
ΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ TOY ΝΑΟΥ 
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ό πατήρ V. Laurent άναδημοσιεύων τελευταίως εις τό περιοδικόν 
Ελληνικά (τόμ. V, 1932, 148 κ.εξ. άριθ. 258) τό μολυβδόβουλλον τοΰ Νικο
λάου Καλομάλλου, τό άποκείμενον είς τό εν Άθήναις Έθν. Νομισματικόν 
Μουσεϊον και γνωστόν ήδη από την υπό τοΰ κ. Κ. Κωνσταντοπούλου γενο- 
μένην πρώτην αύτοΰ δημοσίευσιν ή απορρίπτει τήν ύπό τοΰ πρώτου εκδότου 
τοποθέτησιν τούτου είς τόν 12ον αιώνα καί τήν από τής αυτής εποχής χρονο- 
λόγησιν ύφ’ ημών τοΰ εν Άθήναις Ναοΰ τών Άγ. Θεοδώρων, κτίσματος, 
ως γνωστόν, τοΰ Καλομάλλου 1 2. Ό π. Laurent τοποθετεί καί τό μολυβδό
βουλλον, καί τόν Ναόν είς τόν 11ον αιώνα καί προσθέτει μερικάς παρατη
ρήσεις περί τών δυο επιγραφών τών εντοιχισμένων είς τόν ναόν τών Άγ. 
Θεοδώρων. Καί περί μέν τής χρονολογίας τοΰ μολυβδοβουλλου δεν είναι 
έ'ργον ημών ν’ άσχοληθώμεν ένταΰθα, νομίζομεν δμως δτι είναι ανάγκη νά 
έπιφέρωμεν μερικάς παρατηρήσεις είς τά περί τών δυο επιγραφών τών 'Αγ. 
Θεοδώρων λεγάμενα ύπό τοΰ π. Laurent.

Ώς γνωστόν, επί τής δυτικής εξωτερικής πλευράς τοΰ Ναοΰ τών Άγ. 
Θεοδώρων είναι εντοιχισμένοι δυο επί μαρμάρου επιγραφαί. Ή μία τούτων, 
εύρισκομένη ύπεράνα) τής μεσαίας θύρας, περιέχει έμμετρον επίγραμμα, έν τώ 
όποίφ άναφέρεται δτι ό Σπαθαροκανδιδάτος Νικόλαος Καλόμαλλος άνήγειρε 
τόν Ναόν τοΰ Άγ. Θεοδώρου, τόν πριν δντα παλαιόν «καί μικρόν, καί πήλι- 
νον,καί σαθρόν λίαν» 3. Ή δευτέρα επιγραφή, εντοιχισμένη δεξιά τής πρώτης, 
περιέχει μόνον τήν χρονολογίαν: «Μηνί Σεπτεμβρίφ, ίνδικτιώνος γ' έτους 
, ςφνη '» (6558 - 1065 μ. X.) 4.

Ήδη ό κ. Κωνσταντόπουλος (ΔΕΝΑ ’Ένθ’ άν. 126 κ.εξ.), άπορρίπτων 
τάς παλαιοτέρας γνώμας, είχε παραδεχθή δτι μεταξύ τής μεγάλης επιγραφής, 
τής άναφερούσης τήν κτίσιν τοΰ Ναοΰ ύπό τοΰ Καλομάλλου, καί τής μικράς,

1 Διεθν. Έφημ. τής Νομισματικής ’Αρχαιολογίας, II, 1899, 125 κ.εξ. άρ. 5. Κ. Κων
σταντοπούλου, Βυζαντιακά μολυβδόβουλλα τοΰ έν ’Αθήναις Έθν. Νομισματικού 
Μουσείου, Άθήναι 1917, 164, όριά. 635.

2 Εύρετήριον τών μεσαιωνικών μνημείων τής Ελλάδος, I, Άθήναι, τεϋχ. Β', υπό 
’Α. Ξυγγοπούλου, Άθήναι, 1929, 73 κ. έξ.

3 Φωτογραφική άπεικόνισις έν τφ Εύρετηρίφ, Ένθ’ άν. σελ. 72, εΐκ. 65.
4 Φωτογραφική άπεικόνισις έν τφ Εύρετηρίφ, Ένθ’ άν. σελ. 73, είκ. 66.
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τής περιεχούσης τήν χρονολογίαν, ούδεμία σχέσις υπάρχει. Την γνώμην ταύτην 
ήσπάσθημεν κοί'ι ημείς ως όρθοτάτην (Εύρετήριον, ένθ’ άν. 73), παραδεχθέν- 
τες Ιπίσης, δσον αφορά την επιγραφήν μέ την χρονολογίαν, την παλαιάν 
εικασίαν τοΰ Σπ. Λάμπρου (Παρνασσός, II, 1878,70) orι αυτή ανήκει ίσως 
εις τον παλαιόν Ναόν, δν έκ βάθρων άνεκαίνισεν ό Καλόμαλλος. Ό π. 
Laurent μη παραδεχόμενος τάς γνώμας ταΰτας παρατηρεί δτι δεν υπάρχει 
σοβαρός λόγος ν’ άποχωρισθώσιν αί δυο αύταί έπιγραφαί, αί όποΐαι συνδυα- 
ζόμεναι λέγουσιν εις ήμάς, δτι ό Ναός ίδρΰθη υπό τοΰ Καλομάλλου κατά τό 
έτος 1049 (διά την χρονολογίαν θά έπανέλθωμεν κατωτέρω).

Έγώ δμως νομίζω δτι τουναντίον ύπάρχουσι σοβαροί λόγοι μή έπιτρέ- 
ποντες τον συνδυασμόν των δυο τούτων επιγραφών.

Πράγματι ό π. Laurent δεν έλαβεν ύπ’ δψιν του δτι εις τάς μετά χρο
νολογίας κτιτορικάς ή άναλόγου περιεχομένου πεζάς ή έμμετρους έπιγραφάς 
επί μαρμάρου, ΐνα περιορισθώμεν μόνον εις αύτάς, ό μην, ή ινδικτιών και 
τό έτος χαράσσονται εις τό τέλος, μετά τό επίγραμμα ή και σπανιώτερόν εις 
τήν αρχήν, αλλά πάντοτε κατά κανόνα επί τής αυτής πλακάς, ούχί δέ επί 
χωριστού μαρμάρου. Τούτο δύναται ν’ απόδειξη σειρά δλη τοιούτων Ιπί 
λίθου επιγραφών τού 9ου, ΙΙ0”, 12ου, 13ου καί 14ου α’ιώνος ι. Τό παράδει
γμα κατά συνέπειαν τών 'Αγ. Θεοδώρων θά ήδύνατο νά θεωρηθή, καθ’ δσον 
τουλάχιστον γνωρίζω, μοναδικόν.

’Αλλά εκτός τοΰ σπουδαίου, ως νομίζω, λόγου τούτου καί αυτό τό ύφος 
τού εμμέτρου έπιγράμματος τών 'Αγ. Θεοδώρων φέρει ήμάςΓπρός τον 12ον 
αιώνα, ως δύναται νά διδάξη προχείρως ή παραβολή προς τό ανωτέρω μνη- 
μονευθέν επίγραμμα τού επισκόπου ’ Αργους Λέοντος, τό ευρισκόμενον εις 
τήν παρά τό Ναύπλιον 'Αγίαν Μονήν καί φέρον χρονολογίαν 1148, ενώ 
τουναντίον τό ύφος τών έμμετρων επιγραφών τού 11ου αίώνος είναι πολύ 
διάφορον, ως δεικνύει ή επί μαρμάρου επιγραφή τού 1060 εν τή Μονή τής 
Λαύρας τού 'Αγ. Όρους 2.

Έρχόμεθα ήδη είς τήν δευτέραν έπιγραφήν τών 'Αγ. Θεοδώρων, τήν 
φέρουσαν τήν χρονολογίαν. Ό π. Laurent, ακολουθών τήν παλαιάν γνώμην,

At έπιγραφα'ι τοΰ ΝαΟΰ τών Αγίων Θεοδώρων έν Άθήναις. 451

ι Επιγραφή τοΰ Ναοϋ τοΰ Μαγκούτη έν τφ Βυζαντινφ Μουσείφ ’Αθηνών (871) Εύρε
τήριον, “Ενθ’άν. 85. Σκριποΰ (874), Μ. Σωτηρίου, έν ’Αρχ. Έφημ. 1931, 155. Ναός 
Θεοτόκου έν Θεσσαλονίκη (1044) Ο. Tafrali, Topographie de Thessalonique, Paris, 
1913, 178, σημ. 2. 'Αγία Μονή παρά τό Ναύπλιον (1148). A. Struck, έν Athen. Mit- 
teilungen, XXXIV, 1909, 229. Στήλαι τοΰ Νεοφύτου (1238) καί τοΰ ’Αθανασίου (1280) 
είς τήν θέσιν Σταυρός έν ’Αττική, Δ. Καμπούρογλου, Τά ’Αττικά (Μελέται καί 
έρευναι), Άθήναι, 1923, 130 κ.έξ. Μητρόπολις Μυστρά (1310). G. Μ i lie t, έν Β. C. Η. 
XXIII, 1899 122.

2 G. Millet, J. Pargoire, L. Petit, Recueil des inscriptions chretiennes de 
I’Athos, I, Paris, 1904, σ. 107, άρι». 333.
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452 Α. Ξυγγοπούλου

υποστηρίζει on to έν αυτή άναγραφόμενον έτος από κτίσεως κόσμου 6558 
αντιστοιχεί προς τό 1049 από Χρίστου καί δχι προς τό 1065, ώς ημείς ύπε- 
στηρίξαμεν, παραδεχθέντες δτι έγένετο χρήσις τοΰ ’Αλεξανδρινού χρονολογι
κού συστήματος. (Εύρετήριον, ένθ’ άν. 73). Υποστηρίζει δε προσέτι δτι εις 
τό έτος 1065 αντιστοιχεί ό'χι ή δ1! ίνδικτιών, ήν αναφέρει ή επιγραφή, άλλα 
ή 4Τ'. Τό τελευταϊον δμως τούτο είναι όλως ανακριβές, ώς δύναται νά διδάξη 
πρόχειρος υπολογισμός *, ή έν βλέμμα εις τούς χρονολογικούς πίνακας, ούς 
παρέχει ό Gartliausen (griecliische Palaeographie, II, 491). Πάντες δμως 
οί παραδεχόμενοι, δπως καί ό π. Laurent, δτι τό από κτίσεως κόσμου έτος 
6558 αντιστοιχεί προς τό 1049 από Χριστού δεν παρετήρησαν δτι πρός αυτό 
δέν άνταποκρίνεται ή έν τή επιγραφή άναγραφομένη 3η ίνδικτιών, αλλά ή 
2“ ένω ώς εΐδομεν, πρός τό ύφ’ ημών προτεινόμενον έτος 1065 αντιστοιχεί 
ακριβώς ή ίνδικτιών 3 τής επιγραφής.

Πρός ύποστήριξιν τής γνώμης του ό π. Laurent λέγει δτι «ή χρήσις 
τοΰ ’Αλεξανδρινού χρονολογικού συστήματος έν Έλλάδι κατά τον ενδέκατον 
αιώνα θά ήτο πράγματι πολύ ασυνήθης».’Αλλά καί τούτο δέν είναι ακριβές, 
ώς δεικνΰουσι πολλαί έν Έλλάδι έπιγραφαί τοΰ 10ου καί 11ου αίώνος 2.

Τέλος ό π. Laurent άπορρίπτων τήν εικασίαν τοΰ Λάμπρου, ήν καί 
ημείς ώς ύπόθεσιν άνεγράψαμεν, δτι ή φέρουσα τήν χρονολογίαν πλάξ ανήκε 
πιθανώς εις τον παλαιόν Ναόν, δν άνεκαίνισεν ό Καλόμαλλος, παρατηρεί δτι 
άνευ τής μεσολαβήσεως άπροσδοκήτου τίνος γεγονότος, περί τού οποίου 
ούδεμία υπάρχει μαρτυρία, θά ήτο έκπληκτικόν δτι εις διάσιημα όλιγώτερον 
τών εκατόν έτών ήρειπώθη οικοδόμημα, τό όποιον έπισκευασθέν διατηρείται 
έπί οκτώ ήδη αιώνας. ’Αλλά ώς πρός ταΰτα ή μεγάλη έπιγραφή τών ’Αγίων 
Θεοδώρων είναι λίαν διδακτική. Εις αυτήν άναφέρεται ρητώς δτι ό παλαιός 
Ναός ήτο «πήλινος καί σαθρός λίαν», ήτο δηλαδή μικρόν ναΰδριον πρόχει
ρός ίσως έκτισμένον. Έξ άλλου ή έπιγραφή αναφέρει δτι ό Καλόμαλλος 
«άνήγειρε» τον Ναόν, έκτισε δηλαδή αυτόν έκ βάθρων, ούχί δε έπεσκευασεν, 
ώς φαίνεται έρμηνεΰων ό π. Laurent. ’Άλλωστε ό Ναός δέν δεικνύει ούδα- 
μού ίχνη παλαιοτέρου οικοδομήματος έπισκευασθέντος.

’Αλλά τό δτι ή πλάξ μέ τήν χρονολογίαν άνήκεν εις τον παλαιόν Ναόν 
ήτο απλή εικασία τοΰ Λάμπρου, ώς τοιαύτην δέ τήν έπανελάβομεν καί ημείς, 
χωρίς βεβαίως νά ύπάρχη τρόπος νά τήν ύποστηρίξωμεν. ’Ήδη δμως είναι

1 Περί τοΰ τρόπου υπολογισμοί τής ίνδικτιώνος βλ. προχείρως Ε. Μ. Thompson, 
Έγχειρίδιον Ελληνικής καί Λατινικής παλαιογραφίας, μεταφρ- Σ. Λάμπρου, ΆΟήναι, 
1903 (Βιβλιοθ. Μαρασλή) 432.

2 ’Επιτύμβιος έπιγραφή τής Ευφροσύνης παρά τό Ώδεϊον τοΰ Ήρώδου (6427 =934 
καί δχι 918) Εύρετήριον, vEvO’ άν. 91. ’Επιγραφή τοΰ Ναοΰ τής Θεοτόκου έν Θεσσαλο
νίκη (6537 = 1044 καί δχι 1028) Τ a f r a 1 i, Ένθ’ άν. ’Επίσης πολλά χαράγματα τοΰ 
ΙΙαρθενώνος καί τοΰ Θησείου.
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δυνατόν νά έκφράσωμεν καί άλλην εικασίαν σχετικώς μέ την χρονολογίαν 
ταΰτην. Δυνάμεθα δηλαδή νά υποθέσω μεν ότι ή πλάξ αΰτη άνήκεν ίσως εις 
τάφον, ή δέ έπ’ αυτής χρονολογία είναι ή αρχή επιτύμβιου επιγραφής. Πρά
γματι δέ εχομεν παραδείγματα έπιτυμβίονν Βυζαντινών επιγραφών εν Άθή- 
ναις, δπου είτε ό μην, ή ίνδικτιών καί το έτος τίθενται έν αρχή τής επιγραφής, 
είτε μόνον 6 μην, ή δέ ίνδικτιών καί το έτος εις το τέλος 1.

’Έπειτα, ώς ήδη παρετήρησε καί ό κ. Κωνσταντόπουλος (ΔΕΝΑ, έ'νθ’ 
άν. 127), ή φέρουσα τήν χρονολογίαν πλάξ ένετοιχίσθη άργότερον εις τήν 
θέσιν, είς ήν νϋν εύρίσκειαι, διότι ό R. Chandler (Inseriptiones antiquae, 
Oxonii, 1774, 58 κ.έξ. άριθ. XLIX.) ενώ αντέγραφε καί έδημοσίευσε τήν 
επιγραφήν τοΰ Καλομάλλου, ουδέ λέξιν λέγει περί τής πλακός μέ τήν χρονο
λογίαν, ήτις φαίνεται δτι τότε δέν θά υπήρχεν εκεί.

Έξ άλλου είναι γνωστόν δτι είς εποχήν, ήν δέν γνωρίζομεν, πιθανώς 
δμως κατά τήν Έπανάστασιν, οπότε ή Εκκλησία έ'παθε μικράς τινας βλάβας, 
ή μεγάλη επιγραφή κατέπεσεν έκ τής θέσεώς της, θραυσθεΐσα είς τέσσαρα 
τεμάχια, τά όποια άγνωστον, επίσης πότε, ίσως κατά τάς έν έτει 1840 γενο- 
μένας έπισκευάς, έτοποθετήθησαν καί πάλιν είς τήν προτέραν αυτών θέσιν, 
άλλ’ ό'χι δρθώς, τοΰ δευτέρου τεμαχίου τεθέντος πρώτου, πολύ δέ άργότερον, 
ίσως περί το 1888 ή 1889, ένεργεία τοΰ Σ. Λάμπρου, άποκατεστάθησαν είς 
τήν ορθήν αυτών θέσιν, δπως είναι σήμερον 2.

Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν κατά τήν πρώτην, ίσως έν έ'τει 1840, έκεΐ 
τοποθέτησιν τών τεμαχίων τής καταπεσούσης μεγάλης έπιγραφής νά ένετοι
χίσθη καί ή φέρουσα τήν χρονολογίαν πλάξ, εύρισκομένη πρότερον εκεί που 
πλησίον.

Κατά ταΰτα ή σύνδεσις τών δύο επιγραφών ή προτεινομένη υπό τοΰ 
π. Laurent καί τά συμπεράσματα, άτινα έξ αυτής έξάγει, εις τά όποια είχον 
καταλήξει καί παλαιότεροι έρευνηταί, δτι δηλαδή ό Ναός άνηγέρθη κατά τό 
1049 υπό τοΰ Καλομάλλου, δέν δύνανται πλέον νά θεωρηθώσι πιθανά.

Τό δτι ό Ναός έκτίσθη κατά τον 120ν αιώνα θά ήδύνατο ν’ άποδειχθή 
καί διά καθαρώς τεχνικών καί αρχαιολογικών έπιχειρημάτων, ών δμως ή 
έ'κθεσις δέν είναι ό σκοπός τοΰ παρόντος σημειώματος.

Α.ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

ι Βλ. προχείρως τάς επιτύμβιους έπιγραφάς τάς εύρεθείσας κατά χάς ανασκαφάς τής 
Βιβλιοθήκης χοΰ Άδριανοΰ. I. Σακελλίων, έν Άρχ. Έφημ. 1886,235 κ.έξ. 237 κ.έξ.

2 Βλ. Σ. Λάμπρον, Έν Παρνασσφ, Ένθ’ άν. καί Ί. Μαρτίνου Αρχιμανδρίτου, 
Αΰχοκράτορες χοϋ Βυζαντίου, Άθήναι, 1889,33 κ.έξ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:36 EEST - 34.211.113.242


