
Είκ. 1. Χάρτης τής Σαλαμΐνος (Μ. Le Roy 1770).

ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΚ A

ΥΠΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΛΛΑ

Α. ΣΑΛΑΜΙΝΗ — ΜΟΥΛΚΙ

Ή παρούσα μελέτη άναφέρεται είς την παλαιοχριστιανικήν καί μεσαιωνικήν 
τοπογραφίαν τής Σαλαμΐνος καί αποβλέπει είς τό νά συμπλήρωσή τάς παρά τοΰ 
Milchhofer, εν Curtius - Kaupert Karten von Attika, τεΰχ. VII-VIII σ. 26 κέ., 
παρεχομένας τοπογραψικάς περί τής νήσου πληροφορίας διά παρατηρήσεων δυναμένων 
νά χρησιμεύσουν είς τήν αρχαιολογικήν αυτής έρευναν.

Τό κέντρον των ενταύθα τοπογραφικών ενδιαφερόντων αποτελεί ή περιοχή 
Μουλκίου, ένθα ή ύπαρξις πολλών παλαιών εκκλησιών—άλλων ίσταμένων είσέτι, άλλων 
κατακειμένων είς ερείπια καί άλλων έκΟαπτομενών τυχαίως παρά τών χωρικών—μαρ
τυρεί περί ζωηράς ποτέ εκεί μεσαιωνικής ζωής

Αί περισσότεροι τών εκκλησιών τής περιοχής Μουλκίου απαντούν είς τήν αρχήν 
καί είς τό τέλος τής κοιλάδος τής έκτεινομένης από τής ΝΑ παραλίας τού κυρίου 
κόλπου1 2 τής νήσου, παρά τήν όποιαν κεΐται τό χωρίον Μούλκι, μέχρι τών προς Α τής

1 Πρβ. Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Έκκλησίαι καί μοναστή- 
στήρια Σαλαμίνας, ΆΟήναι 1925,10 (εκδ. Όδοιπορ. 
Συνδέσμου).

2 «Φραγκολιμιόνα» (= Φραγκολίμανον) κατά τόν 
Milchhofer έ. ά. σ. 35· Δέν κατώρθωσα νά έπαληθεύ- 
σω τό δνομα έκ τής προφορικής παραδόσεως- Μικρός

ορμίσκος, αριστερά ώς προς τόν είσπλέοντα τόν κόλπον, 
ονομάζεται τουναντίον Τουρκολίμανον («Τουρκολι- 
μιόν-α»), Έν τούτοις κατά τόν 17ον αί. έδεικνύοντο τά 
ερείπια φραγκικής εκκλησίας έπί τής νήσου (βλ. κατωτ. 
σ. 115,).
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κοιλάδος ορμίσκων, εις μικράν άπό τής όποιας άπόστασιν, ύψηλότερον, κείται τό μικρόν 
χωρίον Κατσηβίλα (Κακηβίγλα), περιλαμβανόμενης δέ, άφ’ ενός μεταξύ τής μεσημ
βρινής κλιτΰος τοΰ βραχώδους όγκου τοΰ-ύψουμένου εις τό μέσον τής νήσου-Μαυρο
βούνιου (κα'ι Μαλ’ιζί) καί άφ’ ετέρου τών απέναντι τοΰ Μαυροβούνιου λόφων 
Καμπό?ιη κα'ι Προφήτου Ήλία1. Εις ενδιαφέρον τι πόλισμα οφείλεται κα'ι ή μέχρι προ 
ολίγων ετών ΰπαρξις μεγάλων σωρών λίθων, καλουμένων εν Σαλαμΐνι «βραγκών», 
απέναντι τοΰ Μουλκίου παρά την ΝΔ κλιτύν τοΰ Μαυροβούνιου εις την περιοχήν ήρει- 
πιωμένης εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Δημητρίου (βλ. κατωτ. σ. 119 κέ.), ώς και ή σποραδική 
άνεΰρεσις τάφων, πίθων κλπ. Έκ τών άλλων αρχαίων λειψάνων τής περιοχής σημειώνω: 
θεμέλια παχέων τοίχων, πιθανώς εξ οχυρώσεων, ΒΑ τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, πλησίον δε 
τών οποίων εύρίσκοντο κα'ι οί ανωτέρω 
σωροί λίθων1 2· εις μικράν άπό τούτων άπό- 
στασιν παρά τον μελισσώνα Βασιλείου 
μονόλιθα κατώφλια εξ αρχαίου κτιρίου, πι
θανώς ναοΰ (βλ. κατωτ. σ. 130), τά θεμέλια 
τοΰ οποίου κατεστράφησαν πρό τινων ετών3· 
απέναντι παρά τό Καμπόλη, ΝΑ ναϋδρίου 
τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, όπου ό μελισσών 
Μπερή, απροσδιόριστα θεμέλια πιθανώς 
παλαιοχριστιανικοΰ κτιρίου· κα'ι τέλος αρχαία 
κα'ι χριστιανικά αρχιτεκτονικά μέλη καί 
γλυπτά σποράδην απαντώ μένα. Πολλά πα
λαιοχριστιανικά μαρμάρινα μέλη (γείσα κλπ.), έντετοιχισμένα εις βυζαντινόν μονόκλιτον 
ναΰδριον παρά τήν Κατσηβίλαν, παρά τά ερείπια μεσαιωνικής βίγλας4, άνακαινισθέν 
δ’ εσχάτως καί έπονομασθέν τής 'Αγίας Μαρίνης, έκαλύφθησαν διά παχέος κονιάματος 
καί δεν είναι πλέον θεατά. Πιθανώς έκ τών χριστιανικών μνημείων τοΰ πολίσματος 
τούτου προέρχονται προσέτι μία ωραία βάσις άμφικιονίσκου παραθύρου (μήκ. (;) πλ. 0.33 
ΰψ. 0.20 μ.), έντετοιχισμένη είς οίκίσκον, καί έν σύνθετον ιωνικόν κιονόκρανον (διάμ. 0.39 
ΰψ. 0.30 επιθήματος μήκ. 0.90 πλ. 0.60 μ.) (είκ. 2), έκει που έρριμμένον, παρά τά αρχαία 
ερείπια είς τήν θέσιν «Κολώνες» προς Ν τής νήσου απέναντι τής Αίγίνης, όπου συνήθως 
τοποθετείται ή άρχαιοτέρα πόλις, τήν όποιαν ή μεταγενεστέρα παράδοσις μυθολογούσα 
είχε προσονομάσει Κυχρείαν5. Είς «Κολώνες» δεν φαίνεται ότι υπήρξαν καί χριστια-

Είκ. 2. Σύνθετον ιωνικόν κιονόκρανον 
έκ τής θέσεως «Κολώνες».

1 Βλ. Curtius - Kaupbrt Karten ν. Attika πίν. 
XXI.

2 Πρβ. Milchhofer σ·36. Κατά τά τελευταία έτη 
οί σωροί τών λίθων σχεδόν έξηφανίσθησαν, χρησιμο- 
ποιηθέντες ώς οικοδομικόν υλικόν. Άτυχώς όμοΰ λατο- 
μοΰνται καί οί αρχαίοι τοίχοι.

3 Μεταξύ τών ερειπίων εύρέθη ακέραιον ρωμαϊκών
χρόνων άνάγλυφον έκ μαρμάρου μετά παραστάσεως
άνδρός καί γυναικός κατενώπιον όλοσώμων' ήδη κατά 
τό άνω μέρος έλλιπές. Παραχωρηθέν υπό τοΰ κατό
χου του κ· Ευαγγέλου Βασιλείου κατετέθη είς τήν 
αρχαιολογικήν συλλογήν Σαλαμϊνος.

4 Ο. Μ. Baron de Stackelberg La Grece. Vues 
pittoresques et topographiques, Paris 1834, σ. 6 (τοΰ 
περί ’Αττικής τμήματος). Μνημονεύει αυτήν ώς ύπερ- 
μέτρως ύψούμενον κωδωνοστάσιον.

5 Στραβ. Γεωγρ. Θ' 9. ΙΙρβ. Milchhofer έ. ά. 28, 
J. G. Frazer Pausanias Description of Greece II 
480, Burchner έν RE2 Ii, 1831. Iak. P· Ραγκαβης, 
Τά Ελληνικά Γ', έν’Αθήναις 1854, 87, 89 καί Σ· ΣΤΟΥ- 
ΡΑΪΤΗΣ Αρμονία, Β', 1901, 177 κέ. Τό όνομα έξ αθη
ναϊκής έπιγραφής Άρχ. Έφ. 1884, 169 στίχ. 32 (Χρ. 
Τςουντλς). Πρβ. Honigmann έν RE2 XI (1929), 
2301 έν λ. Κυχρεία καί A. ΧΑΤΖΗΝ Άρχ. Έφ. 1930,61-62.
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νικά κτίσματα παρά τά αρχαία. Τέλος είς την έν λόγω περιοχήν ανήκει καί ή εις την 
θέσιν «Δανίλη», όπου επίσης διακρίνονται αρχαία λείψανα, χριστιανική επιγραφή, έντε- 
τοιχισμένη είς τήν οικίαν Βε?τθύδη· Μήκ. 0.40 ύψ. 022 μ.:

ZONVCOAUU 
PUL) |> COINOZ 

A -Ρ

Ζοτυσοδώ|ρω -Ρ Σ<η)νόξ|α(;) ? 1

Τά ανωτέρω σημειωθέντα λείψανα καταβιβάζουν τό παρά τδ Μούλκι άρχαίον 
πόλισμα μέχρι τουλάχιστον τών ρωμαϊκών χρόνων πιθανώς δε πρέπει τοΰτο νά 
ταυτισθή προς μίαν εκ τών τοπωνυμιών: Σνπταλιά, Βουσφαγέα(;) και Βοειοτομία, 
αϊτινες μετά τής Κολούριδος, δηλαδή τής Σαλαμϊνος τών ιστορικών χρόνων, κείμενης ως 
γνωστόν παρά τό σημερινόν Άμπελάκι, μνημονεύονται έν επιγραφή τοϋ 4ου αί. π. X., 
εύρεθείση παρά τό Άμπελάκι1 2. Αί υπόλοιποι δύο τοπωνυμίαι τής επιγραφής δύνανται 
νά ταυτισθώσι προς καιοικημένας θέσεις άφ’ ενός είς τήν περιοχήν τής σημερινής 
πόλεως Σαλαμϊνος, κατωκημένην και κατά τήν αρχαιότητα, και άφ’ ετέρου είς έκτασιν 
δεξιά τής προς τήν Μονήν Φανερωμένης όδοϋ παρά τον Άγιον Γρηγόριον.

Είς τήν περιοχήν τής σημερινής Σαλαμϊνος3 έχουν σημειωθή μυκηναϊκοί τάφοι 
σποραδικώς4, μυκηναϊκόν νεκροταφεΐον5, συστάδες χριστιανικών τάφων άποκαλυ- 
φθέντων κατά καιρούς εντός τής πόλεως6 και βυζαντινόν νεκροταφεΐον παρά τό ΒΔ 
άκρον αυτής7. Αρχαία ερείπια δεν έχουν σημειωθή· αλλά περισυνελέγησαν δύο μεγάλα 
κιονόκρανα διαχωριστικών κιονίσκων παραθύρων, τά όποια, εάν δεν προέρχωνται εξ 
άλλων μερών τής νήσου, μαρτυρούν ότι ενταύθα ύπήρχον έ'ν ή δύο αξιόλογα διά τό 
μέγεθος αυτών παλαιοχριστιανικά κτίρια. Έκ τής βυζαντινής εποχής φαίνεται ότι 
προήρχοντο: ή παλαιά εκκλησία τού Αγίου Μηνά, κατεδαφισθεΐσα και άντικατασταθεΐσα 
υπό τής ομωνύμου νεωτέρας, κατά τήν παράδοσιν όμως τρουλλωτή μετά τοιχογραφιών 
και βαθέως κεχωσμένη εντός τού εδάφους· και ή παλαιά εκκλησία τού Αγίου Άνδρέου, 
επίσης κατεδαφισθεΐσα και επίσης κοσμουμένη διά τοιχογραφιών8. Είς μικράν ΒΑ από

1 Ζονυσόδωρος = Διονυσόδωρος. Σοινόζα υποθέτω 
Σηνόζα, αντί *Ζηνόζα= Ζηνοβία (;). Πρβ τά Ζηνό
βιος - Σηνόβιος, Ζενόβιος - Σενόβιος, Ζαχαρίας - Σαχα- 
ρίας, Ζιττάς - Σιττάς, Ζηνας - Σηνάς, Σαραπίων - Ζερα- 
πίων (τά παραδείγματα έκ τοϋ Fr. Preisigke Namen- 
buch in griechischen Urkunden, Heidelberg 1922, 
στ. 116 κέ. Έν τούτοις ούδαμοΰ συνήντησα τό όνομα 
Σηνόζα - Ζηνόζα).

2 Η. Frankel Atb. Mitt. 48, 1923, 3. Ής τοπω
νυμίας ήρμήνευσε τά ονόματα ό A. Wilhelm Akad. 
Wiss. in Wien, Phil. - hist Kl., Anz. 1927, 217, 219. 
ΙΙρβ. ΧΑΤΖΗΝ έ’.ά. 59. Ό κ. Χατζής ύπεστήριξεν ότι 
πρόκειται περί τοπωνυμιών, πασών επί τής νήσου Σαλα- 
μΐνος, αναγιγνώσκει δέ ΡΟΟΦΑΓΈΑ αντί Βουσφαγέα.

3 Ή πρώτη μνεία τοϋ ονόματος (Salatnis Nova) 
έπί τοϋ χάρτου τοϋ d’ Anville (1762).

4 Άρχ. Έφ. 1916, 8 (Π. ΦΟΥΡΙΚΗΣ). Έτερος μυκη

ναϊκός τάφος εύρέθη εντός τής αυλής υπό τήν ξυλίνην 
κλίμακα τής άλλοτε οικίας Παναγή Κανάρη παρά τήν 
εκκλησίαν τής Παναγίας Καθαρέσσας (αδημοσίευτος).

5 Άνεσκάφη υπό Ν. Κυπαρίσση εντός τοϋ άλλοτε 
νεκροταφείου τής 'Αγίας Κυριακής (ΑΑ 55, 1940, 
σ. 183 / 4). Έκτοτε ή παρά τό νεκροταφεΐον περιοχή 
«έρευνάται» παρά τών άρχαιοκαπήλων.

6 Εντός αυτών ευρεθησαν αγγεία καί λύχνοι φέρον- 
τες σταυρόν (ΦΟΥΡΙΚΗΣ ε·ά. 9).

7 Αΰτ. 7 κέ.
8 Μ. Louis Lacroix lies de la Grece, Paris 

1881, 499α (τής σειράς L’ Univers). Έφερεν έντετοι- 
χισμένην τήν επιγραφήν «Διονύσιος 'Απολλώνιου Σαλα- 
μείνιος» . (Expedition scientifique de Moree, IIIj 
66 άριθ. 6). Άναφέρεται καί ώς τόπος ενταφιασμού 
τοϋ Παναγή Χαλκοκονδύλη (Ελληνικά, 2, 1929, 441 
Χρ. Πέτρου).
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τής πόλεως άπόστασιν όπισθεν τοΰ νεωτέρου έξωκκλησίου τής Ζωοδόχου Πηγής έσοί- 
ζετο εις αρκετόν ύψος πύργος μέχρι προ δέκα ετών, δτε καί κατεδαφίσθη. Έκ τής Ζωο
δόχου Πηγής περισυνελέγη τό εν έκ τών ανωτέρω κιονόκρανων. Εις τά ΝΑ δέ τής 
πόλεως προς την Β κλιτύν τοΰ Μαυροβούνιου παρά το έξωκκλήσιον τής Παναγίας 
Βροντοΰς παρατηρούνται θεμέλια βυζαντινής εκκλησίας και σώζονται τά έρείπια ετέρου 
πύργου1. Τά άνωτέρω αποτελούν ενδείξεις περί τού ότι εις την θέσιν τής σημερινής 
πόλεως υπήρχε παλαιοχριστιανικόν καί βυζαντινόν τι πόλισμα.

Είς την περί τον "Αγιον Γρηγόριον περιοχήν έσημείοισεν ήδη ό Ραγκαβής ελλη
νικά ερείπια2, ώς δέ ήδυνήθην νά εξακριβώσω ύπήρχον άλλοτε πολύ περισσότερα τών 
ελάχιστων νύν σωζομένων λειψάνων, έξαφανισθέντα έ'κτοτε. Διακρίνεται μόνον μικρόν 
μέρος τοίχου έκ μεγάλων δόμων είς άπόστασιν περίπου 50 μ. Ν τής έκκλησίας τού 
'Αγίου Γρηγορίου, σώζονται αρχιτεκτονικά τινα κ.ά. μέλη έ'ξω τής εκκλησίας, συναντά 
δέ τις καί όστρακα μελαμβαφών αγγείων. Προ πολλών έτών έντός τού παρακειμένου 
κτήματος Παπανικολάου εύρέθησαν τρεις ή τέσσαρες χριστιανικοί καμαρωτοί τάφοι, 
έκτισμένοι ό εις έκ λίθων καί οί έτεροι έξ οπτών πλίνθων, κοσμούμενοι δ’ έσωτερικώς 
διά γραπτών σταυρών καί ταινιών. "Αλλα μεσαιωνικά λείψανα τής περιοχής είναι: 
ή έκκλησία τού 'Αγίου Γρηγορίου, τρίκογχος τών τελευταίων βυζαντινών χρόνων ΒΑ 
τής έκκλησίας καί είς άπόστασιν περίπου 50 μ. αγνώστου προορισμού τοίχος, σωζό- 
μενος είς έκτασιν 13 μ. καί είς ύψος σχεδόν 1 μ., διευθυνόμενος προς Β μεταξύ τών 
αμπέλων Κοραλή καί Σπάθή άνευ δέ ούδενός ανοίγματος καί τέλος αρχιτεκτονικά τινα 
μέλη. Κατ’ Αύγουστον τού 1941 έπεχείρησα μικράν δοκιμαστικήν έ'ρευναν περί τον 
"Αγιον Γρηγόριον, δαπάναις τού Υπουργείου Παιδείας. Άλλ’ ή όσημέραι οικονομική 
ένεκα τής έχθρικής κατοχής κατάρρευσις κατέστησε τό είς χειράς μου χρηματικόν ποσόν 
τελείως ανεπαρκές προς θαρραλέαν άνασκαφικήν άναζήτησιν, συνεπώς δέ καί τά αποτε
λέσματα τής δοκιμαστικής εκείνης έρεύνης άπέβησαν ασήμαντα.

Λείψανα αρχαίας ζωής απαντούν καί είς τήν προς Α τού 'Αγίου Γρηγορίου θέσιν 
Παλιάμπελα: Έπί τής Ν κλιτύος τού λοφίσκου Δρακατσούλα αύλαξ επί τού βράχου 
διευθυνομένη προς Δ, προς τήν περιοχήν τού 'Αγίου Γρηγορίου- διάφορα μαρμάρινα 
καί λίθινα αρχαία καί χριστιανικά μέλη περί τό ναΰδριον τού 'Αγίου Δημητρίου ή έντε- 
τοιχισμένα έπ’ αυτού· Έπί τής Β κλιτύος τού προς Ν τού 'Αγίου Δημητρίου λόφου 
έντός αμπέλου (ήδη έντός τού κτήματος Α. Βιλιώτου) έσώζοντο προ έτών λείψανα πολυ
γωνικού τοίχου, λατομηθέντα έ'κτοτε. Τέ?ιθς είς άπόστασιν περίπου 20' ΒΑ τού 'Αγίου 
Δημητρίου είς θέσιν Γούβα Μπατσή πέριξ φρεατοειδούς δεξαμενής εύρέθη συστάς 
τάφων όψιμων ρωμαϊκών χρόνων.

1 Δεν σημειοϋται είς τόν χάρτην τών CURTIUS - 
Kaupert. Είς τήν θέσιν αυτήν ό Μ. Le Roy Les 
ruines des plus beaux monuments de la Grece2, 
II, Paris 1770, πίν. I (βλ. ενταύθα είκ. 1) τοποθετεί 
Μονήν τής Θεοτόκου. Πρόκειται περί τής ανωνύμου εκ
κλησίας παρά τά έρείπια τής οποίας ό Rich. Chan
dler Travels in Greece, Oxford 1776, 203 εΐδεν αρ
χαία γλυπτά ; Οί παλαιότεροι περιηγηταί αναφέρουν 
έρείπια φραγκικής έκκλησίας (eglise de Francs, Chre
tiens Occidentaux) καί παρ’ αυτά ένεπιγράφους λίθους

(J. Spon Voyage d’ Italie, de Dalmatie, de Grece 
κλπ. Amsterdam 1679, II, σ. 202, D.’O Dapper Des
cription exacte des isles de 1’ Archipel, Amsterdam 
1703, σ. 282). Φαίνεται δτι πρόκειται περί τών ερειπίων 
τούτων τής Παναγίας, πιθανώς δέ τό μνημεϊον τούτο 
υπονοεί καί ό G. Wheler A Journey into Greece, 
London 1682, 422. Γλυπτά έκ τής περιοχής αυτής 
άπόκεινται είς τήν αρχαιολογικήν συλλογήν Σαλαμΐνος.

2 ΡΑΓΚΑΒΗ Τά 'Ελληνικά Γ', 89.
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Είναι ορθόν νά δεχθώ μεν, δτιτά λείψανα τής περιοχής 'Αγίου Γρηγορίου - Παλιάμ
πελων-Γοΰβας Μπατσή ανήκουν εις οικισμόν τινα τοΰ Β κα'ι ΒΔ τμήματος τής νήσου, 
με κέντρον την περί τον Αγιον Γρηγόριον θέσιν1. Εις την περιοχήν τοΰ οικισμού 
τοΰτου υπάγονται και τα ερείπια εκκλησίας, επί τών οποίων κατά τον 17ον αί. έκτίσθη 
ή Μονή Φανερωμένης1 2, άν ήσαν παλαιοχριστιανικά3, πιθανώς δ’ έκεΐθεν προέρχεται 
κα'ι ή έν τώ Βυζαντ. Μουσείω άριθ. ταξ. 134 (εκ τής συλλογής τής Χριστ. Άρχ. Εταιρείας 
άριθ. 105) επιγραφή (έκ κυανοϋ σχιστόλιθου, εις δύο τεμάχια, ΰψ. 0.31 πλ. 0.25 πάχ. 
0.02 μ. ΰψ. γραμμ. 0·04 διαστιχ. 0.02 μ.) :

[(Τό δείνα) όν] οΜΑΛΛΟΙ 
[ φδε τό ; ] ΚΤΗΡΙΟΝ
[ ένθα ] Κ6ΙΜΑΙ4-

[(Τό δείνα) δν]ομά μοι | [φδε το;] κτήριον | [ένθα] κείμαι -η4.

Αί ανωτέρω τέσσαρες τοπογραφικαί θέσεις έπ'ι τής Σαλαμΐνος αντιστοιχούν προς 
τον αριθμόν τών άναγραφομένων έν τή επιγραφή τού 4ου αί. τοπωνυμιών. Όθεν 
δύναται νά θεωρηθή ως βέβαιον ότι αί τοπωνυμίαι έκεϊναι είναι ονόματα οικισμών τής 
Σα?„αμΤνος καί ότι οί ανωτέρω οικισμοί είναι πιθανώς οί μνημονευόμενοι υπό τής 
επιγραφής.

Εις τήν περιοχήν τού Άμπελακίου, όπου ή Σαλαμίς τών ιστορικών χρόνων, 
ή Κόλουρις5, δεν κατώρθωσα νά άνεύρω λείψανα τής παλαιοχριστιανικής καί βυζαν
τινής εποχής άλλα, πλήν τών ερειπίων πύργου εξ αρχαίου υλικού οίκοδομηθέντος, πέριξ 
τού οποίου συνωκίσθη ή σημερινή κώμη. Φαίνεται ότι ή αρχαία πόλις παρήκμασεν 
ενωρίς, ότι κατά τούς χριστιανικούς χρόνους εΐχεν έκλείψει ή αστική ζωή 6 καί ότι 
βαθμηδόν ή πόλις έξηφανίσθη7. Αί δηώσεις, τάς οποίας ΰπέστη ή νήσος ΰπύ τών

1 Είναι ή πρός τήν πλευράν τής ’Αττικής πόλις, ή 
άναφερομένη υπό τών συγγραφέων τών Observations 
curieuses sur le voyage du Levant, fait en M.DC. 
XXX, a Rouen MDCLXVIII, 222 «il y a eu autre
fois deux villes dans cette isle, l’une appellee Sa- 
lamine comme le reste de 1 ’isle, et l’autre du coste 
de l’Attique, dont il ne paroit plus aucunes vesti
ges ». Πρβ. Exped. scientif. Moree έ.ά. 65 και X. 
Scrofani Voyage en Grece fait en 1794 et 1795, 
γαλλ. μετάφρ. I. F. C. Blanvillain, 2, Paris-Stras- 
bourg 1801, 148, δστις θεωρεί αυτήν ώς τήν πόλιν τής 
ομηρικής εποχής. Ό χάρτης τοΰ J. Laurenberg 
(Που αί.) σημειοϊ έπ'ι τής θέσεως αυτής: Telamonis 
Mon(umenta;).

2 Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ή μονή Φανερωμένης, Έπετ. Έτ. 
Βυζ. Σπ. Α', 1924, 110, 119.

3 ’Επί τής προσόψεως τοΰ καθολικού τής Μονής Φα
νερωμένης, υψηλά, διακρίνεται έντετοιχισμένη πώρινη
πλάξ μετ’ αναγλύφου σταυρού καί επιγραφής, ένθα με
ταξύ άλλων αναγιγνώσκεται ή φράσις «ΤΩΝ ΑΠΩΝ 
ΑΠΟΟΤΟΛΩΝ», πιθανώς τό όνομα τής άρχαιοτέρας εκ
κλησίας. Ή μορφή τοΰ σταυρού καί τών γραμμάτων 
χρονολογεί τήν πλάκα εις τήν πρώτην χιλιετίαν. Εις

εν τών παρεκκλησίων ή πυργίσκων (ψευδοτρούλλων) τής 
στέγης τού καθολικού ό Λαμπάκης εύρεν ΰπόχρισμα 
ψηφίδων καί ψηφίδας (χειρόγραφος κατάλογος Χρ. 
Άρχ. Έταιρ. άριθ. 17,18 καί 57)' πιθανώς καί αύται 
προέρχονται έκ τοΰ άρχαιοτέρου μνημείου.

4 Προσεφέρθη εις τήν Χρ. Άρχ. 'Εταιρείαν υπό 
ηγουμένου τής Μονής.

5 Milchhofer έ.ά. 27 κέ. Burchner έν RE! 
άρθρ. Salamis καί Frazer έ.ά. 478. Περί τοΰ ονό
ματος Κόλουρις βλ. Α. ΧΑΤΖΗ έ.ά. 69·

6 'Η γνωστή έπιγραφή τού Άγάθωνος καί τής Ευ
φημίας (CIG IV άριθ. 9303, C. Βαυετ De titulis 
Att- christ. άριθ. 107, ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ Αττικής έπιγρ. 
έπιτύμβ. άριθ. 3504) δέν χρησιμεύει προς στήριξιν 
τοπογραφικών συμπερασμάτων, διότι δέν έχει σημειωθή 
ό τόπος εύρέσεώς της.

7 Τό χωρίον ΠΑΥΣΑΝ. I 35, 3, έκ τοΰ οποίου πληρο- 
φορούμεθα ότι κατά τό δεύτερον ήμισυ του 2ου μ. X. αί. 
δημόσια κτίρια τής πόλεως εύρίσκοντο εις έρειπιώδη 
κατάστασιν, φαίνεται ότι άναφέρεται εις μνημεία τής 
άρχαιοτέρας πόλεως, τής άπέναντι τής Αίγίνης (βλ. 
άνωτ.).
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πειρατών περί τά μέσα τοΰ 3ου π.X. αί.1, ακολούθως ή μείωσις τής οικονομικής σημα
σίας των ελληνικών πόλεων κα'ι ή πτώσις τοΰ βιοτικού επιπέδου τών μεσαίων και τών 
λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων, γενικώτερον δέ ή βαθμιαία μετατροπή τής οικονομίας 
έπι τδ κλειστότερον μετετόπισαν την ζωήν έπ'ι τής νήσου προς τά ένδον, προς τοποθεσίας 
έγγυτέρας πρόςτήν γεωργικήν παραγωγήν, διά τής οποίας έξησφαλίζετο νϋν ή οικονομική 
αύτάρκεια- άν κα'ι έπ'ι τών Ρωμαίων αί γειτονικά! Άθήναι, ώς έλλαδικόν πολιτικόν κα! 
οικονομικόν κέντρον, σχετικώς εΰημέρουν1 2. 'Οπωσδήποτε έντείνεται τότε ή καλλιέργεια 
τής γής κα! άπλοΰται διά τής έξευρέσεως νέων γαιών3, πιθανώς δέ τότε εν Σαλαμίνι 
άνήλθον εις πολίσματα4 οί άλλοτε άγροτικο! συνοικισμό! τής νήσου, έκ τών οποίων 
σημαντικώτεροι φαίνεται ότι υπήρξαν ό εις τήν θέσιν τής σημερινής πόλεως Σαλαμίνος 
κα! ό εις τήν περιοχήν τοΰ Μουλκίου.

Ποιον έκ τών δύο τούτων πολισμάτων έχρησίμευσεν άργότερον ώς έδρα τοΰ επι
σκόπου Σαλαμίνης5 κα! ποια τά ονόματα αυτών δεν γνωρίζομεν.

Τής μεν σημερινής πόλεως τό κοινόν όνομα Κούλουρη, μαρτυρούμενον από τοΰ 17ου 
αί.6, δεν οφείλεται εις άμεσόν τινα ιστορικήν συνέχειαν από τής αρχαίας πόλεως Κολού- 
ριδος7, άλλ’εις τό λαϊκώτερον όνομα τής νήσου8 κατά συνεκδοχήν—ή διοίκησις κα! 
ή λογία παράδοσις έχρησιμοποίουν περ! τής νήσου τό όνομα Σαλαμίνη ή Σαλαμίς9. Περ! 
δέ τοΰ παρά τό Μοΰλκι πολίσματος αί πληροφορίαι είναι αόριστοι. Εις τήν θέσιν αύτοΰ 
ό Spon γνωρίζει ανδρικήν μονήν καλουμένην «Μητρόπολι» κα! παρ’αυτήν οικίας τινάς'°. 
Άλλ’ ό συνταξιδιώτης αύτοΰ Wheler άντ! μονής αναφέρει χωρίον, κείμενον έπι λόφου,

1 Dittenberger Sylloge Inscr. Gr.3 άριθ. 454 
<=1, 694). Πρβ. M. Rostovtzeff The Social and 
Economic History of the Hellenistic World, Oxford 
1941, 1,198 πρβ. και σ. 202 καί 1365.

2 Rostovtzeff 629 κέ. 741 κέ.

3 Rostovtzeff 1160 -61.
4 Πρβ. τήν φράσιν τοΰ Παυσανίου «λέγουσι δέ οί 

περί τήν Σαλαμίνα οίκοΰντες» (I 35, 3), ένθα εννοούν
ται οί κάτοικοι τής υπαίθρου, περί τήν πόλιν τών Ιστο
ρικών χρόνων.

5 'Η επισκοπή Σαλαμίνης κατείχε τήν τρίτην θέσιν 
υπό τήν μητρόπολιν ’Αθηνών (Γ. ΚοΝΙΔΑΡΗ Αί Μητρο- 
πόλεις καί ’Αρχιεπίσκοποί τοΰ Οικουμενικού Πατριαρ
χείου καί ή τάξις αυτών, Α', Άθήναι 1934 [Texte u. 
Forsch. Ν° 13], σ. 102 άριθ. 662).

6 Spon έ.ά. 200, Wheler έ.ά. 421, De la Guil- 
letiere Athenes ancienne et nouvelle, Paris 1675, 
113 (οί τελευταίοι υπό τόν τύπον Κόλουρη). Πρβ. 
καί τόν χάρτην είκ. 1.

7 Καί ή προφορική παράδοσις διέσωσε τήν εΐδησιν, 
ότι ή σημερινή πόλις συνφκίσθη εις νεωτέραν εποχήν
υπό ξένων. Κατά τήν παράδοσιν άλιεΐς ήσαν οί πρώτοι 
οίκισταί, όδηγηθέντες υπό ρΰακος εντός δάσους έκ κέ
δρων μέχρι τής πηγής αύτοΰ, άναβλύζοντος παρά τόν 
"Αγιον Άνδρέαν (περί τής εκεί άλλοτε πηγής βεβαιούμε- 
θα καί έκ τοΰ De La Guilletierb έ'.ά. 114). Συμ- 
πηχθείς υπό τόν βράχον τοΰ Προφήτου Ήλία ό συνοι

κισμός οΰτος, φαίνεται ότι άρχικώς έλαβε τό όνομα 
Βράχος, ώς τουλάχιστον συμπεραίνομεν εξ ένετικοΰ 
εγγράφου τοΰ έ'τους 1720: «συμφώνως πληρεξουσίφ γε- 
νομένω έν τφ βράχιο (Scoglio) Κούλουρης» (κατά με- 
τάφρασιν Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ Θωμάς Φλαγγίνης καί ό Μικρός 
Έλληνομνήμων, Άθήναι 1939, 143). Έν τφ έγγράφιρ 
τούτω Κούλουρη ονομάζεται προφανώς ή νήσος' ώς 
προς τό «Βράχος» παρατηρώ ότι πολλαί είναι αί περι
πτώσεις ονομάτων οικισμών από βράχων.

8 Περί τοΰ ονόματος βλ. ΧΑΤΖΗΝ έ.ά. 60 κέ·
9 Σαλαμίνη: ΙΕΡΟΚΛΕΟΥΣ Συνέκδημος (έκδ. Ε. Ηο- 

nigmann έν Corp. Bruxell. Histor. Byzant. I, Bru
xelles 1939, σ. 17 άριθ. 646, 6 καί Burckhardt, 1893, 
σ. 7), Τακτικόν Par. Gr. 1555A (ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ έ.ά.). Σα
λαμίς : Βίος Όσιου Νίκωνοςτοΰ «Μετανοείτε» (βλ. κα- 
τωτ.), Μιχαήλ Άκομινάτος (ΣΠΥΡ. ΛΑΜΠΡΟΥ Μιχαήλ 
Άκομινάτου τά σωζόμενα, Β’ 14), δστις μάλιστα χαίρει, 
διότι έπι τής έποχής του έσφζετο είσέτι τό άρχαιοπρε- 
πές τοΰτο όνομα τής νήσου, δπερ πράγματι διετηρήθη 
μέχρι τών νεωτέρων χρόνων (βλ. τό σημείωμα τοΰ έκ 
Μεγάρων Όσιου Λαυρέντιου, δημοσιευθέν υπό Γ. Λαμ- 
ΠΑΚΗ, περιοδ. «Έβδομάς», Α’, 1884, Δελτίον άριθ. 27 
τής 2 Σεπτεμβρ. σ. Ια. Πρβ. Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Έπετ. Έτ. 
Βυζ. Σπ. Α' 1924, 110).

10 «Et un couvent de caloyers appele Mitropoli, 

accompagne de quelques maisons» (Spon έ.ά. 
202).
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υπό τό αινιγματικόν όνομα Metropis1. Πρόκειται περ'ι τοΰ σημερινού χωρίου Μουλκίου, 
το όποιον μετά ένα αιώνα ό Le Roy σημειώνει επίσης διά τοΰ ονόματος Metropis 
(είκ. I)1 2. Ό Chandler, κατά την αυτήν εποχήν, αναφέρει μόνον ερείπια έγκαταλελειμ- 
μένου χωρίου (a deserted village), εις τινα άπόστασιν από τοΰ οποίου εϊχον προσεγγίσει 
κατά τον πλοΰν αυτών από τής Αίγίνης προς τον Πειραιά3. Ή προφορική παράδοσις 
άφηγεϊται ότι παλαιότερον εις τήν περιοχήν τών ερειπίων τοΰ 'Αγίου Δημητρίου (βλ. 
άνωτ. σ. 113) υπήρχε χωρίον κα'ι ότι τοϋτο έγκατε?ιείφθη παρά τών κατοίκων του, έγκα- 
τασταθέντων εις τό σημερινόν Μούλκι, όπου υπήρχε Μοναστήριον άνδρών4. Ό Chandler 
είδε, λοιπόν, τά ερείπια τοΰ έγκαταλελειμμένου οικισμού · ή προφορική δε παράδοσις 
μαρτυρεί εν μέρει υπέρ τής αξιοπιστίας τοΰ Spon.

Ό Chandler όμιλεΐ, ώς ειδομεν, κα'ι περ'ι τής ίΐέσεως, ένθα προσήγγισαν κατά τον 
από Αίγίνης πλοΰν είναι δέ αΰτη, ώς νομίζω, ή παρά τό ασφαλές άγκυροβόλιον «Πελι- 
στέρια»5 περιοχή, όπου εις διάφορα σημεία πλησίον τής παραλίας υπάρχει πόσιμον 
ύδωρ. Εις τήν ακτήν τών Πελιστερίων έσώζοντο ερείπια μετά τινων μαρμάρων εκκλη
σίας άνοικοδομηθείσης προ ολίγων ετών, έτερα δ’ ερείπια μικράς εκκλησίας διακρίνονται 
είσέτι εις ολίγων λεπτών άπόστασιν άνατολικώτερον, εις τήν θέσι/ν Μαρούδη, άμφοτέ- 
ρων τιμωμένων κατά τήν παράδοσιν εις τό όνομα τοΰ 'Αγίου Νικολάου6. Ενθυμούμενοι 
δέ ότι καί κατά τό ταξίδιον τοΰ Όσιου Νίκωνος τοΰ «Μετανοείτε» από Δαμαλά προς 
'Αθήνας προσήγγισαν εις τήν Σαλαμίνα διά νά προμηθευθώσιν ΰδωρ7, δυνάμεθα νά 
δεχθώμεν ότι καί έκεΐνοι προσωρμίσθησαν παρά τήν θέσιν «Πελιστέρια»· ότι δηλαδή 
τά «Πελιστέρια» έχρησιμοποιοΰντο ανέκαθεν ώς θέσις προσορμίσεως τών ναυτικών. 
Ή παλαιοτέρα μνεία περί τοΰ τοπωνυμίου τούτου νομίζω ότι άπαντά είς τό παρεφθαρ- 
μένον Πελιστόϋ'ρη τοΰ ΗΣΥΧΙΟΥ (Λεξικόν εν λ.). Τό «Πελιστόθρη» προέρχεται πιθανώς έκ

1 Wheler ε.ά. 421. ΙΙρβ. καί D. Ό Dapper 

ε.ά. 282, οστις δέν θεωρεί ώς αληθή τήν ε’ίδησιν τοΰ 
Spon- ’Επί τοΰ συνταχθέντος επί τΓ] βάσει τών πληρο
φοριών τοΰ Wheler χάρτου τοΰ Ιο. Bapt. Hommano 
τό χωρίον σημειοΰται εσφαλμένους είς τήν Ν ακτήν τής 
νήσου ύπό τόν τύπον Metropi. Πρβ· καί τούς χάρτας τών 
L. S. De La Rochette (London 1790) καί Choi- 
seul - Gouffier (1809).

2 M. Lb Roy ε.ά. πίν. I (έκ τής εν Άθήναις 
Γενναδείου Βιβλιοθήκης).

3 Chandler ε.ά. 203.
4 Κατά τήν παράδοσιν «άλλοτες τό Μοΰλκι ήτανε

απέναντι στον Άγιο-Δημήτρη κ’ έδώ (είς τό σημερινόν
Μοΰλκι) ήτανε Μοναστήρι μέ καλογέρους. Οί γυναίκες
θέλανε νά φύγουνε από κεΐ καί νάρθουνε κοντά στους 
καλογέρους. Οί άντρες δέ θέλανε- Τότες οί γυναίκες 
άρχισαν νά ρίχνουν στό πηγάδι τοΰ Φράγκου (παρά τά 
ερείπια τοΰ Αγίου Δημητρίου) κάθε μέρα άπό ένα μικρό 
παιδί- καί λέγανε πώς είχε ό τόπος άγερικά κ’έ'ριχναν 
τά παιδιά στό πηγάδι. Κ’ έτσι άφισαν τό παλιό χωριό 
καί ήρθανε καί κάτσανε έδώ». Κατ’άλλην παραλλαγήν 
οί κάτοικοι έγκατέλειψαν τόν παλαιόν συνοικισμόν αυ
τών, επειδή κατετρώγοντο τά παιδιά ύπό «δράκου». 
Πρόκειται περί ορθολογιστικής ερμηνείας τοΰ δέους,

τοΰ ύποβαλλομένου ύπό τάίν έρειπίων.
5 Ε. Dodwell A Classical and Topographical 

Tour through Greece, London 1819, I. 575-76, όπου 
έσφαλμένως «Pesisteria·. Είς χάρτην τοΰ Στρατηγού
Pelet (έ'τους 1833) σημειοΰται ύπό τόν τύπον «Περι
στέρια». ΙΙρβ. Karten ν. Attika έ'.ά. καί Μεγ. Έλλ. 
Έγκυκλ. τ. 20 σ. 37έν λ. (ομοίως «Περιστέρια»).

6 Τουρκική περιήγησις τοΰ έτους 1520 άναφέρει θέ
σιν, έ'νθα ύπήρχε πόσιμον ύδωρ καί έκκλησίατοΰ 'Αγίου 
Νικολάου (R. Herzog Ein tiirkisches Werk iiber 
das agaische Meer, Ath. Mitt. 27, 1902, 429). Πρβ. 
καί τήν περί τά μέσα τοΰ 17ου αί. περιήγησιν τοΰ Έβλιά 
Τσελεμπή (Ελληνικά 4, 1931, 136 μετάφρ. Δ. ΤΖΩΡ- 

ΤΖΟΓΛΟΥ), οστις προσδιορίζει δτι τά πόσιμα ύδατα εύρί- 
σκονται είς χαράδρας πευκώνων. Παρά τών Herzog 
(ε.ά.) καί Ε. Χουδαβερδόγλου - Θεοδότου (Ελληνικά 
4, 1931, 437) ύποστηρίζεται δτι οί Τούρκοι περιηγηταί 
εϊχον ύπ’ δψει τόν όρμον τών Σεληνίων. Πρέπει νά 
δεχθώμεν τό άγκυροβόλιον τών ΙΙελιστεριών. Είς τόν 
χάρτην τών Curtius-Kaupert δέν σημειοΰται ό είς Μα
ρούδη Άγιος Ν ικόλαος.

7 Βίος Όσιου Νίκωνος έκδ. ΣΠΥΡ. ΛΑΜΠΡΟΥ, Νέος 
Έλληνομν. 3, 1906, 155.
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κακής άναγνώσεως τοϋ επιθέτου «πελειοθρέμμων», διά τοϋ όποιου χαρακτηρίζεται υπό 
τοΰ Αισχύλου ή Σαλαμις («νήσον την πελειοθρέμμονα» Περσ. 309), άλλα παλαιόγρα- 
φικώς είναι πλησιέστερον προς τό «Πελιστέρια». Πιθανώτερον ίσως είναι ότι υπό τό 
«Πελιστόθρη» λανθάνει συμφυρμός τις τοΰ αίσχυλικοϋ επιθέτου καί τοΰ εν χρήσει 
τοπωνυμίου, περί τοΰ οποίου δΰναται, ώς νομίζω, νά γίνη δεκτόν ότι άπό παλαιάς επο
χής (πρβ. τό «πελειοθρέμμων») υπό τό όνομα τοΰτο ή υπό παρεμφερές όνομα ήτο γνω
στόν εις τούς έπιζητοΰντας άγκυροβόλιον ναυτικούς τούς παραπλέοντας την νήσον. Κατά 
τούς μεσαιωνικούς δε χρόνους τά Πελιστέρια θά ήσαν ό προς τον Σαρωνικόν λιμήν 
τοΰ παρά τό Μοΰλκι πολίσματος. ’Ήδη δε άντιλαμβανόμεθα καί τον λόγον τής άνά την 
νήσον περιπετείας τοΰ Όσιου Νίκωνος, όστις, θερμός ών ιεραπόστολος, έγκατέλειψε 
τούς συνταξιδιώτας αύτοΰ καί έπλανήθη επ’ αρκετόν μακράν των Πελιστερίων προς τό 
εσωτερικόν τής νήσου, προφανώς διά νά έπισκεφθή τό μεσαιωνικόν πόλισμα, αν καί 
κατά τον βιογράφον τοΰ Όσιου ή νήσος ήτο έρημος κατοίκων1. Ή έμμεσος αυτή 
τοπογραφική μαρτυρία άνάγεται είς τήν έβδόμην ή όγδόην δεκαετίαν τοΰ 10ου αίώνος.

Τό πόλισμα τοΰτο ύπήρξεν ή έδρα τοΰ επισκόπου Σαλαμίνης; Ή Σαλαμις άπε- 
τέλει επισκοπήν προ τοΰ 10ου αίώνος, τό δέ τοπωνΰμιον Μητρόπολι- Metropis-Metropi 
είναι άβέβαιον καί δεν δΰναται νά λεχΟή ότι δι’ αύτοΰ άπηχεΐται παράδοσις περί τής 
έδρας τής επισκοπής Σαλαμίνης. ’Ασφαλές, ώς νομίζω, δΰναται νά θεωρηθή μόνον τό 
ότι, ώς δεικνύει ή σειρά τών τοπωνυμίων Άράπης (ό σημ. Ναύσταθμος), Παλούκια, 
Καματερό, Άμπελάκι1 2, Σελήνια (αί άρχαΐαι Σιληνίαι)3, Κατσηβίλα-Κακήβίγλα, Πελι- 
στέρια (εάν ή άναγωγή του είς τό Πελιστόθρη καί περαιτέρω είς τό «πελειοθρέμμων» 
είναι ορθή), ότι ή ελληνική προφορική παράδοσις επί τής κατόπιν άλβανοφώνου νήσου 
δεν διεκόπη πλήρως. Τό ήδη νεώτερον χωρίον — έπισήμως Αίάντειον — έλαβε τό τουρ
κικόν αύτοΰ όνομα Μοΰλκι4, ότε ή περιοχή του θά έγινε κτήμα Τούρκου τίνος 
ή ή έκτασις τής εκεί άνωνύμου μονής μετά τήν εγκατάλειψην αύτής θά μετετράπη, ώς 
φαίνεται, είς ύποστατικόν (μοΰλκι) τής περίπου τότε ίδρυθείσης μονής τοΰ 'Αγίου 
Νικολάου « στά Λεϊμονιά», είς ικανήν ΝΑ άπό τοΰ Μουλκίου άπόστασιν καί πιθανώς 
παρά τών μοναχών τής παλαιοτέρας εκείνης μονής τοΰ Μουλκίου.

Β. ΤΟ ΠΑΡΑ ΤΟ ΜΟΥΛΚΙ Ν ΑΥΔΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗ Μ ΗΤΡΙΟΥ

Επανέρχομαι είς τό παρ’ έμοΰ άνασκαφέν ναΰδριον τοΰ 'Αγίου Δημητρίου παρά 
τό Μοΰλκι (ΠΑΕ 1941 -1944, 21 κέ. βλ. καί άνωτ. σ. 113), διά νά παράσχω περισσοτέ- 
ρας πληροφορίας περί τής άνασκαφής, επειδή αύτη κατεστράφη παρά τών Γερμα
νών, άποκομισάντων έξ αύτής υλικόν διά τάς οχυρώσεις των, καί διά νά περιγράψω 
έπαρκέστερον τά ευρήματα καί νά σημειώσω παρατηρήσεις τινάς.

1 «Άλλ’ οί μεν άλλοι θάττον έν ταΐς ναυσίν έπαλιν- 
δρόμησαν αυτός δέ μόνος ύπερετίθετο τήν επάνοδον... 
μόλις δέ έπανήκε τής νήσου έλαίφ διάβροχος, πλεΐστα 
τών ναυτικών έγκαλούντων μέν αύτώ τής βραδυτήτος, 
θαυμαζόντων δέ αυτών τής έν οΰτω άοίκω νήσω ελαίου 
ευπορίας, άλλα μήν καί τοΰ έξ αύτοΰ λοΰματος» (έ'.ά.).

2 Ή αρχαιότερα μαρτυρία παρά Spon έ.ά. 202.
Πρβ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ Γεωγραφία Παλαιά καί Νέα, Ένετίησι

,αψκη', 352 «Σαλαμίν... έχουσά ποτέ καί πόλιν τοϋ 
αύτοΰ ονόματος, μέ θρόνον έπισκόπου... τανΰν κατήν- 
τησεν είς κώμην, καλουμένην κοινώς Άμπελάκι». Πρβ. 
καί τόν χάρτην τοΰ F. de Wit (Amsterdam 1702).

3 Milchhofer έ'.ά. σ. 27. Έπί τοΰ χάρτου τοΰ 
Hommano σημειοΰται ώς Porto Salinis.

4 Ή άρχαιοτέρα μνεία τοΰ Μουλκίου παρά Dod- 
well, έ.ά. 578 (έσφαλμένως Muski).
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1. ΤΟ ΝΑΥΔΡΙΟΝ

Τό άνασκαφέν ναΰδριον τοΰ 'Αγίου Δη μητριού (μήκ. 6.20 πλ. 7.30 μ.) παρου
σιάζει άσΰμμετρον κάτοψιν. Βασικώς είναι αυτή σχήματος ελευθέρου σταυρού μεθ’ ήμι-

Εΐκ. 3. Τομή καί κάτοψις τοΰ ναυδρίου τοΰ Αγίου Δημητρίου.

κυκλικής άψΐδος, άλλ’ άντι τής δεξιάς κεραίας τοΰ σταυρού φέρει πλάγιον κλιτός έκτει- 
νόμενον καθ’ δλον τό μήκος τού ναυδρίου και επικοινωνούν μετά τού κυρίου κλιτούς 
διά διβήλου (είκ. 3)\ Ό δεξιός τοίχος τοΰ δυτικού σκέλους τού σταυρού φέρει έντε-

1 Τό σχέδιον κατεσκεόασεν εΰγενώς έπί τή βάσει μετρήσεων μου ό κ. Ί. Τραυλός.
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τοιχισμένην λιθίνην παραστάδα μετά χονδροειδώς άποκεκομμένων ακμών (είκ. 4 και 5), 
ήτις οΰτω ΰποβάλ?ιει την ιδέαν περ'ι κτίστου ήμικίονος* εις τον απέναντι χώρον εύρέ- 
θησαν πολλά τεμάχια κα'ι έγκαρσίως κα'ι κατά μήκος τεθραυσμένου μαρμάρινου 
κίονος, είναι δέ πιθανόν δτι ταΰτα ανήκουν εις τινα 
κατασκευήν πάρισον τής παραστάδος· αποτελούν δ’ εν
δείξεις δτι ενταύθα ύπήρχεν ένισχυτικόν τόξον.

Ή είσοδος είς τό ναϋδριον έγίνετο διά δύο θυ- 
ρών, τής μιας είς το μέσον τού δυτικού σκέλους καί 
τής έτέρας είς τον μεσημβρινόν τοίχον τού πλάγιον 
κλιτούς, απέναντι τού διβήλου. Ή δευτέρα θύρα άπο- 
φραχθεΐσα άντικατεστάθη προχείρως, ώς φαίνεται, 
διά τρίτης είς την ΒΔ γωνίαν τού πλαγίου κλιτούς—· 
είς τό σημειον τούτο ό τοίχος εύρέΟη άμελώς διακο
πτόμενος. Ώς κατώφλιον τής κυρίας εισόδου είχε 
χρησιμοποιηθή αρχαία ψηψισματική στήλη.

Τό ναϋδριον έστεγάζετο βεβαίως υπό τροΰλλου—άνω τού χώρου τής διασταυρώ- 
σεως τών κεραιών τού σταυρού—καί υπό καμαρών. Ύπό καμάρας ίσως έστεγάζετο καί

Είκ. 4· Τοιχοδομία τοϋ δεξιοΰ τοίχου τοϋ 
Δ σκέλους τοΰ Ιναϋδρίου (έσωτερικώς).

Είκ. 5. Ή παραστάς καί ό κίων τοϋ διβήλου έκ ΒΔ.

τό πλάγιον κλιτός. Ό κίων τού διβήλου έσώθη ακέραιος, κατά χώραν ίστάμενος (είκ. 5), 
έμπεπηγμένος εντός τού εδάφους καί είς ύψος 1.60 μ. από τούτου, έφερε δέ τό εκεί 
που μεταξύ τών ερειπίων εΰρεθέν πώρινον ρωμαϊκών χρόνων κορινθιακόν κιονόκρανον 
ύψ. 0.365 μ. (είκ. 6). Τό ύψος τού κίονος μετά τοΰ κιονοκράνου προσδιορίζουν καί 
τό ύψος τών καμαρών.

Κατά τον καθαρισμόν τών ερειπίων εύρέθη πώρινος έλλιπής κατά τά δύο άκρα 
κιλλίβας (μήκ. 0.27 πλ. 0.16 μ.), φέρων κάτω κοιλόκυρτον κυμάτιον (είκ. 7Ρ)' έχρη-

16
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σίμευε διά νά στηρίζη ποδαρικόν κόγχης. Ή κόγχη ύπεράνω θύρας, όταν μάλιστα είναι 
π?ωυσία εις αρχιτεκτονικός μορφάς, χρησιμεύει διά τά προσδίδη εις την είσοδον τόνον 

τος καί άνατάσεως, διά νά προσελκύη. Άλλ’ υποθέτω ότι ενταύθα πρόκειται 
περί τοξου, πλαισιοΰντος το τΰμπανον τού διβήλου προς την πλευράν τού πλαγίου κλι
τούς, διά νά άλλάξη το αποτέλεσμα εκ τής δυσάρεστου έντυπώσεως από τού πάχους 
τού τοίχου ύπεράνω τής γενέσεως τής καμάρας (είκ. 3 τομή)—προσπάθεια καλλωπισμού

καί τού πλαγίου κλιτούς κατά τό όχι ασυνήθες 
παράδειγμα τής αισθητικής όργανώσεως τής θύ- 
ρας εισόδου άπό τού νάρθηκος προς τον κυρίως 
ναόν. Συνήθως οί κιλλίβαντες των ποδαρικών 
κογχών είναι άπλαϊ πλάκες· φαίνεται δε ότι τού 
ήμετέρου παραδείγματος τό κοιλόκυρτον κυμά
των συνδέεται προς έ?».ληνιστικάς παραδόσεις1.

Είχον σχηματίσει την έντΰπωσιν ότι τό πλά
γιον κλιτός προέρχεται έκ δευτέρας περιόδου τού 
κτιρίου, προστεθέν μετά την κατεδάφισιν τής 
πλαγίας καμάρας τού άρχικώς σταυρικού ναϋ- 
δρίου καί ότι τότε κατεσκευάσθη καί τό δίβηλον 
(ΠΑΕ 1941-44, 22). Προσεκτικωτέρα όμως με
λέτη τής άνασκαφής προ τής καταστροφής της 
με έπεισεν, ότι τό άρχικώς σταυρικόν σχέδιον 
έτροποποιεϊτο καί έπλουτίζετο διά νέων μορφών 
κατά την πορείαν τής έκτελέσεώς του. Διότι, εν ω 
π. χ. ή τοιχοποιία τής ΝΔ γωνίας τού σταυρικού 
κλιτούς διακόπτεται κανονικώς — άπόδειξις τού 
ότι είχεν ύψωθή αυτή άπό τού εδάφους άνευ 
τής προς Ν συνεχείας τού Δ τοίχου τού πλαγίου 

κλιτούς—, άντιθέτως ή τοιχοποιία τού Α τοίχου τής άψΐδος καί τού εν συνεχεία μεταξύ 
τών δύο κλιτών τοίχου μετά τής παραστάδος παρουσιάζει ενότητα κατασκευής, συνεπώς δε 
καί ενότητα χρόνου. Έν τούτοις ή άρχικώς δεξιά κεραία τού σταυρικού σχεδίου ύψούτο 
μέχρι τού εδάφους—εύρέθη τοίχος ώς χαμηλόν πεζούλιον πλ. 0.65 μ. έσωτερικώς τού A 
τοίχου τού πλαγίου κλιτούς, καμπτόμενος προς Δ μέχρις άποστάσεως 1.20 μ. άπό τής γωνίας 
τού κλιτούς—έκτίζετο, λοιπόν, ότε άπεφασίσθη ή άντικατάστασις αυτής διά τού πλαγίου 
κλιτούς. Τότε δε μετετοπίσθη ό Α τοίχος κατά 0.60 μ. προς τά έ'ξω, προς άπόκτησιν έπι- 
μηκεστέρων άναλογιών, καί συγχρόνως κατεσκευάσθη ή Α παραστάς τού διβήλου. Αί 
τροποποιήσεις αύται έ'γιναν πριν ύψωθή ή άψίς άνω τού εδάφους. Ότε δέ καί ό μέση μ

ι Πρβ. παραδείγματα έκ τής αρχικής περιόδου τοΰ 
'Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης (Ε. Hebrard, BCH 

44, 1920, 25 είκ. 10 καί Η. Koethe Jdl 48, 1938, 
196 είκ. 4), έκ τής βασιλικής Α τών Φιλίππων (Ρ. Le· 
merle Philippes κλπ , Paris 1945, 315 πίν· XIX άνω 
δεξιά) καί απεικονίσεις έπί ψηφιδωτών τοΰ Καχριέ

(Τη. Schmidt Bull. inst. arch, russe a C/ple, XI, 

1906, πίν. XXXII, 89 καί XLIV, 104)· έπίσης τόν μαρ- 
μάρινον κιλλίβαντα τής συλλογής Μυστρά άριθ. 198, 
τοΰ οποίου δμως τό κυμάτιον καταλαμβάνει μικρότερου 
μήκος (G. Millet Mon. byz. de Mistra πίν. 59,6) κ.ά.
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βρινός τοίχος τοΰ δυτικού σκέλους τοΰ σταυρού ΰψώθη υπέρ τό έδαφος, κατά λάθος 
διετήρησεν οΰτος τό αρχικόν αυτού μήκος· κα'ι διά νά διορθωθή τό λάθος προσεκολλήθη 
είς αυτόν ή Δ παραστάς τοΰ διβήλου, αντίστοιχος προς την Α. Μετά την τοποθέτησιν 
τοΰ κίονος άπεκροΰσθησαν αί άκμα'ι τής λίθινης παραστάδος, διά νά προσδοΰή είς αυτήν 
ή μορφή ήμικίονος, προσετέθη δε καί ή αντίστοιχος παραστάς, πιθανότατα όμοια προς

Είκ. 7 α - β. Σταυρός καί κιλλίβας πώρινοι.

τήν πρώτην, διά νά δημιουργηθή οΰτω κεντρικός χώρος πλουσιότερος είς αρχιτεκτο
νικός μορφάς.

Κατά ταΰτα αποκαθιστώ τήν οικοδομικήν ιστορίαν τοΰ κτιρίου ώς εξής: Μέχρι 
τοΰ εδάφους κατεσκευάζετο τοΰτο ώς μονόκλιτον σταυρικόν ναΰδριον άνευ ένισχυτικοΰ 
τόξου- μετά τήν ΰψωσιν τοΰ Β τμήματος υπέρ τό έδαφος άπεφασίσθη ή προσθήκη ένι- 
σχυτικοΰ τόξου, ή άντικατάστασις τής δεξιάς κεραίας διά πλαγίου κλιτούς ή πλαγίου 
νάρθηκος καί τέλος ό ρυθμικός (κίων, ήμικίονες) καί ό αρμονικός (τόξον διβήλου) 
πλουτισμός τών χώρων.

Οί τοίχοι τοΰ κτιρίου έχουν άνισον πάχος (τής άψΐδος 0.80, τής Β κεραίας 0.70, 
τής Δ κεραίας 0.60 καί τοΰ πλαγίου κλιτούς 0.55 μ.), είναι δ’ έκτισμένοι διά κοινής 
άργολιθοδομής. Δέν άπαντά χρήσις παρενθέτων πλίνθων, είμή λίαν πενιχρά — σχεδόν 
μόνον είς τάς γωνίας τής παραστάδος τοΰ ίεροΰ. Οί λίθοι είναι ανισομεγέθεις, χρησι
μοποιούνται δε καί θραύσματα έκ παλαιοτέρων μαρμάρινων μελών (είκ. 4 καί 5). 
Είς τήν Δ οψιν τής εκκλησίας, μάλιστα δ’ είς τάς γωνίας, απαντούν καί πελεκητοί 
πώροι, άλλ’ ομοίως άνευ παρενθέτων πλίνθων. Περισσότερον έπιμεμελημένη φαίνεται 
δτι ήτο ή τοιχοποιία τής Β πλευράς τής Δ κεραίας. Είς τον αντίστοιχον προς αυτήν 
τοίχον είχεν έντοιχισθή μεγάλη φατνωματοειδής πλάξ (είκ. 8' βλ. κατ. σ. 130)· Είς δέ τήν
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Δ πλευράν τής Β κεραίας παρεντίθεται μέγας όρθιος δόμος, έ'χων άδρώς κατειργασμένας 
τάς πλευράς. Τέλος κατά τον καθαρισμόν τοϋ χώρου άνευρέθησαν άφθονοι πώρινοι 
σφηνόλιθοι, προερχόμενοι έκ των ήμικυλινδρικών θόλων.

Τό δάπεδον του π?ιαγίου κλιτούς είναι κατά τι χαμη?ιότερον τοϋ δαπέδου τοΰ 
κυρίου κλιτούς, άμφότερα δ’ εύρέθησαν κατεστραμμένα. Μόνον τό δάπεδον τοΰ ίεροΰ

διετηρήθη καλλίτερον, έπεστρωμένον 
διά τετραγωνικών πλίνθων. Εις τό 
κύριον κλίτος έχρησιμοποιήθησαν 
προς στρώσιν τοϋ δαπέδου καί αρ
χαία κιονόκρανα. Είς μεταγενεστέραν 
εποχήν τό δάπεδον τής άψίδος τοϋ 
ίεροϋ άνυψώθη κατά 0.14 μ., κατά 
την άφαίρεσιν δέ τής άνυι|)ώσεως 
ταύτης εύρέθησαν εντός τοϋ πηλοϋ 
έξ τορνήσια μετ’ οστράκων έκ βυ
ζαντινών αγγείων (βλ. κατωτ.) καί 
άπεκαλΰφθησαν λείψανα δύο στρω
μάτων τοιχογραφιών. Κατά τό δεύ
τερον λοιπόν ήμισυ τοϋ 13ου at., ως 
πληροφορούμεθα έκ τών νομισμά
των, τόναΰδριον άνεκαινίσθη διά τής 
επισκευής τοϋ μαρμάρινου τέμπλου 
του (βλ. κατωτ.), διά τής άνυψώ- 

σεως τοϋ ίεροϋ καί διά τής έκ νέου ίστορήσεως.
Τά τορνήσια παρέχουν δριον ante quem διά την χρονολόγησιν τοϋ ναϋδρίου- 

ίκανάς δμως χρονολογικός ενδείξεις άρυόμεθα καί έκ τής τοιχοποιίας.
Είς τό ήμέτερον ναΰδριον δεν έ'χομεν την αμιγή άκανόνιστον τοιχοδομίαν τής 

πρώτης χιλιετίας, ώς π.χ. είναι ή τοϋ 'Αγίου Δημητρίου Κατσούρη τής Άρτης (10ου αί.)1. 
Είς πρώιμον έποχήν (προ τοϋ 1000) χρονολογοϋνται καί οί Άσώματοι τοϋ Κακοϋ 
Βουνοϋ Μάνης, δπου ή έ'λλειψις κεράμων έκ τής τοιχοποιίας συμβαδίζει με την έπι- 
βίωσιν καί άλλων αρχαϊκών μορφών1 2. Επίσης δέ ακανόνιστοι πλακοειδείς λίθοι χαρα
κτηρίζουν την τοιχοποιίαν τοΰ ναοϋ τής Κοιμήσεως είς Στεϊρι τής Κορινθίας, άναγο- 
μένου είς τό πρώτον ήμισυ τοϋ 11ου αί.3, άλλ’ ένταϋθα παρεντίθενται ήδη τεμάχια 
κεράμων. Τό διασωθέν μικρόν ύψος τών τοίχων τοϋ σαλαμινιακοϋ ναϋδρίου δεν παρέχει 
βεβαίως ασφαλή βάσιν προς έξαγωγήν χρονολογικών συμπερασμάτων, διότι ή τοιχο
ποιία τών μέσο βυζαντινών έκκλησιών συνήθως δεν είναι έπί τοϋ αύτοϋ μνημείου ενιαία· 
είς την βάσιν τών τοίχων ή τοιχοποιία έκτελεΐται κατά τρόπον όλιγώτερον προσεκτικόν,

Ε’ικ. 8. Λεπτομέρεια τοιχοδομίας. Έντετοιχισμένη 
αρχαία 'Ελληνική ιερά τράπεζα.

1 Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ Άρχ. Βυζ. Μνημ. Έλλ., Β', 1936, zantine Architecture in Mani, ABSA, XXXIII, 1932/
61, είκ. 1. 3, 153.

2 R. Traquair Laconia. The Churches of We- 3 Ορλανδος έ'.ά. 1, 1935, 83 είκ. 33 -34.
stern Mani, ABSA IV, 1903/9,185. O. Megaw By-
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συνήθως δέ είναι αΰτη έπιμεμελημένη εις τά ανώτερα μέρη τών τοίχων1. Άλλ’ οπωσ
δήποτε ή μή χρησιμοποίησές κεράμων εις τό σαλαμινιακον ναΰδριυν είναι ενδειξις άρχαϊ- 
κότητος. Πιθανώς σημαντικώτερος διά την χρονολόγησιν τοΰ μνημείου είναι ό δρθιος 
δόμος τής Β κεραίας. Οΰτος, διακόπτων την μονοτονίαν τής τοιχοδομίας ύπεράνω τής 
εΰθυντηρίας, μόνος—άνευ δηλ. προσπάθειας να προσδοθή εις την παρουσίαν του δια- 
κοσμητική πρόθεσις, ώς π. χ. εις την Καπνικαρέαν κ. άλλ., δπου ανάλογοι δόμοι υπο
τάσσονται εις κανονικόν σχέδιον σχηματίζοντες σειράν σταυρών—ό δόμος ούτος δΰναται 
ίσως νά χρονολογήση τον "Αγιον Δημήτριον τοΰ Μουλκίου έκεΐΟεν τών μέσων τοΰ 
11ου αί. Έν συνδυασμώ δέ προς την σχεδόν παντελή απουσίαν πλίνθων κατά την άνα- 
σκαφήν πιθανώς είναι δυνατόν νά προσδιορισθή άκριβέστερον ή χρονολόγησις τοΰ 
ναϋδρίου μεταξύ τών πρωιμωτέρων παραδειγμάτων τής χρησιμοποιούσης τοιοΰτους 
δόμους τοιχοποιίας, παρατηρουμένης διά πρώτην φοράν εις τούς "Αγίους Αποστόλους 
’Αθηνών (πρώτου τετάρτου τοΰ 11ου αί.)1 2.

ΓΙαρά τό άσήμαντον τών ερειπίων και τών διαστάσεων τού ναϋδρίου τοΰ "Αγίου 
Δημητρίου έπέμεινα εις την περιγραφήν καί εις τό ζήτημα τής χρονολογήσεως τοΰ μνη
μείου, επειδή ή αρχιτεκτονική αυτού παραλλαγή δίδει αφορμήν προς μερικήν άνασυζή- 
τησιν τοΰ προβλήματος περί τών ανατολικών επιδράσεων επί τής αρχιτεκτονικής τών 
έλλαδικών μέσο βυζαντινών έκκλη σ ιών.

Τό σχήμα τοΰ ναϋδρίου τής Σαλαμΐνος έκ πρώτης δψεως ενθυμίζει μορφάς τοΰ 
μικρασιατικού υψιπέδου: τήν εις σχήμα Τ κάτοψιν μετά προσηρτημένου π?ιαγίου κλιτούς, 
έρμηνευομένου δέ ώς νεκρικού παρεκκλησίου3 καί τό θέμα τοΰ ένισχυτικοΰ τόξου, 
άποτελοΰντος σχεδόν χαρακτήρα τοΰ έπιμήκους δυτικού σκέλους τών τρισκελών (drei- 
passe) εκκλησιών, δπερ δ’ επίσης εις τήν Μ. ’Ασίαν κυρίως άπαντά4.

Έν τοΰτοις ή πορεία τής άπαρτίσεως τοΰ σχεδίου τοΰ σαλαμινιακοΰ ναϋδρίου πείθει 
δτι ή όμοιότης αύτοΰ προς τά μικρασιατικά παραδείγματα είναι συμπτωματική μόνον. 
Ενταύθα τό μέν ένισχυτικόν τόξον προσετέθη διά νά δημιουργηθή ενιαίος πως κεντρικός 
χώρος κατόπιν τής άποφάσεως προς κατασκευήν διβήλου, ενεκα τοΰ οποίου καί αί παρα- 
στάδες τοΰ ένισχυτικοΰ τόξου διεπλάσθησαν ώς κτιστοί ήμικίονες—συνεπώς δέν πρέπει 
νά άναζητήσωμεν παράλληλα εις τήν ’Ανατολήν5. Τό δέ πλάγιον κλιτός δέν ίδρΰθη ώς

1 Πρβ. Ο. Megaw The Chronology of Middle 
Byzantine Churches of Greece, ABSA, XXXII, 1931/
2 σ· 101). Π.χ. οι άγιοι Θεόδωροι Βαμβακά Μάνης, χρο
νολογούμενοι εις τό έτος 1075, είναι έκτισμένοι κάτω 
άργολιθοδομικώς μέ πληθυνομένην προς τά άνω παρέν- 
θεσιν κεράμων, ο! όποιοι τέλος κάμνουν τήν τοιχο- 
δομίαν πλινθοπερίβλητον (βλ. Megaw Byzantine 
Architecture κλπ. σ. 141, πίν. 18α-β).

2 Megaw The Chronology κλπ. a. 101/2. Τά άλλα 
πρώιμα παραδείγματα (Θεοτόκος Όσιου Λουκά, Πανα
γία Λυκοδήμου) χρονολογούνται είς τό δεύτερον τέταρ
τον τοΰ αίώνος (πρβ. αυτόθι σ. 129 τόν χρονολογικόν 
πίνακα).

3 Κιζίλ - Κιλισέ (Η. Rott Kleinasiatische Denk-
maler 278 ε’ικ. 101, W. Ramsay - G. Bell The Thou
sand and One Churches, London 1909, 376), Τσου-

κοϋνκεν (Ramsay - Bell 382 είκ. 311), Κιζ'ιλ-Δάγ 
(αΰτόθ. 268 είκ 227), Βιν-Βιρ-Κιλισέ άριθ. 11 (σ. 112 
είκ. 74), Βιράν-Σεχήρ (σ 363 είκ. 283).

4 Βιν - Βιρ-Κιλισέ άριθ. 37 (Ramsay - Bell έ.ά. 
193 κέ. είκ. 159), Τσέτ-Δάγ (αυτοί). 268 είκ. 229 δε
ξιά), Παναγία είςΤόρμαζαν (δύο ένισχυτικά τόξα άνευ 
παρασπάδων Rott έ.ά· 182 είκ. 60). Πρβ. τήν εκκλη
σίαν είς Άρτίκ τής ’Αρμενίας (J. StrzygowSki Die 
Kunst der Armenier II, 499 κέ. είκ. 532), έκ δέ τών 
μνημείων τής Δύσεως τήν Αγίαν Τριάδα εϊς S. Ηοηο- 
rat (Ed. Freshfield Cellae Triehorae II, 1918, 21).

5 Τά ήμικιόνια απαντούν σπανιώτατα έν Συρία (Jos· 
Mattern A travers les villes mortes de Haute Sy- 
rie [=Mel. Univ. SlJos. Beyrouth XVII], Beyrouth 
1933, 48), πρέπει δέ νά θεωρηθώσιν ώς ελληνιστικόν 
κατάλοιπον. Είς τήν Άνατολίαν, έπηρεασμένην έκ τής
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νεκρικόν προσετέθη μάλλον ώς πλάγιος νάρθηξ, άντ'ι εύρυχώρου νάρθηκος εγκαρσίου 
προς τον άξονα τής εκκλησίας κα'ι έξέχοντος εκατέρωθεν τοϋ δυτικού σκέλους1, πιθανώς 
διά να άποφευχθώσι τα μεταξύ των κεραιών τού σταυρού καί τοιοΰτου νάρθηκος κενά 
εις τό εξωτερικόν τού ναού, μολονότι ούτως έστερήθη τό ναΰδριον πλουσιωτέρας συν- 
θέσεως τών χώρων αυτού. ’Αντί εκείνης κατεσκευάσθη πλουσιότερος είς αρχιτεκτονικός 
μορφάς κεντρικός χώρος. Ή προχειρότης δε κατά την διαμόρφωσιν τού σχεδίου τής 
εκκλησίας, τό μη εκ τών προτέρων ήθελημένον πείθουν επίσης, ότι ό πλάγιος ούτος 
νάρθηξ είναι άσχετος προς τούς μικρασιατικούς2. Έκ δε τών λοιπών μορφών ή μέν 
κατασκευή τών θόλων διά πελεκητών δόμων είναι μέθοδος ελληνική, τής όι|ημου άρχαιό- 
τητος3, καί δύναται νά έξηγηθή έκ τής παραδόσεως τών έλλαδικών μνημείων, π. χ. τής 
περιοχής ’Αθηνών-’Αττικής4· τό δέ δίβηλον ερμηνεύεται επίσης έκ τής έλλαδικής 
παραδόσεως τού μεταξύ τού νάρθηκος καί τού κυρίως ναού τριβήλου (έκκλησία Καλαμ
πάκας, Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου Κερκύρας κ. ά.), ώς συγκεκομμένη τούτου μορψή 
έπίσης γνωστή έν Έλλάδι5. Τέλος δεν έχει ιδιαιτέραν σημασίαν καί ή έξ αιτίας τού 
διβήλου απροσδόκητος μορφή τού κεντρικού χώρου, ώς κατά τό ήμισυ χώρου τρουλ- 
λωτής βασιλικής τού τύπου τής Όλυμπιωτίσσης®.

Ό είς σχήμα Τ σταυρικός πυρήν τού ναύδρίου αποτελεί τον σχεδόν κανονικόν 
τύπον τών έκκλησιών τής Λυκαονίας καί τής Καππαδοκίας, έν Έλλάδι όμως ό τύπος 
ούτος αποτελεί έξαίρεσιν. Εν μόνον όμοιον καί περίπου σύγχρονον παράδειγμα έχει 
σημειωθή, τό ναΰδριον τής Παναγίας είς Τράχωνες έξω τών ’Αθηνών (ΝΔ κλιτύες τού 
Υμηττού)7. ’Αλλά περί τού τύπου τούτου έπιφυλάσσομαι νά πραγματευθώ έκτενέ- 
στερον άλλαχού.

Τάφοι: Άνεσκάφησαν έν όλω έννέα τάφοι: Είς (1) είς τήν προέκτασιν τού δυτι
κού σκέλους τής έκκλησίας, αριστερά, καί κατεσκευασμένος διά πωρίνων πλακών έτερος 
(2) είς τήν δεξιά αντίστοιχον θέσιν, καμαρωτός· άλλοι έξ (3 - 7) έντός τής έκκλησίας καί 
ό ένατος (9) έξω τής έκκλησίας. Λεπτομέρειας βλ. κατωτέρω (μέρος Γ').

τέχνης τής Συρίας, απαντούν έπίσης σπανιώτατα υπό τήν 
μορφήν τών άμφικιόνων (π.χ. Κιζίλ-Κιλισέ, Τσουκοΰνκεν), 
συνεπώς δέ καί ένταΟΟα δέν πρόκειται περί γνωρίσματος 
τής τέχνης τής ’Ανατολής.

1 Ουτω π.χ. είς τό τρίκογχον μονόκλιτον τοϋ 'Αγίου 
Νικολάου είς Πλατάνι Άχαΐας (Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ Άρχ. 
Μεσ. Μνημ. Έλλ. Α', 1935, 112 είκ. 12, καί προχείρως 
παρά Ο. Wulff Altchr. u. byz. Kunst II 471 
είκ. 401).

2 Παραδείγματα παρά G. de JerphANION Les 
eglises rupestres en Cappadoce, Paris 1925,1 1, 58. 
Δέν είναι όρϋή ή υπό τοϋ Jurgis Baltrusaitis L’e- 
glise cloisonnee en Orient et en Occident, Paris 
1941, 11, 21 κέ., 55 αναγωγή τής διατάξεως ταΰτης, άπό 
τής Γεωργίας μέχρι τής Ισπανίας, είς μορφάς παλαιοα- 
νατολικάς μέσφ τών έκκλησιών τής Μεσοποταμίας (Τοϋρ- 
Άβδίν)—παραγνωρίζονται τό έδαφος καί τό κλίμα.

3 Βλ. τάς παρατηρήσεις τοϋ S. Guyer Die Bedeu- 
tung der cbristlichen Baukunst des inneren Klein-

asien, Byz. Zeit. 33, 1933, 99 κέ.
4 Θόλοι τοϋ ’Ωδείου τοϋ Ήρώδου (Φρ. ΒΕΡΣΑΚΗΣ 

Άρχ. Έφ. 1912. 169 είκ. 9 καί 10) καί τών καμαρωτών 
τάφων Αίγίνης (ΑΑ 46, 1931, σ. 275 είκ. 31), Χαλαν
δρίου καί Κηφισίας (Η. Mobius Ath. Mitt. 52, 1927, 
189 κέ. είκ. 4, 8, 9,11—Χαλανδρίου—καί σ. 195 είκ. 10— 
Κηφισίας). Ό έν Χαλανδρίφ τάφος έχρησιμοποιήΟη καί 
ώς έκκλησία (Παναγία Μαρμαριώτισσα, Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 

είς Ευρετ. Μεσ. Μνημ. Γ', 1933, 177 είκ. 236).
5 Θεολόγος Θηβών (Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Άρχ. Έφ. 1924, 

3 καί 11 είκ. 6), Παντάνασσα Γαστούνης (G. Millet 
L’ecole grecque dans l’architecture byzantine, 
Paris 1915, 300 είκ. 141 έν. σ. 302).

6 Γ. Σωτήριου. Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. Δ' 1927, 318 
είκ. 4-5- Πρβ. καί τήν έκκλησίαν τοϋ Δρενόβου Byz. . 
Neugr. Jahrb. 17, 1939/43, 207 κέ. (Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ).

7 Α. Ορλανδος είς Ευρετήρ. Μεσ. Μν. Έλλ. Γ', 
156 είκ. 204 - 205.
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2· ΛΙΘΙΝΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Λίθινα : Ή άνασκαφεΐσα εκκλησία είχεν ολίγα μόνον, επίτηδες δι’ αυτήν κατα- 
σκευασθέντα, λίθινα μέλη· έχρησιμοποιήθησαν όμως αρκετά αρχαία καί τινα παλαιο
χριστιανικά.

Έκ τών ιδίων αυτής μελών προέρχονται:
1) Τεμάχια έκ δύο πεσσίσκων τέμπλου μετά συμφυών οκταγωνικών κιονίσκων 

μετά επίσης συμφυών κιονοκράνων. Ή κυρία όψις τών πεσσίσκων κοσμείται διά τρι
πλής ταινίας κα'ι σταυρού έκ τεσ
σάρων κρινανθέμων εις σχήμα 
ρόδακος μετά κρυσταλλικών έν- 
τομών. Τών κιονοκράνων ή κυ
ρία όψις κοσμείται δι’ όμοιου 
άλλ’ έλαφρώς αναγλύφου σταυ
ρού έντός κύκλου. Ό εις πεσσί- 
σκος έξ ύποκυάνου μαρμάρου 
(είκ. 90) προέρχεται έκ τής πρώ
της περιόδου τού κτιρίου- ό έ'τε- 
ρος (είκ. 9α) έκ κυανού λίθου 
κα'ι κατωτέρας τέχνης (τό κό
σμημα σχεδόν έγχάρακτον) πι
θανώς προέρχεται έκ τής δευτέ- 
ρας περιόδου (δευτέρου ήμίσεος 
13 ου αί.).

2) Τεμάχια έκ πωρίνων υα
λοστασίων (πάχ. 0.08 μ.) τών πα
ραθύρων μετά κυκλικών φεγγιτών.
Λεπτότερον, όμοιον τεμάχιον (πάχ. 0.05 μ.) πιθανώς άνήκεν είς τά παράθυρα τού 
τρούλλου ’.

3) Πώρινος σταυρός (σωζόμενον ύψ. 0.39 πλ. 0.20 πάχ. 0.145 μ.) (είκ. 7α). 
Πιθανώς ύψούτο έπ'ι τής κορυφής τού τρούλλου ή τού άετοίματος τής προσόψεως.

Έκ τού χρησιμοποιηθέντος άρχαιοτέρου υλικού σημειώνω τά εξής:
1) Ελλιπές θωράκων μετά κεντρικού τετραγωνικού ρόμβου και τεσσάρων γωνια

κών τριγώνων έντός ορθογωνίου πλαισίου έκ κοιλοκύρτου κυματίου- ό ρόμβος πλη- 
ρούται υπό ρόδακος, τά δε τρίγωνα υπό άπιδίων.

2) Δύο τεμάχια έκ μαρμάρινου θωρακίου μετ’ αναγλύφου δικτυωτού κοσμήματος 
κα'ι περατουμένου άνω είς ήμικυλινδρικόν κυμάτων (είκ. ΙΟ). Τό κυμάτων μιμείται 
ξυλουργικόν «τράβηγμα» κα'ι δεικνύει, ότι ό μαρμαρογλύφος ειχεν ύπ’όψει τά «άπό ξύλου 
δίκτυα» ή «άπό ξύλου δικτυωτά », διά τών οποίων άρχικώς έχωρίζετο τό βήμα ή έφράσ-

α β
Είκ. 9α-β. Πεσσίσκοι τοΰ τέμπλου.

1 ΟΙ στρογγυλοί φεγγϊται είναι συνήθεις Πρβ. προ- (Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ) και 6,1931, 267 είκ. 8 (Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙ- 

χείρως τά είς Ήπειρ. Χρον. 2, 1927, 159/60 είκ. 7·8 ΔΗΣ) παραδείγματα.
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σοντο τά μετακιόνια διαστήματα των παλαιοτέρων βασιλικών1. Διάτρητον δικτυωτόν 
θωράκιον έκ τοΰ 'Ωρολογίου τοΰ Κυρρήστου φέρει άνω συμφυά ήμικυλινδρικήν έπί- 
στεψιν, διά τής όποιας προδίδεται καθαρώτερον ακόμη ή άμεσος έξάρτησις από ξυλουρ
γικού προτύπου2. Εις όμοίαν έπίστεψιν περατοΰται και χριστιανικόν θωράκιον τοΰ Βυζ. 
Μουσείου (άριθ. ταξ. 29), φέρον παράστασιν σταυρού εν μέσω δύο κριών κα'ι περι

στερών, δυνάμενον δέ νά χρονολογηθή εντός τού 
4ου μ.Χ. αίώνος. Συνεπώς και το ύπ’ όψει θωράκιον 
πρέπει νά χρονολογηθή μεταξύ τών πρωίμων χρι
στιανικών τοΰ είδους του.

3) ’Ιωνικόν κιονόκρανον μετά συμφυούς απλού 
επιθήματος. Αί έλικες άπεξεσμέναι (διάμ. 0.25 ΰψ. 
0.14, επιθήματος μήκ. 0.50 πλ. 0.315 μ.)·

4) Γωνιαΐον τεμάχιον άνω πλακός αγίας τρα- 
πέζης έκ τών φερουσών κοΐλον δίσκον είς δέ τάς γω
νίας σταυρόν.

5) Δύο μικρά τεμάχια έξ επιταφίου επιγραφής. 
Τό έν,κοσμούμενον δι’ εγχαράκτου ταώ κα'ι σταυρού, 
ανήκει είς τό άνω δεξιόν τής πλακός, τό δ’ έτερον,

διασφζον ελάχιστα γράμματα, προέρχεται έκ τού μέσου αυτής (είκών είς ΠΑΕ, 1941 -44, 
25 είκ. 2). "Ενεκα τού θέματος τών ταών εκατέρωθεν σταυρού δύναται νά χρονολογηθή 
από τού δευτέρου ήμίσεος τού 5ου αί. Μάρμαρον κυανούν (πάχ. 0.02 μ.). Οί στίχοι δη- 
λούνται διά χαραγών. Γράμμ. 0.022 μ., διάστιχ. 0·03 μ.

[(ταώς)] + (ταώς)
[ Οίκη ] ΤΗ 
[ ριον ] €

3. [ πκρα] Ν ι 
[ου

+ «[ΟίκηΜήΙριον] Έ|[πιφα]νί|[ου;]»

Τά ανωτέρω μαρμάρινα μέ?α] προέρχονται βεβαίως έκ παλαιοχριστιανικών μνη
μείων τής περιοχής.

Έξ αρχαίων μνημείων τής περιοχής προέρχονται τά εξής :
1) Μαρμάρινη ψηφισματική στήλη μετ’ αετώματος καί αναγλύφου παραστάσεως 

τριών ανδρικών μορφών (ύψ. 1.38 πλ. 0.44, πάχ. 0.11 μ. Εικόνα αυτής θά δημοσιεύσω 
αλλαχού). Είχε χρησιμοποιηθή ως κατώφλιον (βλ. άνωτ. σ. 121).

2) Κυβόσχημον μάρμαρον (μήκ. 0.53 πλ. 0.4G ΰψ. 0.40 μ.) εν μέρει έλλιπές. ’Επί 
τής κυρίας οψεως κάτω έλαφρώς έξέχον κυμάτων (πλ. 0.10 μ.) δηλοΐ, ότι ό λίθος, έχων 
μίαν μόνον όψιν, άρχικώς έχρησίμευσεν ώς βάθρον αγάλματος μάλλον ή ως βωμός.

3) Μαρμάρινος κυλινδρικός κιονίσκος (υποστάτης) λουτήρος. Άρράβδωτος. Άπο-

1 Ευσέβιου Έκκλ. Ίστορ. X. 4,39 καί 44. 2 ΑΔ 5,1919, Παράρτημα σ. 16 είκ. 2 (Α. Ορλανδος).
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λήγει, εις σπειροειδή βάσιν καί κεφαλήν έψ ής τετράγωνος εγκοπή (0.15 X 0.15, 
βάθ. 0.03 μ.) προς στήριξιν μαρμάρινης λεκάνης (ΰψ. 0.57 μ.).

Άμφότερα εύρέθησαν έντος τοΰ βήματος τοΰ ναϋδρίου, ένθα τό μεν βόθρον είχε 
χρησιμοποιηθή ώς στήριγμα τής άγιας τραπέζης ό δε κιονίσκος ως θεσις κανδηλας 
ή θυμιατηριού.

Έπ'ι τής άνω επιφάνειας τοΰ μαρμάρινου βάθρου έχει άνοιχθή κοιλότης (μήκ. 
0.3ή πλ. 0.28—εις τον πυθμένα μήκ. 0.30 πλ. 0.25 — βάθ. 0.13 μ.) προς έναπόθεσιν τοΰ 
έγκαινίου. Φαίνεται δέ δτι ως αγία τράπεζα τό βόθρον έσυνεχίζετο καθ’ ύψος, κτιστόν, 
ώς ογκώδες στήριγμα οριζόντιας πλακός. Είχε τοποθετηθή απλώς έπ'ι τοΰ δαπέδου, 
εύρέθη όμως ελαφρώς μετακεκινημένος.

Εις τάς βυζαντινός πηγάς τό ογκώδους μορφής στήριγμα τής αγίας τραπέζης, είτε 
μονόλιθον είναι τοΰτο είτε κτιστόν, καλείται βωμός ’, αν καί οί έλληνες εκκλησιαστικοί 
συγγραφείς αποφεύγουν νά ονομάζουν την αγίαν τράπεζαν διά τοΰ όρου « βωμός», 
προτιμώντες τον όρον «θυσιαστήριον»· ό Χρυσόστομος μάλιστα διακρίνει τούς δύο 
όρους καί μεταχειρίζεται περί μέν τής εθνικής λατρείας τον βωμόν, περί δέ τής χριστια
νικής τό θυσιαστήριον1 2. Πάντως ή ονομασία τής άγιας τραπέζης ώς βωμοΰ θεωρείται 
έξαίρεσις διά την παλαιοχριστιανικήν έποχήν3.

Τό ογκώδες στήριγμα τής αγίας τραπέζης δίδει εις αυτήν συμπαγή μορφήν, ήτις, 
πρέπει νά δεχθώμεν, ότι κατάγεται εκ τών συμπαγών ή εις σχήμα κορμοΰ κίονος παλαιο
χριστιανικών αγίων τραπεζών, τών οποίων ή μορφή αναγνωρίζεται ότι έξαρτάται 
έκ τών εθνικών βωμών4. Ή διάσωσις τοΰ όρου υπό τής βυζαντινής παραδόσεως μαρ
τυρεί, ότι αί γενικώς συμπαγοΰς μορφής άγιαι τράπεζαι πλήν τοΰ σχήματος ειχον δεχθή 
καί τό όνομα παρά τών εθνικών βωμών καί ότι τό όνομα τοΰτο ήτο ευρέως διαδεδο- 
μένον παρά τώ λαώ, παρά τήν έκ μέρους τών συγγραφέων σπανιωτάτην χρησιμο
ποίησήν τοΰ όρου. Τουλάχιστον δεν φαίνεται άρχαϊστική ή μεταχείρισις τοΰ όρου εις τά 
κείμενα τοΰ Ευχολογίου καί τοΰ Συμεών Θεσσαλονίκης5. Φορείς τοΰ όρου θά ήσαν 
τά ανάλογα μνημεία. Σχετικώς σημειώνω δύο μονόλιθα πολυγωνικά στηρίγματα άγιων 
τραπεζών, εύρεθέντα παρά τήν Νικομήδειαν τής Βιθυνίας καί άνήκοντα εις τήν μετα
βατικήν έποχήν (7ου-8ον αί.)6. Τών τελευταίων τούτων είναι καταφανής ή καταγωγή 
έκ τών μονολίθων αγίων τραπεζών, ώς π.χ. ή εύρεθεϊσα εις Μάδεν Δάγ έν Λυκαονία7.

4) Κορινθιακόν πώρινον κιονόκρανον. Κοσμείται διά δύο σειρών έξ οκτώ φύλλων 
ακάνθου. Τά φύλλα τής άνω σειράς έναλλάσσονται προς στελέχη έκφυόμενα όπισθεν

1 «Εί δέ βωμός ενέχει τούτην (τήν αγίαν τράπεζαν), 
είτε μονόλιθος εϊτε συντεθειμένος έκ πολλών λίθων» 
(Goar Εύχολόγιον, έκδ. Βενετίας 1730, σ. 655) «Τού
τα δέ γίνεται πάντα τής τραπέζης ύπό κιόνων ή κίονος 
ενός βασταζομένης. Βωμόν δέ υποκειμένου τετραγώ
νου» (σ. 657). Πρβ. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περί τοΰ 
'Αγίου Ναού κεφ. ΡΑ" «αντί κιόνων τετραγώνου οίκοδο- 
μηθέντος πινσοϋ, βωμοΰ λεγομένου» (Migne 155, 309).

2 ΧΡΥΣΟΣΤ. Είς Α' Κορινθ. όμιλ. 24 (Migne 61,200).
3 J. Braun Der . christliche Altar 1, Miinchen

3924, 25 Ίω. ΜΠΑΡΝΕΑ To παλαιοχριστιανικόν Θυσια

στήριον, έν Άθήναις 1940, 25 - 26, ένθα άπαρίθμησις 
τών ονομασιών τής άγιας τραπέζης.

4 Μπαρνεα έ.ά. 138 καί 140.
5 Βλ. σημ. 1.
6 Byz. Zeit. 41,1941, 164 κέ· (F. Κ. Dorner) 

Ανάλογα παραδείγματα έν σ. 167-168. Έκ τών τής Νι
κομήδειας τό πρώτον έ'χει ύψος 0.78 καί πλευράς 1.00 
καί 0.86 μ., τό δεύτερον έχει ϋψος 0.78 καί πλευράς 
1.00 κ,αί 0.70 μ.

7 Ramsay - Bell The Thousand and One Chur
ches, .267 είκ. 224.,Είναι ορθογωνίου τομής.

17
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χών χαμηλών φύλλων καί άπολήγοντα εις κάλυκας μετά ροδάκων. Άτυχώς πολύ έφθαρ- 
μένον (ΰψ. 0.365 διάμ. 0.30, άβακος σωζόμενον μήκος 0.42 μ.). Έχρησίμευσεν ώς κιο- 
νόκρανον τοΰ διβήλου (είκ. 6).

5) Ιωνικόν κιονόκρανον μαρμάρινον. Ελλιπές (διάμ. 0.325 ΰψ. 0-15, άβαξ 
0.335X0.34 μ.).

6) Ομοιον, φέρον μεταξύ των ελίκων φά, έπι δε των προσκεφαλαίων κάθετον
ταινίαν έξ επαλλήλων φύλλων δάφνης 
(διάμ. 0.31 ΰψ. 0.15, άβαξ 0.32 X 0.335 μ.).

7) Όμοιον, φέρον μεταξύ των ελί
κων φά έν μέσω δύο ήμιφύλλων, έπι δε 
τών προσκεφαλαίων κάθετον τριπλήν ται
νίαν (διάμ. 0.38/9 ΰψ. 0.13, άβαξ 0.37 X 
0.37 μ.).

8) Πλάξ τραπέζης προσφορών έξ 
έγχωρίου (άμπελακιώτου)τραχύτου λίθου- 
φέρει τρία μεγάλα φατνωματοειδή άβαθή 
διαμερίσματα μετά έσωτερικώς καμπύλων 
γωνιών (μήκ. 1.65 πλ. 0.77 πάχ. 0.16 μ.) 
(είκ. 8).' Έντετοιχισμένη εις την νο- 
τίαν πλευράν τής δυτικής κεραίας τοΰ 
ναϋδρίου (βλ· άνωτ. σ. 123).

'Η τράπεζα, τό κυβόσχημον βάθρον, 
δ υποστάτης καί τινα έκ τών ανωτέρω 
αρχιτεκτονικών μελών φαίνεται δτι προέρ
χονται έκ τοΰ αρχαίου παρά τον μελισ
σώνα Βασιλείου οικοδομήματος (βλ. άνωτ. 
σ. 113), πιθανώς ναού ρωμαϊκών χρόνων. 

Πήλινα: 1) Όστρακον έκ βυζαν
τινού γραπτού αγγείου (πινακίου). Πλευρά. Πηλός κιτρινέρυθρος. Επίχρισμα λευκόν, 
πράσιναι χρώσεις εις σχήμα κύκλου μετά κηλϊδος (σπείρα;) και καστανή ταινία 
(είκ. 11α).

2) "Ομοιον. Πυθμήν. Πηλ,ός κιτρινέρυθρος. Επίχρισμα λευκόν, εις τό κέντρον 
στιγμή καστανή, πέριξ κυκλική χρώσις πράσινη καί κύκλος έκ στιγμών καστανών
(είκ. IIP).

3) "Ομοιον. Χείλος. Πηλός έρυθρός. Επίχρισμα λευκόν, πράσινη χρώσις, μελανή 
ταινία καί χείλος πρασινωπόν (είκ. 11?).

4) "Ομοιον- Κοιλία, είς δύο τεμάχια· Πηλός έρυθρός. Επίχρισμα λευκόν, ταινίαι 1

Είκ. 11. "Όστρακα βυζαντινών γραπτών αγγείων.

1 Πρβ. τά ύπό τοΰ G. Welter έν ΑΑ 53, 1938, ή τράπεζα τής συλλογής τοΰ Θησείου (μήκ. 1.24 πλ. 0 68)
21 κέ. είκ. 14, τοΰ αΰτοΰ Troizen und Kalaureia, μετά δύο διαμερισμάτων (αδημοσίευτος).
Berlin 1941,31 σημειούμενα παραδείγματα. Προσθετέα
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καί υπολείμματα σχεδίου εκ λεπτών μελανών γραμμών, τών ταινιών πληρουμένων διά 
πρασίνου χρώματος (είκ. 11δ)

Τα παραδείγματα 1 καί 2 εκ κιτρινερύθρου πηλού ανήκουν είς την κατά τον 
Morgan πέμπτην ύποδιαίρεσιν τής πέμπτης όμάδος τής κατηγορίας τών έξ ερυθρού 
πηλού γραπτών διά πρασίνου καί καστανού χρώματος (green and brown painted wares, 
red biscuit V 5) αγγείων εκ Κορίνθου, χρονολογούμενων δέ από τού τέλους τού 12ου, 
καθ’ δλον τον 13ον καί μέχρι τού 14ου αίώνος1. Ή σπείρα (;) τού ύπ’ άριθ. 1 οστράκου 
είναι καί θέμα τής διακοσμήσεως τού αγγείου τής Κορίνθου άριθ. 545 (τού καταλόγου 
τού Morgan), δπερ δμως είναι δίχρωμον—άνευ καστανής ταινίας. Είναι δέ πιθανόν, δτι 
τά αγγεία, άτινα χρησιμοποιούν τρία χρώματα (πράσινον, καστανόν καί τό λευκόν τού 
επιχρίσματος), έξήλθον τού εργαστηρίου κατά τι ένωρίτερον τών πτωχοτέρων είς χρώ
ματα αγγείων. Ή υπό τής ανωτέρω ύποδιαιρέσεως V 5 καλυπτομένη χρονική έ'κτασις 
είναι πράγματι μεγάλη καί ίσως επιτρέπει καί περαιτέρω διαχωρισμόν, δηλαδή τήν άπο- 
μόνωσιν τής χρησιμοποιούσης τρία χρώματα παραλλαγής, ως παραλλαγής V 5“ ’Αλλά 
πρέπει αύτη νά στηριχθή καί επί άλλων τεκμηρίων.

Τά παραδείγματα 3 καί 4 έξ ερυθρού πηλού έχουν επιτύχει ζωηρότερον πράσινον 
χρώμα καί τού καστανού άπόχρωσιν προς τό μέλαν, ανήκουν δέ είς τήν κατά τον Mor
gan τρίτην ομάδα τής αυτής κατηγορίας γραπτών αγγείων έκ Κορίνθου (green and 
brown painted wares, red biscuit III), χρονολογουμένων είς τό δεύτερον τέταρτον τού 
12ου αίώνος1 2.

Τά ανωτέρω όστρακα εύρέθησαν όμού μετά έξ τορνησίων (βλ. κατωτ. σ. 134) εντός 
τού πηλού τού άνυψωθέντος δαπέδου τής κόγχης του βήματος· άλλ’ή συνύπαρξις οστρά
κων δύο διαφόρων, ώς εΐδομεν, εποχών δίδει σχετικήν μόνον αξίαν είς τήν περί αυτών 
χρονολογικήν μαρτυρίαν τών νομισμάτων. Πάντως οί χρόνοι τής ηγεμονίας τού Βιλλαρ- 
δουΐνου αποτελούν χρήσιμον δριον ante quem διά τά παραδείγματα 1 καί 2.

Αγγεία τών δύο τούτων ομάδων εύρέθησαν πολλά καί εν Άθήναις3 καί έν Θεσσα
λονίκη (αδημοσίευτα). Φαίνεται δέ δτι αποτελούν έλλαδικάς ποικιλίας γραπτών αγγείων, 
εξαγομένων είς διαφόρους περιοχάς καί είς τήν Κωνσταντινούπολιν4, έκ τών κυριω- 
τέρων ώς αί Άθήναι καί ή Κόρινθος έλλαδικών κέντρων κεραμεικής. Τών κέντρων 
τούτων δέν έχουν μέχρι τούδε άναδειχθή οί έπί μέρους χαρακτήρες, άν υπάρχουν, 
άλλ’ είς αυτά πρέπει νά προσγραφώσι καί τά ένταύθα δημοσιευόμενα παραδείγματα.

5) Όστρακον έκ βυζαντινού έφυαλωμένου πινακίου. Πλευρά. Πηλός έρυθρός.

1 Ch. Morgan The Byzantine Pottery, Corinth 
XI, 1942, 80 κέ., 83 καί 228 άριθ. 545 - 47 πίν. XXIV 
(άριθ. 545).

2 Morgan έ.ά. 77 κέ.
3 Fr. Ο. Waag:£ Hesperia II, 1933, 323, καί III, 

1934,149 είκ. 5 άριθ. 16 και 17, Alison Frantz Hes
peria VII, 1938, 430 όμάς III b, πρβ. Ιδιαιτέρως τό 
σ. 442 άριθ. A 17 είκ. 6.

4 Rob. Β. Κ. Stevenson The Great Palace of the 
Byzantine Emperors, First Report, London 1947,

a. 51 κέ. όμάς Β 1, βλ. Ιδιαιτέρως τό παράδειγμα 
πίν. 25,18 βλ. καί σ 59. Πρβ. D. Talbot Rice Byzan
tine Glazed Pottery, Oxford 1930, 45 κέ. όμάς B4 καί 
B7. Φαίνεται ότι ούτε ή Θεσσαλονίκη παρήγε τοιαΰτα 
άγγεϊα, άν κρίνωμεν έκ τού δτι δέν εύρέθησαν δείγματα 
έξ αύτών μεταξύ τών βυζαντινών άγγείων της Όλύνθου, 
γείτονος καί άγοράς τής Θεσσαλονίκης (βλ. κατάταξιν 
αύτών ύπό Α. Ξυγγοπουλου έν Excavations at 

Olynthus V, 1933, σ. 286 καί 288, όπου ό λόγος περί 
τής κατά τόν Ξυγγόπουλον όμάδος IV A1).
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Επίχρισμα κιτρινωπόν. Εγχάρακτος υπό διπλών γραμμών πλαισιουμένη ταινία έκ 
σειράς ρόμβων έπ'ι φολιδωτού βάθους. Έφυάλωσις άχρους (είκ. 12α).

’Ανήκει εις την κατηγορίαν τών καλούμενων άπλών εγχαράκτων ή πρωίμων εγχα
ράκτων (Βΐ, Early sgraffito ware κατά τον Rice, IIAl κατά τον Ξυγγόπουλον). Άπα- 
ράλλακτον είναι δστρακον εξ ’Αθηνών έκ τών άνασκαφών τής αρχαίας αγοράς1 καί έτε
ρον έκ Σπάρτης1 2. Οί ρόμβοι έχουν ανοικτήν την κάτω γωνίαν, ως νά έδράζωνται. Πρό
κειται περ'ι έκψυλισμοΰ τοΰ θέματος τών αστραγάλων, μη άσυνήθων άλλωστε κα'ι υπό 
ρομβοειδή μορφήν3. Τό φολιδωτόν, ώς ένταϋθα, έδαφος χαρακτηρίζει ’ιδιαιτέραν ομάδα

α β υ

Είκ. 12α-γ. 'Οστρακα βυζαντινών έγχαράκτων αγγείων.

τής κατηγορίας τών άπλών ή πρωίμων έγχαράκτων αγγείων παρέχει δε την έντύπωσιν 
τοΰ σκοτεινού δευτέρου έπιπέδου ώς τό τραχύ ή τό κατόπιν αποτόμου μεταβάσεως 
βάθος τών είς έπιπεδόγλυφον τεχνικήν γλυπτών4, δηλαδή τήν έντύπωσιν τής σκιάς ή τοΰ 
δευτέρου χρώματος, διά τήν άπόδοσιν τών οποίων κα'ι είς τά έπιπεδόγλυφα γλυπτά κα'ι 
είς τά αγγεία τής ΰπ’ δψιν όμάδος χρησιμοποιούνται μέσα ζωγραφικά (είς τά γλυπτά 
ή έγχρωμος κηρομαστίχη ή ή σκίασις διά τοΰ έσκαμμένου βάθους- είς τά αγγεία ή σκία- 
σις διά τής φολιδώσεως τοΰ βάθους). Ή φολίδωσις τοΰ βάθους δεν αποτελεί χρονολο
γικόν κριτήριον. Τό μέτριας δμως ίκανότητος σχέδιον τών ανωτέρω μετά ρόμβων 
παραδειγμάτων φέρει αυτά είς τούς χρόνους τής παρακμής τής τεχνικής τών απλώς

1 Waage, Hesperia II, 1933, 310 είκ. 7 c.

2 R. Μ. Dawkins -J. Ρ. Droop, ABSA XVII, 
1910-11, 26 πίν. XV, 13.

3 Τό περί τό χείλος θέμα τών αστραγάλων — ρόμ
βων άπαντρί καί έπί γραπτών αγγείων τής Κορίνθου 
τοΰ 11ου — 12ου αί. (Morgan έ.ά. σ. 234 άριθ. 615 
πίν. XXVI i καί σ. 244 άριθ. 719 πίν. XXXI h). Πρό

κειται περί έπιβιώσεως πολύ αρχαιότερου τΰπου.
4 Ήδη ό Dawkins καί ό Droop έ.ά. σ. 26 έση- 

μείωσαν τήν άντίθεσιν μεταξύ τής φωτεινής έπιφα. 
νείας καί τοΰ σκοτεινού φολιδωτού βάθους καί τήν 
ομοιότητα τής έντυπώσεως ταύτης προς τήν έντυπώ- 
σιν άπό τών άγγείων τής όμάδος μετά διακοσμήσεων 
είς έπιπεδόγλυφον τεχνικήν.
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Εγχαράκτων αγγείων, ήτοι εις τό τέλος τοΰ 13ου ή τάς άρχάς τοϋ 14ου αίώνος1.
6) 'Έτερό τινα όστρακα μετά κίτρινης έφυαλώσεως (six. 12 Ρ’ ν) δεν είναι άξια 

ιδιαιτέρας μνείας.
Χαλκά : Μικρός άναδιπλοΰμένος σταυρός εκ δύο φύλλων κλειομένων διά θηλυ- 

κωτήρων (εικόνα βλ. εις ΠΑΕ 1941-44, 24 είκ. 1).
Εύρέθη εντός τάφου έξω τής εκκλησίας.

2) Δακτυλίδιον χαλκοΰν μετά σφενδόνης κο- 
σμουμένης ύπό κύκλου πλαισιοΰντος δυσκόλως 
άναγνωριζομένην παράστασιν εκατέρωθεν Επί των 
ώμων ψαροκόκκαλον, δπερ μετ’ ολίγον συνεχίζεται 
ώς απλή γραμμή- μεταξύ των λοξών γραμμών 
στιγμαί (είκ. 13α, 14α). 'Όλα Εγχάρακτα. Ή πα- 
ράστασις επί τής σφενδόνης ίσως είναι ανθρώπινη 
μορφή ολόσωμος έν μέσω δύο δένδρων, συμφώνως 
προς άλλα παραδείγματα1 2. Εύρέθη Εντός τοΰ κα
μαρωτού (ύπ’ άριθ. 2) τάφου.

3) Δακτυλίδιον χαλκοΰν μετά σφενδόνης κο-
σμουμένης διά ρόμβου Εντός ορθογωνίου- ό ρόμβος 
πληροΰται διά τετρανθεμίου- εκατέρωθεν τής σφεν
δόνης Επί τών ώμων άνά έν καρδιόσχημον, έπειτα 
Επί τής στεφάνης άνά έν ήμίφυλλον ανθεμίου καί 
ακολούθως ψαροκοκκαλοV (elk. 13β) 14β). Τεχνική Είκ. 14. 2χέδια τών δακτυλιδίων τήςείκ·13.

Εγχάρακτος. Τό κόσμημα τής σφενδόνης είναι τό
ευρέως χρησιμοποιηθέν εις τά θωράκια τοΰ 5ου-6ουαί., όπερ έκτοτε είσήχθη εις 
την θεματολογίαν γενικώτερον τής διακοσμητικής καί παρουσιάζεται ιδίως από τοΰ 10ου 
αί. ύπό διαφόρους παραλλαγάς ώς θέμα τών χρυσοποίκιλτων διακοσμήσεων τών Ενδυ
μάτων3. Τότε Εχρησιμοποιήθη καί Επί τών δακτυλιδίων4. Καί τό καρδιόσχημον, ώς αυτο
τελές θέμα, άπαντά εις τήν διακόσμησιν τών Ενδυμάτων καί αλλαχού5. Πρόκειται περί 
τοΰ Εγγεγραμμένου ανθεμίου, τοΰ προελθόντος Εκ τής άπομονώσεως ενός Εκ τής σειράς 
τών όρθιων καί περικλειομένων είς καρδιόσχημα ανθεμίων, τοΰ γνωστού θέματος τής

α β
Είκ. 13. Δακτυλίδια χαλκά 

(έκ τοΰ τάφου 2).

1 Διά τήν χρονολόγηση1 βλ. ιδιαιτέρως A. Frantz 

Hesperia VII, 1938, σ. 437 καί Morgan έ.ά. 
Corinth XI, σ. 140.

2 Δακτυλιόλιθος Kais. Friedr. Mus. άριθ. 2424, 
12 - 13ου αί. μετά παραστάσεως τής Θεοτόκου δεόμενης 
(Ο. Wulff Altchr. u. Mittelalt- Bildwerke II, σ. 65 
άριθ. 1468 πίν. V). ’Επί χρυσοΰδακτυλιδιού τοΰ 6ου αί. 
{Kais. Fr. Mus. άριθ. 6743) αντί προσώπου μονόγραμ
μα έν μέσα» δύο δένδρων (Helm Schlunk Kunst 
der Spatantike im Mittelmeerraum, Berlin 1939, 
■σ. 17 άριθ. 36 πίν. 6).

3 G. de Jerphanion Les eglises rup. de Cappa-

doce I, 332 39, 49„ 50,-2 512 592 II, 75, 98, A. Medea, 
Bull. Inst. Arch. Bulg. X, 1936, είκ 161.

4 Sotheby and Co. Catalogue of the Superb 
Collection of Rings, November 1937, άριθ. 442. 'Επ', 
τοΰ δακτυλιδιού ύπ’ άριθ. 454 πίν. XV τό θέμα κοσμεί 
τούς ώμους εκατέρωθεν τής σφενδόνης- τό δακτυλίδιον 
τοΰτο δεν είναι παλαιότερον τών χρόνων τοΰ ’Ιουστι
νιανού.

5 Jerphanion I, πίν. 394 Πρβ. II 122, 124c, III 
πίν. 168,-2 169,-2 170,. Έπί βυζαντινού αγγείου εξ 

Εφέσου ΑΔ 7, 1921-22, 193 είκ. 65,3 (Γ. ΣαΤΗΡΙΟΥ).
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διακοσμητικής γλυπτικής1. Τέλος τό ήμιανθέμιον τοΰ δακτυλιδιού είναι στοιχεΐον τής 
φυτικής έλικος, ή όποια μετ’ ακεραίων ανθεμίων ή ήμιανθεμίων αποτελεί τό συνηθέ- 
στερον διακοσμητικόν θέμα τής στεφάνης τών δακτυλιδίων1 2. Κα'ι ή έλιξ έπίσης έχρη- 
σιμοποιήθη εις την διακόσμησιν τών χρυσοποίκιλτων (κλαπωτών) ένδυμάτων, όπου, ως 
φαίνεται, διεμορφώθη αΰτη εις διηνθισμένον γραμμικόν αραβούργημα3. Έπ'ι τοΰ 
δακτυλιδιού ή παρά τό ήμιανθέμιον δευτέρα γραμμή είναι τμήμα της παραπλεύρου 
έλικος, ή οποία έπ'ι τοΰ βυζαντινοΰ αραβουργήματος έσχημάτιζεν είδος πλαισίου, θύλακα 
εντός τοΰ οποίου ήπλοΰτο τό ήμίφυλλον τοΰ ανθεμίου. Τών ανωτέρω έπ'ι τοΰ δακτυ
λιδιού τριών διακοσμητικών θεμάτων ή συνύπαρξις έπ'ι τών διακοσμήσεων ένδυμάτων 
εις τό παρεκκλήσιον τοΰ Δανιήλ εις Γκέρεμε4 αποτελεί ένδειξιν, ότι κα'ι τό δακτυλίδιον 
χρονολογείται περίπου εις τούς ίδιους χρόνους (11ον- 12ον αί.)· Εύρέθη μετά τοΰ προη
γουμένου δακτυλιδιού έντός τοΰ καμαρωτοΰ τάφου, φαίνεται δέ ότι άμφότερα είναι 
σύγχρονα.

Νομίσματα; "Εξ τορνήσια τοΰ ήγεμόνος τής Άχαΐας Γουλιέλμου Βιλλαρδουίνου, 
κοπέντα έν Γλαρέντζη μετά τό 1250. ’Ανήκουν εις δύο τύπους με μικράν μεταξύ αυτών 
διαφοράν.

I. a') + G PRINCEPS

β') CLARENTIA. Πύργος άπολήγων εις σταυρόν· εκατέρωθεν τοΰ σταυροΰ τέσ- 
σαρες στιγμαί καί δύο μηνίσκοι (πρβ. G. Schlumberger Numismatique de l’Orient 
Latin, σ. 313 άριθ. 3 πίν. XIIu).

II. α') 4-G PRINCEPS. Σταυρός μετ’ άκρεμόνων καί τεσσάρων στιγμών εκατέ
ρωθεν τών κεραιών.

β') CLARENTIA. Πύλη πύργου άπολήγουσα εις σταυρόν εκατέρωθεν τοΰ σταυροΰ 
τέσσαρες στιγμαί ή μικροί κύκλοι.

Εύρέθησαν έντός τοΰ πηλοΰ τοΰ δευτέρου δαπέδου τής κόγχης τοΰ ίεροΰ 
(βλ· άνωτ. σ. 124).

(Έν προσέχει τόμφ τής ΑΕ θέλει δημοσιευθή τό 30ν μέρος τών Σαλαμινιακών).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ

1 'Εκεί τό καρδιόσχημον περίγραμμα έσχηματίσθη 
κατ’ άρχάς ύπό τών περιγραμμάτων τών εκατέρωθεν 
κρινανθέμων, άργότερον δέ άπετελέσθη ύπό Ιδιαιτέρας 
ταινίας.

2 Ο. Μ. Dalton Catalogue of Early Christ.
Antiquities, σ 23 άριθ. 139, Sotheby έ.ά. άριθ.
450, 453 πίν. XV και 454 πίν. XV.

3 Μικρογραφία τοΰ Coisl. 79 περί τό έτος 1078 
(Η. Ομοντ Miniatures des plus anciens manus- 
crits grecs, Paris 1929, 33 πίν. LXI-LXIV), τοιχο- 
γραφίαι εκκλησιών Καππαδοκίας (Jerphanion II, 97, 
98, 100, 103, 1194 121, 123, 125, 130, III 161,) κ.π.ά.

4 Jerphanion, I πίν. 394.
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