
ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΚΑΜΑΡΩΤΟΙ ΤΑΦΟΙ

(Καταγωγή καί λατρευτικαί ιδέαι)

ΥΠΟ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΛΛΑ

Διά τής παρούσης μελέτης — περί των χριστιανικών καμαρωτών τάφων — συμπλη
ρώνω παρατηρήσεις τινάς περί τών χριστιανικών καί βυζαντινών ταφών, δημοσιευΰεί- 
σας παρ’ έμοϋ εις την Άρχ. Έφημ. 1950-1951 σ. 163 κέ. Έδώ ό[ΐιλώ περί τοϋ απλού 
καμαρωτού τάφου καί περί του σπανιωτέρου διωρόφου. Ό καθ ’ αυτό τύπος τοϋ χρι
στιανικού καί βυζαντινού καμαρωτού τάφου είναι ό απλούς· συνεξετάζω όμως καί τον 
διώροφον, επειδή άμφότεροι οί τύποι παρουσιάζουν έν πολλοΐς κοινά προβλήματα.

Α'. Ο ΑΠΛΟΥΣ ΚΑΜΑΡΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ

1. Ό απλούς βυζαντινός καμαρωτός τάφος είναι μικρόν ορθογώνιον κτίσμα υπό 
τό έδαφος, καλυπτόμενον υπό ήμικυλινδρικοϋ θόλου καί προσιτόν διά θυρίδος, άνοιγο- 
μένης εις τήν μίαν τών στενών πλευρών του, τήν προς Α., μέχρι τής οποίας διολισθαίνει 
τις διά στενής διόδου μέ μίαν ή περισσοτέρας βαθμίδας. Σπανιώτερον αντί θυρίδος 
υπάρχει άνοιγμα επάνω, σχηματιζόμενον διά διακοπής τής συνεχείας τής καμάρας καί 
διά τοϋ οποίου κατολισθαίνει τις εντός τού τάφου. ’Αρχαιότερου είναι τό είδος μετά 
στενής διόδου. Αλλά τόσον τό επάνω άνοιγμα όσον καί ή στενή δίοδος καλύπτονται 
δι’ οριζοντίου κινητής πλακός. Εις τον Σάλωνα (Manastirine, Marusinac καί Kapljuc) 
ή είσοδος είς τον καμαρωτόν τάφον αποκλείεται ενίοτε καί διά δευτέρας πλακός, αυτής 
καθέτου- ή κάθετος δέ αυτή πλάξ ή προσαρμόζεται είς τήν καθ’ αυτό θυρίδα τού τά
φου1 ή κινείται προ τής θυρίδος έν είδει καταρρακτής μεταξύ δύο έπιμήκων εγκοπών, 
κατεσκευασμένων είς τά εκατέρωθεν τοιχάρια1 2. Τέλος απαντούν καμαρωτοί τάφοι μετά 
θυρίδος μέν είς τήν μίαν τών στενών πλευρών, άλλ’ άνευ διόδου προσπελάσεως· είς αυ
τούς ή θυρίς ανοίγεται συνήθως αρκετά υψηλότερου τοϋ δαπέδου τού τάφου, ώς «πα- 
ράθυρον» 3. Αί βαθ μίδες τοποθετούνται κατά τον άξονα τού τάφου, άλλ’ ενίοτε καί έγ-

1 Ε. Dyggve-R. Egger, Forsehungen in Salona 
III, 7. Πρβλ. καί τόν τάφον τής νησίδος Lopudu (V. 
Novak, Bull. Arch, et Hist. Dalmate, LI, 19:10-34,
ο. 172 καί 195 είκ. 2-4 σερβ.). Έν Έλλάδι δεύτερα 

πλάξ, κάθετος, έ'χει σημειωθή μόνον είς τάφον τής Κό
ρινθου (Ο. Broneer, Amer. Journ. Arch. XXXIX, 
1935, 55 είκ. 2).

2 Dyggve-Egger, έ.ά. σ. 9 είκ. 14, Fr. Bulic-R. Eg
ger, Forsch. in Sal. II, 36 κέ. είκ. 33, 34, 37, J. Brpnd-

ΤΟΜΟΣ Ε KATONT AETH ΡΙΔΟΣ

sted έν Recherches a Salone, I, 135-6, Duje Ren- 
die-Miocevic, Archaeol. Jugoslavia I, 1954,59 πίν. 
14 καί είκ. 2. Όμοίαν μέθοδον άπαντώμεν καί είς Μακε
δονίαν (Κροϋπνικ Βουλγαρίας) (A- Rachenov, Bull. Inst. 
Arch. Bulg., VIII, 1934, 434 κέ. είκ. 246-249 βουλγ).

3 Τάφος είς Βιστρίτσαν παρά τήν Σόφιαν (S. Staniev, 
Bull. Inst. Arch. Bulg. XVII, 1950, 281 κέ. είκ. 228κέ ). 
Ήδη είς εθνικούς τάφους τής Θεσσαλονίκης (X. Μακα
ρονάς, Πρ. Άρχ· Έτ· 1949, 149 είκ. 4).
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καρσίως προς τον άξονα1. Επίσης δ’ ένίοτε επί τοΰ δυτικού άκρου τού καμαρωτού τά
φου τοποθετείται έξέχον ενεπίγραφου «σήμα»1 2.

Οί μετά διόδου καμαρωτοί τάφοι αποτελούν είδος νεκρικής αιθούσης, «οίκου», 
πτωχικού βεβαίως ή τό πολύ μέτριας έμφανίσεως, άλλα προσφερομένου εις αλληλοδια
δόχους ταφάς. Οί άνευ διόδου τάφοι προωρίζοντο συνήθως διά μίαν μόνην χρήσιν, τής 
εις αυτούς εισόδου φρασσόμενης διά παντός μετά την ταφήν. Εις τούς τελευταίους δε 
τούτους τάφους αρμόζει προ πάντων ό χαρακτηρισμός ώς εύθηνών αντικαταστατών 
τών λαξευτών σαρκοφάγων3. Άλλ’ ή διαφορά αυτή μεταξύ ατομικών καμαρωτών τάφων 
καί ομαδικών (οικογενειακών) είναι διαφορά μεγέθους μόνον, όχι δέ τύπου ή καί ιδεών 
οί ατομικοί — μικρότεροι — καμαρωτοί τάφοι προϋποθέτουν τούς μεγαλυτέρους.

Είναι χρήσιμον νά σημειωθή ακόμη ότι οί χριστιανικοί καμαρωτοί τάφοι απαν
τούν ή ανεξάρτητοι άπ’ άλλήλων ή διατεταγμένοι καθέτως προς την μίαν ή προς άμφο- 
τέρας τάς πλευράς διαδρόμου, ώς στοιχεία εύρυτέρου ταφικού συμπλέγματος.

Είς τον εν λόγω τύπον τάφου ανήκουν βεβαίως καί τά υπέρ την γήν καμαρωτά 
όστοφυλάκια.

Έκ τών πολυαρίθμων παραδειγμάτων απλών καμαρωτών τάφων σημειώνω μόνον 
έλλαδικά τινα, εύρεθέντα έν Άθήναις4, Θήβαις5 καί Θεσσαλονίκη6, άνήκοντα δέ είς δια
φόρους έποχάς. Παραλλήλως προς τούς απλούς τούτους καμαρωτούς τάφους σημειώνω 
καί τά διώροφα νεκρικά προσκτίσματα τής βασιλικής Δ τής Νέας Άγχιάλου (Φθιω- 
τίδων Θηβών)7.

2. Οί καμαρωτοί τάφοι είσάγονται είς την ελληνιστικήν νεκρικήν αρχιτεκτονικήν 
διά τών πολυτελών μακεδονικών τάφων, μέ άρχαιοτέρους — έκ τών μέχρι τούδε γνωστών 
παραδειγμάτων — τούς τάφους τού Λαγκαδά καί τών Παλατιτσίων (4ου αί. π.Χ.)8. Οί 
μακεδονικοί τάφοι είναι δαπανηρά οικοδομήματα υπόγεια, ένίοτε μέ μνημειώδη πρόσο-

1 Είς χόν “Αγιον Δημήτρωντής Θεσσαλονίκης (Γειορ- 
γίου καί Μαρίας Σωτηρίου, Ή βασιλική τοΰ'Αγίου Δη- 
μητρίου Θεσσαλονίκης, έν Άθήναις 1952, 101 είκ. 36). 
Πρβλ. προχριστιανικούς θαλαμοειδείς τάφους έν Αίγίνη 
(G. Welter, Aeginetica XVIII, Jahrb. d. a. Inst. 53, 
1938, Anz. 509 άριθ. 12 είκ. 36-37).

2 Καμαρωτός τάφος τής βασιλικής Βραυρώνος (Ε. Στί- 
κας, Πρ. Άρχ. Έτ. 1952, 80 είκ. 7). Συνήθως ή επιτά
φιος έπιγραφή χαράσσεται έπί τής πλακάς, ή όποια φράσ
σει τήν θυρίδα τοΰ καμαρωτού τάφου.

3 Egger, Forsch. in Sal. II, 36. ΙΙερίπτοισιν τοιού- 
του τάφου μετά πολλαπλών ταφών βλ.έντός του τρικόγ- 
χου τής βασιλικής τής Κορίνθου (Jos. Shelley, Hes
peria XII, 1943, 181. ’Εδώ είς τά τοιχώματα τοΰ τά
φου έχουν κατασκευασθή κοιλώματα στηρίξεως τών πο- 
δών πρός διευκόί,υνσιν τής είς αυτόν καθόδου)·

4 Τάφου βασιλικής Ίλισοΰ (Γ. Σωτηρίου, Άρχ. Έ-
φημ. 1919, 29 είκ. 3 καί 29), εκκλησίας παρά τόν Ά-
ρειον Πάγον (Γ. Σωτηρίου, Άρχ. Δελτ· 2, 1916, 133 κέ.),
Θησείου (Ά. Όρλάνδος, Άρχ. Βυζ. Μν. Έλλ. 2, 1936,
214 κέ. είκ. 6 καί 14 καί William Β. Dinsmoor, Ob

servations on the Hephaisteion, Hesperia, Suppl· 
V. 1941,8 είκ. 19), Αγίου Άνδρέου Πατησίων, μετοχιού 
τής άλλοτε μονής τής Όσιας Φιλοθέης (Όρλάνδος, έ.ά. 
3, 1937, 200 είκ. 8).

5 Είς τήν έκκλησίαν τοΰ Θεολόγου (Γ. Σωτηρίου, 
Άρχ. Έφ. 1924, 8 είκ. 6).

6 Τάφοι: καθολικού τής Μονής Λατόμου (Ά. Ξυγγό- 
πουλος, Άρχ. Δελτ. 12, 1929, 151 είκ. 2-3), εκκλησίας ά- 
νασκαφείσης ΰπό τήν ΰέσιν τοΰ Σουλεϊμάν Τζαμιού (Δ. 
Εΰαγγελίδης, Άρχ. Έφ. 1937, I, 343 είκ. 4), τής Αγίας 
Σοφίας (Ά. Ξυγγόπουλος, Άρχ. Δελτ. 9, 1924-5, 11α- 
ράρτημα σ. 66). Πρβλ. καί τό ταφικόν συγκρότημα τής 
Όδοΰ Λαγκαδά·(Στ. Πελεκανίδης έν Archaeology 2 
[1949] τεΰχ. Μαρτίου, 49 είκ. 7).

7 Γ. Σωτηρίου, Πρ. Άρχ. Έτ. 1935, 61 κέ. καί Χριστ. 
Βυζ. Άρχαιολ. 68 καί 298 είκ. 37 καί 109.

8 Λαγκαδά (Θ. Μακρίδης, Jahrb. d.a.I XXVI, 1911, 
199 κέ. πίν. 2-3), Παλατιτσίων (L. Heuzey - Η. Dau- 
met, Mission archeol. de Macedoine, 1876, 226 κέ. 
πίν. 15). "Αλλα παραδείγματα βλ. έν Κ. Ρωμαίου, Ό μα
κεδονικός τάφος τής Βεργίνατ, Άθήναι 1951, 13 κέ.
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ψιν καί συχνά υπό ογκώδη τύμβον ήσαν προσιτά διά μακρας καί στενής διόδου, τοϋ 
«δρόμου» ή καί δι’ απλής βαθμιδωτής εισόδου, τό δ’ εσωτερικόν των, κοσμούμενον διά 
τοιχογραφιών, προσέψερε πλουσίαν καί άνετον κατοικίαν εις τον νεκρόν, κατακεκλιμένον 
επί πολυτελούς κλίνης.

Θά έπιμείνωμεν ολίγον εις την ιστορίαν τοϋ τύποτ) τών μακεδονικών τάφων, 
παρ’ δλον δτι περί τούτων εχομεν ήδη τάς έξ αφορμής τού τάφου τής Βεργίνας παρα
τηρήσεις τοϋ καθηγητοϋ Κ. Ρωμαίου1.

Ό χαρακτήρ τοϋ μακεδονικού τάφου ώς αιθούσης μέ μίαν ή περισσοτέρας κλίνας, 
ό χαρακτήρ του δηλ,αδή ώς κατοικίας τών έν αύτφ νεκρών κατά μίμησιν τής κατοικίας 
τών ζώντων, συμπίπτει προς τον χαρακτήρα τών αρχαιότερων του μικρασιατικών (Φρυ
γίας, Παφλαγονίαςκλπ.) καί έτρουσκικών θαλαμοειδών με κλίνας τάφων, εις τούς οποίους 
ή έννοια τοϋ οίκου έπεζητήΰη συνειδητώς νά έκφρασδή καί εις την οροφήν των, μιμου- 
μένην την ξυλίνην οροφήν τών οικιών1 2. Ή μεταξύ τών τάφων τούτων καί τών μακεδο
νικού τύπου τάφων διαφορά είναι διαφορά αρχιτεκτονικής μορφής καί δχι χαρακτή- 
ρος3. Όμοια διαφορά χωρίζει καί τον μακεδονικόν τάφον από τών αλεξανδρινών εις 
τύπον «οίκου», ώς οί τάφοι τής νεκροπόλεως Μουσταφά Πασά4.

Δεν είναι ακόμη όμοφώνως παραδεδεγμένον τό ποϋ οφείλει την καμαρωτήν μορ
φήν του ό μακεδονικός τάφος- ch', δηλαδή, ούτος έχη έπηρεασθή έκ τών αρχιτεκτονι
κών μορφών τής παλαιάς ’Ανατολής ή αν άποτελή έπιβίωσιν τής άρχαιοτέρας παραδό- 
σεως νεκρικής αρχιτεκτονικής έν Έλλάδι, άνανεωύείσης παρά τών οικοδόμων τών μεγι
στάνων τής Μακεδονίας. Τό δεύτερον τούτο εΰρίσκεται πλησιέστερον προς τά πρά
γματα, επειδή λείπουν διάμεσα μνημεία καί σχετικαί ιστορικαί ειδήσεις, διά τών οποίων 
θά έγεφυροϋτο ή χρονική καί τοπική άπόστασις, ή μεταξύ τών παλαιών ανατολικών 
καμαρών καί τών επί έλληνικοΰ εδάφους αρχαιότερων έκ τών μέχρι τοϋδε γνωστών 
ελληνιστικών καμαρών, ώς αί τών τάφων τών ΓΙαλατιτσίων καί τοϋ Λαγκαδά5. Είναι 
δμως βέβαιον δτι ό τύπος τοϋ μακεδονικού τάφου διεδόΰη διά τών μακεδόνων άρχι-

1 Βλ. ΡωμαΤον, ε.ά. 50 κέ. Τό παρόν άρθρον έτυχε νά 
είχε γραφή καινά είχε πσραδοθή πρός δημοσίευσιν πριν 
ή ελΌχι εις φως τό βιβλίον τοϋ κ. Ρωμαίου, δέν βλέπω 
δέ ακόμη τόν λόγον, διά τόν όποιον τυχόν θά έπρεπε 
— μετά τό βιβλίον τοΰτο — νά περικόψω έκ τοΰ πα
ρόντος μελετήματος ή νά τροποποιήσω τό μέρος, τό 
άναφερόμενον εις τούς μακεδονικού τύπου τάφους καί 
νά αλλάξω τήν σύνθεσίν του- κυρίως διότι δσα λέγονται 
εις τό μέρος τοΰτο αποτελούν τήν προϋπόθεσιν όσων 
αναπτύσσονται κατωτέρω.

2 Κ. G. Vollmoeller, Griechische Kammergraber 
mit Totenbetten, Bonn 1901, 1 κέ., 9 κέ.

3 Περί τής σχέσεως τών τυρρηνικών τάφων πρός 
τούς μικρασιατικούς πρβλ. G. Karo, Altetruskische
Baukunst, Die Antike, 1, 1925, 219 κέ. Περί τών τυρ
ρηνικών τάφων βλ. καί Ake Akerstrom, Studien fiber 
die etruskischen Graber, 1934, 141 κέ. Ό Vollmoel
ler, ε.ά. 49 κέ., 53 κέ. εξηγεί τόν χαρακτήρα πάντων 
τών ανωτέρω τάφων έκ τής νεκρικής λατρείας τών αρ

χαίων έλλήνων.
4 Περί τοΰ αλεξανδρινού τάφου - «οίκου» βλ. Aeli. 

Adriani, La necropole de Moustapha Pacha έν Ann 
Mus. Grecorom. II, 1933/31-1934/35, 75 κέ.

5 Πρβλ. R. Delbrueck, Hellenistische Bauten in 
Latium, II, Strassburg 1912, 63 κέ., ένθα κατάλογος 
τών μνημείων' προσθετέα ή ’Άνω Πειρήνη έπί τοΰ Ά- 
κροκορίνθου (Rich. Stillwell, Corinth III, 1 σ· 31 κέ.). 
Ό Vollmoeller, ε.ά., προϋποθέτει μυκηναϊκούς κα
μαρωτούς τάφους ώς πρότυπα τών μακεδονικών. Ό 
Ρωμαίος, ε.ά. 50 σημειώνει γεωμετρικής εποχής καμα
ρωτούς τάφους έν Θεσσαλία. Ό Delbrueck σ. 68 δέχε
ται παλαιοανατολικήν τήν καταγωγήν τής έκ τριών ομο
κέντρων τόξων προσόψεως έλληνισιικών τινων καμα
ρών. Ό Adriani, έ ά. 770-780 θεωρεί ανατολικής κατα
γωγής τόν μακεδονικόν τάφον. Περί τής καμάρας εις τήν 
έλληνιστικήν αρχιτεκτονικήν πρβλ R. Vallois, L’ ar
chitecture hellenique et hellenistique a Delos, Paris 
1944, 264 κέ.
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κώς εις την Αίγυπτον—εντός μακεδονικού τάφου άπετέθη ή σορός τοΰ Μ. ’Αλεξάν
δρου 1 — και έπίσης δτι έπηρέασεν οΰτος την αρχιτεκτονικήν τών σπηλαιοειδών τάφων 
τών χωρών τής σημιτικής ’Ανατολής, οϊιινες εκτοτε απέκτησαν είσοδον βαθμιδωτήν, 
είδος δρόμου κατά τά πρότυπα τών μακεδονικών τάφων, αντί τοΰ πρότερον φρεατοει- 
δοΰς στομίου των1 2. Έκ τής ελληνιστικής δε ’Ανατολής ή αρχιτεκτονική μορφή τοΰ 
μακεδονικού τάφου (καμάρα κτιστή διά μεγάλων δόμων) μετεδόθη και εις τήν ’Ιταλίαν3.

Εντός τοΰ ελληνικού κόσμου κατά τον 4ον αί. ό μακεδονικός τάφος άπετέλει τό 
έπιδεικτικώτερον — βεβαίως μετά τύ μνημεΐον τών Νηρηίδων έν Ξάνθω τής Λυκίας — 
είδος τάφου, όλος αρχαϊκήν έπιβ?α]τικότητα' διά τούτο καί περιγράφεται υπό τού αρι
στοκράτου Πλάτωνος ως ό ένδεδειγμένος διά τιμητικάς ταφάς4. Άπέβη λοιπόν ό μακε
δονικού τύπου τάφος ό τύπος προτιμήσεως έκ μέρους τών αρχόντων καί τών π?ιουσίων 
διά τήν τελευταίαν των κατοικίαν. Παρά τούτων δε βεβαίως, ότε ή ένοποίησις τού 
αρχαίου κόσμου διηυκόλυνε τήν διασποράν τών ανθρώπων καί τήν κυκλοφορίαν τών 
ιδεών καί τών καλλιτεχνικών μορφών, ό καμαρωτός τάφος διεδόθη καί εις άπομα- 
κρυσμένους τόπους.

Έκ τών έξω τής Μακεδονίας άρχαιοτέρων παραδειγμάτων είναι οί έν Εύβοια 
καμαρωτοί τάφοι: τής Ερέτριας (μετά δρόμου) καί τής Βάθειας (άνευ δρόμου)5. Τήν 
μεγαλυτέραν όμως διάδοσιν έ'σχεν ό καμαρωτός τάφος κατά τούς όψιμους ελληνιστικούς 
καί τούς ρωμαϊκούς χρόνους, ότε καί συνήθως έλευθερούται ούτος έκ τού τύμβου καί 
ανέρχεται τό κτήριον έπί τού έδάφους, ως ύπέργειον καμαρωτόν μαυσωλεϊον (βλ. κατωτ. 
σ. 851 κέ.). Αί δέ ύπόγειοι καμάραι δεν κτίζονται πάντοτε- άλλοτε λαξεύονται απλώς 
έντός τού έδάφους. Σημειώνω παραδείγματα έκ διαφόρων περιοχών: έκ τής Ελλάδος 
(έν Αίγίνη καί Τροιζήνι)6, Θράκης (έν Βιζύη καί Άδριανουπόλει)7, έκ τού Κιμμερίου 
Βοσπόρου (έν Ζάμοτσκι τής Ν. Ρωσίας)8, έκ τής Μ. ’Ασίας (έν Προύση καί Γεμιτζίκιοϊ

1 ΓΙαυσαν. I 6, 3: τόν μεν (’Αλέξανδρον) νόμω τών Μα- 

κεδόνων ε&απτεν εν Μέμφει- Πρβ. Ρωμαιον, έ.ά. 51, 
Η. Thiersch, Die alexandrinische Konigsnekropole, 
Jahrb. d a.I. XXV, 1910, 55 κέ., O. Rubensohn, Bull, 
de Soc. Archeol. d’ Alex. XII, 1910, 84 κέ., R. Pa- 
genstecher, Nekropolis, Leipzig 1919, 97 κέ. καί 114 
είκ. 73-4 (τάφος Silk - el - Wardian).

2 Διά τήν χρονολόγησιν τών τάφων τούτων βλ. C· 
Watzinger έν Th. Wiegand, Palmyra, Berlin 1932, 
79 κέ. (παραδείγματα έν σ. 58 άριθ. 79-82, σ. 59 καί σ. 
61 όριά. 111-12), τοΰ αύτοΰ, Denkmaler Palastinas, 
II, Leipzig 1935, 19 κ.έ. Πρβ. τάς επιφυλάξεις τοΰ 
R. Vallois, έ'.ά. 3112 ένθα καί πληρέστερα βιβλιογραφία.

Ο
3 Akerstrom 172, 179 κέ. ’Ήδη οι Heuzey-Dau- 

met, Miss, arclieol. έ.ά. 252 κέ. είχον αμφισβητήσει 
τήν ρωμαϊκήν καταγωγήν τών καμαρωτών τάφων. Πρβ. 
καί Delbrueck, έ.ά. 66, 71 κέ·

4 Πλάτ., Νόμοι XII (Stallbaum 947 D-E). Πρβ. 
Vollmoeller, έ.ά. 50 κ.έ., Matz έν Die Antike, 4, 
1928, 272, Ρωμαίος, έ.ά. 52.

5 ’Ερέτριας : Κ. Κουρουνιώτης, Άρχ. ’Εφ. 1899, σ. 221

πίν. 12, σ. 230 κέ. είκ. 4-5, Κ. Vollmoeller, Ath. Mitt. 
26,1901, 338 κέ. είκ. 2. Βάθειας: Κουρουνιώτης, έ.ά. 230 
κέ. είκ. 4-5 καί Vollmoeller, έ.ά. 366 κέ.

6 Αίγίνης: άνασκαφή G. Welterxal Ρ. Strack (Jahrb. 
d. a. 1.46, 1931, Anz. 274 κέ. Έν Αίγίνη εύρέθησαν καί 
λαξευτοί θαλαμοειδείς τάφοι. Βλ. L. Ross, Archaolo- 
gische Aufsatze, I, Leipzig 1855, 46 κέ. πίν. 2, πρβ. 
Vollmoeller, Kammergraber 42-3, Welter, Aegine- 
tica έ.ά. καί Jahrb. d. a. Inst. 69, 1954, Anz. 46 κέ.). 
Τροιζήνος : υπέργειος κτιστός έκ πλίνθων εις τήν θέ- 
σιν «Λουτρά» (G. Welter, Troizen und Kalaureia, 
Berlin 1941,41 πίν. 23, 25 a-b.).

7 Βιζΰης: Arif Miifid Mansel, Jahrb. d.a. I. 56, 
1941, Anz. 152 κέ. είκ- 17-24. Άδριανουπόλεως: G. 
Perrot, Compt. Rend. Acad. Inscr. 1892, 35. Πρβ. καί 
βορειότεροι1 τόν τάφον τής Καλλατίας (σημ. Δοβρου- 
τοάς): Ο. Tafrali, Rev. Arch., 5me Ser 21, 1925, 241 
κέ. είκ. 2.

8 S. Reinach, Antiquites du Bospliore Cimme- 
rien2, 1892, 37 άριθ. 7-S καί 9-10 πίν. C. Πρβ. καί 
Vollmoeller, έ.ά. 27 κέ.
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τής Βιθυνίας, έν Δελελί τής Καππαδοκίας)1 καί τοϋ ’Αλγεριού1 2. Όσα έκ των ανωτέρω 
μνημείων έχουν χρονολογηθή, συμπίπτουν εις το μεταξύ τοΰ 2ουπ.Χ. καί τοϋ 2ου μ.Χ. 
αίώνος διάστημα. Άλλ’άφθονοι καί επίσης κατεσπαρμέναι είναι καί αί επιγραφικοί πλη
ροφορίας αί άναψερόμεναι εις καμαρωτόν τάφον («καμάρα», «ήρώον καμαρωτόν»)3 * *.

Έκ των μεταγενεστέρων καμαρωτών τάφων οί υπόγειοι συνεχίζουν την παράδο- 
σιν των μακεδονικών οί υπέργειοι όμως αντιπροσωπεύουν νέαν φάσιν εις την ιστορίαν 
τοΰ τύπου, ή φάσις δέ αΰτη εξηγείται άφ’ ενός έκ τής άναπτύξεως τής νεκρικής λατρείας 
καί άφ’ ετέρου έξ εύρυτέρων ιστορικών λόγων.

Οί μεταγενέστεροι δηλαδή καμαρωτοί τάφοι ανήκουν εις κοινωνίαν δομής διαφό
ρου τής κοινωνίας εις την οποίαν άνήκον οί παλαιότεροι μακεδονικοί τάφοι. Διότι κατά 
τούς ελληνιστικούς χρόνους ή μεγάλη κυκλοφορία τοΰ νομίσματος1 είχε μετριάσει τύν 
άποΰησαυριστικόν χαρακτήρα τών πολυτελών τάφων τών παλαιοτέρων μακεδόνων άρι- 
στοκρατών- είχε καταστήσει τούς καμαρωτούς τάφους άπλουστέρους, όλιγώτερον πολυτε
λείς καί επιδεικτικούς,όχι άπαραιτήτως έφωδιασμένους διά τύμβου, οίκονομικώς δέ προ
σιτούς εις πλατύτερον κοινωνικόν στρώμα. Ή μεσαία τάξις, ή τών «άστών» (bourgeoisie) 
-—δ όρος χρησιμοποιείται κατά συνθήκην—τών ελληνιστικών πόλεων, ή οποία χαρακτη
ρίζει ιδιαιτέρως την κοινωνίαν τοΰ 3ου-2ου π.Χ. αί., είναι άπλώς ευκατάστατος5- αΰτη 
δεν διαθέτει περισσεύματα (άχρησιμοποίητα πλούτη) διά νά τά άποθησαυρίση εις δαπα
νηρούς τάφους, διά νά ίκανοποιήση δέ την — άλλωστε τόσον άνθρωπίνην— ματαιοδο- 
ξίαν της, άρκεΐται αΰτη είς τό ν’ άπλουστεύση την κατασκευήν τών τάφων της, ν’ άπο- 
κτήση εύθηνοτέρους υπέρ τύ έδαφος τάφους, διατηρούσα μόνον τό βασικόν των γνώ
ρισμα, τήν καμάραν τών πολυτελών προτύπων των, καθ ’ όσον μάλιστα οί πολύ πλούσιοι 
έχρησιμοποίουν τώρα έπιδεικτικωτέρας μορφάς τάφων (τύπου μαυσωλείου ή τύπου κα- 
πετωλείου ναού). Εννοείται ότι όμοιοι όροι χαρακτηρίζουν καί τήν κοινωνίαν τής ρω
μαϊκής εποχής, κατά τήν άκμήν τής έμπορευματικής οικονομίας6.

Κατά ταΰτα οί άπλοι (μεταμακεδονικοί) καμαρωτοί τάφοι, υπόγειοι ή υπέργειοι, 
δύνανται νά θεωρηθούν ώς οί τάφοι τής μεσαίας κοινωνικής τάξεως. Είς τήν Κόρινθον 
φαίνεται εύκρινώς ότι οί τάφοι οΰτοι — αί άπλαϊ καμάραι—άντιπροσωπεύουν στρώμα 
άπλώς ευκατάστατων καί σχετικώς μετριοφρόνων άστών, παραλλήλως προς περιωρι- 
σμένον στρώμα πλουσίων, πιθανώς ρωμαίων άριστοκρατών (τάφοι διώροφοι) καί προς 
τό πλατύ στρώμα τοΰ λαού (ευτελέστεροι τάφοι)7. Είς τήν ’Αττικήν, καθ’όσον τούλά-

1 Προύσης: Fr. Κ. Dorner, Inschriften und Denk- 
maler aus Bithynien, Berlin 1941, 18 κέ. ε’ικ. 4. Γε- 
μιτζίκιοϊ: G. Mendel, Bull. Corr. Hell. 24, 1900, 
401. Δελελί: G. de Jerphanion - L. Jalabert έν Mel. 
Fac. Or. Beyrouth, V, 1911, 302 πίν. X. Άλλα παρα
δείγματα παρά Ρωμαίοι, έ.ά. σ. 14 καί 54.

2 St. Gsell, Les monuments antiques de l’Alge- 
rie, Paris 1901, II, 58.

3 Έκ τής Βοιωτίας: IG VII άριΟ. 2725 (G. Ditten-
berger)- έκ τής Άμοργοΰ: IG XII, 7 άριΟ. 384 και 478
(J. Delamarre)' έκτου Σηβρί-Χισάρ (παρά τήν άρχαίαν
Πεσσινοϋντα) (Ε. Pottier, Bull. Corr. Hell. 4, 1880,179)

καί τής Τέω τής Μ. ’Ασίας (R. Demangel-A. Laumo- 
nier, αΰτ. 46, 1922, 337 άριΦ. 24 καί 2δ). Επιγραφή έξ 
‘Απαμείας αναφέρει κατάγαιον καμάραν (W. Μ. Ram
say, Rev. Et. Gr. 2, 1889, 29).

4 M. Rostovtzeff, The Social and Economic 
History of the Hellenistic World, Oxford MCMXLI, 
II, 1045 κέ.

5 Αυτόθι 1051 κέ., 1115 κέ.
6 Τοΰ αΰτοΰ, The Soc. and Econ. Hist, of the 

Roman Empire, Oxford MCMXXVI, 17 κέ., 57 κέ. 
κ. άλλ.

7 Οι τάφοι τής Κορίνθου δέν έχουν άκόμη μελετηθή
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χιστον γνωρίζω, δεν έχουν εύρεθή αρχαίοι καμαρωτοί τάφοι- οί τής Κηφισιάς και 
τοϋ Χαλανδρίου1 φαίνεται, συμφώνως προς νεωτέρας παρατηρήσεις, δτι εφερον άλλοτε 
καί δεύτερον δροφον (ναόν)2, περίπου κατά τον τύπον τού έν ’Αθήναις μνημείου τοΰ 
Φιλοπάππου, ηρώου τοΰ πλουσιωτάτου εκ Κομμαγηνής αριστοκράτου Γα'ίου ’Ιουλίου 
Άντιόχου Φιλοπάππου 3. Τα μνημεία τής Κηφισιάς καί τοΰ Χαλανδρίου θά ήσαν καί 
αυτά ηρώα πλουσίων άθηναίων γαιοκτημόνων του 2ου μ.Χ. αίώνος. Κατά τούς χρόνους 
τούτους αί Άθήναι είχον χάσει τον παλαιότερον εμπορικόν χαρακτήρα, ή δέ μη παρου
σία εδώ απλών καμαρωτών τάφων, ακριβώς κατά την εποχήν τής μεγαλυτέρας διαδό- 
σεώς των, πιθανώς προδίδει την εκ τών ’Αθηνών απουσίαν ίσχυράς μεσαίας τάξεως.

Εις την μεσαίαν εκείνην τάξιν φαίνεται δτι οφείλεται καί ή κατά τούς χρόνους εκεί
νους άνάπτυξις καί έπέκτασις τής νεκρικής λατρείας (άφηρωισμός), την οποίαν ακρι
βώς έξυπηρέτει τώρα αρκετά άξιοπρεπώς ή υπέργειος καμάρα, αντί τών δαπανηρών 
τάφων τών εις τύπον ναοΰ (βλ. κατωτ. σ. 854 κέ.). Ή υπέργειος καμάρα εννοείται τώρα 
ώς άπλούστερος ναός, άλλα μέ κύριον αυτού γνώρισμα τιήν καμαρωτήν οροφήν, σύμ
βολου τοΰ ουρανού λ

3· Όταν ό καμαρωτός τάφος, είτε υπόγειος είτε υπέργειος, έπαυσε ν’ άποτελή επι
δεικτικόν είδος ηρώου, άξιου νά ίκανοποιήση τήν ματαιοδοξίαν τών οίκονομικώς δυνα
τών, έχασεν ούτος τήν λαμπρότητά του καί τήν άνεσιν τοΰ χώρου του- κατήντησεν 
άπλοΰν «θέμα». Άλλ’ ούτω δ καμαρωτός τάφος ήδύνατο ήδη νά επαναλαμβάνεται 
εύθηνότερον καί εύκολώτερον καί, ώς «θέμα», νά γίνη προσιτός καί εις τάς κατωτέρας 
άλλ’ οπωσδήποτε εύπορους τάξεις, χρησιμοποιούμενος άπεριορίστως. Περαιτέρω δέ, κατά 
τούς χριστιανικούς χρόνους, ό καμαρωτός τάφος δεν ήδύνατο παρά νά καταντήση πολύ

εις τό σύνολόν των. Εύρίσκονται παρά τάς οδούς πρός 
τό Λέχαιον καί τάς Κεγχρεάς, συμφώνως πρός τήν συνή
θειαν τής ταφής παρά τάς εξόδους τών πόλεων, εξω τών 
τειχών.’Αριστερά τής στενής όδοϋ άπό τής Κορίνθου πρός 
τό Λέχαιον ύψοϋνται τά ερείπια διωρόφου τάφου επι
βλητικού εις όγκον έκ χυτής τοιχοποιίας, βεβαίως καλυ
πτόμενης άλλοτε διά πολυτελούς έπενδΰσεως. Χαμηλό- 
τερον, παρά τό Λέχαιον δεξιά τής όδοΰ, σώζεται είσέτι 
μέτριων διαστάσεων υπέργειος καμάρα έκ κοινής τοιχο
ποιίας. Όμοιαι καμάραι μέ τοιχογραφίας έσωτερικώς, 
άλλ’ ήδη έπικεχωσμέναι, διακρίνονται παρά τήν οδόν 
πρός τάς Κεγχρεάς πλησίον τής εσχάτως άποκαλυφθεί- 
σης θέσεως τής αρχαίας γέφυρας επί τοϋ χειμάρρου 
«Ποτάμι Σολομοδιώτικο» ή «Λεύκα». Πέραν τοΰ πο
ταμού καί δεξιά τής σημερινής πρός τό Άργος δη
μοσίας όδοϋ σώζεται υπέργειος πιθανιότατα καμαρω
τός τάφος, κοσμούμενος διά τοιχογραφιών μέ μυθο- 
λογικάς σκηνάς. Άνατολικώτερον, παρά τόν σιδηροδρο
μικόν σταθμόν Έξαμιλίων, άπεκαλύφθη υπόγειος κα- 
μάρα(Οι. Morgan, Am. J. Arch. 42 1938, 370), καί δε
ξιά τής όδοΰ πρός τά Έξαμίλια ύψοϋνται τά ερείπια με
γαλοπρεπούς διωρόφου τάφου, έχοντος τάς έξωτερικάς 
επιφάνειας τών τοίχων κατεσκευασμένας διακοσμητικώς 
έκ μικρών πελεκητών λίθων καί πλίνθων (opus reticu-

latum) ό τάφος ούτος περιεκλείετο εντός περιβόλου, τοΰ 
όποιου διακρίνονται λείψανα έπίσης μέ τοιχοδομίαν κατά 
τό opus reticulatum (θεωρώ χρήσιμον νά σημειιόσω έδώ, 
ότιπρό τινωνέτών περισυνέλεξα έκ τών πέριξ τοΰ τάφου 
τούτου καί μετέφερον εις τό Μουσεϊον Κορίνθου ένπώ- 
ρινον ιωνικόν κιονύκρανον μετά συμφυούς πακτώματος 
καί πωρίνην ιωνικήν βάσιν, άνήκοντα είς τά αρχιτεκτο
νικά μέλη τής προσόψεως τοϋ μνημείου)· ’Ήτοι έχομεν 
είς τήν Κόρινθον δύο δαπανηρότερα μνημεία έν μέσφ 
τουλάχιστον πέντε απλών καμαρών, έκτος έννοεΐται τού 
πλήθους τών εύτελεστέρων ρωμαϊκής εποχής τάφων.

1 Χαλανδρίου: Η. Mobius, Ath. Mitt. 52, 1927,189 
κέ. είκ· 4, 8, 9, 11. Κηφισιάς : αύτ. 195 είκ. 19.

2 Arnold Tschira, Jahrb. d.a.I. 63/64, 1948/49 
Anz- 90 κέ.

3 Βλ. τήν άποκατάστασιν ύπό Maria Santangelo, 
Ann. Sc. Arch. At. III-V, N. Ser., 1941-43, 153 κέ.

4 Ή καμάρα τοΰ τάφου τής Βιζύης φέρει έσωτερι
κώς έζωγραφη μένους αστέρας λευκούς έπί κυανού βά
θους (Α. Μ. Hansel, Jahrb. d.a.I. 56, 1941, Anz. 167 
είκ. 19, 24). Περί τοΰ συμβολισμοΰ τής καμάρας βλ. Α. 
Grabar, Martyrium, Paris 1946, I. 200-1 ένθα βιβλιο
γραφία.
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μετριώτερος ακόμη. Τώρα πλέον ούτος αποτελεί ασημον καί πτωχήν έπιβίωσιν τοΰ 
άλλοτε πολυτελούς προτύπου του- αί διαστάσεις του γίνονται μικραί, ή δέ χρήσίς του 
γενικεύεται λ Δεν Οά μας απασχόληση ή χρονολογική κατάταξις των χριστιανικών τάτρων 
επί τή βάσει τών λεπτομερειών τής κατασκευής των κλπ., διότι προς τό παρόν αί σχετι- 
καΐ περί τών χριστιανικών καμαρωτών τάφων πληροφορίαι δεν είναι επαρκείς.

Ή σμίκρυνσις τών διαστάσεων τοΰ χριστιανικού καμαρωτού τάφου ελαττώνει εν 
πολλοϊς τον χαρακτήρά του, ώς οϊκου τού νεκρού, καί δυσκολεύει τήν είσοδον εις αυτόν, 
εις τήν περιοχήν δετής λατρείας μεταφερομένη ή δυσκολία αΰτη σημαίνει ότι δυσχεραί- 
νεται τώρα ή επικοινωνία τών ζώντων μετά τού νεκρού, θά ίδωμεν δέ κατωτέρω (βλ. 
σ. 858 κέ.) ότι εν τώ μεταξύ διά τοΰ χριστιανισμού έπήλθεν αλλαγή καί εις τό περιεχόμε- 
νον τής νεκρικής λατρείας' τό περιεχόμενόν της συμπίπτει τώρα προς τό νέον ύφος τού 
καμαρωτού τάφου. Έν τούτοις καί κατά τήν χριστιανικήν του περίοδον ό καμαρωτός 
τάφος διετήρησε τά παλαιότερα γνωρίσματα του: τήν καμάραν, τήν στενήν δίοδον— 
αντίστοιχον προς τον «δρόμον» τών μακεδονικών τάφων — ή απλήν θυρίδα εις τήν 
μίαν τών στενών πλευρών επίσης διετήρησε τήν γραπτήν διακόσμησιν τών τοίχων καί 
ενίοτε τάς νεκρικάς κλίνας.

Ό χριστιανικός καμαρωτός τάφος έτυχεν εύρυτάτης διαδόσεως—μέχρι τής Β. 
’Αφρικής 1 2 καί τής Δύσεως 3 — καί άπέβη ό χαρακτηριστικός τύπος τών βυζαντινών έπι- 
σημοτέρων πως τάφων, έπιζήσος μέχρι σχεδόν τών νεωτέρων χρόνων ώς τάφος οικο
γενειακός ή ώς όστοφυλάκιον εντός ή έκτος τών εκκλησιών 4. Έκ τού καμαρωτού τάφου 
κατάγονται καί τά ελάχιστα παραδείγματα υπογείων τάφων μετά διόδου μέν ή θυρίδος, 
άλλ’ αντί καμάρας μετά καλύμματος επιπέδου5, κατά τό είδος τών χαμοσορίων6.

Β\ Ο ΔΙΩΡΟΦΟΣ ΚΑΜΑΡΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ

1. Ό διώροφος καμαρωτός τάφος άποτελειται εξ υπογείου καμαρωτής νεκρικής 
κρύπτης καί έξ έστεγασμένου ύπεργείου λατρευτικού χώρου· ή νεκρική κρύπτη είναι 
προσιτή ή απ’ ευθείας έκ τών έξω διά θυρίδος, όπως αί άπλαΐ καμάραι (βλ. άνωτ. 
σ. 847), ή έκ τού ύπερκειμένου ορόφου δι’ ανοίγματος έν εϊδει καταπακτής επί τού δαπέ
δου του. Ό διώροφος καμαρωτός τάφος ανήκει εις άλλον τύπον καί άπαντα σπανιώτε- 
ρον τού απλού, ή ένταύθα όμως συνεξέτασις καί τούτου ένδείκνυται ένεκα τού κοινού 
αρχιτεκτονικού γνωρίσματος τής καμάρας.

Έκ τών μέχρι τούδε γνωστών παραδειγμάτων διωρόφων χριστιανικών τάφων τά

1 Πρβ. τούς τάφους δυτικιίις τής ’Αγοράς τής Κόριν
θου (Ob. Morgan, Am. J. Arch. 40, 1936, 484). Ό αρ
χαιότερος (1ου μ. X. αί.) είναι μεγαλύτερος καί πλουσιώ- 
τερος, μετά κογχών διά τάς τεφροδόχους, ώς ή υπόγειος 
καμάρα παρά τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν Έξαμιλίων 
(βλ. άνωτ. σ. 8520). Οί μεταγενέστεροι, χριστιανικής επο
χής, είναι ευτελέστεροι.

2 Gsell, Les mon. ant. Alg., II, 409: τάφοι υπό
γειοι κτιστοί καμαρωτοί, άλλοι κατά τόήμισυ υπέργειοι
καί άλλοι υπέργειοι έξ ολοκλήρου εις Tipassa, Cher-
chel, Benian κ.ά.

3 Πληροφορίαι παρά Grabar, έ.ά., I, 4362 καί 439.
4 Άρχ. Έφ. 1950-1951, 166, 174 (Δ. Πάλλας).
5 Τάφοι Κορίνθου (C. Morgan, Am. Journ. Arch. 

42, 1938, 370 είκ· 11) καί Θησείου (Dinsmoor, Obser
vations on the Hephaisteion 8). Δέν δικαιολογείται ό 
ισχυρισμός τοΰ Morgan (έ'.ά.), δτι οί τάφοι οΰτοι—μέ 
τό επίπεδον κάλυμμα —είναι οί πρόδρομοι τών έξειλι- 
γμένων (ένν. τών καμαρωτών) βυζαντινών τάφων μέ 
θυρίδα.

6 Περί τών χαμοσορίων βλ. Πάλλαν, έ.ά. σ. 170-171.
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πρωιμώτερα έσημειώθησαν συμπτωματικώς εις σχετικώς απόκεντρους περιοχάς: εν εις 
Pecs (Fuufkirchen) τής Ουγγαρίας ή δύο εις Marusinac τής δαλματικής Σάλωνος— εν 
ανώνυμον μαυσωλεΐον καί τό μαρτύρων τοΰ ’Αναστασίου 1 2—και εν μαρτύρων εις την 
La Alberca τής ’Ισπανίας3. Τό ανώνυμον μαυσωλεΐον τοΰ Marusinac ομοιάζει κατα
πληκτικές προς τό ήρωον τοΰ Balcik 4, τόσον κατά την γενικήν διάταξιν καί τάς μορφάς 
του όσον καί κατά τό σύστημα καθόδου (καταπακτή) εις την κρύπτην, ωσάν τό εθνικόν 
μνημεΐον τής ακτής τοΰ Εύξείνου νά υπήρξε τό άμεσον πρότυπον τοΰ χριστιανικοΰ μνη
μείου τής ακτής τής Άδριατικής. Τό μαρτύρων τοΰ ’Αναστασίου — χρονολογούμενον 
πιθανώς εντός τής πρώτης δεκαετίας τοΰ 4ου μ.Χ. αί. — επαναλαμβάνει την διάταξιν τοΰ 
ανωνύμου μαυσωλείου. Όμοων είναι καί τό μαρτύρων τής La Alberca, με την διαφο- 
ράν δτι έδώ ή είσοδος εις τήν καμαρωτήν κρύπτην γίνεται εκ των έξω.

Τά χρονικώς επόμενα παραδείγματα νεκρικών μνημείων μεθ ’υπογείου καμαρω- 
τοΰ χώρου (νεκρικού θαλάμου) καί αντιστοίχου ύπεργείου λατρευτικής αιθούσης εύρέ- 
θησαν έν Έλλάδι ώς προσκτίσματα τής βασιλικής Δ τής Νέας Άγχιάλου, κοιμητηρια- 
κής εκκλησίας τών ΦΟιωτίδων Θηβών. Ταΰτα είναι προσηρτημένα εκατέρωθεν τής άψΐ- 
δος καί βαίνουν παραλλήλως προς τον άξονα τής εκκλησίας. Αί ΰπέργειαι λατρευτικοί 
αΐθουσαί των συγκοινωνούν διά θυρών προς τά αντίστοιχα πλάγια κλίτη τής βασιλικής, 
είχον τούς τοίχους έπενδεδυμένους διά μαρμάρινων πλακών, κατά τήν ανατολικήν δε 
στενήν πλευράν των φαίνεται δτι ήσαν ανοικτοί προς τά έξω. Ή είσοδος προς έκάστην 
εκ τών υπογείων καμαρών έγίνετο έκ τών έξω διά θυρίδος, άνοιγομένης εις τήν στενήν 
πλευράν υπό τό άνοιγμα τής ύπεργείου αιθούσης 5 *. Εις τά δύο ταΰτα παραδείγματα είναι 
χαρακτηριστικόν τό προς τά έξω άνοιγμα τούτο- πιθανώς ήτο τοξωτόν καί ίσως έκρέ- 
ματο άπ’ αΰτοΰ βήλον, συμφώνως προς γενικωτέραν παράδοσιν έν χρήσει καί εις τά 
μαρτύρια®. Άλλ’έδώ πρόκειται περί ιδιωτικών μνημείων — τό έτερον έκ τούτων, ώς 
δηλοΰται έξ έπιγραφής, άπετέλει τον οικογενειακόν τάφον τοΰ πρεσβυτέρου Ησυχίου. 
Ή βασιλική Δ τής Ν. Άγχιάλου ανάγεται εις τον 70ν αιώνα.

2. Εις τάνωτέρω διοόροφα μνημεία έχομεν έπιβίωσιν τοΰ τύπου τοΰ διωρόφου 
καμαρωτού ήρφου 7, τοΰ τάφου ώς ναού, γνωστού καί ώς ναού καπετωλείου τύπου.

Οί τάφοι-ναοί ούτοι έχουν ώς κύριον γνώρισμα τήν ύπέργεων λατρευτικήν αίθου
σαν, αίθουσαν έμφανώς προσιτήν, πολλάκις δέ μάλιστα ή είσοδός των συνδυάζεται προς 
μνημειώδη πρόσοψιν- εις τούτους ή νεκρική κρύπτη αποτελεί δευτερεύοντα χαρακτήρα 
καί δεν είναι απαραίτητον νά ύπάρχη τοιαύτη υπό τήν λατρευτικήν αίθουσαν 8. Όταν

1 Πρβ. Grabar, Martyrium, I, 94.
2 Forch. in Sal. Ill σ. 9 είκ. 14 καί σ· 80-81 είκ. 

107 (διά τό μαυσωλεΐον) και σ. 10 κέ. είκ. 16 καί σ. 82 
κέ. είκ. 108-9 (διά τό μαρτύριον τοΰ ’Αναστασίου).

3 Helm. Schlunk, Jahrb. d. a. Inst. 69, 1954, Anz. 
451 κέ. είκ. 127.

4 K. Skorpil, Bull. Inst. Arch. Bulg. VI, 1930/31, 
58 κέ. είκ. 41 (βουλγαρ.), ένθα καί ή προγενέστερα βι
βλιογραφία περί τοΰ μνημείου.

5 Γ. Σωτηρίου, Πρ. Άρχ. Έτ. 1935, 61 κέ. καί Χριστ.
Βυζ. Άρχαιολ. 68 καί 298 είκ. 37 καί 109.

6 Grabar, Martyrium, I, 73 είκ. 8 καί σ. 74, 80-81, 88, 
89. Περί τοΰ τοξωτού ανοίγματος γενικώτερον αΰτ. σ. 340.

7 Πρβ. Grabar, ε ά·, I, 87 κέ., 96-97 έν σχέσει πρός 
τά διώροφα μαρτύρια.

8 Πρβ. δσα παραδείγματα συνεκέντρωσαν ό J. Ro
ger. Bull. Corr. Hell. 63, 1939, 33 κέ. καί ό Grabar, 
έ.ά. 96-97. Προσθετέα τά παρά St. Gsell, Les mon. ant. 
Alger., II, 60 κέ., ιδίως τά ίιπ’ άριθ. 36, 37, 48, 49 καί 
50 παραδείγματα, τά τής Via Cristallini τής Νεαπό- 
λεως (Giulio de Petra, Monum. dei Lincei VIII, 
1898, 221 κέ. πίν. 5-7) κ.ά.
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δεν ύπάρχτ) κρύπτη, ό νεκρός — ή σαρκοφάγος — τοποθετείται εντός τού χώρου τής 
λατρευτικής αιθούσης, τότε δε τό μαυσωλείου τοΰ ύπ’ όψει τύπου φαίνεται ώς μνημειώ
δης παραλλαγή τής απλής υπέργειου νεκρικής καμάρας, άλλα καί χωρίς ν’ άποτελή γενε- 
τικώς έξειλιγμένην βαθμίδα της. Ή σύμπτωσις αυτή τών δύο τούτων τύπων νεκρικών 
μνημείων — τής απλής ύπεργείου νεκρικής καμάρας καί τής απλής ΰπεργείου νεκρικής 
αιθούσης—άνταποκρίνεται βεβαίως εις κοινής μορφής νεκρικήν λατρείαν, διότι, ώς εϊ- 
πομεν, θεμελιώδης εδώ είναι ή έννοια τοΰ λατρευτικού χώρου είτε πέριξ τοΰ τάφου 
(σαρκοφάγου) είτε ύπεράνω τοΰ τάφου· τοΰ χώρου δέ τούτου ό συνδυασμός προς τήν 
υπόγειον καμάραν δίδει τον διώροφον καμαρωτόν τύπον. Θά ίδωμεν ότι ό καμαρωτός 
τύπος ήδύνατο καί άλλως νά προέλθη.

Τής νεκρικής λατρευτικής αιθούσης τήν έμφάνισιν είς τήν ελληνιστικήν αρχιτεκτο
νικήν έπεχείρησεν ό Fr. Matz νά έρμηνεύση ώς προερχομένην έξ έπιδράσεως τών τυρ- 
ρηνικών περί θανάτου ιδεών, κατόπιν τής ιταλικής έξαπλώσεως προς τήν Άναιολήν. 
Ύπεστήριξε δηλαδή ό Matz ότι τό παλαιότερον ελληνιστικόν ήρώον, τό άνευ έμφανώς 
προσιτής αιθούσης (τό ήρώον τύπου τοΰ μνημείου τών Νηρηίδων τής Ξάνθου καί 
τοΰ ΜαυσαΑείου τής Άλικαρνασοΰ) καί προωρισμένον άποκλειστικώς διά τον άφηρωι- 
σμένον νεκρόν καί διά τούτο φαινομενικώς απρόσιτον είς τούς ζώντας, ότι τό ήρώον 
τούτο διά τής έπιδράσεως τών τυρρηνικών περί θανάτου ίδεών μετεμορφώθη τώρα είς 
χώρον έμφανώς προσιτόν είς τούς ζώντας προς έξυπηρέτησιν τής νεκρικής λατρείας καί, 
επομένως, διά τής έντός τοΰ χώρου του έπικοινωνίας τών ζώντων μετά τών νεκρών τό ώς 
ανωτέρω τύπου ήρώον μετεμορφώθη είς χώρον καταργοΰντα τήν άπόστασιν τοΰ θανάτου 
από τής ζωής \ Ή γνώμη τοΰ Matz δεν εύρεν άπήχησιν, διότι καί άλλως είναι αντίθετος 
προς τά πράγματα. 'Η λατρεία προς τούς ήρωας δεν διαδραματίζει σπουδαίου μέρος είς 
τήν ρωμαϊκήν θρησκείαν 1 2, έν ω άντιθέτως είς τήν Ελλάδα και είς τήν ελληνιστικήν 
’Ανατολήν ή νεκρική λατρεία έχει όπισθεν αυτής μακράν παράδοσιν, ό δέ άφηρωισμός 
τών κοινών θνητών είναι κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους, οις φαίνεται έκ των έπιγραφών, 
πυκνότερος είς τήν Μ. ’Ασίαν καί είς τήν Ελλάδα (Βοιωτίαν, Θεσσαλίαν, Μακεδονίαν', 
Θράκην)3. Τό φαινόμενου τοΰτο συμφωνεί καί προς τό συμπέρασμα έκ τής γεωγραφικής 
κατανομής τών μνημείων διότι έπί περίπου είκοσιπέντε παραδειγμάτων ήρώων τύπου 
καπετωλείου ναοΰ (όσα τά άνωτ. σ. 8548) έν μόνον προέρχεται έξ ’Ιταλίας (Ρώμης), έν ώ 
όλα τά άλλα είναι έκ τής Μ. ’Ασίας, έκ τών νήσων, έκ τής Ελλάδος, έκ τής ανατολικής 
ακτής τής Άδριατικής, έκ τής Β. ’Αφρικής καί τής Ν. Γαλλίας. Μετά τον Matz ό Ban- 
diuelli άνεζήτησε τήν καταγωγήν τοΰ τύπου είς τήν Μ. Ασίαν 4.

Νομίζω ότι ή νεκρική λατρευτική αίθουσα αντιστοιχεί προς τας αίθούσας τών 
ελληνικών χθονίων λατρειών καί ότι ή έξάπλωσις τής χρήσεώς της άνταποκρίνεται είς 
τήν μεγάλην διάδοσιν τοΰ άφηρωισμοΰ κατά τούς ελληνιστικούς χρόνους· υί ναόσχημοι

1 Fr. Matz, Hellenistische und romische Grab- 
bauten, Die Antike 4,1928, 274 κέ., 285 κέ. καί 291 κέ.

2 Fr. Pfister, Der Reliquienkult im Altertum, 
II, Giessen 1912, 593 κέ.

3 Pfister, 577 κέ. καί 588.

4 Bianchi Bandinelli, Sovona (1929) 63. Πρβ. E. 
Dyggve-Fr. Poulsen-K. Rhomaios, Das Heroon v. 
Kalydon, Mem. Acad. Sc. Lettr. Danemark, Sect, 
des Lettres, 7me ser., IV, No 4, σ. 408 (σ. 120 τοΰ ανα
τύπου).
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τάψοι είναι οί χώροι τής οικογενειακής λατρείας τής ανώτατης κοινωνικής τάξεως (πρβ. 
άνωτ. σ. 850). Νομίζω δε περαιτέρω δτι ό χαρακτηριστικότερος πρόδρομος τοΰ τύπου 
είναι τδ δυτικόν ήμισυ τοΰ ’Ερεχθείου, αφιερωμένου εις την λατρείαν των σεβασμίων 
πρώτων οικιστών τών ’Αθηνών λ Είναι δε γνωστόν δτι έν Έλ?ιάδι ήδη από τής αρχαϊ
κής εποχής, ύπήρχον ταφικά κτίσματα μονόπτερα ή εις τύπον σηκού έν παραστάσι1 2 
και δτι έκ τών ελληνικών περιοχών δ τύπος τών κτισμάτων τούτων διεδόθη εις την Αί
γυπτον 3. Κύριος χαρακτήρ τούτων ήτο δ παρ’ αυτών δη μιουργούμενος ΰπεράνω τοΰ 
τάφου λατρευτικός χώρος (πρβ. καί κατωτ. σ. 858 κέ.). Εις τό Έρέχθειον υπάρχει μόνον 
ή διώροφος διάταξις, δχι δέ καί τό θέμα τής καμάρας. Διώροφον διάταξιν άνευ καμάρας 
άπαντώμεν καί εις μεταγενέστερα ταφικά οικοδομήματα4. Όθεν συνάγεται τό συμπέ
ρασμα δτι εις τα μνημεία τής ύπ’ δψει κατηγορίας τό θέμα τής καμάρας δύναται νά 
άποτελή απλώς νέαν μορφήν εις την ιστορίαν τοΰ τύπου.

Ή κρύπτη τών διωρόφων μνημείων, τών έξαρτωμένων έκ τής ανωτέρω γραμμής, 
ήδύνατο να κατασκευασθή καμαρωτή κατ’ έπίδρασιν τής καμάρας τοΰ άπλοΰ καμαρω- 
τοΰ τάφου, ένεκα τοΰ συμβολισμού της ως ουρανού (βλ. άνωτ. σ. 852). Εις τον ίδιον 
συμβολισμόν οφείλεται καί ή καμάρα— οσάκις υπάρχει τοιαύτη — τής ΰπεργείου νεκρι
κής λατρευτικής αιθούσης, τής οποίας αρχική μορφή ήτο ή μετά ξύλινης στέγης. Εις 
ταφικά οικοδομήματα τών Μυλάσων ό ΰπεράνω τής κρύπτης θόλος φέρεται έπί κιό
νων 5, ένθυμίζει δέ κατά τούτο τήν μορφήν καί τον σαφή συμβολισμόν τής χρυσής 
καμάρας τής έπικαθημένης έπί χρυσού περιστύλου έπί τής άρμαμάξης, διά τής οποίας 
μετεκομίσΰη τό σώμα τού Μ. ’Αλεξάνδρου (Διοδ. Σικελ., Τστορ. Βιβλ. XVIII 26) 
Εις τά παραδείγματα ταύτα ή καμάρα, ανεξαρτήτως τής σχέσεώς της προς τάς έλαφράς 
αρχιτεκτονικός κατασκευάς τής Άνατο?ιής ώς π.χ. αί σκιάδες κ.ά.7, προϋποθέτει άντίλη- 
ψιν περί τού νεκρού ώς περί ουρανίου ήδη ύπάρξεως' ή ψυχή τού νεκρού περιπολεΐ 
μετά τών άλλων μακάρων εις τήν περιοχήν τής ουρανίου τελειότητος, από τής οποίας 
μεταφορά καί σύμβολον είναι ή δεχομένη τό σώμα τού νεκρού καμάρα. Εις τό τριώ- 
ροφον μαυσωλεΐον τού Ksar-el-Ahmar — με υπόγειον νεκρικόν θάλαμον, ισόγειον χώ
ρον απρόσιτον (μέ ψευδοθύραν) καί έπάνω καμάραν ανοικτήν έμπρός 8 — φαίνεται 
άναντιρρήτως δτι ή καμάρα, απρόσιτος λόγω τού ύψους εις τό όποιον αυτή εύρίσκεταη 
κατεσκευάσΰη διά τήν περί τον τάφον περιπολοϋσαν ψυχήν.

Τοιουτοτρόπως, λοιπόν, ή λατρευτική αίθουσα τών ταφικών κτισμάτων αποβαίνει

1 Ν. Κοντολέοντος, Τό Έρέχθειον ώς οικοδόμημα 
χθονίας ί.ατρείας, έν Άθήναις 1949, σ. 64, 65 κέ και 
71 κέ.

2 Μ. Collignon, Les statues funeraires dans 
l’art grec, Paris 1911, 41 κέ. καί 107 κέ. Πρβ. Κοντο- 
λέοντα, έ ά. 72 κέ.

3 Th. Schreiber, Die Nekropole von Kom-esch- 
Schukafa, Leipzig 1908, σ. 173 κέ.

4 Ήρφα: τής Λατζανής έν Θράκη (G. Seure, Rev. 
Arch., 5me ser., 3, 1916, 364) καί έν Άλγερίω (Gsell, 
Mon. ant. Alger., II, 76 άριθ. 30 καί 31 είκ. 99-100 
πίν. LXXX).

5 A. Philippson, Reisen und Forschungen im

westl. Kleinasien V (1915) 18 πίν. 4 είκ. 8. Πρβ. 
M. Santangelo, Ann. Sc. Arch. At., N.S., III-V, 
1941-43, 237 είκ. 75.

6 Fr. Studniczka, Jahrb. d. a. Inst. IX, 1894, 234. 
Οΰτος ανάγει τόν «ουρανόν» αυτόν εις φοινικικά ταφικά 
έθιμα' ό Κοντολέων, Τό Έρέχθειον 76 καί 86 τόν ανά
γει εις τά έλληνικά ταφικά οικοδομήματα· Είναι σαφής 
ή μεταφορά τής ιδέας έκ τών καμαρωτών τάφων τής 
Μακεδονίας.

7 Η. Thiersch, Zwei antike Grabanlagen bei Ale
xandria, Berlin 1904, 13 κέ.

8 Gsell, Mon. ant. Alg., II, 70 άριθ. 21 είκ. 96.
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χώρος μυστικός, αντιστοιχεί προς τά άδυτα τών μυστηριακών λατρειών. ’Άλλως καί 
ή νεκρική λατρεία είναι λατρεία μυστηριακή ’· αΰτη τελείται την νύκτα, περιλαμβάνει 
δεΐπνον, ή δέ λατρευτική αίθουσα φέρει τράπεζαν καί πέριξ εδώλια ώς αί αϊθουσαι τών 
τελεστηρίων 1 2 καί ώς ή εντός τών τελεστηρίων τελούμενη λατρεία. Μεγάλη είναι ή 
όμοιότης τών διωρόφων τούτων καμαρωτών τάψων προς τήν διάταξτν συριακών τινων 
ναών με καμαρωτήν κρύπτην καί ύπεράνω αυτής μέ καμαρωτόν άδυτον (π.χ. ναός A 
εις τήν Niha τοΰ Λιβάνου)3.

Κατά ταΰτα ό καμαρωτός χώρος τής ύπεργείου νεκρικής αιθούσης σημαίνει χώρον 
υπερβατικόν είναι δε ή ΰπερβατικότης του ανεξάρτητος από τής παρουσίας τοΰ νεκρού, 
όστις κατατίθεται εντός τής κρύπτης, ανεξάρτητος, ακριβώς διότι διά τής εντός τής κρύ
πτης καταθέσεως τοΰ νεκρού αποχωρίζεται ή άμεσος συνάφεια μεταξύ νεκρικής λατρείας 
καί σώματος τοΰ νεκρού. Αλλά καί ή νεκρική λατρεία προσλαμβάνει ύπερβατικόν 
περιεχόμενον εννοείται ώς τελούμενη καθ’έαυτήν καί διά τούς μετόχους αυτής, μέσω 
τής νεκρικής λατρείας επιδιώκοντας τήν τελείωσίν των. Ώς χώρον δέ τοιαύτης λατρείας 
θά έννοήσωμεν μικρασιατικός τινας καμάρας μέ τον νεκρόν εντός θήκης, όχι φυλασσό
μενης εις κρύπτην υπό τό έδαφος, άλλ’ εκτεθειμένης επί τής στέγης τοΰ μνημείου, υπό 
τήν άμεσον σκέπην τοΰ ουρανίου θόλου 4. Είναι φανερόν ότι εδώ ή καμάρα δέν κατε- 
σκευάσθη διά τον νεκρόν, αλλά διά τούς μύστας τής λατρείας του.

3. Χώρος υπερβατικού χαρακτήρος, ώς ό καμαρωτός, έχρησιμοποιήθη, ώς ήτο 
επόμενον, καί παρά τής χριστιανικής λατρείας 5, ιδιαιτέρως δέ εις τά διώροφα μαρτύρια 
(βλ. άνωτ. σ. 853 κέ.). Τά διώροφα καμαρωτά μαρτύρια φαίνεται ότι ήσαν αρκετά διαδε
δομένα τόσον είς τήν’Ανατολήν, ώς πληροφορούμεθα έκ τών άπεικονίσεών των επί τοΰ 
υφάσματος τοΰ Δανιήλ τοΰ Μουσείου Βερολίνου 6, όσον καί είς τήν Δύσιν (Γαλλία, 
’Ισπανία)7. Είς τήν Δύσιν κατά τον μεσαίωνα έπεβίωσεν ό τύπος των είς νεκρικά παρεκ
κλήσια προσηρτημένα είς τάς εκκλησίας 8, είτε παλατιανά τινα παρεκκλήσια, διασώζοντα 
τήν άνάμνησιν τών όμοιου τύπου πα?αχιοχριστιανικών μαρτυρίων 9. Είς τήν ’Ανατολήν

1 Πρβ. Ο. Kern, Religion der Griechen, I, 28 κέ., 
135 κέ. καί F. Robert, Thymele, Paris 1939, 356 κ. άλλ. 
σποράδην.

2 Π.χ. εδώλια καί τράπεζα είς τό Ήρφον τής Κα- 
λυδώνος, μόνον εδώλια είς τό ήρώον τοΰ Baliik. Πα
ραδείγματα τελεστηρίων μέ εδώλια βλ. είς Κοντολέον- 
τος, Έρέχθεκ>ν σ. 82, 841.

3 D. Krencker - W. Zschietzschmann, Romische 
Tempel in Syrien, 1938, 113 είκ. 154-55 πίν. 55, 58. 
Ή σχέσις τής νεκρικής άρχιτεκτονικής πρός τήν άρχι- 
τεκτονικήν τών ελληνιστικών ναών δέν έ'χει μελετηρή 
συστηματικώς. Βλ. τάς διεισδυτικός παρατηρήσεις τοΰ 
Rene Valluis, L’architect, hellen. et hellenist. a 
Delos, 331 κέ., άφορώσας είς τάς άνατολικάς επιδράσεις. 
Πρβ. καί γενικός τινα; παρατηρήσεις τής Maria San- 
tangelo, έ'ά. 230 κέ.

4 Είς τήν Έλεοΰσαν τής Σεβαστείας (σημ· Ayash)
(Jos. Keil-Ad. Wilhelm έν Monum. As. Min. Ant.
Ill, 1931, 223 πίν. 57 είκ. 180) κ·ά. Ή επί τής στέγης

τοποθέτησις τοΰ νεκροΰ προδίδει έπίδρασιν άνατολικών 
ιδεών.

5 Έκ τών άρχαιοτέρων χριστιανικών παραδειγμά
των: τό άρχικόν μονόκλιτον ναΰδριον τής 'Αγίας Σοφίας 
τής Σόφιας (V. Ivanova, Bull· Inst. Arch. Bulg. 8, 
1934, 221 βουλγ.) καί τό άνασκαφέν είς τήν Σάμον (Α. 
Schneider, Ath. Mitt. 54, 1929, 110 κέ. είκ. 2).

6 Grabar, Martyrium, II, 87 κέ., 972 πίν. XIX, 2. 
Πρβ. Strzygowski, Orient oder Rom 91 κέ. πίν. IV 
καί Diehl, Manuel d’art byz.2, I, 86 είκ. 28.

7 Κρύπτη τοΰ 'Αγίου Ειρηναίου είς τήν Λυών (Η. 
Leclercq, Diet. Arch. Chr. Lit. X 1, 251 κέ. [άρθρ. 
Lyon], Grabar, έ.ά·, I, 410). Διά τά ισπανικά βλ. Grabar, 
424 (δέν ήδυνήθην νά χρησιμοποιήσω τήν σχετικήν βι
βλιογραφίαν).

8 Fontenelle, Saint - Front de Perigueux κ.ά. 
(Grabar, I, 492. ΙΊρβ. καί τά αύτ. έν σ. 495-96 καί 506 
παραδείγματα, δπου καί ή βιβλιογραφία).

9 Grabar, I, 574 κέ.
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καί τό Βυζάντιον ό τύπος έπεβίωσεν εις τό πλήθος των διωρόφων εκκλησιών από τής 
Ύπερκαυκασίας μέχρι τής Βορείου Βαλκανικής καί τής Ελλάδος ’. Πρόκειται περί εκ
κλησιών καί παρεκκλησίων νεκρικού χαρακτήρος· τούτων ή μέν κρύπτη ήτο αφιερω
μένη είς ταφάς, ό δέ άνω όροφος ήτο αφιερωμένος εις την τέλεσιν τής λειτουργίας.

Γ'. Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΝΕΚΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Ή αναγωγή τών χριστιανικών καμαρωτών τάφων είς τάρχαΐα πρότυπά των καί 
ό γενόμενος έδώ διεξοδικός πως λόγος περί τών προτύπων τούτων κατέστησαν φανερόν 
τό ότι ό χαρακτήρ τής χριστιανικής νεκρικής αρχιτεκτονικής είναι εντελώς διάφορος τού 
χαρακτήρος τής αρχαίας. ’Ήδη παρετηρήσαμεν ότι οί χριστιανικοί καμαρωτοί τάφοι 
αποτελούν πτωχήν έπιβίωσιν τών ελληνιστικών προτύπων των, έπιβίωσιν τού θέματος 
μόνον. Γενικώς κατά τον μεσαίωνα, διά λόγους ιστορικούς καί θρησκευτικούς, δεν άνε- 
πτύχθη ή αρχιτεκτονική τών τάφων.

Είναι επί παραδείγματι γνωστόν ότι τό σπουδαιότερον είδος χριστιανικής αρχιτε
κτονικής τάφων, αί ρωμαϊκοί κατακόμβαι, δεν άπέρρευσαν έκ τής προθέσεως προς άνά- 
δειξιν χριστιανικών νεκρικών κατασκευών μνημειώδους χαρακτήρος. Την γένεσίν των 
οφείλουν αύται είς την οικονομικήν κρίσιν τού 3ου αί., ένεκα τής οποίας αί μέν σχετικώς 
πλουσιώτεραι οίκογένειαι ύπεχρεώθησαν νά μεταφέρουν υπό τό έδαφος άπλουστευμένας 
τάς μορφάς τών δαπανηρών έπιγείων νεκρικών κτισμάτων (υπόγεια κοιμητήρια:Δομιτίλ- 
λης, ΙΙραιτεξτάτου, Πρισκίλλης), οί δέ πτωχότεροι έκ τών χριστιανών ύπεχρεώθησαν νά 
συνασπισΰούν είς ταφικά σωματεία διά νά έξασφαλίσουν είς τούς νεκρούς των θέσιν 
τινά υπό τό έ'δαφος· ή μεγά?π) άνάπτυξις τών κατακομβών οφείλεται είς την μετά τον 
Μ. Κωνσταντίνον άνάπτυξιν τής λατρείας προς τούς μάρτυρας2. Επίσης τά υπέργεια 
χριστιανικά νεκρικά κτίσματα, ώς αί άπλαϊ cellae trichorae, είναι οικοδομήματα σχετι
κώς πτωχικά εν συγκρίσει προς τά πολυτελή εθνικά πρότυπά των. Αί χριστιανικοί ταφαί 
διέπονται υπό νέου πνεύματος, ό πλούτος δέν άποθησαυρίζεται πλέον είς νεκρικάς 
κατασκευάς.

Άλλ’ υπάρχει αλλαγή καί είς τήν άντίληψιν περί τού νεκρού. Είς τον χριστιανόν 
νεκρόν προσφέρεται μέν ή συνήθης νεκρική λατρεία, τά «νομιζόμενα», δέν λατρεύεται 
όμως οΰτος ώς οικογενειακή θεότης — ή λατρεία προς τούς μάρτυρας συνιστά ιδιαι
τέραν περίπτωσιν. Ό κοινός νεκρός αποτελεί άπλούν μέλος τής κοινότητος, μετά τής 
οποίας ούτος συνδέεται είσέτι καί διά παντός διά τής θείας ευχαριστίας. Άλλ’ή θεία ευ
χαριστία αποτελεί τό κύριον στοιχεϊον τής κοινής λατρείας, κανονικώς δέ τελείται έντός 
τής εκκλησίας, έντός δηλαδή τού ειδικού ιερού χώρου τής κοινότητος καί παρά τού ιερα
τείου τής κοινότητος. Δέν δύναται πλέον ή λατρεία προς τον νεκρόν ούτε νά απόκτηση τον 
χαρακτήρα έπισήμου οικογενειακής λατρείας ούτε νά άναπτυχΟή είς λατρείαν άσχετον 1

1 Παραδείγματα παρά R. Egger, Forsch. in Sal. λονίκης έκ τών χρόνων τών Παλαιολόγων, Θεσσαλονίκη
III, 107 κέ., J. Bal:j, Bull. Inst. Arch. Bulg. X, 1936 1952, 10 κέ. και 13 είκ. 4-5 καί σ. 21 κέ. (παραδείγματα).
(= Actes IV Congr. Intern. Et. Byz. II), 156 κέ., 2 A. M. Schneider, Die altesten Denkmaler der 
Grabar, Martyrium,I, 93 καί 544, όπου καί βιβλιογρα- romischen Kirche, G6tting. Akademie-Festschrift, 
cpia,’A. Ξυγγοπούλου, Τέσσαρες μικροί ναοί τής Θεσσα- Phil.-hist. ΚΙ. 1951, 166 κέ.
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προς την λατρείαν τής κοινότητος, τρόπον τινά είς λατρείαν μέ ίδικόν της ίερατεΐον, 
έφ’ όσον διά την τέλεσιν τής νεκρικής θείας ευχαριστίας έχρησιμοποιεϊτο τό ίερατεΐον 
τής κοινότητος (οί λαϊκοί δεν δύνανται να τε?ιέσουν την θείαν ευχαριστίαν). Επομένως 
ή άφιέρωσις εις τον νεκρόν ιδιαιτέρου ναοΰ-τάψου είναι — κατ’αρχήν — αδιανόητος 
είς την χριστιανικήν άντίληψιν. Ούτοι διά τοϋ χριστιανισμού ή πολυτελής νεκρική αρχι
τεκτονική άνεκόπτετο δυνάμει, έκ των έσω.

Ό κατ’ αρχήν όμως διαχωρισμός ούτος μεταξύ τάφου καί ναού, πολύ σαφής είς 
τήν χριστιανικήν συνείδησιν1, ουδόλως έσήμαινεν ότι ήτο άπηγορευμένον είς τούς χρι
στιανούς νά έχουν πολυτελείς τάφους. Περί τοϋ προκειμένου διδακτικοί είναι αί ειδή
σεις περί τού τάφου τοϋ Άβερκίου, τού περιφήμου — έκ τής επιταφίου επιγραφής του — 
επισκόπου τής 'Ιεραπόλεως τής Φρυγίας κατά τάς άρχάς τού 3ου αίώνος. Ό Άβέρκιος 
άνήκεν είς τήν τότε καθολικήν εκκλησίαν, είς τήν μερίδα δηλαδή των μετριοπαθών χρι
στιανών, ή οποία κατά τινα τρόπον συνεβιβάζετο προς τήν κρατικήν εξουσίαν καί άντη- 
γωνίζετο σφοδρώς τήν μερίδα τών αδιαλλάκτων, ώς ήσαν οί μοντανισταί. Οί μοντανισταί, 
ισχυρότατοι είς τήν Φρυγίαν, έξεπροσώπουν αυστηρόν κίνημα, συντηρητικόν, εναντίον 
τών συμβιβαστικών προσανατολισμών τής έπικρατοΰσης έκκλησιαστικής πολιτικής καί, 
ώς φαίνεται, προσεπάθουν νά διατηρήσουν ούτοι τά κοινωνικά ιδεώδη τής πρωτογενούς 
εκκλησίας. ’Ακριβώς δέ ό Άβέρκιος διεκρίθη είς τον αγώνα κατά τών μοντανιστών, 
έπιδείξας ιεραποστολικήν καί διπλωματικήν δραστηριότητα, ένεκα τής οποίας καί άνε- 
κηρΰχθη άργότερον είς άγιον. Ό Άβέρκιος, λοιπόν, δεν διστάζει νά κατασκευάση εν 
ζωή ό Ίδιος σχετικώς επιδεικτικόν τον ίδικόν του τάφον 1 2.

Κατά τήν παλαιοτέραν αυτήν έποχήν είναι δύσκολον νά διακριθοΰν οί χριστιανικοί 
τάφοι από τών εθνικών. Φαίνεται όμως ότι είς τήν Ανατολήν, ή οποία οίκονομικώς 
είχεν άναρρώσει ένωρίτερον τής Λύσεως, ύπήρχον αρκετοί πολυτελείς χριστιανικοί τάφου 
ό δέ τάφος τού Άβερκίου είναι έκ τών άρχαιοτέρων χριστιανικών έπιδεικτικών τάφων, 
ώς τουλάχιστον αί περί τούτου πίνηροφορίαι έπιτρέπουν νά κρίνωμεν μετά τίνος ασφα
λείας. Πάντως ή έκκλησία τότε δεν είχε λάβει θέσιν κατά τών πολυτελών τάφων, είτε 
διότι δεν εύρέθη είς τοιαύτην ανάγκην, λόγω τού διάχυτου τότε μεταξύ τών χριστιανών 
ενθουσιαστικού πνεύματος (ό Κύριος εγγύς Φιλιπ. δ' 5, ό καιρός εγγύς Άποκ. α' 3, κβ’ 
10), είτε διότι τοιαύτη τις, ανεκτική στάσις τής εκκλησίας ύπηγορεύετο τότε, συμφώνως 
προς τήν γενικωτέραν θέσιν της νά μή εύνοήση αυτή τάς λανθανούσας τότε κοσμοπο- 
λιτικάς τάσεις περί κοινωνικής, άρα καί περί τής οικονομικής ίσότητος τών μελών της 3. 
Είς τήν Ρώμην π.χ. οί πλούσιοι χριστιανοί δεν έθάπτοντο είς τά κοινά «κοιμητή
ρια», όπου έθάπτοντο οί πτωχοί — τουλάχιστον μέχρι τής έπικρατήσεως τής τάσεως 
προς ταφήν ad sanctos—, άλλ’ εις υπέργεια μνημεία έπί ιδιοκτησιών των τό πολύ 
έφρόντιζον ούτοι νά θάπτουν τούς χριστιανούς δούλους των υπό τό έδαφος τών ίδικών

1 Πληροφορίας βλ. έν Άρχ. Έφημ. 1950 - 1951, 175 
κέ· (Πάλλας).

2 Βίος Άβερκίου έν Or. Christ. 4,1904, 305(Ε. Bata-
reikh), Άβερκίου επιγραφής στίχ. 2 (A. Abel, Byzan- 
tion 3, 1926, 334) Πρβ. Πάλλαν, ε.ά. 172. Περί τοϋ Άβερ
κίου καί τής δράσεώς του βλ. προχείρως Η. Leclercq,

Diet· Arch. Chr. Lit. I 1, 66 κέ. 76 κέ., καί Abel, έ.ά.
3 A Κορ. ζ’ 20 κέ., Ίγνατ., Έπιστ. πρός Πολύκ. 4 

(Migne 5, 865). Πρβ. A. ν. Harnack, Die Mission u. 
Ausbr. d. Christentums 4, I, 192 κέ. καί Anne Ha- 
djinicolaou-Marava, Reeherches sur la vie des es- 
claves dans le monde byzantin, Athenes 1950, 12 κέ.
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των ύπεργείων τάφων (κοιμηιήριον Λουκίνης)Μετά δέ τά μέσα τοΰ 3ου αίώνος αί μαρ
μάρινοι σαρκοφάγοι των πλουσίων χριστιανών δεν υπολείπονται εις έμφάνισιν τών σαρ
κοφάγων τών συγχρόνων των εθνικών πλουσίων. Άφ’ ετέρου χαρακτηριστική είναι ή πε- 
ρίπτωσις τοΰ Χρυσοστόμου- οΰτος, παρακολουθήσας εκ τοΰ πλησίον την επί τής εποχής 
του κοινωνικήν οξύτητα είς τήν ’Αντιόχειαν, έπολέμησε με ιδιαιτέραν επιμονήν τήν κε
νήν φροντίδα προς κατασκευήν πολυτελών τάφων 1 2. Πάντως τά μέχρις ημών διασωθέντα 
αυτοτελή χριστιανικά μαυσωλεία (Θεοδωρίχου, El Bagavvat κλπ.) άρκοϋν διά νά δείξουν 
ότι τά κηρύγματα τών εκκλησιαστικών ρητόρων δεν μετέβαλον εξ ολοκλήρου τά πρά
γματα.' Ο πλούτος παρώρμα πάντοτε είς τήν κατασκευήν μαυσωλείων συμφώνως προς 
τον άποθησαυριστικόν χαρακτήρα (εκφραστική είναι ή διατύπωσις τοΰ Χρυσοστόμου: 
τον πλούτον όγκα)$έντα, τους τάφους έγηγερμένους) τής άρχαιοτέρας — τής προερχομένης 
έκ τής εθνικής παραδόσεως — νεκρικής αρχιτεκτονικής.

Ή τροπή έπήλθε κυρίως άφ’ ότου ό Μ. Κωνσταντίνος προσήρτησε τό μαυσωλεϊον 
του είς τό Άποστολεΐον τής Κωνσταντινουπόλεως 3, πιθανώτατα άκολουθών άρχαίαν 
παράδοσιν4, άλλ’ ή οποία εδώ άνεζωπυρώθη υπό τοΰ χριστιανικού πνεύματος τής 
μετ’ευσεβούς ζήλου ταφής ad sanctos 5 *. Τά μαυσωλεία-προσκτίσματα δεν αναπτύσ
σονται πλέον έλευθέρως, άλλ’ υποτάσσονται είς τό κύριον οικοδόμημα- καί βαθμηδόν 
έξέλιπον καί αυτά άφ’ ότου, ενεκα ταπεινώσεως, αί ταφαί περιωρίσθησαν είς τον νάρ
θηκα καί ακολούθως, διά λόγους εύσεβείας, έπεκράτησε νά θάπτωνται οί νεκροί εντός 
τών εκκλησιών (!. Τώρα πλέον τά ελληνιστικά μαυσωλεία ύποκατεστάθησαν διά τών 
κτητορικών εκκλησιών καί τών νεκρικών παρεκκλησίων, αφιερωμένων είς ιερά πρό
σωπα7, όχι δέ είς τούς νεκρούς, οιτινες, θαπτόμενοι εκεί, δεν θεωρούνται πλέον θεότη
τες άλλ’ απλώς ευσεβείς θνητοί.

’Άλλως τε ή ταφή τών χριστιανών παρά τάς έκκλησίας ή εντός νεκροταφείων μέ 
κοιμητηριακά παρεκκλήσια έφερε τήν νεκρικήν λατρείαν είς στενήν επαφήν προς τον 
χώρον τής τελέσεως τής εύχαριστιακής λατρείας (πρβ. τάς προσφοράς Ύπερ μνήμης).

1 Schneider, ε.ά. 177-178, 180 κέ., 190 κέ.
2 ’ Λ λ λ ‘ όταν ί'δωσι τον πλούτον δγκ(ο Οεντα, τούς τάφους 

εγηγερμένους, τάς ματαίας οικοδομάς άπηρτιομένας (Migne,
55, 235). Πρβ. Πάλλαν, ε.ά. 169 2.

3 Εύσεβ., Είς τόν βίον Κωνσταντ. IV 58-60 (Heikel 
141-42). Περί τοΰ μαυσωλείου πρβ. A Heisenberg, 
Grabeskirche u. Apostelkirche (1908) 2, 100 κέ. καί 
106, ’A. Φυτράκη, Ή πίστις τοΰ Μεγάλου Κωνσταντί- 
νου, έν Άθήναις 1945, 34 κέ.

4 Πρβ. Πλουτάρχ., Άντών. 75 : ϋήκας ε'χονσα (ή Κλεο
πάτρα) καί μνήματα κατεσκευαομενα περιττούς εις τε κάλ

λος καί ύφος, ά προσωκ οδόμη οε τφ ναώ τής νΙοιδος. 
Ή Κλεοπάτρα είχεν ύπ’ δψει διάταξιν άνάλογον πρός τά 
ταφικά προσκτίσματα (τήν βορείαν καί τήν νοτίαν πρό
στασα’) τοΰ Έρεχθείου; Περί τούτων βλ. Κοντολέοντος, 
Τό Έρέχύειον 69 κέ , 77-78 καί 80.

5 Περί τοΰ νοήματος τής κατασκευής τοΰ μαυσω
λείου τοΰ Κωνσταντίνου παρά τό Άποστολεΐον βλ. Φυ-
τράκην, ε.ά. 60 κέ. Περί τής ad sanctos τα<ρής γενικώ-

τερον αύτ. σ. 54 κέ.
6 Πρβ. Πάλλαν, ε.ά. 178.
7 Πρβ. τό διάμεσον μονόκλιτον τρουλλωτόν παρεκ- 

κλήσιον μεταξύ τοΰ ναοΰ τής Μονής τής Έλεούσης 
καί τής Μονής τοΰ Παντοκράτορος έν Κωνσταντινου- 
πόλει, έγερβέν παρά τοΰ Ίωάννου Β' Κομνηνοϋ, διά νά 
χρησιμεύση είδικώς ώς μαυσωλεϊον: Έπεί δε καί ναόν 

ήύλέλησεν ή βασιλεία μου οίκοδομηϋήναι πλησίον τής τοιαν- 
της μονής... καί μεταξύ τον τοιοντον ναόν καί τής μονής 
ετερον ενκτήριον εν σχήματι ήροβον επ' ονάματι τον αρχι
στρατήγου Μιχαήλ, εν ω καί τούς τάφους ημών τεϋήναι 
διετνπωαάμην (Dmitrievskij, Τυπικά, I, 677). Περί τού
του βλ. Α. Μ. Schneider, Byzanz. Vorarbeiten zur 
Topographie und Archaologie der Stadt, Berlin 
1936, 68 κέ. είκ. 29 καί R. Janin, La geographie ec- 
clesiastique de l’empire byzantin κλπ. III. Les egli- 
ses et les monasteres, Paris 1953, 352-353. Χαρακτη
ριστικός ό δρος «ήρφον» (=νεκρικόν παρεκκλήσιον), 
μολονότι χρησιμοποιείται άρχαϊστικώς.
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Οΰτω δέ ό χώρος τών εκκλησιών άντικατέστησεν έν μέρει τΐ]ν νεκρικήν λατρευτικήν 
αίθουσαν. Κατ’ακολουθίαν καθίσταντο περιττά πλέον τά μεγάλων διαστάσεων ταφικά 
κτίσματα, αί δέ νεκρικά! καμάραι έγιναν άπλοΰν θέμα, ίσης σημασίας προς τά κοινό
τερα χαμοσόρια, θέμα επαναλαμβανόμενον έκτοτε κατά παράδοσιν.

Ή αρχιτεκτονική τών δαπανηρών μαυσαΛείων έπεβίωσεν εις τά μαρτύρια κα! εις 
τήν έξ αυτών έξαρτωμένην αρχιτεκτονικήν τών εκκλησιών \ έν φ ό τύπος τού διαιρόφου 
τάφου έπεβίωσε μόνον εις τά διώροτρα νεκρικά παρεκκλήσια (βλ. άνωτ. σ. 857 κέ.), πα- 
ραριείναντα πιστότερα εις τον αρχικόν προορισμόν τοΰ τύπου.

Παρ’ όλα ταΰτα είναι σχετικώς μικρός ό αριθμός τών διωρόφων νεκρικών παρεκ- 
κλησίων. Ή βυζαντινή αριστοκρατία κατεσκεύαζε τούς τάφους τών μελών της συνήθως 
υπό τό δάπεδον τών κτητορικών εκκλησιών (εϊδομεν ότι ή οικογένεια π.χ. τών Κομνη- 
νών ειχεν ώς μαυσωλεΐον τήν Μονήν τοΰ Παντοκράτορος [Zeyrek])2 ή έτοποθέτει εντός 
τών έκκ?α|σιών πολυτελείς λάρνακας (π.χ. εντός τής Μονής τών Βλαχερνών έν ”Αρτη)8. 
'Οπωσδήποτε απέναντι τών νέου είδους μαυσωλείων τούτων έλάχιστα και σποραδικά 
είναι τά νεκρικά μνημεία τών όψιμων χρόνων, όσα διετήρησαν άρχαιοτέρας πολυτελείς 
μορφάς, ώς οί μετά κιβωρίου τάφοι4. Πρόκειται περί επαρχιακών έξαιρέσεων. Εις άνά- 
λογον άπομόνωσιν οφείλουν τήν μορφήν των και οί ίσλαμικοι θο?ωσκέπαστοι νεκρικό! 
θάλαμοι. Ούτοι αποτελούν έσχάτην έπιβίωσιν τής αρχιτεκτονικής τών ελληνιστικών 
ύπεργείων ήρωων μετά λατρευτικής αιθούσης, άλλ’ εις τάς χώρας, όπου, διακοπεΐσα 
ένωρ'ις διά τής έπικρατήσεως τοΰ ισλαμισμού ή χριστιανική παράδοσις, δεν έξειλίχθη 
αύτη περαιτέρω — εντός τοΰ ισλαμισμού — προς συνένωσιν τοΰ τάφου μετά τοΰ τεμέ
νους, ώς άντιθέτως δηλαδή συνέβη εντός τοΰ χριστιανισμού- εις τάς ίσλαμικάς χώρας 
ή άρχιτεκτονική τών τάφων δεν κατέστη δυνατόν νά άπορροφηθή υπό τής αρχι
τεκτονικής τών «εκκλησιών» (ένν. τών ίσλαμικών τεμενών). Εις τούς ίδιους λόγους 
οφείλεται κα! ή μέχρις εσχάτων, προφανώς συνεχίζουσα πα?ιαιοχριστιανικήν παράδο
σήν, συνήθεια τής προσαρτήσεως πολυτελών — συνήθως οκταγωνικών μετά τρούλ- 
λου — μαυσωλείων είς τα τζαμία. Έκ τών τελευταίων παραδειγμάτων χριστιανικών 
μαυσωλείων προσηρτημένων είς μεγαλύτερα κτήρια είναι είς μέν τήν πρωτεύουσαν 
τό σταυρικόν μαυσωλεΐον τοΰ ’Ιουστινιανού', προσηρτημένον είς τούς 'Αγίους ’Απο
στόλους °, είς δέ τήν επαρχίαν είναι τά νεκρικά προσκτίσματα τής παρά τό Κράνειον 
βασιλικής τής Κορίνθου 6 κα! τα διώροφα προσκτίσματα τής βασιλικής Δ τής Νέας 
Άγχιάλου (βλ. άνωτ. σ. 854), άμφοτέρων εκκλησιών κοιμητηριακών.

1 Grabar, I, 314 κέ.
2 Βλ. άνωτ. σ. 860,.
3 Ά Όρλάνδος, Άρχ. Βυζ. Μν. Έλλ. 2, 1936, 30 κέ.
4 Πρβ. τόν επί τής Άκροπόλεως τών’Αθηνών τάφον 

(Ά. Ξυγγόπουλος, Άρχ. Έφ. 1931,80) καί τόν τάφον τοΰ 
αΰτοκράτορος ’Αλεξίου Δ’ έν Τραπεζοΰντι (.Μητροπολ. 
Τραπεζοΰντος Χρυσάνθου, 'Η Εκκλησία 'Γραπεζοΰντος 
[=’Αρχεΐον Πόντου τόμ. 4-5] 1933, σ. 386 κέ. είκ. 10-11

ένθα καί βιβλιογρ ). Όμοιοι — ώς θόλος επί τεσσάρων 
κιόνων ή κτιστών ποδαρικών — είναι οί αρχαίοι μου
σουλμανικοί τάφοι τΰς Καστοριάς (Ά· Όρλάνδος, Άρχ. 
Βυζ. Μν. Έλλ. 4, 1939, 212 είκ. 144).

5 Νικολάου Μεσαρίτου, Έκφρασις, 40 (Heisenberg, 
έ·ά. 85 κέ. καί 138 κέ.).

6 Jos. Shelley, Hesperia XII, 1943, 176 κέ.
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ETTIM ΕΤΡΟΝ

Οί άπλοι καμαρωτοί τάφοι τής Δαλματίας.

’Ανωτέρω έπεκαλέσθην συχνά παραδείγματα κα'ι λεπτομέρειας έκ νεκρικών μνη
μείων τής Δαλματίας. Τα μνημεία ταϋτα δεν διαφέρουν από τών αναλογών μνημείων άλ
λων τόπων κα'ι δεν θά ήξιζε νά γίνη περ'ι αυτών ιδιαίτερος λόγος εδώ, αν ή μορφή των 
δεν είχε συνδεθή προς το πρόβλημα περί τών έξ ’Ανατολής επιδράσεων. Συγκεκριμένως 
ό κ. Ε. Dyggve, Forschungen in Salona III, 104-105, επικαλούμενος πολιτιστικός σχέ
σεις τών δαλματικών ακτών μετά τής Συρίας καί γενικώτερον μετά τής ’Ανατολής, έπε- 
χείρησε νά έξηγήση τάς αρχιτεκτονικός μορφάς αρκετών καμαρωτών τάφων τοϋ Σά- 
λωνος επί τή βάσει ανατολικών προτύπων καί νά φέρη εν ακόμη παράδειγμα έξαρ- 
τήσεως τών καλλιτεχνικών μορφών τής Δαλματίας έκ τής τέχνης τής Άνατοί.ής.

Διά τής Άνατο?πής εξηγεί ό Dyggve άφ’ένός την εκατέρωθεν διαδρόμου διάταξιν 
τών τάφων καί άφ’ ετέρου τον καμαρωτόν τύπον των.

α) Διάταξις εκατέρωθεν διαδρόμου: Ό Dyggve άνήγαγεν είς συρ ιακά 
πρότυπα την εκατέρωθεν διαδρόμου διάταξιν τών υπό στοιχείον C τάηιων τοϋ Maru- 
sinak λ Νομίζω ότι ή απλή παραβολή προς συριακά παραδείγματα δεν αποτελεί επαρκή 
άπόδειξιν τοϋ ισχυρισμού περί τής έξαρτήσεως τών δαλματικών τάφων έκ τής Συρίας, 
διότι κατά τούς χρόνους τής κατασκευής τοϋ ανωτέρω δαλματικοΰ ταφικοϋ συμπλέ
γματος ή έν λόγφ διάταξις δεν ήτο αποκλειστικούς συριακή ιδιομορφία. ”Ας ίδωμεν 
τά πράγματα:

Ή εκατέρωθεν διαδρόμου διάταξις τών χριστιανικών κτιστών τάφων ασφαλώς 
ανάγεται είς τον κοινότατον τύπον τών νεκρικών θαλάμων με κλιβανοειδεΐς τάφους 
(τόπους, loculi) είς τά τοιχώματά των, περί τοϋ τύπου δέ τούτου υπάρχει πράγματι 
ή γνώμη ότι κατάγεται έκ τής σημιτικής ’Ανατολής (Συρίας, Φοινίκης, Παλαιστίνης)1 2. 
Περί τής καταγωγής του όμως έκ τής Άνατο?ιής διετυπώθησαν έπιφυλάξεις 3, ρη- 
τώς δέ ό C. Watzinger ως πατρίδα τών loculi θεωρεί την ’Αλεξάνδρειαν, έκ τής οποίας, 
ως λέγει, μετεδόθη ό τύπος είς την Φοινίκην κλπ.4. Έκ τής ιδίας ελληνιστικής ρίζης 
έξηγοΰνται καί οί loculi τών τυρρηνικών τάφων 5.

"Οταν οί αλεξανδρινοί έπενόησαν τούς loculi είς τά τοιχώματα τών υπογείων τά
φων τής ’Αλεξανδρείας, ήτο βέβαια δυνατόν νά έχουν οϋτοι ύπ’όψει αρχαία αιγυπτιακά 
παραδείγματα 6· άλλ’ ανεξαρτήτως τούτου είναι έπίσης βέβαιον ότι διά τών loculi έξυ-

1 Forsch. in Sal., Ill σ. 7 είκ. 5-9. Παραβάλλει πρός 
τά παραδείγματα Η. Cr. Butler, Syria, II Α σ. 206 είκ. 
185, σ. 207 εϊκ. 188 καί σ. 209 είκ 190 καί A. Mader 
έν Studien zur Geschiehte u. Kultur d. Altertums 8, 
1918, είκ. 3 (δέν εΐδον τό δημοσίευμα τοΰ Mader).

2 Sclireiber, Die Nekropole κλπ. 202 κέ. Ό Adri
an!, Ann. Mus. Grecor. II, 1933/34-1934/35, 171 δια
τυπώνει την αρνητικήν απλώς θέσιν, δτι οί loculi δέν

είναι κλασσικής καταγωγής.
3 Pagenstecher, Nekropolis σ. 166 17!). Επιφυλα

κτικός είναι καί ό Adriani, έ.ά.
4 Watzinger, Denkmaler Palastinas, II, 19-20 καί 

έν Th. Wiegand, Palmyra 79 κέ.
Ο

5 Akerstrom, Studien κλπ. 173.
6 H. Thiersch, Jahrb. d.a.I. XXV, 1910, 63M.
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πηρέτουν οί αλεξανδρινοί τάς άνάγκας τής ταχέως αναπτυσσόμενης μεγαλοπόλεως 
Ό Pagenstecher θέλει ακόμη νά βλέπη εδώ και πνεΰμά τι κοσμοπολίτικης ίσότητος 
και έκδημοκρατήσεως μεταξύ των μελών τής ελληνιστικής κοινωνίας1 2. ’Ανάλογος 
είναι καί εις τα columbaria ή διάταξις τών κογχών διά τάς τεφροδόχους ή και ή κατά 
τον τύπον τών columbaria διάταξις τάφων είτε έστεγασμένων εντός νεκρικής κρύπτης 3 
είτε υπαιθρίων4. Τά υπαίθρια columbaria —σειρά επιγείων τάφων καθέτων προς την 
μίαν ή προς άμφοτέρας τάς πλευράς διαδρόμου — συνεχίσθησαν καί κατά τούς χρι
στιανικούς χρόνους, εκ τών οποίων πιθανώς προέρχονται οί έπί τοΰ βράχου λαξευτοί 
τάφοι παρά τό έν “Αγραις Μητρωον (Παναγιά στην Πέτρα) εν Άθήναις 5 6. Πρόκειται 
περί ορθολογιστικής χρησιμοποιήσεως τοΰ χώρου, τόσον συνήθους κατά τούς ελληνι
στικούς καί ρωμαϊκούς χρόνους, ώστε νά καθίσταται άνευ νοήματος ή περαιτέρω άνα- 
ζήτησις προτύπων. Ό Ρ. Styger εξήγησε τά columbaria ως έπινόησιν τής μεσαίως εύ- 
πορούσης τάξεως- εκείνων δηλαδή, οί όποιοι δεν είχον επαρκή τά οικονομικά μέσα προς 
άπόκτησιν ευπρεπούς μνημείου β. ’Αλλαχού ίσως συνετέλεσαν καί άλλοι λόγοι, π.χ. εις 
την Ρήνειαν, αλλά πάντως πρόκειται περί προσπάθειας προς έξοικονόμησιν καί λογι
κήν διευθέτησιν τού χώρου.

Διάταξιν όμοίαν προς τούς υπό στοιχεΐον C τάφους τού Marusiuak άπαντώμεν 
καί εις τό Σπήλαιον τών Επτά Παίδων έν Έφέσω 7, εις τόπον δηλαδή με εμφανή καί 
πιεστικήν τήν ανάγκην έξευρέσεως χώρου — διά ταφάς ad sauctos. Τά συμπλέγματα 
ταΰτα τάφων, τού Marusinak καί τού Σπηλαίου τής Εφέσου, ενθυμίζουν τά colum
baria τής Ρηνείας καί τοΰ Ραλαξειδίου, όπου επίσης οί τάφοι είναι κτισιού διαφέ
ρουν μόνον κατά τήν μορφήν τών τάφων: εις τά χριστιανικά παραδείγματα οί τάφοι 
είναι καμαρωτοί, έν φ εις τά έθνικά φέρουν ούτοι επίπεδον κάλυμμα (έπί πλέον τά 
εθνικά παραδείγματα απλώς περικλείονται έντός υψηλού περιβόλου καί έχουν ακάλυ
πτον τον διάδρομον).

Κατά ταύτα ή διάταξις τών τάφων εκατέρωθεν ή καί προς τήν μίαν πλευράν δια
δρόμου, κατά τον τύπον τών τάφων μέ loculi ή κατά τον τύπον τών columbaria, αποτε
λεί γενικώτερον ελληνιστικής καταγωγής γνώρισμα καί όχι άποκλειστικώς συριακόν 
εις τήν ιδίαν κατηγορίαν — ελληνιστικής καταγωγής — ανήκουν καί τά παραδεί
γματα έκ τής Συρίας. ’Αλλά νομίζω ότι πρέπει νά διακόψωμεν έδώ τήν άνάλυσίν 
μας, διότι ό περαιτέρω διαχωρισμός, όταν μάλιστα πρόκειται περί όψιμων μνη-

1 Watzinger, Palmyra ε.ά.
2 Πρβ. Pagenstecher, Nekropolis 101.
3 Ελληνιστικόν ήρφον τής Μιλήτου (Th. Wiegand, 

Jahrb. d.a.I. 21, 1906, Anz. 37 εΐκ. 16).
4 Ρηνείας (άνασκαφή Δ. Σταυροπούλου) Hesperia 

XVII, 1948, 245, πίν. 89.3, Γαλαξειδίου (άνασκαφή Ί. 
Θρεψιάδου) Jahrb. d.a.I. 57. 1942, Anz. 139 εικ. 26 
(αχρονολόγητα).

5 Ά. Σκιάς, Πρ. Άρχ. Έτ· 1897, 78 κέ. πίν. Α'.
6 Ρ. Styger, Heidnische u. christliche Katakom-

ben έν Pisciculi (—Ant. u. Christ., Erganzungs-

band I, Miinster i. W. 1939) 268 κέ. Πρβ. I. Kollwitz 
(Ph. Oppenheimf) έν Reallex. f. Ant. u. Christ. 3 
(1955) 245 κέ. (άρθρ. Columbarium).

7 Fr. Miltner έν Forschungen in Ephesos IV, 2 
σ. 27 κέ· εΐκ. 20 κέ. Ταφικά συστήματα μετά διαδρό
μων έσημειώθησαν καί εϊς τόν Βόλον (Ν. Γιαννό- 
πουλος, Έπ. Έτ· Βυζ. Σπ. 12, 1936, 408) καί εις 
τήν Θεσσαλονίκην (Πελεκανίδης έν Archaeology ε.ά. 
εΐκ. 7). Πρβ. καί τήν διάταξιν εις Κροΰπνικ (Rache- 
nov, ε.ά.).
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μείων, είναι δύσκολος άνευ τής βοήθειας ρηχών μαρτυριών, άλλα και ίσως άνευ πρα
κτικής σημασίας.

β) Καμαρωτή μορφή: Διά νά έξηγήση την καμαρωτήν μορφήν τών δαλμα- 
τικών τάφων ό Dyggve προσήγαγε παλαιομεσοποταμιακά παραδείγματα ‘, τών οποίων 
είναι πράγματι άξιοσημείωτος ή όμοιότης προς τούς χριστιανικούς καμαρωτούς τάφους. 
Άλλ’ άνεξαρτήτως τού δτι ό καμαρωτός τάφος άπετέλει κατά τούς παλαιοχριστιανι
κούς χρόνους μορφήν λίαν διαδεδομένην (βλ. άνωτ. σ. 847 κέ.), νομίζω ότι πρέπει νά 
προσέξωμεν την διαφοράν ύφους. Οί χριστιανικοί καμαρωτοί μετά διόδου τάφοι παρέ
χουν την έντύπωσιν σχετικής ευρυχωρίας, άνέσεως τού νεκρού εντός τού τάφου του, 
εν φ οί παλαιομεσοποταμιακοί τάφοι φαίνονται στενόχωροι, άσφυκτικοί. 'Η διαφορά 
τού ύφους των προδίδει καί διαφοράν νεκρικών ιδεών, εκ τών οποίων έξαρτώνται 
άντιστοίχως οί τάφοι ούτοι.

Οί χριστιανικοί τάφοι φαίνονται προσιτώτεροι εις τούς ζώντας- εντός αυτών άνα- 
παΰονται υπάρξεις ευμενείς, οίκεΐαι, μετά τών οποίων οί ζώντες τελούν εν κοινωνία διά 
τής νεκρικής λατρείας, άμοιβαίως ευεργετούμενοι. Πιστεύεται ότι οί νεκροί διάγουν 
τον περαιτέρω βίον των εντός τών νεκρικών κατοικιών των διά τούτο οί τάφοι των 
είναι ευχάριστοι «οίκοι», όχι δε σπανίως οί τοιχοί των γίνονται χαρωποί, καλυπτόμε
νοι διά γραπτού διακόσμου 1 2. Οί χριστιανικοί καμαρωτοί τάφοι άποπνέουν κάποιαν ψευ- 
δαίσθησιν ζωής. Εντός τών «οίκων» των τούτων οί νεκροί άναπαύονται, κατακείμενοι 
επί κλίνης, εννοείται ευτελούς3, ή καί εντός ιδιαιτέρας θήκης έκαστος4. Ό θάνατος 
θεωρείται ύπνος, προέκτασις τής ζωής, άπλώς δε «κοιμητήριον» δ τάφος. Αί ίδέαι αύται, 
έν τφ πλαισίφ πάντοτε τής χριστιανικής περί θανάτου παραδόσεως, άνάγονται εις την 
γενικωτέραν περί τού νεκρού άντίληψιν, ως περί δυνάμεως άγαθοποιού 5 καί μη υπο
κείμενης εις περιορισμούς. Οί χριστιανικοί δέ καμαρωτοί τάφοι προϋποθέτουν άμεσον, 
καθώς εϊδομεν, παράδοσιν έπιβλητικής άρχιτεκτονικής τάφων, ως οικιών ή ώς ναών, έν 
μέσω τής κοινωνίας τών ζώντων.

Άντιθέτως οί μεσοποταμιακοί καμαρωτοί τάφοι φαίνονται μικρών διαστάσεων 
κατασκευαί, χαμηλοί άτομικοί τάφοι, στενόχωροι καί άσφυκτικοί, καθώς παρετηρήσα- 
μεν- φαίνονται τάφοι ώς φυλακαί καί όχι ώς κατοικίαι τών νεκρών. Οί νεκροί δέ τών

1 Τά Forsch. in Salona, III, είκ. 126 και 127 έκ τών 
Mitt. d. deutsch. Orientalgesellseh. 4 άριϋ. 40 σ. 31 
είκ. 8 καί άριθ. 25 σ. 55 είκ. 11 (έν Άθήναις δέν εύρον 
τήν σειράν τών Mitteilungen τούτων).

2 Brondsted 136 είκ. 127-129, Bulic-Egger, II, 37)
Rendic-Miocevic, έ.ά. Πρβ. τά παραδείγματα εις Σό
φιαν (Kr. Miatev, Ή διακοσμητική ζωγραφική τής νε 
κροπόλεως τής Σαρδικής, Σόφια 1925, βουλγαρ.), τά έλ- 
λαδικά εις Θεσσαλονίκην(Ά. Ξυγγόπουλος, Άρχ. Δελτ. 9,
1924-25, Παράρτ. σ. 66-67 καί Πελεκανίδης, έ.ά. είκ. 8), 
Βόλον (Ν. Γιαννόπουλος, Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. 12, 1936, 
407), "Εδεσσαν (Μονή 'Αγίας Τριάδος) (Α· Plassart,
Bull. Corr. Hell. 47, 1923, 188 κέ·) κ.ά. Γενικώτερον 
περί τοΰ τάφου ώς οϊκου βλ. Franz Cumont, Lux 
perpetua, Paris 1949, 15, 24 κέ.

3 Bulic-Egger, Forsch. in Sal. II, 36 κέ. είκ. 34-36, 
τάφος εις Lopudu (βλ. άνωτ. σ. 847,) κ.ά. Πρβ. Ά. Πα- 
παδοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμ. Στα/μιο- 
λογίας, 5, έν Πετρουπόλει 1898, 38 στίχ. 15 κέ. (καί παρά 
Γ. Σπυριδάκη έν Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπουδ. Κ\ 1950, 
158-159).

4 Πρβ. τήν έκ Σαλαμΐνος επιγραφήν τοΰ Άγάάω- 
νος; Οίκος αιώνιος ΆγάΦωνος αναγνώστου καί Ευφημίας εν 
δνοί ϋήκαις, ίδια έκαστη) ημών (C.I.G· IV άριίΐ. 9303, 
C. Bayet, De titulis Att. Christ, άριθ. 107, Στ. Κου- 
μανούδη, ’Αττικής Έπιγρ. Έπιτύμβ. άριδ. 3504).

5 Fr. Pfister, Die Religion der Griechen u. Ro- 
mer, Leipzig 1930, 140, 143 καί REa XI 2117, 2179-80 
(άρθρον τοΰ ίδιου).
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τάφων τούτων — άν καί άπαντά καί έν Μεσοποταμία ή λατρεία προς τούς νεκρούς 
(τάψοι ηγεμόνων) — οί νεκροί εδώ θεωρούνται δυνάμεις μάλλον κακοποιοί, εχθρικοί \ 
άπό των οποίων φροντίζουν νά άσφαλισθοϋν οί ζώντες διά τής κατακρατήσεως τών 
δυνάμεων τούτων εντός τών τάφων. Καί οί μεσοποταμιακοΐ τάφοι είναι κατοικίαι 
επίσης, άλλα κατοικίαι όχι ευχάριστοι- πρόκειται περί ομιχλωδών τόπων, περί σκοτει
νών φυλακών1 2. Ή καμαρωτή κρύπτη τών ανατολικών τάφων είναι συνώνυμος προς 
το σπήλαιον3.

Κατόπιν τών ανωτέρω νομίζω ότι δεν δικαιολογείται τών χριστιανικών καμαρω
τών τάφων τής Δαλματίας ή έξήγησις μέσω τής Συρίας καί τής Μεσοποταμίας. ’Αρχιτε
κτονικοί τινες μορφαί τού μαρτυρίου τού ’Αναστασίου, θεωρούμενοι ανατολικής προε- 
λεύσεως4, νομίζω ότι δεν μάς υποχρεώνουν νά ίδωμεν πανταχοϋ μορφάς ανατολικός. 
Καί ό Schlunk τελευταίως, έξ αφορμής τού μαρτυρίου τής La Alberca, δέχεται περί 
τού μαρτυρίου τού ’Αναστασίου, ότι ό τύπος του δεν είναι τόσον στενώς συνδεδεμένος 
με την ’Ανατολήν5.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ

1 Pfistev, ε ά
2 A. Parrot, Maledictions et violations des tom- 

bes, Paris 1939, 169 κέ.
3 Πρβ. την επιγραφήν: τό μνημεΐον και τό σπήλαιον

(=ίιπόγειον καμάραν) οικοδόμησαν τοΰ μαυσωλείο» τών 
υίών τοΰ Βηλσοΰρου έν Παλμύρα (C. Watzinger-K.
Wulzinger, Palmyra 57 άριθ. 68). Καί τών τάφων τής

Παλμύρας ή καμάρα ΐσοκ κατάγεται έκ τής ελληνιστικής 
παραδόσεως· Μόνον ό δρος «σπήλαιον» είναι φορεΰς 
ιδεών ξένων πρός τήν έννοιαν τοΰ έλ?,ηνιστικοΰ «οϊκου».

4 R. Egger, Bull. Inst. Arch. Bulg. X, 1936, 220 
κέ. Πρβ. καί Dyggve, αΰτόθ- 236-37.

5 Schlunk, έ.ά.
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