
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων.

Κατά τό παρελθόν θέρος 6 Έφορος Βυζαντινήν 'Αρχαιοτήτων κ. Ά. Ξυγγόπουλος 
έξετέλεσε σκαφικήν έρευναν εις τήν ανατολικήν πλευράν τής Μονής Δαφνίου, όπου άπεκα- 
λύφθή σειρά κελλίων καί πρό αυτών στοά. Τά κτίσματα ταΰτα άνήκουσιν εις τήν πρώτην 
περίοδον τής Μονής, είς τόν 5ον δηλαδή αιώνα. Επίσης πρό τής άνατολικής πλευράς του 
Ναοδ εδρέθη ανάλημμα παρουσιάζον τοιχοδομίαν έντελώς δμοίαν πρός τήν τοΰ Ναοΰ καί 
τής Τραπέζης.

Συγχρόνως μέ τήν άνασκαφήν έγένοντο καί έργασίαι εΰπρεπισμοϋ τοδ έσωτερικοδ τοΰ 
Ναοδ, κατά τήν διάρκειαν των δποίων άπεκαλύφθη ή έν τή Κόγχη τοδ 'Ιεροϋ ψηφιδωτή 
παράστασις τής Πλατυτέρας, ήτις έθεωρεΐτο ώς έξαφανισθεΐσα. Τό ψηφιδωτόν τοδτο έκαλύ- 
πτετο δπό λινού δφάσματος, τό όποιον είχεν έπικολλήσει επ’ αδτοδ δ ’Ιταλός Νονο, όστις είρ- 
γάσθη, ώς γνωστόν, κατά τά έτη 1892 -1897 διά τήν στερέωσιν τών ψηφιδωτών τοδ Δαφνίου.

Έν συνεργασίφ μετά τοδ Διευθυντοΰ τής Υπηρεσίας Άναστηλώσεως κ. Ά. Όρλάνδου 
συνεπληρώθη ή κατά τήν δυτικήν πλευράν τής νοτίας αδλής τής Μ. Δαφνίου στοά των χρό
νων τής Τουρκοκρατίας καί τά όπισθεν αυτής κελλία, άτινα έπανακτισθέντα διεσκευάσθησαν 
εις Μουσείον, μέλλον νά περιλάβη τά γλυπτά τ’ άποκείμενα έν τφ Ναφ, ώς καί τά διεσπαρ
μένα είς τόν χώρον τής Μονής.

Μετά τάς έργασίας τοδ Δαφνίου, αί δποΐαι θέλουσι συνεχισθή κατά τήν προσεχή άνοιξιν, 
δ Έφορος Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων μετέβη είς Μακεδονίαν, όπου παρά τό Βοσκοχώριον, 
κείμενον είς τά 24°ν χιλιόμετρον τής δδοδ άπό Κοζάνης είς Βέρροιαν, άνέσκαψε, βοηθούμε- 
νος άπό τόν ’Επιμελητήν ’Αρχαιοτήτων Μακεδονίας κ. X. Μακαρόναν, μεγάλην παλαιοχρι
στιανικήν τρίκλιτον Βασιλικήν (μήκους 23μ. καί πλάτους 10, 50μ.) άνευρεθεΐσαν τυχαίως 
δπό τών χωρικών κατά τήν διάνοιξιν δδραγωγείου. Ή άνασκαφή άπεκάλυψεν όλόκληρον τό 
οικοδόμημα, τοδ όποιου οί τοίχοι σφζονται είς έλάχιστον δψος, καί τό ψηφιδωτόν δάπεδον, 
δι’ οδ είναι έπεστρωμένον τά 'Ιερόν, τό μεσαϊον κλίτος καί 6 Νάρθηξ. Ή διακόσμησις τοδ 
ψηφιδωτοδ δαπέδου άποτελεϊται έκ γεωμετρικών θεμάτων καί πτηνών. ’Επίσης δπάρχουσιν 
έπ’ αϋτοδ καί δύο άφιερωτήριοι έπιγραφαί, έξ ών μανθάνομεν ότι τά δάπεδον, ίσως δέ καί 
ή Βασιλική, κατεσκευάσθη δπό τοδ Φιλίππου καί τής Δομετίας «δπέρ εύχής». Επίσης διεσώθη 
είς καλλίστην κατάστασιν καί ή βάσις τών θωρακίων, τών χωριζόντων τό Ιερόν άπό τοδ 
Ναοδ, ώστε νά είναι δυνατή ή πλήρης άποκατάστασις τοδ μέρους τούτου τοδ οικοδομήματος.

Περατωθείσης τής άνασκαφής ταύτης, δ Έφορος Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων μετέβη είς 
Σερβία καί Σέρρας πρός συμπλήρωσιν παλαιοτέρων αδτοδ έρευνών είς τά μεσαιωνικά μνη
μεία τών δύο τούτων πόλεων, περί ών θέλει δημοσιεύσει προσεχώς ιδίας μελέτας.

Έπανελθών είς 'Αθήνας, μετέβη κατόπιν είς Ζάκυνθον πρός παραλαβήν τοδ έπισκευα- 
σθέντος τμήματος τής Ουρανίας τοδ Ναοδ Φανερωμένης, έργου τοδ Ν. Δοξαρα. Ή επισκευή 
τοΰ τμήματος τούτου τής Ουρανίας έγένετο μετ’ έξαιρετικής δεξιοτεχνίας δπό τοδ καλλι
τέχνου κ. Δ. Πελεκάση.

Τέλος μετέβη είς Μυστραν, πρός παρακολούθησιν τών άρξαμένων έργασιών καθαρισμοδ 
τών πολυτίμων τοιχογραφιών τών έκεί Ναών. *0 καθαρισμός ήρχισεν άπό τάς τοιχογραφίας
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του Ναού τής Θεοτόκου Όδηγητρίας τοΰ Βροντοχίου (Αφεντικού) διά τών καλλιτεχνών 
κ. Φ. Κόντογλου καί Γ. Στέρη βοηθουμένων δπό τής Μοναχής τής Μονής Παντανάσσης 
Μυστρά Καλής Χρηστάκου. At έργασίαι θά συνεχισθώσι κατά τήν προσεχή άνοιξιν.

'Εφορεία Βνζ. ’Αρχαιοτήτων Μακεδονίας.

'Γπό τής ’Εφορείας Βυζ. ’Αρχαιοτήτων Μακεδονίας έξετελέσθησαν αί έξης έργασίαι. 
Έν Καστορίφ δπό τοΰ έφορου αρχαιοτήτων κ. Ν· Κοτζιά, βοηθουμένου καί δπό τοΰ έπιμελη- 
τοΰ κ. Πηχεώνος, περισυνελέγησαν πάντα τά έν ταΐς έκκλησίαις μή χρησιμοποιούμενα πλέον 
έν τή λατρείφ αντικείμενα άτε έφθαρμένα ή παλαιά, οΤον βήλα δερμάτινα μετ’ άγιογραφιών, 
βημόθυρα, έφθαρμέναι φορηταί εικόνες, ξυλόγλυπτα έκ τέμπλων τμήματα, σταυροί, άχρηστα 
άμφια, προσκυνητάρια κ·λ.π·, καί άπετέθησαν εις τό προσωρινόν μουσεΐον τής πόλεως (οικία 
Σκαπέρδα). Άπετοιχίσθησαν άπασαι at τοιχογραφία! τής έτοιμορρόπου κηρυχθείσης έκκλη- 
σίας τής άγ. Βαρβάρας (17 αΐ.) καί έπιμελώς συσκευασθεΐσαι άπετέθησαν εις τό ανωτέρω 
προμνημονευθέν προσωρινόν Μουσεΐον (Σκαπέρδα).

Έστερεώθησαν καί έκαθαρίσθησαν πασαι αί τοιχογραφίαι, έσωτερικαί καί έξωτερικαί, 
τοΰ μνημείου τής Κουμπελίδικης. Α[ έργασίαι διήρκεσαν έπί τρίμηνον καί έξετελέσθησαν δπό 
τοΰ δοκίμου τεχνίτου τής ’Εφορείας Άπ· Κοντογεώργη, χορηγοΰντος τοΰ Δήμου Καστο- 
ριέων, εις ον όφείλεται δίκαιος έπαινος καί θερμαί εύχαριστίαι.

Έν Θεσσαλονίκη έστερεώθησαν, έκαθαρίσθησαν καί συνεπληρώθησαν τά μωσαϊκά τής 
άψίδος καί τά τοΰ παρ’ αύτήν μεγάλου τόξου δπό τοΰ αΰτοΰ τεχνίτου. Ή στερέωσις έξετε- 
λέσθη διά τσιμέντου, δ δέ καθορισμός διά μίγματος έκ κηροΰ, νάφθης καί βενζίνης καί ή συμ- 
πλήρωσις διά ψηφίδων προερχομένων έκ των καταστραφέντων μωσαϊκών τής Άγ. Σοφίας 
καί του Άγ. Γεωργίου. Τά συπληροόμενα κενά είχον συμπληρωθή κατά τάς έπισκευάς τοΰ 
1908, γενομένας δαπάναις τής Τουρκικής Κυβερνήσεως, διά πηλού.

Συμπληρώσεις άξιαι μνείας είναι at κάτωθι: Τμήμα τής κατά τήν βορείαν γωνίαν τής 
άψίδος γιρλάνδας εις δψ. 120 μ. 'Ολόκληρον τό παρά τήν κατευθυντηρίαν τμήμα τής αυτής 
γιρλάνδης εις κυμαινόμενον δψος 0.10 μ. — 0.35 μ. Τά άκραΐον άνω τμήμα τοΰ δεξιού ποδός 
τοΰ θρόνου τής Πλατυτέρας 0.15 μ. X 0.10 μ. ΟΕ δύο δάκτυλοι τοΰ αριστερού ποδός τοΰ 
ΙΣ—ΧΟΓ. Αί κορυφαί άμφοτέρων των ώμων κύκλψ (διαμ. 0.10 μ.) καί ή κορυφή τοΰ πέπλου 
τής κεφαλής (διαμ. 0.15 μ.) τής Πλατυτέρας ώς καί δ τελείως κατεστραμμένος δεξιός 
οφθαλμός αυτής. ’Ενταύθα αντί τοΰ μέλανος χάρτου τοΰ έπικολληθέντος διά τήν παράστασιν 
τής κόρης τοΰ οφθαλμού, έτοποθετήθη ίσομέγεθες τφ χάρτη καί τή άρτίφ τοΰ έτέρου οφθαλ
μού κόρη μέλαν όστοΰν. Έπιδαυρθώθησαν αί κατά τήν ρίνα, τό μέτωπον, τάς δφρΰς καί τά 
αριστερόν μήλον μικραί ζημίαι at άλλως ασήμαντοι καί απαρατήρητοι ές άποστάσεως. 
Τά αυτά έγένοντο καί έπί τοΰ Σταυρού τοΰ μεγάλου τόξου. Τά συμπληρωθέντα κενά, τοΰ έπί 
τοΰ εδάφους μωσαϊκού, καίτοι μεγάλα, δέν κρίνονται άξια ιδιαιτέρας μνείας. At έργασίαι 
περατωθήσονται περί τά τέλη Φεβρουάριου 1936.

Ειδήσεις έκ Θεσσαλίας.

Έν Δημητριάδι κατά τό 1934 άνεκαλύφησαν δύο τάφοι Βυζαντινοί κτιστοί, ορθογώνιοι, 
κεκαλυμμένοι δπό πλακών. Τούτων δ πρώτος άνευρέθη έπί τοΰ έναντι τοΰ Βόλου άκρωτη- 
τηρίου, ένθα κειται δ μέγας φανός του λιμένος τοΰ Βόλου, άριστερφ τφ είσπλέοντι, ένθα 
έκειτο ή Βυζαντινή Δημητριάς. Ανασκαφείς δ τάφος οδτος εδρέθη έχων τρεις σκελετούς 
άθικτους, οΰδέν δέ κτέρισμα. Ό δεύτερος εδρέθη πράς βορρδν, εις τό άκρον τής Βυζαντινής 
Δημητριάδος, πλησίον τής πηγής «Μπουρμπουλήθρας» έπί τών προπόδων βραχώδους λόφου
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δψηλοδ, έφ’ οδ είναι ή άκρόπολις τής Δημητριάδος. Ό κτιστός οδτος τάφος μήκους 2 μ, 50, 
πλάτ. 1 μ. καί βάθ. 1 μ. περιεΐχεν όστα πολλών νεκρών τεταραγμένα, έξ ου εξάγεται ότι ήτο 
οστεοθήκη πολλών νεκρών (κοιμητήριον). Ήτο δέ κεκαλυμμένος διά μεγάλης μαρμάρινης 
πλακάς, λευκοί) μαρμάρου, έξ επικράνου βάθρου άνδριάντος δύο Ρωμαίων άνδρών επισήμων, 
διότι έπί τοΰ πάχους του επικράνου φέρονται δύο τιμητικαί έπιγραφαί, ών διεσώθησαν οί 
τελευταίοι στίχοι, τών πρώτων καταστραφέντων διά σφύρας δπό τών Βυζαντινών, οϊτινες 
έχρησιμοποίησαν τό έπίκρανον ώς καλυπτήρα λίθον τοΰ κοιμητηρίου.

Πλησίον τοΰ κοιμητηρίου τούτου, εις άπόστασιν τριών μέτρων περίπου, κατωτέρω, κεΐ- 
ται άλλος τάφος Βυζαντινός κτιστός άνοιχθε'ις δπ’ αγνώστων πρά πολλοΰ.

"Ομοιον κοιμητήριον κτιστόν περιέχον όστα τεταραγμένα πολλών νεκρών είχεν εδρεθή 
κατά τφ 1932 είς τό κτήμα τοΰ Προξένου τής Γερμανίας κ. Scheffel, όπερ άνέσκαψεν δ 
επιμελητής των αρχαιοτήτων κ. Ν. I. Γιαννάπουλος.

Έν τφ χωρίφ Ζαππείψ τής επαρχίας Ααρίσης δ αύτός επιμελητής αρχαιοτήτων 
άνεΰρε μεγάλην όρθογώνιον πλάκα λευκοΰ μαρμάρου (δψ. 1,75. πλάτ. 0,74, παχ. 0,12) 
έχουσαν Βυζαντινήν επιγραφήν μακράν (δψ. γρ. 0,032), ής έσώθησαν οί άνω τέσσαρες καί 
ήμισυς στίχοι, ιαμβικοί1 οί λοιποί είναι εντελώς έξίτηλοι καί μόνον ίχνη γραμμάτων δια- 
φαίνονται, έξ ών πολλά θά έδιδασκόμεθα. Φαίνεται ότι τά γράμματα, έξηφανίσθησαν ένεκα 
τής συχνής πλύσεως έπί τής πλακάς ενδυμάτων. Τήν πλάκα περιθέει κατά τά άκρα των 
πλευρών βαθεΐα έγχάρακτος γραμμή σχηματίζουσα πλαίσιον. ”Εχει δέ τοΰτο δψος 0,90 καί 
πλάτος 0,57, όσον είχεν ή επιγραφή. Φαίνεται δέ ότι ή πλάξ αδτη έκάλυπτε τάφον, άνήκοντα 
είς αρχιεπίσκοπον Ααρίσης" διότι άναγινώσκονται σϋν τοις άλλοις καί τά έξης: «ταύτην 
τήν κόνιν | τό τής Ααρίσης δποδέξασθαι πέδον | ταύτός ώφθη ποιεί, 

άρχεθύτης κτλ.».
Έξητάσθησαν δπό τοΰ Ιπιμελητοδ άρχαιοτήτων κ. Ν. I. Γιαννοπούλου καί τοΰ φωτο

γράφου κ. Γ. Τζίμα α[ έκκλησίαι τών παρά τήν Άγιάν χωρίων Βαθυρρεύματος καί 
Λέσλανης (Βεσαίνης). Καί τό μέν χωρίον Βαθύρρευμα, Sv πριν κατφκημένον δπό 300 καί 
πλέον οικογενειών, δπήρξεν ή πατρίς τοΰ 'Αγ. Συμεών τοΰ Άνυποδήτου, ίδρυτοΰ 
τής Μονής Φλαμπουρίου ή Φλαμμουρίου, παρά τήν Μακρυνίτσαν, ή τής Μονής Σουρβ’ας, 
είναι ήδη εντελώς έρημον καί άκατοίκητον. Σφζονται δέ έν αδτφ καί τρεις ναοί, ών δ εις 
έπ’ όνόματι τοΰ Άγ. Νικολάου είναι ασκεπής καί ήρειπωμένος, διασφζων κατά τήν άνατο- 
λικήν καί βορείαν πλευράν έσωθεν καλλίστας τοιχογραφίας τοΰ ις' αίώνος. Αί τοιχογραφίαι 
τής μεσημβρινής πλευράς έγένοντο έξίτηλοι έκ τών όμβριων δδάτων, ώς καί ή έπιγραφή τής 
άνιστορήσεως. Ό έτερος ναός τής Παναγίας σφζεται έν καλή καταστάσει, άλλ’ αί τοιχο- 
γραφίαι αΰτοδ έχουσιν άσβεστωθή δπό τών γυναικών. Ό τρίτος τέλος ναός κείται έπί λόφου.

Είς τό χωρίον Αέσίανην (Βεσαίνην) σφζονται τρεις ναοί, δ τής Παναγίας (μητρόπο- 
λις), έχων έν τφ μύακι θρόνον κτιστόν τοΰ έπισκόπου καί σύνθρονον καί τοιχογραφίας τοΰ 
1820, δ τοδ Άγ. Νικολάου τοΰ Νέου (τοΰ έν Βουνένη) μετά τοιχογραφιών τοΰ 1820 καί δ 
τοΰ Άγ. θεοδώρου μετά τοιχογραφιών. Είς τούςναούς αδτούς σφζονται πολλά μαρμάρινα 
γλυπτά Βυζαντινά, φωτογραφηθέντα δπό τοΰ κ· Τζίμα, όστις έπ’ ’ίσης έφωτογράφησε καί 
τάς τοιχογραφίας τοδ έν Βαθυρρεύματι Άγ. Νικολάου·

Ό ’Επιμελητής άχαιοτήτων κ. Ν. I. Γιαννάπουλος έξήτασεν έν Κάτω Λεχωνίοις 
ήρειπωμένον ναΐσκον τοΰ Άγ. Μήνα, τοδ δποίου σφζεται λουτρών καί δπόκαυστον έν έρει- 
πίοις. Ό ναός δυστυχώς κατεστράφη δπό τών ιδιοκτητών τών αγρών· ’Επίσης έξήτασεν έν 
έξωκκλήσιον τής Μεταμορφώσεως τοδ Χριστοδ καί έν Άγίφ Λαυρεντίφ τήν δμώνυμον Μονήν, 
περί ής δημοσιεύει έν τφ παρόντι τόμφ ειδικήν μελέτην.

’Επίσης έπεσκέφθη καί έξήτασε τάν Τουρκικόν Τεκκέν τών Μπεκτασήδωνι 
κείμενον είς τά σύνορα τών έπαρχιών Άλμυροδ καί Φαρσάλων παρά τόν Σιδηροδρομικόν 
Σταθμόν Ρηγαίου (Άϊβαλί). Ό Τεκκές (Μονή) οδτος κατοικεΐται δπό Τουρκαλβανών Δερβισ-
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σών τοΰ τάγματος τοδ Άλή· Τίτο δέ πριν Βυζαντινή Μονή, ώς δεικνύουσι πολλοί λίθοι αρχι
τεκτονικοί μετά σταυρών καί γλυπτών καί τινων δυσαναγνώστων επιγραφών. Περί αΰτοϋ θά 
δημοαιευθή έν προσέχει τόμψ τής Έπετηρίδος βραχεία περιγραφή.

Έν Νέφ Άγχιάλφ, ένθα ένεργοΰνται άνασκαφαί δπό τοΰ κ. Σωτηρίου, έν ταίς 
παλαιοχριστιανικαΐς θήβαις τής Θεσσαλίας, μεταξύ άλλων επιγραφών, εδρέθη καί επιτύμβιος 
παλαιοχριστιανική επιγραφή, έν ή άναφέρονται αί λέξεις: - - 6Χ6ΝβΟΥ, ήν συμπληροϋμεν 
[Λ] εχ ε ν έ ου καί τό κύριον δνομα CANBATIC=2 α μ 6 ά τ η ς, έκ του όνόματος Σαββάτιος.

Έν Βόλφ, έν τή συνοικίφ Φρουρίου έξω καί πράς Δυσμάς αύτής, έν τφ εργοστασίφ τής 
Θεσσαλ. Εταιρείας Οινοπνευμάτων, άνευρέθη κατ’ έκσκαφήν πλάξ λευκού μαρμάρου, ορθο
γώνιος (δψ· 0,53, πλ. 0,34, πάχ. 0,06) μετ’ έπιγραφής 0,03 καί έκομίσθη εις τό Μουσεϊον 
Βόλου. Έν αυτή άναφέρεται: «ήΚοιμητήριονΤετραδίαςΔιακόνου, ή τις αυτό 
άνύξι πάρεξ έμοΰ δαπανήσι αύτόν πυράς έωνίου δίκη».

Έν Τ υ ρ ν ά β φ δ κ. Ν. I. Γιαννόπουλος έξηρεύνησεν δλας τάς παλαιάς έκκλησίας, άς 
έγνώριζεν άπό τοΰ 1891 καί 1897. Ένφ δέ αύται πριν εφερον τοιχογραφίας, ήδη έκαλύφθησαν 
δι’ άσβεστοχρίσματος καί μόνον έν τφ ίερφ Βήματι τής έκκλησίας τοΰ Άγ. Νικολάου τοΰ 
έν Βουνένη (Βλαχονικόλα) έσώθησαν αί τοιχογραφίαι τοΰ μύακος, τής Προσκομιδής καί τοΰ 
Διακονικού, έργα τοδ 17” αίώνος. Σημειωτέον δέ ότι έν Τυρνάβφ είναι τρεις έκκλησίαι τοδ 
'Αγίου Νικολάου, ών ή μέν μία ίδρύθη δπό τοδ πορθητοδ τής Θεσσαλίας Τουρχάν βέη κατά 
τόν ΙΔ' αιώνα καί τιμάται έπ’ όνόματι τοΰ Άγ. Νικολάου τοδ Μυρέων (γέροντος), αί δέ 
άλλαι δύο τιμώνται έπ’ όνόματι τοδ Άγ. Νικολάου τοδ Νέου τοδ έν Βουνένη, καί καλούνται 
ή μέν μία τοδ Άγ. Νικολάου τοδ Βλαχονικόλα (τής συνοικίας Βλαχομαχαλα), ή δέ 
έτέρα τοδ Άγ. Νικολάου τοΰ Δούμα.

Έν τή έκκλησίφ των Άγ. Αναργύρων δ κ. Ν. I. Γιαννόπουλος άνεδρε τεμάχιον Βυζαν
τινού αναγλύφου. Έν τή άνω άριστερφ γωνίφ τούτου εϊκονίζεται Άγγελος έν προτομή έχων 
άμφοτέρας τάς χεΐρας έκτεταμένας έμπρός καί κεκαλυμμένας δπό σουδαρίου (;). Πρό αΰτοδ 
έσώθη έν άναγλύφφ τμήμα τόξου κύκλου, έντάς τοδ δποίου θά παρίστατο έν άναγλύφφ προ
τομή τής Θεοτόκου Δεόμενης. Έπί τής δεξιάς άνω γωνίας θά παρίστατο άλλος "Αγγε
λος όμοιος, λιτανεύοντες άμφότεροι. Εντός τοδ τόξου αριστερά έσώθη τό μονόγραμμα 
ΜΗ ( = ΜΗΡ = Μήτηρ)' δεξιά θά ήτο ΘΟΥ ( = θεοδ). Τό τεμάχιον τοδτο (5ψ. 0,24, πλάτ. 
0,20, πάχ. 0,06) κατετέθη εις τό Μουσεϊον Άλμυροδ.

Έν Τρικκάλοις. Έν τφ έξωκκλησίφ τοδ Προφήτου Ήλία δ δικηγόρος κ. Άθ. 
Μπόμπορας άνεΰρεν άπερριμμένον τεμάχιον βάθρου μικροδ μαρμάρινου, τεθραυσμένου λοξώς 
έκ τής δεξιάς γωνίας μέχρι τής κάτω άριστεράς. Άνω έχει κατασκευασθή άνάγλυπτος 
σταυρός δπό των Βυζαντινών ώς καί πλαγίως άριστερά, έν πλαισίοις έντύποις. Έπί τής 
όψεως τοδ λίθου διεσώθη έλλιπής έπιγραφή Ρωμαϊκών χρόνων περιέχουσα έπιστολήν τοδ 
Ποπλίου Σεξστηλίου, στρατηγού Ρωμαίων πράς τούς ταγούς καί τήν Βουλήν Τρικκαίων. 
Τό τεμάχιον τοδτο έκομίσθη δπό τοδ κ. Μπόμπορα εις τό Γραφεΐον τοδ Γυμνασίου Τρικκά- 
λων. Έδημοσιεύθη δέ ή έπιγραφή έν τή έφημ. «Αναγέννησις» Τρικκάλων τής δη? καί 17δ? 
Άπριλ. 1934 δπό τοΰ γυμνασιάρχου κ. Γ· Μπομποδ.

Έν ταϊς Φθιώτισι θήβαις, παρά τό χωρίον Μ ι κ ρ ο θ ή 6 α ι (Άκκετσι), τή άρχαίφ 
Ελληνική πόλει, δ φύλαξ τοδ Μουσείου Άλμυροδ Σπΰρος Γιαννόπουλος άνεδρε καί έκόμι- 
σεν εις τό Μουσεϊον Άλμυροδ έννέα στήλας ένεπιγράφους καί άρχιτεκτονικούς λίθους μετά 
διακοσμήσεων. Έκ τών έπιγραφών άλλαι μέν είναι Ιλληνικών χρόνων, άλλαι δέ Ρωμαϊκών 
ή παλαιοχριστιανικών. Τούτων μία, λευκοΰ μαρμάρου, έλλιπής (υψ. 0,18. πλ. 0,20. πάχ. 
0,04) φέρει έπτάφωτον λυχνίαν εγχάρακτον καί άριστερά αυτής έπιγραφήν HC6.

C C

Ή στήλη είναι άσφαλώς παλαιοχριστιανικών χρόνων καί ’Ιουδαϊκή ώς έκ τής έπταφώ- 
του λυχνίας βεβαιοδται. Έξ αυτής βεβαιοΰται ότι, άν καί ή κάτω πόλις έν Νέφ Άγχιάλφ
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ήκμαζε τότε, δέν ήτο έν τοϋτοις έρημος καί ακατοίκητος καί ή άνω πόλις τών Φθιωτίδων 
θηβών. Οδτω τά νέα εδρήματα βεβαιοΰσι τά δπό τοΰ κ. Ν. I. Γιαννοπούλου γραφέντα είς 
τά θεσσαλικά Χρονικά (τόμ. 4'. σ. 180- 184.)

Άκασκαιραί.

Ό καθηγητής κ. Γ. Χωτηρίου κατά τά ετη 1934 καί 1936 συνέχισε τάς δπ’ αϋτοΰ 
ένεργουμένας από ένδεκαετίας άνασκαφάς έν Νέφ Άγχιάλψ, εις τήν δπ’ αΰτοΰ δηλονότι 
προσδιορισθεΐσαν παλαιοχριστιανικήν μεγάλην πόλιν, τάς Χριστιανικάς Θήβας τής 
Θεσσαλίας. Τό πόρισμα των άνασκαφών των ετών 1924 - 1930 έξέθηκεν είς τό έργον του 
«Α£ χριστιανικαί θήβαι τής Θεσσαλίας καίαί π αλα ιοχρ ι σ τιανι κ α ί βασι- 
λικαί τής Έ λ λ άδ ο ς», έκδοθέν δπό τής ’Αρχαιολογικής "Εταιρείας, δαπάναις τής όποίας 
ένεργοϋνται αί άνασκαφα! έν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι τοΰ έτους 1929 καί είς ιδιαίτερον 
βιβλίον. Άθήναι, 1931, παρασκευάζει δέ νΰν τήν Ικδοσιν τοΰ Β". τόμου, δστις θά περιλάβη 
τάς άπό τοΰ έτους 1931 καί έξής άνασκαφάς, ήτοι τάς άνευρεθείσας δύο έτέρας βασιλικάς 
καί τά περί τάς βασιλικάς των θεσσαλικών θηβων άναφανέντα παλαιοχριστιανικά κτήρια.

Κατά τά έτη 1934 καί 1935 άπεκάλυψε τήν τετάρτην βασιλικήν, ήτις απέχει περί τά 
300 μ. τοΰ τείχους τής άρχαίας πόλεως καί εδρίσκεται είς τό Ν4. άκρον τής σημερινής 
κωμοπόλεως Νέας Άγχιάλου επί λόφου δεσπόζοντος τής έκτεινομένης παρά τήν παραλίαν 
τοΰ Παγασητικοΰ πεδιάδος. Ή βασιλική αδτη δέν διαφέρει μέν κατά τό σχήμα καί τήν διά- 
ταξιν των λοιπών βασιλικών τής αυτής πόλεως (τρίκλιτος μετά δπερφων, νάρθηκος καί 
Αίθριου), παρουσιάζει δμως ίκανάς διαφοράς (δψηλούς κτιστούς στυλοβάτας έπενδεδυμένους 
δι’ όρθομαρμαρώσεως, μάλλον τετράγωνον σχήμα του κυρίως ναοδ. Τρίβηλον μετά ανεξαρ
τήτων κτιστών βάσεων κ. άλλα). Τά πλάγια κλίτη διασφζουν τά διά λεπτών γεωμετρικών 
διακοσμήσεων ψηφιδωτόν δάπεδον, τό δέ μέσον κλίτος ώς καί δ νάρθηξ τμήματα τοΰ μαρ- 
μαροστρώτου δαπέδου των (τά Αΐθριον δέν άπεκαλύφθη άκόμη). Πλεΐστα γλυπτά άρχιτε- 
κτονικά καί διακοσμητικά μέλη ήλθον είς φώς, δι’ ών δύναται καί αδτη νά χρονολογηθή εις 
τά τέλη τοΰ 5ου ή τάς άρχάς τοΰ 6ου αίώνος.

"Ο,τι δμως προσδίδει είς τήν βασιλικήν ταύτην ίδιάζουσαν αξίαν είνε ή έμφάνισις περί 
τόν ναόν προσκτισμάτων — είδους νεκρικών θαλάμων— έχόντων δπογείους θολωτούς τάφους, 
έξ ών άπεκαλϋφθησαν τέσσαρες μέχρι τοϋδε·

Είς ένα των νεκρικών τούτων θαλάμων, συγκοινωνοΰντα διά θυρίδος προς τό άριστερόν 
κλιτός τοΰ ναοΰ καί διασωθέντα καλώς (έπιμελώς έπεστρωμένον διά μαρμάρινων πλακών καί 
όρθομαρμαρώσεως), ή είσοδος είς τόν τάφον εδρίσκεται άνατολικώς, είς βάθος ένάς μέτρου, 
έφράσσετο δέ τό στόμιον δι’ άκατεργάστου μαρμάρινης πλακάς πάχους 0,33 μ. καί άνωθεν 
τής έπιχώσεως δι’έτέρας λεπτοτέρας μεγάλης πλακός (1.20X0,63 μ.) μετά τής επιγραφής, 
ής διατηρείται ενταύθα ή όρθογραφία: «Κυμητήριον διαφέρον τά| "Ησυχίφ τφ 
ταπινψ πρεσβυτέρφ’ ένθα κατάκιται Καλή | ή κοσμιοτάτη’ έτελεύτησεν| 
μηνί Ίουλίφ η’, ίνδ. !7'. Κατωτέρω δέ διά μεγαλυτέρων γραμμάτων: «ένθεν εστί 
ή εϊ|σοδος του μημήου.

"Ο τάφος —έπιμελώς διά πλίνθων έκτισμένος καί διά κορασανίου έπικεχρισμένος — 
περιείχε τέσσαρας σκελετούς πλησίον άλλήλων τοποθετημένους, μέ τόν συνήθη προσανατολι
σμόν (τούς νεκρούς έστραμμένους πρός άνατολάς)· "Η έπιμελής έρευνα τοΰ τάφου διεπίστω- 
σεν δτι οί νεκροί έθάπτοντο γυμνοί" ίχνη μόνον λευκού λινοΰ δφάσματος (σαββάνου) διακρί- 
νονται περί έκαστον σκελετόν άνευ οίουδήποτε κτερίσματος (τμήματα παλαιοχριστιανικών 
λύχνων άνευρέθησαν). ΟΙ λοιποί τάφοι εϊχον συληθή.

Πλήν τής άνασκαφής τής βασιλικής ταύτης ήρευνήθησαν καί θεμέλια κτηρίων μεγάλης

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:38 EEST - 34.211.113.242



Ειδήσεις. 571

βασιλικής, άνευρέθη δέκατα τό αριστερόν άκρον τοδ προπύλου αυτής εκτεταμένος λ ο υ- 
τρών, δστις διατηρεί τά δάπεδα, τά ύπόκαυστα, τάς θέσεις των καμίνων καί τό σύστημα 
τής διοχετεύσεως τοδ δδατος καί τοδ θερμοδ άέρος ώς καί τούς σωλήνας άποχετεύσεως 
οδτως, ώστε νά καθίσταται δυνατή ή σπουδή καί ή έρμηνεία έκαστου των διαμερισμάτων 
αδτοδ. Άξιοσημείωτον είνε δτι άπά τοδ λουτρώνος τούτου άρχονται σωλήνες διευθυνόμενοι 
πρός διαμερίσματα τής βασιλικής (Φιάλην τού Αίθριου, Βαπτιστήριον) πρώτην φοράν συναν- 
τώμενοι εις χριστιανικούς ναούς.

Έργασίαι άναστηλώσεως καί συντηρήσεως Βυζαντίων μνημείων κατά, το 1935,

'Η 6πό τήν διεύθυνσιν τοδ καθηγητού κ. Ά. Όρλάνδου Υπηρεσία Άναστηλώσεως 
αρχαίων καί ιστορικών μνημείων τοδ Υπουργείου τής Παιδείας έξετέλεσε κατά τό 1935 τάς 
έξής άναστηλωτικάς καί στερεωτικός εργασίας Βυζαντινών μνημείων.

Α-) Έν τφ έν Καρυαΐς τοδ Αγίου "Ορους ναφ τοδ Πρωτάτου" τοδ ναού τούτου αί 
έσωτερικαί τοξοστοιχίαι ύποστασαι καθίζησιν, λόγψ τοδ δγροδ δπεδάφους, Ιφ’ ού βασίζονται, 
είχον παρουσιάσει παραμόρφωσιν. Πρός συγκράτησιν αυτών άπεφασίσθη ή έκτέλεσις ύποθε- 
μελιώσεως διά σιδηροπαγούς σκυροδέματος. ’Επειδή δμως τά έδαφος διαρρέεται δπό των 
ύδάτων τής κλιτύος, έκρίθη καλάν νά προηγηθή ή άποστράγγισις αύτοδ, ήτις καί έξετελέσθη 
κατά τό 1935, άναδληθείσης τής έκτελέσεως τής δποθεμελιώσεως διά τό 1936. ’Επίσης κατά 
τά αυτό έτος συνετελέσθη καί ή σιδηρόδεσις τών τόξων διά σιδηρών έλασμάτων, κατεσκευά- 
σθη δέ καί κτιστή εσωτερική άντηρίς έν τφ νάρθηκι. Πρός άποσόβησιν κινδύνου πυρκαϊας 
τοδ ναοδ καί άνάδειξιν αύτοδ, ή ιερά Σύναξις τοδ Αγίου "Ορους ένέκρινε τήν πρότασιν τοδ 
κ· Όρλάνδου περί κατεδαφίσεως τών πέριξ τοδ ναοδ μετοχίων τών μονών, δτινα περισφίγ- 
γουσιν τόν ναόν πανταχόθεν.

Β') ’Εν τή Μονή Λαφνίου. Ταύτης κατεδαφισθέντα λόγψ άποσαθρώσεως άνεκτί- 
σθησαν έπί τοδ αύτοδ σχεδίου τά κελλία τής τελευταίας περιόδου (Τουρκοκρατίας) κατόπιν 
δέ σχετικής συνεννοήσεως μετά τοδ έφορου Βυζαντινών αρχαιοτήτων, συνεπληρώθη καί ή πρά 
τών κελλίων τοξοστοιχία, έξιχθεΐσα μέχρι τής νοτίας πλευράς τής αύλής. Τά άνακτισθέντα 
κελλία θέλουσι χρησιμοποιηθή ώς μουσεΐον τών γλυπτών τής Μονής Δαφνιού.

Γ ) Έν Μυστρφ, συνεπληρώθη ή άναστήλωσις τοδ «Άφεντικοδ» διά στρώσεως αύτοδ 
μέ μεγάλας πηλίνας πλάκας καί τοποθετήσεως δρύινων θυρών Βυζαντινοδ σχεδίου. Έγένετο 
επίσης έφέτος καί ή άναστήλωσις τοδ παρά τήν Ν· Δ. γωνίαν τοδ ναοδ κωδωνοστασίου. Περί 
τών εργασιών τούτων τεχνικάς λεπτομέρειας δημοσιεύει έν τφ β’ τεύχει τοδ «’Αρχείου τών 
Βυζαντινών μνημείων τής Ελλάδος» δ κ. Ά. Όρλάνδος. Έγένετο έπίσης Ιναρξις τής στε- 
ρεώσεως καί καθαρισμού τών τοιχογραφιών τοδ ’Αφεντικού διά τών ζωγράφων κ. κ. Φ. 
Κόντογλου καί Γ. Στέρη, βοηθουμένων ύπά τής μοναχής Καλής Χρηστάκου.

Δ') Έν Ά θ ή ν α ι ς έπεσκευάσθη καί έπανήχθη εις τήν αρχικήν αύτοδ μορφήν δ παρά 
τήν Β. κλιτόν τής Άκροπόλεως ναός τής Μεταμορφώσεως τοδ Σωτήρος. Άφαιρεθέντων τών 
έσωτερικών άμμοκονιαμάτων άνεφάνησαν τοιχογρ. δυστυχώς κατά τά πλείστον βεβλαμμέναι.

Ε") Έν Π α τ η σ £ ο ι ς έστερεώθησαν αί κινδυνεύουσαι νά καταπέσωσι τοιχογραφίαι τοδ 
ναοδ τής "Ομορφης Εκκλησίας καί τέλος

ΣΤ') Έν Σαλαμϊνι έστερεώθη δ τροδλλος τοδ καθολικού τής μονής Φανερωμένης έπι- 
τευχθείσης τής στεγανότητος αύτοδ πρός αποφυγήν τής περαιτέρω καταστροφής τών αξιό
λογων τοιχογραφιών τοδ Γεωργίου Μάρκου Οπό τής δγρασίας.

Πλήν δέ τών ανωτέρω έπί Βυζαντινών μνημείων συνετελέσθη κατά τά 1935, ύπό τήν 
άμεσον έποπτείαν τοδ κ. Όρλάνδου, καί ή εις τήν αρχικήν αύτοδ μορφήν επαναφορά τοδ 
τζαμιού τής Ρωμαϊκής άγορας (Φετχιγέ Τζαμί], άπομακρυθέντων πάντων τών προσκτισμά-
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Βυζαντινόν Μουοεΐον.

Τό Βυζαντινόν Μουσεΐον κατά τά έτη 1934 καί 1935 έπλουτίσθη διά πολλών καί άξιο- 
λόγων αντικειμένων.

Πρώτον κατετέθησαν εις αύτό πρός φύλαξιν δπό τής Α. Σεβ. του Μητροπολίτου Τραπε- 
ζοΰντος Κου Χρύσανθού, ώς προέδρου του Ταμείου ’Ανταλλαξίμων Προσφύγων τής Μικράς 
’Ασίας καί κατ’ εντολήν τής Α. θ. Παναγιότητος τοδ Οικουμενικού Πατριάρχου Κ°ν Φωτίου, 
τά σεβάσμια κειμήλια τής Μονής Σουμελά τής ευρισκόμενης έξωθεν τής Τραπεζοδν- 
τος, ήτοι 1) ή φερομένη ώς έργον τοϋ Εύαγγελιστοϋ Λουκά περίφημος είκών Παναγίας 
Σουμελιωτίσσης, έπενδεδυμένη διά Βυζαντινής έσθήτος τοδ 13ου αίώνος καί φυλασσό
μενη εντός χρυσαργύρου μετ’ αναγλύφου διακόσμου καί μαργαριτών θήκης μετά στέμματος, 
δώρον τής Μαρίας Δόμνας καί Γεωργίου Βοεβόδα τφ 1700. Ή είκών κεχωρισμένη εις δύο 
τεμάχια είνε αμαυρά καί κατεστραμμένη.

2) Ό λεγόμενος σταυρός τοδ Αΰτοκράτορος Τραπεζοΰντος Μανουήλ 
Κομνηνοδ, έπενδεδυμένος διά συρματείνου σμάλτου μετά πολυτίμων λίθων 3) τό χειρό
γραφον Εύαγγέλιον τής Μονής Σουμελά, οδτινος διεσώθη μόνον ή στάχωσις, έφ’ ής 
είνε έπικεκολλημένα πέντε πολυτιμότατα εγκόλπια έσμαλτοψένα: τοϋ Χριστοδ, τής Θεοτό
κου, τοδ Προδρόμου καί τών ’Αρχαγγέλων καί 4) μικρά λάρναξ περιέχουσα τά οστά τοδ 
Αΰτοκράτορος ’Αλεξίου Δ' τοδ Μεγάλου Κομνηνοδ, μεταφερθέντα έκ Τραπεζοδντος.

’Εξαγοράς έπλουτίσθη τό Μουσεϊον δΓ άξιολογωτάτου ελεφαντοστό δ μετ’ ανα
γλύφου παραστάσεως στρατιωτικού άγιου τοδ 14°« αίώνος, καί δΓ εικόνων μεταβυζαν
τινών καλής Κρητικής τέχνης τών άποστόλων Πέτρου καί Παύλου, Άναστάσεως τοδ Λαζά
ρου, άγίου Μηνά, αγίου Κλήμεντος καί άγ. Γερασίμου. Μετεφέρθη δμοίως έκ τών άνασκαφών 
Νέας Άγχιάλου μαρμάρινου κιονόκρανου παραστάδος τής λεγομένης μεταβατικής έποχής 
(7ου αίώνος) μετ’ άναγλύφων δικεφάλων φανταστικών ζφων, άξιολογώτατον διά τήν σπουδήν 
τής έξελίξεως τής Βυζαντινής γλυπτικής.

Τά Βυζαντινά μνημεία τής Κύπρου.

Ή’Ακαδημία’Αθηνών έξέδωκε τόν Α’. τόμον τών Βυζαντινών μνημείων τής 
Κύπρου, τοδ κ. Γ. Σωτηρίου περιέχοντα τά άρχιτεκτονικά σχέδια καί τάς άπεικονίσεις τών 
Βυζαντινών Κυπριακών μνημείων, εις πλείστους πίνακας άρχιτεκτονικής, ζωγραφικής, γλυ
πτικής, μικροτεχνίας κλπ., έν δλφ 46 σχέδια καί 330 εικόνας μετ’ εισαγωγής. Εις τά έργον 
του τούτο δ κ. Σωτηρίου κατατάσσει τά δλικάν τών Κυπριακών μνημείων κατ’ είδος καί 
κατά χρονολογικήν σειράν, θά άκολουθήση δέ δ δπ’ αΰτοϋ έκδοθησόμενος Β' τόμος τών 
άγνώστων κατά τά πλείστον μέχρι τοδδε άξιολογωτάτων δέ παλαιοχριστιανικών, Βυζαντι
νών καί Φραγκοβυζαντινών μνημείων τής 'Ελληνικής μεγαλονήσου.

Τά Νέα ’Αρχεία.

’Αληθές είναι ότι κατά τά τελευταία έτη έγράφησαν άρκεταί μελέται έξετάζουσαι άπά 
Ιστορικής, άρχιτεκτονικής καί καλλιτεχνικής έπόψεως διαφόρους Βυζαντινούς ναούς καί 
Βασιλικάς είτε σποράδην είτε καί κατά περιοχάς- τό πλήθος δμως τών δπαρχόντων μνη
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μείων ώς καί των καθ’ έκάστην άνασκαπτομένων είναι τόσον μέγα, ώστε άπητεϊτο συστημα
τική αΰτών καί εις εΰρυτέραν κλίμακα μελέτη. Τό έργον τούτο άνέλαβεν, ευτυχώς, ε’ίπέρ τις 
καί άλλος ειδικός τά τοιαύτα, 6 κ. ’Αναστάσιος Όρλάνδος διά τοϋ ’Αρχείου των Βυζαντινών 
μνημείων τής Ελλάδος. Ή μελέτη των άρθρων του πρώτου έκδοθέντος τεύχους, άτινα καί 
αναγράφονται ενταύθα είς τό τμήμα τής βιβλιογραφίας, πείθει περί τής σοβαρότητος καί 
σημασίας του άναληφθέντος έργου, τήν συνέχειαν του όποιου εΰχόμεθα δλοψύχως, έπ’ άγαθφ 
των Βυζαντινών Σπουδών.

Είς τήν σειράν τών καλών τοπικών περιοδικών, οία είναι τά ’Ηπειρωτικά Χρονικά, τά 
θρφκικά, τά Άρχεΐον τού Πόντου, τά θεσσαλικά Χρονικά, ή Έπετηρίς τής λαογραφικής 
καί Ιστορικής 'Εταιρείας Κυκλαδικού πολιτισμού καί τέχνης κτλ. προσετέθη άπά τού έτους 
τούτου καί άλλο, τό Νεοελληνικόν Άρχεΐον τό έκδιδόμενον υπό τού γνωστού συγγραφέως 
καί διευθυντού τού Ιστορικού ’Αρχείου Κρήτης κ. Ν. Τωμαδάκι. Τά περιοδικόν τούτο προ- 
τίθεται, πλήν άλλων, νά έξετάαη τήν γλώσσαν, ιστορίαν καί λαογραφίαν τής μεγαλονήσου 
Κρήτης, ή όποια πολλά άκάμη νέα έχει νά μας προσφέρη, δεν ύπάρχει δ’ αμφιβολία ότι θά 
φανή λίαν χρήσιμον είς τάς Βυζαντινάς καί Νεοελληνικάς σπουδάς, έάν μάλιστα κατορ- 
θωθή βραδύτερο1/ νά δημοσιεύωνται είς τάς σελίδας του καί μελέται γεγραμμέναι επί τή 
βάσει ανεκδότων Κρητικών χειρογράφων έν Βενετίφ άποκειμένων. Εις τά άξιάλογον περιοδι
κόν εΰχόμεθα πάσαν εύδοκίμησιν, περί ής άλλως εγγυάται ή δραστηριότης τού φιλότιμου 
καί πολυμαθούς εκδότου αυτού-

Τά ’Αρχεία τής ’Ακαδημίας ’Α&ηνών.

Κατά τά έτος 1935 ήρχισεν ή τύπωσις τού δευτέρου τόμου τού ύπά τής ’Ακαδημίας 
’Αθηνών έκδιδομένου Ιστορικού λεξικού τής Νέας Ελληνικής Γλώσσης, περιληφθεισών 
μέχρι τούδε έν τφ τόμψ τούτψ τών λέξεων άπά τού συνδέσμου άν μέχρι τοϋ ρήματος 
ανασαλεύω.

Τού δε Μεσαιωνικού ’Αρχείου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών οί συντάκται συνέχισαν κατά 
τά έτος τούτο τήν γλωσσικήν καί ιστορικήν άποδελτίωσιν κειμένων τής περιόδου τής Τουρ
κοκρατίας, μεταξύ τών όποιων τοϋ Έρωτοκρίτου τού Β. Κορνάρου, τού Φορτουνάτου τοϋ 
Μ. Φωσκόλου, έργων τινών τοϋ ’Αδαμάντιου Κοραή, τής ’Εκκλησιαστικής Ιστορίας τοϋ 
μητροπολίτου ’Αθηνών Μελετίου καί άλλων-
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