens (hekatompedon), Hera B and Apollo at 
Metapontion, Argive Hera, Athena, Hera I and II at Poseidonia, the temples C, D and F at Selinous, of 
Apollo at Korinth, Pronaia at Delphi, Athena at Alipheira, Artemis at Delion, Athena at Syracuse, the tem- 
ple at Lokroi Epizephyrii, Athena at Prasidaki and in the Treasuries of the Geloans, Syracusans, 
Metapontians, Megarians and Athenians. The geison consists of two mutules and two viae. The geisa 
under the pediments are narrower (as in Aphaia) with curved upper edges (astragals?).

The hawksbeaks of the long side geisa are similar to those of other monuments (Treasury of the 
Sikyonians at Olympia, temple of Apollo at Aigina) constructed during the second half of the 6th centu- 
ry BC. The hawksbeak continues along the slanting cornice (raking geison) as in the temples of Apollo 
and Aphaia at Aigina, Zeus at Olympia, Argive Hera at Poseidonia (although the last is not Doric). In oth- 
er temples such as of Hephaistos at Athens, Alea at Tegea, the Metroon at Olympia and Isis at Delos 
the geisa are of equal height and the hawksbeak continues along both the slanted and narrow side 
geisa.

Pediment

The slant of the upper part of the geisa does not exceed 12° 54'. It follows that the slant of the lower 
part of the tile ends cannot be less. (In the temples of Aphaia and Artemis at Delion the lower part of 
the flat eaves tiles is believed to exceed the slant of the upper part of the geisa, since the tiles touched 
only the outer end of the geisa.) Therefore the slant of the upper surface of the tile ends cannot be less
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than 11° 36'. The same holds for the antefixes and thus for the other cover tiles, so that the slant of the 
roof would remain the same. The slant of the pediment (i.e., the slant of the line that joins the front upper 
ends of the top tiles) could not be less than 15°(1: 3.73).

The depth of the pediment is 40 cm. When the pediment is not intended to receive sculptures the 
tympanon wall is not recessed. In the temple of Apollo At Bassai, which did not contain pedimental 
sculptures, the depth is 36 cm. Those which did contain pedimental sculptures, such as the temples of 
Hephaistos at Athens, at Sounion and Hera at Argos have depths of 45,45 and 54 cm respectively. Note 
that while the small temple of Asklepios at Epidauros with a tympanon depth of 39 cm contained pedi- 
ment sculptures, this depth is commensurate to its size.

The known temples in Triphylia built during the same period (of Athena at Prasidaki, of Zeus at Babes 
and of Artemis at Kombothekra) do not contain pedimental sculptures. The same holds true for the 
western Peloponnese generally (i.e., the temples of Hera at Olympia and of Athena at Alipheira). In the 
western Peloponnese the first known instance in which pedimental sculptures are included is the tem- 
ple of Zeus at Olympia. The adoption of this practice could explain why pedimental sculptures were 
added to the temple of Athena at Makistos at the beginning of the 4th century BC. Later temples in the 
western Peloponnese, such as those of Apollo at Bassai, of Demeter at Lepreon, and the temples at Pe- 
rivolia and Phigaleia, maintain the tradition of not including pedimental sculptures.

Temples with pedimental sculptures typically have ratios of pediment height to pediment depth be- 
tween 3 and 3.5. (Hephaistos at Athens, Poseidon at Sounion, Nemesis at Rhamnous -  unfinished 
Asklepios at Epidauros). In the Parthenon this ratio reaches 4; in contrast the ratio of the pediments of 
the temple of Apollo at Bassai, which did not contain sculptures, exceeds 5 and the temple of Athena at 
Makistos the ratio exceeds 4.4.

The sculptures are dated to the years of Triphylian independence (400-367 BC). The eastern pedi- 
ment portrays a Gigantomachy, which reflects Arkadian myths and includes Arkadian heroes. The 
Arkadians considered the Triphylians to be of Arkadian origin, and needed them to keep the Eleans at 
bay. Up to the beginning of the 5th century BC pedimental sculptures are not related to the god to whom 
the temple is dedicated. The first instance in which the sculptures are related to the god, directly or indi- 
rectly, appears in the temple of Zeus at Olympia. Early temples contain compositions of relatively few 
figures (the temple of Artemis at Kerkyra contains 9, Parthenon I 8 in one pediment, the old temple of 
Apollo at Delphi 11 in one tympanon, the temple of Aphaia 11 and 13 respectively). The temple of Zeus 
at Olympia contains 21 and the Parthenon even more. Each pediment of the temple of Athena at 
Makistos contains 14-15 figures, which is an Archaic feature. The sculptures reflect both Archaic and 
Attic influences and are related to those of the temple of Apollo at Bassai, of Hera at Argos, and some 
currently at the museum of Patras.

Tiling

The tiling of the temple was independent of the orientation of the underlying mutules; the vertical axes 
of symmetry of the antefixes did not coincide with the axes of the mutules. The same practice is found 
in the temples of Argive Hera and Athena at Poseidonia, of Athena at Alipheira, the temple of Pronaia at 
Delphi, Aphaia, Artemis at Delion, Poseidon at Isthmia, Apollo and in the Treasury of the Athenians at 
Delphi.

The face of the antefixes was flat, as in the temple of Athena at Alipheira, and formed an acute 
angle with the vertical, with the upper end jutting out. In the temples of Apollo at Aigina and the 
Parthenon the faces of the tile ends and the antefixes form a single plane which juts out so as to be 
easily visible from below. The tile ends are decorated with a meander with checkerboard pattern. 
The antefixes are in the form of nine-leaf flowers with rounded tops. The base of the antefixes is 
enlarged and contains double lyra-like volutes which include an inverted lotus flower with double
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kalykes. The upper spirals of the volutes have oculi and the lower ones are turned inwards. Leaves 
are randomly attached to the external sides of the volutes. Similar antefixes are found in the temple 
at Arta and in the temple of Aphaia and to some extent in the temples of Apollo Maleatas and Artemis 
at Aigina. The sima is of the ‘Megarian type’. (The type was identified for the first time in the Treasury 
of the Megarians at Olympia.) It first appears in the first quarter of the 5th century BC. The temple 
simas are similar to those used in the Telesterion at Eleusis and in the temples of Apollo at Korinth, 
of Athena at Alipheira, of Aphaia, and of Athena at Prasidaki. The ends of the flat tiles are raised so 
as to prevent rainwater from entering the roof. The raised area forms a band (tainia) whose width 
ranges from 1.5 to 2.1 cm and height between 4 and 5 mm; in addition, the tile overlapping (9 cm) 
is larger than usual (6-7 cm). Some of the antefixes must have contained protruding parts that fit 
inside special sockets (found in the underlying tile ends) which are placed near the lines of tension 
just as in the temples of Athena at Alipheira, of Aphaia and of Artemis at Delion. Each corner of the 
temple had a decorative water spout (marble lionheads). The tiles lay on top of a wooden roof. Some 
of the beam coffers are well preserved. This indicates that the geisa fell outwards before the com- 
plete incineration of the roof.

The eaves bear mason’s marks, mainly letters, which indicate tile position. The marks do not corre- 
spond to a numbering system. When positioned near the outside part of the tile, they are well inscribed; 
otherwise, they are carelessly inscribed, possibly during construction. Some letters are characteristic of 
the end of the 6th century BC, some of the beginning of the 4th, while others are used in all the above- 
mentioned periods.

Historical background

Herodotos states that the Minyans from Lakonia invaded ancient Triphylia. The name Triphylia is derived 
from the fact that the region included three tribes: the Minyans, the Pylians, and the Epeians.

Starting in 672 BC, the Aitolians and Eleans began to invade Triphylia. In 644 BC the Pisatans recap- 
tured the sanctuary of Olympia which they had formerly established. After 580 BC, the Eleans invaded 
Triphylia and destroyed Pisa in 572 BC. The Triphylians revolted in 550 BC, helped by the Spartans. By 
480 BC the Triphylians from Lepreon were fighting as an autonomous region against the Persians.

Triphylia was captured by the Eleans at the beginning of the 5th century BC. A small part (which 
included Makistos) was already captured before 480 BC, and the capture of Triphylia was completed
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in 472 BC (when Pisa was destroyed for good). According to Herodotos: ‘τουτέων δε τας πλεύνας 
επ’ εμέο Η λείοι επόρθησαν’ (most of these [the cities] were conquered by the Eleans during my 
lifetime). Consequently, the majority of the Triphylian cities must have been captured after Herodo- 
tos’ birth (that is, a little before 480 BC).

In 420 BC, the Spartans were forbidden to participate in the Olympic games, because they refused 
to pay the fine which the Eleans imposed upon them for liberating Lepreon during the period of Sacred 
Truce. In the meantime, Sparta was forced to withdraw from Lepreon and to pay a portion of the fine.

In 401 BC, Sparta invaded Triphylia and attacked the Eleans, because the Eleans had entered into 
an alliance with the Athenians, Argives and Mantineians, and also in order to punish them for banning 
the Spartans from the Olympic games of 420 BC. At that time the Triphylians revolted. The Eleans reluc- 
tantly recognized the independence of Triphylia in 399 BC. After the defeat of the Spartans at Leuktra in 
371, the Triphylians, in order to keep the Eleans at bay, joined the Confederacy of Arkadian cities which 
Epameinondas established. However, by the Persian-Theban treaty of 367 BC, Triphylia was turned over 
to the Eleans.

If the temple was built by Triphylians, it would have been built before the loss of Makistos, well before 
480 BC. If it was built by Eleans, it would have been erected after they had completed their incursions 
against the Triphylians. The incursions continued after 480 BC and Pisa was destroyed in 472 BC. The 
temple of Zeus at Olympia was built with the booty which the Eleans took from the Triphylians, which 
was a Greek practice for victories over barbarians but was unusual for victories over Greeks. This was 
how the Eleans began the construction of the temple of Zeus in 472/1 BC; this temple could not have 
been built during the war in a city such as Olympia, which was disputed. Thus, if the Eleans built the 
temple of Athena, they would have done so after the completion of the temple of Zeus in 457 BC; nor is 
it likely that the two temples were built concurrently, since the Eleans funded the construction of the tem- 
ple of Zeus with the booty they had extracted from Makistos; therefore the earliest possible date for the 
construction of the temple by the Eleans is the middle of the 5th century BC. This chronology is incon- 
sistent with the dating of the architectural features of the temple. Taken all the above into account one 
can conclude that the temple of Athena at Makistos was built before 485 BC, a period during which the 
necessary resources were available.

Chronological conclusions

The temple contains elements which are dated to different periods, such as: a. the sculptures made after 
399 BC, in a temple of c. 500 BC; b. the stucco in one of the grooves, added later; c. the two different 
types of annulets, one of which represents a more developed form; d. the existence of sockets in some 
tile ends where protruding parts of antefixes could fit; and e. mason’s marks which belong to two dif- 
ferent chronological periods.

The temple was built within the chronological limits of one period. If the construction of it had been 
suspended for a long time, there would have been convincing evidence, chiefly in the upper parts of the 
temple. Additionally the strong slope of the pediment shows that even the final sections were built at the 
same early date.

The altar was built first of all, the temple followed, then the enclosure wall and secondary buildings, 
then finally the sculptures of the pediments. The period of the construction of the temple is: on the basis 
of the architectural typology, 525-460 BC; on the basis of proportions, 510-480 BC; on the basis of con- 
struction techniques, 510-490 BC; on the basis of morphology, shortly after 500 BC; on the basis of 
mason’s marks, shortly after 500 BC; on the basis of history, before 485. The period overlap is 500-490 
BC. The morphological evidence is the most convincing we have, since a. no other inscription was 
found; b. there is no direct historical information; c. the excavation evidence is inconclusive. The 
morphology supports the dating of the temple to the above decade.
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Διακρίνονται τρεις ζώνες: κονίαση, αλιφή, κογχυλιάτης. 1992.



ΠΙΝΑΚΑΣ 32

Το μάρμαρο του ναού με τους κρυστάλλους σπαριτικού ασβεστίτη: α) παράλληλα πρίσματα σε μεγέθυνση 
22 φορές, β) κάθετα πρίσματα σε μεγέθυνση 88 φορές, γ) Κάθετα πρίσματα σε μεγέθυνση 37 φορές.



ΠΙΝΑΚΑΣ 33

X

α) Το γείσο ΒΓμδ. Εντορμίες ηλώσεων στρωτήρων ηγεμόνων κεράμων και εντορμία ξύλου στέγης. 1982. 
β) Τμήμα γείσου από τη βόρεια πλευρά του ναού. Εντορμίες ηλώσεων στρωτήρων ηγεμόνων κεράμων

και εντορμία ξύλου στέγης. 1982.



ΠΙΝΑΚΑΣ 34

α) Το γείσο ΒΓμ13. Ήλος από στρωτήρα ηγεμόνα κέραμο. 1982. β) Λεπτομέρεια του στερεοβάτη 
κατά τη συμβολή του σηκοοπισθοδόμιου τοίχου και του νότιου τοίχου του σηκού. Μοχλοβόθριο, ίχνη λίστρου

και ίχνη κοπέα. 1979.



ΠΙΝΑΚΑΣ 35

α) Λεπτομέρεια από το θεμέλιο του δυτικού τμήματος του νότιου τοιχοβάτη του ναού της Αθηνάς Μακίστου. 
Διακρίνονται ίχνη λίστρου. 1994. β) Αρχιτεκτονικό μέλος από τον Θησαυρό των Γελώων στην Ολυμπία.

Εντορμία λύκου. 1994.



ΠΙΝΑΚΑΣ 36

Άνω μέρος σφονδύλου και άνω μέρος κιονοκράνου από το ναό του Διός στην Ολυμπία.
Εντορμίες λύκων. 1994.



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ





Σχέδ . XIII. Γ ρ α φ ική  α π ο κ α τά σ τα σ η  τη ς  όψ ης  τη ς  μ α κ ρ ύ ς  π λευ ρ ά ς  το υ  ναού.
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Σχέδ . VIII. Γ ρ α φ ική  α π ο κ α τά σ τα σ η  τη ς  κά το ψ η ς  το υ  ναού  σ ε  σ χ έσ η  μ ε  τη ν  υ φ ισ τά μ εν η  θεμεΚ ίω ση.
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Σχέδ. VI. Τομές, όψη, κάτοψη και άνοψη
του κίονοκράνου ΒΚ1-ΒΚ2.
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Ιχ ε δ .  V. Δίαστασιολογημένη κάτοψη του ναού.
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Σχέδ. IV. Κάτοψη του ναού.
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Σχέδ. III. Κάτοψη καί όψεις του νοτιοδυτικού τμήματος του περιβόλου του ναού.
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Σχέδ. I. Τοπογραφικό σχέδιο της περιοχής του ναού.
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