
ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ! ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩ

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Ή έγγΰτατα τής Μικρασιατικής ακτής κείμενη συστάς τών Δώδεκα Νήσων είναι 
πλούσια είς παλαιοχριστιανικός βασιλικός καί άλλα χριστιανικό μνημεία λ Έξ δλων 
δμως τών νήσων, αΐτινες την απαρτίζουν, πλουσιωτάτη, άναλόγως τής μικρός της έκ- 
τάσεως, άποδεικνύεται ή Κώς. Είς την στενομήκη πράγματι νήσον ταύτην τοΰ Ίππο- 
κράτους καί τοΰ Θεόκριτου (είκ. 1), την οποίαν, κατά τάς Πράξεις τών ’Αποστόλων 
(21. 1, 3 ) έπεσκέφθη καί ό ’Απόστολος ΓΙαΰλος, άνεσκάφησαν κατά την τελευταίαν 
τριακονταπενταετίαν υπό τών αρχαιολόγων τής ’Ιταλικής Κατοχής δεκατέσσαρες βασι
λικοί2, πολλαί δέ αλλαι απλώς έπεσημάνθησαν3, μαρτυροΰσαι τρανώς ού μόνον περί 
τής μεγάλης θρησκευτικότητος τών χριστιανών κατοίκων τής νήσου, αλλά καί περί τής 
κατά τον 5ον καί τον 60ν μετά Χριστόν αιώνας οικονομικής εύρωστίας καί καλλιτεχνι
κής άνθήσεως τής Κώ, άφ’ ου αί έλθοΰσαι είς φώς έκκλησίαι διακρίνονται πασαι 
οΰ μόνον διά τό μέγεθος αυτών καί διά τά πολυτελή βαπτιστήρια πού τάς συνο-

1 Βλέπε ιόν σχετικόν κατάλογον, τόν όποιον έδημο- 
σίευσεν 6 έφορος Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ είς τά Πεπραγμένα 
τοΰ Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικοϋ Συνεδρίου, τ. Α', 
Άθήναι 1955, σ. 228 - 248.

2 α) καί β) Βασιλικαί Λιμένος πόλεως Κώ (L. Mor
ricone έν Bolletino d’Arte τοΰ 1950, σ. 65, 66, 70> 
κάτοψις σ. 59, είκ. 8.

γ) καί δ) Βασιλικοί εντός τών Δυτικών Θερμών τής 
Κώ (Morricone, έ. ά. σ. 228-230, είκ. 43, 44, 45, 47. 
49). Διά τό βαπτιστήριον ί(Α. Orlandos, Actes 
du Ve Congres d’Arch. Chretienne 1957, σ. 202).

ε) Βασιλική Άγ. Ίωάννου, είς θέσιν Εφτά βήματα, 
μετά τού βαπτιστηρίου. Διά τό βαπτιστήριον (Α. Ορ- 
ΛΑΝΔΟΣ, Πρακτ. Άκαδ. ’Αθηνών, τ. 3, 1928, σ. 441-44 
καί Hermes Balducci, Basiliche protocristiane 
e bizantine a Coo, Pavia 1936, σ. 47-50. L. Eau- 
rEnzi, Historia 5, 1931, 613 - 14). Διά τήν βασιλικήν 
(L. Morricone, έ.ά. σ. 242 καί είκ. 79 (νάρθηξ).

ς) Βασιλική Άγ. Γαβριήλ, 2 χιλιόμετρα άνατολικώς 
τής πόλεως Κώ (Balducci, έ.ά. 32-46. Morricone. 
έ.ά. 325 καί είκ. 103. Διά τό βαπτιστήριον A. Or
landos, Actes du Ve Congres Intern. d’Archeolo- 
logie Chretienne 1957, 203).

ζ) Βασιλική άκρωτηρίου Σκανδαρίου (Κούμ - Μπουρ- 
νού) (Balducci, έ.ά. 29-33, Morricone, έ.ά. σ. 327). 

η) Βασιλική Άγ. Παύλου παρά τό χωρίον Ζηπάρι

(Balducci, έ.ά. 22-28. Morricone, έ.ά. σ. 327 καί 
είκ. 105, 107. Διά τό βαπτιστήριον A. Orlandos, 
Actes κλπ., σ. 205, 206).

θ) Βασιλική είς θέσιν Καπαμά, παρά τό χωρίον 
Άσφεντιοΰ (Morricone, έ.ά. σ. 328, είκ. 108). ΙΑΚ. 
Ζαραφτης, Κώα β', Κώς 1923, 76. Διά τό βαπτιστή- 
ριον Orlandos, Actes κλπ., σ. 204, 207).

ι) Βασιλική Άγ. Θεότητος είς Καρδάμενα (R. Her
zog έν Arch. Anz. τοΰ 1903, σ. 4. Balducci, έ.ά. 
σ. 57).

ια) καί ιβ) Σύμπλεγμα δύο βασιλικών Άγ. Στεφάνου 
παρά τήν Κέφαλον (Balducci, έ.ά. 15-22. Morri
cone, έ.ά. σ. 327). Ό νάρθηξ είς Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, 
Ή ξυλόστεγος παλαιοχρ. βασιλική τής Μεσογειακής 
Λεκάνης, Άθήναι 1954, είκ. είς σ. 101. Διά τό βαπτι- 
στήριον Orlandos, Actes κλπ., σ. 205).

ιγ) Μικρά βασιλική παρά τήν Κέφαλον (Balducci, 
έ.ά. σ. 12-15, είκ. 8).

ιδ) Βασιλική είς τόν κόλπον Καμάρες παρά τήν Κέφα
λον (Balducci, έ.ά.σ. 6-12. Morricone, έ.ά. σ.328).

Είς ταύτας προσθετέαι καί αί ύπ’ έμοΰ άνασκαφεϊσαι 
καί ένταΰθα δημοσιευόμενοι: 

ιε) Βασιλική τής Άντιμαχείας καί 
ιζ) Βασιλική Άγ. Ίωάννου παρά τό Μαστιχάρη.
3 α) καί β) Δύο βασιλικαί παρά τά Καρδάμενα είς 

θέσεις Άράγκη καί Άγ. Βαρβάρα (Balducci, έ.ά. 57
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δεΰουν αλλά και διά τον αρχιτεκτονικόν, μάλιστα δέ διά τον διακοσμητικόν πλούτον 
των άρίστης τεχνικής έκτελέσεως "ψηφιδωτών δαπέδων, διά τών όποιων πάσαι σχεδόν 
είναι έστρωμέναι.

Δυστυχώς αί υπό τών ’Ιταλών αρχαιολόγων άνασκαφεΐσαι βασιλικά! δεν έδημο-

Είκ. 1. Χάρτης τής Κώ επί τοϋ όποιου σημειοϋνται διά μελανών κοκκίδων αί βασιλικοί τής νήσου.

σιεύθησαν λεπτομερώς μέχρι τοΰδε λόγω τού κατά τό 1938 έπελθόντος προώρου θα
νάτου τού είδικώς μελετήσαντος κα! τάς κατόψεις αυτών ψιλοτεχνήσαντος Hermes 

Balducci, τοϋ όποιου μία μόνον διάλεξις περιέχουσα κα! τάς μνημονευθείσας Κατό
ψεις τών βασιλικών έδημοσιεΰθη υπό τού Πανεπιστημίου τής Παβίας τό 1936 λ 

Ό γράφων τάς γραμμάς ταΰτας, έπισκεφθε'ις την Κώ κα! έπ! Ιταλικής Κατοχής 
τής νήσου (1928) κα! μετά την εις την Ελλάδα προσάρτησιν αυτής (1947, 1955, 
1958), ήσχολήθη, μέχρι τοΰδε, μόνον με την μελέτην τών λίαν ενδιαφερόντων βαπτι- 
στηρίων, τά όποια είναι προσηρτημένα εις τάς βασιλικάς τής τε Κώ κα! άλλων εκ τών

Morricone, ε.ά. 328).
γ) Βασιλική παρά τό άκρωτήριον ”Αγ. Φωκάς, ανα

τολικούς τής βασιλικής τοΰ “Αγ. Γαβριήλ (Morricone, 
ε.ά. σ. 327 καί 330).

δ) Βασιλική εις Οέσιν Μεσαριά επί τής πρός Κέφα- 
λον όδοϋ προ τής πρός Άσφεντιοΰ διακλαδώσεως 
(Morricone, ε.ά. σ. 327). Ή κλΐμαξ τοϋ άμβωνός

της εϋρηται σήμερον υπό τήν πλάτανον τοΰ Ίππο- 
κράτους έν Κφ).

ε) Βασιλική 200 μ. άνατολικώς τής τοΰ Άγ. Στεφά
νου τής Κεφάλου (Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, Πεπραγμένα Θ' 
Διεάν. Συνεδρίου, σ. 233).

1 Η. Balducci, Basiliche protocristiane e bizan- 
tine a Coo, Pavia 1936.
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Δώδεκα νήσων (Ρόδου, Καρπάθου κλπ.), έδημοσίευσε δέ σχετικάς περί αυτών ανα
κοινώσεις γενομένας εις την ’Ακαδημίαν ’Αθηνών 1 και εις τό εν Aix-en Provence 
τής Νοτίου Γαλλίας συνελθόν τό 1954 5ον Διεθνές Συνέδριον Χριστιανικής ’Αρχαιο
λογίας 2. Έγραψε δ’έπίσης και συνοπτικήν τινα έπισκόπησιν τών παλαιοχριστιανικών 
μνημείων τής Δωδεκάνησου 3.

Προσαρτηθείσης τής Δωδεκάνησου εις την Ελλάδα τό 1947, μετά τό πέρας τοΰ 
Β' Παγκοσμίου πολέμου, ό πρώτος διορισθείς Στρατιωτικός Διοικητής Δωδεκανή- 
σου μακαρίτης αντιναύαρχος Περικλής Ίωαννίδης ένέκρινεν4 αϊτησίν μου—διατελούν- 
τος τότε ’Επόπτου τής ’Εφορείας ’Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου—προς διενέργειαν 
τής πρώτης εν Δωδεκανήσω ελληνικής άνασκαφής, γενομένης εις δύο έπισημανθείσας 
παλαιοχριστιανικός βασιλικός τής Κώ, εύρισκομένας άμψοτέρας περί τό μέσον τοΰ 
μήκους τής νήσου, ήτοι 1) εις την παρά τό μικρόν χωρίον Μαστιχάρη 5, κείμενον επί 
τής βορείου ακτής τής νήσου (είκ. 1) καί 2) εις την εντός τής κωμοπόλεως Άντιμα- 
μαχείας, εν μέσω πτωχικού και κατά μέγα μέρος κσΑύπτοντος αυτήν συνοικισμού, εύρι- 
σκομένην μεσόγειον βασιλικήν (είκ. 1), τιμωμένην σήμερον υπό τών κατοίκων εις μνή
μην τών Άγ. ’Αναργύρων.

Τά πορίσματα τής άνασκαφής τών δύο τούτων βασιλικών εκτίθενται ευθύς 
κατωτέρω.

*

* * 1

1 Πρακτ. Ακαδημίας ’Αθηνών τ. 3, 1928, σ.441-46.
2 Actes du Ve Conges International d’Archeo- 

logie Chretienne, Aix-en-Provence 1957, a. 199-210·
3 Δωδεκανησιακή ’Επιθεώρησις, τ. B',1948, σ. 72-77. 

Βραχεία περιγραφή τών ενταύθα δημοσιευόμενων βα
σιλικών έδημοσιεύθη και εις τό BCH 71/72 τοΰ 1947/ 
48, σ. 444 (Amandry).

4 Ή αδεια έκτελέσεως άνασκαφών έν Κφ φέρει αρι

θμόν πρωτοκόλλου 20980 καί ημερομηνίαν 15 ’Ιουλίου 
1947, έδημοσιεύθη δέ εις τό ύπ’ άρ. 46 φύλλον τής 
Έφημερίδος τής Στρατιωτικής Διοικήσεως Δωδεκα
νήσου τής 24ης Ιουλίου 1947.

5 Βλ. σχετικώς BCH 71/72, 1947 - 48, σ. 444 καί 
Β. Morriconk, Scavi e ricerche a Coo έν Bol- 
letino d’Arte τού 1950, σ. 74.
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ΜΕΡΟΣ Ά.

1. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΙΧΑΡΗ

Θέσις και άνασκαφή. Ή βασιλική αΰτη εύρίσκεχαι εντός αμμώδους 
περιοχής εις άπόστασιν ένός τετάρτου περίπου τής ώρας δυτικώς τοΰ χωρίου Μαστι- 
χάρη. Κεΐται πολύ πλησίον τής θαλάσσης 1 άπέχουσα τής ακτής μόνον περί τά 60 μέ
τρα. Ή στάθμη της εΰρίσκεται περί τά 6 έως 7 μέτρα ύπεράνω τής επιφάνειας 
τής θαλάσσης. Την ϋπαρξίν της έπεσήμαινον ?ιείψανα τοΰ τοίχου τής άψίδός της, 
μόλις ορατά προ τής άνασκαφής, κείμενα 1 χιλιόμετρον περίπου άνατολικώς τοΰ 
ναϋδρίου Άγ. Ίωάννου τοΰ Περγιαλίτη 2, δθεν καί έθεωροΰντο υπό των κατοίκων τής 
περιοχής ώς άνήκοντα είς εκκλησίαν τοΰ Άγ. Ίωάννου, όπως καί ή βασιλική τοΰ 
Άγ. Γαβριήλ άπεδόθη εις τον αρχάγγελον τοΰτον λόγω τής παρ’ αυτήν ύπάρξεως 
ομωνύμου ναϋδρίου (Βλ. Balducci, έ.ά. σ. 34).

Ή άνασκαφή ήρχισε κατ’ Αύγουστον τοΰ 1947 δι’ έμπειρων έργατών έργασθέν- 
των προγενεστέρως είς άνασκαφάς αρχαίων καί χριστιανικών μνημείων έκτελεσθείσας 
υπό Ιταλών αρχαιολόγων είς πλείονα σημεία τής Κώ.

Ή άποκάλ,υψις τής βασιλικής, γενομένη υπό τήν άμεσον έποπτείαν μου, ήρχισεν 
άπό τήν μόλις διαφαινομένην αψίδα τοΰ ίεροΰ, έπροχώρησε δ’ έπειτα είς τον προ τής 
κόγχης χώρον τοΰ ίεροΰ (πίν. Ι,Γ), τό μέσον κλιτός (Β), τον νάρθηκα (Α) καί έπεξετάθη 
είς τό προς Βορράν βαπτιστήριον (Ε). Τά πλάγια κλίτη (Δ,Δ) καί τά προς Νότον προσ- 
κτίσματα (Κ, Θ, Η) άπεκαλΰφθησαν άργότερον (1955) δαπάναις τής Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, έποπτεία καί τοΰ εκτάκτου έπιμελητοΰ αρχαιοτήτων Κώ κ. Μιλτιάδου 
Νικολαΐδη 3.

Τά οριστικά σχέδια καί τήν λεπτομερή μελέτην τοΰ άποκαλυφθέντος μνημείου 
έξεπόνησα κατ’ Αύγουστον τοΰ 1958, ότε εκ νέου έπεσκέφθην τήν βασιλικήν συνοδευό- 
μενος υπό τοΰ αρχιτεχνίτου τής Άναστηλώσεως κ. Χαριλάου Σφακιανάκη. Ειχον τότε 
πλέον τελείως καθαρισθή τά λαμπρά ψηφιδωτά δάπεδα αυτής διά τοΰ εκ τών μεσολα- 
βησασών βροχών ϋδατος, τυγχάνοντος, ώς γνωστόν, ένός τών άκινδυνοτέρων αλλά καί 
λυσιτελεστέρων μέσων άπομακρΰνσεως τοΰ επί τής επιφάνειας τών ψηφιδωτών έπικα- 
θημένου συνήθως έπιπάγου εξ ασβεστοκονιάματος.

1 Χαρακτηριστική διά τόν 5°ν καί τόν 60ν μ.Χ. αιώνα 
είναι ή άνέγερσις βασιλικών εγγύτατα τής θαλάσσης 
καί είς μέρη συχνά ακατοίκητα, δχι δέ μόνον είς τάς 
νήσους, όπου τοΰτο θά ήτο φυσικόν, αλλά καί είς 
άκτάς τής ηπειρωτικής 'Ελλάδος. Ή τοιαύτη παρά 
τήν θάλασσαν οικοδομή, πολυτελών συχνότατα, βασι
λικών μαρτυρεί τρανώς περί τής άπό πειρατικών επι
δρομών ασφαλείας τών παραλίων τής Ελλάδος κατά 
τούς δύο είρη μένους αιώνας, έν άντιθέσει πρός τούς 
άμέσως επομένους, καθ’ οΰς ώργίαζεν ή πειρατεία. 
Βλ. σχετικώς HERZBERG, Gesch. byz. Reichs, 129 καί 
Brooks έν JHS 1898, 182-208. ’Αναφέρω προχείρως 
παραδείγματα τοιούτων εγγύς τής θαλάσσης άνεγερ-

θεισών βασιλικών τής ’Ηπειρωτικής ‘Ελλάδος. Στερεά 
Ελλάς · Βασιλικοί Νικοπόλεως, Δημητριάδος, Δαφνου- 
σίων Αοκρίδος, Αίγοσθένων, Γλυφάδας, Άλιμοΰντος. 
Πελοπόννησος : Βασιλικοί Λεχαίου, Σικυώνος, Έρμιό- 
νης, Τηγανιού (Λακωνίας). Μεγαλόνησος Κρήτη : Βα
σιλικοί Καστρίου καί Άγ. Νικολάου Χερσονήσου, 
Όλοΰντος, Πανόρμου, Λεβήνος, Ματάλων. Μικρά 
’Ασία: Βασιλική Κλαζομενών (Γκιούλ Μπαχτσέ) κλπ.

2 Περί τής έπικλήσεως τοΰ ναϋδρίου βλ. Kari, 
Suedhof, Kos und Knidos, Munchen 1927, Karten- 
tafel II.

3 Βλέπε σχετικώς ΠΑΕ 1955, σ. 284-287.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

1. Γενική κάτοψις τοΰ ναοΰ και τοιχοδομία.

Ώς βλέπει τις έκ τοΰ συνημμένου σχεδίου (πίν. 1), ή βασιλική τοΰ Μαστιχάρη, 
άκολουθοΰσα ανατολικά καί αφρικανικά πρότυπα, στερείται αίθριου, ου άλλωστε στε
ρούνται καί πάσαι αί άλ?ιαι άποκαλυφδεΐσαι μέχρι τοΰδε βασιλικαί τής Κώ, εξαιρέσει 
τής τοΰ Άγ. Στεφάνου καί τής τοΰ Λιμένος, τών όποιων όμως το αί'όριον θεωρείται

Εϊκ. 2. Τό σύστημα τοιχοδομίας τής βασιλικής.

ώς προστεθέν πολύ μεταγενεστέρως (Balducci, έ.ά. σ. 18, 5G). Είς την βασιλικήν μας 
τό κύριον σώμα τοΰ άποκαλυφθέντος κτηρίου αποτελεί μία τρίκλιτος «ελληνιστική» 
βασιλική, φέρουσα προς Δυσμάς μεν προσηρτημένον ίσοπλατή προς τον ναόν νάρ
θηκα (Α), προς Άνατολάς δέ έξέχουσαν ήμικυκλικήν αψίδα ίεροΰ. Είς τό κύριον σώμα 
τοΰ ναοΰ είναι προσκεκολλημένα κατά μέν τό ανατολικόν ήμισυ τής βορείου αΰτοΰ 
πλευράς μέγα βαπτιστήριον (Ε) μετά προθαλάμου (Ζ), καθ’ ολόκληρον δέ τήν νοτίαν 
πλευράν τό τριμερές πρόσκτισμα τοΰ διακονικού (Η, Θ, Κ).

Ό όλος ναός έχει τον κύριον άξονα αυτού ακριβώς προς Άνατολάς έστραμμένον. 
Έκ τών εξωτερικών του τοίχων ό μέν ή μικυκλικός τής άψΐδος τοΰ ιερού, άν καί δεχό
μενος τήν ώθησιν τοΰ κτιστού τεταρτοσφαιρικοΰ ϋόλου, δστις έκάλυπτε τήν κόγχην, 
έχει όμως σχετικώς μικρόν πάχος (0.73) ήτοι ολίγον μόνον μεγαλύτερον τοΰ πάχους
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τών μακρών πλαγίων τοίχων, δπερ κυμαίνεται μεταξύ 0.60 και 0.65 μ., ενώ εις αλλας 
βασιλικάς το πάχος τοΰ τοίχου τής άψΐδος φθάνει καί συνήθως υπερβαίνει κατά πολύ 
τό 1 μετρον.

Όλοι οί τοίχοι τής βασιλικής είναι κατεσκευασμένοι δι’ ούχί πολύ κανονικών, 
σκληρών άσβεστολιθικών πετρών, έκτισμένων δι’ ασβεστοκονιάματος καθ’ οριζόντιας 
περίπου στρώσεις (είκ. 2). Εις τον ή μικυκλικόν τοίχον τής αιγίδος τοΰ ίεροΰ παρα
τηρούνται, εις μικρόν (0.50) άπό τοΰ εδάφους ύψος, τρεις όριζόντιαι σειραί (ντουζένια) 
έξ οπτών πλίνθων, πάχους 0.035 έως 0.04, μίαν δέ μόνην σειράν οριζοντίων πλίνθων 
παρουσιάζει καί ό χωρίζων τον νάρθηκα άπό τοΰ κυρίως ναού τοίχος, ώς καί ό παρά 
την νοτίαν είσοδον τοΰ νάρθηκος. Εις τούς λοιπούς τοίχους τοΰ ναού, εκ τών οποίων 
τό μέγιστον σωζόμενον ύψος 1.65 μ. εμφανίζει μόνον ό χωρίζων την πρόθεσιν άπό τοΰ 
βαπτιστηρίου τοίχος (είκ. 2), δεν παρατηρεΐται παρεμβολή οριζοντίων πλίνθων.

2. Έξέτασις τών διαφόρων μερών τής βασιλικής.

α) Ό νάρϋηξ (είκ. 3 καί πίν. 1, Α). Ό προς Δυσμάς τοΰ κυρίως ναοΰ τοποθετη
μένος πάντοτε νάρθηξ, άποτελών ενταύθα τον ιδιαίτερον χώρον παραμονής τών κατη
χουμένων, ελλείψει τοΰ προωρισμένου διά τούτους αίθριου, είναι εύρΰχωρον ορθο
γώνιον διαμέρισμα ίσοπλατές προς τον κυρίως ναόν. Τό μήκος του έσωτερικώς είναι 
14.50μ., τό δέ πλάτος του 4.65μ. Δύο παραστάδες έφ’ έκατέρας τών μακρών αυτού 
πλευρών, πλάτους 0.60 μ. καί εξοχής άπό τών τοίχων 0.40 έως 0.45 μ., διαιροΰσι τό 
δλον μήκος τοΰ ορθογωνίου εις τρία άνισα μέρη: έν μέσον μήκους 7.30 καί δύο 
εκατέρωθεν αυτού άκρα μήκους 3.00 μ. 'Ως δ’ έξ άλλων παραδειγμάτων βασιλικών 
—καί ιδία τής ’Αχειροποιήτου τής Θεσσαλονίκης—γνωρίζομεν αί μνημονευθεϊσαι 
τέσσαρες παραστάδες πρέπει νά αποτελούν τά ποδαρικά δύο μεγάλων, εγκαρσίων, 
ή μικυκλικών τόξων, χρησιμευόντων προς στήριξιν τής ξύλινης οροφής τοΰ ισογείου 
τοΰ νάρθηκος καί τοΰ πατώματος τοΰ ΰπεράνω αύτοΰ γυναικωνίτου, ή ΰπαρξις τοΰ 
οποίου άποδεικνύεται ασφαλώς έκ τής εις τά πλάγια κλίτη τοΰ κυρίως ναοΰ παρου
σίας δύο κτιστών κλιμάκων ανόδου (πίν. Ι,Δ, Δ), περί τών οποίων θά όμιλήσωμεν 
λεπτομερώς κατωτέρω. 'Ως δέ σχεδόν πάντοτε συνέβαινε1, τά ποδαρικά τών εγκαρ
σίων τόξων τοΰ νάρθηκος εύρίσκονται καί ενταύθα ακριβώς εις την προέκτασιν τών 
έσωτερικών κιονοστοιχιών τοΰ κυρίως ναοΰ (πίν. 1).

Λόγω τής χαρακτηριστικής διά τάς μικρασιατικός καί τάς συριακάς βασιλικάς έλ- 
λείψεως αίθριου, ήτις παρατηρεΐται καί εις τάς γειτονικός προς την ασιατικήν ακτήν 
νήσους (π.χ. τήν Λέσβον Ορλανδος, ΑΔ 12, 1929, σ. 1 έξ. Ευαγγελιδης, ΑΔ 13, 
1930/31, σ. 33) ό νάρθηξ έπεκοινώνει απ’ ευθείας προς τό εξωτερικόν διά δύο θυρών. 
Έκ τούτων ή μία ήνοίγετο κατά τό βόρειον άκρον διαμέρισμα αύτοΰ, είχε δέ πλάτος 
1.38 μ. Τής θύρας ταύτης διετηρήθη έν μέρει καί τό μαρμάρινον κατώφλιον φέρον 
κυκλικήν οπήν χάριν τής στρόφιγγος τοΰ βορείου θυροφύλλου. Ή δέ δευτέρα θύρα,

1 ’Εν Κω έξαίρεσιν τοΰ κανόνος τούτου κάμνει μόνον Bolletino d’Arte τοΰ I960, σ. 59, είκ. 8). 
ή λεγομένη βασιλική τοΰ Λιμένος (L,. Morricone,
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ανοίγματος 1.10 μ. εύρίσκετο εις το μέσον τής νοτίας πλευράς τοϋ ορθογωνίου, ήτις 
φαίνεται δτι άπετέλει καί τον οπίσθιον τοίχον πλαγίου πρόπυλου, ώς συμπεραίνομεν έκ 
τής προ αυτής παρουσίας τμήματος τοίχου (πίν. 1) βαίνοντος παραλλήλως προς 
αυτήν. Δυστυχώς τοϋ προπΰλου τούτου δεν διεσώθησαν άλλα λείψανα, ώστε μάς είναι 
δύσκολον να συναγάγωμεν έκ μόνου τοϋ μνημονευθέντος τεμαχίου τοίχου τό σχέδιον 
αύτοΰ. 'Ότι όμως θά υπήρχε πάντως πρόπυλον ενταύθα συνάγομεν και έξ άλλων

Είκ. 3. ’Άποψις τοΰ νάρθηκος από Νότου.

όμοιων παραδειγμάτων 1 — Ύψηλομετώπου Λέσβου (Ορλανδος, ΑΔ 12, 1929, σ. 5, 
είκ. 1), ’Ολυμπίας (CurtiuS-Adler, Olympia, Die Baudenkmaler τ. I, πίν. LXVIII)( 
Ελεύθερων Βοιωτίας (Ε. Στικας, ΠΑΕ 1939, σ. 49, είκ. 5), Τροπαίου Δοβρουτσάς, 
(Α. Ορλανδος, 'Η ξυλόστεγος παλαιοχρ. βασιλ., σ. 145, είκ. 111) κλπ.

Τό δάπεδον τοΰ νάρθηκος ήτο έστρωμένον διά ψηφιδωτού, τό όποιον όμως λόγω 
τής συχνής χρήσεως τοϋ χώρου τοϋ νάρθηκος έχει σήμερον σχεδόν έξ ολοκλήρου κατα
στροφή, έξαιρέσει μόνον μιάς ταινίας αλυσωτού πλοχμού, διατηρηθείσης κατά την 
δυτικήν παρυφήν τοϋ μεσαίου διαμερίσματος (πίν. 1) καί τινων άλλων μικρών τμη
μάτων.

Εντός τοϋ νάρθηκος εύρέθησαν έπίσης κατεσκευασμένα καί τινα χαμηλά κτιστά 
πεζούλια χρησιμεύοντα ώς καθίσματα. Έν τούτων, πλάτους 0.75 καί μήκους 2.00 μ.,

1 Βλέπε σχετικώς Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Ή ξυλόστεγος τόμ. Α', Άθήναι 1952, σ. 129. 
παλαιοχριστιανική βασιλική τής Μεσογειακής λεκάνης,
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εύρίσεκται κατά την ΒΑ. γωνίαν τοΰ νάρθηκος (βλ. πίν. 1) άλλο δέ μιχρότερον, πλά
τους 0.45 και μήκους 1.48, υπάρχει εις τδ δυτικόν μέρος τοΰ νοτίου διαμερίσματος 
(πίν. 1). Τέλος έν ακόμη πλατύτερον κτιστόν πεζούλιον κατεσκευάσθη και είς την 
ανατολικήν πλευράν τοΰ πρόπυλου (πίν. 1), έχει δέ τοΰτο διαστάσεις : πλάτος 0.85 
και μήκος 2.95 μ.

Λουτήρες. ΠρΙν ή έγκαταλείψωμεν την έξέτασιν τοΰ νάρθηκος θά άναφέρωμεν 
ότι εκατέρωθεν τής εκ τοΰ νάρθηκος είς τον κυρίως ναόν άγούσης μέσης (βασιλείου)

Είκ. 4. Ό πυθμήν τοΰ νοτίου λουτήρος τοΰ νάρθηκος.

θύρας άπεκαλύψθησαν, έν άμέσφ επαφή προς τον διαχωρίζοντα τον νάρθηκα άπό 
τοΰ κυρίως ναοϋ τοίχον, δύο όριζόντιαι έπιφάνειαι, μήκους 2.27 μ. και πλάτους 1.17 μ.> 
έστρωμέναι διά τετραγώνων οπτόπλινθων, πλευράς 0.28μ. καί με διαγώνιους δακτυλιάς 
προσφύσεως (πίν. 1 καί είκ. 4). Λόγω τής άμέσου παρά την κυρίαν θΰραν εισόδου είς 
τον ναόν παρουσίας τών πλινθοστρώτων τούτων επιφανειών νομίζω, ότι δυνάμεθα, κρί- 
νοντες καί εξ αναλογών παραδειγμάτων, νά τάς θεωρήσωμεν ώς τούς πυθμένας κι- 
βωτιοσχήμων ορθογωνίων λουτήρων, χρησιμευόντων προς άπόνιψιν τών πιστών προ 
τής είς τον κυρίως ναόν εισόδου των. Τοιοΰτοι λουτήρες περιοριζόμενοι συχνά καί είς 
απλά περιρραντήρια, άντικαταστήσαντα την παλαιάν έν τώ αίθρίω φιάλην τών καθαρ
μών, συνηθίζοντο νά τοποθετούνται παρά την βασίλειον πύλην είς βασιλικάς στερου- 
μένας αίθριου, ώς ή ήμετέρα. Παραδείγματά των παρέχουν διά λουτήρα μεν ή βασιλική 
τής Βραυρώνος ', διά περιρραντήρια δέ αί βασιλικαί Καστρίου Χερσονήσου Κρή- 1

1 Ε. Στικας, ΠΑΕ 1952, σ. 78 καί 79, είκ. 6.
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της1, Τριών εκκλησιών ΙΙάρου1 2, Άφεντέλλη Λέσβου3, Παναγίας Εφέσου4 κα'ι άλλαι. 
Εις δέ βασιλικάς μετά αίθριου ώραΐον παράδειγμα συμμετρικής προ τοΰ νάρθηκος 
τοποθετήσεως δυο κιβωτιόσχημων λουτήρων παρέχει ή βασιλική (Β) τοΰ Άλκίσωνος 
τής Νικοπόλεως5.

Ώς πρός τε την θέσιν, τον προορισμόν καί τον συμβολισμόν τών λουτήρων πλη
ροφορεί ημάς σαφέστατα ΙΩΑΝΝΗΣ ο Χρυσόστομος ('Ομιλία 39 περί έλεημοσύνης, 
MiGNE Ε.Π. τ. 49, στ. 294) λέγων: ώσπερ οί λουτήρες υδατος πεπληρωμένοι εστήκασι 
προ τών &υρών τής εκκλησίας, ϊνα νίψης τάς χεϊράς σου κλπ. Επίσης εις την 108Τιν 
Όμιλίαν αναφέρει, δτι «δυο νιπτήρες είσι προ τών πυλών τής εκκλησίας, μία τοΰ 
ϋδατος, εν ή νίπτεις τάς χεϊράς σου και μία ή χειρ τοΰ πένητος, έν ή άποσμήχεις 
την ψυχήν σου». Λουτήρα τοΰ μεσαύλου αναφέρει άργότερον καί ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ο Πορφυρογέννητος (Βασ. Τάξ. 100, ιι —102, 7 —105, η, Βόννης). Ενίοτε μάλιστα 
ούτος χαρακτηρίζει, κατά συνεκδοχήν, καί ολόκληρον τό αϊθριον ώς λουτήρα (Βασ. 
Τάς. κεφ. 10, Vogt Α, σ. 67): και διελϋ'ών τον νάρθηκα και τον λουτήρα πβλ. καί σ. 70 
καί 72 I κεφ. 27 (Vogt Λ 102 καί 103) και είσελΰών διά τής μέσης πάλης τοΰ λουτήρος, 
Πβλ. τέλος καί τον ’Ανώνυμον Banduri (Imperium Orientale α' μέρος σ. 68). 
Π?.είονας λεπτομέρειας περί τών λουτήρων βλ. εις Α. ΟρλανδΟΥ, Ξυλόστεγον παλαιο
χριστιανικήν βασιλικήν, τ. Α', σ. 111.

β) Ό κυρίως ναός. Ό νάρθηξ συνέχεται πρός Άνατολάς πρός μέγαν ορθογώνιον 
χώρον άποτελοΰντα τον κυρίως ναόν, έχοντα δέ τό αύτό ώς έγγιστα πρός τον νάρθηκα 
πλάτος (14.60) καί μήκος έσωτερικώς 19.90 μ. βορείως καί 19.85 μ. νοτίως. Δύο κιονο- 
στοιχίαι βαίνουσαι παραλλήλως πρός τον μέγαν άξονα τοΰ ορθογωνίου έχώριζον αυτόν 
είς τρία μέρη—κλίτη ή στοάς—όπως προσφυώς τάς ονομάζει ψηφιδωτή έπιγραφή τοΰ 
δαπέδου του, περί ής κατωτέρω. Αί κιονοστοιχίαι αύται άποτελούμεναι εξ εννέα κιό
νων έκάστη άντικρυζόντων παραστάδας, πλάτους καί εξοχής 0.60 μ. (πίν. 1), βαίνουσιν 
άδιασπάστως από τοΰ τοίχου τοΰ νάρθηκος μέχρι τοΰ ανατολικού εξωτερικού τοίχου 
ήτοι συμφώνως πρός τά άγνώς ελληνιστικά πρότυπα τών έπιμήκων βασιλικών τών 
παραλίων τής Μεσογείου, άποκλειομένης απολύτως τής ύπάρξεως εγκαρσίου κλιτούς 
τοΰ οποίου άλλωστε στερούνται καί όλαι αί μέχρι τοΰδε δημοσιευθεΐσαι βασιλικαί όχι 
μόνον τής Κώ, αλλά καί τών άλλων Δώδεκα νήσων 6. Έκ τών τριών στοών τοΰ ναοΰ 
ή μεν μέση έχει ελεύθερον άνοιγμα ήτοι από στυλοβάτου είς στυλοβάτην 7.30 μ., αί 
δέ άκραι 3.02 μ. Επομένως ή αναλογία πλάτους τοΰ μέσου πρός τά άκρα κλίτη είναι 
εδώ 1 : 2.42, ακολουθεί λοιπόν τον κανόνα, καθ’ ον τό μέσον κλιτός είς τάς βασιλικάς 
τών παραλίων τής Μεσογείου κατασκευάζεται μέ πλάτος ΰπερδιπλάσιον τοΰ πλάτους

1 Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΠΑΕ 1956, σ. 243 καί πίν. 116α.
2 Α. Ορλανδος, ΠΑΕ 1961, σ. 189, είκ. 8.
3 Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΔ 1929, σ. 71, είκ. 78.
4 Βασιλική Παναγίας μετά πεσσών, Forschungen 

in Ephesos IV, ι 1932, σ. 69, είκ. 85.
5 Α. Ορλανδος καί Γ. Σωτήριου, ΠΑΕ 1938,116.
6 Βασιλικαί Κώ, Baeducci, Basiliche protocri- 

stiane e bizantine a Coo, Pavia 1936.
Βασιλικαί Ρόδου, ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ABME τ. ς' 1948, 1-54.

Βασιλική Καρπάθου, Jacopi, Le basiliche paleocr. 
di Arcassa (Scarpanto) (Clara Rhodos VI-VII, 
σ. 553).
Βασιλική Κάλυμνου, Shore, Mem. Ist.Stor. Arch. 
Rodi 3, 1938, 33 εξ.
Βασιλική Άστυπαλαίας, Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, Πεπραγμ. 
Θ' Διεθν. Συνεδρ. Βυζ. Σπουδών τ. Α', σ. 233. 
Βασιλική Νισΰρου, Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, αυτόθι σ. 238.

2
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των άκρων ‘. Διά τοϋ μεγάλου αύτοΰ πλάτους τοϋ μέσου κλιτούς ό ναός προσελάμβανε 
μεγαλοπρεπή ευρύτητα.

Τα τρία κλίτη τοϋ ναοϋ δεν διαφέρουν άπ’ άλλήλων μόνον κατά το πλάτος αλλά 
κα'ι κατά την στάθμην είς ήν εύρίσκεται τό δάπεδόν των: Οΰτω τό δάπεδον τοϋ μέσου 
κλιτούς κεΐται είς στάθμην κατά 0.20 μ. ύψηλοτέραν τής τοϋ δαπέδου τών άκρων κλι
τών, αΰτη δέ πάλιν εύρίσκεται είς τό αύτό επίπεδον προς τό δάπεδον τοϋ νάρθηκος. 
Τούτου ένεκα έκτων 3 θυρών επικοινωνίας τού νάρθηκος προς τον κυρίως ναόν αί 
μέν άκραι έχουσι τά κατώφλιά των άνευ βαθμιδών, έν ω ή μέση—ή λεγομένη βασί- 
λειος—λόγφ τής διαφοράς ύψους τοϋ δαπέδου τοϋ μέσου κλιτούς φέρει προ αύτής 
ήτοι έντός τοϋ νάρθηκος, μαρμαρίνην βαθμίδα ύψους 0.20, πλάτους 0.37 κα'ι μήκους 
1.40 μ. (πίν. 1). Τό μήκος τοϋτο τής βαθμΐδος ίσοϋται προς τό άνοιγμα τής θύρας 
1.80 μ. έάν άφαιρεθή άπ’αύτοϋ τό πάχος τών δύο εκατέρωθεν, μη σωζομένων σήμερον, 
σταθμών τής θύρας ήτοι 1.80 —(0.20 + 0.20)= 1.40. Όσον δ’αφορά τάς προς τά 
πλάγια κλίτη θύρας έπικοινωνίας τοϋ νάρθηκος, αϋται είχον, ώς συνήθως, άνοιγμα 
μικρότερον τής μέσης και δη 1.32 μ. μέν ή βόρειος κα'ι 1.29 μ. ή νοτία, άνευ τών σχε
τικών σταθμών.

Έκ τοϋ μεγάλου ορθογωνίου χώρου, τον όποιον ώνομάσαμεν κ υ ρ ί ω ς ναόν, 
ό λαός ήδύνατο νά χρησιμοποιή ολόκληρον την έκτασιν αύτοΰ, εξαιρέσει εύρείας ορ
θογωνίου λωρίδος, έκτεινομένης εύθύς μέν προ τής κόγχης τοϋ ίεροϋ είς πλάτος 4.35 μ., 
είς δέ τά πλάγια κλίτη είς πλάτος 5.35 μ. Ή λωρ'ις αύτη μετά καί τής παρ’αύτήν 
ήμικυκλικής κόγχης προωρίζετο άποκλειστικώς διά τό ίερατεΐον, είχε δέ τό δάπεδον 
αύτής είς στάθμην ύι|τηλοτέραν τοϋ υπολοίπου τμήματος τών αντιστοίχων κλιτών. 
Ούτω είς μέν τό βόρειον κλιτός τό ανατολικόν αύτοϋ τμήμα, όπερ έχρησίμευεν ώς 
πρόθεσις, είχε τό δάπεδον αύτοϋ είς στάθμην ύψηλοτέραν τού υπολοίπου κλιτούς 
κατά 0.35 μ. είς δέ τό μέσον κλιτός, κατά 0.16 μ. ύψηλοτέραν τοϋ είς στάθμην 0.20 
εύρισκομένου υπολοίπου τμήματος αύτοϋ, ήτοι έν όλω είς στάθμην 0.36 μ. Αφ ετέ
ρου τό δάπεδον τοϋ ανατολικού τμήματος τοϋ νοτίου κλιτούς εύρίσκετο κατά 0.10 χα- 
μηλοτέραν τοϋ δαπέδου τοϋ κυρίως ίεροϋ (διά λόγους τούς οποίους θά έξηγήσωμεν 
βραδύτερον) αλλά πάντως κατά 0.25 μ. ύψηλοτέραν τοϋ ύπο?π)ίπου νοτίου κλιτούς. 
Τέλος τό δάπεδον τής κόγχης τοϋ ιερού εύρίσκετο είς στάθμην κατά 0.17 μ. ύψηλο
τέραν τής τοϋ προ αύτοϋ τμήματος τοϋ ίεροϋ, ήτοι είς ύψόμετρον 0.52 μ. έν σχέσει 
προς τον νάρθηκα.

Έκ τών ανωτέρω σημειωθεισών διαφορών στάθμης τών μερών τοϋ ναοϋ προ
κύπτει σαφώς—ίδία διά τό μέσον, δηλαδή τό κύριον κλιτός αύτοϋ—μία ήθελημένη 
«σκηνογραφική» διάταξις τοϋ έσωτερικοϋ χώρου. Πράγματι ή διαδοχική από τοϋ νάρ
θηκος προς τό ιερόν άνύψωσις τοϋ δαπέδου, άρχικώς κατά 0.20 μ. (νάρθηξ - μέσον 
κλιτός) είτα κατά άλλα 0.16 (μέσον κλιτός - ιερόν) καί είτα ακόμη κατά 0.16 μ. (ίερύν- 
άψίς), όχι μόνον συνέτεινε μεγάλως είς την νοεράν αΰξησιν τοϋ μήκους τοϋ ναοϋ, αλλά 
καί είς την έξαρσιν τοϋ κυρίου στόχου αύτοϋ, ήτοι τής Άγ. Τραπέζης μέ τό υπέρ αύτήν 
ύψουμενον κιβώριον ώς καί τοϋ όπισθεν αύτής σύνθρονού. 1

1 Βλ. τόν σχετικόν στατιστικόν πίνακα εν Α. Ορ- τής Μεσογειακής λεκάνης, τ. Α', Άθήναι 1952, σ. 203 
ΛΑΝΔΟΥ, Ή ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική καί 204.
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AE 1966 Δύο παλαιοχριστιανικαϊ βασιλικού τής Κω 11

γ) Αί κιονοστοιχίαι. Αί χωρίζουσαι τον ναόν ε?ς τρεις στοάς κιονοστοιχίαι άποτε-

Είκ. 5. Άποψις της νοτιάς κιονοστοιχίας από ΝΔ.

Είκ. 6. "Αποψις τής νοτιάς κιονοστοιχίας άπό ΝΑ.

λοΰμεναι, ώς ήδη έλέχθη, έξ εννέα κιόνων έκαστη ή δεν σώζονται πλέον ολόκληροι.

1 Τόν αυτόν ακριβώς αριθμόν κιόνων είχον και αί Η. Balducci, ε.ά. σ. 24, είκ. 15) καί ή μεγάλη τοΰ
έν Κώ βασιλικοί τοΰ 'Αγ. Παύλου (βλ. κάτοψιν παρά Άγ. Στεφάνου (αυτόθι σ· 17, είκ. 9).
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’Ολίγα μόνον βάθρα αΰτών διατηρούνται είσέτι κατά χώραν, έκ τών όποιων όμως 
συνάγεται ασφαλώς ό αριθμός (9) τών κιόνων έκάστης κιονοστοιχίας. Τα περισσότερα 
έκ τών βάθρων αΰτών σώζονται είς την νοτίαν κιονοστοιχίαν καί δη κατά τό δυτικόν 
ήμισυ τού ναού, έν ω ελλείπουν τά πλεΐστα τού ανατολικού ήμίσεος τής βορείου κιονο- 
στοιχίας, καταστραφέντος μετ’ αΰτών καί μέρους τού στυλοβάτου επί τού οποίου 
έβαινον (βλ. είκ. 5, 6 καί 7). Σήμερον μεταξύ τών βάθρων υπάρχουν τμήματα κοινής

’Αναστασίου Κ. Όρλάνδου ΑΕ 1966

Είκ. 7. "Άποψις τής βορείου κιονοστοιχίας από Νότου.

τοιχοποιίας (είκ. 7 καί 8) προερχόμενα είτε εξ υψηλού (0.60 μ.) κτιστού στυλοβάτου, εϊτε 
έκ τών τοίχων μεταγενεστέρας βασιλικής, περιορισθείσης τής αρχικής, μετά κατα
στροφήν, μόνον είς τό μέσον κλιτός, ώς συνέβη καί είς πολλάς άλλας βασιλικός, ώς 
π.χ. είς την τού Καστρίου Χερσονήσου Κρήτης (Ορλανδος, ΠΑΕ 1959, σ. 220)^ 

Οί κίονες έβαινον, κατ’ άρχαΐζοντα τρόπον, έπί μαρμάρινων κυβικών βάθρων 
(είκ. 8) ώς τούτο συνηθίζετο ιδία κατά τούς ρωμαϊκούς αΰτοκρατορικούς χρόνους. Διά 
την περίπτωσιν τής αρχικής κατασκευής υψηλού κτιστού στυλοβάτου μετά παρεμβαλ- 
λομένων μαρμάρινων βάθρων στηριζόντων τούς κίονας παρατηρούμεν, ότι τοιοϋτοι 
υψηλοί στυλοβάται δεν είναι ασυνήθεις είς παλαιοχριστιανικός βασιλικός, ιδία τής 
Μ. ’Ασίας1 καί τών νήσων τού Αιγαίου 1 2. Φαίνεται μάλιστα ότι τοιούτοι υψηλοί στυ- 
λοβάται έφηρμόζοντο, ΐνα άποφευχθή ή δαπανηρά προμήθεια καί μεταφορά μεγάλων 
κορμών μαρμάρινων κιόνων, τού άπαιτουμένου δι’αΰτούς ΰψους κερδιζομένου διά τού

1 Βασιλική "Ασσου (Ceark, Investigations at As- 
sos, a. 187, σ. 2).

2 Βασιλικά! Λέσβου .' Ύψηλομετώπου καί Άφεν- 
τέλλη (Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΔ 12, 1929, σ. 11, είκ. 7) καί 
Άργάλων (Δ. Ευαγγελιδης, ΑΔ 13, 1930/31, σ. 8). 
Υψηλόν στυλοβάτην παρουσιάζει επίσης καί ή βασι

λική τής Σικυώνος (Ορλανδος, ΠΑΕ 1933, σ. 86), εις 
δέ τήν έπί τοΰ εργαστηρίου τοΰ Φειδίου άνεγερθεΐσαν 
βασιλικήν τής ’Ολυμπίας τό ϋψος τοΰ στυλοβάτου τών 
κιονοστοιχιών φθάνει τά 0.85 μ. (Curtius - Adx.ER, 
Olympia, Die Ergebnisse κλπ. τ. II, 1892, σ. 46 καί 
Tafelband I, πίν. LXVII-LXX).
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AE 1966 Δύο παλαιοχριστιανικού βασιλικού τηξ Κΰ 13

μεγάλου ΰψους τού στυλοβάτου. Έπΐ υψηλών κυβικών άνευ κυματίων βάθρων έβαινον 
ομοίως και οί κίονες τών κιονοστοιχιών τής έν Καρπάθω βασιλικής τής Άρκασίας 
(βλ. εικόνα παρά G.Jacopi έν Clara Rhodos VI-VII, σ. 562, είκ. 12). Το μάρμαρον τών

Είκ. 8· "Εν τών μαρμάρινων βάθρων τής Ν. κιονοστοιχίας μετά τής επ’ αύτοϋ βάσεως.

βάθρων 1 είναι κυανόλευκον, τό δέ ολικόν των ύψος 0.59 μ. ’ Ανω καί κάτω φέρουν 
τετραγώνους πλίνθους, πλευράς 0.61 μ., συναπτομένας προς τον κορμόν διά καλώς λα- 
ξευμένου λεσβίου κυματίου (είκ. 8 καί 10), τοΰθ’ δπερ καθιστά βεβαίαν την εξ αρχαιό
τερων, ρωμαϊκών οικοδομημάτων προέλευσίν των καί έκ νέου χρησιμοποίησιν, την 
οποίαν άλλως τε έπιβεβαιοΐ καί ή επί τοΰ τρίτου από Δυσμών βάθρου τής νοτίας κιονο- 
στοιχίας παρουσία λειψάνων άνθοπλοκάμου καί βουκρανίου.

Έπί τών βάθρων έστηρίζοντο οί κίονες μεσολαβήσει μαρμάρινων βάσεων έκ τών 
οποίων εύρέθησαν πλείονα τεμάχια (είκ. 9). ’Αποτελούνται δ’ αί βάσεις αΰται έκ τε-

1 Περί τής χρήσεως βάθρων εις κίονας παλαιοχρι
στιανικών βασιλικών (βλ. Α. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, Ή ξυλόστε- 
γος παλαιοχριστιανική βασιλική τής Μεσογειακής λε
κάνης, Τ. Β’, 1954, σ. 267, είκ. 213 (Βασιλική Δαφνου- 
σίων Λοκρίδος) καί 268, είκ. 215, 3, 4 (βασιλικαί Μή-

νιγγος Β. ’Αφρικής καί Καλάτ - Σιμάν Συρίας). "Ομοια 
βάθρα παρουσιάζουν καί αί βασιλικαί τοΰ Σαβαραθά τής 
Β. ’Αφρικής (Ward Perkins, Archaeologia 95, 1953, 
είκ. 5), καί τής Χερσονήσου Ν. Ρωσίας, Pamiatniki 
christianskago Chersonesa, Moskbal905, σ. 93,είκ·7.
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14 ’Αναστασίου Κ. Όρλάνδβυ ΑΒ 1966

τραγώνου πλίνθου, «σπείρας» τομής περίπου τετάρτου κύκλου και μικρού κυλινδρικού 
τμήματος (είκ. 9).

Τα εύρεθέντα έξ ύποκυάνου πάντα μαρμάρου τεμάχια βάσεων δεν παρουσιά
ζουν απόλυτον ταυτότητα διαστάσεων. Οΰτω αί πλίνθοι αύτών έχουν άλλη πλευ
ράν 0.445, άλλη 0.46 μ. καί άλλη 0.56 μ. Ποικίλλει επίσης καί το ολικόν των ύψος 
άπό 0.20 έως 0.25 μ. Διάφορος ωσαύτως έμφανίζεται καί ή διάμετρος τού άνω κυλιν
δρικού των τμήματος· διότι άλλη έξ αύτών μετρεΐ 0.34 μ. καί άλλη 0.42 μ. Συνάγεται 
έκ τούτου, δτι αί μικροτέρας διαμέτρου βάσεις θά ανήκουν είς κίονας άνω ορόφου

Είκ. 9. Μαρμάρινοι βάσεις κιόνων, ών δυο μετά πλαγίων εγκοπών διά θωράκια.

(γυναικωνίτου). Ή άνω επιφάνεια τών βάσεων φέρει είς τό κέντρον της κυλινδρικήν 
οπήν διαμέτρου 0.07 καί βάθους 0.04 χάριν γομφώσεως τού κορμού τού κίονος, επι
τυγχανόμενης τή βοήθεια αΰλακος μολυβδοχοΐ'ας (είκ. 10, κάτω αριστερά). Προσθέτομεν 
έν τελεί ότι τινές τών βάσεων παρουσιάζουν πλαγίως καί ορθογώνιον εγκοπήν, δια
στάσεων 0.06 X 0.04 μ., προφανώς χάριν σφηνώσεως έν αύτή θωρακίου κλείοντος τό 
σχετικόν μετακιόνιον διάστημα1. Έν ή όμως περιπτώσει οί κίονες έβαινον έπί μεμονω
μένων βάθρων ήτοι άνευ μεσολαβήσεως τού κτιστού στυλοβάτου (είκ, 8), δεν είναι δυ
νατόν αί βάσεις, αί φέρουσαι τάς έγκοπάς, νά ανήκουν είς τούς έπί τών βάθρων βαί
νοντας κίονας, διότι τότε τά μεταξύ αύτών θωράκια θά έ'μενον μετέωρα κατά τά μετα
κιόνια διαστήματα. Έν τοιαύτη περιπτώσει θά πρέπει αί βάσεις αύται νά ανήκουν 
είς τούς κίονας τού γυναικωνίτου ή είς τούς τού κιβωρίου.

Έκ τών μαρμάρινων κορμών τών κιόνων εύρέθησαν κατά τήν άνασκαφήν αρκετά, 
κολοβά δυστυχώς, τεμάχια· άλλα δέ πάλιν, ακριβώς όμοια (είκ. 11), άπόκεινται σήμερον 
παρά τον ναόν τών "Αγ.’Αποστόλων, ευρισκόμενον ολίγον έξω τής Άντιμαχείας, έπί τού

1 Ή χρήσις θωρακίων πρός φράξιν τών μετακιονίων νικάς βασιλικός. Βλ. σχετικώς Α. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, Ή ξυλό- 
διαστημάτων καί ή οΰτω επιτυγχανόμενη άπομόνωσις στεγος παλαιοχριστιανική βασιλική τής Μεσογειακής 
τοϋ μέσου κλιτούς, ήτο συχνοτάτη είς παλαιοχριστια- λεκάνης, Άθήναι 1954, τ. Β, σ. 265,
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AE 1966 Δύο ηαλαιοχριατιανικαί βασιλικαί τής Κώ 15

δρόμου, όστις συνδέει την Άντιμάχειαν προς τό Μαστιχάρη. Μεταξύ τών τελευταίων 
τούτων υπάρχει καί εις ακέραιος κορμός ολικού ύψους 2.065 μ. (είκ. 10, δεξιά).
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Είκ. 10. Βόθρον, βάσις καί κορμοί κιόνων τής βασιλικής τοΰ Μαστιχάρη.

Οί κορμοί ήσαν, ώς εΐθιστο, άρράβδωτοι, ώς μόνην δε διακόσμησιν έ'φερον εις 
άπόστασιν 0.38 έως 0.41 μ. από τής άνω επιφάνειας των μέγαν, άνάγλυπτον, άνισο-
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16 ’Αναστασίου Κ. Όρλάνδου ΑΕ 1966

σκέλη \ σταυρόν, ΰψους 0.38 εως 0.41 μ. καί πλάτους 0.275 εως 0.295 μ. (είκ. 12).

Είκ. 11. Κορμοί κιόνων άποκείμενοι παρά τόν ναόν των Άγ. ’Αποστόλων Άντιμαχείας.

Είκ. 12. Τεμάχια κοριιών κιόνων μειά μεγάλων αναγλύφων σταυρών, εΰρεθέντα κατά τήν άνασκαφήν.

Τοιοΰτων μεγάλων διακοσμητικών σταυρών συχνή χρήσις έγίνετο κυρίως είς παλαιο- 
χριστιανικάς βασιλικός τών νήσων τοϋ Αιγαίου πέλαγους2 και τής Δωδεκάνησου3,

1 Τόν κακώς ονομαζόμενοι1 «λατινικόν» σταυρόν, 3 Βασιλικαί Ρόδου, Μεσαναγροϋ (ΟΡΛΑΝΔΟΣ,
άφ' οΰ είναι, καί περισσότερον μάλιστα, έν χρήσει είς ΑΒΜΕ τ. 6, 1948, σ. 38, είκ. 32 καί Ξυλόστεγος βασι-
τήν ’Ανατολήν. λική, σ. 276, είκ. 224), 'Αγ. Στεφάνου Κώ (άδημο-

2 Βασιλική Τριών’Εκκλησιών Πάρου (ΟΡΛΑΝΔΟΣ, σίευτος είσέτι).
ΠΑΕ 1960, σ. 249 πίν. 181β).
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όλιγώτερον δέ εις την ηπειρωτικήν Έλ?ιάδαΕίς τάς νήσους μάλιστα ή χρήσις 
σταυρών έπεξετάθη κα'ι εις τούς διαχωριστικούς κιονίσκους τών παραθύρων2.

Οί κορμοί τών κιόνων άπέληγον κάτω μέν είς έλαφράν άπ όθεσιν άνω δέ είς 
μικράν σπείραν μετ’ αποφυγής (είκ. 10 καί 12).

Είκ. 13. Κάτω : κατόψεις. "Ανω: πρόσθια κα! πλαγία όψις του ιωνικοί μετ’ επιθήματος κιονόκρανου.

Ή κάτω διάμετρος τών εύρεθέντων τεμαχίων, ήτις φέρει είς τό κέντρον καί κυ
λινδρικήν οπήν γομφώσεως τοΰ κορμού, αντιστοιχούσαν προς τήν είς τό κέντρον τής 
άνω επιφάνειας τών βάσεων εΰρισκομένην, κυμαίνεται μεταξύ 0.37 καί 0.40 μ. λόγφ 
δέ τής έλαφράς μειώσεως, τήν όποιαν παρουσιάζουν οί κορμοί, ή διάμετρός των κυ
μαίνεται μεταξύ 0.32 καί 0.345 μ. Ίσχνότερον κάπως τών άλλων κορμόν παρουσιάζει 
τεμάχιον μεγ. σωζ. ύψους 1.22 μ. (είκ. 10, δεξιά τού μέσου), κοσμούμενου καί αύτό δι’ 
άναγλύφου σταυρού, ύψους 0.38 μ. Τούτο είναι πιθανόν να προέρχεται έκ τής κιονο- 
στοιχίας άνω ορόφου, οιος ασφαλώς θά υπήρχε, τουλάχιστον ύπεράνω τού νάρθηκος, 
ώς θέλομεν εξηγήσει κατωτέρω.

1 Βασιλικαί : Φθιωιίδων Θηβών Θεσσαλίας (Βασιλι- 2 Καταπολιανή Πάρου, JBWBI.I. - Hasluck, The 
κή Α, Γ. Σωτήριου, ΑΕ 1929, είκ. 41), Φιλίππων Church of our Lady of the Hundred Gates in Pa- 
(P. LemereE, Philippes et la Macedoine Orientale, ros, είκ. 37, —Βασιλική Άφεντέλλη Λέσβου, Ορλαν- 
σ· 403 καί πίν. X και XXVII, 2). ΔΟΣ, ΑΔ 12, 1929, σ. 8, είκ. 4 καί σ. 9, είκ. 5.

3
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18 'Αναστασίου Κ. Όρλάνδου ΑΕ 1966

Είκ. 14. Άναπαράστασις ενός τών στηριγμάτων 
τών κιονοστοιχιών μετά των επ’ αύτοΰ τόξων.

Έν άντιθέσει προς τάς βάσεις και τούς 
κορμούς, τών οποίων εύρέθησαν πλείονα 
τεμάχια, εκ τών στεφόντων τούς κίονας 
κιονοκράνων εν καί μόνον εύρέθη. Είναι 
δε τούτο μαρμάρινον, ιωνικόν μετ’ επιθή
ματος (είκ. 13) *. Ή κάτω διάμετρός του,
0.3ό μ., συμφωνεί πλήρως προς την άνω 
διάμετρον τού εις 'Αγ. Άποστό?ιους τής 
Άντιμαχείας άποκειμένου ολοκλήρου κορ
μού (είκ. 10, δεξιά). Το ολικόν ύψος τούκιο- 
νοκράνου είναι 0.225, ή δε άνω του επι
φάνεια σχηματίζει ορθογώνιον διαστάσεων
0.49 X 0.80 μ., πλέον ή επαρκές προς έδρα- 
σιν τών τόξων, τα οποία έγεφύρουν τα 
μεταξύ τών κιόνων κενά.

"Αξιόν σημειώσεως είναι ότι ό έχινος 
τού εύρειΊέντος κιονοκράνου δεν φέρει, ώς 
συνήθως, γεγλυμμένα έν ή πλείονα ώά, 
ούτε δέ καί αί έκατέρωθέν του έλικες δη- 
λούνται πλαστικώς. Είναι ?ιθΐπόν προφα
νές, ότι λόγω οικονομίας τό κιονόκρανον 
έλαβε μέν γενικώς την μορφήν ιωνικού 
μετ’επιθήματος, άφέθησαν όμως ακόσμητα 
τα επί μέρους στοιχειά του, εξαιρέσει τής 
κεκλιμένης επιφάνειας τής έτέρας τών στε
νών πλευρών τού έπιθήματος —προφανώς 
τής βλεποΰσης προς τό μέσον κλιτός— 
ήτις διεκοσμήθη δΤ αναγλύφου σταυρού 
πλάτους 0.18 καί πάχους σκελών 0.025 μ. 
(είκ. 13 καί 14). Πάντως τό περιγραφέν 
κιονόκρανον δεν φαίνεται λαξευθέν τελείως, 
ώς άποδεικνύουν αί κατά την πλαγίαν αυ
τού όψιν παρατηρούμενοι διαδοχικοί ται- 
νίαι ξοΐδος (ντισιλίδικο) (είκ. 13, άνω δε
ξιά), αί όποϊαι συνήθως τελικώς λειαίνον- 
ται χάριν τής ομοιομόρφου καί ομαλής έμ- 
φανίσεως τού μαρμάρου.

Σημειωτέον έν τέλει, ότι όμοιον άπλο

ι ’Ιωνικά μετ’ έπιθήματος κιονόκρανα έκόσμουν καί 
τούς κίονας τών κιονοστοιχιών δύο άλλων βασιλικών τής 
Κώ : Άγ. Στεφάνου καί Άγ. Γαβριήλ (Balducci, έ.ά· 
σ. 18 καί είκ. 31).
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Τ

1

ποιημένον ιωνικόν μετ’ επιθήματος κιονόκρανον εύρέθη καί εις την βασιλικήν Τηγα
νιού τής Σάμου (Α. Μ. Schneider, AM 1929, σ. 116, είκ. 7).

Συμφώνως προς τ’ ανωτέρω λεχθέντα, τό ολικόν ύψος 
τών κιόνων (υπό την προϋπόθεσιν ότι ό παρά τούς Άγ. ’Απο
στόλους κορμός ανήκει εις την βασιλικήν τοΰ Μαστιχάρη) 
ίσοΰτο προς τό άθροισμα τών υψών τών έξης στοιχείων 
του: α) ύψος βάθρου 0.59 + β) ύψ. βάσεως 0.225 + γ) ύψος 
κορμού 2.065+ δ) ύψος κιονοκράνου 0.225= -3.105 μ. (είκ. 14).

Τά μεταξύ τών κιόνων κενά θά έγεφυροϋντο βεβαίως δι’ 
ή μικυκλικών, ελαφρώς υπερυψωμένων τόξων επειδή όμως δεν 
εύρέθησαν τεμάχια έξ αυτών, άγνοοΰμεν άν ταϋτα ήσαν εξ 
οπτόπλινθων ή, όπερ πιθανώτερον, έκ πωρολίθων, δεδομένης 
τής μεγάλης ψειδοΰς περί τήν χρήσιν οπτόπλινθων, ήτις παρα- 
τηρεΐται εις τήν έξεταζομένην βασιλικήν.

Παράθυρα. Ό κυρίως ναός έφωτίζετο κατά, τό ισόγειον 
διά παραθύρων άνοιγομένων μόνον επί τοΰ βορείου μακροϋ 
πλαγίου τοίχου του, διότι ό νότιος έφράσσετο άπό τό προς Νό
τον ύψούμενον συγκρότημα τοΰ διακονικού. Άγνωστος παρα
μένει ό αριθμός τών παραθύρων, επειδή οί τοίχοι δεν διετηρή- 
θησαν μέχρι τοΰ ύψους, άπό τό όποιον ήνοίγοντο τά παράθυρα.
Τοΰτο μόνον είναι βέβαιον, ότι τά παράθυρα τών πλαγίων 
τοίχων δεν ήσαν μονόλοβα- διότι εύρέθη κατά τήν άνασκαφήν 
τοΰ βορείου κλιτούς ό κορμός μαρμάρινου διαχωριστικοΰ άμφι-

κιονίσκου (είκ. 15), ύψους

V

Είκ. 15. 'Οριζόντια τομή 
1.01 μ. πάχους 0.25 καί πλά- και πλαγία δψις διαχωριστι-

τους 0.34 κάτω καί 0.31 άνω κοΰ κιονίσκου παραθύρου, 
(λόγω τής μειώσεως τήν οποίαν παρουσιάζει). Κατά 
τάς πλαγίας αύτοΰ πλευράς ό άμφικιονίσκος έφε- 
ρεν, ώς συνήθως, καθ’ όλον του τό ύψος επίπεδον 
ταινίαν, πλάτους κάτω 0.15 καί άνω 0.12 (είκ. 15), 
χρήσιμον διά τήν εύχερεστέραν προσαρμογήν τοΰ 
τετραξύλου τοΰ φεγγίτου.

Επί τής άνω έπιφανείας του φέρει ό άμφι- 
κιονίσκος εν τώ μέσω κυλινδρικήν οπήν, διαμέτρου 
0.04, χάριν γομφώσεως τοΰ κιονοκράνου του, όπερ 
όμως δεν εύρέθη. Άν κρίνωμεν όμως έξ άλλου εύ- 
ρεθέντος κιονοκράνου (είκ. 16), άνήκοντος δε εις άλ
λον άμφικιονίσκον, τοΰ οποίου δεν εύρέθη ό κορμός 

όστις πάντως εφερε κατα τά πλάγια τήν τυπικήν επίπεδον ταινίαν (είκ. 16) θά εΐχε 
καί αύτό όμοίαν μορφήν κοσμούμενον κατά τάς στενός αύτοΰ πλευράς δι’ αναγλύφων

Είκ. 16. Κιονόκρανον άμφικιονίσκου 
διλόβου παραθύρου.
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σταυρών. Τό ΰψος τοΰ έν λόγω κιονόκρανου είναι 0.2ό μ., ό δέ άβαξ του είχε διαστά
σεις 0.25 X 0.50 μ. Δεν είναι δι’ αυτό άπίθανον ν’ ανήκε τό κιονόκρανον τοΰτο εις 
παράθυρον τοΰ φωταγωγού. Διότι φωτιστικά παράθυρα θά ύπήρχον βεβαίως καί 
επί τοΰ ύπερυι|>ωμένου φωταγωγοΰ τοΰ μέσου κλιτούς.

Γυναικωνίτης. Εϊπομεν ανωτέρω, ότι βάσεις τινές κιόνων παρουσιάζουσι διάμε
τρον μικροτέραν καί ότι εις των εύρεθέντων κορμών κιόνων είναι κάπως ισχνότερος

Είκ. 17. Κάτοψις, τομή καί προοπτική οψις τοΰ κοσμήτου.

τών λοιπών καί θά πρέπει τούτου ένεκα νά άνήκΐ), ως καί αί βάσεις, εις κιονοστοιχίαν 
ορόφου. Ή ΰπαρξις τοιούτου ορόφου είς την ήμετέραν βασιλικήν συνάγεται ασφαλώς 
καί έκ τών εξής δύο σημαντικωτέρων τεκμηρίων:

α) Έκ τής εύρέσεως μαρμάρινης πλακός όλικοΰ μήκους 1.23 μ., πλάτους 0.58 μ. 
καί πάχους 0.13 μ., έχούσης την μέν κάτω αυτής επιφάνειαν άδρώς λαξευμένην (είκ. 17), 
την δέ άνω λείαν καί καταλήγουσαν κατά την έτέραν τών μακρών αυτής πλευρών είς 
παχεϊαν σπείραν, ώς ή είκών 17 δεικνύει. Τοιαύτης όμως διατομής μακροί λίθοι προ
έρχονται, ώς εξ άλλων παραδειγμάτων 1 κατά χώραν ευρισκομένων διδασκόμεθα, έκ 
κοσμητών, ήτοι ζωνών τεθειμένων ύπεράνω τών τοξοστοιχιών καί σημειωνουσών την 
θέσιν τοΰ πατώματος τοΰ άνω ορόφου, τοΰ οποίου καί άποτελοΰσι την προς τό μέσον 
κλιτός άπόληξιν.

1 Βλέπε σχετικώς Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Ή ξυλόστεγος καί Άγ. Τίτου Γόρτυνος Κρήτης) καί σ. 379, είκ. 345 
παλαιοχριστιανική βασιλική τής Μεσογειακής λεκάνης, (βασιλική Ύψηλομετώπου Λέσβου), 
τ. Β, 1954, σ. 377, είκ. 367 (Βασιλικοί Ντερέ Άγκσύ
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β) Έκ τής κατά την άνασκαφήν άποκαλύψεως τοΰ κάτω μέρους δύο συμμετρικώς 
κατά τά πλάγια κλίτη κατεσκευασμένων κτιστών κλιμάκων (πίν. 1 καί είκ. 18 και 19) 
ανόδου, πλάτους 1.22μ. και μήκους 2.55 μ., έφ ών σώζονται σήμερον πέντε έν όλω

Είκ. 18. "Αποψις του βορείου κλιτούς άπ* ’Ανατολών.
Εις το βάθο; δεξιά ή κλιμαξ ανόδου εις τον γυναικωνίτην.

βαθμίδες, πλάτους 0.30 μ. και ύψους 0.24 -0.29 μ. συνολικού δέ ύψους 1.16 μ. (είκ. 20), 
έπενδεδυμέναι άλλοτε διά κονιάματος, λείψανα τοΰ όποιου διατηρούνται ακόμη.

Τό περιγραφέν κάτω μέρος τής κλίμακος έφαπτόμενον κατά την μίαν μακράν 
αύτοϋ πλευράν τοΰ αντιστοίχου πλαγίου μακροΰ τοίχου τοΰ κυρίως ναού, απέχει τοΰ 
χωρίζοντος τον νάρθηκα άπό τοΰ κυρίως ναοΰ τοίχου 1.22 μ. Τό μικρόν τούτο κενόν 
θά έκαλΰπτετο υψηλά διά κυλινδρικής καμάρας διευθυνομένης καθέτως προς τούς 
εξωτερικούς μακρούς τοίχους καί χρησιμευοΰσης ΐνα στηρίξη τάς ύψηλοτέρας βαθμί
δας τής κλίμακος, ώς ή παρατιθεμένη (είκ. 20) άναπαράστασις δεικνύει.

Έκ των ανωτέρω προκύπτει σαφώς, ότι αί δύο αύστηρώς συμμετρικώς κατά τά 
πλάγια κλίτη κατεσκευασμέναι κτισταί κλίμακες ανόδου, έχουσαι την αρχήν των 
προς Άνατολάς, κατεσκευασμέναι δέ άρχικώς, διότι τά σχέδια τοΰ ψηφιδωτού δαπέ
δου τών οικείων κλιτών παρακολουθοΰσι τό περίγραμμα αυτών (πίν. 1, Δ, Δ .)
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έχρησίμευον προς άνοδον των πιστών εις τον άνωθεν τοΰ νάρθηκος γυναικωνίτην, 
πιθανώτατα δέ και εις τον δροφον των πλαγίων κλιτών.

Λίθιναι εσωτερικά! κλίμακες ανόδου τοποθετημένοι εντός τών πλαγίων κλιτών

Είκ. 19. "Αποψις τοΰ νοτίου κλιτούς απ' 'Ανατολών.
Εις τό βάθος αριστερή ή κλΐμαξ ανόδου εις τόν γυναικωνίτην.

τής βασιλικής δεν γνωρίζω να εύρέθησαν αλλαχού μέχρι τοϋδε. Πάντως χαρακτηρι
στική είναι ή εντός τού κυρίως ναού και ούχι εις τόν νάρθηκα τοποθέτησίς των, γε- 
νομένη προφανώς ινα μη άνέρχωνται εις τόν γυναικωνίτην οί εις τόν νάρθηκα παρα- 
μένοντες κατηχούμενοι.

Δεδομένης α) τής άπο τοΰ δυτικού τοίχου τού ναού άποστάσεως τής αρχής τών 
κλιμάκων ^ 3.92+3.77 μ. \ g κα! β) τού πλάτους (0.30 μ.) καί τού ύψους (0.25 μ.)

τών βαθμιδών τών κλιμάκων, τό ύψος εις τό όποιον εύρίσκετο τό πάτωμα τοΰ γυναι- 
κωνίτου υπέρ τό δάπεδον τών πλαγίων κλιτών υπολογίζεται εϊς 4.00 μ., υπό την προ- 
ϋπόθεσιν ότι βαθμίδες θά ύπήρχον και επί τοΰ πάχους τού μεταξύ νάρθηκος και ναού 
τοίχου.

Τό οΰτω ύπολογιζόμενον ύψος σύμφωνε! κατά προσέγγισιν προς τό δι’ άλλης 
οδού ύπολογιζόμενον ήτοι προς τό προκύπτον έκ τού αθροίσματος: α) τού ύψους τών

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:22 EEST - 54.226.8.97



AE 1966 Δύο παλαιοχριστιανικά! βασιλικά! τής Κω 23

κιόνων (3.10 μ.) β) τοϋ βέλους των γεφυρούνιων τά κενά τών κιόνων ή μικυκλικών τό
ξων 1 (0.70) συν ττ) σχετική (± 0.06 μ.) υπερυψώσει αυτών γ) τοΰ πάχους τών τόξων 
(0.15 μ.) καί δ) τοϋ πάχους τοΰ κοσμήτου (0.13 μ.) ήτοι έν όλω 4.10 μ., εις τό όποιον 
θά πρέπει νά προστεθή κα'ι ή διαφορά ΰψους (0.20 μ.) τής στάθμης τοΰ μέσου 
κλιτούς άπό τής τών άκρων κλιτών. Λαμβάνομεν οΰτω συνολικόν ύψος 4.30, κατά 
προσέγγισιν ϊσον προς τό διά τής πρώτης καί άσφαλεστέρας όδοΰ προκΰψαν 4.00 μ.

Τό 'Ιερόν Βήμα. Ώς ήδη έλέχθη, ό διά τον κλήρον προωρισμένος χώρος—το ιε
ρόν—κατελάμβανε πλήν τής ήμικυκλικής άψΐδος α) μίαν προ αυτής εύρεΐαν (4.35) 
λωρίδα, έκτεινομένην καθ’ δλον τό πλάτος τοΰ μέσου κλιτούς κα'ι β) δυο άλλας πλατυ
τέρας (4.70)λωρίδας εντός τών πλαγίων κλιτών. Οΰτω τό ιερόν διηρεΐτο διά τών κιονο- 
στοιχιών τοΰ ναοΰ, αΐτινες έ'βαινον μέχρι τοΰ άνατολικοΰ τοίχου, είς τρία τμήματα-' έν 
βόρειον, πλάτους 3.02 μ., άντιστοιχοΰν προς τό βόρειον κλιτός καί περιλαμβάνον την 
πρόϋεσιν, έν μέσον τμήμα, πλάτους 7.30 μ., τό κυρίως ιερόν βήμα, περιλαμβάνον την 
Άγ. Τράπεζαν μετά τοΰ στεγάζοντος αυτήν κιβωρίου καί τό όπισθεν αυτής σνν&ρονον, 
καί έν νότιον, πλάτους 3.02 μ., άντιστοιχοΰν προς τό νότιον κλιτός, άποτελοΰν δέ παράρ
τημα τοΰ γειτονικοΰ προς αυτό προσκτίσματος τοΰ διακονικού (Κ, Θ). Ώς δέ ήδη εϊπο- 
πομεν, καί τά τρία ταΰτα μέρη εΐχον τό δάπεδον αυτών είς στάθμην ΰψηλοτέραν τών 
αντιστοίχων κλιτών.

*Η άψ'ις τοϋ ιερού (είκ. 21) έ'φερε κατά την εσωτερικήν ήμικυκλικήν αυτής περι
φέρειαν τέσσαρας ή πέντε σειράς θεατρικώς διατεταγμένων εδωλίων ήτοι τό λ,εγόμενον 
σνν&ρονον1 2, ή κνκλιον προωρισμένον, ΐνα είς αυτό κάθηνται ό επίσκοπος καί οί κληρικοί 
α βαθμοΰ. Τών έν λόγω σειρών εδωλίων, αΐτινες θά έφθανον άνω μέχρι τοΰ τοίχου, 
διατηρείται σήμερον ή εκ τοιχοποιίας υποδομή τών δύο μόνον κατωτάτων σειρών, πα- 
ρουσιάζουσα βαθμιδωτήν διάταξιν (πίν. 1 καί είκ. 21). ’Όπισθεν τής υποδομής ταύτης 
άπεκαλύφθη ήμικυκλικός διάδρομος πλάτους 0.52 μ., δστις θά έκαλύπτετο υπό τών 
εδωλίων τής άνωτάτης σειράς, θά ήτο δηλαδή κρυπτός.

Τοιοΰτοι σκεπαστοί ήμικυκλικοί διάδρομοι υπό τό σύνθρονον δεν είναι ασυνήθεις 
είς παλαιοχριστιανικός βασιλικός3, ιδίως δμως συναντώνται είς έλ?\.ηνιστικάς βασιλικός 
μεγάλης κλίμακος, ώς ή βασιλική τής Άγ. Ειρήνης 4 Κωνσταντινουπόλεως, καί αί έν 
Νικοπόλει βασιλικαί Α (Δουμετίου0) καί Β (Άλκίσωνος 6). Είς ταΰτας ό κρυπτός ήμι-

1 Τό μήκος τοΰ βέλους τοΰ τόξου (0.70 μ.) υπολογί
ζεται εις τό ήμισυ τής διαμέτρου τοϋ ημικυκλίου τών 
γεφυρούντων τά κενά τόξων (1.40 μ.), σύν τή προσ
θήκη μικράς τίνος υποθετικής ύπερυψώσεως (0.0ό μ.). 
Προκύπτει δέ ή είρημένη διάμετρος αν άπό τής άπ’ 
άξονος είς άξονα άποστάσεως τών βάθρων τών κιόνωνι 
(οϋσης κατά μέσον όρον 1.93 μ.) άφαιρεθή τό πάχος 
τών τόξων κατά τάς γεννήσεις των, δπερ πρεπει νά 
ήτο κατά τινα (0.04-0.06) εκατοστά μικρότερον τοΰ 
πλάτους (0.49 μ.) τοΰ άβακος τών ιωνικών κιονοκρά- 
νων τής στοάς, ήτοι περίπου 0.43 έως 0.45 μ. Προ

κύπτει οΰτω μήκος βέλους = 0.70.

2 Τά σύνθρονα συνηθίζοντο πολύ είς τάς νήσους ώς
π.χ. έν Πάρω (Καταπολιανή) (JEWELL-Hasluck, The
Church of our Lady of the Hundred Gates in Pa

ros, London 1929, πίν. 10), έν Καρπάθφ ( Αγ. Σο
φία) (R. Dawkins έν BSA 1902/3, σ. 208, είκ. 13), 
Νισύρω, βασιλ. Κήπων (Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, Πεπραγμέ
να Θ' Βυζ. Συνεδρίου, σ. 239), έν Λέσβω (βασιλ. Άφεν- 
τέλλη) (Ορλανδος, ΑΔ 1929, σ. 48, είκ. 49), έν Κώ, 
βασιλική Άγ. Στεφάνου (μικρά) (Orlandos, Actes 
Ve Congres, σ. 205, είκ. 8).

3 Βλ. σχετικώςΑ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Ξυλόστεγον παλαιοχρ. 
βασιλικήν, σ. 494.

4 W. S. George, The Church of Saint Eirini at 
Constantinople, πίν. 4 καί 5.

5 Αλ. Φιλαλελφευς, AE 1916. σ. 34 καί 1917, σ. 49, 
είκ. 1 (Δουμετίου),

6 Ορλανδος, Ξυλόατεγος βασιλ. σ. 495, είκ. 455. 
Ορλανδος - Σωτήριου, ΠΑΕ 1937 παρ. πίν. (Άλκί-

σωνος).
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Είκ. 21. “Αποψις τής άψΐδος χοϋ ίεροϋ άπό ΝΔ.

αύτοϋ άνήρ, μέσφ θυρών άνοιγομενών κατά τά άκρα τής χορδής τοϋ ημικυκλίου τής

κυκλικός διάδρομος είχεν ύψος καί πλάτος τοσοΰτον, ώστε να δύναται νά διέλθη δι’

ΖΖΖΊ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ 

ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΑΝΟΔΟΥ ΕΙΣ 

ΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝΙΤΗΝ

2/ν\
=4-

Είκ. 20. Τομή κατά μήκος τής βορείου κλίμακος ανόδου εις τον γυναικωνίτην. 
Τά σωζόμενα μέρη δηλοΰνται διά διαγραμμίσεως.
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άψΐδος. Ένταΰθα δμως τό πλάτος 0.52 
ύψος τοΰ διαδρόμου είναι αμφίβολον αν

καί τό εις 0.80 ύπολογιζόμενον ελεύθερον 
έπέτρεπε την άνετον κυκλοφορίαν άνδρός

πλήν ίσως μόνον παιδιού \ Έν πάση όμως περιπτώσει ή κατασκευή του ένταΰθα
1 Τούτ’ αύτό συμβαίνει καί εις τήν βασιλικήν Άφεν- κρότερον άνοιγμα 0.40 μ. καί ύψος 1.00 μ. (Α. Ορ- 

τέλλη τής Λέσβου, ένθα ό διάδρομος εχει ακόμη μι- ΛΑΝΔΟΣ, ΑΔ 12, 1929σ. 48, είκ. 50).

4
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26 AE 1966’Αναστασίου K. Όρλάνδου

δεν ήτο δλως άσκοπος· διότι έπήρχεχο δι αυτής οικονομία εις υλικά δομής.
Ή κατωτάτη σειρά των εδωλίων διέγραφεν ημικύκλιον διαμέτρου 3.65 μ., όμολό- 

γως δε προς ταΰτην έβαινον καί αί υπόλοιποι σειραί. Τά εδώλια ήσαν έπενδεδυμένα 
διά μαρμάρινων πλακών κατά τε τά οριζόντια καί τά κατακόρυψα αυτών τμήματα, 
πάχους άντιστοίχως 0.03 καί 0.02 μ., ών σώζονται ακόμη ολίγα τεμάχια εις τινα σημεία-

ν

Είκ. 23. Κιονόκρανον έκ τοϋ παραθύρου τοΰ ίεροϋ.

Συνυπολογιζομενού καί τοϋ πάχους τών πλακών έπενδΰσεως το μεν ύψος τών 
εδωλίων προκύπτει 0.21 έως 0.22, τό δέ πλάτος 0.31, όπερ ίσως θά ήτο μεγα?α>τερον 
είς την άνωτάτην σειράν, ως φέρον, πιθανώς, έν τφ μέσω τον θρόνον τοΰ επισκόπου, 
τοΰ οποίου όμως οΰδέν ίχνος διεσώθη.

Είς τον τοίχον τής άψΐδος ήνοίγετο, ώς συνήθως, άνωθεν τοΰ σύνθρονού μέγα, 
δίλοβον ή πιθανώτερον τρίλοβον παράθυρον. Τούτου εΰρέθη κατά την άνασκαφήν τδ 
στέψον ένα τών διαχωριζόντων αυτό άμφικιονίσκων μαρμάρινον κολουροπυραμιδο- 
ειδές κιονόκρανον (είκ. 23), διαστάσεων άβακος 0.32 X 0-74 μ. καί ύψους 0.25 μ. Ώς δέ 
συνάγομεν έκ τής διαμορφαισεως τής κάτω αύτοΰ επιφάνειας, τό κιονόκρανον τούτο 
έ'βαινεν επί κορμού άμφικιονίσκου έ'χοντος πάχος μεν 0.20, μήκος δέ 0.37 μ., αγνώ
στου φυσικά ύψους, έφωδιασμένου δέ, ώς συνήθως, καθ’ όλον αύτοΰ τό ύψος διά 
δύο πλαγίων επιπέδων έπιφανειών, πλάτους 0.18 μ. χρησίμων διά την καλυτέραν προσ
αρμογήν τών τετραξύλων τοΰ φεγγίτου.

Ώς μόνην διακόσμησιν τό περιγραφέν κιονόκρανον φέρει κατά τάς στενάς, καμ- 
πύλας αύτοΰ πλευράς άνά ένα άνάγλυφον σταυρόν (είκ. 23) πλάτους 0.22 μ.
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AE 1966 Δύο παλαιοχριστιανικού βασιλικού τής Κω 27

Η 'Αγ. Ίράπεζα. Εις τον ευθύς προ τής ή μικυκλικής κόγχης ορθογώνιον χώρον 
ήτο τοποθετημένη, κατά τον άξονα τοΰ ναού, ή 'Αγ. Τράπεζα. Άπετελεΐτο δ αΰτη από 
ορθογώνιον πυρήνα, διαστάσεων 0.99 x 2.05, τοΰ όποιου ή ανατολική πλευρά απείχε 
τής χορδής τοΰ ημικυκλίου τής κόγχης κατά 0.91 μ. Ό πυρήν τής 'Αγ. Τραπέζης περι- 
εβλήθη άργότερον υπό πλινθοδομής κα'ι λιθοδομής πάχους 0.45 μ., τής όποιας λείψανα 
σώζονται σήμερον μόνον κατά την βόρειον και την δυτικήν αύτοΰ πλευράν. Η 'Αγ

0.^8

Είκ. 24. Τεμάχιον έκ τής μαρμάρινης βάσεως τής "Αγ. Τραπέζης.

Τράπεζα τής ήμετέρας βασιλικής είχε συληθή· δι’ ό καί δεν εΰρέθη τό σχετικόν έγκαί- 
νιον εις τά τεταραγμένα λείψανα τοΰ πυρήνος αυτής.

. J.96

Ο

I
'Μ

----------------------
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/; χ ' '* χ ^ ► · ..

ν' ' ’ 1

Είκ. 25. Άναπαράστασις τής βάσεως τής Άγ. Τραπέζης.

Τό μόνον εύρεθέν—καί τοΰτο οΰχΐ κατά χώραν—λείψανον τής 'Αγ. Τραπέζης 
είναι μαρμάρινον τεμάχιον έκ τής βάσεως αύτής, μήκους 0.98, πλάτους 0.31-0.36 μ· 
καί ΰψους 0.23 μ. (είκ. 24). Τό τεμάχιον τοΰτο είναι ε’ώημμένον προφανώς έξ αρχαίου 
κτηρίου, διότι φέρει κατά τήν μίαν των πλαγίων αύτοΰ κατακορύφων πλευρών έπιμε?ιή 
άναθΰρωσιν. Ότι δέ τό τεμάχιον τοΰτο ανήκει εις τήν βάσιν τής 'Αγ. Τραπέζης άπο- 
δεικνύεται έκ δυο έπιμελώς είργασμένων βαθύνσεων βάθους 0.01 καί 0.02 μ. λαξευ- 
θεισών εις άπόστασιν 0.02 μ. άπό τής έξωτερικής λείας έπιφανείας τοΰ λίθου. Ή μία 
τών βαθύνσεων τούτων είναι ολόκληρος καί έχει διαστάσεις 0.16 X 0.21 μ. τής άλλης
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28 Αναστασίου Κ. Όρλάνδου ΑΕ 1966

έλαξεύθη επί τοϋ εξεταζόμενου λίθου to αριστερόν ήμισυ, το δέ άλλο ήμισυ θά ήτο λα- 
ξευμένον έπί όμοιου γειτονικού λίθου, την ασφαλή ΰπαρζιν τοϋ όποιου μαρτυρεί ή 
κατά τον πλάγιον αρμόν παρουσία πειομόρφου συνδέσμου (είκ. 24). Εις τό κέντρον τής 
ολοκλήρου βαθύνσεως υπάρχει κυλινδρική οπή, διαμέτρου 0-06 καί βάθους 0.04 μ., 
προοριζομένη διά την γόμφωσιν τοϋ οικείου στηρίγματος τής τραπέζης· Εις την άλλην 
βάθυνσιν σώζεται μόνον ή αύλαξ μολυβδοχοήσεως τοϋ γόμφου.

Δεδομένων τών διαστάσεων τοϋ πυρήνος τής τραπέζης (0.99 X 2.05 μ.) καί τοϋ μή
κους τοϋ σωζομένου μήκους τής βάσεως (0.98 μ.) θά πρέπει νά δεχθώμεν, ότι ή τρά
πεζα θά έφερεν άνά τρία στηρίγματα κατά την ανατολικήν καί τήν δυτικήν αυτής 
πλευράν, ήτοι έν όλω έζ. Ύπάρχουσιν άλλωστε παραδείγματα τοσοΰτου ή καί μεγαλυ- 
τέρου ακόμη 2 άριθμοϋ στηριγμάτων. Έν τοιαΰτη περιπτώσει ή βάσις αυτής θά πρέπει 
νά άναπαρασταθή ώς τό παρατιθέμενον σχέδιον (είκ. 25) δεικνύει. Θ’άπετελεΐτο δηλαδή 
εκ τριών κατά τό πλάτος λωρίδων πλάτους 0.31 - 0.36 μ. (3 X 0.33 = 0.99), έκάστη τών 
όποιων ή τουλάχιστον αί δύο άκραι τών όποιων θ’άπετελοϋντο εκ δύο τεμαχίων μήκους 
0.98 μ. (0.98 + 0-98 = 1.96) 3.

Εντός τών μνημονευθεισών βαθύνσεων έσφηνοΰντο αί βάσεις τών κιονίσκων, οΐ- 
τινες άπετέλουν τά στηρίγματα τής τραπέζης. Εύρέθη δέ μάλιστα κατά τήν άνασκαφήν 
μία τών βάσεων τούτων, ιωνικού τύπου μετά πλίνθου (είκ.26) τής όποιας αί διαστάσεις 
0.19X0.19 μ. συμφωνοϋσι προ τάς τών σωζομένων βαθύνσεων.

Ή Άγ. Τράπεζα έπροστατεύετο, ώς συνήθως, διά στεγάστρου, τοϋ 
λεγομένου κιβωρίον, όπερ άπετελεΐτο έκ τεσσάρων έν τετραγώνω τοπο
θετημένων κιόνων βασταζόντων ισάριθμα ήμικυκλικά τόξα, έφ’ ών 
έ'βαινεν ήμισφαιρικός ουρανίσκος. Έκ τών κιόνων τού κιβωρίου εΰρέ- * 1
θησαν κατά χώραν μεν δύο βάσεις, κατεσπαρμένα δέ τεμάχιον τοϋ κορ
μού καί έν κωνόκρανον (είκ. 27).

Αί βάσεις (είκ. 22) ανήκουν εις τον ΒΑ. καί τον ΝΑ. κίονα είναι 
δέ τοποθετημένοι παρά τήν βόρειον καί τήν νοτίαν άκραν τοϋ ημι
κυκλίου, τό όποιον σχηματίζει ή κατωτάτη σειρά τών εδωλίων τοϋ σύν
θρονού, άπέχουσαι αυτής κατά 0.15 μ. ’Αποτελούνται δ’ αί βάσεις έκ 

τετραγώνου πλίνθου, πλευράς 0.43 μ. καί ύψους 0.10, καί κυκλικής σπείρας, διαμέτρου 
0.32 μ. Ή σπείρα παρουσιάζει εις τό κέντρον της τήν κυκλικήν οπήν γομφώσεως 
τοϋ έπ’ αυτής κορμού, ώς καί τήν σχετικήν αύλακα μολυβδοχοΐας.

Τής διαμέτρου τοϋ ημικυκλίου τής άψΐδος κατά τήν κάτω σειράν τών εδωλίων οΰσης 
3.65 μ.καί τοϋ ΝΑ. κίονος τοϋ κιβωρίου όντος συμμετρικώς προς τον ΒΑ. τοποθετημέ
νου, ή άπ’άξονος είς άξονα άπόστασις τών δύο ανατολικών κιόνων τοϋ κιβωρίου 
προκύπτει: 3.65 - 2 ^o.i5 + --°~-3 j =2.92 μ. Έάν δ’ έπίσης δεχθώμεν, ώς συνήθως συμ-

ί

0.145

Ο. '9
Είκ. 26. Βάσις 
κιονίσκου τής 
Άγ.Τραπέζης.

1 Π.χ. τής βασιλικής τής Κορίνθου J. Μ. ShELLBY, παλαιοχρ. βασιλικήν, τ. 2, σ. 447, είκ. 405.
Hesperia XII, 1943, είκ. 6 καί 8. 3 Δυνατόν έπίσης είναι ή βάσις νά περιωρίζετο μό-

2 Οΰτω είς τήν βασιλικήν Β τής Νικοπόλειος (Άλκί- νον είς τό περίγραμμα τοϋ ορθογωνίου, ώς συνέβαινε
σωνος) ή Άγ. Τράπεζα έφερεν 9 έν όλω στηρίγματα. π.χ. είς τήν βασιλικήν τής Βραυρώνος (Ε. 2ΤΙΚΑΣ,
Βλ. άναπαράστασιν αυτής είς ΟΡΛΑΝΑΟΥ, Ξυλόστεγον ΠΑΕ 1959, σ. 62, είκ. 13).
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AE 1966 29

βαίνει, την έν τετραγώνω διάταξιν τών κιόνων τοΰ κιβωρίου, τότε οί δυο δυτικοί κίο
νες αυτού έρχονται ακριβώς εις τάς γωνίας τής δυτικής πλευράς τής Αγ. Τραπέζης, 
ώς ό πίναξ 1 δεικνύει.

Έκ τοΰ κορμού τών κιόνων διετηρήθη εν μόνον τεμάχιον μεγ. σωζ. μήκους 0·75μ., 
άνήκον είς τό άνω μέρος τοΰ κίονος. Τούτου το μέν άνω μέρος έχει διάμετρον 0.34 μ., 
ό δε ύπ’ αύτό κορμός 0.310 μ. Άντιστοιχεΐέ πομένως προς τήν διάμετροντής κατά χώ
ραν βάσεως 0.32 μ. Όσον δ’ αφορά τό κιονόκρανον, τούτο είναι επιμελούς εργασίας

Δύο παλαιοχριστιανικού βασιλικαΐ της Κ«

Είκ. 27. "Εν τών κιονόκρανων τοΰ κιβωρίου τής Άγ. Τραπέζης.

καί κορινθιακού τύπου μέ τετράγωνον, καμπυλόπλευρον άβακα, πλευράς 0.44, φέροντα 
μαστοειδές εξόγκωμα είς τό μέσον (είκ. 27). Πλατέα φύλλα καλάμου άναρριχώνται 
κάτωθεν τών γωνιαίων ελίκων, μεταξύ δ’ αυτών είκονίζονται άνά δύο, συμμετρικώς έφ’ 
έκάστης πλευράς, διατεταγμένα τρίφυλ?ια· Τό ολικόν του ύψος είναι 0.25 μ., ή δέ 
κάτω διάμετρος αυτού 0.345, άνταποκρινομένη τελείως προς τήν άνω διάμετρον τού 
περιγραφέντος κορμού 0.34 μ.

Το Τέμπλον. Ό προ τής κόγχης ορθογώνιος χώρος τού κυρίως ιερού βήματος 
έφράσσετο κατά τήν προς τό μέσον κλιτός μακράν πλευράν αυτού διά χαμηλού φράγ
ματος διήκοντος από τού δευτέρου απ’ ’Ανατολών κίονος τής βορείου κιονοστοιχίας 
μέχρι τού αντιστοίχου δευτέρου κίονος τής νοτίας κιονοστοιχίας. Τό φράγμα τούτο 
άπετελεΐτο έκ μαρμάρινων πεσσίσκων καί μαρμάρινων πλακών θωρακίων παρεμβαλ- 
λομένων μεταξύ τών πεσσίσκων, θά άφινε δέ μόνον κατά τον άξονα μίαν θύραν χάριν 
επικοινωνίας τού ιερού προς τό μέσον κλιτός, προς τό λεγόμενον quadratum populi. 
'Ως δ’ εξ άλλων παραδειγμάτων γνωρίζομεν και αί πλάγιαι π?\,ευραί τού μέσου τμή
ματος τού ιερού ήτοι τά μεταξύ τοΰ πρώτου καί τοΰ δευτέρου απ’ ’Ανατολών κίονος 
κενά θά έφράσσοντο καί έδώ, διά θωρακίων, άφιεμένων μόνον ελευθέρων τών μεταξύ
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30 Άναατααίου Κ. Όρλάνδου ΑΕ 1966

τών παραστάδων και τοΰ πρώτου εκατέρωθεν κίονος κενών, ώς θυρών επικοινωνίας 
τοϋ μέσου τμήματος τοϋ ίεροΰ προς την πρόθεσιν καί τό διακονικόν.

Έκ τών πεσσίσκων τοΰ τέμπλου εύρέθη μόνον εις άλλ’ ολόκληρος (είκ. 28). 
Έχει δ’ οΰτος ύψος 1.02 μ. καί έν όριζοντία τομή σχήμα ορθογώνιον διαστάσεων 
0.32 μ. X 0.15 μ., φέρει δέ πλαγίως καθ’ όλον τό ύψος τοΰ ορθογωνίου εγκοπήν, πλά
τους 0.075 καί βάθους 0.01, χάριν έναρμογής τοΰ αντιστοίχου θωρακίου. Ή προ-

Είκ. 28. Μαρμάρινος πεσσίσκος τοΰ τέμπλου.

σθία του επιφάνεια κοσμείται δι’ ομολόγων ορθογωνίων γλυφών, τομής κυματοει
δούς, ώς ή είκών 28 (δεξιά) δεικνύει.

Τα μεταξύ τών πεσσίσκων θωράκιαήσαν πλάκες άμφίγλυφοι πάχους άνω 0.05 καί 
έν τώ μέσω 0.03 μ., φέρουσαι επί τής μιας πλευράς άνάγλυφον κύκλον περιβάλλοντα 
σταυρόν, επί δέ τής άλλης άπλοΰν σταυρόν, στεφόμεναι δ’άνω υπό διπλής ταινίας πλά
τους άντιστοίχως 0.16 καί 0.05 μ. (είκ. 29 καί 30). Έν ή όμως περιπτώσει ύφίστατο 
άρχικώς κτιστός, στυλοβάτης εις τάς κιονοστοιχίας, τότε είναι πιθανόν τα θωράκια 
ταΰτα νά ανήκουν εις τα κλείοντα τα μετακιόνια διαστήματα τών κιονοστοιχιών.

Προσθέτω ενταύθα ότι εύρέθησαν καί στέψεις τινές θωρακίων έκ λευκού μαρμά
ρου τής γνωστής τομής ήτοι μετά εκατέρωθεν κυματίου διπλής καμπυλότητος (είκ. 31), 
Τό μέγ. σωζ. μήκος τής μιάς είναι 0.51, τό πλάτος άνω 0.22, τό δέ ύψος 0.11 μ. Ή 
κάτωθεν όρθογιονιος εντομή των, πλάτους 0.042 μ., δέν επιτρέπει νά τά τοποθετήσω-
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AE 1966 Δύο παλαιοχριστιανικού βασιλικαϊ τη; Κώ 31

μεν ύπεράνω των πεσσίσκων τοΰ τέμπλου. Επειδή δε όμοια ίττέα^ις θωρακίων εύρεθη 
καί αλλαχού, ως εις την βασιλικήν Ύψηλομετώπου τής Λέσβου (Ορλανδος, ΑΔ 1929)

Είκ. 29. Τεμάχια μαρμάρινων θωρακίων τοΰ τέμπλου η των κιονοστοιχιών.

Εΐκ. 30. Τεμάχια μαρμάρινων θωρακίων τοΰ τέμπλου η των κιονοστοιχιών.

σ. 23, είκ. 27), είναι πολύ πιθανόν, ότι αί στέψεις αύται προέρχονται έκ των θωρακίων, 
ατινα έ'φρασσον τά μετακιόνια διαστήματα των κιονοστοιχιών τοΰ γυναικωνίτου.
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32 Άναστααίου Κ. Όρλάνδβυ ΑΕ 1966

Ή πρόϋ·εσις· Εις τό ανατολικόν ΰπερυψωμένον άκρον τοΰ βορείου κλιτούς τού 
ναοϋ ή άνασκαφή άπεκάλυψε κύβον έκ τοιχοποιίας (είκ. 32), κείμενον κατά τον άξονα

τοΰ κλιτούς κα! εις άπόστασιν 1.17 από τοΰ ανατολικού τοίχου. Ό έκ κοινής τοιχο
ποιίας κύβος ούτος (είκ. 32) έχει διαστάσεις 0.90 x 0.94 χ 0.80 (ύψος) και φέρει εις τό

Είκ. 32. Ή 'Αγ. Τράπεζα τής προθέσεως.

μέσον τής άνω αυτού επιφάνειας βαθμιδωτήν τετράγοινον εγκοπήν έπικεχρισμένην, 
πλευράς άνω μεν 0.34 μ., κάτω δέ 0.23 μ. καί ολικού βάθους 0.18 μ. (είκ. 34), προωρι-
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AE 1966 Δύο παλαιοχριατιανικαϊ βασιλικαϊ της Κώ 33

σμένην άναμφιβόλως διά τό έγκαίνιον. Ό κύβος αυτός θά ήτο άλλοτε καί έξωτερικώς 
έπικεχρισμένος, εισχωρεί δε εντός τοΰ δαπέδου. Είναι προφανές, δτι πρόκειται περί δευ- 
τέρας 'Αγ. Τραπέζης, ήτις δμως δεν θά ύπήρχεν εκεί άρχικώς, αλλά θά προσετέθη μετα- 
γενεστέρως. Εις την τράπεζαν ταΰτην θά ανήκει πιθανώτατα μαρμάρινη πεταλόμορ- 
φος πλάξ, πάχους 0.045 έξωτ. διαμέτρου 1.29 μ. καί βέλους 1.26 μ., μετ’ ανακεκαμμένων 
χειλέων καί ομολόγου παρυφής πλάτους 0.15 μ. (είκ. 33 καί 34). Ώς δ’ έξ άλλων παρα-

Είκ. 33. Ή καλυπτήριος πλάξ τής Τραπέζης τής προθέοεως.

δειγμάτων γνωρίζομεν, τό σχήμα τοϋτο είναι χαρακτηριστικόν διά τάς τραπέζας προ- 
θέσεως ή τάς τραπέζας μαρτύρων. Ή ήμετέρα πλάξ εύρέθη εις τον προθάλαμον τοΰ 
γειτονικού βαπτιστηρίου τεμαχισμένη είς πλείονα τεμάχια (είκ. 33 καί 34), επειδή δε 
δεν έχει θέσιν είς τό βαπτιστήριον, λογικόν είναι νά δεχθώμεν, δτι θά ανήκει είς 
τό έλλεΐπον άλλως τε κάλυμμα τής 'Αγ. Τραπέζης τού βορείου κλιτούς.

"Αγιαι Τράπεζαι οΰ μόνον είς τό βόρειον αλλά καί είς τό νότιον κλιτός, τεθεϊσαι 
βεβαίως εκεί μεταγενεστέρως, συναντιόνται καί είς άλλας βασιλικάς, εκ των όποιων, 
αναφέρω προχείρως την βασιλικήν τού Εΐν Χανιγιά 1 (12 χιλιόμετρα νοτίως τών 
'Ιεροσολύμων).

'Ο ’Άμβων. Τό μόνον στοιχεΐον τής βασιλικής τοΰ οποίου δεν εύρέθησαν λείψανα

τάξεως τοΰ σχεδίου τοΰ ψηφιδωτού 2, δπερ έκάλυπτε τό μέσον κλιτός, συνάγομεν δτι
1 D. C. Baramki έν The Quarterly of the Depart- 2 Βλ. σχετικώς κατωτέρω είς τό περί τής ψηφιδωτής 

ment of Antiquities in Palestine, τ. 111,1933, άρ. 3, διακοσμήσεως κεφάλαιον. 
σ. 114, 116 καί πίν. XXXIX, 2.

5
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πρέπει νά ήτο τοποθετημένος κατά τον κύριον άξονα τοΰ μέσου κλιτούς, ένφ εις τάς βα
σιλικός τής ηπειρωτικής Ελλάδος ό άμβων 
τοποθετείται συνήθως δεξιά, ή αριστερά τοΰ 
άξονος τοΰ κλιτούς λ Δεχόμεθα δέ την κατά 
τον άξονα τοΰ ναοΰ τοποθέτησιν τοΰ άμ- 
βωνος, διότι ή κατά τοΰτον τοποθέτησις προ- 
ετιμάτο Ιδιαιτέρως είς την Ανατολήν—πβλ. 
την βασιλικήν 'Αγ. Νικολάου Μύρων τής Λυ- 
κίας1 2καί τήν τής Πριήνης3—κα'ι κατ’έπί- 
δρασιν αυτής βεβαίως κα'ι είς τάς βασιλικός 
των εγγύς τής Μικρασιατικής ακτής νήσων, 
ώς π.χ. τής Λέσβου (βασιλική Άργάλων, 
Ευαγγελι&ης, ΑΔ 13, 1930/31, είκ. 1 κα'ι 
σ. 10) καί δή καί αυτής ταύτης τής Κώ 
(βασιλικαί: μικρά καί μεγάλη 'Αγ. Στεφά
νου 4, Καπαμά 5 καί πιθανώτατα Καμαρών 6) 
ομοίως δέ καί τής Κρήτης 7. Έν τούτοις 
άξονικώς τοποθετείται ό άμβων ενίοτε καί 
είς τήν βόρειον Ελλάδα, ώς μαρτυρεί ή έξω 
τών τειχών βασιλική των Φιλίππων 8.

Ή στέγη. Ό κυρίως ναός θά έκαλύπτετο 
βεβαίως διά ξύλινης στέγης, δίκλινους κατά 
τό ευρύ μέσον κλιτός καί μονοκλινοΰς κατά 
τά στενά πλάγια. Ή στέγη τοΰ μέσου κλιτούς 
θά έστηρίζετο πιθανώτατα επί χαμηλών τοί
χων βαινόντων επί τών κιονοστοιχιών, δια- 
τρυπωμένων δέ υπό σειράς φωτιστικών παρα
θύρων, έσχηματίζετο δηλαδή καί ενταύθα ό 
συνήθης είς τάς έλληνιστικάς βασιλικάς φω
ταγωγός.

Ποία ακριβώς ήτο ή σύνθεσις καί ή άπ’ άλλήλων άπόστασις τών ξύλινων ζευ
κτών τής στέγης δέν είναι βεβαίως δυνατόν νά γνωρίζωμεν σήμερον. Τούτο μόνον 
πρέπει νά θεωρηθή βέβαιον, ότι ή στέγη τοΰ μέσου κλιτούς διήκεν άπό τοΰ ανατολι
κού τοίχου τοΰ κυρίως ναοΰ μέχρι τοΰ εξωτερικού (δυτικού) τοίχου τοΰ νάρθηκος.

Βέβαιον επίσης είναι ότι ή στέγη έκαλύπτετο διά κεράμων έξ οπτής γής, τών

Είκ. 34. Κάτοψις καί τομή τής Τραπέζης 
τής προθέσεως έν άναπαραστάσει.

1 Περί τής Οέσεως τοΰ άμβωνος είς τάς παλαιο
χριστιανικός βασιλικός βλ. Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Ή ξυλό- 
στεγος παλαιοχριστιανική βασιλική τής Μεσογειακής 
λεκάνης, Άθήναι 1954, σ. 542 έξ.

2 Η. Rott, Kleinasiatische Denkmaler, Leipzig 
1908, σ. 329, είκ. 123-124,

3 Τη. Wieoand- Η. Schrader, Priene, Berlin
1904, σ. 481, είκ. 587.

4 Η Baeddcci, Basiliche protocr. a Coo, είκ. 9.
5 L. Morricone, Scavi e ricerche a Coo έν 

Bolletino d’Arte 1950, σ. 328, είκ. 108.
6 Balducci, έ.ά. είκ. 2.
7 Βασιλική Άγ. Τίτου τής Γορτΰνης, ΟΡΛΑΝΔΟΣ, 

Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπουδών 3, 1926, σ.307 είκ, 4.
8 Στ. Πελεκδνιδης, ΑΕ 1955, σ. 123, είκ. 7 καί 

σ. 147.
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οποίων εύρέθησαν κατά την άνασκαφήν τεμάχιά τινα επιπέδων στρωτήρων 1 μετ’ ανα
κεκαμμένων χειλέων (είκ. 35) καί άλλα καλυπτήρων ή μικυκλικής τομής, μ. σωζ. μήκους 
0.415 και διαμέτρου 0.18 μ., φερόντων μάλιστα και τάς σχετικάς «δακτυλιάς» προσ- 
φΰσεως(είκ. 35, άνω δεξιά).

Μεταξύ των εύρεθέντων τεμαχίων κεράμων συγκαταλέγεται κα'ι εν άνήκον εϊς

a

Είκ. 35. Πλίνθοι τής τοιχοδομίας (άνω αριστερά) και κέραμοι τής στέγης και του τεταρτοσφαιρίου.

στρωτήρα. Επειδή δε τό τεμάχιον τούτο παρουσιάζει αρκετά έντονον καμπυλότητα 
(είκ. 35, κάτω δεξιά), εικάζω, ότι θά προέρχεται εκ των κεράμων, α'ίτινες θά έκάλυπτον 
τό κτιστόν τεταρτοσφαίριον τής κόγχης τού ιερού.

Ανάλογοι αλλά καί κορινθιακού τύπου κέραμοι εύρέθησαν καί εις τάς βασιλικός 
τού Άφεντέλλη τής Λέσβου (Ορλανδος, ΑΔ 1929, σ. 60, είκ. 66), τής Χερσονήσου (Κα- 
στρίου), Κρήτης (Ορλανδος, ΠΑΕ 1955, ο. 335), τού Όλούντος (Άνατ. Κρήτης) 
(Ορλανδος, ΠΑΕ 1960, σ. 313, είκ. 9), Πανόρμου Κρήτης (Ν. Πλατών, ΠΑΕ 1948, 
122), των Τριών εκκλησιών Πάρου (Ορλανδος, ΠΑΕ 1961, σ. 186, είκ. 2), εις την 
βασιλικήν τού Ναβαύ (Hilary - Schneider, The Memorial of Moses on Mount 
Nebo,f μέρος III, 'Ιεροσόλυμα 1950) καί εις πλείστας άλλας.

1 Περί καλυπτήρων τής στέγης κεράμων όμιλε! καί kel, σ. 101), λέγων : ή δ’ επί τοϊς δρόφοις στέγη, των 
6 ΕΥΣΕΒΙΟΣ έν Βίο, Κωνσταντίνου III, 54 (έκδ. Hei- καλυπτήρων άφαιρονμένων έφΰείρετο.
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ΤΟ ΝΟΤΙΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Καθ’ δλον τό μήκος τής νοτίας πλευράς τοϋ κυρίως ναοΰ είναι προσκεκολλη- 
μένον συγκρότημα προσκτισμάτων, άποτελοΰμενον έκ τριών διαδοχικών χώρων (πίν. 1, 
Η, Θ, Κ), ή στάθμη τοΰ δαπέδου τών όποιων εύρίσκεται κατά 0.20 μ. χαμηλότερον 
τής στάθμης τοΰ νάρθηκος τοΰ κυρίως ναοΰ. Τό συγκρότημα τοΰτο πρέπει να κα-

Εΐκ. 36. "Αποψις τοΰ διακονικού άπό ΝΔ.

τεσκευάσθη συγχρόνως προς τον ναόν’ διότι οι τοίχοι άμφοτέρων παρουσιάζουν τό 
αυτό σύστημα δομής, είναι δέ καί όργανικώς προς άλλήλους συνδεδεμένοι.

Έκ τών τριών χώρων του ό μεν δυτικώτατος (Η), περίπου τετράγωνος, διαστά
σεων 4.14 X 4.90 μ., ούδεμίαν παρουσιάζει θύραν επικοινωνίας, οΰτε προς τό εξωτε
ρικόν, οΰτε προς τον κυρίως ναόν, οΰτε καί προς τον γειτονικόν του χώρον (Θ). Τούτου 
ένεκα ό προορισμός του παραμένει άγνωστος. Πάντως οις κλιμακοστάσιον είναι αδύνα
τον νά έχρησίμευεν, άφ’ ού, ως εϊδομεν (σ. 21), κτισταί κλίμακες ανόδου εις τον γυναι- 
κωνίτην εύρέθησαν εντός τοΰ κυρίως ναοΰ κατά τά πλάγια αύτοΰ κλίτη.

Εκ τών δύο υπολοίπων χώρων ό Θ, μεγαλύτερος τοΰ Κ (είκ. 36), έχει σχήμα έπι- 
μήκους ορθογωνίου, διαστάσεων 4.90X8.25 μ., δπερ συγκοινωνεί διά θύρας πρός τε τό 
εξωτερικόν καί πρός τον κυρίως ναόν καί πρός τον χώρον Κ. Χαρακτηριστική εις τον 
χώρον αυτόν είναι ή παρ’ δλους τούς τοίχους αύτοΰ παρουσία χαμηλών κτιστών πε- 
ζουλίων (είκ. 36), πλάτους 0.60 καί ύψους 0.20, ακόμη δέ καί μιας χαμηλής, κτιστής, εις 
σχήμα σίγμα ή πετάλου, τραπέζης χορδής 1.10 καί βέλους 0.85 μ. ύψους δέ 0.38μ. 
(πίν. 1 καί είκ. 36) φερούσης άλειμμα έξ ασβεστοκονιάματος, έφ’ού παρατηρούνται καί 
ίχνη μηνισκοειδοΰς διακοσμήσεως δι’ ερυθρού χρώματος.
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Τέλος ό τρίτος, ανατολικός, χώρος (Κ) κάπως μικρότερων τοΰ άλλου διαστάσεων’ 
4.90 X 6.40 μ., φέρει μέν και αυτός κατά την βόρειον αύτοΰ πλευράν έν κτιστόν πεζοΰ- 
λιον, μήκους 2.85 καί πλάτους 0.57 μ., χαρακτηρίζεται όμως κυρίως από την έν τώ μέσοι 
τής ανατολικής αύτοΰ πλευράς παρουσίαν μαρμάρινης βάσεως 'Αγ. Τραπέζης (είκ. 37). 
Αύτη άπέχουσα τοΰ άνατολικοΰ τοίχου 0.73 μ. έχει σχήμα ορθογώνιον, διαστάσεων 
1.07 X 1.79 μ. παρουσιάζει δε κατά τάς τέσσαρας γωνίας της τέσσαρας κυκλικός βα
θύνσεις, διαμέτρου 0.12 μ., προοριζομένας προς σφήνωσιν τών μη σωζομένων πλέον 
τεσσάρων κιονίσκων, ήτοι ποδών στηριζόντων την καλυπτήριον πλάκα της. Πλήν όμως

Είκ. 37. Ή βάσις τής ‘Αγ. Τραπέζης τοΰ Ν. προσκτίσματος τής βασιλικής τοΰ Μαστιχάρη.

τούτων υπάρχει εντός τής βάσεως κατά τό νότιον άκρον αυτής και ορθογώνιον κιβω
τιόσχημων κατασκεύασμα έκ πλίνθων (είκ. 37), διαστάσεων 0.32 Χ0.23, προωρισμένον 
προφανώς δι’ έγκαίνιον, τό όποιον όμως δεν εύρέθη.

Χαρακτηριστική έπίσης είναι και ή διά θύρας, ανοίγματος 1.20 μ., επικοινωνία τοΰ 
διαμερίσματος Κ προς τό ανατολικόν άκρον τοΰ νοτίου κλιτούς τοΰ κυρίως ναοΰ, ιδία 
δε ή έν τφ χώρφ τούτφ τοΰ κλιτούς παρουσία κτιστών πεζουλίων κατά τε την προς την 
κιονοστοιχίαν (βόρειον) καί την προς τό υπόλοιπον κλιτός (δυτικήν) πλευράν αύτοΰ 
(είκ. 18).

Καί ήδη έρωταται, ποιος ήδύνατο νά είναι ό προορισμός τών δύο περιγρα- 
φέντων χώρων Θ καί Κ, ών άμφοτέρων τά δάπεδα κοσμούνται διά τε λαμπρών 
ψηφιδωτών κοσμημάτων καί δι’ άφιερωτικών επιγραφών, περί ών θά όμιλήσωμεν κα
τωτέρω;

Πριν ή άποφανθώμεν επί τοΰ ερωτήματος αύτοΰ νομίζομεν σκόπιμον νά άναφέ- 
ρωμεν, ότι έπιμήκη προσκτίσματα προσκεκολλημένα είτε κατά τήν νοτίαν πλευράν τοΰ 
κυρίως ναοΰ είτε καί κατά τήν βόρειον, εύρέθησαν μέχρι τοΰδε καί είς άρκετάς άλλας 
παλαιοχριστιανικός βασιλικός, ήρμηνεύθησαν δε ποικιλοτρόπως.
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Οΰτω 1) είς την Λευκήν και την Έρυδράν Μονήν τοϋ Σοχάγκ (Άδρίβιος τής 
άνω Αίγύπτου) υπάρχει προσκεκολλημένον είς τήν νοτίαν μακράν πλευράν τοϋ κυρίως 
ναοϋ έπίμηκες διαμέρισμα, καταλήγον προς Δυσμάς είς κόγχην, διά τό όποιον ό Hugo 

Monneret de Villard 1 κάμνει τάς εξής τρεις υποδέσεις:
α) Ότι ίσως νά είναι πλευρικός τις νάρθηξ, οίοι συνηδίζοντο έν Συρία 1 2 υπό 

μορφήν πλαγίας στοάς ή μάλλον κλειστός τις παρανάρδηξ, ώς οί τών ναών τοϋ Τούρ 
Άβδίν 3.

β) τόπος συναδροίσεως τών πιστών (έ'.ά. σ. 113) και
γ) έστιατόριον, δεδομένου τοϋ έπιμήκους αΰτοΰ σχήματος, όπερ διετηρήδη καί είς 

εστιατόρια βυζαντινών μονών (Δαφνιού, Όσ. Λουκά, Γκερεμέ Καππαδοκίας κλπ.).
2) Είς τον ναόν τοϋ Awgeh, μεταξύ Συρίας καί Αίγύπτου, υπάρχει πλαγίως στε- 

νομήκης αϊδουσα καταλήγουσα είς αψίδα. Ό προορισμός της δεν καδορίζεται υπό τών 
δημοσιευσάντων 4.

3) Είς τήν βασιλικήν τής Μαναστηρινής τοϋ Σάλωνος υπάρχει προσκεκολλημένον 
προς Βορράν τοϋ κυρίως ναοϋ μακρόν, αδιαίρετον πρόσκτισμα, τον προορισμόν τοϋ 
οποίου δεν καδορίζει ό Dyggve °.

4) Είς τήν έν Θήρα βασιλικήν τοϋ αρχαγγέλου Μιχαήλ εΰρηται προσκεκολλη
μένον προς Νότον διμερές διαμέρισμα, διά τό όποιον ούδεμία παρέχεται ερμηνεία6.

5) Είς τήν βασιλικήν τοϋ Γκιούλ - Μπαχτσέ (Κλαζομενών) Μ. “Ασίας υπάρχει 
προσκεκολλημένον προς Νότον διμερές διαμέρισμα, έστρωμένον διά ψηφιδωτοϋ, περί 
τοϋ οποίου δέν παρέχεται πληροφορία τις7.

6) Είς τήν παρά τό Ήραΐον τής Σάμου 8 βασιλικήν (τοϋ τέλους τοϋ 5ου αί.) είναι 
προσηρτημένον προς Βορράν τοϋ κυρίως ναοϋ τριμερές πρόσκτισμα, φέρον δρανίον 
κτιστόν παρά τον βόρειον τοίχον καί προ αύτοϋ, επί τοϋ έδάψους, τρεις έγκοπάς χάριν 
σφηνώσεως τών ποδών τραπέζης. Ό Α. Μ. Schneider δεωρεΐ τό πρόσκτισμα ώς ξενοδο- 
χεΐον, άνά?π>γον προς τό έν τή Διαθηκη του Κυρίου (έκδ. Rachmani, Mainz 1899,1,26) 
άναφερόμενον χωρίον καθ’ ό habeat ecclesia in proximitate hospitium in quo protodia- 
conus recipit peregrines. Πβλ. καί Προκοπ. Περί Κτισμ. V 6 (έ'κδ. Βόννης, σ. 324), 
Ό I. Τραυλός (ΑΕ 1939/41, σ. 54) τό δεωρεΐ ώς αϊδουσαν άνάλογον προς τά «έγ- 
κοιμητήρια» τών αρχαίων “Ασκληπιείων. Λόγω τής ύπάρξεως μιάς μόνον τραπέζης 
(όπως καί είς τοϋ Μαστιχάρη) καί δή παρά τήν είσοδον, έχω τήν γνώμην ότι πρόκειται 
μάλλον περί διακονικοϋ ή προδέσεως.

1 Hugo MonnEREt de Vielard, Les couvents 
pres de Sohag, Milan 1925, είκ. 2 καί 3 καί έν Atti 
del IV Congresso Internazionale di archeologia cri- 
stiana, τόμ. 1, σ. 319. Προχείρως καί παρά Γ· ΣΩΤΗ
ΡΙΟΥ, Χριστιανική καί βυζαντινή αρχαιολογία, 1, Άθή- 
ναι 1942, είκ. 148, σ. 269.

2 Ναοί: Ίουλιανοϋ έν Οΰμ - Ιτζ - Τζιμάλ τοϋ 
345 μ.Χ., Κιρμπέτ Χάς, Κφέρ, Μπέχιο, Άγ. Σέργιου 
Ντάρ Κιττά (537 - 567), Σερτζιλλά, κλπ. ButdER, 
Syria II Α είκ. 174, καί Archit. and other Arts, σ.93, 
149, 204, 202, 96.

3 Ναοί: Μάρ ‘Αζιζαέλ έν Κέφρ, Μάρ Κυριάκός έν

’Apva?(Vn,i,ARD, έ.ά. σ. 102), Μάρ Φιλόξενος έν Μιν- 
τιάδ) (G. L. Βειλ, Churches and Monasteries of 
the Tur Abdin, σ. 75-81).

4 Lagrange έν Rev. Biblique 1897, σ. 613-615. 
Musii,, Arabia Petrea II, είκ. 60.

5 E. Dyggve έν Forschungen in Salona, τ. II, 
σ. 19, είκ. 13.

6 HiiaER von Gartringen, Thera III, a. 196, 
είκ. 213.

7 G. Weber έν Byz. Zeitschrift 1901, σ. 570.
8 A. M. Schneider, AM 1929, σ. 122, είκ. 14.
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7) Είς την βασιλικήν τών Άργάλων τής Λέσβου1 είναι προσκεκολλημένον προς 
Νότον τοΰ κυρίως ναοΰ έπίμηκες αδιαίρετον διαμέρισμα καταλήγον προς Άνατολάς είς 
τρίπλευρον έξωτερικώς αψίδα ίεροΰ. Ό Ευαγγελιδης, ακολουθών τον Schneider (έ'.ά.), 
δέχεται ότι πρόκειται μάλλον περί εστιατορίου, ό δέ Τραυλός (έ'.ά.) περί «έγκοιμη- 
τηρίου». Κατ’ εμέ πρόκειται περί διακονικού’ διότι είς τά έγκοιμητήρια δεν θά ύπήρχεν 
άψΐς ίεροΰ.

8) Είς την βασιλικήν Άρνίθας τής Ρόδου1 2 εΰρηται προσκεκολλημένον πρός 
Βορράν έπίμηκες αδιαίρετον διαμέρισμα, ταυτοχρόνως όμως πρός Νότον καί μέγα δια
κονικόν. Ή συνύπαρξις τών δΰο συνηγορεί υπέρ διαφόρου προορισμού.

9) Είς τήν βασιλικήν Καστρίου, Χερσονήσου Κρήτης3, εΰρηται πρός Βορράν 
όμοιον πρός τό ανωτέρω στενόμηκες αδιαίρετον διαμέρισμα έστρωμένον διά ψη
φιδωτού αλλά μηδόλως συγκοινωνούν πρός τον ναόν.

10) Είς τήν παρά τήν Θεσσαλονίκην βασιλικήν τής Τοΰμπας 4 5 υπάρχει πρός Βορ
ράν τού ναού διμερές έπίμηκες διαμέρισμα καταλήγον πρός Άνατολάς είς ή μικυκλικήν 
κόγχην ιερού. Περί τοΰ προορισμού του ούδέν άναφέρεται.

11) Είς τήν βασιλικήν τού Ζαχρανί6 (Λιβάνου) εΰρηται πρός Νότον τού κυρίως 
ναού προσκεκολλημένον τριμερές διαμέρισμα έστρωμένον διά ψηφιδωτού, έπιγραφή 
δ’ έπί τού δαπέδου του αναφέρει, ότι έψηφώΰη το διακονικόν έν έ'τει 535 μ.Χ.

12) Είς τήν βασιλικήν τοΰ Κιρμπάτ-αλ- Καράκ 6 υπάρχει προσκεκολλημένον είς 
τήν βόρειον πλευράν τοΰ ναού τριμερές διαμέρισμα καταλήγον πρός Άνατολάς είς ή μι
κυκλικήν κόγχην ιερού καί χαρακτηριζόμενον υπό τού εκδότου ασφαλώς ώς διακονικόν·

13) Είς τήν μικράν μονόκλιτον βασιλικήν παρά τον Άγ. Στέφανον τής Κώ7 
είναι προσκεκολλημένον πρός Βορράν τριμερές διαμέρισμα καταλήγον πρός Άνατολάς 
είς ή μικυκλικήν κόγχην ιερού καί χαρακτηριζόμενον υπό τού Balducci ώς sacrestia.

14) Είς τήν βασιλικήν τών Καμαρών 8 τής Κώ, στενόμήκης τριμερής αίθουσα 
προσκεκολλημένη νοτίως τού κυρίως ναού επικοινωνεί διά θΰρας πρός τε τό έξωτερι- 
κόν καί πρός τό νότιον κλιτός τού κυρίως ναού. Ό δημοσιεΰσας δέν άποφαίνεται περί 
τού προορισμού της.

15) Είς τήν βασιλικήν τού Άγ. Γαβριήλ9 τής Κώ υπάρχει προσκεκολλημένον είς 
τό νότιον κλιτός τριμερές πρόσκτισμα καταλήγον πρός Άνατολάς είς ήμικυκλικήν κόγ
χην ιερού συγκοινωνούν δέ διά θύρας πρός τον ναόν.

Έκ τής έξετάσεως τού ανωτέρω κατα?Λγου προκύπτει, ότι έκ τών είς τον κυρίως

1 Δ. Ευαγγελιδης, ΑΔ 1930, σ. 5, είκ. 1.
2 A. Orlandos, Actes du Ve Congres Intern. 

d’Arch. chretienne, Paris 1957, σ. 115, είκ. 7.
3 A. Ορλανδος, ΠΑΕ 1956, σ. 249.
4 Γ. Σωτήριου, ΑΕ 1929, σ. 177, είκ. 9.
5 Μ. ChAhab, Les mosaiques du Liban, Paris 

1958/59, σ. 90, είκ. 5.
6 P. Delougas - Haines,The University of Chi

cago Oriental Inst. Publ. r. 85, 1960, πίν. 15, 8.
7 Balducci, Basiliche protocristiane e bizan-

tine a Coo, είκ. 8.

8 Balducci, έ.ά. σ. 36, είκ. 29.
9 Τό διακονικόν, συγχεόμενον κατ’ άρχάς πρός τήν 

πρόθεσιν (Κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ,Ό χριστιανικός ναός καί τά 
τελούμενα έν αύτώ, ΆΟήναι 1958 (έκδ. 2) σ.149), ήδύ- 
νατο νά κεΐται αδιακρίτως είτε πρός Νότον είτε πρός 
Βορράν νάρΟηκος τοΰ ναοΰ. Βλ. σχετικώς τήν μελέτην 
μου «Ή από τοΰ πρός τό ιερόν μετακίνησις τοΰ δια 
κονικοΰ τών ελληνιστικών βασιλικών» έν Δελτ. Χριστ. 
Άρχαιολ. Εταιρείας, Περίοδ. Δ, τ. Δ', 352- 372 (τι
μητικός τόμος Γ. Σωτηρίου).
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ναόν, προς Νότον ή προς Βορράν, προσκεκολλημένων κτισμάτων, όσα μεν κατέληγον 
προς Ανατολάς είς κόγχην ιερού ή είχον παρά τον ανατολικόν των τοίχον ίδρυμένην

Αγ. Τράπεζαν (ως είς Μαστιχάρη) θά πρέπει νά 
ήσαν «διακονικά», τοσούτω μάλλον καθόσον είς 
πολλά εξ αυτών έπιγραφαί έπ'ι τοϋ ψηφιδωτού δα
πέδου των χαρακτηρίζουν αυτά ως «διακονικά». 
Συγκοινωνοϋσι δ’ άλλως τε πάντοτε τά διαμερί
σματα τών διακονικών διά θΰρας προς τό γειτονι- 

~Ι κόν κλιτός τοϋ κυρίως ναοϋ (ως καί είς Μαστι- 
gjjjl χάρη). Μόνον τά μη έχοντα προς ’Ανατολάς αψίδα 

ίεροΰ καί μη συγκοινωνοΰντα προς τον ναόν διά 
θΰρας δΰνανται ίσως νά θεωρηθούν ώς τόποι 
νυκτερινής ή άλλης διαμονής τών προσκυνητών, 
οιους τούς περιγράφει καί ό ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ (Κτισμ. 
V 6, Βόννης, σ. 324). Είς την περίπτωσιν ταΰτην 
θά πρέπει νά υπαχθούν τά προς Βορράν τών βα
σιλικών τής’Αρνίθας καί τοϋ Καστρίου Χερσονή
σου Κρήτης στενό μήκη διαμερίσματα (ανωτέρω 

άριθμ. 8 καί 9).
Ενδιαφέρον εύρημα (είκ· 38) έγένετο είς τό δυτικόν τέρμα τοϋ μεσαίου διαμερί

σματος τοϋ νοτίου προσκτίσματος. Είναι τοϋτο πήλινον δισκόμορφον ή φλασκοειδές, 
έλαψρώς περί τό ομφαλωτόν κέν- 
τρον του έξωγκωμένον άγγεΐον, ολι
κού ύψους 0.26 καί πάχους κατά 
μέν τό μέσον 0.10, κάτω δέ 0.05 μ.
Είναι έφωδιασμένον με μικρόν στό- 
μιον καί με δυο εκατέρωθεν αυτού 
μικράς λαβάς. Είς τό άνω μέρος 
τής έτέρας τών κυκλικών παρειών 
αυτού φέρει εγχάρακτον παράστα
σήν πτηνού καί φύλλου (είκ. 39).
Τό σχήμά του όμοιάζον προς τό 
τών λεγομένων «ευλογιών» 1 ('Αγ.
Μηνά, 'Αγ. Τόπων κλπ·), ύποδηλοΐ πιθανώς χρήσίν του ώς «φιάλης προσκυνητοϋ1 2», 
ήτοι δι’ ήγιασμένον ύδωρ ή έλαιον.

Τό ήμέτερον άγγεΐον άπόκειται σήμερον είς τό αρχαιολογικόν μουσεΐον τής Κώ·

Είκ. 38. Πήλινον φλασκοειδές άγγεΐον 
εύρεθέν είς τόν προθάλαμον τοΰ διακονικού.

Είκ. 39. Πτηνόν καί φύλλον χαραγμένα 
έπί τού αγγείου τής είκόνος 38.

1 Βλ. σχετικώς Κ. Μ. Kadfmann, Handb. der 
christl. Archaologie3, Paderborn 1922,597, είκ. 290 
καί A.Grabar, Les ampoules de Terre Sainte, 
Monza - Bobbio, Paris 1958.

2 'Ομοιόσχημα πήλινα, άλλ’ αρχαία, φλασκοειδή αγ
γεία εύρέθησαν καί είς Τίπασα τής Β. ’Αφρικής καί 
είς Τεγέαν. Έχαρακτηρίαθησαν δέ τό μέν πρώτον ύπό

τοΰ δημοσιεύσαντος αυτό J. BaradBz (Tipasa, Al
ger 1957, σ. 14, είκ. 7) ως έ'ργον καρχηδονιακής κερα- 
μεικής, τό δέ δεύτερον ύπό τοΰ ZOchnER (Grie- 
chiscbe Klappspiegel, είκ. 102-103) ώς «φιάλη προσ- 
κυνητοΰ» κορινθιακού εργαστηρίου τοΰ 4°ν π.Χ. αί- 
ώνος. Τό δεύτερον τούτο άπόκειται σήμερον είς τό 
Έθν. Άρχαιολ. Μουσεΐον ’Αθηνών ύπ* άρ. 255 -56.
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ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟΝ

Τό βαπτιστήριον τής εξεταζόμενης βασιλικής ήτο ίδρυμένον ούχί εντός τοϋ αί
θριου, ώς ορίζει ή Διαθήκη του Κυρίου (Βιβλ. Α' κεφ. 29), ή παρά τον νάρθηκα τοϋ 
ναοΰ, ώς συνέβαινεν εις τάς πλείστας των βασιλικών τής κυρίως Ελλάδος, αλλά, κατά 
συνήθειαν έψαρμοσθεΐσαν καί εις άλλας βασιλικός τής Κώ, παρά τινα τών ανατολικών 
γωνιών τοΰ ναοΰ, άλλοτε την ΒΑ., ώς εν τή βασιλική τοΰ Άγ. Στεφάνου \ καί άλλοτε 
την ΝΑ., ώς έν τή βασιλική τοϋ 'Αγ. Παύλου1 2· Ένταΰθα είναι προσκεκολ?α]μένον εις 
τό ανατολικόν ήμισυ τοΰ τοίχου τοΰ βορείου κλιτούς τοΰ ναοΰ καί δη ούτως, ώστε ό 
ανατολικός του τοίχος νά εύρίσκεται εις την προέκτασιν τοΰ άνατολικοΰ τοίχου τοϋ 
κυρίως ναοΰ 3 (πίν. 1).

Τό ολικόν σχήμα τοΰ βαπτιστηρίου είναι έπίμηκες ορθογώνιον φέρον έξέχουσαν 
προς Άνατολάς μικράν ή μικυκλικήν κόγχην. Τό ορθογώνιον τοΰτο διαιρείται δι’έγκαρ- 
σίου τοίχου, πάχους 0.60 μ., εις δυο άνισα διαμερίσματα: εν μικρότερον προς Άνατολάς 
(πίν. 1, Ε), εσωτερικών διαστάσεων 5.25 X 5.25 μ., καί εν μεγαλύτερον προς Δυσμάς 
(πίν. 1,7), έσωτερικών διαστάσεων 6-00 X 7.43μ., χρησιμεΰον ώς προθά?ιαμος τοΰ 
πρώτου. Τό πρώτον φέρει έν τώ κέντρω του σταυρόσχημον κολυμβήθραν, έχει δε τό 
δάπεδον αύτοΰ έστρωμένον διά ψηφιδωτών· Τό δεύτερον φέρει έφαπτόμενα προς όλους 
τούς τοίχους αύτοΰ κτιστά πεζούλια, πλάτους 0.50 καί ύψους 0.30 μ., χρησιμεύοντα 
ώς καθίσματα. Τό δάπεδον αύτοΰ είναι έστρωμένον διά μεγάλων τετραγώνων πλα
κών έξ οπτής γής, πλευράς 0.60 καί πάχους 0.03 μ., διαγωνίως τοποθετημένων (πίν. Ι,Ζ).

Τά δύο διαμερίσματα τοΰ βαπτιστηρίου συγκοινωνοΰσι προς άλληλα διά θύρας, 
πλάτους 1.30, άνοιγομένης είς τό μέσον τοΰ διαχωριστικοΰ των τοίχου. Τό δυτικόν δια
μέρισμα Ζ φέρει δύο άλλας ακόμη θύρας: μίαν είς τό μέσον τοΰ δυτικοΰ έξωτερικοΰ του 
τοίχου, πλάτους 1.12 μ., διά τής οποίας έγίνετο ή είς αυτό έκ τοΰ έξωτερικοΰ προσπέ- 
λασις, καί δευτέραν, πλάτους 1.20 μ., άνοιγομένην είς τό δυτικόν άκρον τοΰ νοτίου του 
τοίχου, δι’ ής καί μόνης συνεκοινώνει τό βαπτιστήριον προς τό βόρειον κλιτός τοϋ 
ναοΰ. Πρέπει δ’ ένταΰθα νά σημειωθή ότι αί δύο θύραι, δι’ ών ό προθάλαμος συνε- 
κοινώνει άφ’ ενός προς τό φωτιστήριον καί άφ ετέρου προς τό βόρειον κλιτός τοΰ 
ναοΰ, στεροΰνται κατωφλίων, τοΰθ’όπερ σημαίνει, ότι δεν έκλείοντο διά ξύλινων θυρο- 
φύλ?αυν αλλά διά παραπετασμάτων (συρτών βήλων), ώς απαιτεί καί ή Διαθηκη του 
ΚΥΡΙΟΥ (I, 19) λέγουσα: Similiter domtts baptismi sit velo obteda. ΙΙβλ. J. Quasten, 
Monumenta eucharistica et liturgica vetustissima, Βόννη 1935-37, σ. 231, 1. Τοΰτ’ 
αυτό λέγει καί ή Αραβική Διδασκαλία (II, 125, 9- 10, έκδ. Funk): edita (δηλ. διά τής 
χρήσεως βήλου) etiam sit in photisterio.

1 BAi,DOCCi,Basiliclie protocristiane...a Coo, σ. 17, 
είκ. 9.

2 Bai,ducci, Basiliche protocristiane... a Coo, 
σ. 24, είκ. 15.

3 Περί τής θέσεως είς ήν έτοποθετοΰντο καί περί

τοϋ σχεδίου, δπερ έδίδετο είς τά βαπτιστήρια τής Δω
δεκάνησου βλέπε τήν μελέτην μου Les baptisteres du 
Dodecanese έν Actes du Ve Congres International 
d’Archeologie chretienne, Citta del Vaticano et 
Paris 1957, a. 199-211.

6
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Ή περιγραφείσα κτηρ ιολογ ική διάταξις τοϋ βαπτιστηρίου συμφωνεί πλήρως προς 
την τελετουργικήν τάξιν τής μυστικής εισδοχής των μελλοβαπτίστων.

Πράγματι έκ τών χώρων αύτοϋ, Ε καί Ζ (πίν. 1), ό μεν Ζ χρησιμεΰων ώς προ
θάλαμος τοΰ Ε, αντιστοιχεί προς τον υπό Κυρίλλου τοϋ Ίεροσο?ιΰμων 1 όνομαζόμενον 
προανλων ή εξώτερον οΐκον, προς τό διαμέρισμα δηλαδή εκείνο, εις τό όποιον έτελεΐτο 
τό πρώτον μέρος τής ακολουθίας τοΰ βαπτίσματος τό συνιστάμενον εις εύχάς προς τούς 
κατηχούν μένος 2, έξορκισμούς καί είς τήν διακήρυξιν τής ομολογίας τής πίστεως3, καθ’ 
ήν ό μελλοβάπτιστος ίστάμενος καί τείνων τήν χεϊρα έστρέφετο προς Δυσμάς (προς τάς 
χώρας τοϋ σκότους) αποτασσόμενος τω Σατανά4. Μεθ’ δ ήκολούθει ή εις τον εσώτερον 
χώρον ήτοι τό κυρίως βαπτιστήριον ή φωτιστήριον είσοδος αΰτοΰ, ή άπόδυσις αύτοϋ 
ή δι’ ήγιασμένου ελαίου έπάλειψις τών διαφόρων μελών τοϋ σώματός του, ή προ τοϋ 
επισκόπου απαγγελία τοϋ συμβόλου τής πίστεως κα'ι ή είς τήν κολνμβήϋ'ραν τοΰ αγίου 
βαπτίσματος τριπλή κατάβασις καί άνάβασις, προς λήψιν τοϋ συμβολικοϋ λουτροΰ. 
Τούτων τελεσθέντων ό νεοφώτιστος, ένδυόμενος λευκόν ίμάτιον, έδέχετο τό χρίσμα ήτοι 
τήν σφραγίδα δωρεάς τοϋ Άγ. Πνεύματος παρά τοΰ επισκόπου, ίσταμένου επί τής 
κατά μίαν βαθμίδα υψωμένης ανατολικής κόγχης 5.

Κατά τό τρίτον μέρος τής ακολουθίας τοϋ βαπτίσματος ό νεοφώτιστος, έξερχόμε- 
νος τοϋ βαπτιστηρίου, διέσχιζε τον έξωτερικόν οίκον Ζ καί διά τής πλαγίας αύτοϋ θΰ- 
ρας είσήρχετο, συνοδευόμενος υπό τών οικείων του, είς τον κυρίως ναόν, ΐνα μετάσχη 
διά πρώτην φοράν, τής θείας εύχαριστίας, τελουμένης πάντοτε έν συνεχεία τής ακολου
θίας τοϋ βαπτίσματος.

1 Κυρίλλου Ιεροσολύμων, Μυσταγωγική κατήχη- 
σις 1-4 (MignE, Έλλ. Πατρ., τ. 33, στ. 1068 έξ.) Βλ. 
σχετικώς καί Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Χριστιανική καί Βυζαντι
νή ’Αρχαιολογία, έν Άθήναις 1942, σ. 220 έξ. καί 
Α. Παπαγεωργιου έν Report of the Departement 
of Antiquities, Cyprus 1963, σ. 98. ’Ιδού πώς έχει 
τό σχετικόν προς τό βάπτισμα χωρίον τοΰ Κυρίλλου : 
Είσήειτε πρώτον είς τον προαύλιον τον βαπτιστηρίου οί
κον, και προς τάς δνσμάς έστώτες ήκούσατε και προσετάτ- 
τεσ'&ε έκτείνειν την χεΐρα’ και ώς παρόντι άπετάττεαύλε τφ 
Σατανά.... "Οτε ονν τφ Σατανά άποτάττη... ανοίγεται σοι ό 
παράδεισος τον Θεόν, ον έφύτενσε κατά άνατολάς... Καί 
τούτον σύμβολον, το στραφήναί σε από δνσμών προς ανατο
λήν, τον φωτός το χωρίον. Τότε σοι έλέγετο είπεΐν' Πι
στεύω είς τον Πατέρα, καί είς τον Υιόν} καί είς τό "Αγιον 
Πνεύμα, καί είς έν βάπτισμα .. Καί ταντα έν τφ εξωτέρω 
έγίνετο οί'κφ... Διά τούτο άναγκαίως ύμΐν παραύλήσομαι... 
τίνων ήν σύμβολα, τά νφ’ υμών έν τω έσωτέρω οικω γε- 
νόμενα. Εύϋ·νς ονν είσελύλόντες, άπεδύεσάε τον χιτώνα. Καί 
τούτο ήν είκόάν τού τον παλαιόν άνθρωπον άποδύεσάαι συν 
ταΐς πράξεσιν... Είτα άποδν&έντες, έλαίφ ήλείφεσίλε έπορ- 
κιστφ, άπ* άκρων τριχών κορυφής εως τών κάτω* καί 
κοινωνοί έγίνεσϋε τής καλλιελαίον, 3Ιησού Χριστού.

Μετά ταύτα} έπί τήν αγίαν τού ύλείον βαπτίσματος έχειρα- 
γωγεισύλε κολνμβήΰραν... Καί ώμολογήσατε τήν σωτήριον 
ομολογίαν, καί κατεδύετε τρίτον είς τό ύδωρ, καί πάλιν άνε-

δύετε' καί ένταύϋ·α, διά συμβόλου τήν τριήμερον τού Χρι
στού αίνιττόμενοι ταφήν... Καί νμϊν ομοίως άναβεβηκόσιν 
από τής κολνμβήϋ’ρας τών ιερών ναμάτων, έδόύλη χρίσμα, το 
άντίτνπον ον έχρίσβη Χριστός. Τούτο δέ έστι τό άγιον 
Πνεύμα... Καί πρώτον έχρίεσίλε έπί τό μέτωπον,,, ειτα 
έπί τά ώτα,,.ειτα έπί τήν οσφρησιν. ..μετά ταύτα έπί τά στή- 
ϋ·η... Τούτον τού άγιον χρίσματος καταζιωϋ'έντες, καλεϊσύλε 
Χριστιανοί... ’ Αποδνσάμενον <5έ τά παλαιά ίμάτια, καί ένδν- 
σάμενον τά πνενματικώς λευκά, χρή λενχειμονεΐν διαπαν
τός. Ον πάντως τούτο λέγομεν, οτι σε δει λευκά ίμάτια προ- 
βεβλήσάαι αεί* αλλά τά όντως λευκά καί λαμπρά [καί πνευ
ματικά] , άναγκαΐόν έστι περιβεβλήσϋαι.

2 Βλ. τά σχετικά μέρη τών κατηχήσεων παρά 
Η. Ι,ιετζμαν, Kleine Texte 5, Bonn 1923, σ. 10 έξ.

3 ’Επιγραφή τοΰ α ήμίσεος τοΰ 5<>υ μ.χ. αίώνος,εύ- 
ρεθεισα έπί ψηφιδωτού δαπέδου τής παρά τήν ’Αντιό
χειαν σταυρομόρφου βασιλικής τοΰ Καουσιέ, αναφέρει 
διαμέρισμά τι, οπερ άποκαλεΐ πιστικόν (D. Ρ,Ενι, Anti
och. Mosaic Pavements I, 1947, σ. 284-285). Βλ. σχε
τικώς καί Berchmans έν L’antiquite classique 8, 
1939, 483. Μήπως ήτο τούτο ό προθάλαμος δπου επί
σης άπηγγέλλετο ή ομολογία τής πίστεως;

4 Πβλ. Goar, Εύχολόγιον, Βενετία 1730, σ. 279 έξ.
5 Εις τινα βαπτιστήρια τό χρίσμα φαίνεται δτι πα- 

ρείχετο είς ιδιαίτερον χώρον, καλούμενον τούτου ένεκα 
χρισμάριον.
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"Ας έξετάσωμεν ήδη λεπτόμερέστερον τά τής εξωτερικής διατάξεως και τής διακο- 
σμήσεως τοΰ κυρίως βαπτιστηρίου.

Ώς ήδη είπομεν, τό ήμέτερον βαπτιστήριον παρουσιάζει έξωτερικώς την μορφήν 
τετραγώνου, δπερ δμως μεταβάλλεται έσωτερικώς είς οκτάγωνον, περίκεντρον σχέδιον 
διά τής κατά τάς τέσσαρας αύτοϋ γωνίας κατασκευής ήμικυλινδρικών κογχών.

Ή μετά τεσσάρων γωνιαίων ήμικυλινδρικών κογχών διάταξις, έφηρμόσθη συχνό
τατα κατά την παλαιοχριστιανικήν εποχήν, ιδία δε είς μαρτυρία κα'ι βαπτιστήρια, 
άτινα πρώτα, ώς κτήρια λατρείας, έκληρονόμησαν τήν περίκεντρον μετά θόλου μορφήν 
λόγφ τής είς τά σώματα τών αγίων ή τής είς τό ήγιασμένον ΰδωρ παρουσίας τής 
Θείας Χάριτος, ήτις συνήπτεν αυτά προς τον ουράνιον κόσμον (Grabar, Martyrium I, 
Paris 1943, σ. 203). Ή μετά 4 γωνιαίων κογχών διάταξις έφηρμόσθη είς κτήρια τής τε

A
Είκ. 40.

Β Γ
Τύποι βαπτισιηρίων μετά γωνιαίων κογχών.

Δ

’Ανατολής, τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής Δύσεως, διακρίνομεν δέ τάς εξής τέσσαρας 
μορφολογικάς αυτής κατηγορίας.

Α) ’Οκτάγωνον άπλοϋν έγγεγραμμένον είς τετράγωνον περίβλημα (ώς τό τοΰ Μαστι- 
χάρη) (είκ. 40, Α). Παραδείγματα: 1) Καλάτ Σεμάν τής Συρίας (Lassus, Sanctuaires 
de Syrie, 1947, είκ. 96, Tchalenko, Villages de Syrie II, 1953, πίν· 73, 76, 83, 87). 
2) Άμπού-Μηνά τής Αίγυπτου (Kaufmann, Die Menasstadt, 1910, είκ. 46, Ward 
Perkins, Papers of the British School at Rome XVII, 1949, είκ. 4). 3) 'Αγ. Σοφίας 
Κωνσταντινουπόλεως (Ε. Αντωνιαδης, Έκφρ. 'Αγ. Σοφίας I, 1907, είκ. 178)· 
4) Άκυληΐας τής "Ανω ’Ιταλίας (G. Brusin-L. Zevato, Monumenti di Aquileia e di 
Grado, 1957, είκ. 89, πίν· VII). 5) Βριξίας (Brescia) (A. De Capitani, Architettura 
1944, πίν. 8 καί 17). 9) Μιλάνου St. Aquilino (Verzone, Architettura religiosa dell’ 
Italia settentrionale, είκ. 37-39). 7) Torcello (Brunetti, Bettini, Foruati, Fiocca) 
Torcello, σ. 61, είκ- 3). 8) N. Γαλλίας: Frejus (J. Formige, Melanges Martroye, 1940, 
σ· 39-51, Hubert, L’art preroman, 1938, είκ. 66). 9) Ελβετίας Riva San Vitale. 
(J. Gantner, Kunstgeschichte der Schweiz, 1936, είκ. 70*71, Mercurelli, Riv. Arch 
christ. 20, 1943, σ. 330).

Β) Κύκλος άπλονς εγγεγραμμένος είς τετράγωνον (είκ. 40, Β). ΐ) Κώς. Πόλις περιτειχι
σμένη (Morricone, Bolletino d’Arte 1950, 59, είκ. 8. Μετά κιόνων μεταξύ τών κογχών). 
2) Κώς, Καπαμά (Morricone, αΰτ. σ. 328, είκ. 108, Orlandos, Actes du Ve Congres 
d’Arch. Chret., σ. 204, είκ. 7). 3) Εφτά βήματα (Ορλανδος, Πρακτ. Άκ. ’Αθηνών τ. 3 
1928, σ. 441-444. Ό αυτός έν Actes Ve Congres, σ. 200, είκ. 1) 4) Μίλητος
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(Wiegand, Sitzungsber. der preussischen Akad. der Wiss., 1904, είκ. 27, Orlandos, 
Actes, σ. 211). 5) Γέρασα Ύπεριορδανίας, βασιλ. Άγ. Ίωάννου (W. Crowfoot, Chur
ches at Jerash, 1931, είκ. 4, Lassus, Sanct. de Syrie, 1947, είκ. 67, P. Bagatti, 
Actes du Ve Congres κλπ., σ. 227, είκ.4, 6 ), 6) Reims Γαλλίας (Hubert, Arch. relig.> 
1952, άρ. 33).

Γ) Έσωτερικώς και έξωτερικώς οκτάγωνον σχέδιον, με 8 κόγχας εναλλάξ ήμικυκλι- 
κάς καί ορθογωνίους εγγεγραμμένος (είκ. 40, Γ). 1) Μιλάνον (Verzone, Arch. rel. Ital· 
sett. 1942, είκ. 52, πίν. 1-2). 2) Albenga (Verzone, αύτ. είκ. 34). 3) Ventimiglia (ρω
μανικόν).

Δ) ’Οκτάγωνον με έλευθέρας έξωτερικώς τάς τε ήμικυκλικάς και τάς ορθογωνίους κόγ
χας (είκ. 40, Δ). ’Ιταλία 1) Ραβέννα Βαπτιστ. ’Ορθοδόξων (Verzone, Archit., είκ. 36- 
Μεζοττι, VIII Corso Rav. 1961, σ. 255-278- 2) Novara (Verzone, αύτ. είκ. 35)· 
3) Lomello (Verzone, αύτ. είκ. 46-47, L. Crema, Archit., 1956, σ. 181). 4) Como 
(μετά κιόνων) A. de Capitani, Archit., 1944, πίν. 12, l). Γαλλία 5) Nevers (J. Hu
bert, Actes Ve Congres, σ. 101).

To ήμέτερον βαπτιστήριον, ύπαγόμενον είς την 1·ιν εκ των ανωτέρω καταλεχθει- 
σών κατηγοριών, παρουσιάζει είς μέν τάς τέσσαρας γωνίας τοϋ έξωτερικώς, τετραγώνου 
σχεδίου του άνά μίαν ήμικυλινδρικήν κόγχην, διαμέτρου 1.60 μ., ήτις θά έκαλΰπτετο 
υψηλά διά τεταρτοσφαιρίου, κατά δέ τό μέσον τής ανατολικής αύτοΰ πλευράς μίαν με- 
γαλυτέραν, έσωτερικώς κα'ι έξωτερικώς ήμικυκλικήν κόγχην, έσωτ. διαμέτρου 2.00 μ·, 
έχουσαν τό δάπεδον αυτής κατά 0.26 μ. ύψηλότερον τοϋ δαπέδου τοϋ υπολοίπου βα- 
πτιστηρίου, προ δέ αυτής πλατΰβαθμον, πλάτους 0.70 κα'ι εξοχής 0.55 μ.

Τοιαύτην είς τό μέσον τής ανατολικής πλ,ευράς άνοιγομένην μικράν ή μεγάλην 
κόγχην, προοριξομένην ΐνα έντός αυτής ΐσταται ό επίσκοπος κατά την ακολουθίαν τοϋ 
βαπτίσματος, παρουσιάζουσι καί πολλά άλλα παλαιοχριστιανικά βαπτιστήρια, έμψανί- 
ζοντα αυτήν άλλοτε άνοιγομένην είς τό πάχος τοϋ ανατολικού τοίχου1, άλλοτε δ’ έξέ- 
χουσαν αύτοΰ ήμικυκλικώς1 2 ή έγγεγραμμένην έντός ορθογωνίου3, σπανιώτερον δέ έξω
τερικώς τρίπλευρον 4 * ή πολυγωνικήν °. Ενίοτε μάλιστα έντός τής κόγχης ταΰτης έτοπο- 
θετεϊτο καί ή—κυκλική πλέον—κολυμβήθρα 6.

1 Βαπτιστήριον βασιλικής τής πόλεως Κω (L. Mor- 
ricone, Bollet. d’Arte 1950, σ. 59, είκ. 8.

2 Βαπτιστήρια: Μιλήτου (Τη. Wiegand, Sitzungsb. 
preuss. Akad. Wiss. 1904, είκ. 7), Κάσρ - Ίμπλισοΰ 
(Β. Συρίας) (Η. C. Butler, Princ. Exped. II Β, 
1919/20, είκ. 211), Ντάρ-Κίττά, βασιλική Άγ. Σέργιου 
(Συρίας) (Η. C. Butler, Architecture and other 
Arts 1903, σ. 203, είκ. 79, Lassus, Sanct. de Syrie, 
1947, a. 225), Νισίβιος (Μεσοποταμίας) (A. Khatcha- 
trian, Actes du Ve Congres d’Arch. Chret. 1957, 
είκ. 1-3), Έρμίου A. ΟΡΛΑΝΔΟΣ (Τό “Έργον τής Άρχ. 
Έταιρ. τοΰ 1956, είκ. 78), Riva San Vitale (Ελβε
τίας) (J. Gantner, Kunstgesch. der Schweiz, 1936, 
είκ. 70) κλπ.

3 Βαπτιστήρια : Άγ. Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως
(Ε. ΑντΩΝΙΑΔΟΥ, "Εκφρασις Άγ. Σοφίας I, 1907,
είκ. 178), Resafa Σεργιουπόλεως Β. Συρίας παρά τό

τρίκογχον μαρτΰριον) (J. Kollwitz, Arch. Anz. 1957j 
είκ. 12), Ras Siagha Παλαιστίνης (L- Bagatti, Riv. 
di Arch. Cr. 13, 1936, είκ. 9), Καλάτ - Σεμάν Συ
ρίας (Η. C. Butler, Churches κλπ., 1929, είκ. 108> 
Tchalenko, Villages de Syrie II, 75), Leptis Magna 
Β. Αφρικής ( Ward-Perkins-Goodchild, Archaeo- 
logia 95, 1963, είκ. 14).

4 Βάρνα (Βουλγαρίας) (V. Ivanova, Annuaire du 
Musee de Sofia 1922-925, a. 63, είκ. 301).

5 Γέρασα ('Υπεριορδανίας), βασιλική Άγ. Ίωάννου 
(Crowfoot, Churches at Jerash, 1931, είκ. 4).

6 Βαπτιστήρια: Έμμαοΰς, Κσεϊμπέ, Ρέσαφα, Ras 
Siagha, Γαλατά, Περοΰστιτζας, Συβρίτου Κρήτης 
(A. Khatchatrian, Les baptisteres paleochretiens, 
Paris 1962, αριθμοί άντιστοίχως 49b, 30, 27, 39, 141- 
143, 193).
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Είκ. 41. Κάτοψις καί βν άναπαραστάσει κατά μήκος τομή τοϋ βαππστηρίου.
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Ή μετά τεσσάρων γωνιαίων κογχών οκτάγωνος ή κυκλική έσωτερική διάταξις των 
τεσσάρων μνημονευθεισών κατηγοριών βαπτιστηρίων μαρτυρεί σαφώς, ώς τοΰτο 
άλλωστε συνάγεται καί έκ πολλών σωζομένων είσέτι ακεραίων μνημείων (βαπτιστηρίων 
και μαρτυρίων), περί τής διά κτίστου ήμισφαιρικοΰ θόλου καλύψεως αυτών.Και άλλοτε 
μέν ό ήμισφαιρικός αυτός θόλος κατεσκευάζετο τυφλός, βαίνων απ’ ευθείας και άνευ

Είκ. 42. Άποψις τής κολυμβήθρας από Βορρά.

παραθύρων επί των κογχών, άλλοτε δέ πάλιν έμεσο?ώίβει μεταξύ αύτοϋ κα'ι τών κογχών 
υψηλή σφενδόνη, διατρυπωμένη υπό φωτιστικών παραθύρων. Ή δεύτερα αυτή περί- 
πτωσις έφηρμόσθη καί είς βαπτιστήρια έφωδιασμένα με εσωτερικήν κιονοστοιχίαν, ούχ 
ήττον δε καί είς στερούμενα τοιαύτης, ώς είναι π.χ. τό τής βασιλικής τής Παναγίας εν 
Έφέσω (Forschungen in Epliesos IV, 1, σ. 46, είκ. 46). Είς τήν ήμετέραν πέρίπτωσιν 
δεδομένου καί τού σχετικώς μικρού πάχους τών τοιχωμάτων δεχόμεθα κάλυψιν, 
διά τυφλού ήμισφαιρικού θόλου περιγεγραμμένου είς τό οκτάγωνον τοσούτω μάλλον 
καθόσον καί είς τό διασώζον είσέτι τον ίίόλον αυτού βαπτιστήριον 'Αγ· Ίωάννου στά 
«Εφτά βήματα» τής Κώ 1 (δπερ μάλιστα εμφανίζει καί κίονας μεταξύ τών κογχών)

1 Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Πρακτ. Άκαδ. ’Αθηνών τ. 3, 1928 
σ. 442, είκ. 1, Η. Balducci, Basiliche protocri- 
stiane a Coo, Pavia 1936, ένθα άτόπως τό βαπτιστή- 
ριον άποκαλεΐται τοϋ Άγ. Γεωργίου, δέον τοϋ Άγ. 
Ίωάννου. Όμοίαν μετά τυφλοΰ θόλου κάλυψιν νομί-

ζομεν, δτι θά είχον καί τά βαπτιστήρια: Καπαμά τής 
Κώ (L. Morricone, Boll. d’Arte 1950, σ. 328, 
είκ. 108) καί τής Μιλήτου (Τη. WiEGAND.Sitzungsber. 
preuss. Akad. Wiss. 1904, είκ. 7. Khatchatrian, 
Baptisteres, άρ. 116).
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ό καλύπτων θόλος είναι τυφλός, στερούμενος δηλαδή σφενδόνης μετά παραθύρων. 
Επειδή δε βεβαίως τό βαπτιστήριον δεν ήτο δυνατόν να είναι σκοτεινόν ύποθέτομεν 
ότι παράθυρα θά ήνοίγοντο είς τό άνω μέρος τών πλαγίων, επιπέδων τοίχων του ή 
καί είς τήν ανατολικήν του κόγχην. Συμφώνως προς τ’ ανωτέρω λεχθέντα έσχεδιά- 
σθη καί ή παρατιθεμένη εν τομή άναπαράστασις τοΰ βαπτιστηρίου τής βασιλικής τοΰ 
Μαστιχάρη (είκ. 41).

"Ας έ'λθωμεν ήδη είς τήν έξέτασιν τής έν τώ κέντρφ τοΰ βαπτιστηρίου κατε-

σκευασμένης κολυμβήθρας (είκ. 42). Αυτή είναι έκτισμένη δι’ οπτοπλινθοδομής πά
χους 0.29 μ., συντεθειμένης έκ τετραγώνων πλίνθων, πλευράς 0.25, και ασβεστοκονιά
ματος. ’Έχει έξωτερικώς τε καί έσωτερικώς τό σχήμα ισοσκελούς, ελευθέρου σταυρού ή 
τοΰ οποίου όμως τά τέσσαρα σκέλη (εσωτερικού ανοίγματος 0.375), δεν συναντιόνται 
προς σαφώς όρθάς γωνίας, επειδή παρεμβάλλεται μεταξύ αυτών μικρόν διαγώνιον, εύ- 
θύγραμμον (ελαφρώς καμπύλον έξωτερικώς) τμήμα 2 (είκ. 43). Τό ολικόν μήκος τών

1 Σταυρόμορφοι κολυμβήθραι απαντιόνται ήδη από 
των πρώτων χριστιανικών αιώνων, ώς π.χ. είς τήν λε- 
γομένην οικίαν τοΰ Γάλβαέν'Ηράκλειοι (Herculanum) 
(A. Majuri, Ercolano, σ. 14). Μερικά άλλα παραδεί
γματα άπό τάς νήσους τοΰ Αιγαίου (Μήλον, Πά
ρον κλπ.) παρέχουν ό St. Casson (BSA 19, 1912-13, 
σ. 118-122) καί ό R. Μ. Dawkins (BSA 19, 1912-13, 
σ· 123-132), διά δέ τήν Κορινθίαν (Σκουτέλαν) ό 
Δ. ΠΑΛΛΑΣ (ΠΑΕ 1955, σ. 194, είκ. 1). Σταυρόμορ- 
φοι κολυμβήθραι είκονίζονται συχνάκις άργότερον καί 
είς βυζαντινά χειρόγραφα ώς π.χ. είς τόν Ίβηριτικόν 
κώδικα 27, φ. 152r (Κ. Weitzmann, Byz. Buchma- 

lerei πίν. XVIII, 101) καί τόν Paris. Gr. 510, 
φ. 87ν, 316 καί 426ν (Ομοντ, Miniatures des plus

anciens man. grecs de la Bibl. Nat., Paris 1929, 
πίν. 30, 46 καί 56) κλπ. καί είς τοιχογραφίας, ώς π.χ. 
τοΰ Άγ. Όρους (MipuET, Athos, πίν. 119, ι—156,4— 
164,4—201,1, 119,1 Μ. Λαύρας, 156,4 Μολυβοκλη- 
σιάς 164, 4 Μ. Κουτλουμουσίου, 201, ι Μ. Διονυσίου) 
κλπ.

2 Όμοίαν ακριβώς διάταξιν παρουσιάζει ή κολυμ- 
βήθρα τοΰ βαπτιστηρίου τής έν Κφ βασιλικής τοΰ 
Άγ Γαβριήλ καί σχεδόν όμοίαν ή τής βασιλικής τοΰ 
Καπαμά (L. MorriconE έν Boll. d’Arte 1950, 
σ. 328, Ορλανδος, Actes Ve Congres, σ. 204, είκ. 7). 
BALDDCCi,Basiliche protocr., είκ. 28, Α. Ορλανδος, 
Actes Ve Congres, σ. 203, είκ. 5).
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σκελών τοϋ σταυροϋ τής κολυμβήθρας είναι 2.12μ., το δέ περίγραμμα αυτής εξέχει υπέρ 
τό δάπεδον τοϋ βαπτιστηρίου κατά 0.35 μ. 'Έκαστον σκέλος τού σταυρού έφερε δύο 
βαθμίδας καθόδου, ύψους άντιστοίχως 0.34 και 0.36 μ., όδηγοΰσας κάτω εις πυθμένα 
τετράγωνον πλευράς 0.60 μ., έπ! τοΰ όποιου ΐστατο ό βαπτιζόμενος. Πυθμήν, βα-

Είκ, 44. "Αποψις τής κολυμβήθρας, τής ’Ανατολικής κόγχης και τής γωνιαίας UA. κόγχης 
μετά των έν αυτή εΰρεθέντων αγγείων.

θμΐδεςκα! χείλος ήσαν έπενδεδυμένα διά μαρμάρινων πλακών, αΐ πλεΐσται τών όποιων 
διατηρούνται μέχρι σήμερον εις την θέσιν των (είκ. 44).

Σωλήνες εισροής και εκροής ΰδατος εις την κολυμβήθραν δεν παρετηρήθησαν. 
Φαίνεται λοιπόν, ότι τό διά τό βάπτισμα άναγκαϊον ύδωρ έκομίζετο διά πήλινων 
υδριών, τών όποιων, κατ’ ευτυχή συγκυρίαν, εύρέθησάν τινες κατά την άνασκαφήν 
άποκείμεναι εντός τής ΝΑ. κόγχης, ως ή είκών 44 δεικνύει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Η ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΙΣ

1. Ή ψηφιδωτή διακόσμησις.

Κατάστασις τών ψηφιδωτών δαπέδων. Εξαιρέσει τοΰ προθαλάμου 
τοΰ βαπτιστηρίου (πίν· 1, Ζ) και τοΰ αγνώστου προορισμού διαμερίσματος τοΰ νο
τίου προσκτίσματος (πίν. 1, Η) πάντες οι λοιποί χώροι τής βασιλικής είχον τό δά- 
πεδον αυτών κεκαλυμμένον διά ψηφιδωτών παραστάσεων, άπλουμένων επ’ αυτών, 
δίκην πολυτελών, πολύχρωμων ταπήτων, μέ ποικίλα γεωμετρικά σχέδια, πτηνά, καρ
πούς καί αγγεία, ακόμη δε καί μέ παρεμβαλλομένας άφιερωτικάς ψηψιδωτάς έπι- 
γραφάς.

Δυστυχώς τά δάπεδα ταΰτα δεν διετηρήθησαν έν τώ συνόλω των ακέραια. Με- 
γάλας ιδίως φ&οράς, μέχρι σχεδόν έξαφανίσεως, ύπέστησαν τά καλύπτοντα τον πολύ- 
σΰχναστον νάρθηκα ψηφιδωτά, κάπως δε όλιγωτέρας, αλλά σημαντικάς πάντοτε, τά τοΰ 
μέσου κλιτούς, τά τής προθέσεως καί τά τοΰ προς Νότον τής Άγ. Τραπέζης διαμε
ρίσματος (πίν. 1).

Υλικά καί τεχνική τής έκτελέσεως τών ψηφιδωτών. Διά τούς 
άβακίσκους τών ψηφίδων έχρησιμοποιήθησαν α) φυσικά εντόπια πετρώματα (μάρμα- 
ρον καί ασβεστόλιθος), β) όπτή γή καί γ) τεχνητή έγχρωμος ύαλόμαζα.

Έκ τών πετρωμάτων τής πρώτης κατηγορίας παρεσκευάσθησαν τά εξής χρώματα: 
λευκόν ή ΰπόφαιον διά τον κάμπον (fondo), ΰποκίτρινον, πορτοκαλιόχρουν, σιτόχρουν 
(beige), ύποκύανον καί άνοικτοπράσινον διά τά κοσμήματα καί μέλαν διά τός έπιγρα- 
φάς καί τά έν γένει περιγράμματα. Έκ τής δευτέρας κατηγορίας τό κεραμίδι (υπέρυ
θρον) διά τά κοσμήματα καί τέλος έκ τής τρίτης κατηγορίας τό κραμβί ή λαχανί, 
τό άνοικτογάλαζον (turquoise) καί τό βαθυγάλαζον (ultramarine) διά τούς λαιμούς τών 
νησσών καί τά στίγματα τών τετραπόδων ζώων. Τέλος έγένετο σπανιωτάτη χρήσις 
λεπτοτάτων φύλλων αργύρου καί χρυσοΰ, τών πρώτων καλυπτόντων τάς ψηφίδας τών 
ίριδιζόντων λαιμών τών νησσών καί τών δευτέρων τάς ψηφίδας πολυτελούς έπι- 
γραφής τοΰ βαπτιστηρίου.

Οί άβακίσκοι κατεσκευάσθησαν μέ σχήμα ούχί αύστηρώς αλλά περίπου τετράγω
νον, όπως δηλαδή παρήγοντο διά τής κοπής τοΰ πετρώματος υπό ειδικού έργαλείου. 
Ή έ'λλειψις αύτη απολύτου κανονικότητος καί ομοιομορφίας τοΰ κάμπου έθραυε την 
μονοτονίαν καί την ψυχρότητα τής ενιαίας έπιφανείας του· διότι έτόνιζε τούς αρμούς 
τών άβακίσκων. Πρέπει έπίσης νά σημειωδή, ότι είς τά καμπύλα μέρη καί τάς είσεχού- 
σας γωνίας έχρησιμοποιήθησαν καί τριγωνικαί ψηφίδες.

Αί διαστάσεις τών άβακίσκων έποίκιλλον διά τον κάμπον καί τάς έπιγραφάς 
φθάνουν τά 12 έως 14 χιλιοστά πλευράς, έν ω διά τά κοσμήματα καί τάς ζωικάς παρα
στάσεις περιορίζονται είς 10 έως 7 χιλιοστά. Μικραί ιδίως, πλευράς 5 έως 7 χιλιοστών,
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κατεσκευάσθησαν αί έξ ύαλομάζης ψηφίδες, ώς δε συνήθως, οί άβακίσκοι έτέθησαν καί 
εδώ έπί παχέος (περί τά 0.08 έως 0.10 μ.) ύδραυλικοΰ ασβεστοκονιάματος, έφ’ οΰ, 
ύγροΰ ακόμη όντος, έσχεδιάσθη προηγουμένως ό σκελετός τοΰ οικείου διακοσμητικοΰ 
θέματος.

Διακοσ μητικά θέματα. Τά διακοσμητικά θέματα των διαφόρων μερών τής 
βασιλικής κατενεμήθησαν ώς ακολούθως:

Νάρϋ'ηξ. Οΰτος ήτο τό πλέον πολυσύχναστον μέρος τής εκκλησίας, διότι τό δάπε-
α β

Είκ. 45. Ψηφιδωτά έκ τοΰ δαπέδου τοΰ νάρθηκος. 
a - μέσου διαμερίσματος. β - νοτιοδυτικού διαμερίσματος.

δόν του έπατεΐτο και από τούς πιστούς καί άπό τούς κατηχουμένους. Φυσικόν λοιπόν 
είναι καί να έφθείρετο ταχύτερον τών άλλων μερών τοΰ ναού καί νά άνενεοΰτο' τούτο 
ακριβώς συνέβη καί εις την έξεταζομένην βασιλικήν, ώς άποδεικνύει ή κατά την ΝΔ. γω
νίαν αυτού διαπίστωσις τής ύπάρξεως δύο επαλλήλων στρωμάτων ψηφιδωτών, έκ τών 
οποίων ολίγα μόνον λείψανα διετηρήθησαν μέχρι σήμερον, επειδή καί τό δεύτερον 
άκόμη στρώμα έχει σχεδόν τελείως καταστροφή, προφανώς λόγφ τής συνεχούς χρή- 
σεώς του. Εύρίσκονται δε τά είρημένα λείψανα, τό μεν κατά τό δυτικόν άκρον τού 
μέσου διαμερίσματος, τό δε κατά την ΝΔ. γωνίαν τού νοτίου διαμερίσματος (πίν. 1).

Καί εις μέν τό μέσον διαμέρισμα διατηρείται, σύρριζα προς τον Δ. τοίχον, α) ή 
πλάτους 0.41 εξ ά?π>σιδωτού πλοχμού παρυφή τού παλαιοτέρου στρώματος, τήν οποίαν, 
παραμείνασαν άφθαρτον, έσεβάσθησαν καί δεν έκάλυψαν κατά τήν άνανέωσιν τού δα. 
πέδου καί β) παραπλεύρως τής παλαιοτέρας παρυφής ή όμοια αλυσιδωτή παρυφή τού 
δευτέρου στρώματος (είκ. 45,α) μετά τμήματος τής εσωτερικής διακοσμήσεως τού δια
μερίσματος. Εις δε τήν ΝΔ. γωνίαν τού νοτίου διαμερίσματος διετηρήθη ή κατ’ ορθήν 
γωνίαν καμπτομένη άλυσιδωτή παρυφή τού δευτέρου στρώματος (είκ. 45, β) παρ’αύτήν 
δέ καί τμήμα τής διακοσμήσεως τής εσωτερικής επιφάνειας τού διαμερίσματος, άποτε- 
λουμένης έκ μεγάλων σταυρών Μάλτας, έναλ?ιασσομένων προς τετράγωνα πλαίσια φέ-
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ροντα κατά τάς γωνίας των άνά έν μικρότερον τετράγωνον (είκ. 45, α, β). Καί εντός μεν 
των μεγάλων τετραγώνων είκονίζετο πτηνόν κατά κρόταφον, εντός δέ των μεταξύ 
των σκελών των σταυρών τής Μάλτας καί τών πλευρών τοΰ τετραγώνου σχηματιζο- 
μένων τριγώνων, πέλται, έφ’ ών έπικάθηται μακρόμισχον ψύλλον κισσού (είκ. 45). 
Όμοιον διακοσμητικόν θέμα έχρησιμοποιήθη καί εις τό βόρειον κλιτός.

Βόρειον κλιτός. Τού κλιτούς τούτου τό ψηφιδωτόν δάπεδον σώζεται σχεδόν ολό
κληρον, καταστραφέντος μόνον τοΰ αμέσως προ τής προθέσεως τμήματος αύτοΰ 
ώς καί μεγάλου μέρους τοΰ χώρου τής προθέσεως (πίν. 1 καί είκ. 64).

Τό δλον δάπεδον διαιρείται εις δύο άνισα διάχωρα: έν μικρότερον, άπλούμενον 
ευθύς μετά την άπό τοΰ νάρθηκος εις τό κλιτός θύραν εισόδου καί παραπλεύρως τής 
εις τον γυναικωνίτην άναγούσης κλίμακος καί δεύτερον, μεγαλύτερον καί έπίμηκες, έκ- 
τεινόμενον άπό τής είρημένης κλίμακος μέχρι τής κατά 0.25 ύψηλότερον κειμένης 
προθέσεως.

Τό πρώτον διάχωρον άποτελεΐται α) άπό μίαν τετράγωνον περίπου (1.05 X 1.16) 
κτητορικήν επιγραφήν άναψέρουσαν την δαπανήσασαν διά την ψήφωσιν τής στοάς 
(—κλιτούς) Εύστοχιανήν 1 καί εξ ενός έπιμήκους ορθογωνίου έψαπτομένου τής κλί
μακος καί φθάνοντος περίπου μέχρι τής αρχής τών βαθμιδών της (πίν. 1 καί είκ. 46). 
"Η τε επιγραφή καί τό έν συνεχεία ορθογώνιον πλαισιοΰνται κατά τάς δύο των πλευράς 
(νοτίαν καί ανατολικήν) υπό αλυσιδωτών πλοχμών. Εντός τοΰ ορθογωνίου είκονίζονται, 
καθ’δλως άνόργανον τρόπον συντεθειμένα: δρπηκες, φύλλα αμπέλου, μέγα όρθιονφύλ- 
λον καί γεωμετρικόν κόσμημα έκ σταυρών τής Μάλτας, τά μεταξύ τών σκελών τών οποίων 
κενά πληροΰνται διά ποικίλων κοσμημάτων εις σχήμα πέλτης καί άλλων 1 2 (είκ. 46). Χα
ρακτηριστική είναι ή έλλειψις αρμονικής συγκροτήσεως τοΰ συνόλου τοΰ διαχώρου 
τούτου. Εκείνο δμως τό όποιον πρέπει ενταύθα νά σημειωθή είναι δτι τό ψηφιδωτόν 
τοΰ διαχώρου τούτου είναι τοποθετημένον ούτως, ώστε νά περιβάλλη κανονικώς τήν 
κλίμακα χωρίς νά διακόπτεται ύπ’ αυτής, τοΰθ’ δπερ άποδεικνύει τήν έξ αρχής κατα
σκευήν τής κλίμακος είς τό σημεΐον τούτο τοΰ κλιτούς.

Έρχόμεθα τώρα είς τό δεύτερον (ανατολικόν) διάχωρον. Τούτο πλαισιούμενον 
πανταχόθεν υπό 0.58 μ. εύρέος αλυσιδωτού πλαισίου, διαιρείται έσωτερικώς είς πολλούς 
ορθογωνίους πίνακας, τεταγμένους άνά δύο κατά τό πλάτος τοΰ διαχώρου (πίν. 1). 
"Εκαστος τών πινάκων τούτων περιβάλλεται υπό στενοτέρου αλυσιδωτού πλαισίου 
φέρει δ’ έσωτερικώς παράστασιν, ώς έπί τό πλεΐστον ενός όρμητικώς τρέχοντος ζώου, 
πλήν δύο, οϊτινες πληροΰνται διά γεωμετρικού κοσμήματος (πίν. 1).

Έκ τών είρημένων πινάκων διατηρούνται σήμερον έν αρκετά καλή καταστάσει 
ένδεκα, ενός δέ άλλου διατηρείται μόνον τό αλυσιδωτόν πλαίσιον, τής έντός τοΰ πίνα- 
κος παραστάσεως καταστραφείσης (πίν. 1).

1 Βλ. τό κείμενον τής επιγραφής ταΰτης κατωτέρω, 
είς τό περί τών ψηφιδωτών επιγραφών κεφάλαιον.

2 Τό μέρος τοΰτο τοΰ κοσμήματος άντεγράφη έκ 
■ψηφιδωτού τής παρά τήν Κέφαλον μικράς βασιλικής 
(Batducci, έ'.ά. είκ. 11). Τό αυτό κόσμημα συναντώ-

μεν καί είς ψηφιδωτόν τής Αλικαρνασσού άποκείμε- 
νον σήμερον είς τό Βρεταννικόν Μουσεΐον. Βλ. εικόνα 
του παρά R. Ρ. Hinks, Catalogue of the Greek, 
Etruscan and Roman paintings and mosaics in the 
British Museum, London 1933, σ. 133, είκ. 151.
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Την έξέτασιν τών εντός των πινάκων παραστάσεων θά άρχίσωμεν από τό παρά 
την κλίμακα δυτικόν άκρον τοΰ διαχώρου.

Τό πρώτον ζεύγος πινάκων (είκ. 47) είκονίζει προς Νότον μέν επί λευκού κάμπου 
στικτήν έλαφον μέ μακρά κέρατα, τρέχουσαν προς τ’ αριστερά. Τό ζώον είκονίζεται

Είκ. 46. Τό δυτικόν διάχιορον τοΰ Β. κλιτούς. Δεξιά ή κλΐμαξ ανόδου εις τόν γυναικωνίτην.

κατά κρόταφον, κατεβλήθη δε προσπάθεια προοπτικής άποδόσεως τού σοόματος έντει- 
νομένης καί χρωματικώς διά τής έκτελέσεως τών προς τά έ'σω ποδών διά σκοτεινότερου 
χρωματικού τόνου. Τό περίγραμμα τής έλάφου άπεδόθη διά μελανών ψηφίδων, τό δε 
σώμά της διά πορτοκαλιοχρόων, διακοπτόμενων υπό λευκών κηλίδων (είκ. 47). Λευκή 
επίσης άπεδόθη καί ή κοιλία τού ζώου. Ή σκηνή υποτίθεται εντός δάσους δηλουμέ- 
νου άφ’ ενός διά τού αριστερά είκονιζομένου έσχηματοποιημένου δένδρου, άφ’ ετέρου 
δε διά μακρού φυλλοφόρου κλάδου, μέ φύλλα χρώματος σολομού (saumon).

Έπί τοΰ συζυγούς προς τόν περιγραφέντα πίνακα, είκονίζεται έν τώ μέσφ λευ
κού κάμπου, έπιτυχώς έσχεδιασμένος λαγός, μέ στικτόν τό σώμα (είκ. 47, άνω), διευθυ- 
νόμενος προς τά δεξιά καί στρέφων τήν μακρόωτον κεφαλήν του προς τά όπίσω, 
προφανώς ί'να προφυλαχθή από διώκοντα αύτόν κΰνα. Ή σκηνή ύπόκειται καί 
ενταύθα εντός δάσους, ως μαρτυρεί τό κατά τόν άξονα τού πίνακος δένδρον καί τά 
κατά τά άκρα αύτοΰ είκονιζόμενα φυτά καί άνθη (είκ. 47).
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Εις to αμέσως επόμενον ζεΰγος πινάκων εΐκονίζεται προς Νότον μέν έπί λευκού 
κάμπου στικτή λεοπάρδαλις (είκ. 48) με ανοικτόν τό στόμα και έλαστικώς έπιμηκυσμέ- 
νον σώμα, τρέχουσα προς τ’αριστερά μέ την ουράν της άνακεκαμμένην προς τά εμπρός 
καί πατούσα επί πυκνών φυλλωμάτων. Ή κεφαλή της είναι κακώς έσχεδιασμένη,

Είκ. 47. Τό πρώτον έκ Δ. ζεύγος ψηφιδωτών πινάκων τού Β. κλιτούς.

τό δε κιτρινωπόν της σώμα διαστίζεται υπό στιγμάτων εξ ΰποκυάνου ύαλομάζης λ 
Έπί τού προς Βορράν συζυγούς πίνακος εΐκονίζεται πιθανώς κυνηγετικός κΰων 

(είκ. 48) καλπάζων προς τά δεξιά εντός δάσους δηλουμένου διά δένδρου καί κλάδων. 
Τό σώμά του άπεδόθη διά σκοτεινοχρόων ψηφίδων, ή δέ κίνησίς του ενέχει πολύν 
ρεαλισμόν.

Εις τό αμέσως επόμενον ζεύγος πινάκων είκονίσθησαν μόνον γεωμετρικά κοσμή
ματα καί δή εις μέν τον νότιον πίνακα σύνθετόν τι ψιαθωτόν ή αλυσιδωτόν πλέγμα, εις 
δέ τον βόρειον πυκναί, παράλληλοι ταινίαι έκ τεθλασμένων γραμμών (zig-zag) (πίν. 1).

Έκ τών δύο περαιτέρω συζυγών πινάκων ό μέν προς Νότον (είκ. 49) είκονίζει έπί 
λευκού κάμπου μέγαν βούν (είκ. 49) τρέχοντα προς τ’ αριστερά, έντός δάσους δηλου- 1

1 Όμοια ακριβώς παράστασις λεοπαρδάλεως εΰρη- σείου ( Hinks, Catalogue of the... paintings and 
ται και επί ψηφιδωτού δαπέδου του Βρεταννικοΰ Μου- mosaics in the Brit. Museum, σ. 114, εικ. 127).
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μενού διά φυλλοφόρου κλάδου εκτεινόμενου ύπεράνω τοϋ οπισθίου μέρους του. Τό 
σώμα τοΰ ζώου άπεδόθη λευκόν, τό δε καλώ; έσχεδιασμένον περίγραμμά του, διά 
μελανών, ώς πάντοτε, ψηφίδων.

Ό συζυγής προς Βορράν πίναξ (είκ. 49) είκονίζει αλεκτορομαχίαν, εις την

Είκ. 48. Τό δεύτερον άπό Δ. ζεύγος ψηφιδωτών πινάκων τοϋ Β. κλιτούς.

οποίαν ή μορφή καί τό μένος τών άντιμαχομένων πτηνών άπεδόθη μέ αρκετήν επι
τυχίαν. Ό λευκός κάμπος πληροΰται κα'ι εδώ διά φυλλοφόρων κλαδίσκων προς δή- 
λωσιν τής εν δενδροφύτω ύπαίθρω χώρω τελέσεως τοϋ άγώνος. Ή τόσον αγα
πητή είς τούς "Ελληνας καί τούς Ρωμαίους παράστασις αλεκτορομαχίας εΰρηται συχνά 
καί είς παλαιοχριστιανικά μνημεία είκονιζομένη: είς σαρκοφάγους, ψηφιδωτά, έγ
χρωμους ύάλους κλπ. Είναι όμως αμφίβολον άν έδόθη είς αυτήν συμβολική σημα
σία ή άν ετίθετο μάλλον χάριν τέρψεως τών θεατών '.

Έκ τοϋ προτελευταίου ζεύγους πινάκων ό προς Νότον (είκ. 50) παριστάνει έπί 
λευκού κάμπου γρϋπα έφορμώντα προς τ’ αριστερά καί κρώζοντα (ώς ΰποδηλοΐ τό 
ήμιανοικτόν ράμφος του) καί μέ τήν ουράν άνωρθωμένην. Διά τήν κεφαλήν καί τό σώμα 
του έχρησιμοποιήθησαν κίτριναι ψηφίδες, μελαναί δε διά τάς έπί τοϋ σώματος ψο-

1 Βλ. σχετικώς J. de Witte: Le Genie des coni- N. S. τ. 18, 372 καί DACL, τ. Ill, 2, στ. 2892 έν λέ- 
bats des coqs έν Revue Archeologique 1868 ξει. cog.
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λίδας. Τέλος τά άκρα τών πτερύγων του έτονίσθησαν μέ ύποκυάνους ψηφίδας έξ 
ύαλομάζης. Ή παράστασις μυθολογικών ζώων, ώς ό γρύψ, συνεχίζει πα/ιαιάν ελληνι
κήν και ρωμαϊκήν παράδοσιν λ

Ό συζυγής προς Βορράν πίναξ (είκ. 50) είκονίζει καί πάλιν εντός λευκού κάμπου

Είκ. 49. Τό τέταρτον από Δ. ζεύγος ψηφιδωτών πινάκων τού Β. κλιτούς.

ζώον τρέχον όρμητικώς προς τ’ αριστερά. Τό κιτρινωπόν δέρμα του διαστίζεται από 
στρογγυλά μελανά στίγματα, εν ω ή ουρά του κυματίζει προς τά άνω. Τό ζώον τρέχει 
εντός δάσους δηλουμένου διά δένδρου σχεδιασθέντος κατά τον κατακόρυφον άξονα 
τού πίνακος.

Ό τελευταίος πίναξ είκονίζει καί πάλιν επί λευκού κάμπου τετράπουν ζώον κι- 
νούμενον δρομαίως προς τ’ αριστερά.

Ή έπί ψηφιδωτών δαπέδων άπεικόνισις μεμονωμένων ζώων εντός ειδικών τε
τραγώνων ή ορθογωνίων πλαισίων είναι παλαιά ρωμαϊκή κληρονομιά2. Τό διακοσμη- 
τικόν θέμα τών τρεχόντων ζώων, είτε απλών είτε διωκόντων άλληλα, είναι συνηθέστα-

1 ’Αναφέρω προχείρως τό ψηφιδωτόν τής Νεμαυσοΰ πίν. 83β) κλπ.
(Nimes) (Ε. Esp£randieu, Mosai'ques romaines 2 Βλ. π.χ. τό ρωμαϊκόν ψηφιδωτόν τής έν Λιβύη 
de Nimes, 1935, άρ. 20 (είκ. σ. 54), τών Λευκαδίων Marsala (Arch. Anz. 1940, στ. 537 -38).
Ναούσης τής Μακεδονίας (Ε. Στικας, ΙΙΑΕ 1959,
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τον εις τά παλαιοχριστιανικά δάπεδα είτε βασιλικών είτε κοσμικών κτηρίων. Όμοιον 
ακριβώς θέμα μέ ποικίλα ζώα εντός τετραγώνων και μάλιστα εντός συζυγών, ώς 
ενταύθα, πινάκων συναντώμεν έν αυτή τη Κώ, εις την βασιλικήν τού ακρωτηρίου 
Σκανδαρίου 1 και είς κοσμικόν ακόμη κτήριον τής συνοικίας τού λιμένος τής Κώ 1 2. Τά

Είκ. 50. Τό πέμπτον από Δ. ζεύγος ψηφιδωτών πινάκων τοϋ Β. κλιτούς.

ζώα όμως εκεί είκονίζονται απλώς ιστάμενα ή ελαφρώς κινούμενα, έν ώ άντιθέτως είς 
την βασιλικήν τοϋ Μαστιχάρη ή έντονος κίνησίς των δίδει πολλήν ζωντάνιαν είς τήν 
εικόνα.

Τό θέμα τών τρεχόντων ζώων εντός πλαισίων συναντάται, ώς εϊπομεν, πλήν τής 
Κώ καί είς πολλάς άλλας βασιλικός. Οΰχω π.χ. τό εύρίσκομεν είς τήν μεγάλην βασι
λικήν τής Μιλήτου3, είς τήν τής Έρμιόνης 4, τού Κλαυσείου τής Ευρυτανίας 5, τής 
Νικοπόλεως (βασιλική Δουμετίου Α 6), τής Ήρακλείας Λυγκηστίδος 7, τού Τσαριτσίν

1 Η. Balducci, Basiliche protocristiane a Coo, 
είκ. 27.

2 L. MorriconK, Scavi e ricerche a Coo, Boll. 
d’Arte 1950, o. 68, είκ. 20.

3 Τη. Wiegand, Abh. der preuss. Akad. der
Wiss. 1908, o. 31, καί V. Schultze, Kleinasien II,
o. 156, είκ. 55 καί ο. 173, είκ. 61.

4 Ε. Στικας, ΠΑΕ 1955, πίν. 87.
5 Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΙΙΑΕ 1958 σ. 59, είκ. 1, BCH 

1959, σ. 643, είκ. 1.
6 Ε. Kitzinger, Dumbarton Oaks Papers 6, 

1951, είκ. 34.
7 Hoddinott, Early Churches in Macedonia and 

Southern Serbia, London 1963, πίν. 36c,d·
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Γκράδ τής Π. Σερβίας ή τής Μαλατιάς (Μελιτηνής ’Αλβανίας 1 2), ’Αντιόχειας τής 
επί Όρόντη 3 καί εις πλείστας όίλλας ακόμη. Τό αύτύ θέμα συνεχίσθη έπειτα καί 
κατά την βυζαντινήν εποχήν 4.

β) Τό μέσον κλιτός κατελαμβάνετο καθ’ δλον του τό πλάτος (7.30μ.) μέχρι τοϋ 
τέμπλου, ήτοι έπί μήκους 15.25 μ. άπό τρία διαδοχικά διάχωρα: εν μικρότερον τε
τράγωνον, παρά την εκ τοΰ νάρθηκος είσοδον, σήμερον σχεδόν ελάχιστα σωζόμενον, 
εν άλλο προς Άνατολάς τοΰ πρώτου σχεδόν έντελώς κατεστραμμένον καί έν τρίτον

Δύο παλαιοχριστιανικοί βασιλικού της Κώ

Είκ. 51. Λείψανα ψηφιδωτών τοΰ δυτικοΰ διαχώρου τοΰ μέσου κλιτούς.

ευθύς προ τοϋ τέμπλου. Τό σΰνολον τών διαχώρων τούτων, ως συνάγεται έκ διατηρη- 
θέντων λειψάνων, περιεβάλλετο άπό αλυσοειδή παρυφήν (μπορντούραν) πλατυτέραν 
μέν (0.82 μ.) καί έκ διπλής σπείρας συντεθειμένην κατά τήν δυτικήν πλευράν (πίν. 1), 
στενοτέραν δε (0.47 μ.) καί έξ άπ?ιθϋ αλυσιδωτού πλοχμού άποτελουμένην κατά τάς 
τρεις υπολοίπους πλευράς.-Καλόν τμήμα άμφοτέρων τών πλευρών διετηρήθη κατά τήν 
ΒΔ. γωνίαν τοϋ μέσου κλιτούς (πίν. 1)

Τό πρώτον έκ Δυσμών διάχωρον, τό όποιον άντίκρυζεν ό έκ τής βασιλείου πύλης 
εισερχόμενος, αποτελεί τετράγωνον πλευράς 5.40 μ., πλαισιούμενον υπό αλυσοειδούς 
ταινίας. Τό τετράγωνον τούτο έ'ψερεν έγγεγραμμένον έντός αύτοϋ κύκλον π?α]ρούμενον 
διά συνθέτου γεωμετρικού σχεδίου, τοϋ οποίου έλάχιστα μόνον λείψανα διετηρηθησαν 
(είκ. 51) ικανά έν τούτοις, ϊνα συναγάγωμεν έξ αυτών τήν γενικήν αύτοϋ διάταξιν, το- 
σούτω μάλλον καθόσον τό αυτό ακριβώς διακοσμητικόν θέμα, έκ δύο διασταυρουμέ
νων τετραγώνων έχόντων κατά τάς γωνίας άλλα μικρότερα τετράγωνα καί κυματιστής

1 Μανο Zisi, Starinar Ν. S, 3/4, 1952-53, ε’ικ. 4a 
έναντι σελίδος 132.

2 Κ. Βιττεε-Α. Μ. Schneider, Arch. Anz. 1941, 
στ. 287, 288, 299.

3 AJA 38, 1934, 202, είκ. 1 καί Antioch mosaic

pavements 2, 1935, πίν. 77 
4 Μαρμαροθέτημα δαπέδων ναών τοΰ Monte Cas- 

sino (1066- 1071 καί 1100 μ. X.). Βλ. εικόνας των έν 
Dumbarton Oaks Papers 3, 1946, είκ. 223, 5 - 226. 
(Herbert - Broch).

8
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κατά την περιφέρειαν τοΰ κύκλου ταινίας, έφηρμόσθη ού μόνον εις τό ανατολικόν δια
μέρισμα (Κ) τοΰ διακονικού τής ήμετέρας βασιλικής (πίν. 1) αλλά και εις τι παρά τον 
νάρθηκα διαμέρισμα τής παρά τό Ζηπάρι τής Κώ βασιλικής τού 'Αγ. Παύλου λ Όχι 
δε μόνον εις την Κώ αλλά και εις την Ανατολήν είχε διαδοθή τό διακοσμητικόν τούτο 
θέμα, ώς άποδεικνύει ή παρουσία του εις τό ψηφιδωτόν δάπεδον τής διακονίας τής 
βασιλικής των Προπυλαίων είς Γέρασα 2 τής Ύπεριορδανίας.

Είκ. 52. Λεπτομέρειαι τοΰ ψηφιδωτού τοΰ δυτικού διαχώρου τοΰ μέσου κλιτούς.

’Άξιον σημειώσεως είναι, δτι μεταξύ των γεωμετρικών σχεδίων παρεμβάλλονται 
καί εικόνες ζώων, δελφίνων κα'ι άλλων μικροτέρων ιχθύων κα'ι φύλλων (πίν. 1 κα'ι 
είκ. 52, α, β).

Πλήν τοΰ μεγάλου κύκλου ήσαν επίσης διακεκοσμημένα—ό αρχαίος horror vacui 
ισχύει απολύτως καί διά τά ψηφιδωτά μας δάπεδα—καί τά τέσσαρα μεταξύ τού κύ
κλου καί τού περιγεγραμμένου τετραγώνου σχηματιζόμενα τρίγωνα, είς εν των όποιων 
(τό ΒΔ.) διετηρήθη τμήμα τής διακοσμήσεώς του συνιστάμενον έκ καμπύλων κλάδων, 
από τών όποιων εκφύονται καρδιόσχημα φύλλα καί στρογγύλοι καρποί, πιθανώτατα 
μήλα (πίν. 1). Χαρακτηριστική δ’ενταύθα είναι καί ή χρήσις ταινιών πληρουμένων 
εναλλάξ δι’ αλυσιδωτών πλοχμών καί διά συνθέσεως τόξου ϊριδος (είκ. 52, β).

Έκ τού μέσου διαχώρου διετηρήθησαν έλάχιστα λείψανα ψηφιδωτής διακοσμή" 
σεως, έξ ών συνάγεται μετά πιθανότητος, δτι τό διάχωρον τούτο θά διεκοσμεΐτο διά 
τού λεγομένου θέματος τών όκταρόμβων αστέρων, τού όποιου τήν λεπτομερή σύνθεσιν 
καί διάταξιν θέλομεν μελετήσει κατωτέρω, είς διαμέρισμα έ'νθα σώζεται ακέραιον·

Τέλος έκ τού ανατολικού ήτοι τού εύθύς προ τού τέμπλου διαχώρου τοΰ μέσου 1

1 Η. Balducci, Basiliche protocristiane a Coo, 2 J. W. Crowfoot, Churches at Jerash (British 
είκ. 16 καί L. Morriconk, Scavi e ricerche a Coo, School of Archaeology in Jerusalem, Supplemen- 
Boll. d’Arte 1950, a. 326, είκ. 105. tary Papers 3, 1931, πίν. IV, b).
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κλίτους διετηρήθη τμήμα μόνον τοΰ πληροΰντος αυτό διακοσμητικοΰ θέματος(είκ.53). 
Είκονίζει δέ τοΰτο μεγάλους καί μικρούς κύκλους συμπλεκόμενους όριζοντίως και 
καθέτως διά κόμβων κατά τό σύστημα των λ,εγομένων συριακών ή μάλλον σηρικών

Δύο παλαιοχριστιανικού βασιλικαΐ τής Κω

Είκ. 53, Τμήμα τής ψηφιδωτής διακοσμήσεως τοΰ μέσου κλίτους.

τροχών. 'Έκαστος τών μεγάλων κύκλων, άποτελούμενος άπό ταινίαν άλλοτε συνθέ- 
σεως τόξου ΐριδος1 καί άλλοτε φέρουσαν κυματοειδώς άναδιπλουμένην λωρίδα 
(είκ. 52, β), συνάπτεται διά μεγάλου κόμβου προς τέσσαρας άλλους μικρότερους σταυρο- 
ειδώς προς αυτόν διατεταγμένους. Εντός τών μεγάλων κύκλων, ώς καί εντός τών μεταξύ

1 Ή έν εϊδει τόξου τής ΐριδος διαμορφουμένη ταινία 
έχει τούς άβακίσκους τοποθετημένους διαγωνίως ήτοι 
κατά κορυφήν (είκ. 53), τοΰτο δέ συντελεί εις τήν κανό· 
νικωτέραν διαβάθμισιν τών χρωματικών τόνων, ήτις 
είναι χαρακτηριστική διά τό έν λόγφ σχέδιον. Ταινίας 
μιμουμένας τό τόξον ΐριδος συναντώμεν καί εις άλλα 
ψηφιδωτά δάπεδα τοΰ 5ου καί τοΰ 6ου αί·, ώς π.χ.είς 
τό έκ Καρχηδόνος εις τό Βρεταννικόν Μουσείον άπο- 
κείμενον ψηφιδωτόν (Gaocki.BR, Mosaiques de Tu- 
nisie, άρ. 797, Hinks, Catal. of the Mosaics in the 
Br. Museum, άρ. 49, είκ. 140) καί εις τό τής 'Αλικαρ
νασσού, ομοίως έν τφ Βρεταννικώ Μουσείο» (Hinks, 
αύτ. άρ. 52c). Άργότερον (6°ν αί. καί εξής) τό συναν
τώμεν καί εις εικονογραφημένα χειρόγραφα, ώς π.χ. 
εις τόν Διοσκορίδην τής Βιέννης (Η. Gerstinger,

Die griechische Buchmalerei, πίν. VI), τό Εύαγ- 
γελιάριον τοΰ Etschmiadjin (HauxtmANN, Die Kunst 
des friihen Mittelalters, σ. 185) καθώς καί εις Κα- 
ρολίγγεια χ/φα τοΰ Θ'™ αί., ώς π.χ. τό Brit. Mus. 
Harleian 2788, φ. 71ν (Janitschek, Die Trierer 
Ada-handschrift, πίν. 26) καί τό τής Έθν. Βιβλ. τών 
Παρισίων Lat. 8850, 82 (Janitschek, έ.ά. πίν. 31). 
Εις τούς βυζαντινούς καί τούς μεταβυζαντινούς χρόνους 
τό τόξον τής Ϊριδος συχνάκις περιβάλλει τήν μορφήν 
τοΰ έν τφ μέσφ τοΰ τρούλλου είκονιζομένου Παντο- 
κράτορος, ώς π.χ. εις τό Δαφνί (G. Millet, Le mo- 
nastere de Daphni, Paris 1899, σ. 105, είκ. 48' 
πρβ. καί τήν Άποκάλυψιν Δ', 2 καί τήν 'Ερμηνείαν τών 
ζωγράφων ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ τοΰ έκ Φουρνά(εκδ.Παπαδοποΰ- 
λου Κεραμέως, Πετρούπολις 1909, σ. 215).
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Είκ. 54. α. Ζεύγος βοτρύων (μέσου κλιτούς), β. Άγγεΐον μετά λαβών (μέσου κλιτούς), 
γ Δένδρον μέ καρπού; ροιας (ιερόν), δ. Δένδρον μέ άπιοειδεΐς καρπούς (μέσου κλιτούς), 

ε. Κόσμημα τοΰ νοτίου κλιτούς, ζ· Κόσμημα τοΰ νοτίου κλιτούς.
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των κόμβων δημιουργουμένων καμπυλοπλεύρων οκταγώνων είκονίζονται ποικίλα 
θέματα: πτηνόν κατά κρόταφον (είκ. 53), άγγεΐον μέ υψηλόν πόδα καί δύο λα- 
βάς (είκ. 54, β), ζεύγος βοτρύων (είκ. 54, α), δένδρον μέ άπιοειδεϊς καρπούς (είκ. 54,δ), 
εις εν δ’ έκ των οκταγώνων καί ή μνημονεύουσα τον δαπανήσαντα διά την έκτέλε- 
σιν τού διαχώρου διάκονον Τιμόθεον 1 επιγραφή (είκ. 53). Τό έκ σηρικών τροχών 
θέμα απαντάται καί εις άλλας βασιλικός τής Κώ, ως π.χ. εις την τού Άγ. Παύλου 2, 
αλλά καί πολλαχοϋ αλλαχού τού χριστιανικού κόσμου.

Νότιον κλιτός. Τούτου τό δάπεδον διετηρήθη σχεδόν ακέραιον (πίν 1). Ώς δε

Είκ. 55. Τμήμα τής διακοσμήσεως τοΰ μικροΰ διαχώρου τοΰ νοτίου κλιτούς 

καί τοΰ παρά τήν κλίμακα μικροΰ τετραγώνου.

τό δάπεδον τού βορείου, οΰτω καί τό τού νοτίου κλιτούς διαιρείται εις δύο άνισα διά- 
χωρα: εν μικρόν, ευρισκόμενον ευθύς προ τής θύρας εισόδου από τοΰ νάρθηκας εις τό 
κλιτός, καί έν μεγαλύτερον προς Άνατολάς αυτού φθόνον μέχρι τού ιερού (πίν. 1).

Τό μικρόν διάχωρον είναι στενόμηκες ορθογώνιον έφαπτόμενον τής νοτίας κλί- 
μακος καί έξικνούμενον μέχρι τής αρχής τών βαθμιδών της. Καλύπτεται ολόκληρον 
υπό ενιαίου γεωμετρικού κοσμήματος έκ σκοτεινοχρώμων διατεμνομένων κύκλων σχη- 
ματιζόντων τετράφυλλα, μεταξύ τών οποίων παρεμβάλλονται μικρότεροι κύκλοι μετά 
στιγμών (είκ. 55). Τό παλαιόν ρωμαϊκόν θέμα τών διατεμνομένων κύκλων συχνότατα 
συναντάται καί κατά την παλαιοχριστιανικήν εποχήν, ιδίως εις μαρμαροθετημένα

1 Βλ. τό κείμενον τής επιγραφής ταΰτης κατωτέρω 2 Η. Balducci, Basiliche protocristiane e bizan- 
είς τό περί τών ψηφιδωτών επιγραφών κεφάλαιον. tine a Coo, είκ. 21.
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— λιθόστρωτα ώς έλέγοντο — δάπεδα. Τό αυτό διακοσμητικόν δέμα συναντώ μεν κα'ι 
είς παλαιοχριστιανικόν ψηφιδωτόν τοΰ λιμένος τής Κώ λ

Πριν ή προχωρήσωμεν είς την έξέτασιν τοΰ δευτέρου διαχώρου σημειώνομεν, δτι

Είκ. 56. Γενική αποψις τοΰ ψηφιδωτού τοΰ νοτίου κλιτούς από Δυσμών.

καί δ μεταξύ τοΰ τοίχου τοΰ νάρθηκος καί τής κλίμακος μικρός, τετράγωνος χώρος 
έκαλύφθη καί αυτός διά ψηφιδωτού είκονίζοντος ζωηρώς νηχόμενον δελφϊνα (είκ. 55) 
Τό θέμα τών δελφίνων είναι σύνηϋες ού μόνον είς τά δάπεδα τών βασιλικών τής Κώ,. 
ώς π.χ. είς τό τής βασιλικής τών Καμαρών, τοΰ 'Αγ. Γαβριήλ καί τής μικράς βασιλι
κής τοΰ Κεφάλου 1 2, άλλα καί άλλων νήσων: Άστυπα?αχίας (βασιλική 'Αγ. ’Αναργύρων 
είς Λεβίδι)3 — Καρπάθου (βασιλική Άρκασίας)4 κλπ. καί είς πολλά άλλα έξω τής Κώ 
δάπεδα παλαιοχριστιανικών βασιλικών.

Τό μέγα προς Άνατολάς διάχωρον κατελαμβάνετο εξ ολοκλήρου υπό ενιαίου θέ
ματος έκ κύκλων (σηρικών τροχών), συναπτομένων προς άλλήλους διά κόμβων κατά τε

1 Morricone, Boll. d’Arte 67, 1950, ε’ικ. 19. 3 Π. Λαζαριδης, Πεπραγμ. Θ’ Βυζ. Συν , σ. 238
2 Baeducci, Basiliche protocristiane a Coo, είκ. 6 καί πίν. 43, 2.

καί 37 καί σ. 43. 4 Jacopi, Clara Rhodos 6/7, σ. 556, είκ. 7 καί 8.
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E&. 57. α. καί β. Κόσμημα τοΰ νοτίου κλιτούς, πτηνά αντιμέτωπα, γ. Άγγείον έκ του νοτίου κλιτούς, 
γ. Κόσμημα τοϋ νοτίου κλιτούς, δ. Κόμβος Σολομώντος έκ τοΰ νοτίου κλιτούς, 

ζ. Κόσμημα τοΰ δυτικοϋ διαμερίσματος τοΰ διακονικού.
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ιό μήκος και τό πλάτος τοΰ διαχώρου (είκ. 56). Και αί μέν σχηματίζουσαι τούς κύ
κλους και τούς κόμβους ταινίαι έπληρώθησαν έναλλάξ δΓ αλυσιδωτού πλέγματος και 
κυματοειδούς άναδιπλουμένων λωρίδων, οί δ’ εντός των μεγάλων κύκλων χώροι μέ τά 
εξής διάφορα διακοσμητικά θέματα: 1) όκτάφυλλον ρόδακα μέ 4 άτρακτοειδή καί 4

Είκ. 58. Τό κλεΐον πρός Άνατολάς τό μέγα διάχωρον τοΰ νοτίου κλιτούς διακοσμητικόν θέμα καί τά παρ' αύτό.

καρδιόσχημα φύλλα (είκ. 57, δ καί 58) 2) κόμβον τοΰ Σολομώντος (είκ. 57, ε) 3) υψί- 
πουν κύλικα (ποτήριον μεταλήψεως;), εκατέρωθεν τοΰ όποιου κρέμαται άνά εν μακρό- 
μισχον φύλλον κισσού (είκ. 57, γ) 4) τετράγωνον φέρον κόμβον έφ’ έκάστης των πλευ
ρών αύτοΰ (πίν. 1) καί 5) δύο μικρά αντιμέτωπα πτηνά (είκ. 57, α καί β)). Άφ’ ετέρου 
εις τά μεταξύ τών κύκλων καί τών κόμβων δη μιουργούμενα καμπυλόπλευρα οκτά
γωνα είκονίσθησαν άλλοτε μέν κυκλοτερείς ταινίαι μετά σπειρών (είκ. 54, ζ) άλλοτε 
δέ σύμπλεγμα κύκλων καί κόμβων εν τετραγώνω (είκ. 54, ε), εις εν δέ τών οκταπλεύ
ρων καί ή άναφέρουσα τούς δαπανήσαντας διά την ψήφωσιν τοΰ κλιτούς διάκονον 
Τιμόθεον καί την σύζυγον αύτοΰ Τέλος τό όλον διάχωρον κατέληγε πρός Άνατολάς 
εις διακοσμητικήν ζώνην άποτελουμένην από έλικοειδώς πέριξ οριζοντίου άξονος 
άνελισσομένην ταινίαν (είκ. 58, άνω).

1 Τό σχετικόν κείμενον τής έπιγραφής ταύτης βλ. 
εις τό περί τών ψηφιδωτών επιγραφών κεφάλαιον. 
Τοιαΰται μεταξύ τών διακοσμητικών θεμάτων τών 
δαπέδων παρεμβαλλόμενοι άφιερωτικαί έπιγραφαί ήσαν 
συνήθεις κατά τήν παλαιοχριστιανικήν εποχήν. Μίαν 
περίπου ομοίως τοποθετημένην καί άναλόγου περιεχο

μένου επιγραφήν συναντώμεν π. χ. εις τό νότιον κλιτός 
τής βασιλικής τής Άσσου, λέγουσαν : Σατορνΐλος δ αχο- 
λαατικδς υπέρ ευχής εαυτόν εποίηαεν (J. CLARKE, Inve
stigations at Assos, London 1902-21,σ. 186). Πβλ. καί 
τάς έπιγραφάς τών βασιλικών τής Λέσβου (Α. (ΙΡΛΑΝ
ΔΟΣ, ΑΔ 12, 1929, σ. 26, 27, 39, 40, 41, 69).
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Τό 'Ιερόν. 'Ολόκληρος ό πέριξ τής 'Αγ. Τραπέζης μέσος χώρος τοϋ ίεροΰ, ήτοι τό 
κυρίως ιερόν βήμα, ώς και τό κάτωθεν τοϋ σύνθρονού ημικύκλιον τής άψΐδος ειχον τό 
ύπερυψωμένον δάπεδον αύτών έστρωμένον διά ψηφιδωτού, τοϋ οποίου σώζονται 
σήμερον τμήματα μέ άρκετάς όμως φθοράς (είκ. 59 καί 60).

Είκ. 59. Τά πρό κα! μετά τον στυλοβάτην τοΰ τέμπλου ψηφιδωτά δάπεδα.

Ό περί την 'Αγ. Τράπεζαν χώρος διηρεΐτο εις τέσσαρα διάχωρα και δύο πλατείας 
αλυσιδωτός ταινίας, βαινοΰσας έφαπτομένως προς την χορδήν τοϋ ήμικυκλίου τής άψΐ- 
δος (είκ. 60). Έκ των τεσσάρων περί την 'Αγ. Τράπεζαν διαχώρων δύο μεν — τά προς 
Βορράν καί προς Νότον τής 'Αγ. Τραπέζης — ήσαν ορθά έν σχέσει προς τον θεατήν 
ορθογώνια, κοσμούμενα έκαστον δι’εξ μεγάλων κύκλων (σηρικών τροχών) καί τών αντι
στοίχων κόμβων (πίν. 1 καί είκ. 61). Οι κύκλοι καί οι κόμβοι έφερον ώς π?\.αίσια εναλ
λάξ ίριδοειδεΐς ή αλυσιδωτός ή καί κυματοειδώς άναδιπλουμένας λωρίδας 1 (είκ. 59, 60)

1 Αί κυματοειδώς άναδιπλοΰμεναι λωρίδες ήσαν συ
χνότατοι εις παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά δάπεδα. Τάς 
έπανευρίσκομεν π.χ. εις τό ύφ’ ημών άποκαλυφθέν 
ψηφιδωτόν δάπεδον τών μηνών τής Τεγέας—δπερ θέλο- 
μεν προσεχώς δημοσιεύσει—, εις τήν βασιλικήν Γ τής 
Άμφιπόλειος (Τό "Εργον τής Άρχ. Έτ. 1964, είκ. 33α 
καί 40) εις τήν ’Αντιόχειαν τήν επί Όρόντη (Doro 
Lbvi, Antioch Mosaic Pavements II, Princeton

1947, πίν. CXXXIIIc, καί CXLII, c), εις τήν βασι
λικήν τοϋ όρους Ναβαϋ (S. Sali.BR, The Memo
rial of Moses II, Jerusalem 1941, πίν. 113, 2) καί 
πολλαχοΰ άλλαχοΰ. Συνήθης επίσης ήτο καί ή έν τφ 
αύτώ διακοσμητικφ θέματι συνΰπαρξις τών τριών ειδών 
γεμίσματος ήτοι: άλυσιδωτοΰ, συνθέσεως τόξου ΐριδος 
καί άναδιπλουμένης λωρίδος (βλ. π.χ. τήν είκ. 59 καί 
τόν πίνακα CXXX c, τών ψηφιδωτών τής ’Αντιόχειας).

9
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Εντός των μεγάλων κύκλων είκονίζοντο μεμονωμένα διακοσμητικά θέματα, έξ ών 
ιδιαιτέρας έξάρσεως άξια είναι νήσσαι εν μέσω καλάμων με ιριδίζοντας λαιμούς εκ 
ψηφίδων ΰαλομάζης ψερουσών κατά την επιφάνειαν λεπτότατον φΰλλον αργύρου 1 
(είκ. 61). "Αλλα δέ πάλιν μεμονωμένα θέματα— δένδρον μέ καρπούς ροιάς 1 2 (ροϊδιά)

Είκ. 60. Ή πρό τοϋ ημικυκλίου τής άψΐδος αλυσιδωτή ταινία καί τμήμα τών παρ’ αυτήν σηρικών τροχών. 
Εις τό βάθος διακρίνεται ή αρχή τοΰ υπό τό σύνθρονον ήμικυκλικοΰ διαδρόμου.

(είκ. 54, δ) κλπ. — είκονίζοντο εις τα μεταξύ τών κύκλων καί τών κόμβων δημιουρ- 
γούμενα καμπυλόπλευρα οκτάγωνα.

Τό περιγραφέν διακοσμητικόν θέμα παρέχει λίαν έντονον έντύπωσιν λόγω τοϋ 
πλούτου τών θεμάτων, τής πολυτελείας τών διά φύλλων αργύρου έψωδιασμένων ψηφί
δων του, τής ζωηρότητος τών χρωμάτων του, καί τής τεχνικής του άρτιότητος. Όμοιον 
θέμα έφηρμόσθη συχνάκις εις παλαιοχριστιανικά κτήρια τής Κώ. Τό συναντώμεν 
πράγματι εις παράρτημά τι τής βασιλικής τοϋ 'Αγ. Παύλου3, ώς καί είς κτίσμα τοϋ

1 Όμοιους ιριδίζοντας λαιμούς έξ ΰαλομάζης πα
ρουσιάζουν καί τα πτηνά τών έσωραχίων τών τοξο- 
στοιχιών τής ’Αχειροποιήτου τής Θεσσαλονίκης (Al
bum Grece τής Unesco, πίν. 1).

2 Τό δένδρον καί οί καρποί τής ροιάς ήσαν ίδιαιτέ-
ροις άγαπητά κατά τήν παλαιοχριστιανικήν εποχήν. 
Οϋτω έν τοιοΰτον δένδρον απεικονίζεται εις τό ψηφι
δωτόν δάπεδον τοΰ βορείου παστοφορίου τής βασιλι- 
κής Α (Δουμετίου) τής Νικοπόλεως (Α. ΦίΛΑΔΕΛΦΕΥΣ, 

ΑΕ 1916, σ. 66). Έν άλλο δένδρον ροιάς είκονίζεται

επίσης καί είς τό ψηφιδωτόν δάπεδον τής βασιλικής 
τοΰ όρους Ναβαΰ (S. J. Sailer, The Memorial of 
Moses on Mount Nabo, Jerusalem 1941, πίν. 103, l, 
106, 107 και σ. 23 έξ.) Τέλος καί ό ΧΟΡΙΚΙΟΣ, περι
γράφουν τήν βασιλικήν τοΰ Άγ. 'Σέργιου τής Γάζης 
(Έγκώμ. Μαρκιανοΰ I, 33, έκδ. Teubner, σ.11), όμιλε! 
περί ροιάς κοσμοΰσης τά υπό τήν στέγην μέρη.

3 Balducci, Basiliche protocristiane a Coo, σ. 27, 
είκ. 20, 21, Morricone, Bollettino d’Arte 67, 1950, 
a. 327, είκ. 107.
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δυτικού λιμένος τής Κώ1, άλλα και εις άλλας επίσης έκ των Δωδεκανήσων, ώς καί εις 
βασιλικός άλλων μερών τού παλαιοχριστιανικού κόσμου.

Προς Άνατολάς καί προς Δυσμάςτής 'Αγ. Τραπέζης έσχηματίζετο άνά εν πλαγια
στόν ορθογώνιον διάχωρον (πίν. 1), μικρότερον μεν τό προς Άνατολάς (είκ. 62), με-

Είκ. 61. “Αποψις τοϋ παρά τήν 'Αγ. Τράπεζαν ψηφιδωτού δαπέδου.

γαλΰτερον δέ τό προς Δυσμάς τής 'Αγ. Τραπέζης, ήτοι εκείνο, επί τού όποιου έπάτει ό 
λειτουργών ίερεύς. Άμφότερα τ’ ανωτέρω διάχωρα έφερον διακόσμησιν απομιμούμε
νη ν πλεκτήν ψίαθον (είκ. 62 καί 66) συγκροτουμένην έκ συμπλεκόμενων άνοικτοχρώ- 
μων καί σκοτεινοχρώμων ταινιών, διαστιζόμενων υπό έρυθρών κοκκίδων (είκ. 63) 
Όμοιον διακοσμητικόν θέμα έφηρμόσθη καί εις ένα τών περιγραφέντων συζυγών πι
νάκων τού βορείου κλιτούς (σ. 53) ώς καί εις τό βαπτιστήριον τών δυο βασιλικών 
τού 'Αγ. Στεφάνου τής Κώ 1 2, άλλα καί πολλαχού αλλαχού.

Τό δυτικόν τέρμα τού μεγαλυτέρου διαχώρου κατελάμβανεν επιμήκης ψηφιδωτή 
έπιγραφή, πλάτους 0.15μ., άναψέρουσα τον δαπανήσαντα διά τήν έκτέλεσιν τών δια- 
χώρων τού ιερού ιερέα Κυριάκον καί τήν σύζυγον αυτού 3 (είκ. 63).

1 Morricone, Bolletino d’Arte 1950, σ. 219, είκ. 12.
είκ. 30. 3 Βλ. τό σχετικόν κείμενον κατωτέρω εϊς τό περί

2 Balducci, Basiliche protoeristiane a Coo, σ. 23, τών ψηφιδωτών επιγραφών κεφάλαιον.
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Είκ. 62. Τό ψηφιδωτόν δάπεδον τής άψΐδος τοΰ Ιερού καί του πρός Άνατολάς τής 'Αγίας Τραπέζης
τμήματος τοΰ ίεροΰ βήματος.

Είκ. 63. Τό πρός Δ. τής Άγ. Τραπέζης ψιαθωτόν διακοσμητικόν δέμα
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Τέλος το υπό χό σύνθρονον ημικύκλιον τοΰ ιερού έπληροΰτο δι’ απλού φολιδω
τού ψηφιδωτού κοσμήματος (είκ. 62)—παλαιού ρωμαϊκού καί συνηθεστάτου παλαιο
χριστιανικού διακοσμητικού θέματος—περιβαλλομένου υπό διπλής αλυσιδωτής σπεί
ρας (πίν. 1).

Πλήν τού μέσου ιερού βήματος και τό διαμέρισμα τής προθέσεως (βορείου κλί-

Είκ. 64. Τό σωζόμενον τμήμα τοΰ ψηφιδωτού δαπέδου τής προθέσεως (βορείου κλιτούς).

τους) είχε τό δάπεδον αυτού κεκοσμημένον διά ψηφιδωτού. Έκ τού δαπέδου τούτου 
διετηρήθη μόνον τό δυτικώς τής Άγ. Τραπέζης τμήμα του, δπερ συνίστατο έξ ολο
κλήρου έκ σηρικών τροχών (είκ. 64), μεταξύ τών όποιων παρενεβάλλετο, ευθύς προ τής 
'Αγ. Τραπέζης, ή σχετική άφιερωτική επιγραφή Κ Και αί μέν περιβάλλουσαι τούς με
γάλους κύκλους καί τούς μεταξύ αυτών κόμβους ταινίαι έπληρούντο εναλλάξ διά σπει
ρών καί έλικοειδώς άναδιπλουμένων λωρίδων (είκ 64), τό δε πεδίον τών μεγάλων κύ
κλων έκοσμεϊτο διά πτηνών κατά κρόταφον καί άνθέων (είκ. 64).

Τό διακονικόν (είκ. 65). 'Έκαστον τών δύο διαμερισμάτων (Θ καί Κ, πίν. 1) τού 
διακονικού έχει τό δάπεδον αύτοΰ έστρωμένον διά ψηφιδωτού κοσμήματος, έξω τού 
οποίου καί προ τής αντιστοίχου γειτονικής θύρας έφιλοτεχνήθη πίναξ ψηφιδωτής επι
γραφής άναγραφούσης τον δωρητήν τού ψηφιδωτού τού οικείου διαμερίσματος 2.

Καί τό μέν διαμέρισμα τοΰ προθαλάμου (Θ) κοσμείται διά συνεχούς γεωμετρικού

1 Βλ. τό κείμενον αυτής κατωτέρω εις τό περί τών 2 Βλ. τά σχετικά κείμενα εις τό περί τών ψηφιδωτών 
ψηφιδωτών επιγραφών κεφάλαιον. επιγραφών κεφάλαιον.
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θέματος (είκ. 66), τοΰ όποιου τά στοιχεία αποτελούνται έκ συμπλέγματος τεσσά
ρων μεγάλων (ΑΑΑΑ) και τεσσάρων μικρών (ΒΒΒΒ) τετραγώνων τεταγμένων αντί
στοιχος τών μέν μεγάλων εις τάς γωνίας θεωρητικού κεντρικού τετραγώνου (ΓΔΖΕ),

Είκ. 65. Γενική αποψις τοΰ ψηφιδωτού δαπέδου τοΰ διακονικού.

τών δέ μικρών μεταξύ τών μεγάλων κα'ι κατά κορυφήν προς αυτά, ούτως ώστε μέ τάς 
διαγώνιους τών μεγάλων τετραγώνων ΓΖ-ΔΕ κα'ι τάς ένούσας τάς κορυφάς τών μι-

Είκ. 66. Σχηματική άνάλυσις τοΰ γεωμετρικού κοσμήματος τών όκταρόμβων αστέρων.

κρών γραμμάς νά σχηματίζεται άφ’ένός μέν όκτάκτινος άστήρ άφ’ ετέρου δέ τέσ. 
σαρα χιαστί τοποθετημένα κα'ι προοπτικώς εμφανιζόμενα στερεά ορθογώνια παραλ
ληλεπίπεδα σχηματίζομε να δι’ όκτώ ρόμβων (Ρ, Ρ, Ρ...) (είκ. 66). Όθεν καί τό θέμα 
αυτό άπεκλήθη «τοΰ όκταρόμβου αστέρας». Και έντός μέν τών μεγάλων τετραγώνων,
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περιβαλλόμενων υπό κοκκιδωτών ταινιών, εΐκονίζονται μεμονωμένα πτηνά, ώς επί τό 
πλεΐστον νήσσαι κατά κρόταφον, βαίνουσαι προς τ’ αριστερά, εν φ εντός τών μικρότε
ρων καί κατά κορυφήν είκονιζομενών τετραγώνων, περιβαλλόμενων καί αυτών υπό 
όμοιων πλαισίων, παρίσταται άνά εν φΰλλον κισσού, τεθειμένον κατακορΰφως ήτοι μέ 
τον μίσχον προς τά άνω (είκ. 67). Όσον δ’ αφορά τάς άκτΐνας τού άστέρος καί αυται

Είκ. 67. Λεπτομέρεια τοΰ ψηφιδωτοί) δαπέδου τοΰ προθάλαμου τοΰ διακονικού.

διεμορφώθησαν ώς κοκκιδωταί τανίαι, τών κοκκίδων απομιμούμενων πιθανώς τάς 
έκ τής ραφής τής ταινίας δημιουργουμένας όπάς.

Τό διακοσμητικόν θέμα τών όκταρόμβων αστέρων ήτο εΰρΰτατα διαδεδομένον 
είς ψηφιδωτά δάπεδα τής ’Ιταλίας ήδη από τοΰ 1ου μ.Χ. αίώνος ή συνεχίσθη δ’ ή χρή- 
σίς του ευρέως καί κατά τον 2ον καί τον 3ον αΐ.1 2, μάλιστα δέ κατά τούς παλαιο
χριστιανικούς χρόνους, ου μόνον έν ’Ιταλία καί τή Δύσει αλλά καί νοτίως καί ανατο
λικούς τής Μεσογείου. Τό συναντώμεν πράγματι (μέ τινας έκάστοτε διαφοράς είς τάς

1 Μ. El. Blakb, The pavements of the Roman 
buildings of the Republic and early Empire (Me
moirs of the American Academy in Rome 8, 1930, 
a. 108, 111).

2 Παραδείγματα έκ τοΰ 2ου καί τοΰ 3ου μ.χ. α[ώ- 
νος συναντώμεν : έν Ρώμη είς τό Βατικανόν (Β. Νο- 
gara, Mosaici antichi conservati nei Palazzi del

Vaticano e del Laterano, 1910, πίν. 19), είς τήν 

έπαυλιν τοΰ Άδριανοΰ έν Tivoli (Blake, The pa
vements κλπ. II, 1936, σ. 80, πίν. 34, ι), είς Πομ
πηίαν (αύτ. πίν. 34,2 καί 36,2), είς Brescia (αΰτ. 
πίν. 35, ι), είς Άκυληίαν (G. Brusin, Notizie degli 
Scavi 1927, 272, είκ. 8 καί Aquileja nostra II, 1931, 
σ. 70, είκ. 9c) κλπ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:22 EEST - 54.226.8.97



72 AE 1966’Αναστασίου K. Όρλάνδου

αναλογίας τών τετραγώνων καί των ρόμβων, ως και εις τούς χρωματισμούς), εις την 
Νότιον Γαλλίαν \ την ΙΙαννονίαν 1 2, την Δαλματίαν3 4, την Ελλάδα ή την Βόρειον 
’Αφρικήν 5, την Δωδεκάνησον 6, την Μ. ’Ασίαν 7 και την Συρίαν 8 *.

Ό Ronczewski 9 πρώτος διετΰπωσε την θεωρίαν — ήν έδέχθησαν κα'ι ό L. Cur- 
tius10 και ό Κ. Lehmann 11 —δτι τά γεωμετρικά διακοσμητικά θέματα τών ι|ιηφιδωτών 
δαπέδων αντιγράφουν τά θέματα τών ρωμαϊκών φατνωματικών όροψών, τά όποια ώς 
έν κατόπτρω αντανακλώνται έπι τοϋ δαπέδου. Ό Doro Levi 12 μετ’ έπιφυλάξεως μό
νον την αποδέχεται καϊ δικαίως· διότι, καθ’ ήμάς, ή θεωρία αΰτη έν μέρει μόνον δΰνα- 
ται νά ίσχύη ήτοι δι’ απλά διακοσμητικά θέματα δαπέδων— συνδυασμούς τετραγώνων 
μέ ρόμβους, οκτάγωνα και συμπλέγματα έξαγώνων — οια πράγματι συναντώμεν είτε 
είς όριζοντίας μαρμαρίνας όροφάς εϊτε εις θολωτάς μέ άνάγλυφον κόσμησιν έκ κο
νιάματος, ιδία δε τών ρωμαϊκών θριαμβευτικών τόξων. 13 Δεν πρέπει πάντως νά γενι- 
κευθή δι’ όλα τά διακοσμητικά θέματα τών δαπέδων και δη κα'ι διά τά πολύπλοκα 
παλαιοχριστιανικά γεωμετρικά θέματα δαπέδων, διά τά όποια νομίζω ότι πρέπει νά 
δεχθώμεν μάλλον έπίδρασιν έκ κεντημάτων ή ταπήτων τής ’Ανατολής 14. Δεν θεωρώ 
έπίσης άπίθανον την μεγάλην χρήσίν του νά όφείλη τό διακοσμητικόν αυτό θέμα κα'ι

είς τό υπό τών άκτίνων τοΰ άστέρος δημιουργούμενον σύμπλεγμα τοϋ σταυρού —I—

καί τοΰ γράμματος X, αρχικού τοϋ ονόματος τοϋ Χριστού.
Τό γειτονικόν διαμέρισματα Κ τοϋ διακονικού διαιρείται είς δύο τμήματα: έν 

περί την Άγ. Τράπεζαν αυτού καί άλλο μεγαλύτερον προς Δυσμάς. Τό περί την Άγ. 
Τράπεζαν σχηματίζει έπίμηκες ορθογώνιον, τοϋ όποιου αί μέν μακραί πλευραί κοσμούν
ται δι’ αλυσιδωτού πλοχμού διακοπτομένου έν τώ μέσω υπό κυματιστού βλαστού έκ 
φύλλων κισσού, αί δε στεναί υπό ψιαθωτοϋ πλέγματος (πίν. 1).

Τό υπόλοιπον τμήμα τοϋ διαμερίσματος Κ περιβαλλόμενον κατά τάς τρεις αυτού 
πλευράς (Β., Δ. καί Ν.) υπό αλυσιδωτού πλοχμού κοσμείται διά τοϋ αυτού ψηφιδωτού 
κοσμήματος, τό όποιον έκόσμει καί τό δυτικόν διάχωρον τοϋ μέσου κλιτούς, ήτοι δι’

1 Nimes, Narbonne, Frejus, Riez, Vienne (Mo· 
saique Narbonnaise 209, 303, 361, 6, 11, 160, 164).

2 J. Wollanka , OJh 25, 1929, σ. 4, εϊκ. 2, ένθα 
κα'ι άλλα παραδείγματα έκ Παννονίας έν σ. 9.

3 Ε. Dyggve, Forschungen in Salona III, Wien 
1939, πίν. 1, E, 19 κα'ι είκ. 91.

4 Άνάκτορον Νέρωνος έν ’Ολυμπία (Curtius- Ad- 
LER, Olympia, die Ergebnisse κλπ. t. II, πίν. 108‘ 
110).

5 Τυνισία: Καρχηδών (GaucklER, Mosaiques de 
Tunisie, 895, νϋν έν τω Βρετ. Μουσείφ, R. Hinks, 
Catal. of Greek...Paintings and Mosaics in the 
British Museum, London 1933, No 9, είκ. 77). Ψη
φιδωτόν ’Ανέμων (Mos. de Tunisie 180, Είκών του 
και παρά R. CaGnat - V. Chapot, Manuel d’Arch 
Rom. II, Paris 1920, είκ. 388).

6 Κως: Βασιλικαί: Μαστιχάρη, Άντιμαχείας (βλ. κα
τωτέρω), Καμαρών (Balducci, έ·ά. σ. 9 καί 4), Άγ.
Παύλου (Balducci, αύτ. σ. 27, είκ. 17) —Αστυπά
λαια : Βασιλικαί Άγ. Αναργύρων καί Άγ. Βαρβάρας

(Π. Λαζαριδης, Πεπραγμ. Θ' Διεθν. Βυζ. Συνεδρ. Α, 
σ. 234, είκ. 1 καί πίν. 40, ι—42, 2).

7 Έφεσος: Βασιλική λεγομένη τών «πεσσών» For
schungen in Ephesos IV, ι, 1932, σ. 38, είκ. 36.

8 ’Αντιόχεια έπί Όρόντη (Doro Levi, Antioch 
Mosaic Pavements II, Princeton 1947, πίν. XXX, 
Cl a, b, βλ. καί σ. 379 καί 396).

9 Izvestija Rossijskoi Akad. Istorii materialnoi 
kultury II, 1921, σ. 121 εξ.

10 RM 50, 1935, σ. 349 εξ.
11 The Art Bulletin 27, 1945, σ. 5.
12 Antioch Mosaic Pavements, σποράδην.
13 Β. σχετικώς J. Durm, Die Baukunst der Etru- 

sker und Romer2, Stuttgart 1905 σ. 247, έξ.,είκ. 264, 
265, 274, 276 καί Gilbert Picard, Imperium Roma- 
num, Miinchen 1966, πίν. 167.

14 ’Υπό τών αρχαίων ή Βαβυλωνία έθεωρεΐτο ώς ή 
κοιτίς τών κεντημάτων (Μ. Val. Martialis Epigram- 
mata XIV 150), ώς ή Αίγυπτος τής υφαντικής.
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ενός μεγάλου τετραγώνου, εντός τοΰ οποίου έγγράφεται κύκλος περιβάλλον δύο χιαστί 
διασταυρούμενα τετράγωνα (είκ. 68), έκαστον τών όποιων φέρει κατά τάς γωνίας του 
άνά εν κατά τι μικρότερον τετράγωνον. Αί εξωτερικοί γωνίαι τών μικρών τούτων 
τετραγώνων, έγγίζουσαι τον περιγεγραμμένον κύκλον, συμπλέκονται δι’ έλικοειδοΰς

Είκ. 68. Τό διακοσμηηκόν θέμα τοΰ ανατολικού διαμερίσματος τοΰ διακονικού.

ταινίας καθ’δλην την περιφέρειαν τοΰ κύκλου. Καί αί μεν σχηματίζουσαι τα τετρά
γωνα ταινίαι πληροΰνται δι’ αλυσιδωτού κοσμήματος (είκ. 68), αί δε την περιψερικώς 
ζώνουσαν τα τετράγωνα έλικοειδή ταινίαν διά συνθέσεως γραμμών τόξου ϊριδος 
(είκ. 68,70).Τά μεταξύ τών συμπλεκομένων τετραγώνων μικρότερα ποικιλόσχημα πεδία 
κοσμούνται διά πτηνών (είκ. 68), πλήν τού κατά τό κέντρον τής συνθέσεως δημιουρ- 
γουμένου μεγάλου οκταγώνου, δπερ κοσμείται δι’ υψηλού, μετά δύο έλικοειδών λαβών 
κανθάρου ή κύλικος, άπό τής βάσεως τού οποίου εκφύονται δρπηκες άμπέλου μετά 
βοτρύων άνερχόμεναι εκατέρωθεν τού αγγείου (είκ. 68 καί 69). Τέλος καί αύταί αί με
ταξύ τού κύκλου καί τοΰ περιγεγραμμένου τετραγώνου σχηματίζομε ναι γωνίαι έπλη- 
ρώθησαν διά διαγωνίως τοποθετημένων ραβδωτών αγγείων (ποτηρίων μεταλήψεως) 
(είκ. 70), τοποθετουμένων συνήθως ενταύθα κατά παλαιάν ρωμαϊκήν παράδοσιν.

'Ως ήδη καί αλλαχού (σ. 58) εϊπομεν, τό ανωτέρω περιγραφέν ώραΐον διακοσμη-

10
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τικόν θέμα τοΰ διακονικού έπανευρίσκεται καί εις χήν βασιλικήν 'Αγ. Παύλου τής Κώ,

Εΐκ. 69. Τό κεντρικόν διακοσμητικόν "δέμα τοΰ ανατολικού δαπέδου τοΰ διακονικού.

Είκ. 70. Μία τών γωνιών τοΰ διακοσμητικοϋ θέματος τοΰ ανατολικού διαμερίσματος τοΰ διακονικού.

ώς και εις την βασιλικήν πών Προπυλαίων τών Γεράσων τής ΎπερΙορδανίας 1

1 Crowfoot, Early Churches in Palestine, London 1941, πίν. XXII.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:22 EEST - 54.226.8.97



AE 1966 Δύο παλοτιοχριατιανικαΐ βκβιλικαΐ τής Κώ 75

Όσον άφορά τά έπ'ι τών ψηφιδωτών δαπέδων τόσον τοΰ διακονικού (είκ. 09, 
70) δσον καί τοΰ μέσου καί τοΰ νοτίου κλιτούς (είκ, 54 β, 57 γ καί πίν. 1) άπεικονι- 
ζόμενα αγγεία παρατηρώ, δτι ταΰτα μιμούνται προφανώς πολύτιμα μεταλλικά σκεύη 
καί δη λειτουργικά—μεταλήψεως, αγιασμού κλπ.—οια συνήθως έδωρούντο είς μεγά
λους ναούς υπό βασιλικών ιδία δωρητών λ Ότι δέ ?ιειτουργικόν σκεύος—κύλικα ή 
κάνθαρον μεταλήψεως—είκονίζει τό ύψίπουν μετά δύο έλικοειδών λαβών άγγείον, 
άποδεικνύει τρανώς ή άπεικόνισις ακριβώς όμοιου έπί τών ευχαριστιακών τραπεζών 
τών ψηφιδωτών 'Αγ. Βιταλίου καί 'Αγ. Άπολλιναρίου in Classe τής Ραβέννας1 2. 
'Ως προς δέ τό γωνιαΐον (είκ. 70) καί τό είκονιζόμενον μεταξύ τών σηρικών τροχών 
τού νοτίου κλιτούς, άωτον έπί ποδός άγγείον (πίν. 1) ή σύγκρισις τού σχεδίου του 
προς τό τής περιφήμου κύλικος τής ’Αντιόχειας3 αρκεί ϊνα μαρτυρήση σαφώς περί τοΰ 
προορισμού του. Όμοιον άλλωστε άγγείον είκονίζεται τοποθετημένον έπί 'Αγ. Τραπέ- 
ζης καί έπί τού άργυροΰ συριακού πινακίου τής Riha 4.

Ή άπεικόνισις κυλικών καί κανθάρων έπί μνημείων τής τέχνης ήτο συνηθεστάτη 
κατά την παλαιοχριστιανικήν έποχήν. Τάς συναντώμεν πράγματι καί είς τοιχογραφίας 
καί είς παρειάς μαρμάρινων σαρκοφάγων, είς θωράκια τέμπλων 5 καί είς έπιτυμβίους 
έπιγραφάς καί λύχνους 6, μάλιστα δέ είς ψηφιδωτά δάπεδα7. Έν αυτή ταύτη τή Κώ εύ- 
ρίσκομεν άπεικονίσεις λειτουργικών άγγείων καί είς άλλο ψηφιδωτόν δάπεδον, άδημο- 
σιεύτου είσέτι, βασιλικής παρά τό Ώδεΐον τής πόλεως. Δύο εικόνας ψηφιδωτών τής βα
σιλικής ταύτης παρέχομεν ένταύθα (είκ. 71 καί 72), έπειδή παρουσιάζουν τά αυτά καί 
τά τοΰ Μαστιχάρη είκονογραφικά θέματα, τάς αύτάς εικόνας λειτουργικών σκευών καί 
την αύτήν άκριβώς τεχνοτροπίαν.

Πρέπει έν τελεί νά σημειωθή, δτι καί αυτά τά άνοίγματα έπικοινωνίας α) μεταξύ 
τών δύο διαμερισμάτων Θ καί Κ τοΰ διακονικού καί β) τής προς τό έξωτερικόν έπικοι- 
νωνίας τού διαμερίσματος Κ έκοσμήθησαν διά ψιαθωτοΰ ψηφιδωτού κοσμήματος 
(πίν. I)8.

Βαπτιοτήοων. 'Ολόκληρος ό πέριξ τής έν τώ κέντρω σταυρομόρφου κολυμβήθρας 
χώρος τού τετραγώνου κυρίως βαπτιστηρίου καλύπτεται άπό έν καί μόνον διακοσμητι- 
κόν θέμα, περιβαλλόμενον υπό άπλής παρυφής έξ αλυσιδωτού πλοχμού (πίν. 1). Είναι 
δέ τό θέμα τούτο δμοιον άκριβώς προς τό τού θαλάμου Θ τού διακονικού, άποτε-

1 Πολλά τοιαΰτα έκ πολυτίμων μετάλλων αγγεία 
καταγράφονται είς τον Liber Pontificals, έ'κδ. Du
chesne, Paris 1957, ο. 171-282. Περί τών διαφόρων 
σχημάτων των άγγείων παραπέμπω είς τήν μελέτην 
τοΰ W. SchnydER, Στρωμάτιον αρχαιολογικόν, Rom 
1900, σ. 97-118.

2 Βλ. εικόνας των παρά F. W. Deichmann, Friih- 
christliche Bauten und Mosaiken von Ravenna, 
Baden-Baden 1959, πίν. 322 καί 407.

3 G. de Jerphanion, Le calice d'Antioche έν 
Orientalia Cristiana VII, 1926, πίν. II.

4 Neuss, Die Kunst der alten Christen, Augs
burg 1926, είκ. 138.

5 Π. χ. τό τής βασιλικής τής Θάσου ΟΡΛΑΝΔΟΣ,

ΑΒΜΕ Ζ', 1951, σ. 68, είκ. 8.
6 Βλ. τό άρθρον calice τοΰ J. Baudot έν DACE, 

τ. 11,2, στ. 1595 έξ.
7 Νικοπόλεως (βασιλ. Δουμετίου) Α. ΦίΛΑΔΕΛΦΕΥΣ, 

ΑΕ 1917, σ. 55, είκ. 10 καί σ. 63, είκ. 18. Άφεντέλλη 
Λέσβου (Ορλανδος ΑΔ 12, 1929, σ. 34, είκ. 36) 
Συΐας Κρήτης (ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Κρητ. Χρον. 7, 1953, 
σ. 355, είκ. 15) βασιλικής Μα-ίν (Παλαιστίνης) Crow
foot, Early Churches in Palestine, London 1941, 
πίν. XXV κλπ.

8 ”Αξιον παρατηρήσεως πάντως είναι, δτι είς τά μέρη, 
είς τά όποια ήμεΐς σήμερον τοποθετοΰμεν ψιάθους 
καθαρισμού τών υποδημάτων, άπεικονίζετο τότε άνά- 
λογον ψιαϋωτόν κόσμημα
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Είκ. 71. Κύλιξ η κάνθαρος έκ ψηφιδωτού δαπέδου αδημοσίευτου βασιλικής τής Κώ.

Εΐκ. 72. Λεπτομέρεια ψηφιδωτού δαπέδου έξ αδημοσίευτου βασιλικής τής Κώ,
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λοΰμενον και αυτό έκ σειρών διασταυρουμένων συμπλεγμάτων μεγάλων και μικρών 
όκτακτίνων ρόμβων κα'ι τετραγώνων, μεταξύ τών όποιων σχηματίζεται τό συμβολικόν 
σχέδιον τοΰ χρίσματος (πίν. 1). Εντός τών τετραγώνων, μικρών και μεγάλων, είκονί- 
ζετο άνά εν πτηνόν κατά κρόταφον βαϊνον προς τ’ αριστερά. Έκ τούτων όμως τέσσαρα 
μόνον διετηρήθησαν, εξ ών εν ακέραιον κατά την ΒΔ. γωνίαν. Άφ’ ετέρου εις ενα τών 
προς Δυσμάς ρόμβων είχεν έγγραφή πολυτελής ψηφιδωτή επιγραφή \ άναφέρουσα

Είκ. 73. Τό ψηφιδωτόν δάπεδον τής ανατολικής κόγχης τοΰ βαπτιστηρίου.

τον δαπανήσαντα διά την έκτέλεσιν τοΰ ψηφιδωτού. Αυτή όμως διεσώθη μόνον κατά 
τό αριστερόν ήμισυ (είκ. 98).

Τό τετράγωνον κόσμημα κατελάμβανεν ακόμη καί μέρος τού ημικυκλίου τών 
τεσσάρων γωνιαίων κογχών, εις δύο τών οποίων μάλιστα (την ΒΔ.) ό ύπολειπόμενος 
μεταξύ τετραγώνου καί κόγχης χώρος έκοσμήθη διά ψηφιδωτού τετράφυλλου άνθους 
(πίν. 1), εν ω οί άλ?ιθΐ διά τού λεγομένου κόμβου τοΰ Σολομώντος.

Τέλος καί τής κατά τό μέσον τής ανατολικής πλευράς ήμικυκλικής κόγχης τό δά- 
πεδον έκαλΰπτετο διά τ|ιηφιδωτού, συντεθειμένου περιφερικώς μεν έκ σειράς σηρικών 
τροχών (είκ. 73), διαμετρικώς δε έξ απλής σπείρας (πίν. 1).

2. Ή γραπτή διακόσμησις.

Πλήν τών δαπέδων τής βασιλικής καί οί κατακόρυφοι τοίχοι τών διαμερισμάτων 
της έ'φερον διακόσμησιν, ούχί όμως ψηφιδωτήν, αλλά γραπτήν επί κονιάματος (νωπο
γραφίαν). Δυστυχώς άφ’ ενός λόγω τής μεγάλης καταστροφής τών τοίχων καί άφ’ 
ετέρου λόγφ τού εύφθάρτου τού κονιάματος, ελάχιστα μόνον ’ίχνη τής εγχρώμου γρα
πτής διακοσμήσεως περιεσώθησαν. Εύρίσκονται δε ταύτα εις τά εξής σημεία τού ναού:

α) Εις τό κάτω μέρος τού τοίχου τού νοτίου κλιτούς. Ενταύθα σώζονται μέχρις 1

1 Βλ. τό κείμενον τής επιγραφής ταύτης κατωτέρω, εις τό περί τών ψηφιδωτών επιγραφών κεφάλαιον.
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ύψους Ο.δΟ έως 0.60 μ. μέλαιναι κατακόρυφοι γραμμαί, πάχους 0.02 μ., σχηματίζουσαι 
ρυθμικώς κατ’ αποστάσεις τεταγμένας παραστάδας, πλάτους κατά μέσον δρον 0.15 μ., 
μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονται πίνακες, πλάτους 0.335, χρώματος εναλλάξ πρασί
νου, κοκκίνου καί κίτρινου (είκ. 74).

Είκ. 74. Γραπτή διακόσμησις τού Ν. τοίχου του Νοτίου κλιτούς.

β) Εις την ανατολικήν πλευράν τής δυτικής παραστάδος τής βορείου και εν μέρει 
τής νοτίας κιονοστοιχίας. Ενταύθα διά χρώματος καστανού καί μελαίνων γραμμών 
έγένετο άπομίμησις γ?αιπτής αρχιτεκτονικής διακοσμήσεως ήτοι κορμού καί βάσεως

Εΐ-/ 75. Φωτογραφία καί σχέδιο ν τής τοιχογραφίας τής παραστάδος.

μαρμάρινης παραστάδος (είκ. 75), οΐαν π.χ. συναντώμεν εις την βασιλικήν Α τών 
Φθιωτίδων Θηβών '. Δυστυχώς ή τοιχογραφία τής παραστάδος είναι εις τό δεξιόν 
καί τό κάτω αυτής μέρος τόσον κατεστραμμένη, ώστε νά μή διακρίνεται ακριβώς τό 
σχέδιον τού κάτω μέρους τής βάσεως, ήτις πάντως έφερε κοίλην σκοτίαν (είκ. 75). 1

1 Βλ. εικόνα της έν Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Ή ξυλόστε- κάνης, Άθήναι 1954, σ. 342, είκ. 298. 
γος παλαιοχριστιανική βασιλική τής Μεσογειακής λε-
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ΈπΙ τής λευκής ταινίας των κεντρικών γλυφών άπεικονίσθησαν καί δύο μικροί 
ιχθύες (είκ. 75). Ή εις τάς δύο δυτικάς παραστάδας παρουσία τών ανωτέρω νωπογρα
φιών, αΐτινες κα?ιύπτονται σήμερον υπό τής φρασσούσης τα μετακιόνια τοιχοποιίας, 
συνηγορεί υπέρ τής παραδοχής, δτι ή είρημένη τοιχοποιία δεν ανήκει είς αρχικόν

Είκ. 76. Ρομβόσχημος τοιχογραφία είς τήν ΝΑ. κόγχην τοϋ βαπτιστηρίου.

υψηλόν στυλοβάτην, άλλ’ είς μεταγενεστέραν φάσιν τής εκκλησίας, καθ’ήν μετά κατα
στροφήν του ό όλος ναός περιωρίσθη μόνον είς τό μέσον κλιτός, φραχθέντων τών 
αρχικών μετακιονίων, ώς τούτο συνέβη καί είς τήν βασιλικήν Καστρίου Χερσονήσου 
Κρήτης (βλ. σ. 12).

γ) Παρά τήν βάσιν τής ΝΑ. κόγχης τού βαπτιστηρίου, ένθα είκονίσθη ρόμβος 
εγγεγραμμένος εντός ορθογωνίου καί περιβάλλων κύκλον (είκ. 76), φέρων δέ κατά τάς 
πλευράς τό διακοσμητικόν θέμα, τό γνωστόν υπό τό δνομα τού σπειρομαιάνδρου ή «τρέ
χοντος σκύλου» (laufender Hund). Τό ρομβόσχημον τούτο θέμα απαντάται συνηθέ-
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στατα εις παλαιοχριστιανικά μνημεία, εϊτε γραπτόν είτε γλυπτόν 1 2, εϊτε ψηφι
δωτόν 3, εϊτε μαρμαροθετημένον 4.

δ) Εις τό κάτω μέρος τής ανατολικής κόγχης τοΰ βαπτιστηρίου. Ενταύθα είκονί- 
σθησαν κατ’ αποστάσεις και εις μικράν κλίμακα δένδρα (τοΰ παραδείσου;) (είκ. 77),

Ε’ικ. 77. Τοιχογραφία της ανατολικής κόγχης τοϋ βαπτιστηρίου.

μεταξύ δ’ αυτών έσχεδιάσθησαν ταινίαι έξ έρυθρών κηλίδων σχηματίζουσαι μέγα χΐ 
μετά κυκλικού κόμβου κατά την διασταΰρωσιν τών σκελών τού χϊ. Πρόκειται άρά γε 
περϊ τού συμβολικού γράμματος τού ονόματος τού Χριστού;

ε) ’Ίχνη χρωμάτων τοιχογραφιών παρατηρούνται ακόμη και εις τούς μακρούς 
τοίχους τοΰ διακονικού, τού όποιου μάλιστα και αυτή ή παρά την ΒΑ. γωνίαν κτιστή 
τράπεζα (είκ. 36) καλύπτεται διά κονιάματος, έφ’ού έζωγραφήθησαν δι’ έρυθρού 
χρώματος, κατ’ αποστάσεις, δρεπανοειδή ή μηνισκοειδή σχέδια.

1 Στόβοι: Dumbarton Oaks Papers 3, 1946, είκ. 
159. Φίλιπποι: Ρ. Lemerle, Philippes et la Mace
doine Orientale, πίν. 34.

2 Θάσος: Ορλανδος, ABME t. Z', σ. 39, είκ. 31.
3 ’Όρος Έλαιών: Φωτογρ. τής Συλλ. τών Hautes

Etudes άρ. 6348 (έκ τής Συλλογής τής Societe Ortho-

doxe Palestiniennei.— Λιβάνου : M. Ch£hab, Mosai- 
ques du Liban, Paris 1958, πίν. XL, VIII. — Bert- 
ibren: είκών προχείρως παρά A. Grabar, I/icono- 
clasme byzantin, είκ. 100.

4 Βασιλική Παρεντίου. Είκών προχείρως εις ΟΡΛΑΝ- 
ΔΟΥ, Ξυλόστ. Παλαιοχρ. βασιλική, τ. 2, σ. 254, είκ. 205·
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Τά ψηφιδωτά δάπεδα τής βασιλικής τοΰ Μαστιχάρη καλύπτουν επιφάνειαν έγγί- 
ζουσαν τά 400 τετραγωνικά μέτρα. Εξαιρέσει τών τοΰ νάρθηκος και τών τοΰ βορείου 
κλιτούς τά όποια, ως εϊπομεν καί ώς θά ίδωμεν, κατεσκευάσθησαν ολίγον άργότερον, 
πάντα τά λοιπά είναι σύγχρονα προς την οίκοδομίαν τοΰ ναοΰ.

Κοινόν γνώρισμα τών αρχικών δαπέδων είναι, ότι άποτελοΰνται πάντοτε από γεω
μετρικά θέματα, άρμονικώς διατεταγμένα εν σχέσει προς τούς χώρους τούς οποίους κα
λύπτουν, περΛαμβάνοντα όμως καί τινα, μικράς κλίμακος, μη γεωμετρικά διακοσμητικά 
θέματα πληροΰντα τά μικρά κενά τοΰ σχεδίου, ώς π.χ. πτηνά, καρπούς, δένδρα μετά 
καρπών, άμψορεΐς καί μερικάς ακόμη έπιγραφάς.

’ Αξιόν παρατηρήσεως είναι τό πνεΰμα τής διακοσμήσεως τώνήμετέρων δαπέδων 
διότι είναι τελείως διάφορον τοΰ «αρχιτεκτονικού» πνεύματος, τό όποιον διέπει τά πα- 
λαιά ελληνιστικά (Δήλου) καί τά παλαιότερα ρωμαϊκά (Πομπηίας κλπ.) ψηφιδωτά δά
πεδα λ Πράγματι, εν ω εις εκείνα τον κύριον ρόλον έ'παιζεν εν μυθολογικόν ή νέκρας 
φύσεως θέμα, έμβαλλόμενον — όθεν καί έμβλημα ώνομάσθη 2— εντός μεγάλης ενιαίας 
άνοικτοχρώμου επιφάνειας, περιβαλλομένης υπό άρχαιοπινοΰς γεωμετρικού ή φυτικού 
κοσμήματος (μαιάνδρων, ανθεμίων, σπειρομαιάνδρων κλπ.), πάντων τών λοιπών διακο- 
σμητικών στοιχείων διατασσομένων ούτως, ώστε νά ύποτάσσωνται ή νά εξαιρούν τό 
κεντρικόν θέμα, ενταύθα δεν υπάρχει κεντρικόν θέμα άλλ’ ή όλη επιφάνεια πληροΰται 
εξ ολοκλήρου ήτοι αδιακρίτως καθ’ όλας τάς διαστάσεις αυτής3, άπό γεωμετρικός δια- 
κοσμητικάς μονάδας (κύκλους, τετράγωνα, ρόμβους, αστέρας κλπ.), έπαναλαμβανομέ- 
νας κατά τε τό πλάτος καί τό μήκος, τοΰ συνόλου περιβαλλομένου υπό πλατέος αλυσι
δωτού πλέγματος, ώς πλαισίου.

Μία τοιαύτη μη ελληνική διάταξις ελκει άναμφιβόλως την καταγωγήν της έκ τής 
Μέσης Ανατολής- διότι τά σχέδιά της μιμοΰνται προφανώς πρότυπα ταπήτων, οΐτινες 
ανέκαθεν έξετελοΰντο είς την Μ. ’Ανατολήν 4. Δεν είναι δε άπίθανον ό δανεισμός τών 
θεμάτων αύτών νά έγένετο υπό τεχνιτών έξελληνισθείσης τίνος περιοχής τής ’Ασίας, 
ώς π.χ. τής Βακτριανής ή τής Σογδιανής 5.

Χαρακτηριστικόν τών έφαρμοσθέντων γεωμετρικών θεμάτων είς τά ήμέτερα ψη
φιδωτά είναι α) ότι δεν αποδίδονται δι’ απλών, λεπτών (0.02 — 0.05) γραμμών, ώς είς 
τά παλαιότερα ρωμαϊκά ψηφιδωτά, π.χ. τής Πομπηίας, αλλά πάντοτε διά ταινιών πλά

ι Μ. Ετ. Βι,ακβ, The pavements of the Roman 
buildings (Memoirs of the American Academy in 
Rome 8, 1930), τόμ. I, πίν. 19, 2, 23, 4' πβλ. καί 15, 2.

2 Plin. N. Η. XXXV 1. Πβλ. και Varro De 
re rustica III 2. 4 καί Lucn,. IV 993.

3 Τό σύστημα τοΰ έξ ολοκλήρου γεμίσματος τής 
διακοσμητέας επιφάνειας διά διακοσμητικών μονάδων 
έφηρμόσθη έν Έλλάδι ήδη κατά τήν μινωικήν καί την 
μυκηναϊκήν εποχήν (γραπταί όροφαί Κνωσού, Evans,

The Palace of Minos II, 1, είκ. 114, 117a —Bos- 
SERT, Altkreta3, είκ. 50), οροφή παραπλεύρου θαλά
μου τοΰ τάφου τοΰ Μινύου Όρχομενοΰ (Η. Scheie- 

μανν, Orchomenos, πίν. Ι-ΙΙ, Bossert, ε.ά. είκ. 
206). Είναι δέ γνωσταί αί σχέσεις τών έν Έλλάδι 
περιόδων τούτων πρός τήν ’Ανατολήν.

4 Martialis Epigrammata XIV 150.
5 Tattersai.1, - Kbndrick, Handwooven Car

pets, σ. 7.

11
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τους 0.05 έως 0.10 μ. καί β) ότι αί ταινίαι αΰται ζωογονούνται πάντοτε κατά ζωγρα
φικόν μάλλον τρόπον, εϊτε δι’ εγχρώμων ψηφίδων διατεταγμένων κατά παραλλήλους 
σειράς πληρούσας τό πλάτος τής ταινίας μέ διαβαθμιζόμενους τόνους (ως οί τού τόξου 
τής ιριδος), τοΰθ’ όπερ προσδίδει εις αύτάς πλαστικότητα (είκ. 78), είτε μέ πλεκτόν 
αλυσιδωτόν κόσμημα (είκ. 79) εϊτε καί μέ άναπαλλομένας, προοπτικώς άποδιδομένας

Είκ. 78. Ταινία συνθέσεως τόξου ιριδος. Είκ. 79. Ταινία μέ αλυσιδωτόν κόσμημα.

καί σκιαζομένας έλικοειδείς ταινίας (είκ. 79, 80). Έπεκτείνεται δέ μάλιστα ή ζωγραφικό- 
της αΰτηκαί εϊςτινα των μικρών παραπληρωματικών θεμάτων διά τής προοπτικής άπεί- 
κονίσεως καί φωτοσκιάσεως αυτών, ως π.χ. τού άμφορέως τής είκόνος 54, β τών καρ^

πών ροιάς (είκ. 54, γ), άχλαδέας (είκ. 54, δ) κλπ 
Ή έφαρμοσθεΐσα εις τάς ταινίας τών γεωμε

τρικών κοσμημάτων γραφικότης, εις την οποίαν 
τον δεσπόζοντα ρόλον παίζει πάντοτε τό χρώμα, 
προσδίδει εις αύτάς ζωήν καί άνάπαλσιν. Ακόμη 
όμως μεγαλυτέραν ζωντάνιαν δημιουργεί εις τό 
σΰνολον τού διακοσμητικού θέματος ή έντεχνος 
πλοκή ή σΰνδεσις τών ταινιών προς άλλήλας διά 
κόμβων- διότι δι’ αυτής δημιουργεΐται πάντοτε 
μία κίνησις, μετατρέπουσα τά στατικά γεωμετρικά 
σχέδια εις κεκινημένα, δυναμικά. Ή κίνησις δ’α
κριβώς αύτη, έφαρμοσθεΐσα εις γεωμετρικά σχέ
δια δαπέδων ήδη από τών αρχών τού 3ου μ.Χ· 

αίώνος \ άπετέλεσεν εφεξής τό κύριον χαρακτηριστικόν στοιχεΐον τών ψηφιδωτών δια- 
κοσμήσεων ολοκλήρου τής παλαιοχριστιανικής περιόδου, έπεξετάθη δέ μάλιστα έπειτα 
καί εις ανάλογα διακοσμητικά σχέδια τής βυζαντινής εποχής.

'Ίνα καταστώ σαφέστερος σχετικώς προς τήν ανωτέρω μνημονευθεΐσαν κίνησιν, 
θά εξετάσω μερικά παραδείγματα έκ τής ήμετέρας βασιλικής. 1

1 Πρώτην χρήσίν tcov φαίνεται δτι έκαμον οί Ρω- Α. Η. Layard, The monuments of Niniveh, Lon- 
μαΐοι τής ’Ανατολής δανεισδέντες αυτήν έξ αρχαίων don 1853, πίν. 84. 
ανατολικών προτύπων, έν των όποιων βλέπομεν παρά

Είκ. 80. Ταινία μέ κυματοειδώς 

άναδιπλουμένην λωρίδα.
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α) Τό γεωμετρικόν θέμα, τό όποιον γεμίζει τά δΰο πλαγιαστά ορθογώνια πού εύ- 
ρίσκονται προ κα'ι όπισθεν τής 'Αγ. Τραπέζης (είκ. 63), άν καί είναι έν τή πραγματικό- 
τητι εις πολλαπλούς αλυσιδωτός πλοχμός, ώς μαρτυρεί καί ή καμπύλη άπόληξις τών ται
νιών του — άποτελεΐται κατ’ ουσίαν από ένα γραμμικόν δικτυωτόν σκελετόν — σχημα- 
τιζόμενον διά τής καθέτου διασταυρώσεως λοξών ίσαπεχουσών παραλλήλων γραμμών 
(είκ. 81, α). Έάν τό θέμα αυτό άπεδίδετο εις τό ψηφιδωτόν διά τών άπ?ιών παραλλή
λων γραμμών του, ώς συμβαίνει π.χ. εις τό ψηφιδωτόν τοΰ μουσείου τής Faenza 1 (1ου

α β
Είκ. 81. Σκελετός καί τελική διαμόρφωσις τοΰ ψιαθωτοΰ κοσμήματος.

π.Χ. αί.), θά παρείχε βεβαίως μίαν μονότονον καί άψυχον έντύπωσιν. Αντ’ αύτοΰ ό 
ψηφωτής μας έθεώρησε τά μεταξύ δΰο παραλλήλων γραμμών κενά ώς ύλικάς ταινίας 
όχι απλώς καθέτως διασταυρουμένας αλλά καί πλεκομένας προς άλλήλας ήτοι εναλλάξ 
ύπερπηδώσας καί ύποσκελιζούσας ή μία την άλλην, ώς γίνεται εις την καλαθοπλεκτικήν 
(είκ. 81, β). Έδημιοΰργησεν ούτω μίαν νοεράν κίνησιν τών ταινιών, ήτις έ'θραυσε 
την παγεράν μονοτονίαν τοΰ πρώτου σχεδίου. Έπέτεινε δε μάλιστα την κίνησιν αυτήν 
ό τεχνίτης καί ζωγραφικώς προσδόσας διάφορον χρωματισμόν εις τάς έναλλασσομένας 
ταινίας καί άπομιμηθείς μάλιστα διά στιγμάτων τάς όπάς τής ραφής των (είκ. 63).

β) Όπως είδομεν εις τό περιγραφέν ψιαθωτόν ή αλυσιδωτόν κόσμημα, οΰτω καί 
εις κάθε άλλο γεωμετρικόν θέμα ύπόκειται εις αύστηρώς γεωμετρικός σκελετός. Οΰτω 
είς τον συνήθως ώς πλαίσιον (πίν. 1 καί είκ.45) αλλά καί ώς γέμισμα ταινιών (είκ. 47-50 
καί 79) χρησιμοποιοΰμενον αλυσιδωτόν πλονμόν 1 2 * * 5 ώς πρωταρχικόν γεωμετρικόν θέμα 
ύπόκειται σειρά όμοιων έφαπτομένων ή καί διατεμνομένων κύκλων εφοδιασμένων μέ 
κεντρικά κομβία ή οφθαλμούς (είκ. 82, α). Έάν τό σχέδιον αυτό άπεδίδετο μέ την στα-

1 Βλ. τήν εικόνα του παρά Μ. Ε. Blake (ε.α 
πίν. 15, 2).

2 Θέμα άρχαιότατον είδικώς χρησιμοποιηθέν έν Με
σοποταμία ήδη άπό τών χρόνων τοΰ Έντεμένα (Μον-

telius, Die alteren Kulturperioden II, σ. 179) καί 
είς έφυαλωμένας πλίνθους μέ τό όνομα τοΰ Άσσούρ - 
ναζίρ-πάλ (Perrot- ChipiEz, Hist, de l’Art II, 
σ· 311, είκ. 127 κλπ.) ώς καί είς διαφόρων ειδών χεττι- 
τικά μνημεία (HayES-Ward, Seal Cylinders, άρ. 827,
Delaporte, Cylindres du Louvre, 106, 25). Απαντά
ται ενίοτε καί επί Μυκηναϊκών αγγείων (Brit. Mus, 
Catal. A 903, 1070), άργότερον καί έπί σαρκοφάγων 
τών Κλαζομενών (6°ν αί.) (Pfdhl, Malerei und Zei- 
chnung, Miinchen 1923, είκ. 141), συνήθως δέ έπί τοΰ 
λαιμοΰ ροδιακών αμφορέων (Salzmann, NeCropole

de Camiros, πίν. 32, 43, 48—Χρυς. Καρδαρα,Ή ρο- 
διακή αγγειογραφία, είκ. 179, 196, 283 κλπ.), έκεϊθεν 
δ’ αναμφιβόλους θά ήλθε καί είς τά ψηφιδωτά δάπεδα. 
Είς τά έκ θαλασσίων ή ποταμίων πετραδίων ψηφιδωτά 
τής’Ολύνθου, τής’Ολυμπίας καί τής Σικυώνος (ΟΡΛΑΝ- 
ΔΟΣ, ΠΑΕ 1938, 122) δεν συναντάται, εΰρίσκεται όμως 
κατά τόν 6ον καί τόν δον π.Χ. αιώνα, ώς γραπτόν 
κόσμημα είς σίμας τής Άκροπόλεως (Buschor, Dach- 
terrakotten der Akropolis, είκ. 8, 10,14, 15), τοΰ ναοΰ 
τής ’Αφαίας (FiBCHTER, Aegina, πίν. 23, ι) ώς καί είς 
τήν ταινίαν τοΰ άντιθήματος έπιστυλίου τοΰ έν Σου- 
νίω ναοΰ τοΰ Ποσειδώνος (Ορλανδος, ΑΕ 1953/54, 
Γ', σ. 14, είκ. 14). ‘Αργότερον τό συναντώμεν είς τά 
ψηφιδωτά τής Δήλου (Monuments Piot 14, 1908, 
πίν. ΧΙ-ΧΙΙΙ) καί έφεξής συνεχώς.
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τικήν μορφήν των παρατεταγμένων κΰκλων (είκ. 82, α) θά παρουσίαζε πολύ πενιχράν 
οψιν. Ό ανατολίτης καλλιτέχνης δμως τδ μετέπ?ιασεν, ήδη από παμπαλαίων χρόνων 
(σ. 81, σημ. 2),]είς δυναμικόν σχέδιον συνεχούς ροής, διά τής απλής παραλείψεως

Είκ. 82. Φάσεις διαμορφώσεως τοΰ άλυσιδωτοΰ πλοχμού, άραιοΰ (αριστερά) καί πυκνού (δεξιρί).

τμημάτων τινών των κύκλων (είκ. 82, β, έστιγμένα τμήματα). Κατ’ αυτόν τον τρόπον 
έδημιουργήθησαν καί πάλιν αντί των απλών κυκλικών γραμμών έλικοειδεΐς ταινίαΐ 
συνδέουσαι τά διαδοχικά κομβία τών αρχικών κΰκλων (είκ. 82, γ). Είς τά ήμέτερα ψη-

Εΐκ. 83. Φάσεις διαμορφώσεως τοΰ διπλού άλυσιδωτοΰ πλοχμού.

φιδωτά αί ταινίαι αΰται άπέβησαν τριμερείς (είκ. 82, δ). Ή ανωτέρω εξελικτική διαδι
κασία ισχύει καί διά τήν διπλήν (είκ. 83) καί διά τήν πολλαπλήν ακόμη σπείραν λ

γ) Είς τό διακοσμητικόν θέμα τών λεγομένων σηρικών τροχών, τό όποιον γεμίζει 
τά δύο εκατέρωθεν τής 'Αγ. Τραπέζης ορθογώνια διάχωρα (πίν. 1 καί είκ. 84, δ) ως καί 
όλόκ?ιηρον τό ανατολικόν τμήμα τοΰ μέσου καί τοΰ νοτίου κλιτούς (πίν. 1), ύπόκειται ώς 
θεμελιώδες γεωμετρικόν σχέδιον σειρά καθέτως καί όριζοντίως έναλλ,ασσομένων καί

1 Αΰτη, ώς καί ή τριπλή^καί ή πολλαπλή σπείρα, 
αποτελεί περαιτέρω επεξεργασίαν τής απλής, είναι δέ 
σύνηθες κόσμημα επί γραπτών έξ οπτής γής αρχιτε
κτονικών επενδύσεων τής αρχαϊκής περιόδου (’Ολυμ
πίας, Σελινοΰντος, Συρακουσών (Van Buren, Archaic 
fictile revetments, είκ. 7, 8, 22, 25, 26, 32, 38). Κατά 
τήν κλασσικήν εποχήν (τέλος 4ου αί.) τήν συναντώμεν

ώς γλυπτόν πλέον κόσμημα τής βάσεως τών κιόνων 
τοΰ Έρεχθείου (Stevens - Ρατον, The Erechtheum, 
Cambridge - Massachusetts 1927, πίν. 22, 37 καί 
σ. κειμένου 38, 68, 82, 85). Τέλος κατά τήν ελληνιστι
κήν καί τήν ρωμαϊκήν εποχήν αποτελεί συνηθέστατον 
κόσμημα πλαισίου τών ψηφιδωτών δαπέδων.
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άλλήλων έφαπτομένων μεγάλων καί μικρών κύκλων (είκ. 84, α). Έάν τό σχέδιον αΰτό 
έφηρμόζετο ώς έχει είς την εικόνα 84, α, θά παρουσίαζεν δψιν ξηράν καί σκληρόν, 
άλλ’ ό ψηφωτής έσκέφθη καί έδώ α) να μεταβάλη εις ταινίας τάς γραμμάς των κύκλων

(είκ. 84, β) καί β) να πλέξη τάς ταινίας των δυο κύκλων ούτως, ώστε νά σχηματίζεται 
μεταξύ αυτών κόμβος (είκ. 84, γ). Αυτό δ’ ακριβώς τό πλέξιμον τών ταινιών εις κόμβον 
έδημιούργησε μίαν άέναον κίνησιν, την οποίαν επιτείνει καί ή πλήρωσις τών ταινιών 
διά κεκινημένων καί γραφικών στοιχείων (είκ. 84, δ), ώς 
είναι οί αλυσιδωτοί πλοχμοί, ή κυματοειδώς άναδιπλουμένη 
λωρίς ή αί χρωματικώς δίκην τόξου τής ϊριδος διαβαθμι- 
ζόμεναι σειραί. ’Όχι δε μόνον αί ταινίαι έπλουτίσθησαν 
διά κεκινημένων θεμάτων αλλά καί αί εντός τών κύκλων 
τών μεταξύ αυτών δημιουργουμένων καμπυλοπλεύρων 
οκταγώνων έπιφάνειαι έπληρώθησαν με τά έξης κεκινη- Είκ. 85.
μένα θέματα: 1) Με τον λεγόμενον κόμβον ή κλείδα τοΰ
Σολομώντος (είκ. 85). Τό θέμα τούτο έχει ώς σκελετόν δύο καθέτως μεν διασταυ
ρούμενα ορθογώνια αλλά χιαστί συνήθως τεθειμένα (είκ. 85), έκαστον τών οποίων 
καταλήγει εκατέρωθεν εις ημικύκλιον (είκ. 85, α). Έάν τά ορθογώνια αυτά άποδο-

α β Υ
Είκ. 86. Φάσεις τοΰ μετά κύκλων τετραγώνου κοσμήματος.

θοΰν με ίσχνάς διασταυρουμένας γραμμάς, ώς συμβαίνει π.χ. είς τό πομπηιανόν ψη
φιδωτόν (Roux - Barre, Herculanum et Pompei, IV σ. 6, πίν. 5), παρέχουν ξηράν 
καί ασθενή έντύπωσιν, ένω άν νοηθούν ώς πλατεϊαι ταινίαι καί δη πλεκόμεναι 
(είκ. 85, β) τότε δημιουργεΐται έντός αυτού μία περιστροφική δυναμική κίνησις 
έμψυχώνουσα τό θέμα. 2) Μέ εν τετράγωνον φέρον προσκεκολλημένον είς τό μέσον
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έκάστης πλευράς του άνά ένα κύκλον (είκ. 86,α). Έάν καί έδώ αί γραμμαί γίνουν 
ταινίαι παραλειφθούν δέ μικρά τινα τμήματα των κύκλων αυτών (είκ. 86, β, έστιγμένα 
τμήματα) τα δέ ημικύκλια μετατραποΰν εις κόμβους, τό θέμα αποβαίνει πολύ ζωντα- 
νώτερον. 3) Μέ τέσσαρας κύκλους έν τετραγώνω έφαπτομένους όμοιου κεντρικού 
κύκλου (είκ. 87, α). Μετατρεπομένων καί πάλιν τών απλών γραμμών είς ταινίας καί 
παραλειπομένων μικρών τμημάτων τών κύκλων (είκ. 87, β, έστιγμένα) δημιουργεΐται 
συνεχής κίνησις καί ευχάριστος πλοκή τών πέντε κύκλων (είκ. 87 γ).

α β γ
Είκ. 87, Φάαεις τοΰ μετά πέντε κύκλων γεωμετρικού κοσμήματος.

δ) Δυναμικόν, κεκινημένον θέμα αποτελεί τέλος καί τό κοσμούν τό δυτικόν διά- 
χωρον τού μέσου κλιτούς καί τό ανατολικόν διάχωρον τοΰ διακονικού σχέδιον (πίν. 1 
καί είκ. 68). Τό σύνθετον σύμπλεγμα τού σχεδίου αυτού αναλύεται είς δύο όμοια 
μεγάλα τετράγωνα (είκ. 88 α καί β) έκαστον τών οποίων φέρει κατά τάς 4 γωνίας 
του άνά έν μικρότερον τετράγωνον (A, A, A, Α...). Τά δύο βασικά τετράγωνα έτοποθε- 
τήθησαν έπειτα διαγωνίως τό έν επί τού άλλου (είκ. 88, γ), οπότε αί έξω γωνίαι τών

Είκ. 88. Στοιχεία συνθέσεως τού κοσμήματος τού διακονικού καί τού μέσου κλιτούς.

μικρών τετραγώνων εύρέθησαν κείμεναι επί τής περιψερείας κύκλου έχοντος τό μέν 
κέντρον του επί τής διασταυρώσεως τών διαγώνιων τών μεγάλων τετραγώνων, 
ακτίνα δέ τήν άπόστασιν τοΰ κέντρου αυτού από τών έξω γωνιών τών μικρών τετρα
γώνων A, Α... (είκ. 88, γ). Άλλ’ ή σύνθεσις δέν περιωρίσθη έως έδώ. Προσετέθησαν 
ακόμη 8 ήμικύκλια συνάπτοντα τά κέντρα τών μικρών τετραγώνων, έφαπτόμενα 
δ’έξωτερικώς τού περιγεγραμμένου κύκλου (είκ. 88, δ). Ούτως ό ολικός βασικός σκελε
τός τού θέματος άπέβη ώς ή είκών 88, δ δεικνύει.

Έάν τό θέμα αυτό έξετελεΐτο μόνον μέ τάς ίσχνάς γραμμάς τού βασικού σκελε
τού, ώς δηλ. συμβαίνει είς τά συνήθη σιδηρουργικά έργα, ή έντύπωσις τήν οποίαν θά 
παρείχε θά ήτο, παρά τό πολύπλοκον τών γραμμών, ξηρά μάλλον καί σκΑηρά. Διά τής 
είς πλατείας ταινίας όμως μετατροπής τών γραμμών καί τής πλοκής—δι’ ύπερπηδή- 
σεως καί ύποσκελίσεως—-τόσον τών πλευρών τών τετραγώνων, όσον καί τών μεταξύ
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τών μικρών τετραγώνων ημικυκλίων, τό δλον σύστημα απέκτησε μίαν εξαιρετικήν κίνη- 
σιν κα'ι ελαστικότητα, προσέτι δε καί γραφικότητα- διότι τά μέν ευθέα τμήματα τών 
ταινιών έπληρώθησαν δι’ αλυσιδωτού πλοχμού, τά δε καμπύλα δΓ άναδιπλουμένων 
λωρίδων (είκ. 88, ε). Συνεπληρώθη δ’ ή όλη γραφική τού θέματος είκών άφ’ ενός μέν 
διά τής εντός τών μικρών μεταξύ τών τετραγώνων σχηματιζομένων πεδίων άπεικο- 
νίσεως πτηνών, άφ’ετέρου δε διά τής έντός τού διά τής διασταυρώσεως τών βασι
κών τετραγώνων δημιουργηθέντος οκταγώνου παραστάσεως υψηλού μετά λαβών άμ- 
φορέως ή κύλικος καί τών περιβαλλόντων τό άγγεΐον όρπήκων μετά βοτρύων. Τό όλον 
θέμα χάριν προσαρμογής αυτού εις τετράγωνον χώρον ένεγράφη έντός τετραγώνου, 
τών μεταξύ τού κύκλου καί τού τετραγώνου κενών π?ι/ηρωθέντων διά τού συμβο
λικού θέματος τών κυλικών ή άλλοτε κανθάρων (πηγής ζωής;).

Οΰτω τό σύνολον τού διαχώρου άφ’ ενός μέν παρουσιάζει κεκινημένα στοιχεία 
άφ’ ετέρου δέ καί ζωηράς χρωματικός αντιθέσεις καί φωτοσκιάσεις καί επομένως μίαν 
εύχάριστον γραφικότητα.

"Οσον αφορά τά λοιπά θέματα τών δαπέδων ήτοι τά τού δυτικού διαχώρου τού 
νοτίου κλιτούς, τό τού δυτικού διαμερίσματος τού διακονικού καί τό τού δαπέδου τού 
βαπτιστηρίου, ταύτα ανήκουν είς τά καθαρώς στατικά θέματα περί τών οποίων εϊπομεν 
τά δέοντα κατά τήν έξέτασιν τών σχετικών διαμερισμάτων (βλ. σ. 70).

’Απομένει ήδη νά εϊπωμεν ολίγα περί τών ψηφιδωτών τού βορείου κλιτούς. 
Τούτο, ως έλέχθη, διαιρείται είς δύο διάχωρα, εν μικρόν προς Δυσμάς καί εν μεγαλύτε- 
ρον προς Άνατολάς.

Τό μικρότερον παρουσιάζει έ'λλειψιν αρμονικής συγκροτήσεως- διότι συνίσταται 
από ποικίλα καί διαφόρου κλίμακος γεωμετρικά καί φυτικά σχέδια άνοργάνως παρατε
θειμένα. Μαρτυρεί επομένως, ότι ό ψηφωτής του ήτο κατωτέρας ποιοτικής στάθμης.

Τό δεύτερον άφ’ ετέρου έμφανίζει μέν έν τφ συνόλφ του ένιαίον σχέδιον έκ συ
ζυγών ορθογωνίων πινάκων, είς έκαστον τών οποίων είκονίζεται άνά έν τρέχον ζώον 
όμως έκ τούτων τά τής προς τον τοίχον σειράς είναι κατά τό πλεΐστον άντιθέτως προς 
τον θεατήν τοποθετημένα. Φαίνεται λοιπόν, ότι δ τεχνίτης των παρέλαβε καί άντέγραψε 
τό σύνολον τού διακοσμητικού αυτού θέματος άλλοθεν, ένθα τούτο θά ήτο κεντρικώς 
τοποθετημένον, ώστε νά φαίνεται όρθώς είς τον περιερχόμενον αυτό θεατήν, τό μετέ
φερε δέ αύτούσιον ένταύθα, τοποθετήσας αυτό άφελώς παρά τον τοίχον, χωρίς του
λάχιστον νά φροντίση νά στρέψη προς τον θεατήν τά ζώα τής όπισθεν σειράς. Παρά τό 
ελάττωμα τούτο έντούτοις αί μορφαί τών ζώων άπεδόθησαν μέ απλότητα καί ευκρί
νειαν διά τονισμού τών κυρίων γραμμών των καί μέ τινα, πολύ έλαφράν, διαβάθμισιν 
τών τόνων τών χρωμάτων προς δήλωσιν τής πλαστικότητος καί μέ σκοτεινότερον 
ενίοτε χρωματισμόν τών οπισθίων μελών των χάριν άποδόσεως τής τρίτης διαστά- 
σεως. Πάντως προφανής είς τούς πίνακας τούτους είναι ή άγάπη τής φυσικής άπο
δόσεως τής μορφής τών ζώων καί μάλιστα τής κινήσεως αυτών. Δι’ ό καί θά πρέπει 
νά τοποθετήσωμεν τά ψηφιδωτά τού βορείου κλιτούς είς τήν Ίουστινιάνειον περίοδον^ 
ότε παρατηρεΐται κάποια έπιστροφή προς τήν νατουραλιστικήν άπόδοσιν τών μορφών.

Είς τήν αυτήν περίοδον θά πρέπεινά τοποθετηθή καί ή ιδρυσις τής 'Αγ. Τραπέζης
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τής προθέσεως κατά τό ανατολικόν άκρον τοΰ βορείου κλιτούς, ήΐις πρότερον δεν θά 
υπήρχε, διότι ή θεμελίωσίς της κατέστρεψε τμήμα τοΰ σχετικού άρχικοϋ έκ σηρικών 
τροχών ψηφιδωτού. Επειδή δέ δεν είναι πιθανόν καλλιτεχνικά έργα, ώς τά ψηφιδωτά 
δάπεδα, νά κατεσκευάσθησαν μετά τον τρομερόν καί καταστρεπτικώτατον σεισμόν τοΰ 
554 ή θά πρέπει νά δεχθώμεν, ότι τά ψηφιδωτά τοΰ βορείου κλιτούς θά κατεσκευά
σθησαν ολίγον προ τοΰ σεισμοΰ τούτου ήτοι κατά τό β' τέταρτον τοΰ 6ου αίώνος 
(525—550), τά δέ τοΰ υπολοίπου ναοΰ κατά 50 περίπου έτη ένωρίτερον, συγχρόνως 
καί προς την οίκοδομίαν τοΰ ναοΰ ήτοι περί τό 500 μ.Χ.

Ώς θά παρετήρησεν ήδη ό αναγνώστης, πολλά τών διακοσμητικών θεμάτων τής 
ήμετέρας βασιλικής είναι ακριβώς όμοια προς θέματα έφαρμοσθέντα εις άλλας βασιλι
κός τής νήσου, ιδίως δέ εις την βασιλικήν τοΰ Άγ. Παύλου. Δέν είναι διά τοΰτο άπί- 
θανον τά ψηφιδωτά δάπεδα τών περισσοτέρων βασιλικών τής Κώ νά κατεσκευάσθησαν 
υπό περιοδεύοντος καλλιτεχνικού συνεργείου εγκατεστημένου έν Κφ καί εργαζομένου 
από γενεάς εις γενεάν έπί τή βάσει δειγματολογίου σχεδίων εις τάς έκάστοτε άνεγειρο- 
μένας βασιλικός, ή κτίσις τών οποίων πρέπει νά τοποθετηθή μεταξύ τών δύο μεγά
λων σεισμών τοΰ 469 καί τοΰ 554.

Επειδή δέ ή έκτέλεσις καλλιτεχνικών ψηφιδωτών δαπέδων ήτο λίαν δαπανηρά, τήν 
δαπάνην των άνελάμβανον κατά τμήματα πλείονες δωρηταί, οΐτινες καί άπηθανάτιζον 
τήν ευλαβή ταύτην πράξίν των δι’ επιγραφών, τάς όποιας είτε παρενέβαλλον μεταξύ 
τών κοσμημάτων, είτε έτοποθέτουν, δίκην δέλτων μετά λαβών (tabella ansata), προ τών 
θυρών εισόδου παρά τά δαπάναις των έκτελεσθέντα διάχωρα. Οΰτω έντήήμετέρα βα
σιλική τά διάφορα ψηφιδωτά δάπεδα έξετελέσθησαν δαπάναις οκτώ έν όλω δωρητών, 
ώς έπί τό πλεΐστον κληρικών, ώς αί αμέσως δημοσιευόμεναι έπιγραφαί μαρτυροΰσιν.

1 ’Ιδού πώς περιγράφει τά αποτελέσματα τοΰ σεισμού 
τούτου ΑΓΑΘΙΑΣ ό Σχολαστικός II 16 (έκδ. Βόννης 
σ. 98-100) :

Κατ* εκείνο γάρ του καιρόν και ή Κώς ή νήσος, ή 
προς τώ τέρματι τον Αιγαίου κείμενηt [έσείσίλη και] έλάχι- 

στόν τι μέρος αυτής έσέσωστο, ή δε άλλη άπασα έπεπτώκει, 
ποικίλα τε αυτή και ανήκουστα προσεγενετό πάϋη. ή τε 
γάρ ΰ-άλαττα έπιπλεϊστον άρίλεΐσα, κατέκλνσεν τά παράκτια 

τών οικημάτων, και διέφΰειρεν αυτοΐς χρήμασι και άν&ρώ- 

ποις' τό τε μέγεθος του βρασμού, έξαίσιον οίον γεγενημένον, 
τά, εν&α ονκ ένήν άναρριχάσΌ'αι το ρόΰ,ΐονί άπαντα ερριψε 
και κατέβαλεν. άπολώλασι δε χύδην σχεδόν τι άπαντες οί 

αστοί, είτε έν ίεροΐς ετνγχάνον πεφευγότες, είτε καί οϊκοι 
διαιτώμενοί) είτε καί άλλοσέ ποι ξννειλημμένοι. έμοί γουν

έκ τής * Αλεξάνδρου υπό τον αυτόν χρόνον κατά τό Βυζάν

τιον άνακομιζομένω, καί έν τήδε τή νήσω, οντω παρασχόν, 
(έν παράπλω γάρ κειται}) κατάραντι, οίκτρόν τι πέφηνεν 

Φέαμα, καί όποιον ουκ άν άποχρώντως υπογράτροι ό λόγος. 
άπαν μεν γάρ τό άστυ σχεδόν που χώμά γε ήν έπί μέγα 

ήρμένον, καί λίΰοι κείμενοι σποράδην, κιόνων τε τρυφή 
καί ξύλων κατεαγότων, καί κόνις πολλή νπερΰεν φερομέ- 
νη καί έπηλυγάζουσα τον αέρα, ώς μηδε αυτά που τά τών 
λεωφόρων χωρία ραδίως διαγινώσκεσΰ'αι, πλήν οσον νπονο- 

ήσαι. ολίγα δέ άττα δωμάτια είστήκεσαν άπαΰή, καί ταϋτα 

ούχ οσα τιτάνω τυχόν καί λίϋ·ω καί ταύτη δή τή στερε- 
μνιωτέρα καί μάλλον μονίμω κατά τό είκός ύλη έξείργαστο, 

μόνα δε τα έκ πλίνέλον άπέφύλον καί πηλόν άγροικότερον 
πεποιημένα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

ΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ

ΑΕ επί των δαπέδων ψηφιδωτά! άφίερωτικα! έπιγραφαί, τάς οποίας δημοσιεΰομεν 
κατωτέρω, ανέρχονται έν συνόλω είς οκτώ αί δε θέσεις, εις τάς όποιας εύρίσκονται έν

Ο 5 ΙΟ 15 ΖΟ/Λ.
Είκ. 89. Κάτοψις τής βασιλικής έμφαίνουσα τήν θέσιν τών ψηφιδωτών επιγραφών διά τών αριθμών 1 έως 8.

τφ ναω, σημειοϋνται έπ'ι τής παρατιθεμένης κατόψεως αύτοΰ (είκ. 89) διά τών αριθμών 
1 έως 8. Έπ'ι τοϋ αύτοΰ σχεδίου σημειοϋνται και τά ΰι[)όμετρα τών διαφόρων χώρων.

12
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90 AE 1966

Άρ. 1 (είκ. 90 κα'ι 91). Εΰρίσκεται προσηρτημένη εις την δυτικήν πλευράν τοΰ 
δυτικώς τής 'Αγ. Τραπέζης αλυσιδωτού ή ψιαθωτοΰ κοσμήματος, έφ’ ου έπάτει ό λει
τουργών ίερεΰς.

Είναι στενομήκης ταινία, μήκους 2.30 μ. και πλάτους 0.1 ό μ., πλαισιουμένη κάτω 
κα'ι πλαγίως υπό μελαίνης γραμμής πάχους 0.01 μ. Τό δεξιόν της ήμισυ καί τό νότιον 
άκρον είναι έφθαρμένα (είκ. 90 κα'ι 91). Τό κείμενόν της έχει ως εξής:

Άναστααίου Κ. Όρλάνδου

Είκ. 90. Ή πρό τής Άγ. Τραπέζης ψηφιδωτή επιγραφή.

Κυριάκος ό εύλαβέσστατος πρεσβύτερος και η αύτ[οϊ> γα
μέτη υπέρ σωτηρίας εαυτών [κα'ι των τέκνων α]ύτών έι/ήήφωσαν.

Τό όνομα Κυριάκος—σΰνηθες κατά τε την παλαιοχριστιανικήν 1 κα'ι τήν βυζαντι
νήν εποχήν—έσήμαινεν είτε τον άνθρωπον τοΰ Κυρίου, εϊτε τον γεννηθέντα ημέραν 
Κυριακήν. Ανάλογα παραδείγματα έχομεν τό Τετράδιά (IG III 34,86,1), τό Σαββάτιος 
(Ν. Mueller—Ν. A. Bees, Die Inscliriften der jiidischen Katakombe am Monte- 
verde zu Rom, άρ. 15), τό Παρασκευή κλπ.

Τό ευλαβέστατος είναι έπίθετον διδόμενον εις κληρικούς κατωτέρου βαθμού (άνα- 
γνώστας, περιοδευτάς, διακόνους, ιερείς). Πβλ. Hanton, Byzantion 4, 1927, σ. 90 καί 
Jalabert - Mouterde, Inscriptions grecques de Syrie 4, Paris 1955, άρ. 1394- 
1405 “ 1632 - 1820· ’Αξία σημειώσεως είναι ή διά διπλού σίγμα γραψή τής συλλαβής

1 Οΰτω π.χ. τό συναντώμεν εις έπιγραφάς : τών Άθη- —-τής Ευρίας (JaeabERT - ModterdB, Inscriptions 
νών, (J. S. Creaghan-A. Ε. Raubitschek, Hesperia grecques de Syrie, 4, 1955, άρ. 1605, 1906, 1930) καί 
6, 1947, σ. 28) —τής ’Αμοργού AJA 7, 1891, σ. 531) άλλαχοΰ.
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AE 1966 Δύο παλαιοχριστιανικού βασιλικού της Κώ 91

-βεσσ-τον υπερθετικού εύλαβέσστατος. Αΰτη δεν οφείλεται εις λάθος τού ψηφωτού1 διότι 
τον αυτόν διπλασιασμόν τού σίγμα παρουσιάζουν καί δυο άλλαι λέξεις (εύχαρισστοΰν- 
τες, Πασσκασία) των ύπ’άρ. 2 καί 4 επιγραφών τήςήμετέρας βασιλικής.’Οφείλεται μάλ
λον εις διάφορον τής συνήθους λογίας γραφής φωνητικήν, επαρχιακήν ή δημώδη, εκ
φοράν τού σίγμα προ συμφώνου ήτοι γραφήν αυτού όπως ήκούετο, δηλ. ώς μακρού 
συριστικού. ’Ανάλογοι επαρχιακοί ή καί λαϊκαί γραφαί διά διπλού σίγμα εμφανίζονται

Είκ. 91. Ή πρό τοϋ ψιαθωτοΰ κοσμήματος τής Άγ. Τραπέζης ψηφιδωτή επιγραφή.

κατά τήν αρχαιότητα ήδη άπό τού 7ου π.Χ. αΐώνος καί εις λιθίνας έπιγραφάς1 (εις 
μίαν μάλιστα καί αυτής τής Κώ, J. Topffer, AM 16, 1891, σ. 418) ώς καί είς έπι
γραφάς επί αγγείων (Ρ. Kretschmer, Die griechisclien Vaseninschriften, Gutterloch 
1894, σ. 174-175). Όμοιον φαινόμενον άποδόσεως τού σίγμα όπως ήκοΰετο έχομεν π.χ. 
είς τήν λέξιν Σμύρνα, ήτις είς ρωμαϊκούς χρόνους έγράφετο Ζμΰρνα (πβλ. IG 3, 1 
128, 4—IGR 14, 1545. Head, Hist. Num. σ. 593· πβλ. καί Buttmann, Ausf. Spr. 
§ 3, σημ. 7).

Περί τού τίτλου πρεσβντερος βλ. F. Preisigke, Worterbuch III, σ. 399, 405.
Ό τύπος γαμέτη ή γαμψή (= σύζυγος) απαντάται συνήθως είς παλαιοχρι

στιανικός — έπιτυμβίους ιδία — έπιγραφάς 2. Συνηθέστατον έπίσης είναι καί τό έψή-

1 W. Larfeld, Griechische Epigraphik2, 1914, 
217 εξ. ΟΙ γλωσσολόγοι παρεδέχοντο παλαιότερον 
τριών ε’ιδών εκφοράς τοϋ σίγμα υπό τών αρχαίων 'Ελ
λήνων : ενός μαλακού, ενός τραχέος και ενός παχέος 
όμοιου προς τό γερμανικόν sch ή τό γαλλικόν ch ή τό 
αγγλικόν sh, Larfeld, έ.ά. σ. 225. Τό τρίτον όμως 
τοΰτο είδος άπέκρουσεν ό Fr. Blass, Die Ausspra - 
che des Griechischen, Berlin 1892, σ. 77.

2 2t. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ, Έπιγραφαί επιτύμβιοι, Άθή- 
ναι 1871, άρ. 3545,3568, 3591 — Ch. Bayet.BCH 1, 
1877, σ· 403 (Αττικής) —Lolling, IG VII, 169 (Με
γάρων) — Roebuck εν Corinth VIII, s, άρ. 533 (Κό
ρινθου),—J. Martha έν BC1I 8, 1878, 320 (“Αργους), 
G. Mendel έν BCH 27, 1903, σ. 332 άρ. 46 (Τσέτ- 
Τεπέ Παφλαγονίας). Βλ. καί τήν ήμετέραν ύπ’ άρ. 4 
επιγραφήν.
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92 AE 1966’Αναστασίου K. Όρλάνδου

φωσεν (ό δείνα), η έψηφώϋη τό εργον ή έ'ψψρολογήϋη ή έγάνετο ή ιρήφωσις \

Άρ. 2. Εύρίσκεται αμέσως προς Δυσμάς τής Τραπέζης τής προθέσεως αλλά διε- 
τηρήθη δυστυχώς λίαν κολοβή (είκ. 92). Όδηγο'ι γραμμα'ι1 2 των στίχων έδηλώθησαν 
διά καστανοχρώμων ι|ιηφίδων. Τό κείμενόν της έχει ώς εξής:

(Οί δείνα)

ΰ]πέρ σ[ωτηρ]άχς έα[υ

τ]ών κε τον οίκον α[ύ- 

τώνενχαρισσ [τοΰν |τε[ς

ε\ψήφωσ\αν

Εϊκ. 92. Ή πρό τής Άγ. Τραπέζης τής προθέσεως ψηφιδωτή επιγραφή.

Τά ονόματα τών άφιερωτών έχουσι δυστυχώς τελείως καταστροφή.
Τό καί ενταύθα έγράψη κε ήτοι ώς προεφέρετο. Τής φωνητικής ταΰτης γραφής 

τοΰ καί, άρχαιότατον παράδειγμα έχομεν την από τοϋ τέλους τοΰ 2ου μ.Χ. αίώνος επι
γραφήν IG II 2 4513 (βλ. σχετικώς Bilabel εις την RE IIΑ στ. 2287, 2296, 2302 
λ. Siglae καί Avi-Yonah, Abbreviations in Greek Inscriptions, Tbe Quarterly of 
the Department of Antiquities in Palestine, Suppl. to Vol. IX, 1940 έν λ. καί).

Χαρακτηριστική είναι ή διά διπλοϋ σ γραφή τής μετοχής ενχαροσστονντες. Αΰτη 
(ώς κα'ι ή τοϋ επιθέτου εύλαβέσστατος τής ΰπ” άρ. 1 επιγραφής) αποδίδει πιθανώς τήν 
σχετικήν συριστικήν εκφοράν τοΰ γράμματος. Όσον δ’αφορά τό ρήμα εύχαριστώ, τοΰτο 
είναι σύνηθες εις χριστιανικός άφιερωτικάς έπιγραφάς 3.

1 Ε. Renan, Mission de Phenicie, Paris 1864, 
513, Vincent et Abel, Emmaiis, Paris 1932, 167 
Modterde,Rev. Bibl. 1931 —Α.Ορλανδος, ΑΔ1929, 
σ. 27, 39 (Λέσβου) — Maur. Chehab, Mosa'iques du 
Liban, Paris 1958, a. 100, 103, 105 —Jalabert - 

MouterdE, Inscr. grecques de Syrie4, 1955, άρ.1320, 
(ψήφωοις) και 1321 (εψηφώϋη η πρόο&εαις) . Πρβλ. καί 
τάς κατωτέρω ΰπ’ άρ. 3, 4, 5, 6 καί 7 δημοσιευομένας 
έπιγραφάς τής ήμετέρας βασιλικής.

2 'Οδηγοί γραμμα'ι συνηθίζοντο καί εις επί λίθων
χαραγμένας έπιγραφάς ήδη άπό τοΰ 6ου καί τοΰ 5°ν

π.Χ. αίώνος (LarFELD, Griech. Epigraphik*, σ. 130), 
εύρίσκονται δέ καί εις άλλας χριστιανικός επί λίθου έπι
γραφάς· βλ. σχετικώς Creaghan—Raubitschek, He
speria 16, 1947, σ. 22.

3 Οΰτω π.χ. τό συναντώμεν εις τήν ψηφιδωτήν επι
γραφήν τοΰ βορείου παστοφορίου τής βασιλικής Α τής 
Νικοπόλεως (Δουμετίου) (Αντ. Χατζής, ΑΕ 1918, 27) 
επίσης εις επιγραφήν τής Κορίνθου (Ν. A. Bees, Die 
griechisch - christlichen Inschriften des Pelopon- 
nes, Atben 1941, άρ. 2A, σ. 9).
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AE 1966 Δύο παλαιοχριστιανικού βασιλικού τής Kw 93

Άρ. 3 (είκ. 93). Διαστάσεις 0.39 X 0.41 μ. Εύρίσκεται εντός ενός τών καμπυλυ- 
πλεύρων οκταγώνων τών σχη ματιζομενών μετα|ύ τών σηρικών τροχών τοΰ μέσου κλι
τούς. Διατήρησις άρίστη. Ή επιγραφή λέγει:

Τιμόϋεος

'Ο ενλαβ\ίΰτατο]ς διά

κονος νπερ 

σωτηρίας 

έαντοϋ έ- 

ψήφωσεν

Γ\1 Α ^

Είκ. 93. Ψηφιδωτή επιγραφή έκ τοΰ μέσου κλιτούς,

Περί τής συντμήσεως εύλαβς ( = ευλαβέστατος) βλ. Avi-Yonah, έ.ά. σ. 19-39.

Τό έν τέλει τής επιγραφή ς f\j ΖΧ είναι πιθανώτατα συντομογραψία τοΰ Υο(μί-

σματα)1 Δ (=τέσσαρα). ~Ητο δέ τό νόμισμα ό χρυσοΰς solidus 1 2. Πρόκειται λοιπόν περί 
τής γενομένης υπό τοΰ δωρητοΰ δαπάνης διά την ψήφωσιν. Έχομεν άλλως τε καί ανά
λογα παραδείγματα τής επί τοΰ ψηφιδωτοΰ αναγραφής τής δαπάνης, ώς π.χ. τό τής 
βασιλικής τοΰ κρητικοΰ Όλοΰντος3, ένθα άναφέρεται ότι ό τάδε δωρητής εδωκε σιμί- 
σιον εν. Ήτο δέ τό σιμίσιον (λατ. semissis) τό ήμισυ τοΰ βυζαντινοΰ χρυσοΰ νομίσμα
τος. Ό Τιμόθεος λοιπόν τής ήμετέρας επιγραφήςέδαπάνησε διά τήν ψήφωσινΔ (=τέσ- 
σαρα) χρυσά νομίσματα 4· Εις άλλας ψηφιδωτάς έπιγραφάς, ιδία τής Δύσεως, άνα- 
φέρονται αντί τής δαπάνης οί έκτελεσθέντες (τετραγωνικοί) πόδες 0 (μέτρα).

1 V.Gardthadsen, Griechische Palaeographie2,2, 
Leipzig 1913, σ. 349.

2 W. Wroth, Catalogue of the Imp. Byz. Coins 
in the British Museum I, 1908, σ. LXXIV. Πρβλ. 
I. N. 2B0PQN0Y, Βυζαντινά νομισματικά ζητήματα, 
Διεθν. Έφημ. Νομισμ. Άρχαιολ. 2, 1899, σ. 345, 
σημ. 1. R. A. G. Carson, Coins,London 1962. σ. 194.

3 Στ. ΞΑΝΘΟ ΥΛΙΔΗΣ, ΑΔ 1918, Παράρτ. σ. 12—Α, 
Ορλανδος ΠΑΕ 1955, σ. 337.

4 Ή λέξις νόμισμα συναντάται καί εις έπιγραφάς

τών τελευταίων ρωμαϊκών χρόνων, ως π.χ. έν CIG III 
5187 β 10 καί 11.

5 Οΰτω έν έπιγραφή τής βασιλικής Κελείας τοΰ Νο- 
ρικοΰ (Ε· Diehl, Inscriptiones Latinae christianae 
1873) ό διάκονος ’Ιουστινιανός άνέλαβε τήν δαπάνην 
διά 122 τετραγ. πόδας—Εις τήν βασιλικήν τοΰ Παρεν- 
τίου (Ε· Diehl, έ'.ά. 719) τό ζεΰγος Clamosus καί 
Successa έδαπάνησε δι* 100 τετραγ. πόδας, ό δέ Lupi- 
cinus καί ή Pascasia διά 400 πόδας. Σημειοΰμεν 
δ’ ένταΰθα δτι δέκα τετραγωνικοί πόδες άντιστοιχοΰσι
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94 ’Αναστασίου Κ. Όρλάνδου ΑΕ 1966

"Οσον αφορά τό διακοσμητικόν φΰλλον κισσού τοΰτο συνηθίζετο ήδη από τής 
ρωμαϊκής εποχής (2ου μ.Χ. αίώνος) 1 είς λιθίνας έπιγραφάς συνεχίσθη δέ και κατά τούς 
παλαιοχριστιανικούς χρόνους 2.

Άρ. 4 (εικ. 94). Εύρίσκεται εις τό ανατολικόν διαμέρισμα τού διακονικού (Κ) 
ευθύς προ τής θΰρας εισόδου είς αυτό έκ τού δυτικού διαμερίσματος (Θ). Έγράφη 
εντός δέλτου μετά λαβών. Διαστάσεις τής δέλτου μετά τού γραμμικού της πλαισίου: 
1.17 X 0.47 μ. Αί τριγωνικά! λαβα! έχουν βάσιν 0.18 κα! ύψος 0.19. Διατήρησις άρίστη, 

Τό κείμενόν της έχει ως εξής:

Είκ. 94. Ψηφιδωτή επιγραφή τοΰ άνάτολικού διαμερίσματος τοΰ διακονικού.

Ενατόχις δ έδέσψοζ έν- 
ϋ'ηκάρις κε η αυτόν γαμέ
τη Ιίασσκαοία ύπέρ ευχής 
εαυτών κε των τέκνων
αυτών έψήφωσαν (ψύλλον κισσού και λοξή γραμμή)

Ό Εύστόχιος έγράφη εν τή ήμετέρα έπιγραφή Εύστόχις κα! ό ένθηκάριος έν&ηκά- 
ρις συμφώνως προς τον ήδη από τού 3ου π.Χ. αί. εν Αίγύπτω ίσχύοντα φθογγολογικόν 
νόμον 3, καθ’δν τό ο μετά τό ι έν τή ληγοΰση πολλών είς -ιος καί-ιον ουσιαστικών απο
βάλλεται περατουμένων είς τούς μετέπειτα χρόνους4 τών ουσιαστικών τούτων είς -ις κα! - ιν 

’Ενϋηκάρι(ο)ς είναι πιθανώτατα ό επιτετραμμένος τήν φύλαξιν τών πολυτίμων, 
σκευών κα! κειμηλίων τού ναού. Ή λέξις παράγεται έκ τού ένϋ·ήκη (λατ. entlieca) 
όπερ, κατά τον Θησαυρόν τού Ερρ Στέφανου (έκδ. 1954, στ. 1086) κα! τον Thesau-

περίπου πρός εν τετραγωνικόν μέτρον, ώστε οί 400 πό- 
δες πρός 40 τετρ. μέτρα. Oi δωρηταί κατά ταϋτα άνε- 
λάμβανον τήν έκτέλεσιν μικρών μόνον επιφανειών, καί 
τούτο διότι ή έκτέλεσις καλλιτεχνικού ψηφιδωτού ήτο 
λίαν δαπανηρά. Οδτω καί διά τήν ψήφωσιν τού δαπέ
δου τής ήμετέρας βασιλικής συνέβαλον, ώς εΐδομεν, 
οκτώ έν δλω δωρηταί.

1 W.Larfbld, Griech. Epigraphik3, Miinchen 
1914, σ. 305.

2 Π.χ. έν IG III 3510, 3527, 3537 — 'Αρμονία 1 
άρ. 11 καί 29—ΑΔ 2, 1916, 142 είς ψηφιδωτήν έπιγρα- 
φήν τό έπανευρίσκομεν είς τήν βασιλικήν Ύψηλομετώ- 
που τής Λέσβου (Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΔ 1929, πίναξ).

3 Γ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ, Άκαδημ. ’Αναγνώσματα, τ. Α', 
Άθήναι 1924, σ. 242.

4 Γ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ, Μεσαιωνικά καί νέα Ελληνικά, 
τ. Α', 1905, σ. 157 καί τ. Β', 1907, σ. 582.
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AE 1966 Δύο παλαιοχριστιανικαί βασιλικού τής Κω 95

rum Linguae Latinae (τ. V, 2, τεϋχ. IV, έκδ. Teubner Λιψίας 1934), στ. 612, σημαίνει 
locum in quo aliquid reponitur., repositorium, proprie, rei pretiosae, praecipue auri πβλ. 
August. Serm. 355, A 4,5, σ. 1572: enthecam nobis habere non licet, non est enim epi- 
scopi servare aurum πβλ. και Αρτεμιδ. II, 68 (Teubner, σ. 195). Ό κατέχων τό αξίωμα 
τοΰ ένθηκαρίου Εύστόχιος θά ήτο πιθανότατα ιερωμένος, άφ οΰ έν τη επιγραφή χα
ρακτηρίζεται ώς έδέσιμος (αίδέσιμος). Επειδή δέ ακριβώς αυτός έδαπάνησε διά την 
έκτέλεσιν τοΰ ψηφιδωτού τοΰ διακονικού ένισχΰεται ή ανωτέρω γνώμη, δτι δηλ. θά 
πρόκειται περί τοΰ επιτετραμμένου την φΰλαξιν των πολυτίμων σκευών καί κειμηλίων 
τής εκκλησίας.

'Όσον άφορά τό όνομα τής συζύγου του Πασσκασία — γεγραμμένου καί αυτού 
με τό συριστικόν διπ?ιθΰν σίγμα — τοΰτο συναντάται ήδη λατινιστί μέν γεγραμμένον 
εις ψηφιδωτήν επιγραφήν τής Ίστρίας τοΰ 5ου μ.Χ. αίώνος \ ελληνιστί δέ εις επιγρα
φήν τής Κορίνθου 2.

Άρ. 5 (είκ. 95). Εύρίσκεται έντός ενός τών καμπυλοπλεΰρων οκταγώνων τών σχη- 
ματιζομένων μεταξύ τών σηρικών τροχών τοΰ νοτίου κλιτούς τοΰ ναοΰ. Λόγω μεγάλης 
φθοράς της έ'χει έπισκευασ&ή εις πλείστα σημεία, διά σιμέντου (είκ. 95). Παρά ταΰτα 
τό κείμενόν της συνάγεται σχεδόν πλήρως, έχει δέ ώς εξής:

7ήω[όθ]εο[ς

ό] ενλαβ(έστατο)ς ό[ιά- 

κων κε ή αύ[τοΰ 

γαμ]ετή Εν[σ- 

το/]ιανή ΰπ[έρ 

εΰχή]ς έαυτ[ών 

έψ] ή[φ]ωσ[αν

Είκ. 95. Ψηφιδωτή επιγραφή τοΟ νοτίου κλιτούς.

Πρόκειται πιθανότατα περί τοΰ αύτοΰ διακόνου Τιμοθέου, δστις άναφέρεται καί 
εις την ΰπ’ άριθ. 3 επιγραφήν.

1 Ε. Diehl, Inscr. Eat. Christ. 1873 άρ. 13·— und Dalmatiens, o. 38 είκ. 11.
W. Gerber, Altchristliche Kultbauten Istriens 2 Corinth VIII, 3, άρ. 548, a. 178, ένθα ό δημοσιεύων
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96 ’Αναστασίου Κ. Όρλάνδβυ ΑΕ 1966

Ό τύπος διάκων αντί τοϋ διάκονος απαντάται επανειλημμένους εις παπύρους άπό 
τοΰ Iου μέχρι καί πέρα τοΰ 6ου μ.Χ. αί. εΰρηται δ’επίσης κα'ι είς έπιγραφάς έπ'ι 
λίθου 2 καί παρά συγγραφεΰσι3.

Άρ. 6 (είκ. 96). Εύρίσκεται προ τής θύρας, ήτις άγει άπό τοϋ δυτικού διαμερίσμα
τος τοΰ διακονικού είς τό νότιον κλιτός τοϋ ναού- “Εχει τό σχήμα δέλτου μετά λαβών 
(tabella ansata) λίαν συνήθους είς παλαιοχριστιανικός έπιγραφάς.

Διατήρησις καλή. ’Ιδού πώς έχει τό κείμενον αυτής:

’ Ανήρ ευλαβής 

νπερ σωτηρίας ε

αυτόν κε των 

δοαφερόντων αν- 

τω έψήφωσεν

Είκ. 96. ψηφιδωτή επιγραφή τοΰ δυτ. διαμερίσματος τοΰ διακονικοΰ.

Άντιθέτως προς τούς λοιπούς δωρητάς ό «ευλαβής δωρητής» τής ήμετέρας επι
γραφής έτήρησεν ενταύθα τήν ανωνυμίαν.

Διαφέροντες είναι οί οικείοι ή συγγενείς αυτού. Τό έπίθετον διαφέρων απαντάται 
συνήθως είς, επιτύμβιους ιδία, έπιγραφάς, σημαίνει δε τον άνήκοντα εις τινα 4. ’Ορθή 
είναι ή μετά δοτικής σύνταξις αύτού, έντούτοις συνηθέστατα συντάσσεται ή μετοχή αυτή 
καί μετά γενικής5.

Άρ. 7 (είκ. 97). Εύρίσκεται είς τό βόρειον κλιτός τοϋ ναού ευθύς προ τής άπό τοϋ 
νάρθηκος εισόδου είς αυτό. Διατήρησις σχεδόν άρίστη. Διαστάσεις 1.05 X 1.16 μ. Χα
ρακτηριστική καί ένταϋθα είναι ή διά σιτοχρόων (beige) ψηφίδων άπόδοσις τών χα
ρακιών εύθυγραμμίσεως τών στίχων τής έπιγραφής (είκ. 97).

Roebuck γράφει ότι τό Πασκασία πρέπει νά είναι ή 

λατινική μορφή τοΰ έλληνικοΰ ’Αναστασία (Πάσχα - 
Άνάστασις).

1 BGU (=Berl. gr. Urk.) 597 (1ου μ.Χ. αί.) 1046 
(2ου μ.Χ. αί.), PrEisiGKE, S.B. (=Sammelbuch gr. 
Urk. aus Ag.) 20, so (4ου μ.Χ. αί.). Pap. Giss. 101,10 

(3ου μ.Χ. αί.) Pap. Maspero 58 VII, 7 (6ου μ.Χ. αί.) 
Β 874,2 (Βυζ.).

2 Π.χ. είς τήν βασιλικήν Άγ. Κηρύκου τής Δήλου 
(Ori.andos, Delos chretienne, BCH 60, 1936, σ. 83) 
καί είς έπιγραφάς τής Συρίας (JaeabERT - MouterdE, 
Inscr. gr. de Syrie 4, 1955, άρ. 1321, πβλ. καί 1766).

3 Ιο. ΜΟΣΧΟΥ, Λειμών. 219 (=Migne, Ε. Π. 87,

3109,D.), Goar, Εΰχολ., σ. 489. Περί τοΰ τύπου διάκων 
πρώτος έπραγματεύθη ό Αδ. ΚΟΡΑΗΣ ("Ατακτα, τ. Α' 
Παρίσιοι 1828, σ. 52), νέα δέ παραδείγματα προσέΰε- 
σεν άργότερον ό Ν. Α. ΒΕΗΣ, ΑΕ 1911, σ. 99 (βλ. καί 
Sophoci.es, Greek Lexicon έν λ. καί Jannaris, Greek 
Grammar, σ. 338).

4 Οΰτω π.χ. Κοιμητήριον διαφέρον τοΰ τάδε Corinth 
VIII, 3, άρ. 522, 526, 551, 586, 590, 664 καί πολλαχοΰ 
άλλαχοΰ.

5 Βλ. σχετικώς Ν. Α. Βεην, ’Αναγνώσεις επιγραφών 
κλπ. σ. 21-22 καί έν Glotta 2, 1909-10, σ. 118-124 
πβλ. καί Γ. Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΝ έν Άδηνα, τ. 21, 1909, 
σ. 463-4.
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Κάτοψίς τής βαοιλικήζ τοϋ Μαστιχάρη μετά τής διακοσμησεως των δαπέδων αυτής.
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AE 1966 Δύο παλαιοχριστιανικού βασιλικαί τής Κώ 97

Κάτωθεν τής επιγραφής έφίλοτεχνήθησαν έν τώ μέσο) μέν άγγείον εκατέρωθεν δ 
αύτοΰ άνά έν πτηνόν (περιστερά;) προσερχυμενον ινα πίη έξ εύρυστόμου αγγείου 
(πηγής τής ζωής;)

Τό κείμενον, τοϋ οποίου ή αρχή κοσμείται διά φύλλου κισσού, έχει ώς εξής :

Εύστοχιανη 

ή κοσμιοτάτη 

ναυκλήρισαα 

κε Μαρία ή νεό[ζ 

αυτής έψήφωσαν 

την ατοάν

Είκ. 97. Ψηφιδωτή επιγραφή τής είς τό Β. κλίτος εισόδου από τοϋ νάρθηκος.

Ή υπό ναυτικών άφιέρωσις αναγλύφων πλακών ή ψηφιδωτών δαπέδων είς ναούς, 
ιδία τών νήσων, συνηθίζετο ήδη άπό τής άρχαιότητος2. ’Άλλο παράδειγμα επί χριστια
νικού ψηφιδωτού δαπέδου παρέχει ή έν Λιβάνφ βασιλική τού Ζαχρανί 3.

Τό πλοΐον, τού όποιου ναυκλήρισαα ήτοι πλοιοκτήτρια ήτο ή Εύστοχιανή, έ'φερε τό 
όνομα Μαρία — τό όνομα τής Παρθένου. Διά τά ονόματα πλοίων καί τά παρασήματα 
αύτών 4 παραπέμπω είς τό άρθρον τού F. J. Dolger έν Antike und Christentum 6) 
1950, σ. 279 - 285.

1 Πτηνά εκατέρωθεν αγγείου είκονίζονται εις χριστι
ανικός επιτύμβιους έπιγραφάς τής ’Αττικής, ώς π χ. έν 
ΟρΛΑΝΔΟΥ, Εΰρετήριον III, σ. 197, είκ. 262 καί έν 
Hesperia 7, 1938, σ. 262-63,είκ. 88. Πβλ. καί τό άνά- 
γλυφον τής Ραβέννης G. W. EldERKin, Kantharos, 
πίν. VIII έναντι σ. 41 καί Mon. As. Min. Ant. 6, 
πίν. 28 άρ. 160.

2 Πβλ. τήν έκ Δήλου επιγραφήν τοΰ 1ου π.Χ. αί. έν 
BCH 11, 1887, σ. 265.

3 Maurice ChAhab, Mosalques du Liban, Paris 
1958, πίν. LVI 2, καί σ. 103 : ναύκληροι ενξάμενοι την 

οταναν (“στοάν) ίψήφωοαν.

4 Είδικώς δι’ ονόματα πλοίων τής έλληνορρωμαϊκής 
Αίγυπτου βλ. Μ. Merzagora, Aegyptus 10, 1929,

13
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98 ’Αναστασίου Κ. Όρλάνδβυ ΑΕ 1966

Ή έν xfj επιγραφή άναφερομένη στοά είναι βεβαίως τό βόρειον κλιτός τοΰ ναοΰ. 
Περί τής σημασίας τής λέξεως βλ. όσα έγραψα εις τό εργον μου ή Ξυλόστεγος παλαιο
χριστιανική βασιλική σ. 157 καί είδικώτερον A. Gordon, The Art Bulletin 1931, 366 
έξ. καί Gd. Downey, AJA 1937, 194 έξ.

Ήρ. 8 (είκ. 98). Εύρίσκεται εις μικρόν τετράγωνον ευθύς προς Δυσμάς τής έν τώ 
βαπτιστηρίω κολυμβήθρας.

Διατηρείται μόνον κατά τό βόρειον ήμισυ τοΰ τετραγώνου είναι δέ γεγραμμένη επί 
έρυθροϋ κάμπου διά μελανών ψηφίδων, πολλαί των οποίων διασώζουσιν είσέτι επί τής 
επιφάνειας των λείψανα λεπτοτάτου φύλλου χρυσού. Τό κολοβόν αύτής κείμενον έχει 
ως εξής:

Είκ. 98. Ή ψηφιδωτή επιγραφή τοΰ βατττιστηρίου.

Έάν ό πρώτος στίχος άπετέλει τήν αρχήν τής λέξεως επίσκοπος τότε ό δεύτερος 
θά περιείχε τό όνομα αύτοΰ, Ιωάννης.

Ή πολυτέλεια τής κατασκευής τού ψηφιδωτού τούτου δικαιολογεί τήν ύπόθεσιν 
ότι ό άφιερωτής τού ψηφιδωτού θά ήτο επίσκοπος.

Επίσκοπος όμως Ιωάννης δεν περιλαμβάνεται ούτε είς τούς πίνακας τού Le- 
ouien (Oriens Christianus) ούτε είς τούς τοΰ Mansi (Sacrorum conciliorum amplissi- 
ma collectio), ούτε καί είς τούς τού έκ τού Mansi άντλούντος Gams (Series episcoporum) λ

Τον δεύτερον καί τρίτον στίχον συμπληρώ 1οάννης / άνέ
ϋ·εσα.

Τού τετάρτου τά πρώτα γράμματα δύνανται νά ανήκουν είτε είς τήν λέξιν ύκέ[της 
(=ίκέτης) είτε είς τήν κατάληξιν τού ρήματος άνέ]θυκε.

147-48 καί Η. Sandberg, Εΰπλοια, etudes epigra- Mansi τ. 2, Florentiae 1759, σ. 695-700 2) Ίουλια-
phiques, Goteborgs Univ. Arsskrift. τ. 60, 1954, νός (448-458 μ.X.) Mansi τ. 6, σ. 544, 565, 692, 749,
14-26. Πβλ. καί BCH 73, 1949, 384-385. 757, 977, 1049, 1092 3) Γεώργιος (680 μ.Χ.) Mansi

1 Οί δυο τελευταίοι αυτοί αναφέρουν τά εξής όνό- τ. 11, σ. 211, 219, 224, 232, 317, 324, 329, 333, 380
μαία επισκόπων τής Κω : 1) Μελίφρων (325 μ.Χ.) 389 καί 4) Κωνσταντίνος (879 μ.Χ.) Mansi τ. 17,
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ΜΕΡΟΣ Β.

2. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

Θέσις καί καχάστασις. Ή δεύτερα ένταΰθα δημοσιευόμενη βασιλική τής 
Κώ εύρίσκεται εντός τής κωμοπόλεως Άντιμαχείας, κείμενης εις τό μέσον περίπου τοΰ 
μήκους τής νήσου (βλ. χάρτην είκ. 1). Προ τής άνασκαψής έφαίνετο έκ τής βασιλικής

ΕΙκ. 99. νΑττο\ΐης τής άψιδος του ίεροϋ τής βασιλικής τής ’Αντιμαχίας από Δυσμών.

ταΰτης μόνον ή έξέχουσα ήμικυκλική άψίς τοΰ ίεροϋ (είκ.99), οί δέ κάτοικοι έτίμων καί 
τιμώσιν ακόμη εν αυτή την μνήμην τών 'Αγ. ’Ανάργυρων.

Ή άνασκαφή τοΰ όλου κτηρίου παρουσίαζε μεγάλας δυσκολίας και δεν κατέστη 
δυνατόν να όλοκληρωθή· διότι επί τοΰ χώρου τής καταστραψείσης αρχαίας έκκλησίας 
έκτίσθησαν μεταγενεστέρως νεώτεραι οίκίαι,ή άπαλλοτρίωσις τών οποίων Μ άπήτει με- 
γάλην δαπάνην. Κατωρθόίθη έν τούτοις να έξακριβωθή εν γενικαΐς γραμμαΐς τό σχέ- 
διον τοΰ ναοΰ, διά σποραδικών σκαφών εις διάφορα ελεύθερα σημεία τής έκτάσεώς του.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Διά τών επί μέρους γενομένων σκαφών διεπιστώθη, ότι ή βασιλική τής Άντι- 
μαχείας είχε τό σΰνηθες σχέδιον τών ελληνιστικών βασιλικών τών παραλίων τής Μεσο
γείου, ήτο δηλαδή έν έπίμηκες ορθογώνιον καταλήγον προς Άνατολάς εις έξέχουσαν 
ήμικυκλικήν αψίδα ίεροϋ. Τό έξακριβωθέν ολικόν μήκος τοΰ όρθογωνίου είναι 24.80 μ., 
τό δέ πλάτος 17.24 μ. Δεν είναι βέβαιον, θεωρείται όμως μάλλον πιθανόν, ότι εις τό
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100 ’Αναστασίου Κ. 'ϋρλάνδου ΑΕ 1966

μνημονευθέν μήκος τών 24.80 μ. περιελαμβάνετο καί τό πλάτος τού προς Δυσμάς 
προσηρτημένου νάρθηκος- διότι ή άπυκαλυφθεΐσα ΒΔ. γωνία τού ορθογωνίου (είκ-100) 
δεν δεικνύει ότι ό νότιος τοίχος τού ναού συνεχίζετο ακόμη προς Δυσμάς.

Ώς έμφαίνεται έκτώνσω- 
ζομένων εκατέρωθεν τής ά- 
ψΐδος τού ιερού δύο παρα- 
στάδων, πλάτους 0.60 και 
εξοχής 0.85 μ., ό κυρίως ναός, 
εχων εσωτερικόν πλάτος 
16.04, διηρεΐτο εις τρία κλι
τή: εν εύρύτερον μέσον, ε
λευθέρου πλάτους 7.30 μ., 
καί δύο στενότερα άκρα, έ- 
λευίΐέρου πλάτους 3.20 καί 
3.30 μ. Κατά ταύτα ή ανα
λογία πλάτους τού μέσου 
προς τα άκρα κλίτη ήτο 1: 
2.25 μ., ήτοι αρκούντως ά- 
νωτέρα τού διπλάσιου.

Πόσοι κίονες ύπήρχονέφ’ 
έκάστης κιονοστοιχίας δεν 
κατωρθώθη να έξακριβω- 
θή· διότι ούδεμία βάσις αυ
τών εύρέθη κατά χώραν, 
άλλ’ ουδέ καν εις την περι
οχήν τού ναού, όπως δεν εΰ- 
ρέθησαν καί λείψανα κορ μών 
κιόνων, κιονοκράνων κλπ.

Φαίνεται λοιπόν, ότι όλον 
τό αρχιτεκτονικόν υλικόν τής 
παλαιάς βασιλικής συλλεχθέν 
μετεφέρθη εις την παρά τό 
άκρον τής κωμοπόλεως καί 
την προς τό Μαστιχάρη ά
γουσαν οδόν άνεγερθεΐσαν 
νέαν εκκλησίαν τών Άγ. 
’Αποστόλων, ένθα μέρος 
μέν αυτού έχρησιμοποιήθη

Είκ. 100. Κάτοψις τής βασιλικής τής ’ Αντιμαχείας, 
ώς άπεκαλύφθη διά τής άνασκαφής.

εις την οικοδομήν τού νέου ναού, πολλά δέ άλλα μέλη άπόκεινται προ αυτού (είκ. 11), 
μεταξύ τών οποίων καί κορμοί άρραβδοιτων κιόνων φέροντες έπί τής εξωτερικής επι
φάνειας των μεγάλους, άναγλύπτους, ανισοσκελείς σταυρούς, όμοιους προς εκείνους,
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τούς όποιους εϊδομεν ότι εφεοον καί οί κορμοί τών κιόνων τής βασιλικής τοΰ Μα- 
στιχάρη (βλ. ανωτέρω σ. 15 κα'ι 16). Ουδόλως μάλιστα άπίθανον είναι καί τινα τών προ 
τοΰ ναού τών 'Αγ. ’Αποστόλων αρχιτεκτονικών μελών νά μετεκομ,ίσθησαν εκεί ληφθέντα 
καί εκ τής βασιλικής τοΰ Μαστιχάρη. Τοιοΰτους λοιπόν μετ’ άναγλύφουν σταυρών κορ
μούς είναι πιθανόν, ότι είχον καί οί κίονες τών εσωτερικών κιονοστοιχιών τής βασιλι
κής τής Άντιμαχείας. Περί δέ τής πιθανής άποστάσεως αυτών απ’ άλλήλων καί τοΰ 
πιθανοΰ αριθμού των θά εϊπωμεν κατωτέρω.

Ε| όλων τών μερών τής βασιλικής καλύτερον διετηρήθη ή έσωτερικώς καί έξω-

Είκ. 101. Άποψις τής άψΐδος τοΰ ίεροΰ τής βασιλικής τής Άντιμαχείας από ΒΔ.

τερικώς ήμικυκλική άψίς τοΰ ίεροΰ της. Αυτή, έκτισμένη διά κοινής τοιχοποιίας, διετη- 
ρήθη σχεδόν καθ’ όλ,ην την διαδρομήν της εις ΰψος ψθάνον ενιαχού τό 1.50 μ.Ή εσω
τερική της διάμετρος είναι 6.20 μ., τό δέ βέλος 4.05 μ. Παρουσιάζει επομένως ΰπερΰ- 
ψωσιν 0.95 μ. Έσωτερικώς ή άψίς έ'ψερε προσκεκολλημένον ομόκεντρον βάθρον, πλά
τους 1.30 μ. (εϊκ. 101) τό όποιον σώζεται ενιαχού μέχρις ΰψους 0.35 μ. καί θά προουρί- 
ζετο αναμφιβόλους διά τούς θρόνους τών άνωτέρων κληρικών. "Ομοιον πλατύ βάθρον 
υπάρχει καί είς την αψίδα τής βασιλικής τής Σικυώνος ‘.

Έξωτερικώς τής άψΐδος τοΰ ίεροΰ άπεκαλύφθη κατά την ΝΑ. γωνίαν τετράπ?ιευ- 
ρον διαμέρισμα έν εϊδει παστοφορίου, τοΰ όποιου δεν εύρέθη θΰρα εισόδου, φαίνεται 
δέ ότι, συνεχομένους προς αυτό, θά υπήρχε καί άλλο, διότι ό βόρειος τοίχος του συνε
χίζεται (είκ. 100). Θά πρόκειται πιθανώς περί βοηθητικών τής βασιλικής χώρων.

Έσωτερικώς τής άψΐδος καί είς άπόστασιν 2.80 μ. προς Δυσμάς τής χορδής 
αυτής άπεκαλύφθη τμήμα μαρμάρινου στυλοβάτου τοΰ τέμπλου, βαΐνον παραλλήλως 1

1 Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΠΑΕ 1933, σ. 87, είκ. 6, Ό α ύ τ ό ς, Ή ξυλόστεγος παλαιοχρ. βασιλική, σ. 500, εΐκ· 459.
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προς την χορδήν τής άψΐδος (είκ. 100). Είναι τοΰτο ορθογώνιος πλάξ φέρουσα επί 
τής άνω αυτής έπιψανείας τετράγωνον βάθυνσιν, προφανώς χάριν σφηνώσεως πεσσί-

σκου τοΰ τέμπλου. Επειδή δέ συχνάκις το τέμπλον 
έτίΐΐετο έγκαρσίως τοΰ μέσου κλιτούς διήκον από 
ενός κίονος τής μιας κιονοστοιχίας εις αντίστοιχον 
κίονα τής άλλης ή δυνάμεθα να δεχθώμεν, δτι ή 
θέσις τοΰ ήμετέρου τέμπλου άνταποκρίνεται προς 
τήν θέσιν ενός κίονος των εκατέρωθεν κιονοστο- 
χιών, κα'ι δή ενταύθα, λόγω τής μικράς άποστά- 
σεως από τής άψίδος, προς τον πρώτον απ’ ’Ανα
τολών κίονα. Τούτου τεθέντος συνάγεται και δτι ή 
απ’ άξονος εις άξονα άπόστασις τών κιόνων τών 
κιονοστοιχιών θά ήτο ± 2.20μ. Έάν δέ πάλιν δε
χθώμεν δτι τό κατά τήν άνασκαφήν άποκαλυφθέν 
θεμέλιον τοΰ δυτικοΰ τοίχου τής βασιλικής (είκ. 100) 
άνήκεν εις τον εξωτερικόν τοίχον τοΰ νάρθηκος 
καί δεχθώμεν διά τον νάρθηκα πλάτος 4.20 μ., ήτοι 
περίπου τό ήμιόλιον τοΰ πλάτους τών πλαγίων κλι
τών ως συμβαίνει καί εις τήν βασιλικήν τοΰ Μα- 
στιχάρη, τότε ό δλικός αριθμός τών κιόνων έκά- 
στης κιονοστοιχίας προκύπτει πιθανώτατα δτι θά 
ήτο έ'ξ, ώς ή συνημ
μένη άναπαράστασις 
τής κατόψεως δει
κνύει (είκ. 102).

Περαίνοντες τον 
περί τής αρχιτεκτο
νικής τοΰ ναοΰ λό

γον θά άναψέρωμεν καί δύο τεμάχια μαρμάρινων κιο
νίσκων (είκ. 103) άποκειμένων σήμερον έ'ξωθι τοΰ ναοΰ 
τών Άγ. ’Αποστόλων. Έκ τούτων τό μέν είναι είλημα
ζικός κιονίσκος ήτοι με έλικοειδεϊς ραβδώσεις, τό δέ 
άλλο έχει τον κορμόν λειον καί καταλήγοντα εις ίωνί- 
ζουσαν βάσιν. Λόγω τών μακρών αύτοΰ διαστάσεων δέν Είκ. 103. Κιονίσκοι έκ τής βασιλικής 

είναι άπίθανον τό δεύτερον τοΰτο τεμάχιον κιονίσκου τί'ς ’Αντιο«χείας πΡ° τοϋ ναοΰ
, , ,ο , _<-Am τών Άγ· ’Αποστόλων.

να προέρχεται εξ ενός των στηριγμάτων τής Αγ. Ιρα-
πέζης τής βασιλικής τής Άντιμαχείας, τής όποιας δμως δέν άνευρέθησαν οίαδήποτε 
άλλα λείψανα. 1

1 Ώς π.χ. εις τήν βασιλικήν τοΰ Μαστιχάρη (πίν. 1) Γλαφάδας (ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Πρακτ. Άκαδ. ’Αθηνών 5, 
καί εις τήν τοΰ Άφεντέλλη τής Λέσβου (ΟΡΛΑΝΔΟΣ , 1930, σ. 263, είκ. 4) κλπ.
ΑΔ 12, 1929, σ. 55 είκ. 60), εις τήν βασιλικήν τής

Είκ. 102. Άναπαράστασις τής κατόψεως 
τής βασιλικής τής Άντιμαχείας.
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΙΣ

Ώς άποδεικνύεται εκ διαφόρων τμημάτων ψηφιδωτού, δηλουμένων επί τοΰ σχε
δίου τής είκόνος 100 διά τοΰ γράμματοςΨ, ολόκληρος ή βασιλική είχε τό δάπεδον αυτής 
έστρωμένον διά πολύχρωμων ψηφιδωτών σχεδίων. Ούτως εν τεμάχιον ψηφιδωτού περι- 
εσώθη παρά την ανατολικήν παραστάδα 
τής νοτίας κιονοστοιχίας, άλλο δέ πάλιν 
προς Δυσμάς, εις την θέσιν τοΰ υποτιθεμέ
νου νάρθηκος. Τρίτον τέλος, τό καί με- 
γαλΰτερον, εύρέθη κατά τό βόρειον κλιτός 
τοΰ ναοΰ.

Τό κοσμοΰν τό κλιτός τοΰτο σχέδιον 
(είκ. 104) είναι ακριβώς δμοιον προς τό 
τοΰ διακονικοΰ καί τό τοΰ βαπτιστηρίου τής 
βασιλικής τοΰ Μαστιχάρη (πίν. ΐ). Παρου
σιάζει δηλ. καί αύτό εντός πλαισίου εξ αλυ
σιδωτών πλοχμών τό θέμα τών έναλλασ- 
σομένων ορθών καί κατά κορυφήν τεθει
μένων τετραγώνων, αί γωνίαι τών οποίων 
συνάπτονται διαγωνίως, ούτως, ώστε νά 
σχηματίζωνται όκτάκτινοι αστέρες καί ρόμ
βοι έμφανίζοντες προοπτικώς δρώμενα άνά 
τέσσαρα ορθογώνια παραλληλεπίπεδα. Καί 
εντός μεν τών όρθιων τετραγώνων έσχεδιά- 
σθησαν τετράφυλλα προκύπτοντα διά τής 
τομής ήμικυκλίων, εντός δέ τών κατά κο
ρυφήν τετραγώνων φύλλα κισσοΰ μετά 
μίσχου. Λεπτομέρειας περί τοΰ ανωτέρω δι- 
ακοσμητικοΰ θέματος βλέπει δ αναγνώ
στης ανωτέρω (σ. 70, 71). Εις τήν βασιλικήν 
τής Άντιμαχείας τό θέμα τοΰτο έξετείνετο 
καθ’ όλον τό μήκος τοΰ βορείου κλιτούς 
πλαισιοΰμενον κατά μέν τήν προς τό μέ- 
σον κλιτός πλευράν αύτοΰ δι’ άπλοΰ αλυ
σιδωτού πλοχμού κατά δέ τήν προς τον 
τοίχον δι’ άλυσιδωτοΰ πάλιν πλοχμού ένι- Είκ· 104· Τό διακοσμητικόν θέμα τού ψηφιδωτού δαπέ-

" 5 δου τοΰ βορείου κλιτούς τής βασιλικής τής Αντιμαχείας.
σχυομένου δμως εσωτερικώς και δια δευ
τέρου οδοντωτού ή εν εϊδει τριγωνικών βαθμιδωτών επάλξεων πλαισίου (είκ. 104).

Ή επιμελής τεχνική έκτέ?ιεσις τοΰ ήμετέρου ψηφιδωτού τάσσει αύτό σύγχρονον 
προς τά ψηφιδωτά τής βασιλικής τοΰ Μαστιχάρη.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ· ΟΡΑΑΝΔΟΣ
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