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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά για τη συμμετοχή μου στην έκδοση των  Πρακτικών της Διημε-
ρίδας «Η Αρχαία Αλάσαρνα της Κω», που πραγματοποιήθηκε στο νησί μας πριν από τρία 

χρόνια. 
Θέλω να συγχαρώ όσους και όσες βοήθησαν στην επιτυχία της διημερίδας και να ευχαριστήσω 

προσωπικά τη διευθύντρια και εκπρόσωπο της πανεπιστημιακής ανασκαφής ομότιμη Καθηγήτρια 
Κλασικής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γ. Κοκκο-
ρού-Αλευρά, καθώς και τις συνδιευθύντριες, ομότιμες καθηγήτριες Βυζαντινής Αρχαιολογίας, κυρί-
ες Σ. Καλοπίση-Βέρτη και Μ. Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου, για την τεράστια συμβολή τους στην ανα-
σκαφή και την ανάδειξη της αρχαίας Αλάσαρνας. Επί τριάντα πέντε χρόνια και με τη συνεργασία 
εκλεκτών επιστημονικών συνεργατών και φοιτητών αρχαιολογικών τμημάτων πανεπιστημίων της 
Ελλάδας και του Εξωτερικού αφιέρωσαν τη ζωή τους στη συστηματική έρευνα της αρχαίας Αλάσαρ-
νας. Τίμησαν την Καρδάμαινα, τίμησαν την Κω, τίμησαν τα Δωδεκάνησα. Χρέος και τιμή για όλους 
εμάς αποτελεί συνεπώς η στήριξη της μεγάλης αυτής προσπάθειας. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαί-
ου κ. Γιώργος Χατζημάρκος και οι συνεργάτες του θα είμαστε δίπλα σε κάθε μελλοντική προσπάθεια 
ανάδειξης της αρχαίας Αλάσαρνας.  

Είμαι βέβαιος ότι η έκδοση αυτή έρχεται να ενισχύσει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του 
τόπου μας και να αποτελέσει το μέσο για να ταξιδέψει το όνομα του νησιού μας στα πέρατα της γης.

Εύχομαι να ακολουθήσουν πολλές ακόμα διημερίδες και πολλά ακόμα συνέδρια ώστε να ολο-
κληρωθεί αυτό το τεράστιας σημασίας έργο, που θα συνδέσει το παρελθόν με το παρόν και θα μας 
βοηθήσει να μπούμε με περισσότερα εφόδια στη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά μας.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 

και Απασχόλησης Δωδεκανήσου
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΌΣ ΚΏΏΝ 

«Ο ΦΙΛΗΤΑΣ»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
                                                     

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Ομίλου Κώων ΦΙΛΗΤΑΣ με ιδιαίτερη χαρά χαιρετί-
ζει την έκδοση  των πρακτικών της Διημερίδας που συνδιοργάνωσε με την περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου, τον Δήμο Κω, την επιχείρηση Μαρίνας Δήμου Κω και τον Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστο-
ρίας της Τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Το Δ.Σ. του Ομίλου μας 
και όλα τα μέλη εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους τους διακεκριμένους  επιστήμονες 
του ΕΚΠΑ που τιμούν επί χρόνια την αρχαιολογική έρευνα και τον τόπο μας, αναδεικνύοντας συ-
νεχώς τον αρχαιολογικό και ιστορικό του πλούτο. Επίσης, εκφράζουμε ευχαριστίες στην περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου και τον Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκο, στον Δήμο της Κω και στον Δήμαρχο κ. 
Γ. Κυρίτση, στη ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε., στην Κοινότητα Καρδάμαινας, στο ΔΟΠΑΒΣ, στο ξενοδοχείο Kos 
Ηotel Junior Suites, στo βιβλιο πωλείο ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ του Π. Θαλασσινού, στην Blue Star Ferries, 
στον κ. Σ. Μαραγκό για την παραχώρηση του λεωφορείου για τη μεταφορά των συνέδρων στην 
Καρδάμαινα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στον κ. Ν. Πουλιού, στον διευθυντή του ξενοδοχείου 
κ. Μιχ. Χατζηστέργο και στο προσωπικό, όπως και στον διευθυντή της ΜΑΡΙΝΑΣ κ. Σ. Μαραγκό. 
Για τη φιλοξενία και το ενδιαφέρον του ευχαριστούμε επίσης τον κ. Ν. Πόγια της κοινότητας Καρ-
δάμαινας.

Στη διημερίδα παρουσιάστηκαν 15 ανακοινώσεις με τα αποτελέσματα της υπερτριακονταετούς 
(1985-2017) συστηματικής έρευνας στο ιερό του Απόλλωνα Πυθαίου-Πυθαέως και στον πρώιμο βυ-
ζαντινό οικισμό στην Αρχαία Αλάσαρνα (σύγχρονη Καρδάμαινα) της Κω. Πρόκειται για ένα πα-
νάρχαιο ιερό, αρχαιότερο από το διάσημο Ασκληπιείο, η λατρεία στο οποίο ξεκινά γύρω στο 900 
π.Χ. και διαρκεί έως και τον 4ο αι. μ.Χ., με ιδιαίτερη ακμή στους ελληνιστικούς και πρώιμους-μέσους 
ρωμαϊκούς χρόνους. Στον ίδιο χώρο και πάνω στα ίδια κτίρια κτίστηκε ο πρώιμος βυζαντινός οικι-
σμός της Αλάσαρνας που ήκμασε έως τον 7ο αι. μ.Χ.

Τα βασικά συμπεράσματα και αιτήματα που προέκυψαν από τη Διημερίδα είναι:

• Να εξασφαλισθεί σταθερή χρηματοδότηση για τη συνέχιση της ανασκαφής. 
• Να προβλεφθεί οικονομική ενίσχυση της ανασκαφής από την Περιφέρεια και τον Δήμο Κω.
• Να συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Υπ. Πολιτισμού.
•  Να εξασφαλισθούν καταλύματα για τους φοιτητές που παίρνουν μέρος στην ανασκαφή (πε-

ρίπου 30-40). 
• Ο Δήμος και η Κοινότητα να συμβάλουν στη φύλαξη του χώρου μετά από έγκριση της Αρ-

χαιολογικής Υπηρεσίας σε περίπτωση που δεν οριστούν φύλακες.
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• Να καθιερωθεί η αποψίλωση και ο καθαρισμός του αρχαιολογικού χώρου, λίγο πριν από την 
έναρξη της τουριστικής περιόδου, από τον Δήμο της Κω και την Κοινότητα της Καρδάμαινας 
με την εποπτεία της ΕΦΑ Δωδεκανήσου ή της πανεπιστημιακής ομάδας ανασκαφής.

• Να εξευρεθούν πόροι α) για την ανάδειξη του χώρου και β) για την επέκταση της αποθήκης 
και στεγανοποίηση της υπάρχουσας.

• Να αξιοποιηθεί η φωτογραφική έκθεση α) με τη μετατροπή της σε περιοδική έκθεση στα σχο-
λεία και πολιτιστικά κέντρα της Κω ξεκινώντας από το Δημοτικό Σχολείο της Καρδάμαινας 
και β) Να λειτουργήσει μόνιμη φωτογραφική έκθεση στο παλιό κτίριο του Δημοτικού Σχο-
λείου της Καρδάμαινας.

• Να εκδοθούν τα πρακτικά της διημερίδας. 
• Να υιοθετηθεί από το Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας ή και περισσότερα ο εν λόγω χώρος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Ο Πρόεδρος                                                                             Η Γενική Γραμματέας
 

            ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ                                                   ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΛΑΝΤΑ-ΠΑΡΙΣΙΔΟΥ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΏΝ ΑΝΑΣΚΑΦΉΣ

Σεβασμιότατε, αξιότιμε εκπρόσωπε του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Καραμέρο, αξι-
ότιμοι κ. κ. βουλευτές Δωδεκανήσου, κ. Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε του Πνευμα-

τικού Ομίλου Κώων «Ο Φιλητάς», κ. πρόεδρε του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Εμπορικού και 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνεργάτες,

Πρώτα απ’ όλα θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες όλων μας για την παρουσία σας 
στη Διη μερίδα που τιμά την ανασκαφική και ερευνητική προσπάθεια του Τομέα Αρχαιολογίας και 
Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Αθήνας από το 1985 μέχρι σήμερα και που, όπως ευχό-
μαστε και ελπίζουμε, θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμη. Η πραγματοποίηση αυτής της Διημερί-
δας ξεκίνησε με πρωτοβουλία του προέδρου του «Φιλητᾶς» κ. Κωστή Ιωάννου και της γραμματέως 
του Ομίλου, παλαιάς και σταθερής φίλης της ανασκαφής μας, της αρχαιολόγου-εκπαιδευτικού κ. 
Μαρίας Τουλαντά-Παρισίδου που με ιδιαίτερο ζήλο και ενθουσιασμό αφοσιώθηκε στην υλοποίηση 
της ιδέας. Η οικονομική και παντός άλλου είδους στήριξη και διευκόλυνση της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, ιδιαίτερα του περιφερειάρχη κ. Γεωργίου Χατζημάρκου, του αντιπεριφερειάρχη επί των 
Πολιτιστικών κ. Κάλλιστου Διακογεωργίου και των συνεργατών τους, υπήρξαν αποφασιστικός πα-
ράγοντας για τη διεξαγωγή της. Το ίδιο σημαντική ήταν η υποστήριξη του δήμου της Κω, και ιδιαί-
τερα του δημάρχου κ. Γεωργίου Κυρίτση στην προσπάθειά μας, καθώς και πολλών άλλων μελών 
του «Φιλητᾶς» και του δήμου. Ο επικεφαλής του κοινοτικού διαμερίσματος της Καρδάμαινας κ. 
Νίκος Πόγιας διευκόλυνε με κάθε τρόπο, όπως πάντα άλλωστε, τον καθαρισμό και ευπρεπισμό του 
αρχαιολογικού χώρου και τον ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό, καθώς και για τη δεξίωση που  παρέθεσε 
για τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της ξενάγησης. Χωρίς ωστόσο τον μόχθο δύο ανθρώπων, της κ. 
Μαρίας Παρισίδου, στην οποία ήδη αναφέρθηκα, και του πρώην μαθητή μας και νυν σταθερού και 
βασικού συνεργάτη της πανεπιστημιακής ανασκαφής, διδάκτορα της αρχαιολογίας κ. Νικόλα Δη-
μάκη η πραγματοποίηση της Διημερίδας θα ήταν ανέφικτη. Και οι δύο αποτέλεσαν την Οργανωτική 
Επιτροπή που επιβαρύνθηκε με όλες τις πτυχές της διοργάνωσης, από την αναζήτηση και εξεύρεση 
συνεργασιών και πόρων, με την οποία ασχολήθηκε κυρίως η κ. Παρισίδου, και τον συντονισμό όλων 
των εργασιών, μέχρι και την εκπόνηση και των δοκιμίων για την πρόσκληση, την αφίσα, τη συγκρό-
τηση του προγράμματος και τέλος την αποστολή των προσκλήσεων που φρόντισε ο δρ Νικόλας Δη-
μάκης. Όλα απαίτησαν και πολλή γραφειοκρατική εργασία. Τέλος η κ. Έφη Ρηγάτου, αρχαιολόγος 
με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Μουσειολογία και στη Φωτογραφία, επίσης μαθήτριά μας και επί 
μακρόν συνεργάτιδά μας, ανέλαβε σε συνεργασία με τον κ. Δημάκη το στήσιμο της φωτογραφικής 
έκθεσης, καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη του συνεδρίου μαζί με την κ. Νίλουφερ Τλε. Ο 
συνεργάτης μας δρ Γιώργος Δουλφής βοήθησε, όπως πάντα, πρόθυμα στη διεκπεραίωση πρακτικών 
προβλημάτων από την Αθήνα. Σημαντικότατη και καθοριστική για την επιτυχή διοργάνωση της 
διημερίδας ήταν και η συμβολή του κ. Γιάννη Φραγκούλη (τότε μέλους του «Φιλητᾶς»). Οι ευχαρι-
στίες μας σε όλους είναι εκ βάθους καρδίας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα βέβαια τους χορηγούς αυτής 
της εκδήλωσης, την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, τον Δήμο της Κω, την Α.Ε. Μαρίνα Κω, την Blue Star 
Ferries, το ξενοδοχείο Κος. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται τέλος σε όσους δέχτηκαν να προεδρεύ-
σουν στις συνεδρίες. Το έργο που έχει επιτελεσθεί στο ιερό του Απόλλωνα από το 1985 έως σήμερα 
και που ελπίζουμε να συνεχιστεί με γοργότερους ρυθμούς και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, οφεί-
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λει πολλά σε πολλούς ανθρώπους. Η Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου με επικεφαλής 
παλαιότερα τον δρα Ιωάννη Παπαχριστοδούλου και η χωριστή τότε Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιο-
τήτων με επικεφαλής τον αείμνηστο δρα Hλία Κόλλια υπήρξαν στυλοβάτες της προσπάθειάς μας. 
Η αείμνηστη Χάρις Κάντζια ήταν η αρχαιολόγος της Κω που ξεκίνησε τη σωστική ανασκαφή στον 
χώρο και με την οποία συνεργαστήκαμε αρχικά. Έκτοτε η Εφορεία στάθηκε στο πλευρό μας, όπως 
και όλοι οι πρόεδροι της παλαιάς Κοινότητας της Κω, από τους οποίους ξεχωριστά θα αναφέρουμε 
τον κ. Στέργο Μπίλη και τον κ. Θεοδόση Βαρκά, αλλά και τον τότε γραμματέα της κοινότητας κ. 
Φίλιππο Παπακωνσταντίνου. Σταθερά το Υπουργείο Αιγαίου και Ναυτιλίας ενισχύει οικονομικά 
την ανασκαφή μας και η διευθύντρια του Τμήματος Πολιτισμού κ. Μάγδα Αλβανού συντρέχει απο-
φασιστικά στην αντιμετώπιση των όποιων διαδικαστικών προβλημάτων. 

Ο επίκ. καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Κοπανιάς, σήμερα μέλος της ομά-
δας που διευθύνει την πανεπιστημιακή ανασκαφή, υπήρξε ένας από τους κύριους συνεργάτες της 
και σε αυτόν οφείλεται η διεκπεραίωση τόσο του ερευνητικού προγράμματος αριστείας στο πλαίσιο 
του  «Θαλής», όσο και της επιφανειακής έρευνας στην έκταση του αρχαίου δήμου των Αλασαρνι-
τών. Ο αρχιτέκτονας Γιώργος Αντωνίου είναι από τα πρώτα χρόνια βασικός μας συνεργάτης και 
όλα τα σχέδια οφείλονται σ' αυτόν. Η συνάδελφος καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστη μίου της Αθήνας κ. Λίλιαν Καραλή συνεργάστηκε επίσης μαζί μας. Η καθηγήτρια 
του Πανεπιστημίου Jaggelonian της Κρακοβίας κ. Ευδοξία Παπoυτσή-Wladyka ανέλαβε εδώ και 
πολλά χρόνια την εποπτεία της έρευνας της ελληνιστικής κεραμικής που θα δημοσιεύσουν μαζί με 
Έλληνες ερευνητές οι μαθήτριές της, η δρ Εdyta Marzek και η δρ Agata Dobosz. Η συμβολή τους 
ήταν και είναι πολύτιμη. Ο δρ Γιάννης Μανιάτης, επικεφαλής του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας του 
«Δημόκριτος» με τον συνεργάτη του κ. Δημήτρη Ταμπακόπουλο, ο καθηγητής Γεωλογίας κ. Αθανά-
σιος Κατερινόπουλος, ο καθηγητής Σωτήρης Μανώλης και πολλοί άλλοι ερευνητές συνέβαλαν στη 
σφαιρική έρευνα των ευρημάτων μας. Η λέκτορας Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας 
δρ Μάρλεν Μούλιου, και ο αρχιτέκτονας–μουσειολόγος κ. Αντώνης Μανιουδάκης μας ανέπτυξαν 
πρωτοποριακές ιδέες για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Καρδάμαινας. Η συντηρήτρια 
Ζένια Κερασοβίτου, ο συντηρητής του Πανεπιστημίου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου της Αθήνας κ. Mισέλ Ρογκενμπούγκε, και πολλοί φοιτητές του ΤΕΙ Συντήρησης 
της Αθήνας, ασχολήθηκαν κατά καιρούς με τη συντήρηση των ευρημάτων μας. Ιδιαίτερα όμως πρέ-
πει να ευχαριστήσουμε τον εμπειρότατο και άοκνο συντηρητή κ. Φώτη Δημάκη για την πολύπλευρη 
προσφορά του στη συντήρηση και ανάδειξη των ευρημάτων τα τελευταία χρόνια. Μία μεγάλη ομά-
δα μαθητών μας και επιστημονικών συνεργατών, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζει ο επί χρόνια συ-
νεργάτης μας, μεταπτυχιακός σπουδαστής Βυζαντινής Αρχαιολογίας Αναστάσης Λαμπράκης, έχει 
φέρει εις πέρας ανασκαφικά και ερευνητικά καθήκοντα και λυπούμαστε που δεν μπόρεσαν όλοι να 
πάρουν μέρος στη συνάντησή μας και να δημοσιεύσουν στον τόμο των Πρακτικών της Διημερίδας 
τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Τέλος πάνω από 1200 φοιτητές Αρχαιολογίας, μεταξύ των οποί-
ων και αρκετοί αλλοδαποί, πρόσφεραν αφιλοκερδώς τη συνεργασία τους, δηλ. σκληρή σωματική 
και εντατική πνευματική εργασία κατά τις ανασκαφικές εργασίες και αργότερα στις βιβλιοθήκες και 
στο αρχείο της ανασκαφής. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι μία ολόκληρη γενιά αρχαιολόγων που 
διαπρέπει σήμερα στα Πανεπιστήμια και στην αρχαιολογική υπηρεσία της χώρας μας αλλά και του 
εξωτερικού εκπαιδεύτηκε στη συστηματική πανεπιστημιακή ανασκαφή. Σε όλους οφείλουμε θερμές 
ευχαριστίες.  

  
Γ. ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ             Σ. ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ & Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ-ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ
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ΤΑ ΚΙΌΝΌΚΡΑΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΌΥ ΙΕΡΌΥ ΤΌΥ ΑΠΌΛΛΏΝΑ ΣΤΉΝ 
ΑΡΧΑΙΑ ΑΛΑΣΑΡΝΑ (ΣΥΓΧΡΌΝΉ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ) ΤΉΣ ΚΏ

Γεώργιος Π. Αντωνίου 
antonioug@tee.gr

Αφιερωμένο στη μνήμη 
της πρόωρα αδικοχαμένης αδελφής μου Πολύμνιας Π. Αντωνίου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από τα πρώτα χρόνια της ανασκαφικής έρευνας στο ιερό του Απόλλωνα Πυθαίου-Πυθαέως της 
αρχαίας Αλάσαρνας, μετά την αποκάλυψή του κατά την καταστροφική εκσκαφή του ανεγειρό-

μενου τότε ξενοδοχείου,1 ήταν καταφανές ότι τα αρχαία κτίρια είχαν διασωθεί σε πολύ μικρό βαθμό 
(Σχ. 1). Σε αυτό συνέβαλε εκτός από την προαναφερθείσα πρόσφατη καταστροφή και η συστηματική 
αλλοίωση και λιθαγωγία που υπέστησαν κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο, όταν αναπτύχθηκε ο 
οικισμός της εποχής αυτής επάνω στα ερείπιά τους.2

Αν και με την πάροδο δεκαετιών, πλέον, ανασκαφικής έρευνας και κοπιώδους προσπάθειας σε 
έναν δύσκολο ερευνητικά χώρο –λόγω κυρίως των επάλληλων κατασκευών και φάσεων– τα σωζό-
μενα λείψανα των αρχαίων κτιρίων αυξήθηκαν, ο βαθμός διατήρησής τους παραμένει δυστυχώς 
σε επίπεδο είτε θεμελίωσης είτε –στην καλύτερη περίπτωση– στάθμης στυλοβάτη ή κατώτερου τμή-
ματος ανωδομής (Σχ. 2). Δυσμενέστερη είναι η κατάσταση διατήρησης των μικρότερων μνημείων, 
όπως εξέδρες, βάθρα ή μικρές αναθηματικές (;) κατασκευές που ιχνηλατούνται στον χώρο από τα 
πτωχά δείγματα των θεμελιώσεών τους.3 Μάλιστα εκτός των λατρευτικών κτιρίων Γ 4 και Δ5 από τα 
υπόλοιπα αρχαία κτίσματα, δηλαδή τα κτίρια ΑΒ,6 E και Z δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα το σύνολο 

1  Κάντζια 1990. 
2  Αναλυτικότερα για τα επί των αρχαίων κτιρίων πρώιμα βυζαντινά κτίσματα – κατοίκησης και εργαστηριακά, βλ. 
Κοκκορού-Αλευρά, Καλοπίση-Βέρτη, Λαιμού, Παναγιωτίδη, 1986, 1987, 1990. Επίσης Κοκκορού-Αλευρά, Καλοπί-
ση-Βέρτη, Παναγιωτίδη 1995· Κοκκορού-Αλευρά, Καλοπίση-Βέρτη και Παναγιωτίδη 2010.
3  Η ύπαρξή τους κατά κανόνα τεκμηριώνεται από το πλήθος των αντιστοιχούντων σε αυτά αρχιτεκτονικών μελών 
και λίθων παρά από τα λιγοστά –μέχρι σήμερα– κατάλοιπα των θεμελιώσεών τους. Κατ’ αναλογία με τα ευρεθέντα 
μέρη τους και συγκριτικά με τα ευρεθέντα μέρη των άλλων κτισμάτων που είναι γνωστό το μέγεθός τους, είναι δυνατή 
μία αρκετά τεκμηριωμένη υπόθεση για το πλήθος τους.
4  Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, αρχιτεκτονικά, μορφολογικά και χωροταξικά, πρόκειται για τον ναό του Απόλ-
λωνα, κεντρικό κτίσμα εντός περιβόλου (κτίριο Ε, μαζί με το αντίστοιχο πρόπυλο, κατά τη συμβατική ανασκαφική 
ονοματοδοσία) του ιερού (Σχ. 2). Σχετικά βλ. Κοκκορού-Αλευρά 2017, 317 με σημ. 2. Της ίδιας στον παρόντα τόμο, Το 
ιερό, και αναλυτικότερα Κοκκορού-Αλευρά και Αντωνίου υπό έκδοση. 
5  Βρίσκεται ανατολικότερα εκτός περιβόλου και αποτελεί ειδική περίπτωση τόσο λόγω τρόπου κατασκευής και δο-
μής όσο και προσανατολισμού. Για το κτίριο Δ, βλ. Κοκκορού-Αλευρά 2017, 320-21.
6  Κατά τον γράφοντα και σύμφωνα με τα οικοδομικά στοιχεία από τους σωζόμενους λίθους (βλ. σχετικά Αντωνίου, 
Αλάσαρνα IV, υπό έκδοση, Αρ. Ευρ. ΕυΑΒ11 και ΕυΑΒ12 δηλαδή μη συνεχόμενοι λίθοι ευθυντηρίας κτιρίου Α, με 
απολαξεύσεις μετώπων για την επαφή του Β) πρόκειται για ενιαίο τελικά οικοδόμημα, αφού το ονομαζόμενο κτίριο Β 
πιθανότατα εφάπτεται στο Α και η προς βορρά κιονοστοιχία στοάς (βλ. Εικ. 4), στοιχείο αρχικού (;) σχεδιασμού που 
ολοκληρώθηκε αργότερα, ενοποίησε κατά κάποιον τρόπο το σύνολο.  
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Σχέδιο 2.  Κάτοψη του ανασκαφικού χώρου το 2018. Σχ. Γ. Αντωνίου.  

Σχέδιο 1.  Κάτοψη του  ανασκαφικού χώρου το 1985. 
Σχ. Γ. Αντωνίου. 
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Σχέδιο 3.  Συγκριτική παράθεση κατατομών δωρικών κιονοκράνων και αναλογιών του αντιστοιχούντα 
κίονα και του θριγκού, από Flecher 1975, 207. 
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της κάτοψής τους. Ειδικότερα για το οικοδόμημα ΑΒ η πιθανότητα εύρεσης του περιγράμματός του 
εκτιμάται αδύνατη, διότι μεγάλο τμήμα του βρίσκεται κάτω από το ημιτελές ξενοδοχείο και με μεγά-
λη βεβαιότητα είναι εν πολλοίς κατεστραμμένο. 

Εκτός αυτών, δυστυχώς και τα ακέραια σωζόμενα αρχιτεκτονικά μέλη και λίθοι των αρχαίων 
κτισμάτων αποτελούν μικρό ποσοστό του αρχικού τους μεγέθους. Κύριος λόγος για αυτό το γεγονός 
είναι η προαναφερθείσα συστηματική λιθαγωγία και χρήση του αρχαίου δομικού υλικού –σπάνια 
ακέραιου, κατά κανόνα απολαξευμένου μερικώς ή πλήρως– κατά τη δημιουργία και εξάπλωση του 
πρώιμου βυζαντινού οικισμού. 

ΤΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  
ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Από όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι προφανής η σπουδαιότητα των λίγων τμημάτων κιονοκρά-
νων που έχουν βρεθεί. Αυτά μέσω της ενδεδειγμένης μεθοδολογίας και έρευνας, μέσω δηλαδή συ-
γκριτικής εξέτασης με άλλα αντίστοιχα χρονολογημένα αρχιτεκτονικά μέλη, καθώς και με βάση τις 
αναλογίες τους, μπορούν να δώσουν σχεδόν πλήρη στοιχεία για την αναπαράσταση της μορφής και 
των αναλογιών των όψεων, κατά κανόνα, των κτιρίων.7 Συνοπτικά σημειώνεται ότι η κατατομή του 
δωρικού κιονοκράνου (Σχ. 3, 4) και η αναλογική σχέση των μερών του8 αποτελούν ισχυρά χρονο-
λογικά και μορφολογικά τεκμήρια. Συγκριτική παράθεση κατατομών δωρικών κιονοκράνων και 
αναλογιών του αντιστοιχούντα κίονα και του θριγκού9 με τη διάρθρωση του ρυθμού του κτίσματος 
μπορούν να οδηγήσουν στη σχεδόν πλήρη και ασφαλώς τεκμηριωμένη αναπαράστασή του. Χαρα-
κτηριστικότερα των εν λόγω στοιχείων είναι τόσο η κλίση του εχίνου, όσο και η καμπυλότητά του 
ενώ δεν υπολείπονται σημαντικά η μορφή και το πλήθος των ιμάντων καθώς και η κατατομή του 
υποτραχηλίου. Εάν αυτά τα στοιχεία ενισχύονται μάλιστα από την ύπαρξη σχετικών πληροφοριών, 
όπως η κάτω διάμετρος του κίονα,10 ή τμήμα τριγλύφων και γείσου, στοιχεία που αποσπασματικά 
υπάρχουν στην περίπτωση του ιερού της Αλάσαρνας,  τότε η δυνατότητα ακριβέστερης τεκμηρίωσης 
της μορφής του ρυθμού και αναπαράστασης ενισχύεται σημαντικά. Παρ’ όλα αυτά τα στοιχεία του 
κιονόκρανου παραμένουν καθοριστικά (Σχ. 4).

ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ  ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΥΘΑΙΟΥ-ΠΥΘΑΕΩΣ

Στον ανασκαφικό χώρο του ιερού του Απόλλωνα Πυθαίου-Πυθαέως της αρχαίας Αλάσαρνας έχουν 
βρεθεί σε διάφορες θέσεις τέσσερα ακέραια11 σχεδόν κιονόκρανα και ένα μικρό θραύσμα με τμήμα 
υποτραχηλίου και εχίνου καθώς και τρεις ιμάντες. Όλα είναι δωρικά. Άλλο ένα μικρό άτεχνο κιο-
νόκρανο δωρικής μορφολογίας (Σχ. 9β) εκτιμάται ότι ανήκε σε μικρό κτίσμα του χώρου και όχι σε 
κανονικό κτίριο. 

Από τα τέσσερα εξ αυτών τα δύο είναι σχεδόν όμοια (Σχ. 5) και βρέθηκαν εντοιχισμένα σε πρώι-
μο βυζαντινό τοίχο (Τ34), μεταφέρθηκαν δε μετά την αποτοίχισή τους στον αποθηκευτικό χώρο της 
Ρωμαϊκής Οικίας στην πόλη της Κω (Casa Romana) και μετά στον υπαίθριο χώρο της αρχαιολογι-

7  Δεν είναι σπάνια περίπτωση η εξαγωγή συμπερασμάτων και για την κάτοψη αρχαίων κτιρίων, με δεδομένο ότι 
αυτά παρουσίαζαν τυποποίηση και η σύγκριση της μορφής του αρχιτεκτονικού ρυθμού μπορεί να δώσει στοιχεία και 
για την κάτοψή τους.
8  Ειδικότερα για τις αναλογίες των δωρικών κιονοκράνων, βλ. Coulton 1979, 81-153.
9  Flecher 1975, 207.
10  Όταν σώζεται λ.χ. ανάλογο τμήμα στυλοβάτη ή κάτω σφόνδυλος.                                                                                                     
11  Με τον όρο χαρακτηρίζονται τα κιονόκρανα που σώζουν όλα τα στοιχεία τους τόσο ως μορφή όσο και ως διά-
σταση.
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Σχ. 3  Συγκριτική παράθεση κατατοών δωρικών κιονοκράνων και αναλογιών του 
αντιστοιχούντα  κίονα και του θριγκού8  

Συνοπτικά αναφέρεται ότι η κατατοή του δωρικού κιονοκράνου  (βλ. και Σχ. 3, 4) και η 
αναλογική σχέση των ερών του9 σχετίζονται τόσο χρονικά όσο και ορφολογικά ε την 
διάρθρωση του ρυθού του κτίσατος και πορούν να οδηγήσουν στην τεκηριωένη 
σχεδόν πλήρη αναπαράστασή του. Χαρακτηριστικότερα των εν λόγω στοιχείων είναι 
τόσο η κλίση του εχίνου, όσο και η καπυλότητά του ενώ δεν υπολείπονται σηαντικά η 
ορφή και το πλήθος των ιάντων καθώς και η κατατοή του υποτραχηλίου.  Εάν αυτά 
τα στοιχεία ενισχύονται άλιστα από την ύπαρξη σχετικών πληροφοριών όπως η κάτω 
διάετρος του κίονα10, ή τήα τριγλύφων και γείσου, στοιχεία που αποσπασατικά 
υπάρχουν στην περίπτωση του Ιερού της Αλάσαρνας,  τότε η δυνατότητα ακριβέστερης 
τεκηρίωσης της ορφής του ρυθού και αναπαράστασης ενισχύεται σηαντικά. Παρ’ 
όλα αυτά η επιρροή των στοιχείων από το κιονόκρανο παραένει καθοριστική.  

 
Σχ. 4  Συγκριτική παράθεση των αναλογιών του δωρικού ρυθού (κίονα και θριγκού) 
κατά την Αρχαϊκή (αριστερά), Κλασσική (έσο) και Ελληνιστική (δεξιά) περίοδο. 11   

 
Τα κιονόκρανα του Ιερού της Αλάσαρνας 

                                                           
8 Flecher, B. sir, 1975, A History of Architecture, Athlone, London p. 207 
9 Ειδικότερα για τις αναλογίες των δωρικών κιονοκράνων βλ. και Coulton J.J. 1979, Doric 
Capitals: a Proportional Analysis, BSA 74, pp81153. 
10 Όταν σώζεται λχ ανάλογο τήα στυλοβάτη  ή κάτω σφόνδυλος.                                                                                                                                                             
11 Ορλάνδος Α. (1995) Η Αρχιτεκτονική του Παρθενώνος Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία 86, 
Αθήνα Εικ. 499 

Σχέδιο 4. Συγκριτική παράθεση των αναλογιών του δωρικού 
ρυθμού (κίονα και θριγκού) κατά την αρχαϊκή (αριστερά),  
κλασική (μέσο) και ελληνιστική (δεξιά) περίοδο, από Ορλάνδος 
1995, εικ. 499.

καπυλότητα του εχίνου τους παραπέπει σε υστερότερα παραδείγατα.17  Το αράβδωτο 
υποτραχήλιο προφανέστατα αντιστοιχεί σε αράβδωτους κίονες. Τα έχρι σήερα 
ευρεθέντα έλη κιόνων18 και αποδιδόενα στην στοά του Κτηρίου ΑΒ είναι όλα 
αράβδωτα και η γνωστή κάτω διάετρος19  συνεκτιούενη ε την διάετρο των 42,2 εκ. 
των δύο κιονοκράνων καθώς και ε το πόσο ραδινός θα ήταν ένας κίονας ε τέτοιας 
ορφής κιονόκρανο, ας δίνουν ύψος κίονα που φαίνεται στην αναπαράσταση του 
Κτηρίου ΑΒ στην Εικ. 5. Η ετακιόνια διάσταση είναι γνωστή από τα κατά χώραν έρη 
και ο αναπαριστούενος θριγκός που ήταν ξύλινος20 αναπαρίσταται ε αναλογίες που 
συνάδουν ε τα χαρακτηριστικά του κιονοκράνου και την ραδινότητα του κίονα, η οποία 
πάλι, όπως προαναφέρθηκε υπολογίσθηκε ε βάση παράλληλα παραδείγατα κιόνων ε 
παρόοιο κιονόκρανο.  

  

Σχ. 5  Κιονόκρανα στοάς Κτηρίου Α από τον τοίχο Τ34   (Κν 2,  Κν 4) 

Παρόδια Στοά (Κτήριο Ζ) και Κτήριο  

Το κιονόκρανο από την επιφανειακή έρευνα  Κν5 που αντιστοιχεί σε κίονα ε 
πολυγωνικής  σχεδόν  ορφής ράβδωση πιθανότατα βάσει των στοιχείων του και των 

                                                           
17 Αν και αντικείενο της παρούσας εργασίας δεν είναι η όποια χρονολόγηση, εκτιώνται 
υστερότερα του 2ου ισού του 2ου πΧ αιώνα και πιθανότερα εντός του 1ου πΧ αιώνα. Vasdaris Ch., 
1987. Das Dorische Kapitell in der HellenistischRomischen zeit im Ostlichen Mittelmeerraum, 
NKUA, Βιβλιοθήκη «Σοφία Ν. Σαριπόλου» 79, Αθήνα.  
18 Επιήκεις σφόνδυλοι κατά κανόνα έως και εγάλου ήκους τήατα κιόνων.  
19 Από τα δύο καταχώραν έρη στυλοβάτη ε ίχνος υποδοχής κίονα και τα τέσσερα αντίστοιχα 
στα αρχιτεκτονικά έλη.  
20 Λόγω του αραιόστυλου της κιονοστοιχίας και της διαέτρου και ύψους του κίονα, το υλικό του 
θριγκού συπεραίνεται εύκολα,  ακόα και ε στοιχειώδεις –φοιτητικού επιπέδου γνώσεις 
δοικής ηχανικής.  

κατά χώρα σωζόενων στοιχείων κάποια χρονική στιγή ήταν (αυτό ή άλλα όοιά του) 
στο εταγενέστερο Κτήριο  το οποίο κατασκευάσθηκε από επανάχρηση οικοδοικού 
υλικού από άλλα κτίσατα του χώρου, όπως λχ η ακρά παρόδια στοάΚτήριο Ζ (Εικ. 2 
δεξιά) στην οποία πιθανότατα ανήκε αρχικά αυτός ο τύπος κιονοκράνου. Ανάλογης 
ράβδωσης τήατα κιόνων έχουν βρεθεί τόσο κτισένα στο ναό  Κτήριο 21  όσο και 
αλλού στον χώρο. Πιθανότατα αποτελούσαν το ανώτερο ραβδωτό τήα των κιόνων του 
Κτηρίου Ζ, αράβδωτα τήατα των οποίων σώζονται παρατοποθετηένα ως δοικό 
υλικό Παλαιοχριστιανικών τοίχων επί του στυλοβάτη του.  

 

             

Σχ. 6  Κιονόκρανο Κν2σχέδιο του 1988      Εικ. 1 Κιονόκρανο Κν5  (επιφανειακή 
έρευνα) 

Σηειώνεται ότι αριθός από ικρότερα θραύσατα κιόνων τέτοιας ράβδωσης έχουν 
βρεθεί στον χώρο.  Σύφωνα ε τα στοιχεία του κιονοκράνου, την πολυγωνικού 
χαρακτήρα ράβδωση του κίονα, πορούν να αναπαρασταθούν οι αναλογίες των κιόνων 
και του θριγκού της στοάς (Κτήριο Ζ) η οποία από τα έχρι στιγής στοιχεία πρόκειται 
για τυπικό δείγα ε ηιυπάιθριο τήα προς δυσάς και δωάτια προς ανατολάς, ενώ η 
είωση του ετακιόνιου στο νότιο άκρο δεν επιτρέπει ε πλήρη βεβαιότητα την 
αντιστοίχηση παραστάδας αντί κίονα εκεί.22 
Όσον αφορά στο εν παραστάσει Κτήριο , παρά την εκτεταένη επανάχρηση 
οικοδοικού υλικού, ακόα και στην κλίακα του πόδιου, η ορφή του θα πρέπει να ήταν 
δωρική υλοποιούενη από έρη του θριγκού άλλον του κτηρίου Ζ παρά του κτηρίου Ε 
(Πρόπυλο), αν και καλοί λιθόπλινθοι ενσωατωένοι στο κτήριο  θα πορούσαν να 
προέρχονται από το Ε αντί από το Ζ.  

                                                           
21 Σηειώνεται χαρακτηριστικά για την υστερότητα του Κτηρίου , ότι έγινε προσπάθεια 
υπόνησης βάσης στους κίονες, κατ’ αντιστοιχία Ιωνικού και Κορινθιακού ρυθών, σε δωρικό 
απ’ ότι φαίνεται κτήριο, γιατί πιθανότατα όταν κτίσθηκε  ο  ωρικός ρυθός ήταν ελάχιστα 
εφαρόσιος. Αν και από ανασκαφικά δεδοένα αναφέρεται ως πρώιο Ρωαϊκό (Αλευρά Γ. 
2017. ………. …..  …… ….  ……., στο : Π. Τριανταφυλίδης (επι.), ‘To Αρχαιολογικό *Έργο 
στα Νησιά του Αιγαίου’. ιεθνές Επιστηονικό Συνέδριο. Ρόδος, 27 Νοεβρίου1 εκεβρίου 
2013’, Μυτιλήνη. …. ……) τόσο η επανάχρηση ερών του κτηρίου Ζ αλλά και άλλων κτισάτων 
του Ιερόυ (Κτήριο Ε, θρανία, εξέδρες)  όσο και στοιχεία του ίδιου του Κτηρίου  (πόδιο, 
προσανατολισός) θα πρέπει να συνεκτιηθούν στην τελική διατύπωση χρονολόγησης.  

22 Παρά και τα όποια οικοδοικά δεδοένα, το θέα πρέπει να εξετασθεί ευρύτερα. 

Σχέδιο 5α. Κιονόκρανο Κν 2-σχέδιο του 1988. 
Σχέδιο 5β. Κιονόκρανα στοάς κτιρίου Α από τον τοίχο Τ34 (Κν 2,  Κν 4).

 

5β

5α
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κής αποθήκης «Χατζηνεπά». Ένα άλλο βρέθηκε κατά την επιφανειακή έρευνα κοντά στον χώρο του 
ιερού και αντιστοιχεί σε κίονα με απλή πολυγωνική ράβδωση και όχι με την τυπική κοίλη διατομή 
ραβδώσεων (Σχ. 10γ). Τέλος μικρότερο των παραπάνω κιονόκρανο (Σχ. 7) βρέθηκε εντός όμορης 
ιδιοκτησίας και από την απολάξευσή του συνάγεται ότι είχε εντοιχισθεί σε πρώιμο βυζαντινό τοίχο 
πάχους έως 0,50 μ. Όλα είναι κατασκευασμένα από τη λεγόμενη αμυγδαλόπετρα, διαδεδομένο στην 
αρχαιότητα τοπικό δομικό πέτρωμα.12 Ένα μικρό θραύσμα από λευκόφαιο μάρμαρο13 φέρει τρεις 
καλής ποιότητας ιμάντες και ίχνη από πολύ ρηχές δωρικές ραβδώσεις (Σχ. 8). Ένα, ακόμα, πολύ 
μικρό θραύσμα κιονοκράνου (Κν 9, Σχ. 9α) από το ίδιο υλικό, σώζει σχεδόν πλήρη εχίνο ύψους 9,2 
εκ. περίπου. Αυτό το τελευταίο θραύσμα, Κν 9, προέρχεται από κιονόκρανο μικρού μεγέθους και 
εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε κτίσμα αρκετά μικρότερο του κτιρίου Γ αλλά σημαντικό ή καλό εν γένει 
κτίριο, λόγω του υλικού του, το λευκόφαιο δηλαδή μάρμαρο.14 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ 
ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΩΝ

Στοά κτιρίου ΑΒ

Τα δύο σχεδόν15 όμοια κιονόκρανα διαμέτρου 42,2 εκ. (Σχ. 5) δεν φέρουν ιμάντες αλλά μία λοξότμη-
τη ταινία (Σχ. 10) που αντιστοιχεί στο πλάτος τους, ενώ η κλίση και η καμπυλότητα του εχίνου τους 
παραπέμπει σε υστερότερα παραδείγματα.16 Το αρράβδωτο υποτραχήλιο προφανέστατα αντιστοιχεί 
σε αρράβδωτους κίονες. Τα μέχρι σήμερα ευρεθέντα τμήματα κιόνων17 που αποδίδονται στη στοά 
του κτιρίου ΑΒ είναι όλα αρράβδωτα και η γνωστή κάτω διάμετρός τους18 που ισούται με 55,3 εκ. 
συνεκτιμώμενη με τη διάμετρο των 42,2 εκ. των δύο κιονοκράνων καθώς και με το πόσο ραδινός θα 
ήταν ένας κίονας με τέτοιας μορφής κιονόκρανο, μας δίνουν ύψος κίονα 3,95 μ., όπως δηλώνεται 
και στην αναπαράσταση του κτιρίου ΑΒ στην Εικ. 3. Η μετακιόνια διάσταση 2,72 μ. είναι γνωστή 
από τα κατά χώραν μέρη του στυλοβάτη και ο θριγκός, που θα ήταν ασφαλώς ξύλινος,19 αναπα-
ρίσταται με αναλογίες που συνάδουν με τα χαρακτηριστικά του κιονοκράνου και τη ραδινότητα 
του κίονα, η οποία πάλι, όπως προαναφέρθηκε, υπολογίσθηκε με βάση παράλληλα παραδείγματα 
κιόνων με παρόμοιο κιονόκρανο. 

12  Σχετικά με την αμυγδαλόπετρα, δηλαδή τοπικό είδος τραβερτίνη, βλ. Πουπάκη και Χατζηκωσταντίνου 2004, 
111-24.
13  Με αριθμό ευρετηρίου Ε28/Λ19/1997, Σχ. 8.
14  Το λευκόφαιο μάρμαρο είναι αρκετά διαδεδομένο σε καλά οικοδομήματα ή μέρη τους στο ιερό του Απόλλωνα 
της αρχαίας Αλάσαρνας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται τόσο η περίπτωση των κιόνων του κτιρίου Γ (τα μόνα μέρη 
που δεν είναι από αμυγδαλόπετρα), όσο και η μεγάλη ημικυκλική εξέδρα του χώρου (Εικ. 3). Η προέλευση αυτού του 
μαρμάρου είναι πιθανότατα από τη θέση Μάρμαρα, βλ. σχετικά Poupaki 2017, 205-22.  
15  Η διαφορά στο μέγεθος του άβακα (58,5 εκ. στο ένα και 60,7 στο δεύτερο Κν2  και Κν4 αντίστοιχα του Συστη-
ματικού Καταλόγου των αρχιτεκτονικών μελών) μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογική για την οικοδομική ποιότητα των 
κτισμάτων της Αλάσαρνας. Βέβαια μικρές διαφοροποιήσεις όπως στην κατατομή του εχίνου υπάρχουν εκτός από την 
εν λόγω περίπτωση και στη μεγάλη ελληνιστική στοά της πόλης της  Αλάσαρνας. 
16  Αν και αντικείμενο της παρούσας εργασίας δεν είναι η χρονολόγησή τους, μπορούν να τοποθετηθούν χρονολο-
γικά μετά το β΄ μισό του 2ου αι. π.Χ. και πιθανότερα εντός του 1ου αι. π.Χ.: σχετικά βλ. Vasdaris 1987, ενδεικτικά σελ. 
96 κειμένου και 68 εικόνων (Abb 67, 1ος π.Χ. ή Abb 46, 51, β΄ μισό του 2ου π.Χ. κ.ά.). Αυτό συνάδει με τη μεταγενέστερη 
από το κτίριο ΑΒ χρονολόγηση της ολοκλήρωσης της στοάς: σχετικά βλ. Κοκκορού-Αλευρά, Καλοπίση-Βέρτη, Λαιμού 
και Παναγιωτίδη 1986, 300. 
17  Επιμήκεις σφόνδυλοι κατά κανόνα έως και μεγάλου μήκους τμήματα κιόνων. 
18  Από τα δύο κατά χώραν μέρη στυλοβάτη με ίχνος υποδοχής κίονα και τα τέσσερα αντίστοιχα στα συλλεχθέντα 
αρχιτεκτονικά μέλη. 
19  Λόγω του αραιόστυλου της κιονοστοιχίας και της διαμέτρου και ύψους του κίονα, το υλικό του θριγκού συμπε-
ραίνεται εύκολα, ακόμα και με στοιχειώδεις –φοιτητικού επιπέδου– γνώσεις δομικής μηχανικής. 
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Παρόδια στοά (κτίριο Ζ) και κτίριο Δ

Το κιονόκρανο από την επιφανειακή έρευνα Κν5 που αντιστοιχεί σε κίονα με πολυγωνικής σχεδόν 
μορφής ράβδωση, βάσει των στοιχείων του και στοιχείων σωζόμενων κατά χώραν, ανήκε πιθανό-
τατα (το ίδιο ή άλλα όμοιά του) σε κάποια χρονική στιγμή στο μεταγενέστερο κτίριο Δ, το οποίο 
κατασκευάσθηκε από επανάχρηση οικοδομικού υλικού από άλλα κτίσματα του χώρου, όπως λ.χ. η 
μακρά παρόδια στοά-κτίριο Ζ (Εικ. 1 δεξιά), στην οποία πιθανότατα ανήκε αρχικά αυτός ο τύπος 
κιονοκράνου. Ανάλογης ράβδωσης τμήματα κιόνων έχουν βρεθεί κτισμένα τόσο στο ναό-κτίριο Δ20 
όσο και αλλού στον χώρο και πιθανότατα αποτελούσαν το ανώτερο ραβδωτό τμήμα των κιόνων 
του κτιρίου Ζ, αρράβδωτα τμήματα των οποίων σώζονται επαναχρησιμοποιημένα ως δομικό υλικό 
πρώιμων βυζαντινών τοίχων επί του στυλοβάτη του. Σημειώνεται ότι αριθμός από μικρότερα θραύ-
σματα κιόνων τέτοιας ράβδωσης έχει βρεθεί στον χώρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του κιονοκράνου 
και την πολυγωνικού χαρακτήρα ράβδωση του κίονα, μπορούν να αναπαρασταθούν οι αναλογίες 
των κιόνων και του θριγκού της στοάς (κτίριο Ζ), η οποία από τα μέχρι στιγμής στοιχεία φαίνεται 
ότι ήταν τυπικό δείγμα στοάς με ημιυπαίθριο τμήμα προς δυσμάς και δωμάτια προς ανατολάς, ενώ 
η μείωση του μετακιόνιου στο νότιο άκρο δεν επιτρέπει με πλήρη βεβαιότητα την αντιστοίχηση πα-
ραστάδας αντί κίονα εκεί.21

Όσον αφορά στο εν παραστάσι κτίριο Δ με την εκτεταμένη επανάχρηση οικοδομικού υλικού, 
ακόμα και στην κλίμακα του ποδίου, θα πρέπει να ήταν δωρικού ρυθμού με επανάχρηση τμη-

20  Ως προς την οψιμότητα του κτιρίου Δ σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι από τους σχεδιαστές του έγινε προσπά-
θεια άτεχνης υπόμνησης βάσης κιόνων κατ’ αντιστοιχία του ιωνικού και κορινθιακού ρυθμού, σε δωρικό απ’ ό,τι 
φαίνεται κτίριο, πιθανότατα επειδή, όταν αυτό κτίσθηκε, ο δωρικός ρυθμός εφαρμοζόταν πλέον μεν σπάνια, αλλά τα 
εξ οικονομικής (;) ανάγκης επαναχρησιμοποιούμενα μέρη ήταν δωρικά. Αν και με βάση τα ανασκαφικά δεδομένα 
θεωρείται σε προκαταρκτικό επίπεδο ως οικοδόμημα ρωμαϊκών χρόνων (Αλευρά 2017, 321), τόσο η επανάχρηση αρ-
χιτεκτονικών μελών του κτιρίου Ζ αλλά και άλλων κτισμάτων του ιερού (κτίριο Ε, θρανία, εξέδρες, βωμός), όσο και 
στοιχεία του ίδιου του κτιρίου Δ (πόδιο, προσανατολισμός) είναι ισχυρά στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν στην τελική 
διατύπωση χρονολόγησης. 
21  Παρά και τα όποια οικοδομικά δεδομένα, το θέμα πρέπει να εξετασθεί ευρύτερα.

Κατά τα λοιπά η αναλογία προνάου και σηκού του παραπέπουν σε σαφή πρόθεση 
υλοποίησης ναού κατ’ αναλογία ε τον ναό του Απόλλωνα, Κτήριο Γ. Η τεκηριωένη 
ύπαρξη κιγκιδωάτων στην παράσταση –όπως και στο Κτήριο Γ  ενισχύει την υπόθεση 
αυτή.  
 
Πρόπυλο (Κτήριο Ε, αζί ε τον περίβολο) 

Από πλευρά εγέθους θα πορούσε να υποστηριχθεί ότι το κιονόκρανο Κν3 πιθανότατα 
αντιστοιχεί σε κτήριο εγέθους του προπύλου. Όως το υλικό και οι αναλογίες του που 
παραπέπουν σε ορφές του 2ου ή 1ου πΧ αιώνων, αποακρύνουν την σχετική 
πιθανότητα. Το πρόπυλο επί ενός ιδιαίτερα καλοκτισένου τοίχου περιβόλου και ε 
ικρές διαστάσεις, πιθανότατα ήταν αρκετά προσεγένο κτίσα ε καλές λιθοπλίινθους 
στην ανωδοή του και κίονες άλλον από λευκόφαιο άραρο παρά από αυγδαλόπετρα. 
Έτσι το κιονόκρανό του να ήταν αυτό που αντιστοιχεί στο θραύσα Κν9 (Σχ. 9α ) και όχι 
το Κν3 (Σχ. 7). Συνεπώς η αναπαριστούενη ορφή του θα πρέπει αν ήταν δωρική 
αρκετά παρόοια ε του Κτηρίου Γ. Επίσης ικρό αράρινο γείσο τυπικό για ικρά 
πρόπυλα23 που βρέθηκε κοντά στο κτήριο Ζ, πορεί από τις διαστάσεις του να αποδοθεί 
σε κτίσα εγέθους του προπύλου.  Αυτά συνεπικουρούενα ε την ισχυρή πιθανότητα 
οι καλές επαναχρησιοποιηθήσες λιθόπλινθοι του Κτηρίου  να προέρχονται από αυτό 
το πρόπυλο ενισχύει την περίπτωση ενός επιελώς κτισένου προπύλου.  ηλαδή να είχε 
καλά ορφολογικά χαρακτηριστικά και διάκοσο, παρουσιάζοντας εικόνα ανάλογη  των  
αναπαραστάσεων στις Εικ. 2 και 3.  

 
Σχ. 7.  Κιονόκρανο από όορη ιδιοκτησία  (Κν 3)24 

                                                           
23 Χωρίς προόχθους ε σταγόνες και οδούς.  
24 Τα Σχ. 5, 7, 8, 9β είναι από Αντωνίου Γ. Αλάσαρνα ΒΒΒ, Συστηατικός Κατάλογος 
Αρχιτεκτονικών Μελών …. (υπό έκδοση) 

Σχέδιο 7. Κιονόκρανο από όμορη ιδιοκτησία  (Κν 3)Σχέδιο 6. Κιονόκρανο Κν5  (επιφανειακή έρευνα)  



Η  Α Ρ Χ Α Ι Α  Α Λ Α Σ Α Ρ Ν Α  Τ Η Σ  Κ Ω

[ 66 ]

Εικόνα 1. Προοπτική άποψη της πρόσβασης στο πρόπυλο του ιερού από τη θάλασσα (λιμάνι;). Ο περίβολος και 
το πρόπυλο αριστερά και η σχεδόν παράλληλη προς αυτά παρόδια στοά (κτίριο Ζ) δεξιά. Μελέτη-αναπαράσταση 
Γ. Αντωνίου (Antoniou 2017), ψηφιακή τρισδιάστατη σχεδίαση και δισδιάστατη παραγωγή εικόνων από τους Γ. 
Αντωνίου, Β. Ζτράβα και Χ. Ρουμελιώτη. Τα βάθρα με τα γλυπτά τους αποδίδονται ενδεικτικά από στοιχεία θέσης 
έδρασης και παράλληλων κατασκευών γνωστών από άλλα ιερά, λ.χ. Δήλου.

Εικόνα 2. Προοπτική άποψη της πρόσβασης στο πρόπυλο από ανατολικά και άποψη του κτιρίου Γ, ναού του 
Απόλλωνα, πίσω από τον περίβολο. Μελέτη-αναπαράσταση Γ. Αντωνίου.
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μάτων θριγκού μάλλον του κτιρίου Ζ παρά του κτιρίου Ε (πρόπυλο), αν και καλές λιθόπλινθοι 
ενσωματωμένες στο κτίριο Δ πιθανότατα προέρχονται από το κτίριο Ε παρά από το κτίριο Ζ. 

Κατά τα λοιπά η αναλογία προνάου και σηκού του παραπέμπουν σε σαφή πρόθεση υλοποίησης 
ναού κατ’ αναλογία με το κτίριο Γ, πιθανώς ναό του Απόλλωνα. Η τεκμηριωμένη ύπαρξη κιγκλιδω-
μάτων στην πρόσοψη, όπως και στο κτίριο Γ, ενισχύει την υπόθεση αυτή. 

Πρόπυλο

Από πλευράς μεγέθους θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το κιονόκρανο Κν3 πιθανότατα αντιστοιχεί 
σε κτίριο μεγέθους αντίστοιχου του προπύλου. Όμως το υλικό και οι αναλογίες του που παραπέμπουν 
σε μορφές του 2ου ή 1ου π.Χ. αιώνων, απομακρύνουν την πιθανότητα να ανήκε σε αυτό το κτίριο. 

Το πρόπυλο ενός ιδιαίτερα καλοκτισμένου τοίχου περιβόλου (κτίριο Ε), που είχε σχετικά μικρές 
διαστάσεις, πιθανότατα ήταν αρκετά προσεγμένο κτίσμα με καλές λιθοπλίνθους στην ανωδομή του 
και κίονες μάλλον από λευκόφαιο μάρμαρο παρά από αμυγδαλόπετρα. Έτσι, το κιονόκρανό του 

       

Σχ. 8  Θραύσα κιονοκράνου Λ19 Ε28 97 (Κν 6)   

              
Σχ. 9  α. Θραύσα κιονοκράνου (Κν 9)  β. Κιονόκρανο ικρού κτίσατος (Κν 8) 

Η αναπαράσταση του Κτηρίου Γ (Εικ. 4)  στηρίχθηκε λιγότερο από κάθε άλλο κτίσα 
του χώρου στα στοιχεία του κιονοκράνου καθώς υπάρχει πλήθος αρχιτεκτονικών ελών 
και λίθων από σχεδόν κάθε έρος του κτίσατος πλην αετώατος.  
Όως η πιθανότητα το Κν 6 να είναι από κιονόκρανο του ναού, συνέβαλε στην 
διαστάυρωση των αναλογιών ραδινότητας32 κιόνων και  της κλίσης αετώατος, 
συγκριτικά ε παράλληλα κτίσατα της Ελληνιστικής περιόδου και του ευρύτερου χώρου 
της Κώ, δηλαδή νησιωτικού και Μικρασιατικού.  
 

                                                           
32 ηλαδή αναλογίας κάτω βάσης προς ύψος. 

       

Σχ. 8  Θραύσα κιονοκράνου Λ19 Ε28 97 (Κν 6)   

              
Σχ. 9  α. Θραύσα κιονοκράνου (Κν 9)  β. Κιονόκρανο ικρού κτίσατος (Κν 8) 

Η αναπαράσταση του Κτηρίου Γ (Εικ. 4)  στηρίχθηκε λιγότερο από κάθε άλλο κτίσα 
του χώρου στα στοιχεία του κιονοκράνου καθώς υπάρχει πλήθος αρχιτεκτονικών ελών 
και λίθων από σχεδόν κάθε έρος του κτίσατος πλην αετώατος.  
Όως η πιθανότητα το Κν 6 να είναι από κιονόκρανο του ναού, συνέβαλε στην 
διαστάυρωση των αναλογιών ραδινότητας32 κιόνων και  της κλίσης αετώατος, 
συγκριτικά ε παράλληλα κτίσατα της Ελληνιστικής περιόδου και του ευρύτερου χώρου 
της Κώ, δηλαδή νησιωτικού και Μικρασιατικού.  
 

                                                           
32 ηλαδή αναλογίας κάτω βάσης προς ύψος. 

Σχέδιο 8. Θραύσμα κιονοκράνου με αρ. ευρ. Λ19/Ε28/97 (Κν 6)

Σχέδιο 9. α. Θραύσμα κιονοκράνου (Κν 9)  
β. Κιονόκρανο μικρού κτίσματος (Κν 8)

9α 9β
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Εικόνα 3. Προοπτική άποψη  του (κτιρίου Γ) ναού του Απόλλωνα και 
μέρους του κτιρίου Α,  από την πόρτα του προπύλου.  Διακρίνεται και η 
τεκμηριωμένη μεγάλη ημικυκλική εξέδρα βόρεια του κτιρίου Α. Μελέτη-
αναπαράσταση Γ. Π. Αντωνίου.

Σχέδιο 10. Συγκριτική παράθεση κατατομών α Κν 2, αριστερά, β Κν 3, μέσον 
και γ Κν 5 δεξιά.

Εικόνα 4.  Προοπτική άποψη του κτιρίου Α από βόρεια. Μελέτη-αναπαράσταση Γ. Αντωνίου.
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μάλλον ήταν αυτό από το οποίο προέρχεται το θραύσμα Κν9 (Σχ. 9α ) και όχι το Κν3 (Σχ. 7). Συνε-
πώς η αναπαριστώμενη μορφή του θα πρέπει να ήταν δωρική, αρκετά συγγενής με αυτή του κτιρίου 
Γ. Επίσης, μικρό μαρμάρινο γείσο τυπικό για μικρά πρόπυλα22 που βρέθηκε κοντά στο κτίριο Ζ, μπο-
ρεί με βάση τις διαστάσεις του να αποδοθεί σε κτίσμα μεγέθους του προπύλου. Αυτά τα δεδομένα, 
συνεπικουρούμενα από την ισχυρή πιθανότητα οι καλές επαναχρησιμοποιηθείσες λιθόπλινθοι του 
κτιρίου Δ να προέρχονται από αυτό το πρόπυλο, ενισχύουν την υπόθεση για ένα επιμελώς κτισμένο 
πρόπυλο, που θα είχε καλά μορφολογικά χαρακτηριστικά και διάκοσμο, παρουσιάζοντας εικόνα 
όπως αυτή των αναπαραστάσεων στις Εικ. 1 και 2. 

Σχετικά με τη μορφή του προπύλου, το πάχος των πλευρικών τοίχων του όπως τεκμηριώνεται 
από τα σωζόμενα οικοδομικά ίχνη στο υπόβαθρό του, μαρτυρεί «βαριές» αναλογίες (Εικ. 2) συ-
γκριτικά με τον ναό του Απόλλωνα, κτίριο Γ (Εικ. 3). Αν και εξετάσθηκε σχεδιαστικά η περίπτωση 
πρόστασης κιόνων –δηλαδή με τέσσερις κίονες στην όψη αντί δύο κιόνων και δύο παραστάδων– η 
ισχυρή παράδοση των εν παραστάσι κτιρίων του χώρου23 απομακρύνει την εν λόγω πιθανότητα. 
Επιπλέον οι εκτιμώμενες λόγω πάχους των τοίχων «βαριές» αναλογίες συνηγορούν σε κτίσμα εν 
παραστάσι παρά με πρόσταση, που κατά κανόνα αντιστοιχούσε σε ραδινότερα κτίρια. Στην εν λόγω 
απλούστερη γενικά διάρθρωση της όψης του συνηγορεί και το γεγονός ότι πρόκειται για μικρό πρό-
πυλο χωρίς μεσαίο τοίχο και στο οποίο το θύρωμα βρίσκεται στον πίσω τοίχο του, ο οποίος μάλιστα 
είναι επί ευθείας με τον τοίχο του περιβόλου. 

Ναός Απόλλωνα (κτίριο Γ)24

Το θραύσμα κιονοκράνου Κν 6 με αρ. ευρ. Ε28/Λ19/1997 που βρέθηκε μέσα στο κτίριο Γ, στον Το-
μέα Ε28, θα μπορούσε από πλευράς υπολογιζόμενων διαστάσεων να αποδοθεί στο κτίριο Γ. Όμως 
η τεκμηριωμένη μορφή των κιόνων του ναού με δωρικές ραβδώσεις που απολήγουν σε ταινίες αντί 
ακμών, δεν συνάδει με τις ακμές στο εν λόγω θραύσμα Κν 6 (Σχ. 8) παρά την ταύτιση του υλικού του 
με εκείνο των σφονδύλων των κιόνων του κτιρίου Γ. Όμως με ήδη τεκμηριωμένη και οικοδομικά την 
πολυετή διάρκεια ολοκλήρωσης του ναού25 αλλά και από στοιχεία κακοτεχνιών σε σωζόμενα μέλη 
του, δεν μπορεί να αποκλεισθεί η παραγωγή κιονοκράνων διαφορετικών από την τελική μορφο-
λογία των κιόνων, η οποία μπορεί να ερμηνευθεί ως προς την ταινιωτή ράβδωση με την εισαγωγή 
όψιμου νεωτερισμού26 κατά τα τελευταία στάδια ολοκλήρωσης του κτιρίου.27  

22  Αντωνίου υπό έκδοση, αρ. ευρ. Αρχιτεκτονικών μελών Γσ8, χωρίς προμόχθους με σταγόνες και οδούς. Η πιθανό-
τητα να ανήκει στη μακρά στοά (κτ. Ζ) δεν μπορεί να αποκλεισθεί παρά την καλή ποιότητα του υλικού του, όμως και 
το μικρό επίσης θραύσμα δωρικού γείσου Γσ10  μπορεί εξ ίσου να αντιστοιχισθεί με κτίσμα μεγέθους του προπύλου 
του κτ. Ε. Στην Εικ. 1 έχει αναπαρασταθεί (Antoniou, 2017, 150) με το Γσ8 ενώ στην Εικ. 2 με το Γσ10. 
23  Η εν λόγω παράδοση στηρίζεται τόσο στο κτίριο Γ όσο και στο νεότερό του κτίριο Δ, και σε γνωστά παραδείγματα 
ναϊκών κτιρίων στο νησί της Κω. Επίσης συνηγορεί και για την περίπτωση παραστάδας αντί κίονα στην άκρη του 
κτιρίου Ζ παρά το ικανά μειωμένο εκεί μεταξόνιο. 
24  Το κτίριο Γ μπορεί με βεβαιότητα σχεδόν να αποδοθεί στον ναό του Απόλλωνα, κύριο λατρευτικό κτίσμα του ιε-
ρού, όχι μόνο λόγω του μεγέθους του και της πυκνότητας των αναθημάτων στην είσοδό του, αλλά και για τη σχέση της 
θέσης του αναφορικά με το πρόπυλο. Οι άξονες των δύο κτισμάτων τέμνονται εμπρός από το κτίριο Γ και η θέαση του 
κτιρίου Γ από τον εισερχόμενο επισκέπτη από το πρόπυλο είναι ικανά προοπτική, συνηθέστατο σχεδιασμένο στοιχείο 
των αρχαίων ιερών, ώστε να προσδίδεται στον πιστό ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αισθητικά άποψη του κύριου λατρευτι-
κού κτιρίου. Ανάλογες σχεδιάσεις υπάρχουν στην Ακρόπολη της Αθήνας, στον ναό του Διός στην Ολυμπία κ.α. 
25  Βλ. σχετικά στο Αντωνίου υπό έκδοση. 
26  Στην Κω υπάρχουν δείγματα δωρικών κιόνων με ταινιωτές ραβδώσεις χρονολογούμενα στην ώριμη ελληνιστι-
κή περίοδο. Συγκεκριμένα τόσο η μεγάλη ελληνιστική στοά είχε δωρικούς κίονες με ταινιωτές ραβδώσεις (Livadioti, 
Rocco 1996, 111, εικ. 242 του M. Paolini αλλά και η σωστά αποδιδόμενη στην αγορά μορφολογία της αναπαράστασης 
T. Finamore σελ. 125, εικ. 283) όσο και η στοά του Ιερού του Λιμένος (Αφραδίτης) κατά τον T. Finamore (Livadioti και 
Rocco 1996, 113, εικ. 249). Εκτός αυτών η πρώτη δειλή εμφάνιση της ταινιωτής δωρικής ράβδωσης στην Κω σε κιονό-
κρανο (Livadioti και Rocco 1996, 155, εικ. 360) αποδιδόμενο αρχικά από τον Laurezi στον ναό του Άλσειου Διός και 
πλέον σε πιθανό πρόπυλο του Βόρειου Γυμνασίου του 2ου π.Χ. αι. της πόλης της Κω (Morricone 1950, 244, σημ. 58 και 
Livadioti και Rocco 1996, 156).
27  Σημειώνεται ότι η ταινιωτή ράβδωση απαιτεί σαφώς λιγότερη εργασία και τεχνική ικανότητα του λιθοξόου. Και 
τα δύο στοιχεία συνάδουν με το μακρύ χρονικό διάστημα αποπεράτωσης του κτιρίου και τις επιγραφικά τεκμηριωμέ-
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Η αναπαράσταση του κτιρίου Γ (Εικ. 3) στηρίχθηκε λιγότερο από κάθε άλλο κτίσμα του χώρου 
στα στοιχεία του κιονοκράνου καθώς υπάρχει πλήθος αρχιτεκτονικών μελών και λίθων από σχεδόν 
κάθε μέρος του οικοδομήματος πλην του αετώματος, η κλίση του οποίου όμως τεκμηριώνεται από 
τα κεκλιμένα μέρη των λίθων σίμης των μακρών πλευρών που έχουν βρεθεί στον χώρο. Πάντως 
η πιθανότητα το Κν6 να προέρχεται από κιονόκρανο του ναού, συνέβαλε στη διασταύρωση των 
αναλογιών ραδινότητας28 κιόνων και κλίσης αετώματος, σε σύγκριση με παράλληλα κτίσματα της 
ελληνιστικής περιόδου και του ευρύτερου χώρου της Κω, δηλαδή του νησιωτικού και μικρασιατικού. 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Εντέλει, είναι καταφανής η σπουδαιότητα των κιονοκράνων του χώρου του ιερού του Απόλλωνα της 
αρχαίας Αλάσαρνας στη μελέτη και κατανόηση των οικοδομημάτων του. Η αρωγή τους στην αντί-
ληψη της αρχικής κάτοψης μπορεί να είναι περιορισμένη, όμως αυτό δεν μειώνει τη σημασία τους. 
Εκτός αυτού δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και η σημαντικότατη συμβολή τους στη χρονολόγηση 
των κτισμάτων, αφού η μορφολογία των επί μέρους χαρακτηριστικών ενός κιονοκράνου αποτελού-
σε αντιπροσωπευτικό δείγμα για κάθε περίοδο της αρχαίας αρχιτεκτονικής μορφολογίας, ελληνικής 
και ρωμαϊκής. 

Ως προς το στοιχείο της χρονολόγησης, όμως, θα πρέπει πάντα να συνυπολογίζονται και κά-
ποιοι ακόμα παράγοντες, γνωστοί από άλλα δεδομένα της έρευνας, όπως λ.χ. είναι οι επιγραφές. 
Τέτοιοι παράγοντες είναι η μεγάλη διάρκεια αποπερατώσεως των οικοδομημάτων που τεκμηριώ-
νεται εκτός από οικοδομικά στοιχεία29 και από επιγραφικά.30 Επιπλέον από αρχιτεκτονικά στοιχεία 
του κτιρίου Γ λ.χ. τεκμηριώνεται η ενσωμάτωση νεωτερισμών, όπως οι ταινιωτές ραβδώσεις στους 
κίονες, στοιχείο που συνυπάρχει με πιο παραδοσιακές αναλογίες ορισμένων μερών του θριγκού, 
όπως τα τρίγλυφα. Αυτό το τελευταίο στοιχείο μας γνωστοποιεί μία πρακτική των σχεδιαστών και 
κατασκευα στών των μνημείων για επιλεκτική (;) ενσωμάτωση νεωτερισμών κατά τη μακρά διάρκεια 
αποπεράτωσης, παρά την υιοθέτηση παλαιότερων μορφών σε ένα νέο κτίσμα. 

Επίσης, η προαναφερθείσα πρακτική, δηλαδή της ενσωμάτωσης νεωτερισμών, μπορεί να συνει-
σφέρει εκτός από τα προφανή χρονολογικά στοιχεία και σε άλλους τομείς της έρευνας, όπως λ.χ. 
αναφορικά με τις επαφές των Κώων με σημαντικά κέντρα διαμόρφωσης αρχιτεκτονικών μορφών 
της εποχής εκείνης και τις επιρροές που δέχονταν από αυτά, είτε ήταν γειτονικά, όπως η Ρόδος, είτε 
υπερτοπικά, όπως η Έφεσος και τα άλλα μεγάλα κέντρα της Μικράς Ασίας.31

Πέραν όλων των παραπάνω, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και η σπουδαιότητα των μη αποδο-
σμένων σε κτίρια θραυσμάτων κιονοκράνων όσον αφορά στη διατύπωση ισχυρών υποθέσεων και για 
άλλα κτίσματα του χώρου, εντός32 ή πλησίον του ιερού, ίχνη των οποίων δεν έχουν ακόμα βρεθεί. 
Τέλος οι σεισμικές καταστροφές που έπληξαν στην αρχαιότητα το ιερό πιθανότατα συνέβαλαν όχι 
μόνο στη μεταμόρφωσή του33 αλλά και προφανώς στην ενσωμάτωση νεωτερισμών σε υφιστάμενά τους 
κτίσματα που επισκευάσθηκαν ή και μετασκευάσθηκαν μετά από σχετικό σεισμικό φαινόμενο. 

νες οικονομικές δυσκολίες ως προς αυτό.
28  Δηλαδή αναλογίας κάτω βάσης προς ύψος.
29  Αλευρά και Αντωνίου υπό έκδοση.
30  Αλευρά 2004, 87-8 ΑΚ 13 (= Επίμ. ΙΙ W 56), ΑΚ 14.
31 Δεν μπορεί να παραγνωρισθεί ότι οι πολύ ρηχές δωρικές ραβδώσεις χαρακτηρίζουν την κιονοστοιχία στο άνω 
άνδηρο της Περγάμου, και ανάλογη μορφή ραβδώσεων παρατηρείται σε σφονδύλους που αποδίδονται (Αντωνίου 
υπό έκδοση, Κι2, και πιθανόν το επαναχρησιμοποιημένο τμήμα στον δυτικό κίονα του κτιρίου Δ) στη μεγάλη στοά 
(κτίριο Ζ) της Αλάσαρνας.
32 Η αναφορά επιγραφής σε πλήθος λατρευόμενων θεοτήτων στο ιερό (βλ. σχετικά Κοκκορού-Αλευρά 2004, 44-53, 
Ν.Ε. 6· Kokkorou-Alevras 2004, 121-6) προϊδεάζει οποιονδήποτε μελετητή για την ύπαρξη και άλλων λατρευτικών –
μικρότερων πιθανότατα– κτισμάτων, βωμών ή και ναών ακόμα, εντός του ιερού. 
33 Σχετικά με τη μεταμόρφωση του χώρου του ιερού κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή αρχαιότητα αλλά και την 
προφανή μεταφορά του κέντρου βάρους του ανατολικότερα, μέσω του κτιρίου Δ και της μετασκευής του Ζ, βλ. και 
τις ανάλογες αναπαραστάσεις (όχι όλων των περιπτώσεων) στα στοιχεία πινακίδων που αντιστοιχούν Antoniou 2017.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σε έναν χώρο όπως αυτός του ιερού του Απόλλωνα της αρχαίας Αλάσαρνας τα αρχαία κτίσματα 
έχουν εν πολλοίς αλλοιωθεί από τις νεότερες οικοδομικές φάσεις κατασκευής του πρώιμου βυζαντι-
νού οικισμού που αναπτύχθηκε επάνω στα ερείπιά τους. Η αλλοίωση έγκειται τόσο στην επί αυτών 
οικοδόμηση κτισμάτων του, όσο κυρίως στην εκτεταμένη λιθογωγία των μερών τους για την παρα-
γωγή οικοδομικού υλικού για αυτά τα νεότερα κτίσματα. Στην αλλοίωση αυτή προστέθηκε και η 
καταστροφή τμημάτων κάποιων αρχαίων κτιρίων από την εκσκαφή και κατασκευή του υπογείου 
του σύγχρονου ξενοδοχείου. Συνεπώς σε αρχαία κτίρια, όπου ακόμα και το περίγραμμα της κατό-
ψεώς τους δεν είναι αναγνωρίσιμο, τα σημαντικά δομικά μέρη, όπως τα κιονόκρανα, αποτελούν 
καθοριστικό στοιχείο για τη μελέτη της αρχιτεκτονικής των αρχαίων κτισμάτων και για την τελική 
αναπαράστασή τους. Το κιονόκρανο αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την αρχαία αρχιτεκτονική 
και οι αναλογίες του συσχετίζονται όχι μόνο με τις αναλογίες του ρυθμού του κτιρίου αλλά συχνά 
ακόμα και με τις αναλογίες της κατόψεώς του. Επιπλέον αποτελούν ένα μορφολογικό στοιχείο που 
συμβάλλει καθοριστικά στη χρονολόγηση των αντίστοιχων κτισμάτων, δηλαδή των κτιρίων ΑΒ, Γ, 
Δ, Ε και Ζ που έχουν βρεθεί έως τώρα στον χώρο. Τα τμήματα των έξι κιονοκράνων που έχουν βρεθεί 
στο ιερό συσχετιζόμενα με τα λοιπά οικοδομικά και μορφολογικά στοιχεία των εν λόγω κτισμάτων 
δίνουν, με ικανοποιητική ασφάλεια, τις σχετικές αναλογίες της ανωδομής και του ρυθμού της. Η 
συμβολή τους στη μελέτη αναπαράστασης κυρίως των κτισμάτων, εμμέσως δε και του ιερού, είναι 
θεμελιώδης. Στοιχεία όπως η ραδινότητα των κιόνων και η αναλογία του θριγκού με τον κίονα είναι 
στοιχεία που κατά τεκμήριο σχετίζονται με τις εσωτερικές αναλογίες των μερών του κιονοκράνου, 
δηλαδή το ύψος του άβακα και του εχίνου.

Λέξεις-Κλειδιά: Κως, αρχαία Αλάσαρνα, Καρδάμαινα, ιερό Απόλλωνα, κιονόκρανα, αναπαραστάσεις

SUMMARY 

Τhe Buildings of the sanctuary of apollo in halasarna, modern Kardamaina,cos, according to their 
capitals

At a site such as the Sanctuary of Apollo of Ηalasarna all the ruins of ancient buildings have been 
severely deteriorated not only because of the Early Byzantine structures built above them, but also 
due to the extent reuse of their material for these newer constructions. The deteriorated, since the late 
antiquity ruins, were also damaged seriously by the construction of the basement of the unfinished 
building of a modern hotel, which is already planned to be demolished. The limited remains of the 
ancient buildings in some cases does not include their complete layout. Above their foundations 
survive minimal parts in situ and most of them are up to the level of krepis or stylobates. Other 
architectural fragments that could be assigned to the five ancient buildings of the site –AB, C, D, E, 
Z– have been found in the site but cannot provide enough information for the architectural form of 
the equivalent constructions. Only the capitals are the most reliable ones since their proportions can 
be related safely to the proportions of the columns and to the architectural order of the building. Less 
often they are also related even to the proportions of the plan and layout of the building. Therefore, 
the importance of the capitals is obvious. Six different capitals (the whole or fragments) have been 
found and they can be assigned to the five ancient buildings of the site. According their form, the 
architectural order and the main façade of the relevant buildings can be graphically reconstructed.

Keywords: Cos, ancient Halasarna, Kardamaina, sanctuary of Apollo, capitals, reconstructions
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