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ώς εξής (πρβ. είπ. 1)’
«Πίστιν έχων βασίλ[ε]ιαν εμών μενέων σννέριθον

IQANNOV Κ· Π ΑΠΑΛΗ ΜΗΤΡΙΟΥ

οοί, μάκαρ ϋψιμέδον, τόνδ' Ιερόν εκτιοα νηόν

Περί τοΰ Ίοβιανοΰ τοΰ άναφερομένου έν τή
επιγραφή χή εΰρισκομένη έπι τοΰ επιστυλίου

Ελλήνων
χειρός

τεμένη

και

βωμούς

έξαλαττάξας

απ’ ουτιδανής Ίοβιανός έδνον ανακτι.»

τοΰ τριβήλου τής γνωστής βασιλικής τής Πα-

Καί δ μέν παλαιότερος συγγραφεΰς τής Κερ-

λαιοπόλεως Κέρκυρας πολλά μέχρι τοϋδε έ'χουσι

κυραϊκής ιστορίας δ Μάρμορας (Della hist. d.

Είκ. 1. Τό έπιοτύλιον τοΰ τριβήλου τής βασιλικής μετά τής επιγραφής.

γραφή κα'ι έκ τής ταυτίσεως τοΰτου προς τον

Corfu) ταυτίζει τοΰτον προς τον αΰτοκράτορα

συμπερά

Ίοβιανόν, ένώ δ Μουστοξΰδης (Delle cose

σματα εχουσιν έξαχθή, ιδιαιτέρως ώς προς τήν

corcyresi σ. 406), δ Ρωμανός (Κερκυραϊκά)

ΰπ’ αΰτοΰ άσκηθεΐσαν έναντι των εθνικών πο

και ό Παπαγεωργίου (Ιστορία τής Εκκλησίας

λιτικήν καί τήν υπό των χριστιανών καταστρο

τής Κέρκυρας σ. 190) θεωροΰν πιθανοότερον

αΰτοκράτορα

Ίοβιανόν

εσφαλμένα

επιγραφή

δτι ό Ίοβιανός οΰτος ήτο έπίσκοπός τις ή ά'ρ-

αΰτη πολλάκις μέχρι τοΰδε δημοσιευθεϊσα κα'ι

χων τής Κέρκυρας, δστις διά τής εις αυτόν έπι-

καταχωρηθεϊσα έν IG (IX, 1 σ. 161 άρ. 721)

δειχθείσης γενναιοδωρίας άνακτός τίνος άνήγειρε

άνεδημοσιεΰθη τελευταίως υπό τοΰ καθηγητοΰ

τόν

Γ. Σωτηρίου

ό Dittemberger (IG έ. ά.) πιστεύων δτι πρό

φήν

τών

αρχαίων

μνημείων.

έν ΑΕ 1929

Ή

σ. 187

και υπό

τών Ά. Ξυγγοποΰλου - Ί. Παπαδημητρίου

έν

ναόν.

κειται περί

Προς
αΰτοΰ

τούτους

πάλιν

τούτου τοΰ

αντιτίθεται

αΰτοκράτορος

τήν

Ίοβιανοΰ καί τοΰτον άκολουθοΰντες οί μεταγε

'Αρχαιολογικήν Εταιρείαν περί τών πορισμά-

νέστεροι περί αΰτοΰ άσχοληθέντες καί ϊδιαιτέ-

ΠΑΕ, 1936

σ.

100

έν έκθέσει προς
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ρως ό Otto Seeck
gangs der antiken

(Geschichte d. UnterWelt IV σ. 517) και

οφείλεται

ΑΕ 1942-1944

δ υπ’ αυτών

προς

τόν Ίοβιανόν

ευθύς έξ αρχής αποδιδόμενος έπαινος (Σωκρ.

d. griechisch -

III, 22, Σωζ. IV, 3, Θεοδώρητ. IV, 1, 4 κ. έ.).

romischen Heidentums σελ. 293 Anm. 6)

Ούτως έπλάσθη ή ιστορία δτι κατ’ άρχάς δ Ίο-

εξάγουν, ως θά άποδειχθή, εσφαλμένα συμπε

βιανός ήρνήθη νά δεχθή τής βασιλείας τά σύμ

δ Gelfken (Der Ausgang

ράσματα περί της υπό τού Ίοβιανοΰ καταστρο.

βολα εντός τού στρατοπέδου τού μολυνθέντος

Φης ιών αρχαίων μνημείων. Ούτως δ Seeek

υπό τής ιεροσυλίας τού Ίουλιανοΰ, λέγων δτι

εν τή προσπαΟεία αύτοΰ δπως δικαιολογήση τό

δεν δύναται οΰτος, ως χριστιανός, νά βασιλεύση

γεγονός δα ως κτίστης τής βασιλικής άναφέρε-

τοιούτων στρατιωτών. Έδέχθη δέ μόνον δταν

τιτι έν τή επιγραφή δ αύτοκράτωρ Ίοβιανός,

δλοι οί στρατιώται έβεβαίωσαν δτι καί αυτοί

ουδέποτε διατρίψας κατά τό βραχύ τής βασι

είναι χριστιανοί (Εύσ. έ. ά.). Άναφέρεται επί

λείας αυτού διάστημα έν Κέρκυρα, παραδέχεται

σης δτι οΰτος « πολλήν τών εκκλησιών φροντί

δτι τούτο

δεν δύναται να σημαίνη άλλο είμή

δα καί επιμέλειαν ποιούμενος τούς έν έξορίαις

δτι πρόκειται περί διαταγής αύτοΰ, προς κατα

επισκόπους άνεκαλέσατο, τώ δε ίερώ Άθαναοίω

στροφήν τού είδωλολατρικοϋ ιερού καί άνέγερ-

έπέστειλε

σιν χριστιανικού ναού. Ό δέ Geffken θεωρεί

αύτώ σημαναι την ακρίβειαν ( Εύσ. έ. ά , Σουΐδ.

δτι ορθότατα έπεξηγεϊται υπό τού Seeck διά

λεξ.). Ό δέ Σωζομενός (VI, 3, 3) διηγείται δτι

της

άμωμήτου

πίστεως

έγγράφως

τής ως άνω παρατηρήσεώς του ή επιγραφή,

«

παραδεχόμενος δτι οί χριστιανοί προστατευόμε-

εθνών μόνην είναι σέβας τοΐς άρχομένοις την

νοι υπό μιας χριστιανικής διοικήσεως κατέστρε

τών χριστιανών πίστιν

μηδέν μελλήαας έγραψε τοϊς ήγονμένοις τών

».

ψαν δπου ήδΰναντο ή μετέτρεψαν εις χριστια

Άλλ’ ή γνώμη δτι ό Ίοβιανός διέταξε τήν

νικός εκκλησίας τούς ναούς των εθνικών (Gef

καταστροφήν τών αρχαίων ναών, ήν άσπάζεται

fken έ. ά. σ. 142. Τά αυτά παραδέχεται καί έκ

καί δ Seeck (έ. ά. IV σ. 367

τών ήμετέρων ό κ. Γ. Κονιδάρης έν Θρησκ. καί

Wissowa RE. τ. IX σ. 2009.) είναι νομίζο-

Χριστιαν.

Εγκυκλοπαίδεια άρθρ. Ελλάς τόμ.

3ος σ. 230).

καί Pauly-

μεν υπερβολική. Τήν καθολικόιητα δέ ταύτην
τού Seeck δεν παραδέχεται καί δ Geffken

Καί είναι μέν αληθές δτι δ Ίοβιανός παρ’

(έ. ά. σ. 141 κ. έ.). Ή γνώμη δέ αύτη στηρίζε

ελπίδα άνελθών εις τον θρόνον ήθέλησεν ευθύς

ται άφ’ ενός μέν εις τάς μαρτυρίας τού Σωκρά-

εξ αρχής νά κερδίση την εύνοιαν τών πολυα

τους (Έκκλ. Ίστ. III, 24, 5) καί τού Λιβανιού

ρίθμων χριστιανών, δπως έ'πραξεν άλλοτε καί δ

(λόγ. XVIII, 287)

Κωνσταντίνος δ Μέγας εις τον κατά τού Μα-

ανωτέρω άναφερομένην έπιγραφήν. Άλλ’ δ μέν

ξεντίου αγώνα ( Εύσέβ. Έκκλ. 'Ιστ. XI, 1). Οί

Σωκράτης διά τής φράσεως «τηνικαντα δη και

χριστιανοί έξ άλλου εώρτασαν μετ’ ένθουσια-

τά

σμοϋ τον θάνατον τού Ίουλιανοΰ, τού τελευ

νόει βεβαίως δτι άπηγορεύθησαν αί θυσίαι τών

ταίου είδωλολάτρου αύτοκράτορος καί έπευφή-

έθνικών, δπερ παραδέχεται και δ Seeck (έ. ά.

άφ’ ετέρου

δέ εις τήν

ιερά τών ’Ελλήνων πάντη άπεκλείετο »

έ-

μησαν την εις τον θρόνον άνάρρησιν τού Ίο-

IV, 517 πρβ. καί V. Schultze Geschichte d.

βιανού, δστις συνέδεσε τό όνομά του προς τήν

Untergangs d. griechisch-romischen Hei

έπαίσχυντον μετά τών Περσών συνθηκολόγησιν

dentums I, 176 κ. έ.), δ δέ Λιβάνιος είς τόν

καί τήν παράδοσιν τής ηρωικής πόλεως Νισί-

« επί Ίονλιανω επιτάφιον » (λόγ. XVIII), γρα

βιος, ήτις έπί μακρόν υπήρξε τό προς άνατολάς

φών δτι « νεών οί μέν κατεσκάφησαν οί δέ ήμι-

προπΰργιον τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. ’Αλ

τέλεστοι γέλως έστασι τοΐς μιαροΐς,

λά διά τούς χριστιανούς τών χρόνων τούτων

δέ άνδρών αίκίζεται σώματα », υπερβάλλει τήν

ή άνάρρησις εις τόν θρόνον ενός χριστιανού, άν

έπί

καί κατά τά άλλα ανικάνου αύτοκράτορος, έσή-

έπισκύψασαν είς τόν εθνικόν κόσμον δυστυχίαν

μαινε τήν έκ νέου έπικράτησιν τής χριστιανικής

(Geffken έ. ά. σ. 141 καί Anm. 6 σ. 293).

πίστεως, τήν δποίαν μετά τόσου φανατισμού καί
ακαμάτου

ένεργείας

κατεδίωξεν

δ

μισητός

δι’ αυτούς Ίουλιανός. Καί εις τούτο ακριβώς
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επιγραφή τής βασιλικής τής Κέρκυρας, αν βε

ράς τοΰ οποίου σχηματίζονται μικρά πλαίσια και

βαίως δ εν ταΰττ) άναφερόμενος ’Ιοβιανός είναι

εντός αυτών κατά τάς τρεις πλευράς, παρίστανται

αυτός οΰτος δ αΰτοκράτωρ. Άλλα τό πράγμα

ιχθύες

δεν εχει ούτως.

κες κ.λ.π.). Τά πλαίσια ταΰτα διακόπτονται υπό

Έν

έτει

1942

γενομένων

καί πτηνά

(νήσσαι,

αλέκτωρ, πέρδι

έκχωματώσεών

μεγάλου κύκλου σχηματιζομένου έκ πολύπλοκου

τινων προς καθαρισμόν κα'ι στερέωσιν βεβλαμ-

πλέγματος, κατσλήγοντος εις έτερον έν τφ κέν

μένων υπό τών βομβαρδισμών μερών τινων τής

τρα» κύκλον, έν φ παρίσταται σχηματικώς ταώς

βασιλικής μεταξύ τών δποίων και τοΰ τριβήλου

μετ’ ήνεωγμέναιν πτερών. Δύο άλλα τετράγωνα

Είκ. 2. Τό τρίβηλον τής βασιλικής μετά τούς βομβαρδισμούς καί τάς εκχωματώσεις.

και τοΰ επιστυλίου (πρβ. είκ. 2) άπεκαλύφθη

έγγράψονται έντός τοΰ μεγάλου κύκλου διακο

προς τά βορειοδυτικά τοΰ μνημείου ψηφιδωτόν

πτόμενα υπό οκτώ μικροτέρα>ν, σχηματιζομένων

δάπεδον (είκ. 3) άνήκον πιθανώς εις τό βα-

διά τοΰ πλέγματος. Πάντα τά μεταξύ τών κύ

πτιστήριον τής βασιλικής, πλάτους 3,70 μ. κα'ι

κλων καί τών τετραγώνων ευρισκόμενα κενά

μήκους 3,80 μ., άναλόγου τεχνοτροπίας προς τό

διακοσμούνται υπό παραστάσεων

έν έτει

(Mustoxidi έ. ά. σ.

πτηνών. Έντός δε τών πλαισίων τής ανατολι

228), τοΰ όποιου τμήματα άπόκεινται νΰν έν

κής πλευράς τοΰ δαπέδου υπάρχει επιγραφή

τώ Μουσεία» Κερκύρας

έχουσα ούτως (πρβ. είκ. 5)'

1846 άνευρεθέν

(νέον τμήμα τούτου

ιχθύων καί

άνευρέθη προς την νοτιοδυτικήν γωνίαν τοΰ
νάρδηκος πρβ. είκ. 4). Ό διάκοσμος τοΰ δα

ευχαίς(ε)

επι τοϋ

εποίηοεν

Ύπ[έρ yjy]

πέδου τούτου άποτελεΐται έκ μαιανδρικής ζά»-

άγιων

επιακό-

Έλπίδος

χ[ης αν]

ηον Ίο-

τδ εργον

το[ν]

βίανοϋ

τούτο

νης,

μετά παραστάσεως Ιχθύων καί καρπών,

περικλειούσης τετράγωνον, εις τέσσαρας πλευ-

6
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τοϋ ψηφιδω

Όύάλεντος καί Ούαλεντινιανοϋ (364), δι’ ών

τού τούτου θέλει άποτελέσει μέρος γενικωτέρας

ούτοι κατέσχον διά το ιδιαίτερον αύτοκρατορι-

περί τοϋ χριστιανικού τούτου μνημείου μελέτης.

κόν ταμεΐον τά υπό προηγουμένων αύτοκρατό-

Σκοπός τής παρούσης διατριβής είναι ή ορθή

ρων πωληθέντα ή δωρηθέντα άλλ’ υπό τού

ερμηνεία τής
ή εκ ταύτης

επιγραφής τού

επιστυλίου καί

ιστορική τοποδέτησις τού

μνη-

Ίουλιανοϋ εκ νέου έπιστραφέντα αγαθά των
αρχαίων ναών (Cod. Theod. V, 13, 3. X, 1, 8).

μνείου εντός ώρισμένων χρονικών ορίων, δπερ

πρέπει νά ΰποθέσωμεν δτι επί τού, διαδεχθέν-

επιτυγχάνεται διά τού καθορισμού τού έν ταΐς

τος

τον

Ίουλιανόν, Ίοβιανοϋ

είχον

αφεθή

Είκ. 3. Ψηφιδωτόν δάπεδον έκ τοϋ βαπτιστηρίου πιθανώς της βασιλικής.

δύο έπιγραφαΐς άναφερομένου Ίοβιανοϋ. Διότι

ταϋτα εις τούς έθνικούς. Ό δέ Θεμίστιος (λόγ.

δεν δύναται νά διαμφισβητηθή

V, 67® καί 69®) έπαινεΐ τον Ίοβιανόν διά τήν

βεβαίως

δτι

ό επίσκοπος Ίοβιανός τού ψηφιδωτού είναι

προς τήν άρχαίαν θρησκείαν ανοχήν αυτού καί

ό αυτός προς τον έν τή επιγραφή τού επιστυ

προτρέπει τούτον δπως έξακολουθήση δεικνύων

λίου άναφερόμενον. Καταπίπτει έκ τούτου καί

καί περαιτέρω τήν αυτήν άνεξίθρησκον στάσιν

το μόνον ως ασφαλές μέχρι σήμερον θεωρούμε-

προς πάσαν

νον έπιχείρημα διά τήν έπί τού αύτοκράτορος

έλευθερίαν εις πάντας, δπως άπευθύνωσι δεή

κατεύθυνσιν, παρέχων απόλυτον

Ίοβιανοϋ καταστροφήν τών άρχαίιυν μνημείων.

σεις προς τούς θεούς των. Δεν ύπήρξεν επομέ

’Αλλά καί έξ ά'λλων μαρτυριών δυνάμεθα νά

νως ό Ίοβιανός, δ μονάρχης δστις διέταξεν έπι-

συμπεράνωμεν τήν ανεκτικήν, έναντι τών έθνι-

σήμως ή

κών, πολιτικήν τοϋ Ίοβιανοϋ. Ούτως έκ δύο

άπαιτουμένην προστασίαν τοϋ

διαταγμάτων, έκδοθέντων έπί τής συμβασιλείας

καταστροφήν τών αρχαίων ναών, ούτως ώστε
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ΑΕ 1942-1944

νά έπαίρεται διά τό χριστιανικόν μέν άλλα βαν

epist. 40, 13 καί 41, 27), αλλά τό επίσημον

δαλικόν έργον αυτού ό Ίοβιανός επίσκοπος τής

κράτος παρεΐχεν εις τούς εθνικούς τό δικαίωμα

Κέρκυρας.

νά έκτελώσιν ελευθέριος τά τής θρησκείας των,

Τουναντίον δέ έχομεν λόγους νά πιστεΰωμεν

έπιτρέπον διά διατάγματος έκδοθέντος έν έτει

εύγενής άλλ’ άσκοπος προσπάθεια τοϋ

371 καί αυτήν τήν σπλαχνοσκοπείαν, ήτις δέν

Τουλιανοΰ, ενός ανώτερου πράγματι άνθρωπι-

έπρεπε νά θεωρηθή ως μαγεία καί έφιστών τήν

δτι ή

στοϋ, τοϋ οποίου τό μεγαλύτερον λάθος ύπήρ-

προσοχήν τών διοικητικών υπαλλήλων έπί τής

ξεν « εις πεπλανη μένος άλΓ έντιμος Ιδεαλισμός

»

αύστηράς τηρήσεως τών παλαιοτέρων νόμων

(Seeck έ. ά. IV, 357) συνήθροισε διά τελευ-

διά τήν ελευθερίαν τής θρησκευτικής πίστεως

ταίαν

(Cod. Theod. XVI, 1, 1 καί IX, 16 9).

φοράν τάς διεσκορπισμένας

καί

άνευ

ηγεσίας δυνάμεις τοϋ αρχαίου ελληνορρωμαϊκοϋ

'Ο πρώτος δστις έλαβεν αυστηρότερα κατά

πνεύματος διά μίαν τελευταίαν και άπεγνωσμέ-

τών έθνικών

νην έξόρμησιν προς συγκράτησιν τής ήδη έν

Γρατιανός, δστις ήρνήθη μάλιστα νά φέρη τήν

πλήρει παρακμή ευρισκόμενης

στολήν τοϋ Ποντίφηκος « αθέμιτον είναι χρι

αρχαίας

θρη

μέτρα

ύπήρξεν

ό

αύτοκράιωρ

σκείας. Καί ή προσπάθεια αυτή έξηκολούθησε

στιανοί) τό σχήμα νομίσας » καίτοι

καί μετά τόν θάνατον αύτοϋ, τουλάχιστον μέχρι

καί ό Μέγας Κωνσταντίνος καί οι μετ’ αυτόν

προ αύτοϋ

τοϋ Μεγάλου Θεοδοσίου, δστις έθεσε τέρμα εις

καί ό Ούάλλης καί ό Ούαλεντινιανός φαίνεται

την υστάτην ταΰτην άντίδρασιν των πνευματι

δτι « άσμεν έσχατα * έδέχθησαν τήν τιμήν (Ζώ

κών κυρίως εκπροσώπων τοϋ αρχαίου κόσμου.

σιμος IV, 36. Ο J. Palanque έν Byzantion

Ούτως επί των διαδόχων τοϋ Τοβιανοΰ Οΰά-

VIII, 1933 σ. 41 κ. ε. υποστηρίζει δτι ό Γρα-

λεντος καί Οΰαλεντινιανοΰ,

νόμον

τιανός άπέβαλε τήν στολήν μεταγενεστέρως καί

διαρπαγήν τών αγαθών τών ναών καί την άπα-

δή μετά τό 379 καί ίσως έν έτει 382). Ουτω

γόρευσιν τών νυκτερινών θυσιών (Cod. Theod.

διά διαταγμάτων, έκδοθέντων υπό τοϋ Γρατια-

έ. ά. καί

παρά

την

Cod. Theod. IX, 16, 7, Ζώσιμος

νοϋ (381) καί τών μετ’αυτόν Οΰαλεντινιανοΰ

IV, 3) έπεδείχθη απόλυτος άνεκτικότης έναντι

τοϋ Β' καί Θεοδοσίου τοϋ Α' ήρθησαν τά δι

τών εθνικών καί μάλιστα τής κυρίως Ελλάδος,

καιώματα διαθήκης τών έθνικών καί άπηγο-

ένθα

Agorius

ρεύθησαν αί επισκέψεις καί τά αφιερώματα εις

Praetextatus ήρνήθη νά έφαρμόση τόν νόμον

τούς ναούς τών έθνικών (Cod. Theod. XV,

ό τότε

ανθύπατος

Vettius

τής άπαγορεύσεως τών νυκτερινών θυσιών καί

17, 1, 2. XVI, 10, 7). Δι’ ετέρου δέ διατάγμα

νόμου πράττεσθαι

τος έκδοθέντος υπό τοϋ Γρατιανοϋ άφηρέθη-

πάντα κατά τα έξ αρχής πάτρια > διϊσχυριζόμε-

σαν έκ πλείστων έθνικών ιερών, αι πρόσοδοι

«

επέτρεψεν

άργονντος

τον

νος δτι « τούτον τόν νόμον άβίωτον τοΐς ”Ελ-

τά ακίνητα καί τά προνόμια αυτών ώς έπίσης

λησι καταστήσειν τόν βίον εί μέλλοιεν κωλνεσθαι

καί πάσα κρατική

τά

XVI,

συνέχοντα τό άνθρώπειον

γένος άγιώτατα

προστασία (Cod. Theod.

10, 20, 1 Symmachus relatio III, 7

μυστήρια κατά θεσμόν εκτελεΤν » (Ζώσιμος IV,

Ambros. epist. XVIII, 16). ’Αλλά παρά ταϋτα

3, καί J. Nietzler έν Klio X 1910, 463 κ. ε.)

ή είδωλολατρική θρησκεία έξηκολούθει νά άκ-

Όλίγον άργότερον ό αυτός Άγόριος Πραιτεξ-

μάζη ακόμη εις πλείστας έπαρχίας τοϋ κράτους,

τάτος, ώς έπαρχος Ρώμης, (Praefectus Urbi)

εις τήν Γαλλίαν καί τήν ’Ισπανίαν, τήν Αίγυ

μεταξύ

τών ετών 367 - 368, άπηγόρευσε τήν

πτον, τήν ’Αφρικήν καί τήν κυρίως Ελλάδα

προς ιερά οικοδομήματα προσκόλλησιν τών τοί

(Geffken έ. ά. σ. 143 κ. έ.). Εις τήν Ελλάδα

χων ιδιωτικών οικιών (Amin. Marc. 27, 9, 10)

ιδιαιτέρως ή Έλευσις καί τά ά'λλα μεγάλα ιερά

καί ανίδρυσε

ιθεών

διατηροϋσι μέρος

CIL.

γλης

(porticus

τήν

στοάν τών

δώδεκα

deorum consentium

πρβ.

τής παλαιοτέρας αυτών αί

( Pauly - Wissowa

RE

VI

1, 1122,

VI, 102, καί Nietzler έ. ά. σ. 466). Καί είναι

CIL VI

μέν αληθές δτι φανατικοί χριστιανοί καί ιδιαι

άφιεροϋνται

τέρως

XII, 5, 229). Ή άνωτέρα καλλιτεχνική αξία

οί

μοναχοί

προέβαινον

εις

παντοίας

1, 1779)
εις

καί ναοί

καί αγάλματα

τούς αρχαίους θεούς (I. G.

εναντίον τών εθνικών αυθαιρεσίας (ίδ. κυρίως

τών έργων τής τέχνης, καίτοι παριστώντων αρ

Λιβ. λόγοι XXX « υπέρ ιερών » καί Ambros.

χαίους θεούς, έξηκολούθει νά συγκινή .τούς αύ-
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τοκράτορας, ως δεικνύει διάταγμα τοΰ έτους

’Αμβρόσιος (epist. XVII). Εις την έντονον

382 (Cod. Theod. 10, 8), δι’

ταύτην άντίδρασιν

οΰ ήνοίγετο

τής Ρωμαϊκής Συγκλήτου

πάλιν διά τό κοινόν ναός τις τής Όσροηνής εν

καί

Μεσοποταμία λόγω των ωραίων άγαλμάτων>

Ρώμης άφ’ένός καί εις την άρχαίαν αΐγλην τών

άτινα έκόσμουν αυτόν. Όταν δέ, μετά τον άτυ

ιερών τής παλαιάς Ελλάδος άφ’ ετέρου, οφεί

χή

Γρατιανοΰ, ή praefectura

λεται τό γεγονός δτι ή απόλυτος έπικράτησις

Illyrici Italiae et Africae περιήλθεν εις τον

τού χριστιανισμού προηγείται εις τάς ανατολι

αδελφόν αυτού Ούαλεντινιανόν τον Β', οι εθνι

κός κυρίως επαρχίας τοΰ Κράτους. Ούτως ενώ

κοί άπήλαυσαν σχετικής τίνος άνεκτικόιητος κα'ι

εις την Δύσιν ή αύτοκρατορική διοίκησις άρκεΐ-

ελευθερίας ιδίως μετά τον ΰπ’ αυτού έν έτει

ται εις την άπαγόρευσιν τών μεγάλων εθνικών

384 διορισμόν τοΰ Άγορίου Πραιτεξτάτου ως

εορτών (Cod.

διοικητοΰ (Prefectus praetorio) τής ’Ιταλίας

Schultze έ. ά. I, 258, 3) εις την ’Ανατολήν

θάνατον

και τού

τοΰ

Συμμάχου

ως επάρχου τής

γενικώτερον

τής

αρχαίας

κοινωνίας τής

Theod. XII, 1, 112 τού 386,

Ρώμης

δ Θεοδόσιος υπό την έπίδρασιν τού πλειοψη-

(praefectus Urbi). Κατώρθωσε τότε ό Πραι-

φούντος χριστιανικού κόσμου επισπεύδει, δι’ ε

τεξτάτος νά έκμαιεύση αύτοκρατορικήν διατα

πισήμων αποστολών καί βιαίων πολλάκις μέσων,

γήν, δι’ ής άπαντες οι εις χεΐρας χριστιανών

τον έκχριστιανισμόν τού Κράτους. Προς επιβο

ευρισκόμενοι θησαυροί εξ αρχαίων ναών ώφει-

λήν τών κατά τών εθνικών ληφθέντων μέτρων

λον νά έπιστραφώσιν εις τούς αρχικούς αυτών

εκλέγει τον ύπαρχον τής αυλής Κυνήγιον, δστις

κατόχους

κ., έ.,

καί άποστέλλεται εις τάς άνατολικάς επαρχίας

(Symm. Epist.

Nietzler Klio X,

21,

3

470). Τό κέντρον

τού Κράτους, ΐνα έπιμεληθή διά τήν τήρησιν

άγώνος έπιβιώσεως τής εθνικής λατρείας

τών αύτοκρατορικών διαταγμάτων περί άπαγο-

κατέστη τότε ή Ιταλία υπό την ηγεσίαν τής

ρεύσεως τών θυσιών καί τής σπλαχνοσκοπείας

πλούσιας έτι κοινωνίας τών εύγενών τής Ρώ

(Cod. Theod. XVI, 10, 9 Schultze έ. ά. I,

μης. Τά ενδιαιτήματα τών Σαλίων άποκαθί-

260). Ύπό τήν έπίδρασιν τής φανατικής χρι-

στανται

1

στιανής συζύγου του Άκανθίας, ό Κυνήγιος

d. Ro-

δεικνύει ύπερβάλλοντα ζήλον εις τήν δίωξιν τής

τού

επί

τοΰ

2158, Wissowa,

1910,

X,

Παλατίνου (CIL
Religion u. Kult

VI,

mer 99, 1), ιερά ανιδρύονται εις τον Μίθραν,

έθνικής λατρείας.

δαπάναις πλουσίων ιδιωτών (Schultze έ. ά. II,

έν έτει 388, κλείει τάς θύρας πλείστων ναών

181 κ. έ.) καί πείσμων έρις αναφύεται, μεταξύ

καί άπαγορεύει καί αυτήν τήν τόσον έν Αιγύπτιο

τών Ιθνικών υπό την ηγεσίαν τοΰ Συμμάχου

διαδεδομένην λατρείαν τού Σεράπιος (Ζώσιμος

καί τών χριστιανών υπό την καθοδήγησιν τού

IV, 37, 3, Seeck έ. ά. V σ. 218). Είς αυτόν δέ

επισκόπου

διά

οφείλεται καί ή καταστροφή τοΰ έν Εδέσση

την έν τή Συγκλήτφ επαναφοράν τού, υπό τού

ναού καί τοΰ έν Άπαμεία ναού τοΰ Διός ύπό

Ίουλιανοΰ έπανιδρυθέντος καί πάλιν επί τοΰ

τού έπισκόπου Μαρκέλλου (Λιβαν. λόγ. «υπέρ

Γρατιανοΰ άπομακρυνθέντος, βωμού τής Νίκης.

Ιερών»

Μετά

21, 5 κ. έ.).

Ρώμης

Δαμάσου (366-384)

την αποτυχίαν τής πριότης,

προς

τον

Ευρισκόμενος έν

44-46, Θεοδώρητ.

Αιγύπτιο

Έκκλ. Τστορ. V,

Γρατιανόν υπό τον Σύμμαχον πρεσβείας τών

Αί άκρότητες καί ύπερβολαί δμως αύται τών

πλειοψηφούντων εθνικών τής Ρωμαϊκής Συγ

χριστιανών καί ιδία τών μοναχών έπέφερον τήν

κλήτου (Schultze έ. ά. I, 225, Seeck έ. ά. V,

άντίδρασιν καί αυτού

τοΰ

Θεοδοσίου,

δστις

186) νέα πρεσβεία καί πάλιν υπό τον Σύμμα

μετά τον αιφνίδιον θάνατον τοΰ Κυνηγίου διώ-

χον άποστέλλεται, κατά τό θέρος τού έτους 384,

ρισε διάδοχόν του τον έθνικόν Τατιανόν (Ζώ

ΐνα προσεταιρισθή την εύνοιαν τοΰ νέου αύτο-

σιμος IV, 45, 1,

κράτορος Ούαλεντινιανού τοΰ Β'. Τότε δέ άπηύ-

224, 388, Van Loy έν Byz. Zeitschr. XXII,

θυνεν δ Σύμμαχος προς τον αύτοκράτορα την

319, H. Gregoire, Anatolian Studies σ. 161

περίφημον αναφοράν του ( Relatio 3 ) διά την

κ. έ.), Ή εύνοια τού αΰτοκράτορος στρέφεται

άρσιν τών καταπιεστικαιν μέτρων τού Γρατια-

τώρα καί πάλιν προς τούς δύο έπιφανεστέρους

νού, ήν άντέκρουσε δι’ επιστολής του μετά τής

έκπροσώπους τοΰ έθνικοΰ κόσμου τον Σύμμα

αυτής παρρησίας καί δξύτητος δ Μεδιολάνων

χον είς τήν Δύσιν καί τον Λιβάνιον εις τήν
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’Ανατολήν (Σωκρ. V, 14), Ό πρώτος προκρί

ΑΕ 1942-1944

τάς υπό τοΰ ανωτέρω άναφερθέντος Κυνηγίου

νεται διά το αξίωμα τοΰ Ύπατου, ό δεύτερος

διαπραχθείσας

λαμβάνει τιμητικώς τον τίτλον τοΰ Έπαρχου,

καταστροφάς. Οΰτω δυνάμεθα ίσως με

άφοϋ άμφότεροι έ'τυχον τής

τά τίνος πιθανότητος νά θεωρήσω-

συγγνώμης

τοΰ

κατά

τών

εθνικών

μνημείων

αύτοκράτορος, διά προηγουμένας κατ’ αυτών

μεν τά έ'τη ταΰτα ωςτό παλαιότερον

κατηγορίας,

τής

δριον τον terminum post quern διά

έπιδράσεως τών χριστιανών συμβούλων του καί

τήν καταστροφήν τοΰ είδωλο λ ατρι-

ιδία τοΰ πολλοΰ επισκόπου ’Αμβροσίου Μεδιο-

κοΰ ναοΰ τής Κερκύρας.

άπαλλαγέντος,

ως

φαίνεται,

λάνων (Symm. epist. Ill, 55, 84, Mommsen

Είς τήν χρονολόγησιν δμως ταύτην αντιτάσ

έ. ά. Ill, 525 και εν Hermes XXXVI, 212,

σονται, νομίζω τά εξής. 1. Αί υπό τοΰ Λιβανιού

Seeck ε. ά. V 225, 529). Κατά τούς χρόνους

άναφερόμεναι καταστροφαί άναφέρονται κυρίως

δε τούτους και δη μεταξύ τών ετών 389 καί

είς τούς έν ταις άνατολικαΐς έπαρχίαις ευρισκο

391 έγράφη δ περίφημος «υπέρ Ιερών» λόγος

μένους ναούς καίτοι φράσεις ως ή « καθαιρου-

τοΰ Λιβανιού, απευθυνόμενος προς τον αύτο-

μένων οροφών, κατασκαπτομένων τοίχων, κα~

κράτορα Θεοδόσιον, διά τον τερματισμόν τών

τασπωμένων

κατά τών εθνικών ναών βανδαλισμών τών χρι

μών » ένθυμίζει τό λεκτικόν τής έπιγραφής τής

στιανών και ιδιαιτέρως τών

μοναχών.

αγαλμάτων,

άναοπωμένων

βω

(Περί

Παλαιοπόλεως «'Ελλήνων τεμένη καί βωμούς

τής χρονολογίας τοΰ λόγου τούτου πρβ. Geff-

έξαλαπάξας». Άλλ’ ή Κέρκυρα ύπήγετο κατά

ken ε. ά. σ. 297 anm. 94 Seeck έ. ά. V σ.

τούς χρόνους τούτους είς τήν Praefectura Illy-

526, Forster u. Miinsclier Pauly - Wissowa

rici

R. Ε. XII, 2, 2504, καί ιδίως R. Van Loy

καταστροφής ναών κατά τούς χρόνους τούτους

Italiae

et

Africae

καί

παραδείγματα

έν Byzantion VIII, 1933 σ. 17 κ. έ.). Ό λό

είς τήν κυρίως Ελλάδα καί τήν ’Ιταλίαν, καθ’

γος οΰτος τοΰ Λιβανιού αποτελεί σπουδαιοτά-

δσον γνωρίζω, δέν άναφέρονται (ίδέ καί ανω

την πηγήν διά τής από τοΰ Μεγάλου Κωνσταν-

τέρω σ. 44).

τίου και έντεΰθεν ιστορίαν τών αρχαίων μνη
μείων.

Ούτως, κατά τον Λιβάνιον, έπι τοΰ

Μεγάλου
εις τά

Κωνσταντίου

υπήρχε

ιερά, «παρήν δε όράν

μέν πτωχεία
άπαντα

τάλλα

2. Δυσκόλως δύναταί τις νά πιστεύση δτι είς
πόλεις, έ'νθα ή παρακολούθησις τής έφαρμογής
τών νόμων ήτο πολύ πλέον αυστηρά, ήδύνατο
έπίσκοπός τις, ά'σημος, καθώς φαίνεται, νά πα-

πληρούμενα » έπι δε τοΰ Κωνσταντίου άπηγο-

ραβαίνη έπισήμους διαταγάς τοΰ κράτους

ρεύθησαν μόνον αί θυσίαι (6, σελ. 90). Μετά

νά έπαίρεται διά τήν καταστροφήν

δέ τον θάνατον τοΰ Ίουλιανοΰ τοΰ έπαναγα-

μνημείιον. Καί αυτός δέ ό Λιβάνιος ομολογεί

καί

αρχαίων

γόντος τήν άρχαίαν θρησκείαν, ό Λιβάνιος μνη

δτι « τολμαται

μονεύει τον υπό τοΰ Ούάλεντος και Ούαλεντι-

πολν δέ εν τοΐς άγροΐς» (8 σ. 92), δπου εύκο-

νιανοΰ έκδοθέντα

νόμον, τον έπαναληφθέντα

μεν ονν καν

ταΐς πόλεσι

τδ

λωτέρα ήδύνατο

νά είναι ή

και ύπ’ αύτοΰ τοΰ Θεοδοσίου περί τής άπαγο-

αύτοκρατορικών

διαταγμάτων. Μέχρι

ρεύσεως τών άναιμάκτων θυσιών.

έποχής ταύτης τουλάχιστον, ή καταστροφή τών

Ρητώς

δέ

παράβασις τών
δέ

τής

αναφέρει ό Λιβάνιος δτι καί ό λιβανωτός καί

ναών έθεωρεΐτο πραξις παράνομος, ήτις ήδύ

αί άλλαι, από τών λοιπών θυμιαμάτων τιμαί

νατο νά λάβη χώραν πιθανώς έκει ένθα οί χρι

εις τούς εθνικούς θεούς έπετρέποντο καί επιτί

στιανοί εύρίσκοντο έν πλειοψηφία. "Οπου δέ

θεται δριμύτατα κατά τών

μελανειμονούντων

τουναντίον οί έθνικοί ήσαν ακόμη πολυάριθμοι,

« καί κρατονντος τοΰ νόμου

καί ως έκ τούτου ύπολογιστέα δύναμις, ως π. χ.

μοναχών, οιτινες

θέονσιν bp ιερά ξύλα φέροντες και λάθους και

έν Ρώμη καί τή κυρίως Έλλάδι, ή θρησκευ

σίδηρον, οι δε καί ανεν τούτων χεΐρας καί πό-

τική ελευθερία, έπισήμως καθιερωμένη, δέν ήτο

δας» (8, σ. 91). Πρέπει λοιπόν νά ύποθέσωμεν

δπως άλλαχοΰ, ονομαστική άλλ’ έν ίσχύϊ καί

δτι αί κατά τών μοναχών κατηγορίαι αύται τοΰ

πραγματική (πρβ. καί Μ. Albert de Broglie

Λιβανιού άναφέρονται κυρίως εις τούς χρόνους

L’eglise et 1’empire

τούς ολίγον προγενεστέρους τής υπέρ τών εθνι

V. Schultze έ. ά. II, 170 κ. έ.). Τό δτι δέ ό

κών μεταστροφής τοΰ Θεοδοσίου καί ιδία είς

Λιβάνιος είς παλαιοτέρους λόγους του άναφέρει
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Κωνσταντίνου

22, κ. ε, J. Geffken, Archiv fur Religions-

( « Μονωδία επί Ίονλιανω » XVII, 7 ) καί επί

wiss. XIX, 1919, 313). Άντιθέτως όμως εις

Ίοβιανοΰ (έ. ά. XVII, 34 καί έ. α. XVIII,

τήν κυρίιυς Ελλάδα εξακολουθεί ζωηρά ακόμη

287) δεν πρέπει να θεωρηθή ως ασφαλής άπό-

ή κίνησις τών εθνικών καί ή ύπό τήν ανοχήν,

δειξις,

ως φαίνεται, τοΰ αύτοκράτορος

άφοϋ

ΰπ’ αυτού

τούτου

αναιρούνται

ά'σκησις

τής

ταΰτα εις τόν «υπέρ Ιερών» λόγον του. Άλλα καί

αρχαίας λατρείας (πρβ. J. Geffken, Der Aus-

τα άναφερόμενα εν τή επιστολή (883, 2) « τω

gang d. griech-romischen Heidenturns σ.

ίεροφάντν] » πρέπει να τοποθετηθώσιν εις μετα

159), εις δε τήν Τταλίαν ύπό τήν προστασίαν

γενεστέρους χρόνους (Seeck, Briefe d. Liba-

τοΰ Άρβογάστρου, τοΰ έπάρχου τής ’Ιταλίας

nios, 178). Ύπό τήν έπίδρασιν δε τοΰ Λιβα

Νικομάχου Φλαβιανοΰ καί τοΰ σφετεριστοΰ τοΰ

νιού καί τοΰ έξ εθνικών

θρόνου γραμματικού Ευγενίου (392-394) νέα

περιβάλλοντος του

ό Θεοδόσιος έξέδωκε καί νέαν διαταγήν διά τήν

προσπάθεια

άπαγόρευσιν τών αυθαιρεσιών

τής ειδωλολατρικής πίστεως (J. Geffken έ. ά.

τών

μοναχών

(Cod. Theod. XVI, 10 Σεπτ. 390).

καταβάλλεται

προς

επαναφοράν

σ. 159 καί 299, G. Rauschen Jahrb. d. Christ.

Ή οριστική ύπό τοΰ επισήμου κράτους κα
ταδίκη τής αρχαίας θρησκείας επιβάλλεται κυ

Kirche

unter

Kaiser Theodosius

σ. 366

κ. έ.). Δικαίως δε θεωρείται ή παρά τάς προσ

ρίως μετά τήν έν έ'τει 390 στάσιν τής Θεσσαλο

βάσεις τών Ίουλιανών Άλπεων νίκη τοΰ Θεο

νίκης (πρβ. Γ. Κόλια,

Ή προβυζαντινή Θεσ

δοσίου ώς ή αποφασιστική καί τελειωτική πλέον

σαλονίκη καί ή στάσις τοΰ 390) καί τήν έπακο-

ήττα τοΰ είδωλολατρικοΰ κόσμου τής Δύσεως.

λουθήσασαν φοβεράν σφαγήν διά τήν δικαιολο

Διότι ταύτην έπηκολούθησε καί πάλιν ή έκδο-

γίαν τής οποίας ήναγκάσθη οΰτος νά έπιζητήση

σις νέων διαταγμάτων, δι’ ών άπηγορεύοντο αί

καί πάλιν τήν συνδρομήν καί ύποστήριξιν τοΰ

έορταί τών εθνικών, έπανελαμβάνοντο αί πα-

Αμβροσίου Μεδιολάνων, τοΰ οποίου άγογγΰ-

λαιότεραι διαταγαι διά τήν άπαγόρευσιν τών

στως έδέχθη τά επιτίμια, καί τοΰ χριστιανικού

τθυσιών καί τών επισκέψεων τών άρχαίαιν ναών

έν γένει κόσμου. Οΰτω διά σειράς διαταγμάτων,

καί άφηροΰντο τά προνόμια τών ιερέων καί

άπηγορεΰθη γενικώτερον ή αρχαία λατρεία, αί

ίεροφαντών

θυσίαι καί ή

είσοδος ακόμη εις τούς ναοΰςι

10, 13, 14. XVI, 7, 6). ’Από τής εποχής ταύ-

ή προσφορά έστω καί μικρών ειδωλίων, οί δε

της καί εξής πάσα καταστροφή τών αρχαίων

κατά

τόπους δικασταί

(Cod. Theod. II, 8,

19. XVI,

καθίσταντο ύπεΰθυνοι

είδωλολατρικών μνημείων τυγχάνει τής επιδο

διά τάς τυχόν παραβάσεις τών διαταγών τού

κιμασίας τοΰ επισήμου κράτους αν καί διά τοΰ

των (Cod. Theod. XVI. 10, 10, Φεβρ. 391

διατάγματος

XVI, 10, 11, Ίούν. 391 XVI, 10, 12, Νοεμβρ'

χρόνους τής βασιλείας τοΰ Άρκαδίου

392). Παρά δε τό γεγονός δτι δέν έπεβάλλετο

Theod. XVI, 10, 16, Ίουλ. 399) άντιδιαστέλ-

διά

λονται οί ναοί τών πόλεων τών τής εξοχής:

τών ανωτέρω διαταγμάτων καί ή κατα

έκδοθέντος

κατά

τούς

πρώτους
(Cod.

στροφή τών αρχαίων ναών οί χριστιανοί τών

* St qua in agris templa sunt sine iurba ac

ανατολικών επαρχιών καθοδηγούμενοι ύπό φα

tumultu

νατικών ιερωμένων προέβαινον, ύπό τό πρό

atque sublatis

σχημα τής αύτοκρατορικής προστασίας εις πλεί-

consumatur». Ή αντιδιαστολή

στους βανδαλισμούς, οΐτινες έξήγειρον πολλάκις

τρέπει εις ημάς νά συμπεράνωμεν ότι οί ναοί

τόν πολυάριθμον είσέτι εθνικόν κόσμον. Χαρα

τών πόλεων, άν καί κλειστοί εις τήν δημοσίαν

κτηριστική προς τούτο είναι ή καταστροφή τών

λατρείαν, ύφίσταντο ακόμη καί μόνον διά νεω-

ναών τής Αλεξάνδρειάς ύπό τάς οδηγίας τοΰ

τέρου

επισκόπου Θεοφίλου

XVI, 10, 19) έπεβάλλετο ή άπομάκρυνσις τών

καί ή

έπακολουθήσασα

diruantur.

διατάγματος

ύπό τήν ηγεσίαν τοΰ νεοπλατωνικού Όλυμπίου

αγαλμάτων,

στάσις τών εθνικών, τής οποίας

ή

His

enim

disjectis

omnis superstitioni materia

τοΰ

407

καταστροφή

δε αυτή επι

(Cod. Theod.

τών

βωμών

καί

αποτέλεσμα

ή προς δημοσίας άνάγκας χρησιμοποίησις τών

τοΰ αύτοκράτορος κατα

εθνικών ναών, άνετίθετο δε ή έπίβλετ[>ις καί

στροφή τοΰ περίφημου Σεραπείου (Σωκρ. V,

ή εφαρμογή τοΰ νόμου εις τούς επισκόπους, εις

16 κ. ε., Σωζομ. VII, 15, Ruf. hist. eccl. XI,

ούς έδίδετο ή εξουσία, όπως χρησιμοποιώσι καί

ύπήρξεν ή

διαταγή
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στρατόν ακόμη διά την έξαφάνισιν τών βωμών

αε

1942-1944

γραφής τής Παλαιοπόλεως δυνάμεθα νά συμ-

και τών ιερών. Δι’ ετέρου δέ διατάγματος τοϋ

περάνωμεν

Θεοδοσίου τοϋ Β' τοϋ έτους 435 (Cod. Theod.

ναοϋ θά έγένετο εις χρόνους καθ’ οϋς ύφίσταν-

XVI, 10, 25) επιβάλλεται, όπως ά'παντες γενι

το, τή συγκαταθέσει ή τουλάχιστον τή ανοχή

κώς οι ναοί και τα ιερά τών αρχαίων Θεών,

τοϋ επισήμου Κράτους καί άλλα είδωλολατρικά

εάν

ύφίστανται

ακόμη

τινά,

κατασιραφώσι

Έκ τούτου δυνάμεθα, νομίζω, μετά πολλής

ή

καταστροφή

τοϋ

αρχαίου

μνημεία, ούτως ώστε δ βανδαλισμός οϋτος τοϋ
επισκόπου

ή μετατραπώσιν εις χριστιανικούς ναούς.

ότι

Ίοβιανοϋ νά θεωρήται,

στιανικής άπόψεως, ώς

από χρι

πράξις άφ’ ενός μεν

πιθανότητος νά θεωρήσωμεν την μεταξύ τής

επαινετή καί άφ’ετέρου εξαιρετική καί τολμηρά

έκδόσεως

Άρκαδίου

καί άήθης, δικαιολογουμένη εκ τοϋ ύπερβάλλον-

(402) καί τοϋ Θεοδοσίου τοϋ Β' (435) χρονι

τος ζήλου προς έπικράτησιν τής χριστιανικής

κήν

πίστεως. Διότι δέν θά είχε λόγον νά εξαίρετοι

τών

περίοδον

διαταγμάτων
ως

τό

τοϋ

τελευταΐον

όριον, τον

terminum ante quem διά την καταστροφήν

ή

τοϋ είδωλολατρικοΰ ναοϋ τής αρχαίας πόλεως

ή καταστροφή

πράξις,

μετά τόσου

μάλιστα στόμφου,

έλάμβανε χώραν

εις

άν

χρόνους

καί νά τοποθετήσωμεν την, κατά τά έτη ταΰτα

μεταγενεστέρους, μετά τήν ολοσχερή πλέον εξα-

ή τήν άκολουθήσασαν δεκαπενταετίαν, χρησι-

φάνισιν τής αρχαίας θρησκείας.

μοποίησιν τοϋ οίκοδομικοϋ ύλικοΰ διά τήν κτί-

Προς τήν χρονολογίαν ταύτην συμφωνεί, νο

σιν τής χριστιανικής βασιλικής τής Παλαιοπό-

μίζω, καί ό έν γένει γλυπτικός καί αρχιτεκτονι

λεως. Διότι κατά τό 451-457 επίσκοπος Κερ-

κός διάκοσμος τοϋ ναοϋ, (είκ. 5) ου τήν συστη

κύρας άναφέρεται ό Σωτήριχος λαβών μέρος

ματικήν μελέτην θέλει έπεξεργασθή ό καθηγητής

έν τή Δ' οικουμενική Συνόδορ τής Χαλκηδόνος

κ. Ξυγγόπουλος (πρβ. καί ήμετέραν έκθεσιν ΠΑΕ,

( 451) καί προσυπογράψας τήν επιστολήν τών

1933 σ. 94 κ.ε.) Έπιβεβαιοΰται δέ οϋτοτς άπαξ

επισκόπων

έτι ή υπό τοϋ καθηγητοΰ κ. Σωτηρίου όρθώς

Ηπείρου προς

τον αύτοκράτορα

Λέοντα εναντίον τοϋ Τιμοθέου Αίλούρου, φο-

διατυπωθεΐσα παρατήρησις, ότι ολίγοι έν Έλλάδι

νέως τοϋ επισκόπου ’Αλεξάνδρειάς Πρετερίου

χριστιανικοί ναοί δύνανται μετά τίνος πιθανό-

(458 μ. X. πρβ. Σπ. Παπαγεωργίου έ. ά. σ. 8

τητος νά άποδοθώσιν εις τον 4ον αιώνα ένώ ή

κ. ε.). Είςταϋτα δύναταίτις νά άντιτάξη ότι είναι

μεγάλη οικοδομική δραστηριότης συμπίπτει εις

πιθανόν ό άναφερόμενος Ίοβιανός νά κατέλαβε

τόν 5ον αιώνα, εις δν ανάγονται αί πλεΐσται τών

τον επισκοπικόν

μετά

έν Έλλάδι παλαιοχριστιανικά! βασιλικαί μεταξύ

τον Σωτήριχον όστις, ά'ν καί δεν γνωρίζομεν τό

θρόνον

τής Κερκύρας

τών οποίων καί ή τής Κερκύρας (πρβ. Γ. Σω

ακριβές έτος τοϋ θανάτου του, ύπήρξεν επίσκο

τηρίου Χριστ. καί βυζ. ’Αρχαιολογία I, σ. 292).

πος μέχρι τουλάχιστον τοϋ έτους 458.

Άλλ’ ή

Ό καθορισμός τής κτίσεως τής τελευταίας

άποψις αυτή είναι, νομίζομεν, καί διά τούς εξής

ταύτης κατά τό πρώτον ήμισυ τοϋ 5ου αιώνος δύ-

λόγους

ναται νά άποτελέση

απίθανος.

Μετά τά

διατάγματα

τοϋ

άξιόλογον

χρονολογικήν

Άρκαδίου καί μάλιστα τοϋ Θεοδοσίου τοϋ Β'

αφετηρίαν διά τήν χρονικήν τοποθέτησιν τών

(έ ά.) ούδείς έπετρέπετο νά ύπάρχη ναός οί δέ

ψηφιδωτών δαπέδων τής Ελλάδος 1.

υφιστάμενοι ακόμη έδει νά χρησιμοποιηθώσιν

I.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ώς χριστιανικοί έκκλησίαι. Καί εις αύτάς δέ τάς

1 Ίοβιανός επίσκοπος Κερκύρας δέν άναφέρεται έξ

’Αθήνας, ένθα ή αίγλη καί απαράμιλλος τέχνη

άλλων πηγών. Ό πρώτος γνωστός ήμΐν επίσκοπος
Κερκύρας είναι ό Άλητόδωρος, λαβών μέρος εις τήν
Α' Οικουμενικήν Σύνοδον τής Νίκαιας (A. Harnak,
Die Mission u. Ausbreitung d. Christentums τ.
II, σ. 786). Ό Σ. Παπαγεωργίου (έ. ά. σ. 8) ονομά
ζει τούτον έσφαλμένως ’Απολλόδωρον (πρβ. καί Le
Quien II, σ. 147), ό Γ. Κονιδάρης (ε. ά. σ. 233) Άλιτόδωρον Κατά περίεργον σύμπτωσιν είς άλλος Ίοβιανός, comes, κατέστρεψε τήν 15 Μαρτίου τοϋ 399 μετά
τοϋ Γαυδεντίου (Gaudentius ) πατρός τοϋ’Αετίου,
τούς ναούς καί τά αγάλματα τών Θεών έν Καρχηδόνι (August, de civ. dei XVIII, 54. Mommsen
ε. ά· I. 246). Ό δέ έν τή έπιγραφή άναφερόμενος
Έλπίδιος είναι βεβαίως ό δωρητής (περί τοϋ ονόμα
τος πρβ. R. Ε.2 VIII, 206, κ. έ).

τών αρχαίων είδωλολατρικών ναών ήδύνατο νά
επισύρη περισσότερον παντός άλλου έπαρχιακοϋ
κέντρου, τον σεβασμόν τών χριστιανών, 6 Παρ
θενίαν είχεν, ούχί πολύ μετά τό 426, μετατροπή
εις χριστιανικόν τέμενος ( πρβ. J. Strzygowski,
Die Akropolis in altbyzantinsh. Zeit, Ath.
Mitt. XIV7, 1889 σ. 273 κ. ε. καί J. Laurent
lv B. C. Η. XXIII, 1889 σ. 272). Αλλά καί
έξ αυτής εξ άλλου τής ορθής ερμηνείας τής επι
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ΠΙΝ.
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