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Ιστορία
Το Ηραίο του Άργους βρίσκεται σε ένα λόφο στα νοτιοδυτικά του όρους
Εύβοια στο δρόµο που συνδέει τις Μυκήνες µε τη σύγχρονη πόλη του
Άργους. Από το σηµείο αυτό εποπτεύει τον αργολικό κάµπο καθώς και την
αρχαία ακρόπολη της περιοχής, τη Λάρισα.
Σύµφωνα µε τον Παυσανία το Ηραίο απέχει 15 στάδια από τις Μυκήνες.
Κατά τον µύθο η Εύβοια, η Πρόσυµνα και η Ακραία ήταν τροφοί της Θεάς
Ήρας και κόρες του ποταµού Αστερίωνα. Το όνοµα της Εύβοιας δόθηκε
στην περιοχή γύρω από το ναό της Ακραίας, στον απέναντι λόφο, ενώ
Πρόσυµνα ονοµαζόταν η προϊστορική πόλη κάτω από το λόφο του Ηραίου.
Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στον ευρύτερο χώρο του ιερού έχουν
αποκαλύψει ποικιλία ευρηµάτων των ελλαδικών χρόνων αλλά και νεολιθικά,
κυρίως θολωτούς και θαλαµοειδείς τάφους. Από τα ευρήµατα αυτά
προκύπτει ότι ο χώρος του Ηραίου ήταν σε χρήση πολύ πριν αυτό
κατασκευαστεί. Πιθανολογείται ότι στην ίδια θέση προϋπήρχε µυκηναϊκή
ακρόπολη ή και ανάκτορο. Ο πρώτος ναός της Ήρας κτίστηκε περίπου το
680 π.Χ.
Μετά την καταστροφή της Πρόσυµνας από τους Αργείους τον 60 π.Χ. αιώνα,
το Ηραίο περιήλθε στην κυριαρχία του Άργους και αποτέλεσε το κέντρο
λατρείας της θεάς Ήρας στον ελλαδικό χώρο. Ο Όµηρος αναφέρεται στην
Ήρα µε το προσωνύµιο Αργεία και για αυτό το Άργος αποτέλεσε την
αφετηρία για την εξάπλωση της λατρείας της και στην υπόλοιπη χώρα.
Το 468 π.Χ. ο διοικητικός έλεγχος του Ηραίου έχει αναχθεί σε µείζον
πρόβληµα στις σχέσεις ανάµεσα στο Άργος και τις Μυκήνες και αποτελεί
πηγή προστριβών ανάµεσά τους. Η διαµάχη αυτή σε συνδυασµό µε τη
συµµαχία των Μυκηνών µε την παραδοσιακή αντίπαλο του Άργους τη
Σπάρτη, οδηγούν στην πολιορκία και τη µετέπειτα καταστροφή της πόλης
των Μυκηνών από τους Αργείους ανάµεσα στα 468–463 π.Χ. [Stillwell R].
Κατά τη ρωµαϊκή περίοδο η λατρεία της Ήρας συνεχίστηκε. Αυτό
αποδεικνύεται από πολλές αυτοκρατορικές αφιερώσεις που έχουν βρεθεί ως
ευρήµατα σε ανασκαφές. Παράλληλα µε τη συνέχιση της χρήσης του ιερού,
οι Ρωµαίοι το επέκτειναν κτίζοντας επιπλέον εγκαταστάσεις στο χώρο του.
Το Ηραίο του Άργους ανακαλύφθηκε το 1831 από το Βρετανό
συνταγµατάρχη Gordon. Από τότε πολλοί ερευνητές και αρχαιολόγοι έχουν
εργαστεί στο χώρο του ναού µε σηµαντικότερους τον C.W. Blegen και τον P.
Amandry.
Η εικόνα 1 παρουσιάζει τη γραφική αναπαράσταση του Ηραίου κατά την
περίοδο της ακµής του. ∆ιακρίνεται ο ναός του 5ου αιώνα, το νεώτερο
επίπεδο του Ηραίου και το µεγάλο βαθµιδωτό ανάληµµα που οδηγούσε σε
αυτόν. Στο βάθος και στο υψηλότερο παλαιό επίπεδο διακρίνονται τα ερείπια
του πρώτου ναού της γεωµετρικής περιόδου.

1. Γραφική αναπαράσταση Ηραίου – νότια όψη. [Παπαχατζής Ν.,1976]
Στην εικόνα 2 παρουσιάζεται ο ναός του 5ου π.Χ αιώνα, στη σηµερινή του
µορφή.

2. Σηµερινή κατάσταση του ναού του 5ου π.Χ αιώνα
Προηγούµενες µελέτες του αστρονοµικού προσανατολισµού του
Ηραίου
Ο προσανατολισµός του Ηραίου του Άργους αποτέλεσε πεδίο έρευνας
παλαιότερα. Ο Άγγλος αρχιτέκτονας Francis Penrose (1817 – 1903), στα τέλη
του 19ου αιώνα, µελέτησε τον προσανατολισµό τόσο του παλαιού ναού (του
7ου αιώνα π.Χ.) όσο και του νεότερου.
Προσδιόρισε ως πιθανή ηµεροµηνία θεµελίωσης του παλαιού ναού την 24η
Οκτωβρίου 1830 π.Χ., την οποία συνδέει µε την ανατολή του Αντάρη
(α Scorpii), ή το Φεβρουάριο του 1300 π.Χ., αν συνδέεται µε τη δύση του α
της Παρθένου – Στάχυς.
Παράλληλα προσδιόρισε τον προσανατολισµό του ναού ίσο µε 107° 50′.
Για τον νεότερο ναό ο Penrose υπολόγισε τον προσανατολισµό του ίσο µε
105° 59′ και προσδιόρισε ως ηµέρα θεµελίωσης την 21η Φεβρουαρίου του
425 π.Χ. [Penrose F. C., 1897]
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο προσδιορισµός του αστρονοµικού
προσανατολισµού και η χρονολόγηση του νεότερου ναού, µε την εφαρµογή
µιας καινοτόµου αστρογεωδαιτικής µεθοδολογίας, χρησιµοποιώντας
σύγχρονα και ακριβή γεωδαιτικά όργανα µέτρησης.

Η γεωµετρική τεκµηρίωση του ναού
Η γεωµετρική τεκµηρίωση του ναού γίνεται εφαρµόζοντας γεωδαιτικές µεθόδους
µέτρησης και επεξεργασίας και αποβλέπει στη σύνταξη του διαγράµµατος κάτοψής
του. Χρησιµοποιώντας σύγχρονο ολοκληρωµένο γεωδαιτικό σταθµό που µετρά
γωνίες και µήκη προσδιορίζονται οι θέσεις των σηµείων που ορίζουν το περίγραµµα
του σχήµατος του ναού, µε αβεβαιότητα της τάξης των ±3mm. Η δηµιουργία του
διαγράµµατος της κάτοψης του Ηραίου, γίνεται σε ψηφιακό περιβάλλον (Cad). Στο
σχήµα 3 που ακολουθεί παρουσιάζεται το διάγραµµα κάτοψης του ναού.

3. ∆ιάγραµµα κάτοψης του ναού [Γιαβής Ι., 2005]
Ο προσδιορισµός του αστρονοµικού προσανατολισµού του Ηραίου
Για τον προσδιορισµό του αστρονοµικού προσανατολισµού του ναού
ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Αρχικά προσδιορίζεται το αστρονοµικό αζιµούθιο µιας διεύθυνσης Σ1Β, στην
περιοχή του µνηµείου (σχήµα 3).
Ο προσδιορισµός του αστρονοµικού αζιµουθίου Α Σ Β πραγµατοποιείται µε
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παρατηρήσεις στον Πολικό Αστέρα (α Ursa Minoris), χρησιµοποιώντας έναν
ολοκληρωµένο γεωδαιτικό σταθµό και εφαρµόζοντας τη µέθοδο της ωριαίας
γωνίας [Lambrou E.,Pantazis G, 2008].
Μετράται ο παγκόσµιος συντονισµένος χρόνος UTC κάθε φορά που
σκοπεύεται ο Πολικός Αστέρας. Έτσι υπολογίζεται το αστρονοµικό αζιµούθιο
Απ του Πολικού αστέρα τη στιγµή της κάθε παρατήρησης. Κατόπιν
χρησιµοποιώντας και τη µέτρηση της οριζόντιας γωνίας β (σχήµα 4)
υπολογίζεται το αστρονοµικό αζιµούθιο της επίγειας διεύθυνσης ( Α Σ Β )
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[Lambrou E., Pantazis G., 2004]. Πραγµατοποιούνται µερικές δεκάδες
σκοπεύσεις στον Πολικό Αστέρα, σε χρονικό διάστηµα λίγων λεπτών της
ώρας και προσδιορίζεται η καλύτερη τιµή του Α Σ Β και το σφάλµα της. Η τιµή
διορθώνεται λόγω της κίνησης του Πόλου της Γης.
Επίσης µε χρήση δεκτών του συστήµατος δορυφορικού εντοπισµού (GPS)
προσδιορίζονται οι γεωδαιτικές συντεταγµένες φ, λ του σηµείου Σ1
(φ = 37° 41΄ 31΄΄, λ = 22° 46΄ 31΄΄), που είναι απαραίτητες τόσο για τον
προσδιορισµό του αστρονοµικού αζιµουθίου, όσο και τη χρονολόγηση του
ναού που ακολουθεί.
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4. Προσδιορισµός αστρονοµικού αζιµουθίου µιας διεύθυνσης
Επειδή η διεύθυνση Σ1Β συµµετέχει άµεσα στη διαδικασία της γεωµετρικής
τεκµηρίωσης του µνηµείου, το διάγραµµα της κάτοψης, το οποίο προκύπτει,
είναι αστρονοµικά προσανατολισµένο.
Έτσι είναι δυνατός ο προσδιορισµός του αστρονοµικού αζιµουθίου
οποιασδήποτε ευθείας ή ευθυγράµµου τµήµατος.
Μια τέτοια ευθεία είναι και ο βασικός κατά µήκος άξονας, που συνήθως είναι
και άξονας συµµετρίας του µνηµείου. Ο άξονας αυτός προκύπτει, είτε από
δύο χαρακτηριστικά σηµεία, είτε µε προσαρµογή της καλύτερης ευθείας σε
περισσότερα χαρακτηριστικά σηµεία του µνηµείου.
Στην περίπτωση του Ηραίου ο άξονας αυτός ορίζεται από δύο σηµεία
(σχήµα 3):
- Γ, το µέσο της βορειοδυτικής πλευράς (εσωτερικά)
- ∆, το αντίστοιχο µέσο της νοτιοανατολικής πλευράς (εσωτερικά).
Η ανατολική πλευρά του ναού είναι η πλέον σηµαντική, όπου
βρισκόταν η κύρια είσοδος του ναού και επόπτευε το βωµό. Σύµφωνα µε τα
ιστορικά στοιχεία στην πρόσοψη αυτής της πλευράς υπήρχε το περίφηµο
λατρευτικό άγαλµα της θεάς.
Από το ψηφιακό διάγραµµα της κάτοψης υπολογίστηκε το αστρονοµικό
αζιµούθιο της ευθείας Γ∆, ίσο µε 105°° 53′′, µε αβεβαιότητα ±3′′.
Η χρονολόγηση του Ηραίου
Με τον όρο χρονολόγηση ορίζεται ο προσδιορισµός της ηµεροµηνίας
θεµελίωσης του ναού, δηλαδή της ηµέρας, του µήνα και του έτους
θεµελίωσης, χρησιµοποιώντας µόνο γεωµετρικά στοιχεία. Σύµφωνα µε τη
µεθοδολογία που παρουσιάζεται, συνδυάζονται:
- Το αστρονοµικό αζιµούθιο του βασικού κατά µήκος άξονα
- Η γραµµή που απεικονίζει τη µορφή του αισθητού ορίζοντα.
- Η πορεία του ήλιου σε κάποια συγκεκριµένη ηµεροµηνία (ηµέρα και έτος).
Οι τρεις παραπάνω γραµµές απεικονίζονται σε ένα κοινό διάγραµµα,
αστρονοµικού αζιµουθίου – γωνίας ύψους (σχήµα 5).
Η οριογραµµή του αισθητού ορίζοντα είναι η προβολή στην ουράνια σφαίρα
του συνόλου των ορεινών όγκων ή των κτισµάτων, που βρίσκονται στη
διεύθυνση του βασικού κατά µήκος άξονα του Ηραίου και εµποδίζουν την
ορατότητα του παρατηρητή, που βρίσκεται στη θέση αυτή, προς την

ουράνια σφαίρα και τα ουράνια σώµατα (ήλιο, αστέρια) [Πανταζής Γ., 2002].
Η µορφή της οριογραµµής προκύπτει πραγµατοποιώντας µετρήσεις
οριζόντιων και ζενίθιων γωνιών, µε τη χρήση ολοκληρωµένου γεωδαιτικού
σταθµού. Στη συνέχεια τα ζεύγη των µετρούµενων γωνιών, µετατρέπονται
σε αστρονοµικά αζιµούθια και γωνίες ύψους.
Στην περίπτωση του ορίζοντα του Ηραίου οι µετρήσεις έγιναν από το σηµείο
Σ1.

5. ∆ιάγραµµα ανατολικού ορίζοντα του Ηραίου του Άργους.
Στην εικόνα 6 παρουσιάζεται και η φωτογραφική τεκµηρίωση του ορίζοντα.

6. Φωτογραφική τεκµηρίωση του αισθητού ορίζοντα
Η χρονολόγηση του Ηραίου, προκύπτει ακολουθώντας την εξής αρχή:
″η ηµεροµηνία (ηµέρα-µήνας-έτος), για την οποία η πορεία του ήλιου περνά
ή απέχει την ελάχιστη απόσταση από το σηµείο τοµής της οριογραµµής του
αισθητού ορίζοντα και της γραµµής που υλοποιεί το αστρονοµικό αζιµούθιο
του βασικού άξονα, ορίζει τη χρονολόγηση του ναού″. [ΠΑΝΤΑΖΗΣ Γ., 2002.]
Για το σκοπό αυτό υπολογίζονται τα στοιχεία της πορείας του ήλιου
(αζιµούθιο, γωνία ύψους) για κάθε χρονική στιγµή για διάφορα έτη, µήνες,
ηµέρες. Ο υπολογισµός αυτός γίνεται µε τη βοήθεια ψηφιακού εικονικού
πλανητάριου (SkyMap Pro8) [Marriott C., 2006], στο οποίο εισάγονται οι
γεωδαιτικές συντεταγµένες της θέσης του Ηραίου (φ, λ).
Έτσι είναι δυνατή η ένταξη κάθε πορείας στο διάγραµµα του ορίζοντα. Μετά
από σχετική έρευνα διαπιστώθηκε ότι η πορεία του ήλιου που ικανοποιεί τη
βασική αρχή της χρονολόγησης είναι αυτή της 25ης Φεβρουαρίου 403 π.Χ.
Επίσης προσδιορίστηκε η αβεβαιότητα της χρονολόγησης, ως το πηλίκο της

αβεβαιότητας
προσδιορισµού
του
προσανατολισµού
του
ναού
(σπροσανατολισµού) και της ετήσιας µεταβολής της θέσης του ήλιου (dήλιου)
(αβεβαιότητα = σπροσανατολισµού / dήλιου ). Στην περίπτωση του Ηραίου η
αβεβαιότητα προσανατολισµού είναι ίση µε ±3.1′′ και η µεταβολή της πορείας
του ήλιου για την 25η Φεβρουαρίου ίση µε dήλιου = 8″″. Έτσι η αβεβαιότητα
χρονολόγησης είναι ±23 έτη.
Σχολιασµός
Στην εργασία αυτή χρησιµοποιούνται γεωδαιτικές και αστρογεωδαιτικές
µέθοδοι µέτρησης και υπολογισµών και προσδιορίζεται ο αστρονοµικός
προσανατολισµός του Ηραίου του Άργους.
Το αστρονοµικό αζιµούθιο του ναού του 5ου π.Χ αιώνα υπολογίστηκε ίσο µε
105°° 53′′ µε αβεβαιότητα ±3′′.
Επίσης προσδιορίστηκε ως ηµεροµηνία θεµελίωσης του ναού, η 25η
Φεβρουαρίου 403 π.Χ µε αβεβαιότητα ±23 έτη.
Με τη µεθοδολογία που παρουσιάστηκε είναι δυνατός ο προσδιορισµός του
αστρονοµικού προσανατολισµού οποιουδήποτε µνηµείου και η εύρεση της
ηµεροµηνίας θεµελίωσής του.
Για την εφαρµογής της απαιτείται:
- ένας ολοκληρωµένος γεωδαιτικός σταθµός, ο οποίος χρησιµοποιείται για
τη γεωµετρική τεκµηρίωση, τον προσδιορισµό του αστρονοµικού
αζιµουθίου και τον προσδιορισµό της οριογραµµής του αισθητού ορίζοντα
- δύο δέκτες του συστήµατος GPS για τον προσδιορισµό των
συντεταγµένων της θέσης του µνηµείου.
Η αβεβαιότητα του προσδιορισµού εξαρτάται κυρίως από το µέγεθος του
µνηµείου και από την αβεβαιότητα των γεωδαιτικών οργάνων που
χρησιµοποιούνται στις µετρήσεις και µπορεί να φθάσει στην τάξη των ±10″
τόξου.
Η µεθοδολογία είναι ανεξάρτητη άλλων ιστορικών και αρχαιολογικών
στοιχείων, µε τα οποία γίνεται συνήθως η χρονολόγηση µνηµείων [Pantazis
G., Papathanassiou M.], [Lambrou E., Pantazis G., 2003].
Έτσι µπορούν να βοηθηθούν οι αρχαιολογικές έρευνες χρονολόγησης σε
µνηµεία που άλλες µέθοδοι είτε δεν είναι αποτελεσµατικές, είτε έχουν µεγάλη
αβεβαιότητα λόγω έλλειψης στοιχείων.
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