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Χελανδρίου (περ'ι αύτοϋ έγρατ^εν ήδη εις τον Η' τόμον (1955-1956) τοϋ 
Α.Β.Μ.Ε.). Τούτου εξετάζεται ενταύθα ιδιαιτέρως ή κεραμοπλαστική δια- 
κόσμησις καί ή εσωτερική διάταξις τών σκαφών.

'Η θαυμαστή σαφήνεια ή διακρίνουσα τήν Μοναστηριακήν ’Αρχιτεκτο
νικήν τού κ. Όρλάνδου, ή θεμελίωσις αυτής κυρίως επί πληθύος μνημείων, 
ά'τινα ό ίδιος άνεζήτησε, συνέλεξε καί έμελέτησεν, ή κατά τό δυνατόν πληρό- 
της τοΰ βιβλίου καί τό εΰχρηστον αύτοϋ, ίδιοι μετά τήν προσθήκην εις τήν 
δευτέραν έκδοσιν τοΰ εν τελεί ευρετηρίου, καθιστςί τό σύγγραμμα κλασσικόν 
εις τό είδος του. Είθε ή νέα έκδοσις, διαδιδομένη ευρέως καί εύρίσκουσα άπή- 
χησιν μεταξύ τών αρχόντων τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, νά συντελέση εις τήν 
ανακοπήν τής καταστροφής τών ωραίων παλαιών μοναστηριακών κτηρίων, 
ώστε ό συγγραφεύς νά μή λογίζηται εύτυχής, ως λέγει έν τφ έπιλόγφ, μόνον 
επειδή διέσωσεν αύτά τούλάχιστον επί τοϋ χάρτου. Πρέπει άλλωστε ό συγ
γραφεύς νά λογίζηται εύτυχής, άφοΰ τόσα μνημεία έχει περισώσει δι’ άνα- 
στηλώσεως, ως επί μακρόν προστάς τής οικείας διευθύνσεως τοΰ Υπουργείου 
Παιδείας.

Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

Robert L. S cr an ton, Mediaeval Architecture in the Central Area 
in Corinth (Corinth: Results of excavations conducted by the 
American School of Classical Studies at Athens, vol. XVIj, Prin
ceton New Jers. 1957, οελ. I-XVI -f- 1 -147 n'lv· 1-16 + σχέδ. 
I- VII.

Αί άνασκαφικαί έρευναι, αί διενεργοΰμεναι από εξήκοντα καί πλέον 
ετών εν Κορίνθιρ υπό τής έν Άθήναις ’Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών 
Σπουδών καί διεξαγόμενοι κυρίως εις τήν περιοχήν τής ’Αγοράς τής αρχαίας 
πόλεως, προσέκρουσαν έξ αρχής εις τά λείψανα τής ζωής τής πόλεως κατά 
τούς υστάτους ρωμαϊκούς μέχρι καί τών τουρκικών χρόνων, βαθμηδόν 
δ’ απέδωσαν άφθονον αρχαιολογικόν υλικόν, προερχόμενον έκ τών χρόνων 
τούτων. Έκ τοϋ έν λόγψ μεσαιωνικοϋ υλικού έχουν ήδη προσφερθή ή 
βυζαντινή κεραμεική (Corinth XI [1942], The Byzantine Pottery, υπό 
Charles H. Morgan) καί τά μικροτεχνήματα (εις τον τόμον Corinth 
XII [ 1952 ], The Minor Objects, υπό Gladys R. D a v i d s o n). *0 πα
ρών τόμος, δέκατος έκτος τής σειράς Corinth, διά τής οποίας από τοΰ έτους 
1930 παρουσιάζονται συστηματικώς τά αποτελέσματα τών έν Κορίνθφ αμερι
κανικών άνασκαφών, συνταχθείς υπό τοΰ καθηγητοΰ R. Scranton, είναι άφιε-
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ρωμένος εις την αρχιτεκτονικήν τής εν γένει μεσαιωνικής περιόδου τής 
Κορίνθου.

Πρέπει εξ αρχής να σημειωθή δτι τό μεγίστου μέρος των κατά τάς άνα- 
σκαφάς τής Κορίνθου άπαντηθέντων μεσαιωνικών οικοδομημάτων δεν 
σώζεται πλέον, διότι τά λείψανά των άπεμακρύνθησαν, ως επί τό πλεΐστον, 
διαλυθέντα κατά την εις βάθος πρόοδον τής άνασκαφικής έρεύνης, άποσκο- 
πούσης εις την άναζήτησιν μνημείων τής ρωμαϊκής καί τής αρχαίας πόλεως· 
Διά τοϋ προκειμένου δέ τόμου παρουσιάζεται κυρίως τό υλικόν τό διασωθέν 
εΐς φωτογραφίας καί σχέδια καί είς τά ημερολόγια των άνασκαφών, ιδίως 
άφ’ δτου ή τεχνική των άνασκαφών προήχθη βαθμηδόν είς μέθοδον τείνου- 
σαν νά ικανοποίηση ευρυτέρας επιστημονικός απαιτήσεις. 'Υπό τάς προϋπο
θέσεις δέ ταυτας υπήρξε δύσκολον τό εγχείρημα τοΰ συγγραφέως, άναλαβόν- 
τος, δι5 αναδιφήσεων είς ημερολόγια άνασκαφών κατά τό πλεΐστον μή ΐδικά 
του, νά προσφέρη καί νά έξηγήση υλικόν έν πολλοΐς μή ύπάρχον πλέον.

Είς τον τόμον τούτον ό κ. Scranton παρακολουθεί τήν άνέλιξιν τής 
πολεοδομικής μορφής καί τής εσωτερικής ιστορίας τής μεσαιωνικής Κόριν
θου. Μετά σύντομον εισαγωγήν περί τής ιστορίας καί τής τοπογραφίας τής 
πόλεως κατά τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους μέχρι τοϋ τέλους τοϋ 
4ου αί., ό σ. διαιρεί τό βιβλίον του είς δύο μέρη : Είς τό πρώτον περιγρά
φει κατά χρονολογικήν τάξιν τά εις διαφόρους θέσεις τοϋ κεντρικού άρχαιο- 
λογικοϋ χώρου τής Κορίνθου εύρεθέντα άρχιτεκτονικά λείψανα' είς τό δεύ
τερον μέρος άναλύει τούς έν γένει άρχιτεκτονικούς χαρακτήρας των καί δημο
σιεύει μέγαν άριθμόν τεμαχίων έκ τοϋ έν Κορίνθφ εύρεθέντος μεσαιωνικού 
μαρμάρινου υλικού. Αρχίζει μέ τήν έξέτασιν τών μνημείων τοΰ κεντρικού 
χώρου τής Κορίνθου κατά τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους ( μεταξύ τών 
ετών 395-610) (σελ. 6-26)' άκολούθως έξετάζει τά κατά τήν έποχήν τοΰ 
βαρβαρισμοϋ (610-802) (σελ. 27-33), κατά τήν έποχήν τής βυζαντινής 
άνόδου (802-1057) (σελ. 34-49), τά κατά τήν περίοδον τής πλήρους άνα- 
πτύξεως τής πόλεως κατά τούς βυζαντινούς χρόνους (1059-1210) (σελ. 50- 
83), τά κατά τήν φραγκικήν περίοδον (1210 -1458 )( σελ. 84 - 87) καί 
τέλος τά κατά τήν τουρκικήν περίοδον μέχρι τής ολικής καταστροφής τής 
πόλεως κατά τούς σεισμούς τοΰ έτους 1858 (1458 -1858 ) ( σελ. 88 - 96). 
Άναλύων δέ τάς άρχιτεκτονικάς μορφάς, έξετάζει λεπτομέρειας τής τεχνικής 
τών δομήσεων (τοιχοδομίαν, υλικά δομής, θύρας, παράθυρα, δάπεδα, στέ- 
γας, κλίμακας κλπ.) (σελ. 97-102), περιγράφει διάφορα μαρμάρινα άρχιτε- 
κτονικά καί διακοσμητικά μέλη ( σελ. 103 - 122), άναλύει τά σχέδια καί τούς 
τύπους τών οικοδομημάτων καί έξηγεΐ τον προορισμόν των (έμπορικών, 
άστικών, θρησκευτικών, κατοικιών, βοηθητικών κατασκευών κλπ.) (σελ. 
123-133), άναλύει τον πολεοδομικόν χαρακτήρα τής μεσαιωνικής Κορίνθου 
(σελ. 133-136) καί τέλος, εΐς δύο έπίμετρα, δημοσιεύει άφ’ενός χαράγματα
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άπεικονίζοντα τείχη πόλεως καί πλοία ( σελ. 137 - 138 ) και άφ’ ετέρου τρεις 
σιγμοειδούς μορφής μαρμαρίνας τραπέζας τού τύπου τών τραπεζών μαρτύ
ρων (σελ. 139-140). Τό κείμενον συμπληροΰται δι’ αρκετών πινάκων και 
σχεδίων.

Ή εργασία τού κ. Scranton φαίνεται έκ πρώτης δψεως άχαρις" άλλ’ 
είναι εκτάκτου ενδιαφέροντος, καθώς παρουσιάζει την μεσαιωνικήν πόλιν 
τής Κορίνθου να αναδύεται εις διαδοχικάς φάσεις, μέ τάς δραματικός περι
πέτειας της καί μέ την εσωτερικήν ιστορίαν της άναδεικνυομένην ζωηρώς 
διά τών άνασκαφικών άποκαλ,ύψεων. Είς τήν παρούσαν άνάλυσιν θά έπεθύ- 
μει ό υποφαινόμενος νά μεταφέρη τά κυριώτερα εκ τών συμπερασμάτων τού 
κ. Scranton περί τών φάσεων τής πολεοδομικής ιστορίας τής μεσαιωνικής 
Κορίνθου' προτιμά όμως νά συζήτηση σημεία τινά τών πορισμάτων τού 
συγγραφέως.

'Ως εΐπομεν, ή ιστορία τής πολεοδομικής μορφής τής Κορίνθου καί ή 
εν γένει εσωτερική ιστορία τής πόλεως άποκαθίστανται υπό τού κ. Scranton 
επί τή βάσει τών αποτελεσμάτων τού κεντρικού πεδίου τών έν Κορίνθφ άνα- 
σκαφών, ήτοι: τής περιοχής τής αρχαίας ’Αγοράς καί τής βορείως τής ’Αγο
ράς άνασκαφείσης περιοχής, δηλαδή τής οδού Λεχαίου μετά τών εκατέρωθεν 
αυτής καί τού εξάρματος τού αρχαϊκού ναού (τού ’Απόλλωνος) μετά τής 
βορείως τούτου περιοχής. Είς τον χώρον τούτον ή παλαιοχριστιανική πόλις 
διετήρησε τό πολεοδομικόν ύφος τής αρχαίας- ακόμη καί κατά τον 12ον αί. 
αί εμπορικαί οδοί κινούνται επί τών αυτών κατευθύνσεων, ως καί κατά τήν 
αρχαιότητα, έκκινοΰσαι έκ μικράς πλατείας, διαδεχθείσης τήν άρχαίαν ’Αγο
ράν είς τήν περιοχήν τού χώρου της, μέ καταστήματα, μέ κτήρια δι’ επαγ
γελματικός απασχολήσεις, μέ βιοτεχνικά εργαστήρια, μέ εκκλησίας καί μέ 
κατοικίας. Τό βασικόν δέ συμπέρασμα τού σ. είναι δτι ό ανασκαφείς χώρος 
γενικώς τής ’Αγοράς — μετά τής γύρω περιοχής της — ύπήρξεν ή εστία τής 
ζωής τής πόλεως καθ’ δλας τάς περιόδους της, ανεξαρτήτως τών διακυμάν
σεων τής ιστορίας της καί τών διακυμάνσεων άπό τής έπόψεως μεγέθους τού 
χώρου τού κέντρου τούτου τής πόλεως καί τής εν αύτφ δραστηριότητος (σ. 
133 κε.).

Νομίζω δτι ό υπό τού σ. ύποστηριζόμενος εντοπισμός τού κέντρου τής 
ζωής τής έν γένει μεσαιωνικής πόλεως τής Κορίνθου είς τον χώρον τής 
αρχαίας ’Αγοράς της είναι προϊόν προώρου ακόμη γενικεύσεως, μή έπιτρε- 
πομένης ούτε έκ τών μέχρι τούδε αποτελεσμάτων τών έν Κορίνθφ άνασκαφών 
ούτε καί έκ τών ένδείξεων έκ τής αρχαιολογικής φυσιογνωμίας τού δλου χώ
ρου τής παλαιοχριστιανικής καί μεσαιωνικής πόλεως. Τά δεδομένα δέ ταύτα 
δέν ευνοούν ούτε ωρισμένα έκ τών έπί μέρους συμπερασμάτων τού συγ
γραφέως.

Ούτω ό κ. Scranton, διερωτώμενος περί τής θέσεως τής άρχαιοτέρας
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καθεδρικής εκκλησίας τής Κορίνθου (σ. 9), διατυπώνει την γνώμην δτι από 
τοϋ τέλους τοϋ 4ου ή τών αρχών τοϋ 5ου at. ως καθεδρική εκκλησία τής 
πόλεως έχρησίμευσεν ή κατά το ανατολικόν οίκρον τής ’Αγοράς Ίουλιανή 
Βασιλική, μετατραπεΐσα εις χριστιανικήν εκκλησίαν. Έν τοΰτοις αι μέχρι 
τοΰδε εξ άνασκαφών γνωσταί τέσσαρες παλαιοχριστιανικά! βασιλικά! τής 
Κορίνθου, έξω των τειχών1, επίσης δ’ ή βασιλική τής γειτονικής Σικυώνος, 
παρουσιάζουν μεγέθη — άσυνήθως μεγάλα — κα! διατάξεις κα! αναλογίας τών 
μερών των μή άνταποκρινόμενα προς δσα ό σ. προτείνει εις άποκατάστασιν 
τής μορφής τής χριστιανικής περιόδου τής Ίουλιανής Βασιλικής. Τό πλέον 
δ’ενδεικτικόν είναι δτι, εις εποχήν άνθήσεως τής αρχιτεκτονικής εν Κορίνθφ, 
ώς ή κατά τον 5ον αι., χαρακτηριζομένη διά τής χρησιμοποιήσεως άφθο
νου μαρμάρινου υλικού, έκ τής ΰποτιθεμένης ταΰτης καθεδρικής εκκλη
σίας εν τή Ίουλιανή Βασιλική δεν έ'χομεν μαρμάρινα μέλη. Συνεπώς, 
3ν υπήρξε κάποτε εκκλησία έπ! τής θέσεως αυτής — κα! είναι πιθα
νόν δτι ύπήρξεν — αΰτη πρέπει νά χρονολογηθή εις σχετικώς υστέρους 
κα! πτωχούς χρόνους (πιθανώς μετά τούς σεισμούς τού 6ου αι.). Κατ’ 
ακολουθίαν αστήρικτος είναι κα! ή ύπόθεσις δτι τό νοτίως τής Ίουλια- 
νής Βασιλικής ρωμαϊκόν « Νοτιοανατολικόν Οικοδόμημα» μετετράπη τότε 
εις μητροπολιτικήν κατοικίαν. Νομίζω δτι ό χριστιανισμός εν Κορίνθφ δέν 
επέδειξεν ενδιαφέρον διά τον χώρον τής ’Αγοράς ού'τε κα! διά τά εθνικά 
μνημεία τής περιοχής τής ’Αγοράς. Ένδιεφέρθη μόνον ή πολιτεία διά τής 
κατασκευής, κατά τον 50ν αιώνα, τών μνημειώδους χαρακτήρος κλιμάκων εις 
τήν θέσιν τών Ικατέρωθεν τού Βήματος παλαιοτέρων καταστημάτων (σ. 12 
κ.έ.), διά τής πιθανής άναμορφώσεως τών προπυλαίων (σ. 14 κα! 117) κα! 
διά τών έξωραϊστικών εργασιών εις τήν Πειρήνην κατά τούς χρόνους τοϋ 
’Ιουστινιανού ( σ. 22 κέ.).

Άτυχώς εξω τής ’Αγοράς έ'χει έπισημανθή μέχρι τούδε — άνατολικώς 
τής ’Αγοράς — μία μόνον εκκλησία, μάλιστα δ’ έφωδιασμένη, ως λέγεται, διά 
ψηφιδωτών δαπέδων' εξ αυτής όμως σήμερον δέν είναι τίποτε ορατόν, παρά 
δε τού κ. Scranton χρονολογείται πολύ μετά τον 6ον αι. ( σελ. 9). Προσε
κτική δμως παρατήρησις άνά τον χώρον τής Παλαιάς Κορίνθου πείθει δτι 
τά κέντρα τής θρησκευτικής ζωής τής παλαιοχριστιανικής πόλεως δέον νά 
άναζητηθούν έξω τής ’Αγοράς. Ουτω άνατολικώτερον, περίπου εις τήν θέσιν 
δπου είχεν εύρεθή ή τράπεζα Μουσείου Κορίνθου άριθ. 1380 (Scranton 
σελ. 139 πίν. 36,4) —έσω και βορείως τής πύλης τού τείχους τού 4ου αί. — 
διαφαίνονται κα! εν μέρει διασώζονται υπέρ τό έδαφος τά ερείπια επιβλητι
κής παλαιοχριστιανικής εκκλησίας. Μικρά δοκιμαστική τομή εις τήν θέσιν

1 Είναι αληθές δτι ή τέταρτη έκ τών βασιλικών τής Κορίνθου — ή τοϋ Λε 
χαίου — δέν ήτο έπαρκώς γνωστή είς τόν συγγραφέα.
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αυτήν, έπιχειρηθεΐσα υπό τοϋ γράφοντος, έφερεν εις φώς μέγα κιονόκρανου 
και άλλο μαρμάρινου υλικόν τής εν λόγφ εκκλησίας. "Αλλου σημαντικού 
παλαιοχριστιανικού (;) οικοδομήματος τά ερείπια διαφαίνονται ύπό τό έδα
φος βορείως τοΰ νεκροταφείου τής 'Αγίας Παρασκευής δυτικώς τής “Αγο
ράς. Καί βεβαίως δεν είναι δυνατόν νά είναι μόνον αΰται — μόνον δΰο — 
αΐ -θέσεις παλαιοχριστιανικών μνημείων εντός τής πόλεως τής Κορίνθου, 
η τις, ως συνάγεται εκ τών μέχρι τοϋδε δεδομένων, άναδεικνΰεται εις πρώτης 
σειράς κέντρον τής παλαιοχριστιανικής τέχνης έν Έλλάδι.

Πόσον παραπειστική δΰναται νά είναι ή περί τής έν γένει μεσαιωνικής 
Κορίνθου έντΰπωσις, ή σχηματιζομένη μόνον επί τή βάσει τών ενδείξεων 
εκ τών άνασκαφών τής “Αγοράς, φαίνεται καί εκ τοϋ συμπεράσματος τοΰ 
κ. Scranton (σελ. 26), δτι κατά τον 5ον αι. παρατηρεΐται ύποχώρησις τής 
δημοσίας δραστηριότητος· Πλησιέστερον προς τά πράγματα θά εΰρίσκετο ή 
διατϋπωσις ότι κατά τούς παλαιοχριστιανικούς καί τούς βυζαντινούς χρόνους 
είχε μειωθή ή σπουδαιότης τής αρχαίας “Αγοράς διά τήν ζωήν τής πόλεως, 
μετατεθείσης τής δραστηριότητος έξω τής περιοχής τής “Αγοράς. Ή μετα
τροπή αυτή φαίνεται καθαρώτερον κατά τήν εποχήν τοΰ βαρβαρισμοΰ’ καί 
δεν διέφυγε τοΰτο τήν προσοχήν τοΰ σ. ( σελ. 31 - 32).

“Αξιοσημείωτα είναι τά συμπεράσματα τοΰ κ. Scranton δτι κατά τούς 
σκοτεινούς χρόνους — τοΰ βαρβαρισμοΰ—διετηρήθη ή ζωή εις τον χώρον 
τής “Αγοράς τής Κορίνθου, έστω ήλαττωμένης ζωτικότητος (σελ. 27 κέ.). 
Παραλλήλως δμως κατά τήν εποχήν εκείνην εις τήν περιοχήν τής “Αγοράς 
ήχρηστεΰθη ή σπουδαιοτέρα έκ τών κρηνών τής πόλεως, ή Πειρήνη, περι- 
κλεισθεϊσα κατά τον * 9ον - 10ον αϊ. εντός τής αυλής ναϋδρίου (σελ. 77). 
Νομίζω δτι καί ή λεπτομέρεια αΰτη αποτελεί ένδειξιν περί μεταθέσεως τής 
δραστηριότητος μακράν τής “Αγοράς. Χαρακτηριστικόν δ’ είναι επίσης δτι, 
κατά τήν από τοΰ 9ου μέχρι τών αρχών τοΰ 13ου αί. περίοδον άνακτήσεως 
τής ζωτικότητος έν τή περιοχή τής “Αγοράς ( μετά τής έμπορικής αρτηρίας 
τής Όδοΰ Λεχαίου), δεν άπαντώνται ένταΰθα σημαντικά έκκλησιαστικά 
κτήρια, μολονότι γνωρίζομεν δτι κατά τον 12ον αί. ύπήρχεν έν Κορίνθφ ή 
δνομαστή διά τον πλοΰτον καί διά τήν προς αυτήν τιμήν έκκλησία τοΰ 
'Αγίου Θεοδώρου (Scranton σελ. 51) *. 'Υπήρχε καί μία έκκλησία προς 
τιμήν τής Θεοτόκου, ώς συνάγεται έκ τών έν Κορίνθφ εύρεθέντων μολυβδο- 
βοΰλλων, έπί τών οποίων είκονίζεται ή Θεοτόκος1 2, προ πάντων δ“ έξ ενός

1 Περί τής τιμής ενδεικτικά είναι τά έν Κορίνθφ εΰρεθέντα μολυβδόβουλλα, 
τά φέροντα παράστασιν τοϋ Αγίου Θεοδώρου τοΰ Στρατηλάτου (Corinth XII, σελ. 
358 έν λ. Theodore. Πρβλ. ίδίοις τό έν σελ. 323 άριθ. 2760 μολυβδόβουλλον, συν- 
δεόμενον ρητώς πρός τήν Κόρινθον).

2 Corinth XII σελ. 358 έν λ. Virgin. Πρβλ. ιδίως τό μολυβδόβουλλον άριθ.
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μολυβδοβούλλου έπιγραφομένου εις τήν Θεοτόκον την Π«ναγιώτισ5αν καί 
συνδεόμενον προς σημαντικήν εκκλησίαν τής Θεοτόκου (Corinth XII σελ. 
326 άριθ. 2799), προφανώς εν Κορίνθορ. Τά ερείπια δέ των βυζαντινών 
τούτων εκκλησιών πρέπει να άναζητηθοΰν έ'ξω τής περιοχής τής ’Αγοράς.

Προς τό ίδιον συμπέρασμα οδηγεί καί ό έλεγχος τών άφθονων τεμα
χίων παλαιοχριστιανικών καί βυζαντινών μαρμάρινων αρχιτεκτονικών καί 
διακοσμητικών μελών, τών άποκειμένων εν τφ χώρφ τής ’Αγοράς. Ταΰτα 
εύρέθησαν ως επί τό πλεΐστον έντετειχισμένα εις κτήρια χρονολογούμενα από 
τοϋ 12ου αί. μέχρι καί τών νεωτέρων χρόνων (Scr. σελ. 103), δεν κατέστη 
δέ δυνατόν νά αποδοθούν εις συγκεκριμένα κτήρια έκ τών έν τφ χώρφ τών 
άνασκαφών άποκαλυφθέντων. Σημαίνει δέ τούτο δτι τό πλεΐστον τού μαρ
μάρινου τούτου υλικού προέρχεται έξ οϊκοδημημάτων κειμένων έξω τής 
περιοχής τής ’Αγοράς. 'Ο ό'γκος τού υλικού τούτου — δ κ. Scranton έμέ- 
τρησε περί τά πεντακόσια τοιαΰτα τεμάχια εντός τής έν γένει περιοχής τής 
Κορίνθου μετά τού Άκροκορίνθου ( σελ. 103 ) — καί ή συχνά καλή ποιότης 
του μαρτυρούν δτι προέρχονται Ιξ άξιολόγων — καί εις αριθμόν καί εις 
σημασίαν — παλαιοχριστιανικών καί βυζαντινών οικοδομημάτων κειμένων 
έξω τής περιοχής τής ’Αγοράς.

Συνεπώς τά ασήμαντα ναΰδρια τά κτισθέντα εις τήν περιοχήν τής ’Αγο
ράς τής Κορίνθου προσφέρουν, ως νομίζω, μαρτυρίαν δχι περί τής κατά 
τον 120ν αί. καταπτώσεως τής Κορίνθου, ώς δέχεται δ Scr. (σελ. 73), αλλά 
περί τής μειωμένης σημασίας τής περιοχής τής ’Αγοράς ως κέντρου τής 
ζωής τής έν γένει μεσαιωνικής πόλεως. Ή από δέ τού 9ου αί. άναφαινομένη 
έν τή περιοχή τής ’Αγοράς ρωμαλέα κοινωνία ( σελ· 49 κέ.) πρέπει, κατά 
τήν γνώμην μου, νά θεωρηθή ως προέκτασις τής ζωής τής πόλεως προς τήν 
περιοχήν τής ’Αγοράς, άκριβέστερον νά θεωρηθή ώς έπάνοδος εις αυτήν. 
Έπιτυχώς δέ περί τού προκειμένου παρατηρεί δ Scr. (σελ. 83) δτι κυρίως 
από τού τέλους τού 11ου αί. εις τήν περιοχήν τής ’Αγοράς έγκατεστάθησαν 
έμποροι καί τεχνΐται έπήλυδες- διότι έργαστήρια ύπήρχον ασφαλώς καί έξω 
τής περιοχής τής ’Αγοράς* 1. Είναι δέ ’ίσως ένδεικτικόν καί διά τήν παλαιο- 
τέραν έποχήν τό δτι τό κέντρον τής ζωής τής πόλεως κατά τούς τουρκικούς 
χρόνους εύρίσκετο άνατολικώς τής ’Αγοράς (Scr. σελ. 92 καί 96).

Καταχωρίζω κατωτέρω λεπτομερειακάς τινας παρατηρήσεις:

2798 συνδεόμενον ρητώς πρός τήν Κόρινθον (απεικονίζονται ή Θεοτόκος καί ό Πρό
δρομος (;) ).

1 Ύπό τοϋ γράφοντος έπεσημάνθη ή ΰπαρξις κεραμεικοΰ κλιβάνου ωραίων γρα
πτών (γραμμικών καί στικτών) αγγείων ( 11°ν ; αί. ) είς άπόστασιν περίπου 200 μ. 
βορείως τής ’Αγοράς ( εντός τοΰ οικοπέδου τοΰ Α. Ρουμελιώτη είς άπόστασιν δεκάδων 
τινων μέτρων βορειοδυτικούς τοΰ Έφορείου ’Αρχαιοτήτων ). Θά άνασκαφή προσεχώς.
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—Ό έν σελ. 7 άναφερόμενος Έπιφάνιος, τοποθετούμενος μεταξύ τών επισκόπων 
τού 6ου αί., είναι ανύπαρκτος ώς επίσκοπος Κόρινθου' ή παρένθεσίς του οφείλεται 
είς αυθαίρετον έξήγησιν τής επιγραφής Corpus Griech. - Christl. Inschr. v. Hellas 
άριθ. 7.

— Εις την άσήμαντον μεσοβυζαντινήν εκκλησίαν τοΰ Ίωάννου Θεολόγου είναι 
παρακινδυνευμένον τό νά άναγνωρισθή, μεταξύ τών προσκτισμάτων της, βαπτιστή- 
ριον καί άποδυτήριον ( Scr. σελ. 65)' τό ίδιον παρατηρητέον καί περί τής επί τού 
Βήματος εκκλησίας ( σελ. 72).

—‘Η ύπό τοΰ Scr. σελ. 14 καί 117 προτεινομένη είς τόν 6°ν αί. χρονολόγησις 
τών κοσμητών ή επικράνων άριθ. 142 πίν. 31, τών πιθανώς προερχόμενων έκ τών 
προπυλαίων τής 'Αγοράς, νομίζω ότι είναι κάπως προχωρημένη' προσφορωτέρα είναι 
ίσως ή χρονολόγησις των είς τόν 5°ν αί.

— Τό έν σελ. 87 πίν. 13, 1 μνημονευόμενον πεταλόμορφον τόξον (τοΰ παρά τά 
προπύλαια κατά τήν δυτικήν πλευράν τής όδοΰ Λεχαίου καταστήματος) καί χρονολο- 
γούμενον ύπό τοΰ σ. είς τούς φραγκικούς χρόνους είναι καθαρώς βυζαντινόν τοΰ 
11ου-12ου αί. (πρβλ. παραδείγματα έν Α. Όρλάνδου, Τό πεταλόμορφον τόξον 
έν τή βυζαντινή Έλλάδι, Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπ. ΙΑ’, 1935, 411 κέ. ).

— Τό γλυπτόν σελ. 104 άριθ. 2 AM 352 πίν. 19 νομίζω δτι είναι έπίκρανον 
καί δχι θωράκιον.

—’Επί τοΰ θωρακίου σελ. 105 άριθ. 13 AM 299 πίν. 22 ή ορθή άνάγνωσις τής 
επιγραφής είναι άναμφιβόλως ΝΙ-ΚΑ.

— Έπί τοΰ θωρακίου σελ. 105 άριθ. 15 AM 79 πίν. 21 τό γράμμα Π επί τοΰ 
δίσκου δεξιά τοΰ σταυροΰ πιθανώς άναγινώσκεται « Π(ίστεως) », ήτοι « [ Ά(ρχή)) - 
Π(ίστεως) » καί δχι « [ Θ(εός) ] - Π(ατήρ) ».

— Τό θωράκιον σελ. 106 άριθ. 19 AM 391 πίν. 22 δέν προέρχεται έκ τής βασι
λικής τοΰ Κρανείου, άλλ’ έξ άνασκαφής δυτικώς τοΰ ’Ωδείου.

— Έπί τής είς υψηλόν άνάγλυφον είργασμένης πλακός σελ. 106 άριθ. 21 AM 
399 πίν. 21 παριστάνεται δχι άγγελος, άλλά πιθανώτατα ό Διγενής ’Ακρίτας, φορών 
θώρακα καί χλαμύδα ( λωρίκιον καί έπιλωρίκιον ) καί παλαιών πρός λέοντα. Πρβλ. 
τό έκ Θεσσαλονίκης παράδειγμα έν S t. Pelekanidis, Un bas - relief byzan- 
tin de Digenis Akritas, Cahiers Archeol. VIII, 1956, 215 κέ. είκ. 2-3. Τό έπος 
τοΰ Διγενή φαίνεται νά ήτο άγαπητόν είς τόν λαόν τής Κορίνθου ( πρβλ. τά παρα
δείγματα Corinth XI άριθ. 1279 σελ. 292 πίν. XLIII 1, άριθ. 1498 σελ. 315 πίν. 
I, C, άριθ. 1502 σελ. 315 είκ. 131, άριθ. 1531 σελ. 318 είκ. 129, άριθ. 1532 σελ. 
319 πίν. XLIXa καί άριθ. 1685 σελ. 333 πίν. LII. Ή έξήγησίς των έκ τοΰ άκρι- 
τικοΰ έπους παρά A. Frantz, Digenis Akritas Epic and its Illustrations, By- 
zantion, XV, 1940- 1941, σελ. 87 κέ.).

— Τό μαρμάρινον μέλος σελ. 109 άριθ. 49 AM 95 πίν. 24 πρέπει νά κατατα- 
χθή μεταξύ τών κιονοκράνων διαχωριστικών κιονίσκων παραθύρων.

— Τά άνθεμιοειδή φύλλα άκάνθου έπί τοΰ έπιθήματος σελ. 111 άριθ. 74 AM 
66 πίν. 26, ώραιον παράδειγμα τοΰ είδους των, νομίζω δτι χρονολογούνται είς τόν 
5°ν αί.

— Τό έν σελ. XV καί 110 δνομα τοΰ συγγραφέως τών Kapitellstudien είναι 
Kautsch καί δχι Krautsch.

Αί ανωτέρω έκ καθήκοντος σημειωθεϊσαι παρατηρήσεις είς τό βιβλίον 
τοΰ κ· Scranton είναι ασήμαντοι έν συγκρίσει πρός δ,τι κατώρθωσεν οΰτος 
νά παρουσίαση: ήτοι, έν ένδιαφέρον σΰνολον μεσαιωνικού αρχαιολογικού
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υλικού, την ύπαρξιν τού οποίου μόνον αποσπασματικές έγνωρίζομεν μέχρι 
τοϋδε' καί το πολεοδομικόν ύφος καί την εσωτερικήν ζωήν μιας έκ των 
σημαντικών έλλαδικών μεσαιωνικών πόλεων, ως ή Κόρινθος, κατά τα διαδο
χικά στάδια τής ιστορικής διαδρομής της. Πάντα δμως ταϋτα συνιστοϋν καί 
καρπόν τών υποδειγματικών άνασκαφών τής ’Αμερικανικής Σχολής Κλασσι
κών Σπουδών.

Δ. I. ΠΑΛΛΑΣ

Henry and Renie Kahane-Andreas Tietze, The lingua
Franca in the Levant. Turkish Nautical Terms of Italian and
Greek Origin. University of Illinois Press, Urbana 1958, pp.
XIII-752.

Εις τήν εργασίαν ταύτην περιλαμβάνονται τά εξής μέρη : Πρόλογος, σ. 
VII - VIII. Οί Τούρκοι καί ή ϋάλασοα. Είσαγωγικαί σημειώσεις, σ. 3-45. 
1) Πρώται έπαφαί μέχρι τού 1400, σ. 3-10. 2) 'Η ’Οθωμανική ναυτική 
αυτοκρατορία κληρονόμος τής Βυζαντινής θαλασσίας δυνάμεως (1400 - 
1500), σ. 10-17. 3) Ή ’Οθωμανική ναυτική αυτοκρατορία (1500-1600), 
σ. 17-29. 4) Οί μεταγενέστεροι αιώνες. Παρακμή τής ’Οθωμανικής θαλασ
σίας δυνάμεως, σ. 29-38· 5) Δάνειαι τουρκικαί ναυτικαί λέξεις, σ. 38-45. 
Οι ναυτικοί δροι (§ 1 -878 ), σ. 49-597.

Παράρτημα, σ. 599-752. I. Πηγαί, σ. 600-615. II. Βοηθήματα, σ. 
616-638. III. Πίναξ πραγμάτων, σ. 639- 646. IV. Πίναξ λέξεων, σ. 647- 
752. 1) Λατινικαί, σ. 648-649. 2) Ρωμανικοί, σ. 649-683. 3) Ρουμανι- 
νικαί, σ. 683-684. 4) Δαλματικαί, σ. 684-685. 5) Σλαυϊκαί, σ. 686. 6) 
’Αλβανικοί, σ. 686-688. 7) Έλληνικαί, σ. 688-702. 8) Κελτικοί, σ. 702. 
9) Γερμανικοί, σ. 702-703. 10) Ίρανικαί, σ. 703. 11) Άραβικαί, σ. 703- 
712. 12) Βερβερικαί, σ. 712- 13) Κοπτικαί, σ. 712. 14) Τουρκικαί. α) 
Διά λατινικού αλφαβήτου, σ. 712-735. β) Δι’αραβικού αλφαβήτου, σ. 736- 
752. 15) Άζερμπαϊζάν, σ. 752.

Οί συγγραφείς έν τφ προλόγψ τού έργου των εκθέτουν τον σκοπόν τής 
έκδόσεως αυτού, διαγράφουν ωρισμένους περιορισμούς, καθορίζουν τον τρό
πον τής διαπραγματεύσεως εκάστου τών ναυτικών ορών, τον τρόπον τής 
γραφής τών τουρκικών τύπων, αναφέρουν τούς πρότερον εργασθέντας επί 
παρομοίων θεμάτων καί ευχαριστούν τούς συντελέσαντας εις τήν άρτιωτέραν 
έμφάνισιν τής μελέτης των·

'Ως σκοπός τής εκδόσεως τής εργασίας ταύτης τίθεται ή ερμηνεία ωρι-
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