
Περίληψη - Summary 

 

 

Μιλτιάδης Κυλινδρέας: «Ο τετράστυλος πρόστυλος ναός σε 

σχέση με τον δίστυλο εν παραστάσι οίκο κατά την Αρχαϊκή, 

Κλασική και Ελληνιστική περίοδο» 

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη σχέση, και δευτερευόντως την 

καταγωγή, δυο τύπων ναών, του δίστυλου εν παραστάσι οίκου και του 

τετράστυλου πρόστυλου απλού ναού από την αρχαϊκή έως και την 

ελληνιστική περίοδο. 

Στις αρχές του 8ου αι. π.Χ. ιδρύεται ο «οίκος», ένα κτίριο μεγαρόσχημου 

τύπου, αποτελώντας τη συρρίκνωση του μυκηναϊκού μεγάρου και 

ταυτόχρονα το βασικό συστατικό στοιχείο του μετέπειτα μνημειακού 

ελληνικού περίπτερου ναού. Πιο συγκεκριμένα, ο εν λόγω «οίκος» 

αποτελείται από έναν ορθογώνιο χώρο, οι μακρές πλευρές του οποίου 

προχωρούσαν πέραν από τον τοίχο της εισόδου, δημιουργώντας έτσι μια 

στοά με στέγη. Η τελευταία στηριζόταν σε ένα ή δυο στηρίγματα και 

σχημάτιζε αέτωμα, είχε δηλαδή τριγωνική απόληξη στην πρόσοψη. Στη 

συνέχεια, ο τύπος αυτός αποκρυσταλλώθηκε σε ένα ορθογώνιο στενομέτωπο 

κτίριο με παραστάδες και μεταξύ αυτών δυο κίονες στην όψη. Αποτέλεσε τον 

δίστυλο εν παραστάσι τύπο, τα πλεονεκτήματα του οποίου ήταν η εστίαση 

στην πρόσοψη του ναού -ελλείψει πτερού-  και η κατάληψη μικρού χώρου 

στο εκάστοτε ιερό της πόλης που βρισκόταν. 

Όσον αφορά, τον τετράστυλο πρόστυλο ναό, ο τελευταίος έλκει την 

καταγωγή του από τον επιμήκη οίκο με άδυτο, όπως ήταν ο Οίκος των 

Ναξίων στην αρχική του μορφή κατά το α΄ μισό του 7ου αι. π.Χ. στη Δήλο. Ο 

σημαντικός νεωτερισμός, η τετράστυλη πρόσταση, υπερβαίνει ουσιαστικά το 

γεωμετρικό βασικό σχήμα της δίστυλης εν παραστάσι πρόσοψης και 

μετατρέπεται σε προστώο με 4 κίονες, που περιοριζόταν μόνο στην όψη. Κατά 

αυτόν τον τρόπο, οι μικροί ναοί αποκτούσαν πρόστυλη πρόσοψη, καθώς 

τοίχος και στοά συνυπήρχαν αρμονικά, και υιοθετούσαν την τριμερή διαδοχή 

προστώου, προνάου και σηκού. 

Τα ερωτήματα, τα οποία τίθενται και καθορίζουν, εν πολλοίς, την 

κατεύθυνση και τους στόχους της παρούσας εργασίας ποικίλουν. Ως επί το 

πλείστον, το θέμα της εν λόγω εργασίας είναι και συγκριτικό, ένα βασικό 

ερώτημα, που ανακύπτει, είναι η εξακρίβωση της συνύπαρξης ή όχι του 

δίστυλου εν παραστάσι με τον τετράστυλο πρόστυλο τύπο από την αρχαϊκή 

έως και την ελληνιστική περίοδο. Επίσης, ένα εξίσου σημαντικό, και 

παρεμφερές με το προηγούμενο ερώτημα, είναι η υπόθεση της 



αντικατάστασης ή μη του δίστυλου εν παραστάσι από τον τετράστυλο 

πρόστυλο τύπο. Εν συνεχεία, ανακύπτουν ερωτήματα γενικού περιεχομένου, 

όπως η προσέγγιση του αριθμού των τιμώμενων θεοτήτων στους υπό εξέταση 

ναούς, καθώς και η διαπίστωση της ύπαρξης ή μη, κάποιας προτιμητέας 

θεότητας. Ακολούθως, επιχειρείται η προσέγγιση του εύρους της γεωγραφικής 

εξάπλωσης του δίστυλου εν παραστάσι και του τετράστυλου πρόστυλου 

τύπου, δηλαδή η επισήμανση των ορίων, καθώς και η εξέτασή τους ανά 

περιοχή. 

Εν κατακλείδι, παρατίθενται και αναλύονται αρχιτεκτονικά 94 

οικοδομήματα και των δυο τύπων, με απώτερο σκοπό την επισήμανση 

αφενός, και την κατανόηση αφετέρου, τυπολογικών, καθώς και μετρικών 

παρατηρήσεων. Τέλος, όσον αφορά, τις μεθόδους προσέγγισης όλων των 

προαναφερθέντων ζητημάτων, προκρίθηκε η σύνταξη τριών πινάκων σε 

πρόγραμμα excel, στα οποία καταχωρήθηκαν όλα τα οικοδομήματα με βάση 

το ρυθμό και τον τύπο τους και είναι καταταγμένα με χρονολογική σειρά. 

 

 

Miltiadis Kylindreas: «The tetrastyle prostyle temple in relation 

with the distyle in antis oikos during the Archaic, Classical and 

Hellenistic Period» 

 

The present paper analyzes the relationship and the origin, between two 

types of temples, the distyle in antis oikos and the tetrastyle prostyle temple 

from the Archaic to the Hellenistic period. 

In the early 8th c. B.C. founded the "oikos", a megaroid type of building, 

representing the contraction of the mycenaean palace and simultaneously the 

key component of the later monumental greek peripteral temple. More 

precisely, the "oikos" consists of a rectangular room, the long sides of which 

went beyond the wall of the entrance, creating a stoa with a roof. The roof 

was supported by one or two brackets and formed a pediment, and it had a 

triangular end on the facade. Then, this type was crystallised into a 

rectangular building with narrow facade and between, the antae, two 

columns on the front. It constituted the distyle in antis type, the advantages of 

which were to focus on the facade of the temple -lack of pteron- and capture 

small space in each sanctuary of the city stood. 

Regarding the tetrastyle prostyle temple, it draws its origins in the 

elongated oikos with adyton, as was the Oikos of the Naxians in its original 

form in the first half of the 7th c. B.C. in Delos. The important innovation, the 

tetrastyle porch, exceeds the geometric basic shape of the distyle in antis 

façade and becomes a porch with four columns, which was limited only on 



the front. In this way, the small temples acquired a prostyle facade, as wall 

and portico coexisted harmoniously, and were adopting the tripartite 

succession of portico, pronaos and cella. 

The questions, which are set and determine the direction and goals of the 

present paper vary. The subject of this paper is also comparative, therefore, a 

key question that arises, is to establish the coexistence or not distyle in antis 

with the tetrastyle prostyle type from the Archaic to the Hellenistic period. 

Moreover, an equally important question and similar to the previous, it is the 

case of replacement or not distyle antis from tetrastyle prostyle type. 

Subsequently, general questions arise, such as the approximate number of 

honorees deities in temples under consideration, and the determination of 

whether or not of a preferred deity. Afterwards, is made an attempt to 

approximate the range of geographical spread of distyle in antis and tetrastyle 

prostyle type, namely the labeling of the limits and their examination by 

region. 

In conclusion, 94 architectural structures of both types are listed and 

analysed, with a view to labelling on the one hand, and understanding on the 

other, typological and metric comments. Finally, as regards the methods of 

approach to all the issues mentioned above, it qualified the pension of three 

tables in excel program, in which were recorded all the buildings according to 

the order and type and they are ranked in chronological order. 

 

 


