
ΤΟ ΕΛΛΕΙΠΟΝ TEMAXION 
ΕΚ TOY ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΥ 

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΟΥ

Εις προηγουμενον τόμον τής Έπετηρίδος επραγματεΰθημεν εκτενώς 
περί τοΰ εν τή Μονή Βλαττάδων τής Θεσσαλονίκης φυλασσόμενου κα
λύμματος τής σαρκοφάγου τής περικλειοΰσης άλλοτε τό σώμα τοΰ νεα
ρού Γεωργίου, υιοΰ τοΰ Σκουιερίου Καπανδρίτου '. Τοΰ έν λόγφ μαρμά
ρου έλειπε τό αριστερόν άκρον καί συνεπώς δεν εΐχομεν την αρχήν τών 
στίχων 1 καί 5 τοΰ επιγράμματος, ως επίσης καί μέρος τής επιπεδογλΰ- 
φου διακοσμήσεως τής προσΙΚας πλευράς. Ή κολόβωσις αυτή τοΰ καλΰμ-

ΕΙκ. 1. Τό νεοστί άνευρεβέν τεμάχιον έκ τοΰ κα?„ΰμματος 
τής σαρκοφάγου του Γεωργίου Καπανδρίτου.

ματος ήτο πολύ παλαιά, διότι ήδη κατά τά 1876, δτε ειδον αυτό ό άββάς 
Duchesne καί 6 Bayet, οί καί πρώτοι δημοσιεΰσαντες τό επ’ αύτοΰ επί
γραμμα, τό εν λόγιρ μάρμαρον ήτο εις οΐαν καί μέχρι τής ήμετέρας δήμο" 
σιεΰσεως κατάστασιν.

Ευτυχώς όμως τά πράγματα έχουσι τώρα άλλως. Προ δυο περίπου 
ετών, κατεδαφιζομένου τοΰ παλαιού Σκευοφυλακίου τής Μονής, ΐνα εις 
την θέσιν αύτοΰ άνεγερθή τό νΰν εκεί ύι^άρχον νέον καί στερεώτατον, 1

1 Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 11, 1935, 346 κ. !|.
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μεταξύ των λίθων τής οικοδομής άνευρέθη καί τό έλλεΐπον τμήμα τού 
καλύμματος τής σαρκοφάγου 1.

Τό νεωστί έλθόν εις φως τεμάχιον (Είκ. 1) έχει διαστάσεις 0,25Χ 
0,22 καί προσαρμόζεται τελείως εις την άριστεράν άκραν τού καλύμματος.

Ή επί τού νέου τούτου τεμαχίου ευρισκόμενη αρχή των στ. 1 καί 
5 τοΰ επιγράμματος έχει ως εξής :

1 [Ό] νεκροδέγμων
5 'Ός ήν νεάζ (ων) ευαβενής σφ

Οΰτω τό δλον επίγραμμα, μετά την νέαν ταύτην προσθήκην, έχει ώς 
ακολούθως:

Ό νεκροδέγμων και φϋορενς οντος τάφος 

εκρνψεν ένδον τον Καπανδρίτον γόνον,

3 άνδρδς μεγίστον τφ κλέει Σκοντερίον, 

νόοφ τακέντα λοιμικής αρρώστιας,

5 δς ήν νεάζων, ευσβενής, σφριγών, γίγας, 
τερπνός, προσηνής, ενφνής, δλος χάρις.

7 Σν δ’ αλλά φεΰ μοι και παπαι φράαον, ξένε, 

βλέπων τό ρενμα τής φθοράς των πραγμάτων.

Καί ταΰτα μέν οσον αφορά εις τό επίγραμμα.
Έκ τής έπιπεδογλύφου διακοσμήσεως τής ευρισκόμενης εις την κάτω 

τοΰ επιγράμματος ζώνην, διεσώθη μικρόν μέρος φέρον ένα ακόμη ρόμ
βον πληρούμενον υπό ανθεμίου, ώς επίσης καί από έσχηματοποιημένα 
φύλλα εις τούς γύρω τοΰ ρόμβου τριγωνικούς χώρους. Άλλα καί ούτως 
ή κεκοσμημένη ζόίνη δεν είναι πλήρης, διότι τό μάρμαρον κατά τό 
μέρος τούτο είναι λοξώς τεθραυσμένον. Έκ των διασωθέντων λειψάνων 
καί έξ αναλογίας προς την αντίστοιχον δεξιάν άκραν τοΰ καλύμματος, 
άκεραίαν διασψζομένην 1 2 3, δυνάμεθα τά συναγάγωμεν δτι εις τό άπολε- 
σθέν άκρον ύπήρχον εις ακόμη ρόμβος, τοΰ όποιου διακρίνονται επί τοΰ 
νέου εύρεθέντος τεμαχίου ϊχνη τής δεξιάς άνω πλευράς, καί εν τρίγω
νον, εντελώς εις την γωνίαν.

Επίσης έκ τής νΰν καταστάσεως τοΰ νέου τεμαχίου δεν είναι δυνα
τόν νά γνωρίζωμεν, άν καί ή αριστερά στενή πλευρά τοΰ καλύμματος

Τεμάχιον εκ τοΰ καλύμματος τής σαρκόφ. τοΰ Γ. Καπανδρίτου.

1 Περί τής εΰρέσεως τοΰ τεμαχίου τούτου μέ έπληροφόρησεν ό καί ευρών
αυτό πανοσιολογ. ιατρός Παγκράτιος Σαβράνης ό Ί ίηρίτης. δν αισθάνομαι βα- 
θεϊαν τήν ΰποχρέωσιν νά ευχαριστήσω θερμότατα καί άπό τής θέσεως τούτης.

3 Έπετηρίς, Ένθ’ άν. σ. 351, είκ. 4.
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έφερε διακόσμησιν, δπο)ς και ή αντίστοιχος δεξιά 1, καί συνεπώς, αν ή 
σαρκοφάγος ήτο ορατή εκ των τριών πλευρών, διότι ή οπίσθια μακρά 
πλευρά τοϋ καλύμματος είναι ακόσμητος, εξ ου συμπεραίνομεν, ως εΐπο- 
μεν έν τή προηγούμενη ημών μελέτη, δτι ή σαρκοφάγος θά ευρίσκετο 
πλησίον τοίχου ή εντός κοιλότητος * 3.

Μέ την προσαρμογήν τοϋ νέου εύρεθέντος τεμαχίου εις τό δλον 
κάλυμμα (Είκ. 2) παρετηρήσαμεν δτι ή όπισθία αριστερά αύτοΰ γωνία 
έχει λοξώς αποκοπή δι’ επιμελούς λαξεϋσεως. Ή αποκοπή αυτή άναμφι- 
βόλως δεν σχετίζεται μέ τήν αρχικήν θέσιν τοϋ καλύμματος, διότι οϋτω 
θά έμενεν ανοικτή εις τό μέρος εκείνο ή σαρκοφάγος, ήν τοΰτο έφρασσε. 
Δΰναται νά θεωρηθή βέβαιον δτι ή γωνία αυτή άπεκόπη δταν τό κάλυμ-

-158 · Α. Ξυγγοποΰλου

Είπών 2. Τό δλον κάλυμμα τής σαρκοφάγου μετά τήν προσθήκην 
τοϋ νέου τεμαχίου.

μα είχε πλέον άφαιρεθή από τήν σαρκοφάγον καί είχε χρησιμοποιηθή 
προς άλλον σκοπόν.

Βοηθοΰμενοι ήδη από τό νέον ευρεθέν τεμάχιον, είναι δυνατόν ν’ ά- 
ποκαταστήσωμεν πλήρως τήν αρχικήν μορφήν καί τό δλον μήκος τοϋ κα- 
λΰμματος κατά τό συνημμένον σχέδιον (Είκ. 3). Οϋτω τό εν λόγφ κά
λυμμα, τό όποιον εν τή νϋν αϋτοΰ καταστάσει έχει μήκος 1,41 μ. άρχι- 
κώς είχεν ολικόν τοιοΰτον 1,50.

Επίσης ή προσθήκη τοϋ νέου τεμαχίου καί ή δλη συμπλήρωσις δει
κνύουν δτι τό επί τής κεκοσμημένης πλευράς, κάτω τής επιγραφής ϋπάρ- 
χον οίκόσημον, ευρίσκετο ακριβώς εις τό μέσον τής πλευράς ταϋτης, έχον 
εκατέρωθεν άνά πέντε κεκοσμημένους ρόμβους. Περίεργον μόνον είναι 
δτι οί δυο κοίλοι ρόμβοι, οι όποιοι, ως έν τή προηγουμένη μελέτη ημών

1 Έπετηρίς, ’Ένθ’ αν. σ. 353, είκ. 6.
3 Έπετηρίς, ’Ένθ’ άν. σ. 346.
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έξηγήσαμεν ’, έπληρ'οϋντο μέ κοσμήματα η μονογράμματα εξ εγχρώμου 
μίγματος ή -ψηφίδων, δεν εύρίσκονται εις συμμετρικός -θέσεις ως προς τό 
έν τφ μέσφ οίκόσημον. Την άσυμμετρίαν αυτήν δεν είναι εΰκολον νά 
έξηγήσωμεν. Παρατηροΰμεν μόνον δτι δεξιά τφ θεατή, μεταξύ τοΰ ρόμβου 
τοϋ φέροντος τό μονόγραμμα Καπανδρίτης καί τοΰ κοίλου τοιούτου, με
σολαβεί εις ρόμβος πληροΰμενος υπό δικεφάλου άετοϋ2. Δεν γνωρίζω 
μήπως ή ανάγκη τής παρενθέσεως εκεί τοϋ δικεφάλου άετοϋ, ό όποιος 
κατά την εποχήν ταΰτην ήτο πλέον βασιλικόν σΰμβολον, έπέφερε την 
άσυμμετρίαν ταΰτην.

Ή εϋρεσις τοΰ νέου τοΰτου τεμαχίου τοΰ καλύμματος τής σαρκοφά
γου οδηγεί ημάς καί εις άλλα άκόμη συμπεράσματα.

V Γ; Τεμάχιον ,1* ’το-Ο καλύμματος τής σαρκοφ. ίου Γ; Καπανδρίτου. /:, ! 169
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Κίκ. 3. Σχεδίασμα τοϋ καλύμματος τής σαρκοφάγου, 
ώς τοϋτο -θά είχε ν άρχικώς.

Το παλαιόν Σκευοφυλάκιον τής Μονής εις τον τοίχον τοΰ οποίου άν- 
ευρέθη τό εν λόγφ τεμάχιον, αν καί οΰδεμίαν έφερε χρονολογίαν,- φαί
νεται δτι έκτίσθη, ως εδείκνυεν ή τοιχοδομία καί εν γένει κατασκευή του, 
περί τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 17<™ αίώνος. Τό κάλυμμα λοιπόν τής σαρκο
φάγου ήδη κατά τήν εποχήν εκείνην ευρίσκετο εις την Μονήν, τεθραΰ- 
σμένον βεβαίως καί παρερριμμένον, ούτως ώστε μέρος αυτοΰ νά χρησι
μοποιηθώ ως οικοδομήσιμος λίθος. Τό συμπέρασμα τοϋτο ενισχύει τήν εν 
τή προηγουμένη μελέτη εκτεθεϊσαν γνώμην ημών, δτι ή σαρκοφάγος, 
τής οποίας τώρα έχομεν μόνον το τεθραυσμένον κάλυμμα, ευρίσκετο απ’ 
άρχής εις τήν Μονήν των Βλαττάδων καί δτι εις τήν Μονήν ταΰτην ετά- 
φη ό Γεώργιος Καπανδρίτης.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ * 3

1 Έπετηρίς, ”Ετ&' άν. 360 κ. εξ.
3 Έπετηρίς, Ένθ’ άν. σ. 351, είκ. 4.
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