
Είκ. 1. Γενική άποψις τής Piazzetta τοΰ Άγ. Μάρκου μετά των πεσσών. (Alinari).

ΟΙ ΠΕΣΣΟΙ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ
ΥΠΟ ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΓΑ

Είς χήν βορείαν πλευράν τής Piazzetta τής Βενετίας εΰρίσκονται αί γνωστά! 
παραστάδες τής Πτολεμαΐδος (είκ. 1-10,20), λέγονται δε οΰτω, διότι μετεφέρθησαν εκεί, 
ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, εκ τής εν Φοινίκη Πτολεμαΐδος. Κατά τήν έπικρατήσασαν 
γνώμην είναι δείγματα τής τέχνης τής ’Αντιόχειας τοΰ 6ου, κατά πάσαν πιθανότητα, 
αίώνος

Οί πεσσοί2, σχεδόν όμοιοι προς άλλήλους, διαφέρουν ώς προς τήν διατήρησιν κατά

1 Οδτως εις τά πλεΐστα τών εγχειριδίων περί βυζαν
τινής τέχνης, έξ ών αναφέρω δύο μόνον, Ο. Μ. Dalton, 
Byzantine Art and Archaeology, Oxford 1911, 703-4 
ίδίρ δμως 170: «6°υ αίώνος, συριακής τέχνης», καί τό 
νεώτερον τοΰ Ch. Diehl, Manuel de 1’art byzantine2, 
Paris 1925, 48-9, είκ. 16: «5°ν αίώνος, τής τέχνης τής 
’Αντιόχειας». (Βλ. επίσης Guide-Joanne (redige par 
J. Mesnil), Italie du Nord, Paris 1916, 318, όπου ή ΙΙτο- 
λεμαΐς καί ή "Ακη (Acre) θεωρούνται διάφοροι πόλεις, 
ένφ είναι ή αυτή, έχουσα κατά καιρούς διάφορα ονό
ματα· βλ. κατωτέρω. Ώς χρόνος τής μεταφοράς των εις 
Βενετίαν αναγράφεται τό 1236, βεβαίως έκ τυπογραφι
κού λάθους αντί τοΰ 1256. Όρθότερον όμως έπρεπε νά 
τεθή 1258- βλ. κατωτέρω.

Ή περί τών «παραστάδων τής Πτολεμαΐδος» γνώμη 
έπεκράτησε χάρις εις μελέτας τού καθηγητοΰ Josef 
Strzygowscki, τάς όποιας έδημοσίευσε κατά τά έτη 
1902-4. Πρώτη ύπήρξενή ύπό τόν τίτλον Antiochenische

Kunst δημοσιευθείσα εις τό περιοδικόν Oriens Chri- 
stianus, 2 (1902) 421 κ. έξ., έπηκολούθησε σχεδόν συγ
χρόνως άλλη μελέτη του εις τό Jahrbuch der konigl. 
preussischen Kunstsammlungen 24 (1903) 159 κ. έξ. 
(Seidenstoffe aus Aegypten im Kaiser - Friedrich - 
Museum), καί τέλος ή εις τήν αυτήν επετηρίδα δημο- 
σιευθεΐσα εκτενής μελέτη του έξ αφορμής τοΰ εις τό 
Μουσεΐον τοΰ Βερολίνου άνιδρυθέντος τμήματος τής 
προσόψεως τοΰ ανακτόρου τοΰ Mschatta. Jhb. d. k. pr. 
Kunsts. 25 (1904) 205 κ. έξ. (Bruno Schulz καί J. Strzy- 
gowski, Mschatta). Περί τών γνωμών καί επιχειρημάτων 
τοΰ Strzygowski γενήσεται λόγος κατωτέρω.

2 Έπροτίμησα τόν όρον «πεσσός» αντί «παραστός» 
ώς γενικώτερον. Αί διαστάσεις είναι αί εξής: ύψος συνο
λικόν 4,98 (κορμός 4.01, κιονόκρανον 0.97), πλάτος καί 
βάθος κορμού εις τήν βάσιν 0.99X0.96 (εις τήν κορυφήν 
λεπτύνεται κατά 0.13), κιονόκρανον εις τήν βάσιν 0 94 
εις τήν κορυφήν 1,03 τό δέ άνώτερον επίθημα 1.29.
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το εξής: Τοΰ δυτικού κατεστράφη ή βορεία πλευρά έκ μεγάλης πυρκαϊάς τό έτος 1481\ 
ούτως ώστε σήμερον νά μή διακρίνηται τό παραμικρόν έκ τής αρχικής διακοσμήσεως 
(είκ. 8), ήτις όμως, κατά πάσαν πιθανότητα, θά ήτο 
όμοια προς την πλευράν τοΰ ανατολικού πεσσού (είκ. 5).

Άνομοιότητας σημειούμεν τάς εξής: Εις τάς γω
νίας των κιονόκρανων (είκ. 2, 3 καί 8, 20), μικράν παραλ
λαγήν των μονογραμμάτων είκ. 2, 3, 26 α καί γ καί 
κυρίως αλλοιώσεις εις τάς αναλογίας των πλευρών, 
αΐτινες κοσμούνται διά υδριών (βλ. είκ. 4, 6, 7 καί 9).
Κατά τά άλλα οί πεσσοί είναι όμοιοι προς άλλήλους, 
ή δέ περιγραφή τού ενός ισχύει καί διά τον έτερον.

'Έκαστος πεσσός άποτελεΐται έκ δύο μόνον τεμαχίων ήτοι έκ τοΰ κορμού τοΰ πεσσού άφ’ ενός 
καί τοΰ κιονόκρανου μετά τοΰ επιθήματος άφ’ ετέρου. Κιονόκρανου καί έπίθημα είναι έπεξειργα- 
σμένα εξ ενός καί τοΰ αΰτοΰ τεμαχίου (βλ. τοΰτο σαφώς είκ. 8) καί δ'χι έκ δύο, ως θά ένόμιζέ τις 
έκ πρώτης ό'ψεως. Είς τό λάθος τοΰτο περιέπεσαν οί πρώτοι μελετηταί των.

Ό κορμός διαιρείται είς δύο τμήματα, έκ τών οποίων τό κάτω φέρει είς τήν κυρίαν μόνον, την 
νοτίαν σήμερον πλευράν, μέγαν σταυρόν έν άβαθει άναγλύφφ. Τά άκρα τών κεραιών πλατύνονται, 
τό δέ κάτω σκέλος τοΰ σταυρού επί τοΰ ανατολικού πεσσού (είκ. 3) διχάζεται έν εΐδει ουράς χελι- 
δόνος. Κάτωθεν τών σταυρών υπάρχει σφαίρα, μεθ’ ής ούτοι ένοΰνται διά λεπτής κεραίας. Τούς σταυρούς 
περιβάλλει πλαίσιον. Αί ά'λλαι τρεις πλευραί (τού κάτω μέρους) είναι τελείως λεΐαι. Τό άνω τμήμα 
τού κορμού φέρει συμμετρικώς έπί τής πρόσθιας καί τής οπίσθιας πλευράς άφ’ ενός καί έπί τών δύο 
πλαγίων άφ’ ετέρου τήν αυτήν διακόσμησιν. Παρίστανται οΰτω έπί μέν τής κυρίας καί τής όπισθεν 
αυτής πλευράς συμμετρικώς έλισσόμενοι κλάδοι αμπέλου (είκ. 2,3 καί 5) μετά δύο μονογραμμάτων 
έντός αυτών, έπί δέ τών πλαγίων πλευρών άνά μία υδρία, από τής οποίας έκφύονται κλάδοι άμπέλου 
έξαπλούμεναι έπί τής έπιφανείας κατά διάφορον έντελώς τρόπον, περισσότερον έλευθέρως (είκ. 4, 6, 
7 καί 9). Τέλος ολόκληρον τό άνω κράσπεδου τού κορμού περιβάλλει λεπτός μαίανδρος είς σχήμα Ζ.

Οί κλάδοι άμπέλου, έπί τής κυρίας καί τής οπίσθιας πλευράς, διαιρούνται είς δύο όμοια 
όπερά να) άλλήλων κείμενα τμήματα. Τό διάκενου φέρει τρεις άνομοίους ρόδακας, μεταξύ τών οποίων 
τοποθετούνται κατακορύφως άνά δύο λεπτά λογχοειδή φύλλα κείμενα κατέναντι άλλήλων. Έκαστον 
τών μεγαλυτέραιν τμημάτων (είκ. 10) διαιρείται εις τρεις κατακορύφους ταινίας. Τό κέντρου τής 
μεσαίας ταινίας, ήτις είναι κατά τι εύρυτέρα τών λοιπών, κατέχει μονόγραμμα έντός κύκλου, τό 
όποιον πλαισιοΐ άνω καί κάτω άνά έν φύλλον άμπέλου με τήν κορυφήν προς τό κέντρον άπό τής 
ρίζης εκάστου φύλλου έκφύεται μίσχος συμμέτρως διχαζόμενος' οί μίσχοι τών δύο φύλλων ένοΰνται 
εκατέρωθεν καί σχηματίζουσι τό πλαίσιον τής μεσαίας ταινίας. Αΐ λοιπαί δύο ταινίαι κοσμούνται 
διά κλάδου άμπέλου τετράκις ελισσομένου, έντός τών ελίκων τοΰ οποίου παρίσταται έναλλάξ φύλλον 
καί βότρυς. Ή κυρία, (νοτία) πλευρά διαφέρει τής οπίσθιας (βόρειας) (μόνον φυσικά περί τής διατη
ρούμενης βόρειας πλευράς τοΰ άνατολικοΰ πεσσού δύναται νά γίνη μετά βεβαιότητος λόγος ένταύθα 
(είκ. 5), τοΰ δυτικού πεσσού δντος, ως εϊδομεν (είκ. 8), τελείως είς τό σημεΐον αυτό κατεστραμμένου) 
κυρίως κατά τούτο, ότι ή τελευταία αύτη δεν φέρει μονογράμματα, ούδ’ έ'φερέ ποτέ τοιαΰτα. Ό 
κύκλος έντός τοΰ οποίου θά έτίθεντο είναι κενός καί λείος, ούδαμοΰ δέ φαίνονται ίχνη μεταγενε- 
στέρας τυχόν έξαλείψεως αυτών, είναι δέ συνεπώς σαφές, ότι ευθύς έξ άρχής οί κύκλοι κατεσκευά- 
σθησαν άνευ μονογραμμάτων. Είναι δέ πρός τούτοις ή βορεία πλευρά άπλούστερον καί κατά τι 
άμελέστερον εΐργασμένη, ώστε πρόκειται προφανώς περί δευτερευούσης πλευράς. 1

Γ»/Μ> Ζ Arioy

Η

Είκ. Ια. Ή θέσις τών πεσσών.

1 Oriens Christ. 2 (1902) 430.
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Εικ. 2. Δυτικός πεσσός. Προοθια (νοτ.) οψις Είκ. 3. 'Ανατολικός πεσσός. Τό κάτω μονόγραμμα
μετά των μονογραμμάτων. Alinari, 20690. κατεστραμμένον. Alinari, 20689.
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Σχ. α.

J

Σχά'
Είκ. 3α. Κάτοψις θέσεως των πεσσών.

Των πλαγίων πλευρών (βλ. κυρίως εόί. 6) to κάτω μέρος (τοϋ ανώτερου τμήματος) κατέχει 
υδρία, έκ τής βάσεως τής οποίας εκφύονται εκατέρωθεν φύλλα ακάνθης. ’Από τής επιμελέστατα έν 
λίαν έκτύπω άναγλύφφ κεχαραγμένης άνευ λαβών υδρίας έκπηδοΰν δύο μεγάλοι κλάδοι αμπέλου, 
φέροντες προς τά έξω άνά τρεις βότρυς καί δύο φύλλα διαφόρου μεγέθους άναλόγως τοΰ χώρου. 
Δύο μικραί παραφυάδες, βλαστάνουσαι εξ έκατέρου τών κλάδων, ένοΰνται ευθύς υπέρ τό ατόμων τής 
υδρίας άπολήγουσαι εις τρίφυλλον άνθέμιον, έκ τής κορυφής τοϋ οποίου φύεται μέγα φύλλον αμπέλου. 
’Άνωθεν τοΰ φύλλου τούτου ένοΰνται οί κλάδοι, έκ δέ τοΰ σημείου τής ένώσεως ανέρχεται κατακο- 
ρύφως καρπός ροιάς, άπολήγων εις τριπλοΰν λεπτόν λογχοειδές φύλλον. Αί αντίστοιχοι πλευραί ενός 
έκάστου πεσσοΰ, αί φέρουσαι την διακόσμησιν ταύτην, δέν έχουσι τάς αύτάς διαστάσεις, άλλ’ ή μία 
είναι κατά τι στενοτέρα τής άλλης, ούτως ώστε καί αί άνα- 
λογίαι τής υδρίας διαφέρουσι καί οί βότρυες κρέμανται εις 
μέν τάς πλατυτέρας πλευράς χαμηλότερου εκατέρωθεν τής 
υδρίας, εις δέ τάς στενοτέρας υψηλότερου. Αί διαφοραί αΰται 
οφείλονται εις την ΰπαρξιν ορθογωνίου γλυφής κατά την μίαν 
τών γωνιών τοΰ κορμοΰ. Καί εις μέν τον ανατολικόν κορμόν ή 
γλυφή αύτη εύρίσκεται κατά την βορειοανατολικήν αύτοΰ γωνίαν, 
εις δέ τον δυτικόν κατά τήν βορειοδυτικήν, ώστε έν κατόψει 
νά έχουν τό σχήμα α. Οί παλαιότεροι μελετηταί συνάγουν δτι 
αί θέσεις τών πεσσών άντεστράφησαν εις γενομένας οίκοδο
μικάς μετατροπάς κατά τον 140ν αιώνα. Κατά τήν γνώμην των 
ή αρχική τών πεσσών θέσις ήτο τοιαύτη, ώστε αί γλυφαί νά
εύρίσκωνται ή μία έναντι τής άλλης, ΐνα προσαρμόζηται μεταξύ αυτών ή θύρα ως εις τό σχήμα β ’.

Έάν ό'ντως αί ορθογώνιοι αύταί γλυφαί προωρίζοντο νά δεχθοΰν θύρας, τότε είναι τελείως 
άσκοπος καί ακατανόητος ή έπεξεργασία καί τών τεσσάρων πλευρών, διότι μία τουλάχιστον θά έδέ- 
χετο τον τοίχον καί θά ήτο επομένως ακατέργαστος. Έπί πλέον αί πλευραί τών παραστάδων καί ή 
γλυφή επομένως συγκλίνουσιν έλαφρώς προς τά άνω, προϋποθέτουσαι θύρας τραπεζοειδείς, πράγμα 
δυσκολώτατον, άν μή αδύνατον. Ούτως αποκλείεται ή χρησιμοποίησις τών πεσσών αυτών ως παρα
στάδων θύρας 2.

Αί τέσσαρες πλευραί τοΰ κιονοκράνου είναι δμοιαι (είκ. 10). Τήν βάσιν του περιβάλλει άνα- 
λελυμένον ιωνικόν κυμάτιον. Ή κυρίως παράστασις άποτελεΐται έκ δύο ύπερκειμένων ήμίσεων 
φύλλων ακάνθου, έκ τών οποίων φύονται όριζοντίως δύο κλάδοι άπολήγοντες κατά τήν γωνίαν τοΰ 
κιονοκράνου εις ή μίση λεπτά φύλλα ακάνθου, συσπειρούμενοι προηγουμένως άπαξ προς τά κάτω. 
Κατά τον διαχωρισμόν τών κλάδων φύονται δύο μικρά καί δύο μεγαλύτερα φύλλα λεπτής ακάνθου, 
φέροντα στροβιλίσκον μεταξύ αυτών. Έκ τοΰ κέντρου, ύπεράνω τοΰ στροβιλίσκου τούτου, κατέρχονται 
σχηματίζοντες τρίγωνον κλάδοι τέμνοντες κατά τήν διαδρομήν των τά φύλλα τά έκ τοΰ κέντρου 
έκφυόμενα. Έκ τής κορυφής τοΰ τριγώνου έκπηδοΰν τό έν υπέρ τό άλλο δύο ζεύγη μικρών φύλλων, 
οί δέ κλάδοι έφαπτόμενοι μετά τών οριζοντίων κλάδων άπολήγουσιν εκατέρωθεν εις έκφυομένην έκ 
κάλυκος λεπτήν άκανθον, δίς διχαζομένην καί φέρουσαν μεταξύ τών φύλλων προς τά αριστερά 
βαίνοντα στροβιλίσκον. Έκάστην πλευράν τοΰ κιονοκράνου συμπληροΐ στρόβιλος εκατέρωθεν τών 
άκανθών τής βάσεως. Αί γωνίαι έμφανίζουσαι μικράς διαφοράς είναι έσχηματισμέναι έκ τής άπο- 
λήξεως τών κεντρικών κλάδων μορφοΰνται ούτω μεγάλα ή μικρά φύλλα εις άπλοΰς ή συνθετωτέρους 
συνδυασμούς- αί άνώτεραι κορυφαί κύπτουν άλλοτε μέν βαθέως προς τά έξω (είκ. 20), άλλοτε δέ 
ό'χι. Τον άβακα κοσμεί σειρά διχασμένων ανθεμίων, φερόντων εις τό κέντρον σχήμα άμυγδαλοειδές.

Τό έπίθημα κοσμείται υπό κυματίου ανθεμίων έκ πλατέων φύλλων ακάνθης, φέρει δέ εις τό 
άνω μέρος κόσμημα οδοντωτόν. Ή άνω έπιφάνεια τοΰ κιονοκράνου είναι έλαφρώς έπικλινής κατά 
τάς τέσσαρας πλευράς.

1 Or. Christ. 2 (1902) 429.
2 Κατωτέρω (έν σ. 82) θέλομεν ΐδει ποιος ό αρχικός αυτών προορισμός.
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Είκ. 4. Ανατολικός πεσσός. 
’Ανατολική πλευρά.

Είκ. 5. ’Ανατολικός πεσσός. 
Βορεία πλευρά.

Είκ. 6. ’Ανατολικός πεσσός. 
Δυτική πλευρά.

Είκ. 7. Δυτικός πεσσός. 
’Ανατολική πλευρά.

Είκ. 8. Δυτικός πεσσός. 
Βορεία πλ.ευρά.

Είκ. 9. Δυτικός πεσσός. 
Δυτική πλευρά.
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Είκ. 10. ’Ανατολικός πεσσός. Anderson, 14.502.
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Δυο ειδικά βιβλία, έκδοθέντα άμψότερα κατά τό 1936, μάς πληροφορούν περί τών 
πεσσών τά εξής: Τό εν, δτι ή τέχνη των είναι άνεπαρκώς καθωρισμενη', το δ έτερον, 
δτι ό τόπος τής προελεΰσεώς των είναι ή ’Αντιόχεια και μάλιστα δτι είναι δείγματα 
τής τέχνης τής πόλεως ταΰτης2, επειδή έν τών μονογραμμάτων έθεωρηθη δτι αναλύεται 
είς την λέξιν «Άντιόχειος», ή άνάλυσις δμως ταΰτη δεν φαίνεται ορθή (βλ. κατωτέρω). 
Ή χρονολογία δέ τών πεσσών έβασίζετο κυρίως επί τού παραλληλισμού προς τό μνη- 
μεΐον τού Τάκ-ί-μποστάν, τό όποιον έθεωρεϊτο ώς έ'ργον τού έτους 600, νύν δμως 
θεωρείται δτι έξετελέσθη μεταξύ τών ετών 450-753.

Κατόπιν τών ώς άνω έκτεθέντων θεωρούμεν σκόπιμον νά έξετάσωμεν τούς πεσσούς 
άνεπιρέαστοι έκ τών μέχρι τούδε γνωμών άρχόμενοι τής έρεύνης υμών έκ τού τόπου 
τής προελεΰσεώς των δηλ. τής Πτολεμαΐδος.

Ή Πτολεμαις4 άπό τού 638 είναι κτήσις αραβική. Τώ 1104, μετά πείσμονα

1 R. Kautzsch, Kapitellstudien, Beitrage zu einer 
Geschichte des spatantiken Kapitells im Osten vom 
vierten bis ins siebente Jhdt., Berlin 1936 (evStudien zur 
spatantiken Kunstgeschichte 9), 185... «die beriihmten 
Pfeiler von Acre vor San Marco. Sie sind nur leider 
auch nicht datiert und ihre Kunst ist noch nicht befrie- 
digend erklart: » οί λόγοι ούτοι τοΰ Kautzsch είναι 
τοσούιω μάλλον χαρακτηριστικοί, καθ’ δσον γνωρίζομεν 
τήν έπιμελεστάτην καί εξονυχιστικήν ερευνάν τοΰ συγ- 
γραφέως περί τών κιονόκρανων τών χρόνων τούτων.

2 J. Strzygowski, L’ancien art chretien de Syrie 
(Etude preliminaire de G. Millet), Paris 1936 p. 23: «Je 
me suis egalement occnpe del’art d’Antioche apropos 
des deux piliers d’Acre dresses aujourd’hui a Venise», 
p. 24 . . . «les piliers d’Acre, dont les monogrammes 
semblent demotrer qu’ils proviennent d’Antioche». Βλ. 
έπίσης Strzygowski, Oriens Christianus 2 (1902) 430 -1 
ένισχυμένον μάλιστα υπό τοΰ Keil, βλ. έπίσης Β. Ζ. 12 
(1903) 697, όπου ό ίδιος ό Strzygowski συντόμως ανα
φέρει είς τά βιβλιογραφικά σημειώματα τήν ώς άνω 
μελέτην του: «Der machtige orientalische Faktor im 
Wesen der byzantinischen Kunst war die syrisch-antio- 
chenische Richtung. Es war bisher nur schwer moglich 
sich eine Vorstellung von dem Kunstgeiste, der vom 
Erdboden verschwundenen Metropole Syriens, von 
Antiochien zu machen. Nun suche ich mit Hilfe der 
Monogramme der beiden Pfeiler von Acre diese Lticke 
auszufiillen.Damit rtickt eine gauze Reihe von Denkma- 
lern in dieses Zentrum». Έφιστώ ιδιαιτέρως τήν προ
σοχήν έπί τής τελευταίας φράσεως ή όποια δεικνύει 
ποιον τό κύριον επιχείρημα τοΰ Strzygowski διά νά 
κατατάξη τούς πεσσούς είς τήν τέχνην τής ’Αντιόχειας 
καί πώς δι’αΰτοϋ τοΰ τρόπου θέλει νά «δημιουργήση» 
τρόπον τινά τήν τέχνην ταύτην.

3 Κ. Erdmann, Das Datum des Tak-I-Bustan, έν Ars 
Jslamica IV (1937) 79-97.

4 Ή πόλις ώνομάσθη Πτολεμαις κατά πάσαν πιθανό
τητα τφ 280 π. X. έπί Πτολεμαίου τοΰ 2°ν τοΰ Φιλαδέλ- 
φου. Έκτοτε τό όνομα διατηρείται μέχρι τοΰ μεσαίωνος, 
άλλοτε μόνον καί άλλοτε έν συνδυασμφ πρός τό Άκκον. 
Συνηθέστερον όμως είναι τό Πτολεμαις. Ώνομάζετο δέ:

Έβραϊστί Άκ-σάφ, άραβιστί Άκκά, ελληνιστί (έκ τής 
ρίζης ταύτης) Άκκόν, είς Αιγυπτιακός έπιγραφάς ώς 
Άκκα, (ΑΚΚΟ). Είς άσσυριακάς ώς Άκκοΰ. Πρό τοΰ 
’Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου, ονομάζεται είς τήν ελληνικήν 
γλώσσαν Άκη, βλ. Στράβωνα· σ. 758 καί Στέφανον Βυ
ζάντιον έν λέξει. Κατά μίαν άλλην έκδοχήν ή διπλή ονο
μασία οφείλεται είς δύο άδελφούς βλ. Tafel et Thomas 
(έν Fontes rerum austriacarum II, 13), Wien 1856, 409 
σημ. 4 «est civitas binonia: vocatur enim Ptolemais 
et Accon, eo quod duo fratres»..., τήν αυτήν παρά- 
δοσιν γνωρίζει καί ό περίφημος έπίσκοπος καί χρονο
γράφος Γουλιέλμος τοΰ Τύρου, Guillaume de Tyr et 
ses continuateurs, Texte fr. du XIII s., revue er annote 
par Paulin Paris. Paris 1879 (Firrnin - Didot) I. 369 : 
«L’eu dit que deus freres la fonderent: li uns avoit non 
Ptolemeus, li autre Aeon». Είς τήν πόλιν αυτήν, έκτι- 
σεν ό Ηρώδης θέατρον καί έπί Κλαυδίου άποκτφ τό 
δικαίωμα αΰτοτελείας καί ονομάζεται Claudia Caesarea. 
Τήν έπισκέπτεται ό Άπ. Παΰλος μετά τήν είς Ελλάδα 
περιοδείαν του. ’Αποκτά ένωρίτατα έπισκόπους Mansi, 
Sacrorum conciliorum amplissima collectio 11,1307.111, 
568. IV, 1400. 1425, VII, 325, 402, 557. VIII, 1082. XI, 
176, όπου καί τά ονόματα τών επισκόπων τούτων, καί 
υπάγεται βεβαίως είς τό Πατριαρχεΐον ’Αντιόχειας. Echos 
d’Orient 10 (1907) 97, 145 άρθρα τοΰ S. Vailhe. Έχει 
μεγάλην έμπορικήν κίνησιν λόγφ τοΰ ότι ό λιμήν της 
είναι έκ τών καλυτέρων τής συριακής άκτής. Grande 
Encyclopedie franijaise έν λ. Acre.

’Από τής έποχής τών σταυροφόρων έπεκράτησε μέχρι 
σήμερον έν τή Δύσει νά λέγεται S4 Jean d’Acre, έξ άφορ- 
μής τοΰ μητροπολιτικοΰ ναοΰ, οστις ήτο καθιερωμένος 
είς τόν Άγ. Ίωάννην. Έκ τής νεωτέρας ιστορίας είναι 
γνωστή ή καταστροφή τοΰ Βοναπάρτου είς τό St Jean 
d’Acre τό 1799, όπου έλαβον μέρος τινές τών ένδοξο- 
τέρων στρατηγών τής Γαλλίας: ό Kleber, Murat, Bon, 
Lannes, Reynier. Άπωλέσθησαν τότε 4000 άνδρες, τό 
ήμισυ περίπου τής στρατιάς.

Περισσότερα περί Πτολεμαΐδος βλ. είς τό άρθρον τοΰ 
L. Pirot είς λ. Acre έν Dictionnaire de la Bible (ed. par 
Vigoureux), Paris 1895-1912. I, 108-112 καί συμπλ. 
(1928), 38-42 βλ. έπίσης ένταΰθα ύποσ. 5 έν σελ. 79.
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αγώνα, καταλαμβάνεται, πέντε έτη μετά την κατάληψιν των Ιεροσολύμων, υπό τοΰ 
Βαλδουΐνου τοΰ 1ου, διωκεΐτο δέ δι’ ύποκομίτων έξαρτωμένων έκ των βασιλέων τής 
'Ιερουσαλήμ1. Ή σημασία τής Πτολεμαΐδος δλονέν ηΰξανεν καταφαίνεται δέ τοΰτο 
έκ τοΰ πείσμονος άγώνος προς άνάκτησίν της, δτε, μετά την πανωλεθρίαν τοΰ 1187 
παρά τό Χαττίν, ό Χαλίφης τής Αίγυπτου Σαλά-εντ-ντίν, άφοΰ πρότερον κατέλαβεν 
δλην σχεδόν την Συρίαν (Τυρόν, Τρίπολιν, ’Αντιόχειαν), καταλαμβάνει τέλος καί αυτήν 
την Πτολεμαΐδα. Έπί τρία έτη έμεινεν εις χείρας τοΰ ίσχυροΰ Σα?ω.-εντ-ντίν, κατά τό 
διάστημα δέ τοΰτο πολιορκεΐται υπό τοΰ βασιλέως τής Ιερουσαλήμ Γουΐδου Ντε 
Λουσινιάν (Guy de Lusignan) τή βοήθεια των ΓΙισαίων. Ό στρατός αυξάνεται τη 
συνδρομή όλων σχεδόν των ιπποτών τών ευρισκομένων εν Συρία καί Παλαιστίνη, οί δέ 
Γενουήνσιοι έρχονται εϊς επικουρίαν μετά στόλου. Εις τήν Πτολεμαΐδα συγκεντροΰται 
δ,τι μεγαλύτερον καί ίσχυρότερον είχεν νά επίδειξη κατά τήν εποχήν εκείνην ή Ευρώπη 
εις βασιλείς, τά ονόματα τών οποίων υπήρξαν έκ τών ένδοξοτέρων τοΰ Μεσαίωνος. Διά 
τήν τελικήν φάσιν τοΰ άγώνος καταφθάνουν εκεί τήν 13 ’Απριλίου τοΰ 1191, ό Φίλιππος 
Αύγουστος βασιλεύς τής Γαλλίας, τήν 8 Ιουνίου, ό 'Ριχάρδος I0? ό Λεοντόκαρδος, 
βασιλεύς τής ’Αγγλίας, προ ολίγου δέ ειχον φθάσει τά υπολείμματα τοΰ θρυλικού 
Φριδερίκου 1ου τοΰ Βαρβαρόσσα. Κατά τον ’Άραβα χρονογράφον 'Ραχίδ-εντ-ντίν, 
συνεκεντροΰντο κατά καιρούς υπέρ τάς 600000 ανθρώπων (εντός καί έκτος τών τειχών). 
Είναι ή μεγαλυτέρα συνάντησις τοΰ χριστιανικού καί ίσλαμικοΰ κόσμου. Τέλος τήν 13 
’Ιουλίου 1191 παραδίδεται ή πόλις. Καί αυτό έτι τό ξύλον τοΰ πραγματικού Σταυροΰ 
φαίνεται, δτι είχεν άπαγάγει δ Σαλά-εντ-ντίν εις Πτολεμαΐδα, διότι δ Φίλιππος-Αύγου- 
στος τό απαιτεί μετ’ άλλων ανταλλαγμάτων διά τήν άπελευθέρωσιν τής φρουράς1 2.

Εκατόν έτη ακριβώς παραμένει ή πόλις εις χείρας τών σταυροφόρων, μέχρι τής 
13 ’Ιουνίου τοΰ 1291. Κατά τό διάστημα τοΰτο φθάνει εις τον κολοφώνα τής ακμής της; 
γίνεται πρωτεύουσα τών σταυροφόρων μετά τήν πτώσιν τής Ιερουσαλήμ καί έδρα τοΰ 
Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων. Είναι έδρα δλων τών θρησκευτικών, πολιτικών, στρατιω
τικών καί λοιπών αρχών καί κέντρον τών περίφημων σταυροφοριακών ταγμάτων3.

1 Περί τών ονομάτων αυτών καί τής μεταγενεστέρας 
εκκλησιαστικής διοικήσεως καθώς καί τών λατίνων επι
σκόπων τής πόλεως βλ. έν συνδυασμφ τά εξής: La Quien, 
Oriens Christianus II, 816. Ill, 1329-1336. P-B. Gams, 
Series episcoporum Ecclesiae catholicae, Ratisbonne 
1870, 434 καί suppl. 1870-85 Leipzig 1931 (νέα έκδοσις 
εόρίσκεται ύπό επεξεργασίαν). Du Cange, Les families 
d’outre mer, Paris 1869, 646-648. 777-780. Zeitschrift des 
Deutschen-Palastina Vereins 10 (1887) 1-48 όλως εξαιρε
τικής έπιμελείας άρθρον τοΰ R. Rohricht. Eubel, Hierar- 
chiacatholicamedi aevi, Munster 1898,1,66κ.έ. ΙΙ,88κ.έ.

2 Τήν κατάληψιν καί τήν έπακολουθήσασαν τρομερόν 
σφαγήν τών αιχμαλώτων περιγράφει εις λατινικόν ποίημα, 
πλήν άλλων χρονογράφων καί ό μοναχός Άΰμαρος, εις 
■ζωηρότατου ΰφος. Haymari monachi, De expugnata
Accone liber tetrastichus, ed. P. E. D. Riant, Lyon 
1866 (εις 200 αντίτυπα)· άλλας εκδόσεις βλ. έν Potthast, 
Bibl. I2 571. Έκ τοΰ ποιήματος παραθέτομεν ενταύθα 
δυο τετράστιχα μόνον (204 καί 205).

Nam quadris, lapidibus undiaque sublatis 
Omne jam amiserat robur firmitatis·
Columnis et portibus subtus coaptatis 
Ruitura funditus, tantum concrematis.
Lapsu turns igitur territi timore,
Pessimo in dubiis rebus suggestore 
Turci pertinaciae posito furore,
Civitatem offerunt supplicatum more.

3 Ή Πτολεμαΐς καρδία τής χριστιανωσύνης έν τή 
’Ανατολή, ελκύει καί αυτόν τόν "Αγ. Φραγκίσκον τής 
Άσσίζης, δστις έρχεται εις τάς άρχάς τοΰ 13ου αίώνος 
μέ δώδεκα ακολούθους του καί έγκαθιστα τούς Φραγ
κισκανούς τής Παλαιστίνης. ’Ολίγον άργότερον έρχεται 
ό Βενέδικτος τοΰ Arezzo· εύρίσκομεν εγκατεστημένους 
τούς δομινικανούς κ. άλ. Revue de 1’orient latin 1 (1893) 
526-35 (Bahne) λεπτομερέστερον δέ έν Ζ. D. Ρ. V. 10 
(1887) 1 κ. έξ. (άρθρον τοΰ Roricht). Τέλος τό 1228 έρχε
ται εις Πτολεμαΐδα ό Φριδερΐκος ό 2°s τής Γερμανίας 
καί τό 1254 ό "Αγ. Λουδοβίκος ό 9°? τής Γαλλίας.
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Τά όλίγα χαύχα άρχουν διά νά φανή ή σπουδαιόχης χής Πχολεμαίδος χαχά χην 
έποχήν χαΰχην. Οί Ίχαλο'ι χάχοιχοι χής πόλεως χαΰχης, είχον εις χήν άναχολιχην Μεσό
γειόν πλήρες σχεδόν εμπορικόν δίχχυον, κυρίως οί Ένεχοί, οί Γενουήνσιοι, οί Πισαϊοι 
κα'ι οί Άμαλφηνοί, διά χής έπιχηδείου αύχών εμπορικής πολιχικής έπεδίωξαν κα'ι 
καχώρθωσαν νά λάβουν εις χεΐράς χων δλον σχεδόν χό έμπόριον χής Αναχολής', χά 
πλοΰχη χής οποίας περιεβάλλονχο διά φανχασχικής καί ονειρώδους αξίας. Των κερδών 
χοΰχων έπωφελοΰνχο περισσόχερον πανχός άλλου αί ίχαλικαί αΰχαι πόλεις χάρις εις χάς 
καχαλλήλους ένεργείας χών άρχηγών καί χών συμβουλίων χων καί ενώ οί σχραχηγοί 
καί οί ναύαρχοί χων είναι όλιγώχερον γνωσχοΐ χών περίφημων σχαυροφόρων άρχηγών, 
δεν ύπήρξεν ή συνεισφορά χων μικροχέρα. Τάς πολεμικάς επιχειρήσεις εβλεπον κυρίως 
άπό οικονομικής άπόψεως, ούχω δέ πάνχοχε έζήχουν καί έπεχΰγχανον συμβάσεις διά 
χών οποίων θά είχον εμπορικά προνόμια, έν ή περιπχώσει ό άγων άπέβαινεν υπέρ 
αύχών. Καί έμάχονχο χόχε μεχά γενναιόχηχος καί ευφυΐας, μεχαχρέπονχες καί αύχά χά 
πλοϊά χων εις πολιορκηχικάς μηχανάς.

Πόσον ή οικονομική κυρίως άποψις ένδιέφερεν αύχούς φαίνεχαι εκ χών συμβάσεων, 
άς συνήπχον γνωρίζομεν χοιαΰχας συμβάσεις προς χούς αύχοκράχορας χοΰ Βυζανχίου1 2, 
χαρακχηρισχικώχερον όμως διά χήν πρωχεΰουσαν σημασίαν ήν ειχον χά έμπορικά χων 
συμφέρονχα είναι, όχι συνήπχον συμβάσεις καί προς χούς άλλοπίσχους μουσουλμάνους3, 
ένω χό σχαυροφοριακόν πνεύμα εΰρίσκεχο εις χήν άκμήν χου. Εις χάς συμβάσεις μεχά 
χών Κομνηνών παρείχονχο εις χάς Ίχαλικάς πόλεις προνόμια άχελείας καί πολύ πλέον 
χοΰχου, δικαιώμαχα έγκαχασχάσεως εις χάς κυριωχέρας πόλεις χής Βυζανχινής έπικρα- 
χείας- άνχί χοΰχων αί πολιχεΐαι αύχαι άνελάμβανον άλλοχε μεν χήν ύποχρέωσιν παροχής 
θεχικής βοήθειας είς χόν αύχοκράχορα ένανχίον εχθρού (π. χ. χού βασιλέως χής Σικελίας), 
άλλοχε δέ ΰπεχρεούνχο μόνον νά μή συμμαχήσουν μεχ’ άλλου (π. χ. χού αύχοκρ. χής 
Γερμανίας) ένανχίον χής βυζανχινής αύχοκραχορίας. Είς χάς συμβάσεις, πλήν χού 
σχραχιωχικού περιεχομένου περιελαμβάνονχο διαχάξεις, διά χών όποιων παρεχωρούνχο 
χελωνειακά καί έμπορικά προνόμια, άλλά καί παροχαί, αί όποιαι συνίσχανχο καχά 
κανόνα είς μίαν εκκλησίαν, μίαν συνοικίαν, μίαν άγοράν, μίαν οδόν, ένα λουχρόν καί 
άλλα. Οΰχω έγκαθίσχανχο είς χήν συνοικίαν ώς είς χήν ιδίαν αύχών παχρίδα. Αί παροικίαι

1 Περί χοΰ εμπορίου χών πόλεων χοΰχων είς χόν 
μεσαίωνα παραμένει ακόμη κλασσικόν χό έργον χοΰ W. 
Heyd (χό έχρησιμοποίησα έν xfj γαλλική έπηυξημένη 
μεταφράσει τοΰ Furcy Raynaud), Histoire du com
merce du Levant an moyen - age. Leipzig 1885 2 T.

2 Περί αύχών A. A. Vasiliev, Histoire de l’empire
byzantin, Paris 1932, passim, καί π. χ. II, 142, Λεπτο- 
μερέστερον καί πλήρη περί χών συμβάσεων βιβλιογρα
φίαν, δι’ής δόνανχαι νά εύρεθοΰν χά χε κείμενα καί ό,τι 
σχετικόν πρός αύτάς βλ. παρά Fr. Dolger, Regesten 
der Kaiserurkunden des Ostromischen Reiches von 
565-1453. Munchen - Berlin 1925, II βλ. π. χ. χούς έξης 
αριθμούς 1081 χοΰ έχους 1082, οί Ένεχοι θεωροΰνχαι 
δούλοι χοΰ αύχοκράχορος (’Αλεξίου), 1365 χοΰ έχους 1147 
επί Μανουήλ, 1370 (έχ. 1149) σύμβασις μεχά χής Πίζης,

1499 (εΐ· 1170) μέ χής ιδίας, 1610 (έχ. 1192) μεχά χών 
Γενουηνσίων αναφέρω μερικάς χών συμβάσεων ώς χά 
ασφαλέστερα δείγμαχα χής σπουδαιότηχος χών εμπορι
κών χούχων σχέσεων, αΐτινες ήσαν συνδεδεμέναι μέ στρα
τιωτικός καί πολιιικάς εκατέρωθεν ύποχρεώσεις.

3 Γνωρίζομεν πράγματι εμπορικήν σύμβασιν χών 
Ενετών μετά χοΰ έμίρου τής Πχολεμαίδος, χρονολογου- 
μένην άπό χοΰ 1304, ήχοι όλίγα μόλις έχη μεχά χήν ανα
χώρησην χών Χριστιανών έκ χών άκχών χής Συρίας καί 
χής Παλαιστίνης. Βλ. Comte de Mas Latrie, έν Archives 
de l’Orient latin 1 (1881) 403 κ. έξ. «En continuent 
a defendre de leur mieux les possessions territoriales 
et les privileges commerciaux qu’ils avaient obtenus 
des princes chretiens et des souverains musulmans, ils 
n’eurent plus qu’un but, les profits du negoce».
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αΰται κατά καιρούς ήκμαζον πολύ, συγκεντρούσαι πολυαρίθμους κατοίκους- γνωρί- 
ζομεν μάλιστα πόσον έπικινδΰνως μεγάλην έ'κτασιν ειχον λάβει έν Κωνσταντινουπόλει.

Έν Πτολεμαΐδι ένδι,αφέρει ημάς ή παροικία των Γενουηνσίων, διότι ώς θά ίδωμεν 
αμέσως κατωτέρω, οί υπό έξέτασιν πεσσοί προέρχονται εκ τίνος πύργου αυτών. Ή 
Πτολεμαΐς ήτο εκ των σπουδαιοτέρων πόλεων των σταυροφόρων επί τής συριακής 
ακτής καί προ τής πτώσεως των Ιεροσολύμων, λόγω τής οικονομικής, θρησκευτικής καί 
στρατιωτικής σημασίας ήν είχε, καθ’όσον άπετέλει τό κέντρον τοΰ διαμετακομιστικοΰ 
εμπορίου όλου σχεδόν τοΰ τότε γνωστού κόσμου1 (είκ. 11). Έν τή πόλει ήδρευον αί 
εκκλησιαστικοί άρχαί ύπήρχον δε 42 τουλάχιστον ναοί, περιεφρουρεΐτο δε ίσχυρώς 
έ'χουσα 17 πύλας καί 22 πύργους2. Ή Γένουα, ή οποία είχε διά τό Τυρρηνικόν πέλαγος 
την σημασίαν, ήν εϊχεν ή Βενετία διά την Άδριατικήν, ήσκει από τοΰ 11ου ήδη αίώνος 
τολμηράν εμπορικήν πολιτικήν άνά πάσαν σχεδόν τήν Μεσόγειον3.

Μετά τήν έγκατάστασιν των σταυροφόρων εις τήν ΙΙτολεμαΐδα ή παροικία των 
Γενουηνσίων καθίσταται π?νουσιωτάτη έχουσα μεγάλα εισοδήματα4, άτινα μάς είναι 
γνωστά εκ διασωθέντος λεπτομερούς καταλόγου5. Εις τον παρατιθέμενον (είκ. 12 καί 17) 
παλαιόν χάρτην τής Πτολεμαΐδος, δστις παρά τον πρωτόγονον αυτού τρόπον κατασκευής 
είναι σαφέστατος, διακρίνομεν εύθύς εις τό μέσον τοΰ λιμένος τήν θέσιν τών Ενετών

1 Ε. Rey, Les colonies .... 451.
2 R. Rohricht έν Z. D. P. V. 10 (1887) 304.
3 W. Suida. Genua 1906, 5.
4 Arch, de l’Or. lat. 2 (1884) 213 κ. έξ.
5 Περί Προλεμαΐδος σύντομον πληροφορίαν βλ. έν 

Grande Encyclopedic fran. έν S* Jean d’Acre. Πλέον 
έκτεταμένην μελέτην και συγχρονισμένην άπό βιβλιο
γραφικής άπόψεως έν Dictionnaire d’histoire et de geo- 
graphie ecclesiastique (ed. Mgr. A. Baudrillar, A. Vogt, 
et U. Rouzies) Paris 1912-(λ. Acre) άρθρον τοΰ S.Vailh£. 
Εις συμπλήρωσιν τούτων λίαν επιμελή έργαοίαν τού Ε. 
Rey, Les colonies francques en Syrie aux XI1 et Xlll 
siceles, Paris 1883, κυρίως μέν άπό τής σελ. 451-71 μεταξύ 
τών σελ. 462-3 σχέδιον τής πόλεως μετά τών περιχώ
ρων (εΐκ. 11). Δυστυχώς έκ τοΰ σχεδίου δέν δύνανταί τις 
νά συμπεράνη πολλά, είναι όμως ύπό κλίμακα, ουτω 
δέ συνδυαζόμενον μετά τοΰ έν είκ. 12 καθίσταται χρησι- 
μώτατον ιδίως διά τήν έκτίμησιν τών αποστάσεων. Περί 
τής πόλεως Acre ό Rey πολλάκις ποιείται λόγον καί 
αλλαχού τοΰ βιβλίου, ό πίναξ Ομως δέν είναι πίνήρης- 
οϋτω παραλείπει νά παραπέμψη καί εις τάς έξης έτι σελ. 
4, 8, 70, 71, 114, 115, 197, 198, 204, 217, 222, 224, 230, 
231. Τοΰ G. Rey, Etude sur les monuments de l’archi- 
tecture militaire des croises en Syrie et dans 1’ile de 
Chypre (έν Collection de documents inedits sur l’his- 
toire de France publies par les soins du ministere de 
1’instruction publique, lcr Serie, Histoire Politique), 
Paris 1871. Δύο σημαντικά άρθρα τοΰ R. Rohricht, 
Studien zur mittelalterlichen Geographie und Topo- 
graphie Syriens καί τό προαναφερθέν Syria sacra καί 
τά δύο έν Ζ. D. Ρ. V. 10 (1887) 300-8 (βιβλιογρ. σημ. 
σελ. 2). Τέλος ή νεωτέρα μελέτη, καθ’ όσον γνωρίζω,

περί Acre εύρίσκεται εις τό βιβλίον τοΰ C. Enlart, Les 
monuments des croises dans le royaume de Jerusalem, 
Architecture religieuse et civile, Paris 1925-6 II, 2 v. 

έξ.πίν. 51-7. Περί τών έκάστοτε συμβάσεων τών Γενουην
σίων έν Historiae patriae monumenta 7, 8 Lieber 
Jurium reipublicae Genuensis. Augustae Tauriorum 
(Torino) 1854 κ. έξ. ή κατάταξις είναι εύκολος- καί ίν 
Dolger, Regesten . . . , II. Περί τής συμμετοχής τών 
Ιταλικών πόλεων εις τάς σταυροφορίας βλ. W. Heyd. 
Histoire du commerce, I, 136 κ. έξ. διά τήν βοήθειαν, 
ήν θά παρείχον οί Ενετοί εις τόν Γαδεφρέδον de 
Bouillon κατά τό έτος 1100 πρό τής άποτυχούσης τότε 
καταλήψεως τής Πτολεμαΐδος, έζήτησε δι’ έκάστην κατα- 
ληφθεΐσαν καί , καταληφθησομένην πόλιν παραθαλάσ
σιόν τε καί μή τήν παραχιύρησιν μιας έκκλησίας, κατάλ
ληλον χώρον διά τήν άγοράν, έπί πλέον δέ τό τρίτον 
τής πόλεως. Ό Ταγκρέδος, πρίγκιψ τής Αντιόχειας 
παρέχει εις τούς συμμάχους του Γενουηνσίους κατάλ
ληλον χώρον ΐνα κτίσουν εις τό Gibellum. Οί Ενετοί 
ζητούν τό 1123 διά τάς καταληφθησομένας πόλεις: 
Δρόμον, πλατείαν, έκκλησίαν, λουτρόν, κάμινον, (φούρ
νον) καί έλευθερίαν άπό τής πληρωμής τών φόρων. 
Ό Heyd έν σ. 14ό λέγει: «Les Genois contribuerent 
a la conquete du plus grand nombre (des villes)·· 
βλ. άνάλογα σ. 150, 153, 157 κ. άλ. Ό Γουλιέλμος τής 
Τύρου έν Guillaume de Tyr et ses continuateurs, Texte 
fr. du XIII s. revue et annote par Paulin Paris, Paris 
1879 II, 373 έξ άφορμής τής καταλήψεως τής Πτολε
μαΐδος τό 1104 λέγει τά εξής : Biens tint (ό βασιλεύς 
τής Ιερουσαλήμ) aGenevois leur convenant (ύπόσχεσιν), 
et par desus leur dona de bians dons (πολλά δώρα).
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Είκ. 11. Χάρτης τής Πτολεμαΐδος κατά τόν Rey, Les colonies franques κλπ.

Είκ. 12. Χάρτης τής Πτολεμαΐδος κατά τόν Marino Sanuto.

(Locus Venetorum), πλησίον αυτών την των Πισαίων (Pisaui) καί ούχί μακράν τών 
Γενουηνσίων (Locus Januensii). Ό χάρτης οΰτος παρά τώ Marino Sanuto1 έχαράχθη 
κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 13ου αίώνος, επ’ αύτοΰ δε παρίσταται σαφώς ή θέσις 
έκάστης παροικίας καθώς κα'ι τών λοιπών κτισμάτων τής πόλεως.

1 Marinus Sanutus dictusTorsellus, Liber secretorum 
fidelinm crucis super Terrae Sancta· αποτελεί τόν 
δεύτερον τόμον εις τά υπό τοΰ Jac. Bongars (1554-1612) 
έκδοθέντα εις ενα τόμον Gesta dei per Francos sive...

orientalium expeditionum et regni francorum bieroso- 
limitani Historia, Hanoviae (Άννόβερον) 1611, μετά τήν 
σελ. 282, ακολουθούν πίναξ (αντί σελ. 283-4) καί πέντε 
γεωγραφικοί χάρται, τδν ό πέμπτος τής Πτολεμαΐδος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:55 EEST - 54.226.8.97



AE 1938 Οί πεσσοί τής Πτολεμαΐδος 81

Οί Ιταλοί εγκαθιστάμενοι εις Πτολεμαΐδα μεταφέρουν τάς συνήθειας τής πατρί- 
δος των. Οΰτω δέ καί την επικρατούσαν εκεί συνήθειαν δπως κτίζουν πύργους εντός 
τής πόλεως, μεταφέρουν καί εις την Πτολεμαΐδα, καθώς μανθάνομεν εκ των γραπτών 
πηγών1 καί τοϋ χάρτου τοΰ Sanuto (είκ. 12). Είδικώτερον γνωρίζομεν, δτι δύο τουλά
χιστον πύργοι τής Πτολεμαΐδος άνήκον εις τούς Γενουηνσίους2. Τό γεγονός δέ καί 
μόνον δτι είναι έκτισμένοι εντός τής πόλεως, θά ήρκει να μάς πείση δτι οί πύργοι

Είκ. 13. Πύργος τών Embriaci έν Γένους.

ούτοι είναι κτίσματα τών Ιταλών καί δχι 
τών έντοπίων προκατόχων τής Πτολεμαΐδος, 
καί αν έ'τι δεν εΐχομεν ρητάς περί τούτου 
πληροφορίας.

Πώς ήσαν οί πύργοι ούτοι δυνάμεθα 
ευκόλως να φαντασθώμεν άναλογιζόμενοι 
απεικονίσεις πόλεων κατά τον μεσαίωνα. 
Παραθέτω δύο εικόνας τής Γενούης, τής καί 
μητροπόλεως τοΰ ενδιαφέροντος ημάς τμή
ματος τής Πτολεμαΐδος. Εις την είκ. 13

ΕΙκ. 14. Ξυλογραφία τής Γενούης (μέσα 15ου αΐώνος).

φαίνεται ό έ'τι καί σήμερον σωζόμενος πύργος τών Embriaci εις τό μέσον τής πόλεως. 
Ή είκ. 14, άπεικονίζουσα την Γένουαν κατά τά μέσα τοϋ 15ου αΐώνος, δίδει σαφή την 
διάταξιν τής πόλεως, μετά τών εκκλησιών, πύργων καί λοιπών κτισμάτων3.

Άφοΰ λοιπόν εϊδομεν γενικώς τά τών ’Ιταλών παροίκων, έρχόμεθα νΰν εις πολε
μικόν έπεισόδιον, τό όποιον ύπήρξεν ή αφορμή τής μεταφοράς τών πεσσών εις Βενετίαν.

1 Ε. Rey, Les colonies . . , 4, ο του αναφέρει τό εξής 
έκ τοΰ χρονικού τοΰ Herniam Corner. « A Acre notament 
on voyait s’elever nombre de ces tours seigneuriales si 
repandues dans le nord de l’lralie». Τό αυτό λέγει και 
ό L. de Mas Latrie, Histoire de l’ile de Chypre sous le 
regne des princes de la maison de Lusignan, Paris 
1861. I, 375... «des tours que les Italiens avaient ele-

vees dans leurs maison suivant l’usage de leur pays».
2 R. Rohricht έν Z.D.P.V. 10 (1887) 308. turis : . . . 

nova Januensium . . . vetus Januensium.
3 At είκ. 13 καί 14 έλήφάησαν έκ τοΰ βιβλίου τοΰ 

Frederico Donaver, La storia della Republica di Ge
nova, Genova 1913, I παρά σ. 96 καί 296. Βλέπε έπίσης 
αυτόθι σ. 176 καί II 16.

11
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Ή διχόνοια μεταξύ τών σταυροφόρων ήτο κακόν, τό όποιον τούς έχαρακτηριζεν απο 
των αΰτοκρατόρων καί τών βασιλέων μέχρι κα'ι τού τελευταίου στρατιώτου ύπήρχον 
έριδες. Αί εμπορικά! πόλεις εύρίσκοντο εις διαρκή διάστασιν λόγω τής εμπορικής των 
αντιζηλίας, τώ δε 1256 έκρήγνυται μεταξύ Ενετών κα! Γενουηνσίων αιματηρότατος 
πόλεμος, ό όποιος διήρκεσε περ! τα 2 έτη, είχεν δε ως θύματα περ! τάς 20,000 ανθρώπων'. 
Αιτία τοΰ πολέμου τούτου υπήρξε βεβαίως κα! ενταύθα ή εμπορική αντιζηλία, ιδίως 
λόγω τής αύξανούσης δυνάμεως τών Γενουηνσίων, αφορμήν όμως έδωσε γεγονός δευτε- 
ρευούσης σημασίας, δηλ. τίς τών δύο θά κατείχε την εκκλησίαν τοΰ Αγίου Σάββα. 
Ένω πρότερον κατειχον αύτήν άμφότεροι, τώ 1256 οί Ένετο! εμφανίζουν είς τον 
διοικητήν τής Πτολεμαΐδος παπικόν γράμμα, διά τοΰ όποιου παρείχετο είς αυτούς τό 
δικαίωμα όπως κατέχουν αύτήν μόνοι. Οί Γενουήνσιοι παρουσίασαν άλλο γράμμα διά 
τοΰ όποιου έπίσης παρείχετο είς αυτούς ή αυτή εκκλησία. Έπηκολούθησαν έριδες κα! 
αντεγκλήσεις, κατά τάς όποιας έφονεύθη τις, ούτω δε ό πόλεμος έξερράγη. Παραλεί- 
ποντες τάς λεπτομέρειας κα! αμφιταλαντεύσεις τοΰ άγώνος έρχόμεθα είς τήν τελικήν 
κα! απόλυτον νίκην τών Ενετών οί Γενουήνσιοι έξαφανίζονται σχεδόν τελείως εκ τής 
πόλεως. Άπηγορεύθη μάλιστα όπως έχουν άνηρτημένην τήν σημαίαν των, όταν είσέρ- 
χωνται είς τό έξής εντός τοΰ λιμένος τής Πτολεμαΐδος: Πράγμα τό όποιον έσήμαινε κα! 
τελείαν απώλειαν τών εμπορικών των ώφελημάτων, διότι θά είσήρχοντο ώς ξένοι πλέον 
είς τον λιμένα. Θριαμβευτικώς ό νικητής Lorenzo Tiepolo μετέφερε ώς λάφυρα τούς 
υπό έξέτασιν πεσσούς είς τήν πατρίδα του Βενετίαν κα! έστησεν αυτούς ενώπιον τοΰ 
'Αγ. Μάρκου εκεί όπου κα! σήμερον τούς εύρίσκομεν1 2.

Έκ τής είς τήν αρχήν τής παρούσης μελέτης γενομένης περιγραφής εΐδομεν ότι 
οί πεσσό! ούτοι δεν είναι δυνατόν νά ήσαν παραστάδες θύρας, διότι κα! αί τέσσαρες 
πλευρά! είναι έπεξειργασμέναι, ώφειλον επομένως κα! αί τέσσαρες πλευρά! νά είναι 
όραταί: αί ορθογώνιοι γλυφά! είς μίαν τών γωνιών τών πεσσών, αϊτινες έθεωρήθησαν 
κατασκευασθεισαι διά νά δεχθούν θύρας, δεν είναι δυνατόν νά έχρησίμευσαν είς ούδέν 
άλλο είμή είς τό νά δεχθούν γωνίαν τοίχου: άπετέλουν οί πεσσό! αύτο! γωνιαίαν 
διακόσμησιν κτίσματος. Όθεν δέον ν’ άναζητήσωμεν λύσεις οος περίπου είς τάς είπ. 15 
ή 16. Ή γλυφή όμως τοΰ κορμού δεν έπεκτείνεται είς τό κιονόκρανον τούτο ήτο ελεύ
θερον κα! ορατόν πανταχόθεν. Ό τοίχος τον όποιον έδέχοντο οί πεσσοί, έξικνεΐτο μόνον 
μέχρι τοΰ κιονοκράνου, ήτο δηλ. περίπου 4 μέτρα υψηλός. Πρέπει έπίσης ν’άποκλείσωμεν 
τήν χρησιμοποίησήν τών πεσσών εντός κτίσματος (π. χ. εκκλησίας) κα! δι’ άλλους μεν

1 L. de Mas Latrie, Histoire de l’lle de Chypre sous 
le regne des princes de la maison Lusignan, . . 375. 
«Des calcules sans doute exageres, portent a vingt 
mille le nombre des victiraes qu’avait faites cette guerre 
fratricide ».

2 Κατά τόν 14°v αιώνα έπεχειρήθη οικοδομική των 
σύνδεσις μετά τοΰ 'Αγίου Μάρκου' κατά τόν 150ν κατε- 
στράφη έκ πυρκαϊά; ή βόρεια πλευρά τοΰ δυτικού πεσσού. 
Δείγμα αγάπης τού ένετικοϋ λαού προς τά σύμβολα αύτά 
τής νίκη; ύπήρξενή έντονος διαμαρτυρία τού έτους 1530 
έξ αφορμής ένό; νέου σχεδίου άρχιτεκιονικής συνδέσειος

τών πεσσών εισακουσθείσης τής διαμαρτυρίας οί πεσ
σοί έμειναν άθικτοι. Καί άργότερον έτι ζωγραφεΐται ή 
θριαμβευτική μεταφορά τών πεσσών, είς τήν οροφήν τής 
αιθούσης τής ψηφοφορίας τοΰ Palazzo Ducale ύπό τοΰ 
Fr. Montemezzano (πίν. 1), ενός τών καλλίτερων μαθη
τών τού Veronese. Ό πίναξ αυτός έζωγραφήθη είς τήν 
νέαν πτέρυγα τοΰ Palazzo Ducale, ήτις άνηγέρΰη μετά 
τήν πυρκαϊάν τοΰ 1577 καί πάντως πρό τοΰ 1609 έτους 
τοΰ θανάτου τοΰ καλλιτέχνου. Βλ. Thieme - Becker, 
Allgm - Lexikon d. Bildenden Kiinstler, όπου άναφέρε- 
ται ό πίναξ κακώς ώς «ή Σφαγή παρά τήν Πτολεμαΐδα».
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λόγους, άλλα κυρίως διότι τά κιονόκρανα καταλήγουν εις είδος τετραπλεύρου στέγης1.
Έξ όλων τούτων συνάγεται ότι οί πεσσοί εύρίσκοντο έν ύπαίθρω, δεν έ'φερον 

φορτίον τι καί ότι έδέχοντο γωνίαν τοίχου σχετικώς χαμηλού δη?;, ύψους περίπου 4 
μέτρων. Έχοντες προς τό παρόν ταΰτα ΰπ’ όψει, άς έρευνήσωμεν τάς γραπτάς πηγάς, 
ΐνα ίδωμεν τί περί αυτών μάς παραδίδουν.

’Αρκετοί χρονογράφοι παρέχουν πληροφορίας περί τών πεσσών. Σύγχρονος προς 
τά προμνημονευθέντα ιστορικά γεγονότα χρονογράφος είναι ό γράψας την continuatio 
τού Γουλιέλμου τής Τύρου, όστις λέγει: «Κατόπιν έκρημνίσθησαν ό πύργος καί όλαι αί 
οίκίαι τής όδοΰ τών (Γενουηνσίων) καί μετεκομίσθησαν εις Ένετίαν. Διά τών λίθων τών 
θεμελίων τού Πύργου καί τών στύλων καί άλλων λίθων έστερέωσαν οί Πισαΐοι καί 
οί Ενετοί τάς οδούς των». Ενταύθα άναφέρεται σαφώς ότι έκρημνίσθη ό Πύργος, 
επίσης ότι λίϋοι μετεκομίσθησαν εις Ένετίαν. Τέλος γίνεται λόγος περί «στύλων».

Είκ. 15 και 16. Αί είκονιζόμεναι Φέσεις ιών πεσσών.

’Ασφαλώς την μεταφοράν τών πεσσών τούτων εις Ένετίαν θά είχεν ύπ’ όψει ό χρονο
γράφος όταν έγραφε τό σχετικόν τμήμα τής Ιστορίας του1 2.

Έτερος σύγχρονος χρονογράφος επίσης άξιόπιστος, ό συνεχιστής τού Caffaro, 
λέγει: «Επίσης οί εχθροί έκρήμνισαν έκ βάθρων τον Πύργον (τών Γενουηνσίων) . . . 
καί άπήγαγον εις Βενετίαν τινάς έκ τών λίθων» . . . Κατωτέρω δε «εις Βενετίαν 
άπήγαγον λίθους καί τάς θύρας τού πύργου3».

1 Βλ. επίσης Saccardo έν Archivio Veneto 34 (1887) 
287 δπου καί αυτός αποκλείει τήν χρησιμοποίησιν εντός 
κτιρίου.

2 Ό Γουλιέλμος έγραψε την ιστορίαν του μέχρι τοϋ 
1184, άπέθανε τφ 1190. Τίς ό συνεχιστής δέν έχει είσέτι 
έξακριβωΟή. Guillelmus Tyrensis archiepiscopus, Hi- 
storia rerum in partibus transmarinis gestarum G. T. 
continuata belli sacra Hist, έν P. L. 201. 1043 D Apres fut 
abattue lor tor et toutes les maisons de lor rue, et furent 
portee un Venice. Des pierres du fondement de la tor et 
des piliers et des autres pierres fermerent (έστερέωσαν) 
Pisan et Venicien lor rues. (Οί Πισαΐοι πρώην σύμμαχοι 
τών Γενουηνσίων άπέστησαν αυτών καί έτέβησαν παρά 
τό πλευρόν τών Βενετών ολίγον πρό τοΰ πολέμου)

3 Μ. G. Η. (Monum. Germaniae Historica. ed. G. 
Pertz) S. S. Tom. XVIII Hannoverae 1863, 240. 6-7. 
Inimici autem turrem et omnes domos Januensium 
fonditus dirruerunt, et ex lapidibus turris cum galeis 
captis et hominibus quos ceperant Venecias transmi- 
serunt. 23-9. Veneti autem non attendentes quod Ja- 
nuenses non longe ab illo tempore eos de civitate

Acconis expellere potuissent, nec eciam ad litteras 
domini pape, turrim Januensium et rugam ipsorum 
fonditus dirruerunt; et adeo fondamentum turris fode- 
runt, quod ipsum fondamento aqua erecente barchas 
posuisse dicuntur, dicentes: Turris Januenshivi navigat / 
et pompas et allias facientes. Nam carceratos Venecias 
duxerunt; licet Januenses visis litteris papalibus suosa 
carcere relaxassent; de lapidibus turris et portas turris 
Venecias adduxerunt.

Τό γενουήνσιον τοϋτο χρονικόν τοΰ Caffaro έδημο 
σιεύίη επίσης παρά Muratori VI Mediolanum 1725. 
525-6. Ή πηγή αυτή θεωρείται έκ τών πλέον αξιόπιστων, 
βλ. τήν γνώμην τοϋ ειδικοί G. Saccardo έν Archivio 
Veneto 34 (1887) 291-2. Ε dessa la celebre cronaca 
cominciata dal Gaffaro verso il 1100, e condotta avanti 
da contemporaneamente ai fatti narrati, e per ordine 
publico, fino al 1300.

L’edizione di questo ciclo storico, a merito del quale 
Genova e la citta meglio istoriata del mondo per il 
medio - evo . . . Ivi il continuatore del Gaffaro che 
viveva contemporaneamente ai fatti narrati.
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Έρχόμεθα τώρα είς τούς μή συγχρόνους χρονογράφους, όχι όμως ολιγωτερον 
αξιόπιστους, καθόσον και αύτοι καί άλλοι πολύ μεταγενέστεροι, έχρησιμοποίουν άπολε- 
σθείσας καί αγνώστους ήμΐν πηγάς, πιθανώτατα δε συγχρόνους προς τά γεγονότα.

Ό Βενετός Andrea Dandolo, σχεδόν 
σύγχρονος1, των αρχών δηλ. τοΰ 14ου

Είκ· 17. Λεπτομέρεια έκ τής είκόνος 12.

αΐώνος, συμπληρών τάς ανωτέρω πλη
ροφορίας, λέγει ότι «ό κρημνισθείς πύρ
γος τών Γενουηνσίων ώνομάζετο Μοιι- 
zoja1 2». ’Άλλος ό Jacobus de Varagine, 
Γενουήνσιος αύτός, γράψει ότι «ό Πύρ
γος τον όποιον οί Γενουήνσιοι εΐχον 
κτίσει ήτο ώραιότατος (εύγενέστατος) καί 
ισχυρότατος3» καί ό Villani, όστις γρά
φει τό χρονικόν του Ίταλιστί, λέγει 
περίπου τά αυτά4. ΙΙαρατηροϋντες τώρα 
τον Χάρτην τοΰ Sanuto (είκ. 17), βλέ- 
πομεν μεταξύ τής συνοικίας τών Ενε
τών καί τών Γενουηνσίων στρογγύλον 
σημεϊον όνομαζόμενον «Amozoia5» οΰτω 
καθορίζεται άσφα?ιώς ή θέσις τοΰ κρη- 
μνισθέντος γενουατικοΰ πύργου.

Ό Η. Giblet, τοΰ όποιου ή ιστο
ρία δημοσιεύεται τό 1647, λέγει ότι 
οί πεσσοί εύρίσκοντο είς την «αυλήν 
τοΰ νέου πύργου τών Γενουηνσίων6». 
Τί είδους αυλή ήτο αυτή θά ίδωμεν
κατωτέρω.

Παραλείποντες άλλα χρονικά, ώς τό τοΰ Arnadi7, έρχόμεθα είς τούς νεωτέρους 
ιστορικούς. Ό F. Wilken είς τήν ιστορίαν τών σταυροφοριών αναφέρει ότι μετεφέρθη

1 D. Weber έν Ε. A. Cigogna, Delle Inscrizioni 
Veneziane, Venezia 1824, 372 «il primo nostro storico 
quasi contemporaneo» : . . .

2 Andrea Dandolo, Chron. Venetum έν Muratori 
(παλαιό έκδοσις) XII. 367 .... in Achon redeuntes 
cum praeda, locorum eorum, ac Turrim munitissimam 
dictarn Muzoja destruxerunt, cuntaque aedificia.

3 Jacobo de Varagine, Cbronica de civitate Januensi 
έν Muratori (1726) IX, 49. Sed durante tregua Veneti et 
Pisani turrim nobilissimam et fortsissimam quam Janu- 
enses in Acliaron aedficauerant, fonditus destruxerunt.

4 J. Villani, Histor. TJniver. έν Muratori (1728) XIII, 
196.... disfecero i Veneziani la ruga de Genovesi e una 
loro bella tura, che si chiamava la Mongioja in Acri, 
e recarne delle pietre infino a Venegia essendo loro 
amiraglio uno da cha Quirino.

5 Amozoia, Mougioja, ώνομάσΟη κατ’ αναλογίαν τοΰ
Mont-joie τών 'Ιεροσολύμων Βλ. σχετικά, R. Rohricht,

Gesckiclite des Konigreiches Jerusalem (1100-1291), 
Innsbruck 1898, 903 καί Revue de l’Or. lat. I (1893) 42 
οίρθρον τοΰ Delaville Le Roulx. Ή άποψις τοΰ Fr. 
Wilken, έν Gesckichte d. Kreuzziige, T. 4 Leipzig 1826, 
256, έπίσης Beilage 86-90, ώς πρός τό όνομα φαίνεται 
απίθανος.

6 Henrico Giblet cavalier, Historia de re Lusignani, 
Bologna 1647, 142. In trofeo ti tanta vittoria furono 
condotte a Venetia duo Colonne che si ritrovano nel 
cortile della nuova fortezza de Genovesi, e si veggono 
al pressente piantata a canto la chiesa di S.Marco, dov’ 
e la porta delle Palazzo Ducale.

7 Chroniques d’Amadi et de Stambaldi publiees par 
M. Rene de Mas Latrie (pr. partie Chr. d’Amadi), 
Paris 1891. Ό Φραγκίσκος Amadi ’Ιταλικής οικογένειας 
άπέΟανεν έν Βενετίρ τφ (1566), 205 et poi fu ruinata la 
torre et tutta la sua casa et ruga, con le pietre de la 
qual portificorono li Pisani et Venetian! le sue rughe.
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τμήμα λίθων έκ τοΰ πύργου καί των οικιών των Γενουηνσίων εις Ένετίαν, χωρίς είδι- 
κώτερον ν’ άναφέρη τι περί των πεσσών1. Σαφέστερον εκφράζεται ό W. Heyd, λέγων 
ότι υπολείμματα τών κατεδαφισθέντων εύρίσκονται έν Βενετία1 2, ό δε Ε. Re}? προσθέτει 
ότι ούχί μακράν εύρίσκετο ή Εκκλησία καί το μοναστήριον τοΰ Άγ. Σάββα, το όποιον 
γνωρίζομεν ότι ύπήρξεν ή άφορμή τοΰ πολέμου Γενουηνσίων καί Ενετών κατά δε 
την περίοδον τοΰ άγώνος, επειδή, καθώς φαίνεται, εύρίσκετο εις το μεταίχμιον τής 
Ένετικής καί τής Γενουηνσίας συνοικίας, έχρησίμευσεν ώς πεδίον μαχών3. Θεωροϋντες 
περιττόν να χρονοτριβώμεν εις τα όσα άλ?αη4 περί αυτών λέγουσιν, έρχόμεθα εις τον 
Rohricht, όστις είναι ολίγον ασαφής, διότι αναφέρει ότι έκ τής Πτολεμαΐδος προέρ
χονται καί δύο κίονες αυτού τοΰ 'Αγ. Μάρκου, οί περί ου ό λόγος πεσσοί καί άλλα, 
προσθέτει δέ ότι προέρχονται έκ τοΰ 'Αγ. Σάββα, τοΰ πύργου καί τής έξέδρας τών 
Γενουηνσίων5. Ή πληροφορία αυτή είναι αυθαίρετος. ”Αν κρίνη τις έκ τών πηγών έκ 
τών οποίων αντλεί τάς γνώμας του αΰτάς, φαίνεται ότι παρεσύρθη από τον G. Weber6, 
όστις κατείχετο υπό τής έμμονου ιδέας ότι οί πεσσοί αυτοί προήρχοντο έκ τού 'Αγίου 
Σάββα, ήθελε δέ διά τού τρόπου τούτου νά άναλύση τά μονογράμματά των. Ή γνώμη 
ότι οι πεσσοί προέρχονται από τον 'Άγιον Σάββαν είναι παραδόξως έτι καί σήμερον 
διαδεδομένη7. Την αυθαίρετον ταύτην γνώμην τού Weber, στηριζομένην επί χειρο
γράφου χρονικού τού Scivo, άνεσκεύασεν άπο?αίτως ό Saccardo. Άποδεικνύει δηλ. ό 
Saccardo ότι ό Weber κακώς ένόησεν τον Scivo, ή μάλλον ότι ήθέλησε νά τον έρμη- 
νεύση κακώς, διότι ό Scivo ρητώς λέγει ότι ήσαν παραστάδες μιας πύλης τής Πτολε
μαΐδος. ’Αναφέρει δέ ό Saccardo καί άλλο χειρόγραφον χρονικόν τού Daniele Barbaro 
τού 16ου αίώνος, τον όποιον σαφώς αναφέρει ότι οί πεσσοί αυτοί ήσαν τμήμα τής 
Mouzoja8, δηλ. τού πυλώνος (bocca) τοΰ τμήματος αυτού τού τείχους.

1 Fr.Wilken, Gesch. d. Kreuzziige, Lpzg. 1832, 397-8... 
Ό έν ύποσημ. 38 άναφερόμενος Hugo Plagon είναι 
κατά τον Wilken ό συνεχιστής τοΰ Γουλιέλμου τής 
Τυρου (Hugo Plagon, Contin. gallica histor. Guil. Tyrii 
έν Edm. Martene et Urs Durand, Collect. Ampl. T.V.).

2 W. Heyd, Hi.stoire du commerce du levant au 
moyen-age, tr. fr. F. Raynaud, 1885, I 350.

3 E. Rey. Les colonies .... 465. La tour fortifiee 
-des Genois, etait nominee turris Muzoia ou Amuzoi’a;... 
C’est de ce meme cote qu’etaient le monastere et 
l’eglise de St-Saba, que se disputerent les armes a la 
main les Genois et les Venitiens, et qui furent attri- 
bues par le pape Alexandre IV a ces derniers.

4 L. de Mas-Lataie, Histoire de l’ile de Chypre .... 
Paris 1861. I. 375 καί E. A. Cigogna, Delle Inscr. venez. 
ένθ’άνωτ. 251 διά τόν Giblet βλ. ύποσ. 6 σ. 84.

5 R. Rohricht, Gesch. d. Kongr. Jer. . . . 903. Die 
Saulen in der Siidecke der Sanct-Markus-fai;ade nach 
der Piazetta hin und zwei dicht dabei stehenden Saulen, 
sollen aus S. Sabas, dem Thurme und der Loge der 
■Genuesen Accons herstammen.

6 Βλ. Epistola di Giov.-Dav. Weber ad E. A. Cigogna
έν E. A. Gigogna, Delle Inscrizioni Veneziane, Venezia
1824, I, 369-90 έν σ. 379 «Vennero pertanto tratta

dall’abbatuta chiesa di san Saba due colonne (Ckron. 
Scivo f. 89 trg.), (τό χρονικόν ανήκει εις τόν 17°ν αιώνα· 
τό χειρόγραφον είχεν άριθ. 819, σήμερον δέ άριθ. 1338 
εΰρίσκεται νΰν εις τό Museo Civico Correr) quadrate 
di marmo che ne sostenevano una parte dell’ingresso.

7 L. V. Bertarelli, L’ltalie en un volume, Milan 1932 
(Guide Bleu) p. 120.

8 G. Saccardo, in Archivio veneto 34 (1887) 287. 
«Prescindendo dallo Scivos, scrittore del seicento, vi 
sono cronache anche del secolo XV, che ne discorrono 
in luongo e in largo, come vedremo ... II Weber 
devea aver certo la testa scaldata del significato sacro 
dei monogrammi, e diede percio falsa interpetatione 
alle parole dello Scivos . . . cito Scivos nel codice 
e alia pagina citati dal Weber: iLorenzo Tiepolo fece 
anco caricar sopra d’una galera due colonne che erano 
intagliate a fogliami, quale furono le balestrade d’una 
porta di Acre». Balestradi in dialetto antico erano gli 
stipiti di una porta, σ. 290. Fra il generale silenzio 
sorge la cronaca del cinquecento attribuita a Daniele 
Barbaro che come vox clamantis in deserto dice chiaro 
e tondo il fatto suo. Tutto il successo dei veneziani 
e da essa narrato con singolare chiarezza, . .. Dis- 
trutta che ebbe il Tiepolo la «Monzoia fino dai fon-
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Έκ τών ανωτέρω συνάγεται δτι οί πεσσοί προέρχονται έκ τοΰ πυλώνος (bocca) 
τοΰ πύργου, τον όποιον έκτισαν οί Γενουήνσιοι· πώς ήτο ό πυλών τοΰ πύργου τούτου 
κα'ι πώς συγχρόνως εύρίσκετο εις παραθαλάσσιον μέρος θά καταστή φανερόν έκ τών 
κατωτέρω.

Αί Ίταλικαί πόλεις διά τών προνομίων, τά όποια έλάμβανον είχον συνήθως τό 
δικαίωμα νά χρησιμοποιούν ιδίας αποβάθρας (scala)'· γνωρίζομεν επίσης ότι είχον 
ιδίαν οδόν (έγένετο ήδη περί αύτών λόγος). Αί οδοί ήρχιζον έκ τών θαλασσίων τειχών, 
τά όποια διηνοίγοντο προς τάς αποβάθρας. Προ τοΰ ανοίγματος αύτοΰ υπήρχε πυλών 
τοιοΰτος πυλών θά ήτο καί ή περί ής ό λόγος bocca. Ούχί μακράν τοΰ τείχους υπήρχε 
καί ό πύργος (Mouzoja), έξ ου ή ονομασία τοΰ πυλώνος· (βλ. άναπαράστασιν είκ. 18). 
Πώς ήτο ό λιμήν τής Πτολεμαΐδος εις τό σημεΐον τούτο δυνάμεθα νά τό φαντα- 
σθώμεν τή βοήθεια παλαιάς ξυλογραφίας (είκ. 14), όπου σαφώς διακρίνονται άποβάθραι, 
πύργοι κ. λ., πλήν δ’άλλων καί πυλών (εις την σύμπτωσιν τών δύο βελών). Συνδυάζοντες 
νΰν τον χάρτην τοΰ Rey2 ε’ικ. 11 καί τον τοΰ Sanuto είκ. 12 καί 17 παρατηροΰμεν ότι 
τό κοίλωμα τοΰ λιμένος έν Sanuto άνταποκρίνεται προς τό D τοΰ Rey καί ότι ή άπό- 
στασις από τοΰ σημείου τούτου μέχρι τής θαλάσσης (σημείου α εις την εικόνα 11) είναι 
περίπου 250 μέτρων, επομένως ή άπόστασις μεταξύ πύργου καί λιμένος είναι περίπου 
100 μέτρων καί τούτο υπό την προϋπόθεσιν ότι ό χάρτης τοΰ Sanuto είναι απολύτως 
ακριβής. Ό πύργος όμως ήτο πλησιέστερον προς τον λιμένα, διότι οΰτω μόνον θά ήτο 
δυνατόν νά οδηγήσουν οί Βενετοί τό ύδωρ έπί τών θεμελίων τοΰ κατεδαφισθέντος 
πύργου, ώς ό Cafarro μάς πληροφορεί (ΰποσ. 3 σελ.83) καί νά εΐπουν είρωνικώς «turris 
jauuensium navigat» νά δύνανται δέ νά οδηγούν έπί τών θεμελίων καί «βάρκας» 
(barcas possuise dicuntur). Τέλος έτερος χάρτης ευρισκόμενος εις την βιβλιοθήκην τοΰ 
Βατικανού3, τον όποιον έχρησιμοποίησεν ό Rey, σημειοΐ φαίνεται τον πύργον τών 
Γενουηνσίων παρά την θάλασσαν. Λόγω δέ τής υπεροχής τοΰ πύργου καί τής ιδίας 
ασφαλώς τοιχοδομίας πυλώνος, τείχους καί πύργου, έφαίνετο, ιδία διά τον έκ θαλάσσης 
έρχόμενον, τό όλον ώς έν σύμπλεγμα, (βλ. είκ. 18).

Καί νΰν έρωτάται είς ποιον σημεΐον ακριβώς εύρίσκονται οί πεσσοί; ό συνδυασμός 
τών εικόνων 15, 16 καί 18 δίδει τήν πιθανωτέραν καθ’ ημάς λύσιν τοΰ προβλήματος. 
Δεδομένου ότι οί πεσσοί ούτοι αποτελούν μοναδικόν παράδειγμα λόγφ> τής κατακο- 
ρύφου γλυφής, είναι δύσκολον νά καθορίσωμεν άλλως την αρχικήν των θέσιν, καθ ’όσον 
έλάχιστοι πυλώνες έχουν μέχρις ημών διασωθή. Περί τοΰ πώς θά ήτο ό πυλών δυνά-

datnenti» fece «.levare le balestrade della porta del 
detto castello e un pezzo d’una colonna di porfido». 
Quindi «se ne ritorno vittorioso, fece come per trofeo, 
in memoria della vittoria conseguita, drizzare nella 
Piazza di S. Marco, le due balestrate della bocca della 
Monzoia» (Bibl. Marciana d. VII, Cod. 42, c. 207-208) 
Si tratta dunque di una porta non di chiesa, non di 

palazzo, ma addirittura di castello, di fortezza. Ma il Bar
bara precisa ancora meglio qual porta era questa. Di 
fatti la chiama in fine la bocca della Monzoia questa 
parola bocca mi da l’idea di un portone molto grande,

e ancora del primo portone che conduceva dall’esterno 
alia torre, . . . Io vedo quella bocca, la porta che chiu- 
deva il muro di cintra della fortezza, non gia porta 
della fortezza istessa.

1 Προχείρως παρά A. A. Vasiliev, Histoire de l’empire 
byzantin, tr. fr. Paris 1932 II, 63.

2 E. Rey, Les colonies . . . μεταξύ 462-3.
3 E. Rey, Les colonies 457 . . . nomine (ό χάρτης 

τοΰ Βατικανού) tour des Genois les deux saillants les 
plus rapproches de la mer.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:55 EEST - 54.226.8.97



87AE 1938 Οί πεσσοί τής Πτολεμαΐδος

μέθα νά είκάσωμεν εκ των ολίγων παραδειγμάτων, άτινα έσώθησαν μέχρι σήμερον, την 
δέ εικόνα δυνάμεθα νά συμπληρώσωμεν τή βοήθεια παλαιών εικονογραφημένων χειρο
γράφων1. Οΰδέν όμως παράδειγμα πυλώνος γνωρίζομεν τό όποιον έκοσμεΐτο διά 
τοιοΰτων πεσσών. Έπ'ι ενός διασωθέντος πυλώνος θέλω έπιστήσει ιδιαιτέρως την

ΙΠΝ

προσοχήν, διότι δι’ αύτοΰ καθίσταται εύνόητον τό πώς είναι δυνατόν νά προσαρμο- 
σθοΰν αρχιτεκτονικά μέλη, ώς οί υπό έξέτασιν πεσσοί, πρός τι κτίσμα. Πρόκειται περί

1 Βλ. π. χ. την είσοδον τής πόλεως Albeck (άργότε- 
ρον Geroldseck) Κατά χάραγμα τοϋ 16 ου αίώνος εν 
Pinder, Deutsche Burgen, Konigstein-Lpzg. 1913προσθ. 
πίν. 2. ’Επίσης τήν είσοδον τοΰ φρουρίου Leuchtberg, 
περί τό 1300 έν Κ. Grober, Oberfalzische Burgen und 
Schlosser, Augsburg 1925 19 κάτοψιν έν σ. 90. Τήν είσο

δον τοΰ φρουρίου Riidelsburg an der Saale αυτόθι σ. 229.
Χειρόγραφα έλήφθησαν μόνον ιταλικά ύπ’ όψιν, ανα

φέρω δέ δύο, ατινα βλ. έν Paolo d’Ancona, La Minia- 
tura Florentina, Firenze 1914 I έκ φλωρεντινών κωδί
κων τής βιβλιοθ. Med-Laur. Cod. Ashb 451 et Cod. 
Pint, 66.
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τοΰ πύργου τών Scaligeri τών ηγεμόνων τής Βερόνας, ό οποίος εΰρίσκεται εις τό 
Sermione παρά την λίμνην Garda είκ. 191. Οΰτω περίπου δυνάμεθα νά φαντασθώμεν 
καί την είσοδον τής Πτολεμαΐδος, δηλ. μικρόν πυλώνα καί παρ’ αυτόν τούς πεσσούς, οι 
όποιοι οΰτω κυρίως θά έτόνιζον την είσοδον1 2. Προς έπίρρωσιν τών ανωτέρω έ'ρχονται 
καί πάλιν οί χρονογράφοι, οί όποιοι λέγουν τά εξής: Τό χρονικόν τοΰ Scivo3 «quale 
(δηλ. eolonne) furono le balestrade d’una porta di Acre» ό Saccardo εξηγεί ότι Bale- 
strade εις παλαιάν διάλεκτον σημαίνει παραστάδας θΰρας. Επίσης ό Caffaro4 λέγει

Εικ. 19. Είσοδος του φρουρίου τοϋ Sermione.

«de lapidibus turris et portas turris Venecias abduxerunt», φαίνεται μάλλον πιθανόν 
ότι πρόκειται περί παραστάδων ή περί φύλλων θυρών. Εϊδομεν επίσης τί λέγει ό αξιό
πιστος Daniele Barbara5. Τό χρονικόν τέλος τοΰ Foscari6 αποσαφηνίζει όριστικώς.

1 Otto Pipper, Burgenkunde, Bauwesen und Ge- 
schiclite der Burgen, Miinchen - Leipzig 19052 603. 
"Ηρχισε νά κτίζηται άπό τοϋ 1260, προσθήκαι έγένοντο 
μέχρι τοΰ 1387, είς τήν είκ. 19 (κατά φωτογρ. τοϋ συγ- 
γραφέως) διακρίνεται ή παλαιά είσοδος τοΰ φρουρίου.

2 Διά ν1 άποκλεισθή ή ιδέα orι τυχόν οί πεσσοί άνή-
κον είς πυλώνας, οιτινες κατεσκευάσβησαν είς εποχήν
βυζαντινής ή αραβικής κυριαρχίας, αναφέρω τά κατωτέρω
παραδείγματα έξ αυτής τής Συρίας, άτινα σαφώς κατα
δεικνύουν, δτι ό τρόπος τής κατασκευής τών πυλώνων 
κατά τήν εποχήν εκείνην απέκλειε τήν χρηαιμοποίησιν 
τοιούτων τινών πεσσών. 'Αναφέρω λοιπόν πρώτον δύο 
χρονολογημένα παραδείγματα τής εποχής είς ήν συνήθως 
έχρονολογοΰντο οί πεσσοί (τοΰ 6°ν δηλ. αίώνος) 1) Τήν 
είσοδον τοΰ φρουρίου είς τά Barraks τής περιφερείας 
II Anderin χρονολ. 558 (Η. C. Butler, Syria (Publica
tion of the Princeton University archeological Expe
ditions to Syria in 1904-5 and 1909), Leyden, 1920. 
IJiv, II, Sec B. Πίν. VIII. Κειμ. 50). 2) Τό φρούριον τό

όνομαζόμενον σήμερον Stabl - Antar (χρονολ. 577-8). 
(Bulter ως άνω πίν. XI, κειμ. 63 κ. έξ.) δεύτερον δέ 
έ'τερα δύο παραδείγματα έκ τής εποχής τής αραβικής 
κατοχής. 1) Τήν είσοδον τοΰ περιτειχίσματος τοΰ ανα
κτόρου τής έρημου Kuseji Amra (χρονολ. 711) (A. Musil, 
Kuseji-Amra, Wien 1902). 2) Τήν είσοδον τοΰ ανακτό
ρου Mschatta (χρονολ. 741) (Jhb. d. Κ. preus. Kunst- 
sammlung 25 (1904) Πίν. VII διά τήν χρονολογίαν βλ. 
Κ. A. Creswell, Early Muslim Architecture, Oxford 
1932, 390 κ. έξ.

3 Βλ. ανωτέρω ύποσ. 8 σελ. 85.
4 Βλ. ανωτέρω ύποσ. 3 σελ. 83, διότι άν έπρόκειτσ 

περί φύλλων Ουρών ασφαλώς θά ήσαν σιδηρόφρακτοι 
και ίσως νά διετηροΰντο κάπου είς Βενετίαν ή τουλάχι
στον είς τήν μνήμην τών Βενετών, άλλ’ οΰδείς ουδέ άλλος, 
χρονογράφος ποιείται περί θυρών λόγον.

5 Βλ. ανωτέρω ύποσ. 8 σελ. 85.
6 Ό Cigogna έν χειρογράφφ έμελέτησεν. Cigogna 

ένθ’ ανωτέρω 251 καί έξ.
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τά πράγματα- διότι «dice (τό χρονικόν) che fiancheggiavan la porta maggiore della 
citta di Acri» λέγει δηλ., δτι, ήσαν τοποθετημένοι εκατέρωθεν τής μεγάλης πύλης τής 
πόλεως Πτολεμαΐδος. Έκ τής έκφράσεως μάλιστα ταΰτης καταφαίνεται δτι δεν ήσαν μέν 
αί κυρίως παραστάδες δηλ. τά τμήματα, έπ'ι των οποίων έστηρίζονται τά φύλλα των 
θυρών, διότι τούτο ήτο αδύνατον διά τεχνικούς λόγους, ώς έδείχθη και. είς τήν αρχήν 
τής παρούσης μελέτης, ήσαν δμως διακοσμητικο'ι πεσσοί παρά τό πλευρόν τής πύλης.

Κατόπιν πλέον τούτου μετ’ απολύτου βεβαιότητος δυνάμεϋα νά υποστηρίξω μεν 
δτι οί πεσσοί ήσαν τοποθετημένοι περίπου ώς είς τάς είκ. 15 ή 16’ δτι δηλ. οί πεσσο'ι 
ούτοι προέρχονται έκ τού προπύλου των Γενουηνσίων και δτι κατεσκευάσθησανδι’αύτό1 2 
έν τοιαύτη περιπτώσει δμως δεν δύνανται νά χρονολογηθούν προ τού 1104, έτους, 
καθ’ δ κατελήφθη ή Πτολεμαΐς υπό των σταυροφόρων. ’Ίδωμεν νύν είς ποία συμπε
ράσματα θά μάς φέρη ή έξέτασις τής τε τέχνης και των μονογραμμάτων τών πεσσών.

Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΠΕΣΣΩΝ

Είναι δύσκολος ή ερμηνεία τής τέχνης τών πεσσών, διότι ούδέν έργον παράλληλον 
ή έστω και έλαφράς δμοιότητας έχον προς τά έν λόγω γλυπτά είναι γνωστόν ώς έκ 
τούτου ό ακριβέστερος προσδιορισμός των θά έπιτευχθή διά τής άναλύσεως ενός 
έκάστου στοιχείου.

Ή τέχνη των οφείλει νά διαιρεθή είς τρεις γενικωτέρας κατευθύνσεις, αιτινες είναι 
διάφοροι ή μία τής άλλης, έμφαίνει δέ έκάστη άλλοίαν καλλιτεχνικήν σύλληψιν ώς 
προς τήν μορφήν τού γλυπτικού διακοσμητικοΰ στοιχείου. Ή μία έκ τών κατευθύνσεων 
τούτων έκδηλούται είς τον κορμόν, ή άλλη είς τό κιονόκρανον καί ή τρίτη είς τό έπίθημα.

Έξεταστέον πρώτον τό κιονόκρανον: Τό τμήμα τούτο είναι τό όλιγώτερον καλώς 
από τεχνικής άπόψεως είργασμένον (π. χ. κλίσις καί άνωμαλίαι τού άβακος είκ. 10), 
καί δεικνύει στενόχωρον καί δεσμευμένην διάταξιν τού σχεδίου- δεν υπάρχει ούτε 
οργανική ούτε τεκτονική ένότης- πλατύτερα καί στενώτερα φύλλα έναλλάσσονται άνευ 
λόγου πείθοντος περί τού αναγκαίου τής τοιαύτης έναλλαγής- ό γλύπτης φαίνεται 
άνεξέλικτος είς τήν τέχνην ταύτην αποφεύγει τήν έλευθέραν καί μεγάλην γραμμήν, 
καί τό κενόν (horror vacui), διότι τίνα άλλον σκοπόν έκπληρούσιν οί κάτω στρόβιλοι, 
εί μή τού νά πληρώσωσιν κενόν, τό όποιον άλλως ήθελε δημιουργηθή ;

Είπομεν δτι ή τέχνη τού κιονοκράνου δεικνύει άνεξέλικτον τεχνίτην, ίσως άκρι- 
βεστέρα θά ήτο ή διατύπωσις, άν έλέγετο δτι στερείται παραδόσεως είς τήν τέχνην 
ταύτην, διότι είναι έμφανής ό δανεισμός ώρισμένων στοιχείων έξ άλλης τέχνης καί δή 
τής ζωγραφικής, σαφέστερον δέ έκδηλούται τούτο είς τούς άνωθεν τού μεσαίου στροβίλου

1 Καί είς τάς δυο περιπτώσεις σχηματίζεται αύλή 
«cortile», περί ής όμιλεΐ ό Giblet ώς εϊδομεν ανωτέρω. 
Ώς πρός τό δυνατόν τής τοποθετήσεως τών πεσσών 
πρός τά έσω βλέπε παρεμφερή διάταξιν είς τό Campanile 
τοϋ καθεδρικού ναοϋ τής Gaeta τό όποιον χρονολο
γείται έκ τής πρώτης εικοσαετίας τοϋ 12°ν αίώνος. 
Venturi III 507-9.

2 Αποκλείεται οί πεσσοί νά προέρχωνται έκ παλαιού

οικοδομήματος, διότι ρητώς γίνεται λόγος δτι άνήκον 
είς κτίσματα τών Γενουηνσίων, έκ τοϋ νέου πύργου αυτών 
(βλ. ύποσ. 3 καί 6 σελ. 84), δθεν υπάρχει ή άνάμνησις 
τής άνεγέρσεως τοϋ πύργου, έφ’ όσον δέ ή άνάμνησις 
ήτο ζωηρά καί τυχόν οί πεσσοί ήσαν παλαιότεροι, θά 
έγένετο ασφαλώς λόγος, διότι θά προσεδίδετο μεγαλυ- 
τέρα έτι άξια είς αυτούς, ιδίως δέ οί Βενετοί δέν θά 
άφηνον άσχολίαστον τό γεγονός αύτό.

12
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κατερχομένους κλάδους, οΐτινες τέμνουν τά κάτωθεν αυτών φύλλα. Τό θέμα τούτο είναι 
ξένον προς την «τεχνικήν» τού μαρμάρου, προσήκει δε μάλλον εις την ζωγραφικήν'.

'Ο κορμός εν άντιθέσει προς τό κιονόκρανου μαρτυρεί τεχνίτην έχοντα μεγαλει- 
τέραν πεποίθησιν εις τό σχέδιόν του, περισσοτέραν βεβαιότητα εις την τεχνικήν του 
κατάρτισιν καί ασφάλειαν εις την ικανότητα τής συλλήψεως καί έκτελέσεως τού έργου 
του. Τά κενά δεν τον φοβίζουν, σύρει μεγάλας γραμμάς, τά δέ διά τής υδρίας κοσμού
μενα επίπεδα δεικνύουν σχεδόν μεγαλοπρέπειαν, ένω συγχρόνως έχει έπιτευχθή μεγα- 
λειτέρα ένότης εις τό σύνολον.

Ή τρίτη κατεύθυνσις, ή τού επιθήματος, διαφέρει ούσιωδώς των δύο προηγου
μένων. Μόνον τεχνίτης απόλυτος κύριος καί βαθύς γνώστης τής τέχνης του δύναται 
νά κατεσκεύασε τά φύλλα ταΰτα, άφοΰ προηγουμένως καλώς έξετίμησε τήν ?ιειτουργίαν 
καί τήν σημασίαν τοιούτου επιστεγάσματος. Τούτο είναι ορθόν, ίσως όμως προτιμότερον 
θά ήτο νά λεχθή ότι είναι δημιουργήματα τέχνης, ήτις έχει ήδη μακροτέραν παράδοσιν.

Έκ τών μέχρι τούδε καθίσταται σαφές ότι διάφοροι καλλιτεχνικοί παραδόσεις 
έδημιούργησαν τό άνευ παραλλήλου έργον τούτο.

Προ βαίνομεν νύν εις τήν καθ ’έκαστον έξέτασιν. Άρχόμενοι από τών σταυρών τού 
κορμού πιστοποιούμεν ότι ή τοιαύτη μορφή τών σταυρών είναι άναμφισβητήτως 
μεταγενεστέρα τού Ηρακλείου, διότι από τών χρόνων αυτού εμφανίζεται τό πρώτον 
ό σταυρός επί τής σφαίρας εις τό ιδιαίτερον σχήμα, τό όποιον ενταύθα άπαντα, δηλ. 
ό διχασμός τής βάσεως τού σταυρού καί ή διά μικράς κεραίας ένωσις μετά τής σφαίρας. 
Τά νομίσματα τής έποχής δίδουν σαφές παράδειγμα τού τοιούτου συνδέσμου σταυρού 
καί σφαίρας1 2, εις παλαιότερα νομίσματα ή ένωσις αυτή γίνεται άπ’ εύθείας ωσάν νά 
εκφύεται ό σταυρός έκ τής σφαίρας· ή βάσις δέν είναι διχασμένη, ή δέ άνερχομένη κεραία 
είναι ισοπαχής3. Κατά ταΰτα επειδή ή αραβική κατοχή συντελεΐται ήδη επί Ηρακλείου 
τώ 638, πρέπει νά ύποθέση τις ότι οί πεσσοί κατεσκευάσθησαν ή κατά τά τελευταία έτη 
τής βασιλείας τού Ηρακλείου, πράγμα όμως άπίθανον, διότι απίθανος είναι ή τόσον 
ταχεία προσαρμογή τής τέχνης τής επαρχίας προς τά πρότυπα τής πρωτευούσης, ή εις 
τούς μετά τήν κατάληψιν υπό τών σταυροφόρων χρόνους, δηλ. μετά τό 11044.

Μετά τήν έξέτασιν τού σταυρού συνεχίζομεν άνα?ιύοντες πρώτον τό κιονόκρανον 
(είκ. 20) καί κατόπιν τον κορμόν. Περί τού έπιθήματος θά γίνη λόγος εις τό τέλος.

Τον άβακα κοσμεί, ως εϊδομεν διχασμένοι- άνθέμιον. Τό θέμα τού ανθεμίου 
γνωστότατον καί σύνηθες εις τό διάκοσμον τού αρχαίου κόσμου διατηρείται καί εις

90 Μαρίνου Καλλιγά

1 Αί γωνία ι τών κιονόκρανων έχουν φαίνεται έπιγενο- 
μένως επεξεργαστή, προφανώς λόγφ έπελθούσης φθοράς 
ήτις δικαιολογείται έκ τής μεγάλης εξοχής, ήν άρχικώς 
είχον, ώς τοΰτο φαίνεται π. χ. εις τάς εΐκ. 8 καί 20. 
‘Επίσης σαφή υπολείμματα τής αρχικής διακοσμήσεως 
εις τάς γωνίας παρατηροΰμεν είς τόν ανατολικόν πεσσόν 
(εΐκ. 10), ενταύθα διακρίνονται αί άκραι δύο κεράτων 
άμαλθειας. Τέλος ή επιτόπιος παρατήρησις ούδεμίαν 
αμφιβολίαν περί τής τοιαύιης μεταγενεστέρας επεξερ
γασίας επιτρέπει.

2 W. Worth, Catalogue of the imperial byzantine

Coins in the Br. .Museum, London 1908, I. PI. XXIII, 
14, 16.

3 W. Worth, ώς άνω PI. XXIII 20, 21, XXIX 14, 15. 
Περί τής μορφής τού σταυρού βλ. Μ. Kalliga, Die 
Hagia Sophia von Thessalonike, Wurzburg 1935, 60-64.

4 Ή κατασκευή τοιούτων σταυρών κατά τό διάστημα 
τής αραβικής κατοχής, δέν είναι πιθανή, διότι παρ’ δλην 
τήν δυνατήν επιείκειαν καί ανοχήν, ήν οί κατακτηταί 
έπεδείκνυον, είναι αδύνατον νά έπετρέπετο ή τόσον έκδη- 
λος χρησιμοποίησις τών χριστιανικών τούτων συμβόλων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:55 EEST - 54.226.8.97



AE 1938 01 πεσσοί τής Πτολεμαΐδος 91

τούς μετά Χριστόν χρόνους- παραλείποντες παραδείγματα των χρόνων μέχρι τοΰ Ιου
στινιανού, καθ’ ήν εποχήν δηλ. διατηρεί κατά τό μάλλον ή ήττον τό καθιερωμένου 
σχήμα1, κατερχόμεθα μέχρι των χρόνων τοΰ 'Ηρακλείου. Ώς μνημεΐον ασφαλούς και 
βεβαίας χρονολογίας άναφέρομεν τό κιονοκράνον τό φέρον τό όνομα τού αύτοκράτορος 
τούτου τού έτους 625 περίπου2 (τόσον ενταύθα όσον και κατωτέρω θέλομεν χρησιμο
ποιήσει μόνον εκείνα τά μνημεία, άτινα 
είναι μετά βέβαιότητος χρονολογημένα).
Ενταύθα τό άνωθεν των κεράτων τής 
άμαλθείας ευρισκόμενον άνθέμιον φέρει 
είς τό μέσον μίσχον σαφώς χωριζόμενον 
από τών άνθέων, δστις φέρει είς την 
κορυφήν είδος μικρού ανθυλλίου- έκ 
τής τοιαύτης διατάξεως φαίνεται αμέσως 
ή άπομάκρυνσις τής αρχικής έννοιας τού 
ανθεμίου κα'ι ή προσπάθεια προς μετα
τροπήν τοΰ οργανικού αυτού θέματος 
είς άνόργανον διάκοσμον. Προχωρούμεν 
κατά μίαν βαθμίδα είς τήν αυτήν τάσιν 
διά τών ψηφιδωτών τής Δαμασκού τού 
7153. Τό αυτό θέμα άπαντά και είς τά 
ψηφιδωτά τού τεμένους τού Βράχου4.
Τό άνθέμιον από τής εποχής αυτής, άφ’ 
ής δηλ. έλαβεν μίαν μάλλον άνόργανον 
χροιάν, έχει εν έαυτώ νέας δυνατότητας.
Τό θέμα είναι διαδεδομένον τόσον είς 
τήν Ανατολήν όσον καί τήν Δύσιν, τό 
συναντώμεν είς τον θρόνον τού Ίωάννου 
Τσίμίσκή (969-76) έν Μαλακοπαία5 ώς Είκ. 20. ’Ανατολικός πεσσός, δυτική πλευρά,

καί είς τήν πλάκα τού 'Υακίνθου έν τω
ναφ τής Κοιμήσεως έν Νικαία (άσφαλώς τού 8ου αίώνος)6- είς τήν Δύσιν γνωρίζομεν 
ολίγα έλεφαντοστά τού 9ου αίώνος (όμάς τής Ada)7.

Άπό τού 11ου όμως αίώνος τό θέμα τούτο υπό τήν νεωτέραν του μορφήν 
έξαπλοΰται πολύ εύρύτερον, ένφ δε πρότερον, ώς είς τά προμνημονευθέντα παρα
δείγματα κοσμεί γωνίαν συνήθως (εύνόητον λόγω τού καταλλήλου σχήματος), νύν

ι π. χ. έν Ραβέννη, είς τόν S. Michele in Affrisco, 
S. Vitale.

2 C. Watzinger u. K. Wulzinger, Damaskus, I, Berlin- 
Lpz. 1921, 94 κ.έ. (Th.Wiegand,Veroff. d. deutsch-tiirk. 
Detikmalschutzkommandos Heft 4), O. Wulff, Beschrei- 
bung d. Bildwerke d. chr. Epoche, Berlin 1909, Bd III, 
58-9. R. Kautzsch, Kapitellstudien, Berlin 1936, 202-4 
N° 688.

3 K. A C. Creswell, Early Muslim Architecture,

Oxford 1932, I PI. 40 b, c, 44, c, αριστερά άνω, μεταξύ 
τών κιόνων. Ch. Diehl, Peinture Byzantine, Paris 1933, 
PI. XVIII 1, 2.

4 Creswell, ένθ’ ανωτέρω πίναξ 9. c, 18. b.
5 H. Rott, Kleinasiat. Denkmaler, Lpz. 1908, 285.
6 E. Weigand, D. L. Z, 48 (1927) 2600.
7 A. Goldschmidt, Die Elfenbeinskulpturen aus d. 

Zeit Karol, u. Sachs. Kaiser, Berlin 1914. Πίναξ XVI, 
N. 32, 3, 4. κείμενον σελ. 20.
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σχηματίζει, σειράν, οΰτω δε άποκτά νέαν αξίαν: τό δημιούργημα αυτό είναι εργον 
ίσλαμικής έπινοήσεως. Εις τό τέμενος τοΰ El-Hakim (1003) (είκ. 21) εύρίσκομεν τό 
θέμα πλειστάκις1. Κατά τον 11ον καί 12ον αιώνα άπαντά καί είς την αρχιτεκτονικήν 
τής δΰσεως. Είς την νότιον Ιταλίαν (Καλαβρίαν)2, άλλα καί άπώτερον ακόμη π.χ. είς 
την Lyon, τόσον είς την S* Martin-D’ainy τοΰ 11ου αίώνος όσον καί είς τον καθεδρικόν

ναόν τοΰ 'Αγ. Ίωάννου, τοΰ δευ
τέρου ήμίσεος τοΰ 12ου αίώνος3. 
Έκ τών ανωτέρω συνάγεται, ότι τό 
θέμα τοΰτο μεμονομένως μέν έχει 
εύρεΐαν καί ποικίλην διάδοσιν, υπό 
δε την μορφήν τής «σειράς ανθε
μίων» ώς δηλ. την συναντώμεν είς 
τούς υπό έξέτασιν πεσσούς καθί
σταται σύνηθες άπό τοΰ 11°υ κυρίως 
αίώνος καί εντεύθεν.

Είς τό μέσον ακριβώς τοΰ κιο- 
νοκράνου παρατηροΰμεν δύο λεπτά 
καί εύπετή φύλλα ακάνθου είς τό 
μέσον τών όποιων υπάρχει στροβι- 
λίσκος. Τό θέμα αυτό τών λεπτών 
ακάνθων άπαντά τό πρώτον είς τά 
κιονόκρανα τής 'Αγίας Σοφίας τής 
Θεσσαλονίκης4, άλλ’ έκεΐ ή όλη διά- 
ταξις είναι πολύ διάφορος τής πα- 
ρούσης. Πρέπει νά κατέλθωμεν μέχρι 
τοΰ 9ου αίώνος είς τάφους άφανών 
’Αράβων τής Αίγύπτου, ϊνα δυνη- 
θώμεν νά ευρώ μεν την προσεχή 
βαθμίδα. Τά παραδείγματα ταΰτα, 

άκριβώς επειδή προέρχονται έκ τών άφανών τούτων τάφων, δεικνύουν ίσως καλλίτερον 
παντός άλλου τήν καλλιτεχνικήν διάθεσιν τών άνθρώπων τής εποχής εκείνης5. Τό 
τρίτον στοιχείον παραβολής τό καί σπουδαιότερον καί συγγενέστερον προς τήν μορφήν, 
ήν έξετάζομεν, φέρει ημάς άκριβώς είς τό μέσον τοΰ 12»υ αίώνος. Πρόκειται περί τοΰ

Είκ. 21. Λεπτομέρεια έκ τοΰ τεμένους τοΰ El Hakim.

1 S. Flury, Die Ornamente der .Hakim u. Aschar 
Moschee, Heidelberg 1912. Tf. XIX, XX, 1. Τό κατά 
πόσον τό θέμα αυτό έχει άπωλέσει τήν αρχικήν έννοιαν 
τοΰ ανθεμίου βλέπε καί είς υφάσματα ίσλαμικής προε- 
λευσεως έν Ο. ν. Falke, Kunstgeschichte der Seiden- 
weberei, Berlin 1913, 173 τό κείμενον σελ. 113 δπου ή 
άπόδειξις περί τής προελεύσεως καί ή χρονολογία. Ίνα 
καταστή φανερόν τό ποσόν τό θέμα τοΰτο διατηρείται 
καί μετασχηματίζεται έλευθέρως, παραπέμπω είς τό 
αυτό βιβλίον είς τάς απεικονίσεις 241, 244 (δείγματα

χρονολογημένα περί τό 1000) 247. (12»ν αίώνος) 284 
(άρχαί 13»υ αίώνος).

2 Τοΰ 12°ν αίώνος βλ. Ε. Bertaux, L’art dans l’ltalie 
meridionale, Paris 1904. 485, 487.

3 C. Martin, L’art roman en France, l’architecture et 
la decoration, Paris 1910. LX, p. 13 (St. Martin) XXII 
(St. Jean).

4 M. Kalliga, Die Hagia Sophia v. Thessalonike, 
Wurzburg 1935, 54.

5 J. Strzygowski έν Islam II (1911) 313 (χρονολ. 829).
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κεντήματος τής παρυφής τοΰ χιτώνος τοΰ κατασκευασθέντος διά τον ΊΡογήρον τον 
2ον τής Σικελίας (f 1154) (είκ. 22). Ό χιτών οΰτος διαφυλάσσεται σήμερον εις τό 
θησαυροφυλάκειον τής Βιέννης παρά τόνπερίφημον αύτοκρατορικόν σάκκον τον λεγό-

Είκ. 22. Σάκκος τοΰ Ρογήρου τοΰ 2ου.

μενον δτι άνήκεν εις τον Καρολομάγνον. Τά δύο εργόχειρα είναι σύγχρονα, κατεσκευά- 
σθησαν δε πιθανώς ειςτό γνωστόν έργαστήριον τής Σικελίας έπ'ι βυζαντινών υφασμάτων. 
Τό έργαστήριον φαίνεται δτι ήρχισεν εργαζόμενον τώ 1147· δθεν ό χιτών κατεσκευάσθη 
μεταξύ τών ετών 1147 καί 
1154'. Τό θέμα λοιπόν τούτο 
τής λεπτής διχασμένης άκάν- 
θης άγει ημάς είς τό μέσον 
τοΰ 12ου αίώνος.

"Αλλο θέμα θά όδηγήση 
είς τον 11ον αί. Είναι τό είς τό 
αύτό ση μεΐον άκρ ιβώς σχη ματι- 
ζόμενον τρίγωνον διά τών κα- 
τερχομένων κλάδων. ’Απολύ
τως δμοιονθέμα είςπαλαιοτέ- 
ρους χρόνους δεν ήδυνήθην ν’ 
άνεύρω,θέμαδμωςπροσομοιά- 
ζον αρκούντως,κυρίως δε έκδη- 
λοΰν τον αυτόν τρόπον καλλιτε
χνικής έκδηλώσεως συναντώ-
μεν είς παράδειγμα τής μεταλλοτεχνίας χρονολογούμενον είς τό έτος 10081 2. Έν μόνον 
παράδειγμα γνωρίζομεν, τό όποιον είναι σχεδόν δμοιον, τό τοΰ ψηφιδωτού τοΰ ναού τής 
Γεννήσεως έν Βηθλεέμ άνωθεν τής παραστάσεως τής συνόδου τής ’Αντιόχειας (είκ. 23)3.

Είκ. 23. Τμήμα μωσαϊκής διακοσμήσεως 
τοΰ ναοΰ τής Γεννήσεως έν Βηθλεέμ.

1 J. ν. Schlosser, Die Schatzkammer des allerhoch- 
sten Kaiserhauses in Wien, Wien 1918, Tf. XVII, 57-59.

2 G. Marais, Manuel d’art Musulman, Paris 1926, I 
278, έτερον προσομοιάζον αρκούντως τω θέματι, αυτόθι 
σελ. 372, τελευταία γραμμή δεξιά.

3 Τό τμήμα τούτο τοΰ ψηφιδωτού φαίνεται δτι ανήκει 
είς τήν διασωθεΐσαν παλαιοτέραν διακόσμησιν τήνγενο-

μένην περί τό έτος 700· άλλ’ δμως δέν είναι βέβαιον ούτε 
είναι δυνατόν νά έξακριβωθή, έφ’ δσον δέν υπάρχει νεω- 
τέρα έκδοσις τών ψηφιδωτών τούτων, κατά πόσον τό 
υπό έξέτασιν σημεΐον κατεσκευάσθη κατά τό 700 ή κατά 
τήν μεγάλην έπισκευήν τοΰ 1169, βλ. Η. Stern, Les 
representations des conciles dans l’eglise delaNativite 
a Bethleem έν Byzantion IX (1936) 106.
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Τά είς τό κατώτερον σημεΐον τοΰ κιονόκρανου είκονιζόμενα ΰπερκείμενα άλλήλων 
φύλλα διχασμένης άκάνθης, είναι θέμα συνηθέστατον είς την ίσλαμένην τέχνην, παρα- 
τηρεϊται συχνά υπό ποικίλας μορφάς είς την τέχνην τών Όμαϊαδών είδικώτερον είς 
τό διακοσμηθέν τφ 690/1 τρουλλωτόν τέμενος τοΰ Βράχου 1 καί τό μέγα τέμενος τής 
Δαμασκού (715)1 2. Θά παρεσΰρετό τις ευκόλως νά νομίση, δτι καί οί πεσσοί κατεσκευά- 
σθησαν κατά την εποχήν εκείνην, αλλά τά θέματα ταΰτα τών πεσσών άντεγράφησαν 
εκ τοιούτων προτύπων άλλ’ είς μεταγενεστέραν εποχήν ώς καί τά θέματα τών "ψηφι
δωτών είς τήν νοτίαν πλευράν τοΰ ναού τής Γεννήσεως εν Βηθλεέμ, άτινα πιστώς άντι- 
γράφουσι τά προμνημονευθέντα ή παρεμφερή πρότυπα. Τά ψηφιδωτά τής Βηθλεέμ 
υπήρξαν τά υποδείγματα τών θεμάτων τών πεσσών καί ενταύθα- κατωτέρω δέ θέλομεν 
διαπιστώσει στενώτερον έ'τι δεσμόν ψηφιδωτού καί πεσσών3.

Δύο θέματα διά τά όποια δεν κατέστη δυνατόν νά έξαχθή θετικόν συμπέρασμα, λόγοι 
τής γενικής χρήσεως καί τής μακράς διατηρήσεώς των, είναι άφ’ ενός τό είς τήν βάσιν 
τοΰ κιονοκράνου ευρισκόμενον άναλελυμένον κυμάτων4 καί άφ’ ετέρου δ στρόβιλος.

Έκ τής λεπτομεριακής αυτής έξετάσεως τού κιονοκράνου συνάγεται δτι πρόκειται 
περί έργων, άτινα δεν δύνανται νά χρονολογηθώσιν ένωρίτερον τού 11ου αίώνος,ασφαλώς 
δέ ανήκουν είς τον 12ον.

Εξεταστέος νύν ό κορμός:
"Εν τών χαρακτηριστικωτέρων θεμάτων, σπουδαιότατον δέ διά τήν χρονολογίαν, 

διότι ούδαμού συναντάται προ τής αρχής τού 12ου αίώνος, είναι ό είς σχήμα Ζ 
μαίανδρος.

Τό μαιανδροειδές τούτο θέμα είναι συγγενές προς τήν τεθλασμένην γραμμήν 
τούτου δέ συχνάκις γίνεται χρήσις είς τήν ίσλαμικήν τέχνην5. Τά πρώτα δείγματα τής 
τεθλασμένης γραμμής συναντώμεν είς τά τέλη τού 10ου αίώνος6, άλλ' ή χρησιμο- 
ποίησίς του είς τήν οριζόντιον, ώστε νά σχηματίζη είδος μαιάνδρου συναντάται κατά 
τον 12ον αιώνα, ώς πρόδρομος δέ τού θέματος τούτου δύναται νά ΰεωρηΰή τό θέμα 
τής διπ?ιής τεμνομένης κυματοειδούς ταινίας (είκ. 24 α)7. Παραδείγματα χρησιμο
ποιούμενα, μάλιστα δέ είς τον διάκοσμον γείσου, είναι γνωστά τού πρώτου ήμίσεος τού 
τού 12ου αίώνος έκ τού έν Καΐρω τεμένους El-Azhar (είκ. 24 β καί γ)8. Τό σημαντι-

1 Creswell ένθ’ ανωτέρω.
2 Creswell ένθ’ ανωτέρω. Φαίνεται οτι έκ τοιούτων ή 

παρεμφερών στοιχείων όρμώμενος 6 Η. Stern, έν Byzan- 
tion XI (1936) 113, Πίν. Ill, 8 χρονολογεί τούς πεσσούς 
είς τόν 8°ν αιώνα. Τό δτι ήθέλησε ν' άπομακρυνθή τής 
παλαιοτέρας χρονολογίας τοΰ Strzygowski (είς ον παρα
πέμπει δι’ εσφαλμένης παραπομπής) σημαίνει μόνον μίαν 
καλήν αρχήν.

3 W. Harvey, W. Lethaby, Ο. Dalton, Η. A. Cruso 
and A. Headlam, The churche of the Nativity at 
Bethlhem, London 1910 pi. 10 (Byzant. Research Fund).

4 Βλ. Ναόν τών Άγ. Σέργιου καί Βάκχου (527-36) έν
Α. ν. Millingen, Byzant. Churches, Lodon 1912 pi. XII.
Τά κτίσματα τών σταυροφόρων έν Ίεροσολύμοις. Ν. Ρ.
Kondakov, Archeoloqiceskoe Putescesti vie ρο Sirii i
Palestinye (άρχαιολ. ταξείδιον είς Συρίαν καί Παλαι

στίνην), St Petersburg 1904, 249 (είκ. 58) καί Η. Vincent 
et F-M. Abel, Jerusalem, Paris 1914, II pi. XXVII κεί
μενον 240 καί έπ. είκ. έν σελ. 273.

5 Βλ. τήν σχετικήν παρατήρησιν τοΰ J. Strzygowski, 
Jhb. k. pr. Kunstsam. 25 (1904) 265 - 6 είς τήν μελέτην 
του περί Mschatta.

6 Π. χ. Πυξ'ις έξ ελεφαντοστού έν Λούβριρ χρονολ. τό 
966 ανάλογα είς τό Μουσεΐον Κάιρου, βλ. Strzygowski, 
ένθ’ ανωτέρω.

7 Χρονολ. 1094 έκ τής Gibla τοΰ Βεζύρου El-Afdal, 
S. Flury, Die Ornamente . . . Πίν. XVI.

8 S. Flury, Die Ornamente ... Πίν. XIV. Τήν παρα
πομπήν αυτήν οφείλω είς τόν σεβαστόν μου διδάσκαλον 
Ε. Weigand, δν καί ευχαριστώ θερμώς καί διά τήν 
ένθάρρυνσίν του είς τήν παρούσαν μελέτην.
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κώτερον δμως παράδειγμα, τό όποιον είναι όμοιότατον προς τό υπό έξέτασιν θέμα, 
συνανιώμεν εις τό ξύλινον «μιχραάμπ» τό ευρισκόμενον νΰν εις τό μουσεΐον τοϋ 
Καΐ'ρου1 καί χρονολογοΰμενον άπό τοϋ 1154 (είκ. 24 δ). Οϋτω καί διά τοΰ θέματος 
τοΰτου κατερχόμεθα εις τα μέσα τοΰ 12ου αίώνος. Καί μόνον είς τα μέχρι τοΰδε 
έξετασθέντα θέματα αν έστηριζόμεθα, θά ήδυνάμεθα νά χρονολογήσωμεν τούς πεσσούς 
μετ’ ασφαλείας είς την εποχήν ταύτην δηλ., είς τά μέσα τοΰ 12ου αίώνος.

Μεταβαίνοντες είς την έξέτασιν τοΰ κορμοΰ είς την κυρίαν όψιν συναντώμεν 
επιφάνειαν διηρημένην είς τρεις καθέτους λωρίδας, ών ή μέση όπου τά μονογράμματα, 
είναι εύρυτέρα τών άλλων δύο. Τό θέμα τοΰτο συναντάται είς τά κοιλώματα τών παρα
θύρων, τοΰ τεμένους τοΰ Βράχου τών Ιεροσολύμων χρονο
λογούμενα περί τό 690-11 2, είργασμένα δε επί μετάλλινου 
ελάσματος. Τό θέμα δεν γνωρίζω άλλοθεν, πάντως δεν είναι 
ορθόν νά συναχθή ότι καί οί πεσσοί είναι τυχόν έργα τής 
7ί? έκατονταετηρίδος, απλώς ό τεχνίτης, ό όποιος έπεξειρ- 
γάσθη τούς πεσσούς είδε τά θέματα αυτά είς τό τέμενος τοΰ 
Βράχου τών Ιεροσολύμων, τό όποιον άσφα?ιώς έπεσκέφθη, 
καί προσεπάθησε νά τά μιμηθή είς τό μάρμαρον. ’ Αλλως, 
εάν ύποτεθή ότι οί πεσσοί κατεσκευάσθησαν κατά τήν επο
χήν εκείνην, ή μορφή των θά ήτο τελείως διάφορος· αν 
συγκριθώσι προς τά γλυπτά έργα τοΰ τεμένους3 τοΰ 
Βράχου, καθίσταται προφανές πόσον ή αΐσθησις τοΰ όργα- 
νικοΰ στοιχείου τοΰ φυλλώματος τών τελευταίων τούτων 
είναι πολύ έντονωτέρα, ή διάταξις άρμονικωτέρα καί τό σχέδιον έλευθερώτερον.

Έκ τής άλλης πλευράς τοΰ κορμοΰ λαμβάνομεν πρώτον θέμα, τό όποιον λόγφ 
τής συχνής χρησιμοποιήσεώς του δεν είναι ίσως τόσον χαρακτηριστικόν, άλλ’ είναι 
καί αυτό προσφιλές κατά τον 11ον, 12ον καί 13ον αιώνα- πρόκειται περί τοΰ θέματος 
τοΰ είς τό μέσον τής πλευράς ταύτης ευρισκομένου, δηλ. τοΰ υπό κλάδων περιβαλ- 
λομένου φύλλου αμπέλου4.

Τό τελευταΐον προς έξέτασιν θέμα είναι τό τής υδρίας, κυρίως δέ τής βάσεως 
ταύτης μετά τών οίονεί έκ ταύτης έκφυομένων φύλλων τό σημεΐον τοΰτο είναι κάπως 
ίδιάζον, ιδίως καθ’ όσον ή βάσις μετατρέπεται είς φύλλωμα, μετουσιουμένης αυτής τής

Είκ. 24.

1 Έν προαναφερθείση (ύποσ. 5 σ. 94) μελέτη τοϋ Strzy- 
gowski σελ. 329-30 τό «μιχραάμπ» τοΰτο προέρχεται έκ 
τοϋ τεμένους τοΰ Saiyida Rukaiya (1154-60)· ενός άγιου 
ενταφιασμένου έν Δαμασκώ, βλ. έπίσης Ε. Pauty, Cata
logue general du musee Arabe du Caire (Les bois 
sculptes), Le Caire 1931 pi. LXXXI, LXXXIII, 67. 
Παρεμφερή θέματα μεταγενεστέρας έποχής είκ. 24 ε. 
Έκ kum, έν Diez, Die Kunst d. islam. Volker, Bln 
1915. 77, 14ου αίώνος.

2 Creswell, ένθ’άν. π.χ. ΙΙίν. 26. Τό θέμα τοΰτο προφα
νώς έχει σασανιδικήν έπιδρασιν, βλ. άνάλογον διάκοσμον
είς τάς πάλας τοΰ ανακτόρου έν Hatra επί Χοσρόου
τοΰ 2°υ Herzfeld, Am Tor Asiens, Berlin 1920 XLI.

3 Αυτόθι πίναξ 4 c, d.
4 Διά μέν τήν παλαιοτέραν έποχήν προσφεύγομεν καί 

πάλιν είς τό τέμενος τοΰ βράχου π. χ. Creswell ένθ’ ανω
τέρω πίναξ 31, α. Τό θέμα συναντάται έπί υφάσματος 
τοΰ τέλους τοΰ 11°υ αίώνος ευρισκομένου είς τό Victoria 
and Albert Museum, προερχόμενου δέ έξ Αίγυπτου, βλ. 
άρθρον J. Strzysowski έν Islam II (1911) 305 (Orna- 
mente altarabischer Grabsteine in Kairo). Έκ τοΰ 12<>υ 
αίώνος γνωρίζομεν τό έσωτερικόν τοΰ προαναφερθέντος 
αύτοκρατορικοϋ σάκκου τής Βιέννης, βλ. Schlosser 
ένθ" ανωτέρω ύποσημ. 19 σελ 58. Τέλος, τοΰ 13°υ αίώ
νος βλ. Falke ένθ’ ανωτέρω ύποσημ. 13, είκ. 284.
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βάσεως είς φύλλωμα, δηλ. τό άνόργανον στοιχεΐον λαμβάνει οργανικήν ύψήν, τα δέ δρια 
οργανικού καί ανόργανου συγχέονται- τό τοιοΰτον, ιδίωμα κυρίως ίσλαμικόν, σημαίνει 
άπομάκρυνσιν των προτύπων των πλησιεστέρων προς την «φυσικήν» (φυσιοκρατικήν) 
άπόδοσιν, καθ’ ήν ή υδρία θά εδει νά περιβάληται διά τού φυλλώματος. Τής τοιαύτης 
μορφής υπάρχουν πολλά γνωστά παραδείγματα1, ώστε καθίσταται περιττή ή άπα- 
ρίθμησίς των. Τό θέμα τούτο έγένετο υποκείμενον μελέτης κα'ι συγκρίσεως μετ’άλλων 
μνημείων παλαιοτέρων, είς εποχήν καθ’ ήν ήτο γενικώς παραδεδεγμένον δτι οί πεσσοί 
ανήκουν είς τον 60ν αίώνα καί άπετέλουν τρόπον τινά τά δείγματα, τά όποια έμιμήθησαν 
κατόπιν οί νεώτεροι. Ή Margarette ν. Berchen άναλύουσα τά ψηφιδωτά τού τεμένους

τού Βράχου1 2, άτινα ώς ήδη έλέχθη είναι 
χρονολογημένα είς τό 690-1, παραβάλλει 
έν ψηφιδωτόν (αύτόθι πιν. 16, β) προς τό 
θέμα τούτο: παρά τάς εκ πρώτης δψεως 
ομοιότητας, υπάρχει μία ουσιώδης δια
φορά, δτι δηλ. είς τό ψηφιδωτόν δεν πρό
κειται περί δοχείου καθωρισμένου τίνος 
σχήματος, διά τό όποιον θά άνέμενέ τις 
βάσιν, αλλά πρόκειται περί μιας έ'τι πα
ραλλαγής τών απείρων σχημάτων τών 
βάσεων, έκ τών όποιων έκπηδούν οί κλά
δοι, οΐτινες κοσμούν τό τέμενος τούτο, καί 
δεύτερον, δπερ καί σπουδαιότερον, ούδα- 

μού υπάρχει τό ακαθόριστον τούτο στοιχεΐον μεταξύ οργανικού καί άνοργάνου, περί 
τού όποιου ώμιλήσαμεν ανωτέρω. Τό δοχείον περιβάλλεται διά κλάδων, δεν υπάρχει ή 
έννοια τού μετασχηματισμού τού δοχείου είς φύλλωμα καί τό έτερον παράδειγμα δπερ 
άναφέρεται αυτόθι έκ Rusafa δεν πείθει- καί ενταύθα οί κλάδοι χωρίζονται σαφώς 
από τού δοχείου δεν μετασχηματίζονται, έκτος δέ τούτου είς τό σημεΐον, δπου εύρί- 
σκεται, πρόκειται περί λύσεως ύπαγορευθείσης μάλλον έκ τής ανάγκης καί έκτελεσθείσης 
είς άσυγκρίτως μικροτέραν κλίμακα. Τέλος δσον αφορά τό παράδειγμα τών σταυρών 
ισχύει τό λεχθέν ήδη δτι δηλ. καί είς τάς περιπτώσεις ταύτας είναι σαφή τά δρια 
οργανικού καί άνοργάνου.

Τό θέμα τούτο υπό τήν άπαράλλακτον ταύτην μορφήν συναντάται, έφ’ δσον γνω
ρίζω, άπαξ μόνον: είς τον ναόν τής Γεννήσεως έν Βηθλεέμ (είπ. 25). ’Εκεί ένφ τό 
δοχείον άπαραιτήτως οφείλει νά στηρίζηται έπι βάσεως τραπεζοειδούς, αΰτη μετασχη- 
ματιζομένη είς φύλλον αναπτύσσεται προς τά πλάγια. Πλήν τής λαβής τό δοχείον 
τούτο είναι όμοιότατον προς τό τών πεσσών, καί τά φύλλα έχουν τήν αυτήν διάταξιν. 
Τό πότε κατεσκευάσθησαν τά ψηφιδωτά ταΰτα, γνωρίζομεν ακριβώς έκ τής διγλώσσου 
Ελληνικής καί Λατινικής έπιγραφής: κατεσκευάσθησαν έπί Μανουήλ τού Κομνηνού- 
τφ 1169 «έτελειώθη τό έργον3».

Είκ. 25. Τμήμα μωοαϊκής διακοαμήσεως 
τοΰ ναοΰ τής Γεννήσειος έν Βηθλεέμ.

1 Π. χ. εις τήν έ'δραν τοΰ Μαξιμιανοΰ έν 'Ραβέννη.
2 Creswell ένθ’άν. σ.202,άναφερομένη είς τόν πίν.ΐδβ.

3 Βλ. Harvey κ. λ. ένθ’ ανωτέρω ύποσημ. 23 Πίν. 11
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Είκ. 26. Τά μονογράμματα έπί των πεσσών.

Οΰτω ή σκέψις δτι τό εν των μονογραμμάτων επί των πεσσών θά ήδΰνατο 
ν’ άναλυθή εις Μανουήλ (είκ. 26 β) έχει πολλά υπέρ αυτής, τοσούτω μάλλον καθ’ δσον 
συναντάται τό δνομα Μανουήλ όμοιότατον επί νομισμάτων (είκ. 27)'* φαίνεται μάλιστα 
πιθανώτερον δτι θά έδει νά άναγνωσθή «τοϋ Μανουήλ», λόγαι τοΰ Τ εις τήν άνω 
αριστερά κεραίαν, ίσως δε πρόκειται περί επιγραφής2 περιλαμβανοΰσης καί τά τέσσαρα 
μονογράμματα. Ότι ό χαρακτήρ των μονογραμμάτων τούτων αντιπροσωπεύει παλαιό- 
τερον τύπον είναι γνωστόν κατά τον 12ον αιώνα θά έπρεπε νά άναμέντ) τις μάλλον 
σταυροειδές μονογράμμα, δέν απο
κλείεται δμως νά υπάρχουν καί 
μονογράμματα τοιαύτης μορφής 
κατά τούς μεταγενεστέρους χρό
νους3, τοσούτω μάλλον καθ ’ δσον 
επάνοδος εις παλαιότερα πρότυπα 
κατά τήν έποχήν τής «άναγεννή- 
σεως» τών Κομνηνών, δηλ. εις 
έποχήν, καθ’ ήν ή προσοχή τών 
ανθρώπων στρέφεται προς τό παρελθόν, τό όποιον μιμείται, ούδέν τό παράδοξον έχει.

Δέν τολμώ νά προτείνω άνάλυσιν τών άλλων μονογραμμάτων, 
πάντως δμως τήν πρότασιν τών Keil-Strzygowski4 περί «Πατέκου» 
(Παταίκου) καί προ πάντων «Άντιοχείου» είναι αδύνατον νά δεχθώ.

Κατά ταΰτα καταλήγομεν οπωσδήποτε είς τό συμπέρασμα δτι 
οί πεσσοί ούτοι, είτε φέρουν τό δνομα τοΰ Μανουήλ είτε δχι, κατε- 
σκευάσθησαν πάντως περί τήν έποχήν ταύτην.

Υπέρ τής άπόψεως δτι κατεσκευάσθησαν έπί Μανουήλ ομιλούν 
μόνον τά μονογράμματα, αλλά καί ή άνάλυσις τών καύ’ έκαστον 
θεμάτων έφερεν ημάς είς τήν αυτήν ακριβώς έποχήν, δηλ. τό μέσον 
τοΰ 12ου αίώνος, περί τά έτη τής βασιλείας τοΰ Μανουήλ· είς ένί- 
σχυσιν δέ τής άπόψεως ταύτης έρχονται καί τά ιστορικά γεγονότα.

Θά έξηρχόμην πολύ τών ορίων τής παρούσης, αν ήθελον λεπτο
μερώς άφηγηθή τά τών σχέσεων Μανουήλ καί σταυροφόρων καί 
ειδικότερων τών Γενουηνσίων, παραπέμπω δέ προς τούτο είς τον 
Chalandon5, Vasiliev6 καί Vincent- Abel7, δπου έν έκτάσει άναγρά- 

φονται αύται. Θέλω μόνον σημεΐά τινα νά υπενθυμίσω διά νά καταστή φανερόν πόσον 
στενή ήτο ή σχέσις Μανουήλ καί σταυροφόρων.

Μ S

ft s
u*

Είκ. 27. Τά έπί νομι
σμάτων μονογράμματα 
τοΰ ονόματος Μανουήλ 

κατά Gardthausen.

τόν διάκοσμον παρά τήν Σύνοδον τής Κωνσταντινουπό
λεως. ’Επίσης A. A.Vasiliev Histoire... II, 69. Τό τμήμα 
τοϋτο τοϋ ψηφιδωτού κατεσκευάσθη πάντως κατά τήν 
έπισκευήν τοΰ 1169, βλ. Stern ένθ’ανωτέρω.

1 V. Gardthausen, Das alte Monogramm, Leipzig, 
1924 είς τούς πίνακας άριθ. 303 καί 323. Περί τής δυνα- 
τότητος τής ύπάρξεως δύο λέξεων είς έν μονόγραμμα 
βλ. V. Gardthausen, Zur L6sung griech-byz. Mono
gramme έν Byz. - neugr. Jahrb. 8 (1931) 238.

2 ’Επιγραφή διά μονογραμμάτων υπάρχει π. χ. τοΰ 
'Υακίνθου έν τφ ναώ τής Κοιμήσεως έν Νικαίςι, βλ. Ε. 
Weigand, Zur Monogramminschrift der Theotokos-

Kirche von Nieaea, Byzantion VI (1931) 411 καί εξ.
3 Ό κ. Κ. Κωνσταντόπουλος, όστις εύγενέστατα καί 

λίαν φιλοφρόνως προσεφέρθη νά μέ βοηθήση είς τήν 
άνάγνωσιν τών μονογραμμάτων τούτων, δέν συμφωνεί 
πρός τήν άνάγνωσιν τοΰ ονόματος Μανουήλ (προτιμά 
Ματθαίος, μετ’ αμφιβολίας όμως).

4 Oriens Christianas ένθ’ άνωτέρω.
5 Fer. Chalandon, Jean II Cammene et Manuel I 

Comnene, Paris 1912.
6 A. A.Vasiliev, Histoire. . .
7 PP. H.Vincent et F-M. Abel, Bethleem, Paris 1914, 

158 καί έξ.
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Ένφ κατ’ άρχάς αί σχέσεις Μανουήλ καί σταυροφόρων ήσαν μάλλον όξεΐαι, από 
τοΰ 1158 συσφίγγονται όλονέν, ίσως δχι διά παντός, διά μίαν δε περίοδον 15-20 
ετών παραμένουν θερμότατοι- οΰτω τω 1158 υπανδρεύεται ή ανεψιά τοΰ Μανουήλ μετά 
τοΰ Βωδουΐ'νου τοΰ 3ου- Βυζαντινός στρατός άποκαθιστά τά διασαλευθέντα σύνορα τοΰ 
πριγκιπάτου τής ’Αντιόχειας. Ό 'Ραϊμόνδος, άλλοτε πολέμιος, ζητεί συγγνώμην καί 
ορκίζεται υποταγήν το Πάσχα τοΰ 1159 εισέρχεται ό Μανουήλ έφιππος είς ’Αντιόχειαν 
τούς χαλινούς τοΰ ίππου του κρατεί ό Renaud de Chatillon- ακολουθεί ό βασιλεύς 
των 'Ιεροσολύμων. Τω 1161 ό Μανουήλ υπανδρεύεται είς δεύτερον γάμον τήν Μαρίαν 
κόρην τοΰ 'Ραϊμόνδου. Κατά τήν αυτήν εποχήν δημιουργεΐται κίνησις των ιταλικών 
πόλεων όπως δ Μανουήλ στεφθή αΰτοκράτωρ εν 'Ρώμη, προς άντίδρασιν κατά τοΰ 
Φρειδερίκου Βαρβαρόσσα. Ετοιμάζεται ένωσις έκκ?ιησιών, θά άνεγνωρίζετο ό Πάπας 
’Αλέξανδρος 3°? (1159-81), ως γράφει ό ίδιος ό Μανουήλ προς τον βασι?νέα τής Γαλλίας 
Λουδοβίκον τον 7ον(1161), συγκαλεΐται μάλιστα σύνοδος τω 1166 έν Κωνσταντινουπόλει 
προς τον σκοπόν τούτον. Ό βασιλεύς τών Ίεροσο?ιύμων Άμώρις υπανδρεύεται τήν 
ανεψιάν τοΰ Μανουήλ Μαρίαν Κομνηνήν τω 1167 έν Τύρφ. ’Ακολουθεί συμφωνία 
διά τήν κατάληψιν τής Αίγύπτου καί κοινή εκστρατεία- «στόλον δε νεών πεντήκοντα 
καί εκατόν επί Αίγύπτου έστειλεν ό Μανουήλ», ώς πληροφορεί ήμάς ό Κίναμμος'. 
Τω 1177 ναυλοχοΰν είς αυτήν ταύτην τήν Πτολεμαΐ'δα 70 ελληνικά πλοία μετά τών 
βοηθητικών των επί πολλούς μήνας, λόγφ συνεννοήσεων μετά τοΰ αναποφασίστου 
πόμιτος τής Φλάνδρας. Γνωρίζομεν επίσης ότι ό Μανουήλ υπήρξε γενναιόδωρος 
παντού καί πάντοτε, ώς ομολογεί δ Γουλιέλμος τοΰ Τύρου2. Πληρώνει λύτρα είς τούς 
μουσουλμάνους διά τον Ερρίκον τής Καμπανίας- κατά τον πόλεμον τοΰ Φρειδερίκου 
Βαρβαρόσσα κατά τών βορειοϊταλικών πόλεων, αΰται ζητούν βοήθειαν από τον Μανουήλ, 
όστις καί επισκευάζει τά τείχη τών Μεδιολάνων- τής στροφής ταύτης προς τό Βυζάντιον 
ηγούνται κυρίως ή Γένουα, ή Πίζα καί ή Ένετία, φοβούμεναι τον κίνδυνον εκ Γερμα
νίας. Κατά τήν μάχην τοΰ Legnano, τήν 29 Μαΐ'ου 1176 έπέρχεται πλήρης καταστροφή 
τοΰ Φρειδερίκου Βαρβαρόσσα καί θριαμβεύουν αί βορειοϊταλικαί πόλεις καί ό σύμμα
χός των Μανουήλ3 Άπροόπτως όμως ό Μανουήλ συλλαμβάνει πάντας τούς Ενετούς 
έν Κωνσταντινουπόλει καί κατάσχει τάς περιουσίας των. Έκτοτε φαίνονται αί σχέσεις 
Ένετίας καί Βυζαντίου όλιγώτερον στεναί, ένφ άφ’ετέρου γνωρίζομεν νέας συμβάσεις 
μετά τών Γενουηνσίων4. Συγκεφαλαιοΰντες τά ανωτέρω καί έχοντες ύπ’όι[ιειτής περιόδου 
ταύτης τάς σχέσεις σταυροφόρων καί είδικώτερον τών Γενουηνσίων μετά τοΰ Μανουή?ι, 
τήν γενναιοδωρίαν τοΰ Μανουήλ, τήν έκτέλεσιν τών ψηφιδωτών τής Βηθλεέμ, τήν σημα
σίαν τής Πτολεμαΐδος, τά όσα περί τής τέχνης τών πεσσών καί τών μονογραφημάτων 
εϊπομεν, μετά βεβαιότητος δυνάμεθα, νομίζω, νά εϊπωμεν ότι οί πεσσοί κατεσκευάσθησαν 
κατά τήν περίοδον μεταξύ 1158-80."Ας ληφθή τέλος καί τοΰτο ύπ’ όψιν ότι ή πράξις 
τής θριαμβευτικής μεταφοράς τών πεσσών είς Βενετίαν δεν θά έσήμαινε μόνον τήν 
καταστροφήν τών Γενουηνσίων, αλλά ίσως νά έθεωρεΐτο καί νίκη κατά τοΰ Βυζαντίου, 
μετά τοΰ όποιου κατά τήν εποχήν εκείνην εύρίσκετο είς έχθρικάς μάλλον σχέσεις.

Μαρίνου Καλλιγά ΑΕ 1938

1 Κίνναμος (έν Βόνντ]), 300.
2 Vincent - Abel, ένθ’ ανωτέρω σελ. 167.

3 Vasiliev, ένΟ’ ανωτέρω σελ. 67.
4 Βλ. ανωτέρω ΰποσ. 5 σελ. 79.
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Οί Γενουήνσιοι είδικώτερον είχον συμφέρον νά επιδεικνύουν εις τάς πΰλας των το 
δνομα τοϋ αύτοκράτορος: τό τοιοΰτον θά άντεπεκρίνετο προς επίσημον τρόπον τινά 
άναγνώρισίν των υπό τοΰ Κράτους, οΰτω δε θά διηυκολΰνετο ασφαλώς τό εμπόρων των. 
Είναι γνωσταί αί συμβάσεις Μανουήλ καί Γενουηνσίων. Τί τό άτοπον αν χαραχθή τό 
δνομα εκείνου, δν άνεγνώριζον ώς κύριόν των, υπό τών λίζγων του (υποτελών) είς τάς 
πύλας των; Πάσαι άλλως τε αί Ίταλικαί πόλεις καί οί ηγεμόνες τών σταυροφόρων 
άνεγνώριζον την ύποτέλειαν ταύτην, έκδηλουμένην είς σειράν δλην διαφόρων πράξεων 
των. Έκ τής περιόδου ενός καί μόνον αίώνος διεσώθησαν μέχρις ημών δεκατέσσαρες 
γραπταί μαρτυρίαι τοΰ είδους τούτου'.

’Αλλά τώρα άς έλθωμεν έπί τέλους είς τό επίθημα, τοϋ οποίου ή μορφή διαφέρει 
ούσιωδώς καί τοΰ κιονοκράνου καί τοΰ κορμοΰ.’Αρκοΰμαι νά αναφέρω δ,τι ό Strzygowski 
λέγει σχετικώς προς τοΰτο: «τοΰ όποιου (τοΰ κιονοκράνου) τό επίθημα δεν ανήκει 
είς τήν αρχικήν εργασίαν... Οί δύο πεσσοί ανήκουν μόνον κατά τό έπιστεγάζον αυτούς 
μέρος δηλ. τό επίθημα είς τήν τέχνην τής Βενετίας1 2^. Είναι φανερόν, δτι τό άνθέμιον 
τοΰτο είναι έργον ’Ιταλών ανάλογα ανθέμια υπάρχουν πλεΐστα καί είς αυτόν έ'τι 
τον γειτονικόν "Αγ. Μάρκον. Δύο δυνατότητες υπάρχουν: ή τό επίθημα μετελαξεύθη 
άψ’ής ήλθεν είς Βενετίαν ή κατεσκευάσθη έν Πτολεμαΐδι. Τό πρώτον φαίνεται μάλλον 
άπίθανον, τουναντίον ή άποψις δτι κατεσκευάσθη είς τήν Πτολεμαΐδα είναι κατ’ αρχήν 
πιθανωτέρα, τοσούτω δε μάλλον καθ’ δσον ανάλογα υπάρχουν καί είς Ιεροσόλυμα. 
Είτε δμως κατεσκευάσθη άργότερον είτε συγχρόνως πρός τό υπόλοιπον έργον, τίθεται 
τό ερώτημα, ποιος κατεσκεύασε τούς πεσσούς τούτους καί είς ποιαν τέχνην ανήκουν;

Κατά τήν άνάλυσιν τών καθ’’ έκαστον θεμάτων εϊδομεν δτι τά περισσότερα 
προέρχονται έκ τής ίσλαμικής τέχνης, άφ’ετέρου τά μονογράμματα δηλοΰν βυζαντινήν 
παράδοσιν έπί πλέον έπιστοποιήθη ή ύπαρξις διαφόρων (τουλάχιστον δύο) καλλιτε
χνικών κατευθύνσεων, μιάς τοΰ κορμοΰ καί τής άλλης τοΰ κιονοκράνου (ίσως δέ καί 
τρίτης τοΰ έπιθήματος, άν τοΰτο κατεσκευάσθη έν Πτολεμαΐδι). Έάν λάβωμεν ύπ’όψιν 
δτι οί πεσσοί κατεσκευάσθησαν διά τήν πύλην τών Γενουηνσίων, διά τής γενναιοδωρίας 
τοΰ Μανουήλ τέλος δέ δτι ούδέν παράλληλον έσώθη μέχρις ήμών, καταλήγομεν είς τό 
συμπέρασμα δτι είναι έργον νόθον, διότι νόθοι ήσαν καί οί κάτοικοι τής Πτολεμαΐ'δος, 
νόθον καί τό περιβάλλον, τό όποιον έδημιούργησεν αυτό.

Κατόπιν τούτου, ποιος (ίσως ήσαν καί περισσότεροι) κατεσκεύασε τά έργα ταΰτα 
άν ήτο δηλ. σταυροφόρος ή Έλλην, Σύρος ή Σαρακηνός ή καί μιγάς τις, στερείται 
πραγματικού ένδιαφέροντος, διότι είς ούδένα ρυθμόν ούδεμιάς τέχνης ανήκουν. Είναι 
άνθη μιάς παραδόξου κοινωνίας, ήτις ήνθησε κατά τήν έποχήν έκείνην είς τήν Συρίαν, 
εικόνα δέ τοΰ έκεί βίου δίδει λαμπροτάτην ό Rey3, ήν παραθέτω έν έπιμέτρω*.

ΜΑΡΙΝΟΣ Γ. ΚΑΛΛΙΓΑΣ

1 Dolger, Regesten-II (αναφέρω παραδείγματα και 
έκ τής εποχής τοΰ ’Αλεξίου). Βλ Ν 1081,1192,1196,1203, 
1215, 1223, 1243,1348, 1354, 1364, 1365, 1498, 1499,1578.

2 Strz., Oriens Christanus 2 (1902 ) 428.

3 Ε. Rey, Etudes sur les monuments de l’arcliite- 
cture militaire des croises en Syrie et dans l’ile de 
Chypre, Paris 1871, 9 - 12.
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* ΕΤΤΙΜΕΤΡΟΝ

II se passa quelque chose d’analogue 
en Syrie ou l’on voit les princes et les 
chevaliers Francs echanger frequemment 
leurs pesantes armures contre le costume 
sarrasin et marcher a la tete de leurs troupes 
vetues de longues robes et leurs casques 
recouverts, Keffichs, ce qui devait etre un 
jour l’origine de lambrequin heraldique, 
cedant ainsi aux necessites du climat bru- 
laut sous lequel ils se trouvaieut transplan- 
tes. La cour d’un prince europeen etablie 
en Orient devait presenter alors uu sin- 
gulier melange de moeurs syriennes et 
occidentales.

Comme en Sicile, les artistes syriens et 
grecs decoraient les edifices eleves par les 
croises et nous savons qu’il regnait un 
grand luxe d’ornementation a l’interieur 
de certains chateaux. Vilbrand d’Olden- 
bourg, dans la relation de son pelerinage 
en Terre Saiute parle avec admiration des 
pavages en mosa'iques executes au Palais 
des Ibelins de Beyrouth, par les ouvriers 
orientaux (Laurent, Peregrinatores medii 
aevi quatuor, pag. 167). II cite notamnient 
uue salle lambrissee de marbre, et au mi
lieu delaquelle on voyait un dragon jetant 
de l’eau, par ses naseaux, dans une piscine 
dont le fond etait forme par une mosaique 
representant des fleurs aux couleurs ecla- 
tantes.

Les monuments religieux (M. de Vogue, 
les Eglises de Terre Sainte, p. 396 et suiv.) 
construits alors en Syrie par les Francs 
appartiennent tons a l’ecole romaue qui, 
a cette epoque elevait en France les Egli
ses de Cluny, de Vezelay, de la Charite- 
sur-Loire, etc., mais transportee en Orient, 
tout en conservant son caractere primitif,

elle fit sous l’influence byzantine surtout 
quant a l’ornementation de frequents em- 
pruuts a l’antiquite et a l’art arabe.

Les bistoriens arabes—reconnaissent— 
la bonne entente entre les populations 
chretiennes et musulmanes.

Enfin une derniere preuve nous reste 
de cette harmonie habilement menagee 
entre les indigenes et les nouveaux venus, 
la creation d’une monnaie speciale et pour 
ainsi dire Internationale pour servir les 
interets unis des deux peuples et la fusion 
de leurs affaires. Ces monnaies frappees 
au meme titre que les dinars sarrasins por- 
taieut d’un cote une croix avec devises en 
caracteres arabes et de l’autre le mono
gramme du prince qui les avait fait frapper.

Ce fut vers le milieu du XII® siecle 
que les etablissements chretiens de Terre 
Sainte furent les plus prosperes. Le pas
sage suivant de Foucher de Chartres 
nous trace un tableau des plus interes- 
sants de l’esprit qui animait alors les colo
nies franques.

«Considerez et reflechissez en vous- 
memes de quelle maniere en notre temps 
Dieu a transforme l’Occident en Orient. 
Nous qui avons ete des Occidentaux, celui 
qui etait Romain ou Franc, est devenu ici 
un Gallileen ou un habitant de Palestine; 
celui qui habitait Reims ou Chartres se 
voit citoyen de Tyr ou d’Antioche. Nous 
avons deja oublie les lieux de notre nais- 
sance, deja ils sont inconnus a plusieurs 
d’eutre nous et du moins ils n’entendent 
plus parler; tels d’entre nous possedent 
deja en ce pays des maisons et des servi- 
teurs qui leurs appartiennent comme par 
droit hereditaire; tel autre a epouse une

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:55 EEST - 54.226.8.97



Αρχαιολογική Εφημερις 1938 ΠΑΡΕΝΘΕΤΟΣ ΠίΝ 1

F. Montemezzano. Ή θριαμβευτική μεταφορά τών πεσσών. (Palazzo Ducale). Ο. Bohm, 496.
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femme qui n’est pas compatriote, une Sy- 
rienne, une Armenienne ou meme uue 
Sarrasine, qui a recu la Grace du bapteme; 
tel autre a chez lui ou son gendre ou sa 
bru, son beau-fils, celui-ci est entoure de 
ses neveux, ou meme de ses petits-neveux; 
l’un cultive les vignes, l’autre des champs; 
ils parlent diverses langues et sont deja 
parvenus tous a s’entendre. Les idiomes 
les plus differents sont maintenant com- 
muns a l’une et a l’autre nation, et la con- 
fiance rapproche les races les plus eloi- 
gnees. II a ete ecrit en effet: Le Lion et le

Boeuf mangent au meme ratelier. Celui 
qui est etranger est maintenant indigene, 
le pelerin est devenu habitant; de jour en 
jour nos parents et nos proches nous vieu- 
nent rejoindre ici».

(To ανωτέρω άναψερόμενον απόσπασμα 
είναι τής εποχής τοΰ Βωδουΐνου τοΰ 2ου, 
τελευταίου Λατίνου Αύτοκράτορος Κων
σταντινουπόλεως· έγεννήθη έν Κωνσταντι- 
νουπόλει τό 1217 καί άπέθανε περί τό 
1273, υιός τοΰ Pierre de Courtenay καί 
Yolande de Hainaut αδελφής τοΰ Βωδουΐ
νου τοΰ 1ου (1171-1206).

Μ. Κ.

ΕΚ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΥΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ

α'. αρχαϊκόν ανθεμιον εκ χιού. Τό έν είκόνι 1 άπεικονιζόμενον άνθέμιον παρε- 
τήρησα επί υπέρθυρου παλαιάς οικίας εις τήν συνοικίαν Καλοπλΰτης τής πόλεως 
Χίου κατά τό 1936· άποτειχισθέν άπόκειται ήδη τοΰτο έν τώ Μουσείω Χίου (πρβ. 
ΑΑ 53, 1938 σ. 579).

Άποτελεϊται έξ έπιτοπίου πώρου λίθου καί είναι άποκεκρουμένον κατά τό κατώ- 
τατον αύτοΰ τμήμα· άποτετριμμένη είναι κατά τό πλείστον ή έπιφάνεια τών ελίκων καί 
κατ’ ολίγον ή τών κατωτέρων φύλλων1. Έχει ύψος 40,5 εκ., πλ. 35,5 εκ. καί πάχ. 10,5 έκ.2, 
τό άκραιον περίγραμμα τών φύλλων είναι άνάγλυφον εις βάθος 4 έκ. έπί τοΰ πάχους τής 
στήλης κατά τεχνικήν συνήθη εις τούς αρχαϊκούς χρόνους- πρβ. καί στήλην τής Τρωάδος 
καί τάς Σαμιακάς, περί ών κατωτέρω. Είναι προφανές, δτι τό άνθέμιον ημών άπετέλει 
έπίστεψιν έπιτυμβίου στήλης, οΰτω δε άποκτώμεν έκ Χίου τό πρώτον δείγμα μνημείων 
’Ιωνικής καταγωγής· αντιστρόφους άφθονον είναι τό έκ Σάμου υλικόν βλ. Δ. Εύαγγε- 
λίδου, Επιτύμβιοι στήλαι τής Σάμου έν ΑΕ, 1924 σ. 63 κέ. καί Ε. Buschor, Altsamisehe

1 Εκατέρωθεν χοϋ σημείου επαφής τών δύο ελίκων 
υπάρχει ανάγλυφος κατόπιν άποξέσεως μέρους τών ελί
κων ό αριθμός [ 1 ]8- 50, προφανώς ή χρονολογία τής 
άνευρέσεως καί χρησιμοποιήσεως τοΰ ανθεμίου ιός ύπερ- 
θυραίας διακοσμήσεως· ώς έπληροφορήθην εις τήν 
περιοχήν συχνάκις ανευρίσκονται τυχαίως υπό ιδιωτών

Arch. Anz., 53 τάφοι.
2 Ή αναλογία τοΰ πλάτους πρός τό πάχος 3: I περί

που είναι ή συνήθης καί εις τάς παλαιοτέρας πωρίνας 
Σαμιακός στήλας. Allien. Mitt. (58), 1933 σ. 23 βλ. καί 
Arch. Anz. 1938 σ. 587.
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