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Πρ<'>γραμμα της Άρχαιολογικι;ς 'Εφημερίδος.

1. Της ~Χ("'i()σεως της 'Λι.ιΖαιολογιχllς 'ErpIjfLf:Qic')o; r.:tιμει.οU,·ταl τρείς τω\' συμβούί.ι,)\· τι~lς Ί\ΡΖαιοi.ογικης

<F.ταιρείας.

2. τω.σα ;τρός τί}\' 'ΛΡΖαωλογικίι\' Ί~φημερίδα fi.:τοστολί) ά.τευΩύ\'ετω :τρο; τ()\' Ι'ριψιιατέα τϊl; 'Αρχαιολο

γικής 'F.τωιιείας χ. l'ff:IQYΙO\' ΤΙ. ΟίΚΟ\'ιΊμο\', ΛιευΟυντίμ' τιlς 'Ι::φημι::ρίδος, λει.ιφΙιρο; lΙω'ε:τιαΤΙΗιίου 20.

3. Ί~\' τη 'Λρχαιολογικίl 'Εφημερίδι ι"'iηιιοσιεύΟ\'Η1L ιΙΡl.αιολογι:ω.ί ;τρα','μΙΗείαι καί ti.yγfi.iιH, μι.i.i.ιστα είς

εύρήιιατα κιιί ;το(,lίσιιατα τιϊ)\, ιί"ασκαφιϊn' της Ί~ταιΡF:ίας (1"αφF:ριΊμε\'(L, πιι\'τεταΥιιέ\'α c"'ifo F.,' Υi.ισσσ!1 καΟαιιευούση.

'Η έ:tί της fχι')ιισεως fπιτρο:τεία, 11 (1..,Ιιχι::ιται ή ;τερί τη.; ι"'iημοσιεύσf:ω; ιί.;τιΊφασι;, f:τιφυi.ι1σσει έαυτΓι :τ(ίσα\'

ι;ις πρός ri)\· fκταση' μετα~oHμ', -ί!\' 1ΊΟεί.ε κρί\'ει ιΙ\'αγκαίω' έ\· τοίς :τρ(,ς δημοσίειιση' :τεμ:τομf\'ΟΙ; χειιισγριίqοις.

'l'i)\' f.ίιftt'i\'Ij\· τιί)\· έ\' ταίς δημοσιευο~ιf.\'αι; :τραγματείω.; f.κφερομf\·ι,)\· f:τι<tτημο\,ικιϊ)\, Y\'OJ!Hil\' φ~ρoυσι\'

οί σuγγραφF:ίς αύτιίη'. ιί.:τοκλείεται δt· :τ('iς :τροσcll:τικοϋ χαρακτήρος έλεγχο;.

4. 'Εκδίδεται κατ' f.τος είς τιΊμος είς σΖ'ίιιια τ~ταρτo\' έκ δι:,δεκα τούλιίχισω\' τυ,ΤΟ','ραφικιί)\, ιιυι.ι.ω\' συγκεί

μενος IIEt(t τιίΗ' (ί\'αγκαίω\' είκιη'ιl)\' καί χη'ιί.κι,)\·. 'Ί~καστo; τόμο; :τωλF:ίταt έ\' τη 'Αρχαιολογικll 'Εnι.ιρείΙ!> ά\'τί

δραχμ6)\' 250.

5, Οϊ συ\'τιίκται τιίη' ι"'iημσσιευομf.\·ιι)\' :τραγμαn:ιιίη' ί.αμβιί.\·οιισι ι"'iραχ,ιu; ΧΗρτί\'α; f.κατό\· fικοσι :τέ\'τε ιί\'τί

ix(iatou τυ:τογραφικοϋ φύλλου και (l\'τίτυ:τα :τε\'τijκο\'τα τιί,\, :ΤQιι.γματειιίl\· αίιτιί)\·.

Η, Ti.ι χειριΊγραφα τιί,\, δημοσιευομέ\'ΙII\' κατατίΟε\·τιι.ι έ\' ri!") ιίρχείι!ι.

7, ΊΙ 'Αρχαιολογικιι 'Εφημερίς δΙ(LμείΙ'Iεται :ΤΡΙJς έ.τιστιιμο\·ικ(ί. ΠF:ριοδΙΚf{ συγγε\'Ι) ΤΙ!' σκσ:τι!) τίl; 'Αρχαιο

λογικής 'Εταιρείας.

ΕΝ ΑθΗΝΑIΙ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ''εΣΤIΑ" ΜΑΙΙΝΕΡ '" ΚΑΡΓΑΔΟγΡΗ - 49',
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α'. ΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΘΗΒΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΝ Ν. ΑΓΧΙΑΛ? ΑΝΑΣΚΑΦΑΣ

Σελίς

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΘΕΣΙΣ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ τον ΑΝΑΣΚΑΠΤΟΜΕΝον ΧΩΡον . . . • . • . • . 1 - 9

ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΘΗΒΩΝ.

ΚΕΦ. Α. rF.NIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ τον ANA~KAΠTOMENoγ ΧΩΡΟν-ΔΟΚIΜΛΣΤ!ΚΑΙ ΕΡεΥΝΑ!

# 1. Άκρόπολις, περί60λος τής πόλεως και τα εγ αυτψ μ,'Jlημεία. . .

Ρ. 2. 1(1 έκτός του τείχους κτίσματα: προ(λΠΗια, επαύλεις, JΨχροrαφεία . . .

ΚΕΦ. Β", ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

§ 3. ΠεΡΙΥραφή τής Βασιλικής Α.

Α. ΑΡΧΙΤΕΚΊΌΝΙΚΗ

α) Γενική κάτοψις, τοιχοδομία

β) Μέρη τού ναού.

1. 'Ο κυρίως ναος μΗα του ίερου βήματος.

2. Νάρδηξ ..

3. ΑίlΙριον. . .

4. Ι Ιρ6πυλον ..

γ) [[ροσκιίσματιι

1. Βαπτιστήριον.

2. Σκευοφυλάκιον.

3. Πύργοι. . ..

4. ΟΙκήματα, Λουτρον

Συμ.πέρασμα - χρονολογί'α .

ΚΕΦ. Γ. Β' ΓΛνΠΤιΚΗ - ΑΜΒΩΝ

§ 4. Διάκοομος τού ναού δια μαρμαρίνου άναΥλύφου

α) Κιονόκρανα-επιδήματα.

β) Γείσα. . . . .

γ) θωράκια ...

δ) Πλαίσια πυλών

•Αμβων .

Συμπέρασμα - ΧΡΟ'J'ολογία .

§ 5. Εύρήματα (μαρμάρινα, πήλινα, ύάλινα, νομίσματα). [Προσδήκη]

ΚΕΦ. Δ'. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

§ 6. ΠεΡΙΥραφή τής Βασιλικής Β.

ΑΌ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ιi) Γενική κάτοψις - τοιχοδομία

β) Μέρη τού ναού.

1. Ίο aiVQΙOf > μεrα του προπύλου .

:3. Χ(lρθη;

3. Κυρίως Ι'αό;

4. '[εψι!' Βήμα

11

14

10

19

24

33
3(;

39

40
41

45
47
49
51

:'>2
53
70
76
83
87
07
98

111

113

113

117

117

119
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Περιεχόμενα.

α) Άψίς-ΣύνlΙρονον ....

β) Άγία Τράπεζα καί Κιβώριον

γ) Σολέα .
5. Ι/ροσκτίσμaτα . . . . . .

α) Κατηχούμενα καί ΒαπτισnΊριον

β) Σκευοφυλάκιον καί 'Εστία

γ) Οίκήματα .

Β. ΓΛΥΠΤΙΚΗ

§ 7. Μαρμάρινος διάκοσμος το;; ναο;;

rι) Κιονόκρανα

β) ΈΠl111jματα

γ) Θωράκια .

δ) Γείσα. . .

Συμπέρασμα - ΧΡΟ11 0λΟΥία

ΚΕΦ. ε .. ΕΠΙΓΙ}λΦΑI

(.Υ lια1'1'ιιπούλιιυ) Προχριστιανικαί tΠΙΥραφαι Πυράσου- Θηβών.

α) Έπιγραφαί έλληνικών χρόνων.

β) 'Επιγραφαί ρωμα'ίκών χρόνων.

ΧΡΙΣΤΙλΝΙΚλΙ ΕΠΙΓΡλΦλΙ. . . . . . .

ΒΌ ΑΙ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΕ 1929

Σελίς

119
125
126
128
128
1,10
Ι;12

1;\2
1;\,1
1;\4
Ι ;\Ιί

1~7

liι8

1~9

140
142
ωο

11;1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΕΚΚΛΗΣΙλΣΤΙΚΗ ΚλΙ ΠΟΛ1"Γ'ΚΗ ΚΑΤλΣΤλΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤλ ΤΟΥΣ

ΙΙλΛλιΟΧΡ'ΣΤΙλΝ,κονΣ ΧΡΟΝΟΥΣ. . . • • . . . . . . . . . . . • 1(;2

ΜΕΡΟΣ Α'. ΑΙ ΑΝΕνl'ΕΘΕIΣΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ J ΙΑΛΑΙΟΧΙ'ΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ

ΚΕΦ. λ'. ΓΕΝΙΚλΙ ΠλΡλΤΗΡΗΣΕIΣ.

ΚΕΦ. βΌ θλΣΙΛΙΚλΙ ΕΚ ΜΕΤλΤΡΟΠΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Ι. ΠαρlΙενων.

2. ΈρέχlΙειον .
~. Θησείον. .
4. Βασιλικη 'Ολυμπίας.

5. Βασιλικη της εν ΆlΙlΊναις στοάς τοί, 'Αδριανοϋ .

ΚΕΦ. Γ', ΒλΣIΛ'ΚλΙ λΠΛον ΕΛΛΗΝ'ΣΊΊκον τνι,ον

Ι. Brισιλικη Άχειροπυl11του Θεσσrιλoνίκης

Α'. "Ετεραl βασιλlκαι dναφανείσαι tσχάτως tv Μακεδονί,!

2. Βασιλικη εν δέσει •Τούμπα. Θεσσαλονίκης

~. Βασιλικη εν Στόβοις (επισκοπικ,ι εκκλησία)

4. Βασιλικη εν Δίψ . . .

ΒΌ Βασιλικαι Θεσσαλίας. .

5-6. (Βασιλικαί Ν. 'Αγχιάλου) .
7. Βασιλιχη Δημητριάδος. .

1ιi4

11;8

lfίΩ

170
Ι ί2

lί2

17i1

lί4

lίΙ>

lίί

177
lί8

180
181
181
ΙΗι
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ΑΕ 192!) Περιεχόμενα
=====

Σελίς

ζ'.

8. Βασιλικη εις I}έσιν Λάί επι τού Πηλίου . 182

9. Βασιλικη Θεοτόκου παρα την Σηπιάδα ακραν του Πηλίου 182

Γ'. Βασιλικα! Σtερείiς Έλλάδος . 183

ίΟ. Βασιλικη εν 'Ελευσινι . . . . . 183

11. Βασιλιχη Λαυρεωτικoiί 'Ολύμπου 184

12. Βασιλικη Καλυβίων Κουβαρά . 11'\5
13. Βασιλικη I'J.υφάδας 186

14. Βασιλικη Ύπάτης. . 186

ΔΌ Βασιλικαl Νήσων 187

15. Βασιλικ,ι Παλαιoπιiλεως Κερκύρας . 187

16. Βασιλικη άγίου Άνδρέου Έρεσσού Λέσβου 18f;

17. Βασιλικ,ι 'Λφεντέλλη Λέσβου 189

18. Βασιλικη Άργ"λων Λέσβου. . . . Ι ΒΟ

19. Βασιλικη άγίου Δημητρίου Ύψηλομετώπου Λέσβου. 190

20. Βασ,λ,κη άγίου Ίσιδιiψoυ Χίου 191

21. Βασιλικη Φαν,ί,ν Χίου. . . 192

22. Βασιλικη εν Λεβηνι Κρήτης. 19,\

2,\.24. Βασιλικαι Μιμνου. 193

25. Βασιλικη Λίγίνης. . 194

rIAAAIQxrIΣoT1ANIKAI BAl:IAIKAI ΜΟΝΟΚΛΙΤΟΙ

26. Βασιλικη Άλ, μούντο; παρα τας Ά\~ήνας Ι !)Ο>

2ϊ. Βασιλικη 'Λρκασίας KaQJrdl}oa . . 195

ΚfΦ. ΔΌ ΑΛΣΙΛΙΚΑΙ ΜΠΑ fΓΚΑΡΣIΟV ΚΛΙΤΟΥΣ 196

α'). άπλαί βασιλικα! μετσ. ΙΥκαρσίου κλίτους. . 197

1. Βασιλικη της παλαιάς Koρίνι~oυ. . . . . 198

β'). βασιλικαι πεντάκλιτοι μετ~ fΥκαρσίοv κλίτους.

2. Βασ,λ,κη 'Επιδαύρου . . . . . 198

3. Βασ,λικη Β Νικοπόλεως Ήπείρου . 201

Υ)' βασιλικα! τρίΚΟΥΧΟΙ . . . . . . . 203
4. Βασιλικη εν Δωδώνη της Ήπείρου . 20;\

5. Βασιλικη ε. ΠαραμυDί~ της Ήπείρου 204

δ). βασιλικα! μετσ. Ιξέχοντος ΙΥκαρσίου κλίτους. 206

6. Βασιλικη Λ Νικοπόλεως της Ήπείρου. . 206
7. Βασ,λικη Δαφνουσίων Λσκρίδος . 207

8. Βασιλικη παρ" τον Ίλισσον εν Άι~ήναις 208

ε'). βασιλικα! σταυρικα! . . 210

9. Βασιλικη εν τΎI νήσφ Θι,σφ . 21 Ο
10. Ή βασιλικη τού άγίου Δημητρίου εν Θεσσαλονίκη 211

ΜΕΡΟΣ Β', ΓΕΝΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΥΤΩΝ . . . . . . . . . . 213

ΚΕΦ. Α'. ΤΟΙΧΟΔΟ,\\ΙΑ - rfNIKON ΔIΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΟΙ'ΦΗ. 213

Ι. Τοιχοδομία. 213

2. ΙΈνικον διάγραμμα και μορφη 214
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η" Περιεxόμεvα
~~~

αΌ ι Αψίς

β.. Κλίιη

γ'. ι γπερ(~ια

δ'. 1.'rέγασις καί φωτισμός

3. Νάρ{)ηκες

4. Αίδρια . . . .

5. Πρόπυλα . . .

6. Πρoιrι.τίσματα ..

ϊ. Δάπεδα . . . .

ΚΕΦ. Β'. ΔIΑΤλ:ΞIΣ IF.PQv 8ΗΜλΤΟΣ ΤΩΝ ΙJΑΣΙΛΙΚΩΝ ΤΗΣ f.ΛΛλΔΟΣ

Α.. Κιγκλίδες τού άγίου βήματος η τέμπλον

Ι. Χαμηλα τέμπλα. . .. .

2. Χαμηλα τέμπλα μετα ύψηλης πύλης . .

3. Τέμπλα μετα ύψηλης προσόψεως και χαμηλών κιγκλίδων εις τα πλάγια

4. Τέμπλα ύψηλα και κατα τας τρείς πλευρας .

5, Τέμπλα βυζανrινα . . . . . . . .

Β'. Σολέα ....

Γ .. Σύν{loρονον - Θρόνος 'Επισκόπου καί εδραι Πρεσβυτέρων.

Ι. Μορφαι Δρ\~oγωνικoίι συν{)ρόνου .

:Ι ~'Ioρφαί του ήμικυκλικοϊ, συνδρόνου . . . .

3. Σχι]ματα ()ρόνου και έδρών .

Δ', Ή άγία Τραπέζα καί τα προς αύτήν συναφη

α) (Αγία Ί'ράπεζα

1. υΥλη .

2. θέσις της άΥίας Τραπεζης

3. Σχ,]ματα άΥίας Τραπέζης.

4. Βάσις της άγίας Τραπέζης και τα έπ' αύτης στηρίγματα

b. ΣΧ1]μαrα πλακος άΥίας Τραπέζης και διάκοσμος αυτης .

β) Τράπεζα, Ilρ"Οέσεως. . . . . .

γ) Ί'ρ(J.;r.εζαι (lyanci)v,j τράπεζαι μαρrύΡWJ/ .

δ) [(ατάΟεσις ~ 1~i'καί')lωJ' . . .

ε) Κ,6,δριιJl' . . .

ς} Ί'riφοι μαρτύΡα/Ι} 1j ΛΙ(ιρτύρια

ζ) Kπrαπετάσμαια ij β'ίλα . . .

Ί(fΦ. Γ". ΑΜΒΩΝΕΣ ΤΩΝ nAAAIOXPIl:TlANIKON ΑΑΣΙΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛλΔΟΣ

1. θέσις .
2. υΥλη .

3. Σχήματα και διακοσμι]σεις τών αμβώνων

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ·ΕΠΙΛΟΓΟΣ ..

ΑΕ 1929

Σελίς

214
215
216
216
216
21ί

218
218
219

220

221
222

22"
223
22;)
22:')

226
22(;
22ί

22Η

229
229
22!}
229
229
2,,0
2,,0
2,,]

233
234
2;\6
23ί

2,,9
241

24:3

244

2'14
244

24ί
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ΑΕ 1929 ΕΙ><6νες Α'. Μελέτης 3'.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΙ ΧΡIΣΤΙλΝIΚλΙ θΗΒλΙ ΤΗΣ θΕΣΣλΛΙλΣ ΚλΤλ ΤλΣ ΕΝ Ν. λΓΧlλΛQI λΝλΣΚλΦλΣ

ΣtΙΙς

7

3

2

18
1!1-20

21

22
23

24

25

2

3
4

fJ
7

9

11

12

10

10
14

1Ω

17

18
19

21

20

20

22

23

23
24

24
24

2'~

25

27

27
29

30
31
32

β

Άποψις Νέας Άγχιάλου καί τοϋ πρό τοϋ τμήματος της δημοσίας όδοϋ Βόλου-Άλl,ι·ροί.

χώρου. ενl!α ενεργοϋνται αί άνασκαφαί . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Χάρτης τών παρα τόν Παγασητικόν κόλπον l~εσσαλικών πόλεων της περιοχη; Βόλου-

Άλμυροϋ . . . . . . . . . . . . .

Μία τών άνευρει~εισών επιγραφών τοϋ Β'. μ. Χ. αίώνος εν\~α αναγράφονται τα όνόl,ατα

της πόλεως: Θηβαι καί Δήμητρος πόλις .....

4 Πλίνl}οι μεια της επιγραφης ΕΚΚΛ(ησία) ΘΗΒ(ών)

5 Έπιγραφη Παύλου διακόνου Θηβών . . . . . . .

6 Ή ανευρεfiείσα επιγραφη τοϋ επισκόπου τιίιν χριστιανικών Θιιβών Έλπιδίου (Ω3~)

Τάφος μετα σκελετοϋ μεγαλοσώμου ανδρός άνευρεl!είς κατα την έκκαl!άρισιν της Κολυμ-

βήl!ρας τοϋ βαπτιστηρίου της χριστιανικης βασιλικης . . . . . . . . . . .

R 'Ο λόφος της Πυράσου καί τα μόλις διακρινόμε>'α l!εμέλια τοϋ περιβόλου της πόλεως

9 Όρόση μον λιμένο; . . . . . . . . . . .

10 Τό παρα τόν Παγασητικόν κόλπον τμημα της παλαιάς πόλεως καί ή λιμνοfiάλασσα .

11 Θεμέλια τετραγώνου πύργου ρωμαϊκών χρόνων. . .. .

12 'Εξέδρα επαύλεως ρωμαϊκών χρόνων μετ α ψηφιδωτοϋ δαπέδου παρα την παραλίαν .

1;\ LuotU. σαρκοφάγων εύρεfiείσα είς πρόποδας λόφου εκτός τών τειχών της άρχαίας πόλεως

14 Τμημα τοιχοδομίας τοϋ δFξιoϋ ακρου της ανατολικης πλευράς της βασιλικης Α. . .

1fj l'ενικη αποψις τών ερειπίων της βασιλικης Α (από της άψίδος πρός τό αίl!ριον). . . .

16 τα άνεuρεl!έντα l!εμέλια της άψίδος τη; βασιλικης Α (δοκιμαστικαί ερευναι τοϋ ετους 1923)

17 Κάτοψις της βασιλικης Α (ώς άνευρέfiη κατ α τός άνασκαφας τό μνημείον μετ α τών

εντοιχίσεων μερών αυτοϋ καί τών λοιπών καταστροφών) _ . . . . . . . . . . .

Ή ΒΔ γωνία τοϋ νάρfiηκος της βασιλικης Α. (δείγμα τοιχοδομίας καί όρl!ομαρμαρώσεως)

TJIljJIata τόξων εύρεl!έντα κατα τα; άνασκαφας .

Μαρμαρίνη πλίνl!ος μετ' επιγραφης . . . . .

Άποψις τοϋ μέσου κλίτους της βασιλικης Α. . .
•Αποψις τοϋ άριστεροϋ κλίτους της βασιλικης Α.

Τμημα κιονίσκου βαστάζοντος την πλάκα της άγίας Τραπέζης.

Εύρεl!έντα IμljJIaτo της ανω πλακός της ιίγίας Τραπέζης

26 Τμημα στρεπτοϋ κίονος τοϋ κιβωρίου μετα τοϋ κιονοκράνου .

27 Τό δεξιό ν τμημα της ανευρεl!είσης σολέας του ναοϋ . . . . .
28 •Αποψις τοϋ κεντρικου Iμ!jJIaτo; της βασιλικης μετα τών κατα χώραν βάσεων σολέας καί

αμβωνος . . . . . . .. .

29 Τμημα βάl!ρου της σολέας διασωl!έν κατα χώραν εκ του άριστερου σκέλους αύτης καί

μέρος τών μαρμαροl!ετημάτων τοίο δαπέδου του ναου

30 TJIljJIata τοϋ μωσα'ίκου δαπέδου του άριστεροϋ κλίτους του ναου

31 Κ ιονίσκοι καί κιονόκρανα παραl!ύρων τοϋ κάτω όρόφου

32 Άποκατάστασις τών παρα{h;ρων τοϋ ιiyω όρόφου .

33 Ά:τοκατάστασις τοϋ διλόβου παραl!ύρoυ της άψίδο;

34 Μονόγραμμα άνεuρεl!έν επί πλακός του δαπέδου
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Σeλι~

Τμημα τού μωσαΙκού δαπέδου τού αριστερού κλίτους τού ναού 32

Τό Τρίβηλον τού νάρθηκος (είσοδοι δια τό μέσον κλίτος τού ναου) 33

Άποψις του νάρθηκος (από Ν. πρός Β.) . . . . . . . !\4
Τμημα ανευρεθείσης επιγραφης ύπερθύρου . . . . . 34

Γενικη αποψις τών ερειπίων της ανασκαφείσης βασιλικης Α (από τού αιθρίου πρός τό βημα) 3fj

Άρχιτεκτονικα μέλη τού ναού ώς ανευρίσκοντο κατα τας ανασκαφας 36

'Η φιάλη τού αιθρίου της βασιλικης Α. .. 1\8

Μαρμαρίνη δοκός στεγάσματος της φιάλης της βασιλικης Λ. 39

"Αποψις τού προπύλου της βασιλικης Α. ..... 40

ΤΟ βαπτισηΊριον αριστερα του αιθρίου της βασιλικης Α 42

'Η κολυμβlΊθρα του βαπτισιηρίου . . . . . . . . 42

Γενικη αποψις τιον διαμfρισμιίτων τού βαπτισιηρίου (η κολυμβήθρα εις το βάθος,

αποδυηΊριον, αϋλειος οίκος και ιό εμπροσθεν διαμέρισμα εξόδου, ενθα αί βάσεις της

κλίμακο; τού γυναικωνίτου) . . . . . . . . . . . . . . . 43

47 Ή άψις του σκευοφυλακίου ηϊς βασιλικης Α.. . . . . . . . . . . . 4fj

48 Γενικη απσψις ιών διαμερισμάιων τού σκευοφυλακίου (εμπροσl)εν δ προl)ιίλαμος μετα

του χωνευιηρίου και εις το β.iθoς το σκευοφυλάκιον) . . . . . . 46

4Ω Μωσαικον διίπεδον τού προαυλ,ίου τού σκευοφυλακίου 47

fjO "Αποψις τών προσκτισμιίιων της νοτίας πλευράς τού αιθρίου τη; βασιλικης Α. 48

fJl τα ανευψ/}έντα μέρη χριστιανικου λουτρού παρα την βασιλικην Α. 49

fj2 Lχέδιον τοί, ανευρε/}έντος χριστιανικου λουτρού.. ..... fjO

!,>1\.fJ4 Kιoνιiκρανα τών στοώ" του αιθρίου ηϊς βασιλικης Α. fj3

fjf) Άνευρεθέηα τψάχια τών μαρμαρίνων παραστάδων του αί8ρίου . r)5
fj6 Άποκατάστασις παραστάδος τού αι3ρίου της βασιλικης Α. . . . fj6

fj7 'Ανευρεοεν κιονόκρανον παραστιίδος τού αιl)ρίσυ . . . . . . . fj7

58-5!1 Άνευρεθέντα 3εοδοσιανα κιονόκρανα τού κάτω ορόφου της βασιλικης Α. fj8

60 Θεοδοσιανον κιονόκρανοl' τού Μουσείου Κορίν'θου ;)9
Ι) ι .62 Κ ιονόκρανα τού τριβl)λου τού νιίρθηκος. (jO

1;3 Άνεuρε3έντα τεμάχια κιονοκράνου τού τριβl)λου τού l·άρ3ηκος . 61

64 Άποκατάστασις κιο,·οκράνου τού τριβιΊλου τού "'IΡI)1]κος . . G1
(;5 'Επί8ημα κιονοκράνου τού τριβήλου τού νάρθηκσς . α2

66 Πλάκες επενδύσεως επικριίνων τιί"ν παραστιίδων της βασιλικης 63

Η7 ·68 'Ανευρεθέντα ακέραια κιονόκρανα τών ύπερΨων. . . . . 64
(;9 'Ανευρε/}έντα ΨιΊματα κιονοκριίνων τών ύΠfρψων της βασιλικης . (i4

70 'Εκ τών κιονοκριίνων τού ύπερι!>ου του τρι[)1)λου 65
71 ~Eκ των κιο"οκράνων των παραθύρων τοϋ κιίτω ορόφου . . ()6

72· 73 ·Οψεις τού κιοι'οκράνου της άψίδος. . 67
74 ~Aπoκατιίστασις τοϋ κιονοκράνου τ~lς άψίδος μετό τοϋ κιο"ίσκου του β8

75 'Εκ τώ,· κιονοκράνων τού προπύλου . . . . . α8

76.77 Μικρόιερα Ι)εοδοσιανα κιονόκρανα ευρεθέντα κατα την εκκα3άρισιν της σολέας και τού

βα;ττιστηρίου. α9

78 Γλυ;ττα αρχιτεκτονικα και διακοσμητικι, μέλη της βασιλικης ;τερισυλλεγέντα και ταξινο·

μηθέι·τα εν τϋ αυλϋ τιϊς καταρτισθείσης εν Ν. 'Αγχιάλ<!J συλλογης. 6V
79 Τομαι των γείσων και του βάθρου τη; σολέας Οψεις ΚΙΟ\'ίσκων της σολέας καΊ χιονο·

κρ<ίνου των ύπερ~)ων·ίΟ

t '.

Εικων

I\fj

1\6

1\7

'18
39

40

4\

42
4;)

44
4fj

46
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ΕΙκών Χελις

80 Τμημα γείσου μετα παρασχηματισμου λεσβίου κυματίου. 72

81 το άνω τμημα της δοκού στεγάσματος της φιάλης . . . 72

82 Τμήματα γείσων μετ' άνl~εμίων καί ραβδώσεων . . . . 73

83 Τεμάχιον γείσου μέ οδόντας και πλατυφύλλΟI'ς ακάν/}ους 73

84 Τμήματα γείσων μετα λεπτοτμήτων φύλλων ακάνl~oυ. . 74
85 Γλυπτα μέλη περισυλλεγέντα κατ α τας άνασκαφας και άποκείμενα εις την συλλογην

Ν. Άγχιάλου . . . . . . . . . . . . . . 75

86 Τμημα γωνίας γείσου μετα συστρεφομένων φύλλων ακάν/}ου. . . . . 7ό

87·88 Δείγματα εκ τών περισυλλεγέντων τεμαχίων θωρακίων των κιονοστοιχιών τού ναού

(μεταφεΡI~έντων εκ Κωνστανινουπόλεως) . . . . . . 76

89 Τμημα θωρακίου εξ εγχωρίου μαρμάρου . . . . . . . 77
!)0·91 Τεμάχια εκ l~ωρακίων μετα μονογράμματος καί φύλλων κισσού άνωιΊεν τι"ν όπαίων

ύπάρχουσι σταυροι .. 77
92 Τμημα Ι!ωρακίου μετα κληματίδας . . . . . . . . . 78

93 Τμήματα δια,ρήτων /}ωρακίων περισυλλεγέντα κατ α τας άνασκαφi,ς 78

94 Τμήματα εκ διωρήτων δωρακίων μετα πτηνών και κλαδίσκων περισl·λλεγέντα κατα τας

άνασκαφας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Β

9i).!)6 Άνε1.ρεΜντα μεγαλύτερα τμήματα εκ τδ,ν διατρή!ων θωρακίων. 79

Β7 Άποκωάστασις θωρακίαυ της εικόνα; % . . . . . 80

98 Άποκατάστασις l~ωρακίαυ nϊς εΙκόνος 96 . . . . 81
!)$) Τμήμαω εκ θωρακίων μέ γεωμετρικιις διακοσμήσεις 82

100 Άποκατάστασις Ι!ωρακίων nϊς εικόνος ΒΒ. . . . . 82

101 Ί\νευρεθέν θωράκιον τού 7όν αιώνος . . . . . . 8,}
102 'Εκ τα,ν άνεl,ρεl~έντων πλαισίων τ",ν πυλών τlΊ; βασιλικης . 83

103·104 Άνάγλυφα τμήματα επενδύσεως πύλης . . . . . . . . . 84

105 Άναπαράστασις πλαισίων πύλης του ναού καί λεπταμέρειαι αυτών. 85

106 'Ανευρεθέντα μικρα τεμάχια εκ τού διακόσμαυ τών θωρακίων τού άμβωνος 86

107 Άποκατάστ,ιοις τού άμβωνος της βασιλικης Α.. . . . . . . . . . 87
108 Άναταλικη άποψις τ;ις κωα χώραν ανευρε/}είσης βάσεως του άμβωνος 88

109 Δυτικι] άποψις της αυτης βάσεως τού άμβωνος 88

110 Κατι\ψεις της βάσεως τοϋ άμβωνος . . . . . . . . . 8Β

111 Τμήματα μιιρμαρίνων πλακών της κλίμακας ταυ άμβωνος (10
112 Tμίjμα l~ωρακίoυ της κλίμακος ταύ αμβωνας . . $)0

113 ΤΟ κάτω ημισυ κόγχης διακασμΟ1lσης τον αμβωνιι 9Ι

114· 11 (i Τμήματα κογχών τού άμβωνος . . . . . 92

Ι 17· ι 18 Τμllματα κυρτών θωρακίων τού άμβωνα;. . . . Β2

119 Τμημα κυρτού θωρακίου ταύ "μβωνος . 93
120 Τμήματα ευδέων θωρακίων κοσμούνιων τας δύο ευδείας πλευρας της αναταλικης προσό-

ψεως του άμβωνας. . . .. 93
121 Τμημα εκ τω,· καμπύλων τόξων τών στηριζόντων τον ουρανΙ,ν τού άμβωνος Β4

122 τα διασωδέντα τεμάχια εκ τών καμπύλων τόξων του άμβωνος 94
123 Τμημα της αρχης τόξου του άμβωνος !Ι:ι

124 'Ανευρεδέν κιονόκρανον ταυ άμβωνος Β5

125 Τμημα ταϋ ουρανοϋ του άμβωνος. . 95
126 Όλόκληρον το διασωΜν τμημα τού ουρανού ταύ άμβωνος . Β(;
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Σελtς

127
128
129
13Ο

131
132

133·13fJ
136
137

1;\8·140
141
142
14;\
144

14fJ
146

147·1,)2

ΙΜ

1f)5
Ι f)(;
1f)7

1f)8
159

160.162
11.;\

164
165
166

167·168
169
170
17 Ι

172

173
174
17δ

176

Τμημα τόξου του κιβωρίου της <ίγίας Τραπέζης . . . . . . . . . .

Τμήματα εκ τόξων άνευρεl!έντα κατα τας άνασκαφας του δεξιου κλίτους

ΤΟ κάτω άριοτερον τμημα γλυπτικοί, συμπλέγματο;. . .

Άνευρεθείσα κεφαλη άμνου . . .. .

Έπιπεδόγλυφος κεφαλη αγίου (;) επι τμήματος θωρακίου.

ΤμιΊματα πεσσίσκων της σολέας. .

Βάσεις καί τμήματα τραπεζών . .. .

Άνευρεθέντα τεμιίχια εκ τριιπεζώ,' νεκροδείπνων (Illellsae tnartyrlltl1) (;) .

Τεμάχια εκ τών άνευρεl!έντων μικροτεχνημι,των . . . . . . . . .

Παλαιοχριστιανικοί λύχνοι εύρεl!ένlες εν τι!> σκευοφυλακίψ του ναου .

Πηλίνη σφραγί; άνευρεΙΙείσα εν τι!> σκευοφυλακίψ του ναοί'

'1\νευρεθέντα πήλινα άγγεία διαφόρων σχημάτων. . . . . . . . .

Σχήματα κεράμων και πλίνθων της βασιλικη; .

Σταυροι ε; ορειχάλκου και ετερα μετάλλινιι άντικείμενα άνεl'ρε3έντα εί; το σκευοφυ·

λάκων τού ναοϋ. . .. .

Χρυσουν φυλακη'ιριιιι' μετα του τριοαγίου ϋμνου. . . . . .

Νόμισμα Κωνσταντίνου Β' ευρεθεν παρα την αψίδα του ναου

Νομίσματα του 'Ηρακλείου καί τών συμβασιλέων αυτου, εί,ρεθέντα εν τι!> σκευοφυλα.

κίφ τοϋ ναοϋ . . . . . . . . . . . . . . .

Γενικη αποψις τών ερειπίων της βασιλικης Β μετα τας ΙΙνασκαφας (άπο της άψίδος

~τoαθρ~ .

•Άποψις του χώρου της βασιλικης Β προ τών άνασκαφών (δoκιμασrικαι ερευνιιι του

ετου; ι !J2(; προς άνεύρεσιν τών θεμελίων της άψίδος). . .. .

Γενικη κάτοψις (ης βασιλικίις Β. . . . . . . . . . . . .. .

Πύλη της άνατολικη; πλευράς ωυ "αου εύρεθείσα πεφραγμένη δια πεσίσκων της σολέας

Τό α'ίσριον - έπεστρωμέ"ον κατα την άριστεραν αύroϋ στο(ιν δια μεγάλω\' πλίνθων-

καί ό νάρθηξ του ναου . . . . . . . . . . . . .

'Η φιάλη του αίθρίου της βασιλικης Β. . . .. .....

Βάσις λυΧ"ίας εί'ρεΙΙείσα παρα την φιάλην και δεξιιl της πύλης του α13ρίου .

Τεμάχια lΙωρακίων άνευρε"l!έντα άριστερα της φιιίλη; του αίθρίου

ΊΌ νότιον κλίτος του ναου (οψις εξ άνατολι,,,' προς δυσμας) . . . .

Λεπτομερης κάτοψιο ωυ ίερου βήμαως του ναου . .

Ί! άψίς μετα του επισκοπικου lΙρόνου καί ή αγία Ί'ριίπεζα του ναοί, .

Γενικη αποψις !Ου ίερου βήματος !Ου ναου (πλiιν της σολέα;) .

'Η αγία Τράπεζα μετα του κιβωρίου καί τα εκατέρωθεν αυτης βάθρα του συνθρόνου

Τμήματα χαμηλών lΙωρακίων του συνθρόνου της βασιλικης Α.

Έκ τών άνευρεθέντων κιονίσκων τη; άγ. Τραπέζης . . .

ΊΌ μεγαλύτερον τεμάχιον εκ της αν", πλακος της άγ. Τραπέζης

ΊΌ εγ>ιαίνιον του ναου (σταυροειδες ορυγμα κάτωθεν του κέΗρου της πλακος τη; άγίας

Τραπέζης) .

Έπιγραφη επί πλακιδίου του μαρμαροlΙετήματο; της σολέας του ναου

Γενικη αποψις του ίερου βήματος του ναου μετα της σολέας. . .

Γενικη αποψις άπο δυσμών της βασιλικης Β (εμπροσlΙεν κιιί δεξια τη; είκόνο; διακρί

νονται τα προσκτίσματα του ναου)

'Α νευρεllέντα λείψανα τοϊ, βαπτιστηρίου του ναοί'.

98
99
99

100
100

100

101
102
102

104
105
10f)
105

lΟα

107
107

108

110

111
112
113

114

IIfJ
116
116
118
120
121
121
122
12:-1
125
12,)

12(;
126
Ι ·)"_Ι

129
12\J
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177

178

179

180

181

182

183

184
185-186

187

188· 189
190

191

τα προσκτίσματα τη; νοτίας πλευράς της βασιλικης (οψις εξ ανατολών πρός δυσμας)

Ή ανευρει~είσα πρός τό νότιον κλίτος έστία . . . . . . . . . . . . . .
Ή δεξια πυλίς της ανατολικης πλευράς τού ναού . . . . . . . . . . . . .

Ή κάτω Οψις βάl~ρoυ της σολέας είλημμένου εκ ~ωρακίoυ ναού τού Δ' αιώνος

'Εκ τών ανευρεθέντων κιονοκράνων της βασιλικης Β . . . . . . . . . . .

Τεμάχια εκ {}εοδοσιανών καί κοριν{}ιαζόντων κιονοκρι(νων προερχόμενα εκ κιονοκρά-

νων τού κιβωρίου, της σολέας καί τού προπύλου .

Έπωημα κιονοκράνου τού τριβήλου τού νάρ{}ηκος .
~Eχ τών επιflημ(iτων t<iJV ΚΗ)\,ων της βασιλικής . .

Αί δύο οψεις ανευρεθέντος {}ωραΧίου της βασιλικης .

Τμήματα έξ επιπεδσγλύφων {}ωρακίων της βασιλικης

Τεμάχια εκ διατρήτων ~ωρακίων .

Τεμι(χια εκ τών γείσων της βασιλικη: Β . . . .
Λειψανο{}ήκη εξ ελεφαντοστού εν l'ola μετ' αναγλύφου παραστάσεως προσόψεως τη;

σολέας παλαιοχριστιανικού ναο" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΕIlΙΓΡΑΦΩΝ

Α', ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ !>ΩΜΑϊΚΩΝ χl>ΟΝΩΝ

~εA.Ις

131

131
132

133

131\

134
134

135

135
11\6

137

11\7

138

'Εν σελ. 141 Στήλη ιiν01~ηματικη ναού Δήμητρσς έλληνιστικών χρόνων.

2 145 Δέλτος μετ' επιγραφης ρωμα'ίκών χρόl'ων (τμημα πλακός σαρκοφάγου χρησιμοποιηθέν

ώς γείσον).

;) 146 ΙΙλαξ σαρκοφάγου μετ επιγραφης ρωμα'ίχών χρόνων χρησιμoπoιη~είσα ει; τόν δεξιον

στυλοβάτην τη; βασιλικη; Α.

4 147 Δύο τμήματα εκ πλακος σαρκοφάγου μετ' επιγραφης ρωμα'ίκών χρόνων.

5 14S Τμημα επιγραφη; ρωμα'ίκών χρόνων επί της ανω επιφανείας χριστιανικού κιονοκράνου.

u" χΙ'lΣΤιΑΝIΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

6 εν σελ. 150 ~Eπιτύμβιoν Σεργίου άνιιγνώστου.

7 ωο ΙΙέτρου Άντιοχέως.

8 151 Χαρτοκράτους.

!) 151 Ι lρ,σβuτέρου.

10 151 Δομνίνου.

Ι Ι 152 ΙΊέτρου α"αγνώστου κραμβιτά.

12 152 επαρχιακού.

13 1f>3 'Ιωηλ (;), ΙΙρόβου, ΙΙέτρου καί Συμεων τών νέων.

14 lf>;) 'Ιωάννου καί Ν ικίμπας.

15 164 Κυριδίωνο;.

16 154 ~Iαυρίλλα; κιιί Θεοδούλου.

17 If>f> Ειρήνη; διακό\·ου.

18 158 ίουδ<ι'ίκόν.
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ιδΌ ΕΙκόνες Β'. Μελέτης

ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΙ rΙΑΛΑlΟΧI)ΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ UΑΣΙΛΙΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΕ 1929

1 τα άνευρε3έντα 3εμέλια παλαιοχριστιανικης βασιλικης παρα τΟ εν Άηήναις 'Ολυμπιείον 161

2 Ό Παρ3ενων ώς χριστιανικη βασιλικη (επι της Άκροπόλεως των Άfiηνfi,ν) . . 171

3 ΤΟ Έρέχδειον ώς χριστιανικη βασιλικη (επι της Άκροπόλεως tfi,v Ά3ηνfi,ν) . . . .. 171

4 ΤΟ θησείον ώς χριστιανικη βασιλικη (εκ tfi,,, μνημείων tfi,v αρχαίων Ά3ηνιίιν). . .. 171

f> ΊΌ λεγόμενον εργαστήριον τoίi Φειδίου ώ; χριστιανικη βασιλικη (εκ τών μνημείων τoίi

ίερoίi της Όλυμπίας). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ι ί Ι

1.-7 ΤΟ κεντρικον κτίσμα της εν Άηήναις otori; τoίi Άδριανoίi (ό αρχικος τετράκογχος χριστιανικος

ναος τoίi 4°1' αΙ καί ό αlΗος χριστιανικος ναος μετατραπεί, τόν ίον αΙ εις βασιλικην) 175

8 Βασιλικη της Άχειροποιήτου (ιίγ. lΙαρασΚΕυ1ϊ;) θεσσαλονίκιις 17(;

9 Βασιλικη εύΡΕ11είσα εν {)έσει ,ΤούμΠα> εν θεσσαλονίκη 177

10 Βασιλικτι εν Στόβοις (της σερβικης Μακεδονίας) 17Ω

11 Βασιλικη εν Δίψ της Μακεδονίας. 180

12 Βασιλικη Δημητριάδος θεσσαλίας . . 181

13 Βασιλικη εις δέσιν Λά'ί επι τoίi []ηλίου 182

14 Βασιλικη εις δέσιν Θεοτόκου (Πηλίου). 183

15 l3ασιλικη 'Ελευσίνος. . . . . . 18-t

ιι; Βασιλικη Λαυρεωτικoίi 'Ολύμπου . . 185

17 ΒασιλΙΚ11 Καλυβίων Κουβαριί Άττικης 1Η5

18 Βασιλικη Γλυφάδας . . . . . . . . 186
19 Βασιλικη Ύπάτης. . . . . . . . . 18ί

20 Βασιλικη αγίου Άνδρέου Έρεσσoίi Λέσβου 188

21 Βασιλικη Άφεντέλλη Λέσβου . . 18!)

22 Βασιλι.η Ύψηλομετώπου Λέσβου 191

23 Βασιλικη αγίου 'Ισιδώρου Χίου 1!12
24 Βασιλικη Φανών Χ ίου. . 192

25 Βασιλικη Λεβηνος Κρήτης . . 193

2(;-27 Βασιλικαί Λήμνου . . . . . 194

28 Βασιλικη Άλιμoίi\'{oς (παρα τα; Ά1~1jνας) . 1!J6

29 Βασιλικη Άρκασίας Καρπάδου . . . . . Ι 96

30 Βασιλικη εν Koρίν\~ψ .. ..... 198

31 Το άνιιτολικον τμημα τη; βασιλικης τη; 'Επιδαύρου . 200

32 'Η βασιλικη της Έπιδαύρου . 200
33 ΊΌ αποκαλυφδεν άνατολικον τμημα της βασιλικης Νικοπόλεως Β (avaoxItq:αi Ι !)30) . 202

3-t Βασιλικη Β Ν ικοπόλεως της Ήπείρου (άνασκαφαΙ 1929) 202

35 Βασιλικη εν Δωδώνη τη; Ήπείρο\' 20-t

36 Βασιλικη εν ΓιαραμυΜιΖ. της Ήπείρου 20i\
3ί Βασιλικη Α Νικοπόλεως της Ήπείρου 201;

38 Βασιλικη Δ αφνουσίων λοκρίδος. . . 208

39 Βασιλικη πυρα τον Ίλισσον εν 'Αη'1νOl; 209

40 Βασιλικη θάσου . . . . . . . . 210
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ΑΕ IU29 ΕΙ,,6νες Β'. Μελ'της

41 Βασιλικη το;; άγίου Δημητρίου θεσσαλονίκης . . . . . . . . . . . . . . . .. 211

4:l θεμέλια άνευρε3έντος Μαρτυρίου προσηρτημένου είς την νοτίαν πλει.ραν της εν παλαι~

Κορίν3ιρ ανευρε3είσης βασιλικης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2\3

43 Στυλοβάτη; της δεξιας κιονοστοιχίας της βασιλικης Ύψηλομετώπου Λέσβου . . . .. 215

44 Το έξωτερικον της νοτίας μακρας πλευράς της βασιλικης της Άχειροποιήτου θεσσα-

λονίκης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

45 Ή σημερινη πρόσοψις της βασιλικης Παλαιοπόλεως Κερκύρας :l17
46 Βαπτισnιριον βασιλικης 'Επιδαύρου . . . . . . :l18

47 Βαπτιστήριον βασιλικϊις 'Ελευσίνος. . . . . . . :l\8
4ι! 'Εκ των ψηφιδωτιίιν δαπέδων της βασιλικης Νικοπόλεως Α. . 2 Ι 9

49 ΊΌ όρατον τμημα της βασιλικίις Αίγίνης (κατιι πρόχειρον σχεδίασμα). . 22\
[)ο Άποψις των διασωΜντων λειψάνων το;; 1ερο;; βήματος της βασιλικης Δαφl'ουσίων

(απο νότου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 222

51 Άποκατάστασις το;; 1ερο;; βιlματος της βασιλικης Δαφνουσίων Λοκρίδος. . . . . .. 222

1">2 Άποκατιίστασις χαμηλο;; τέμπλου μεl!' ύψηλης πύλης. . . . . . . . . . . . . .. 223

:)3 Άναπαράστασις 1ερο;; βήματος της βασιλικϊις Β των 3εσσαλικων θηβων (Ν. 'Αγχιάλου) . :l24
:)4 'Αναπαράστασις το;; 1ερο;; βήματος της βασιλικης της Γλυφ<ίδας . . . . . . . . .. 221">

1">1"> Άποψις το;; 1ερο;; βήματος της βασιλικης Α Νικοπόλεως. . . . . . . . . . . ο. :l27
1">Η Τμημα Εκ των μαρμαρίνων εδωλίων το;; σuνι~ρόνoυ των πρεσβυτέρων (εκ της βασιλικης

Α Νικοπόλεως). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l:l9
57 Διασω3είσα άγία Τράπεζα Εν τη βασιλικη Ύψηλομετώπου Λέσβου . . . . :l30
1">8 'Αναπαριίστασις της άγίας Τραπέζης της βασιλικης Β Νικοπόλεως. . 23\

1">9 Τμημα πλακος της άγίας Τραπέζης άνευρεl!έν εν τii βασιλικη της Γ/,υφιίδας 231

60 Τεμάχια άγίας Τραπέζης άνευρεl!έντα εις την βασιλικην άγίου 'Ισιδώρου Χίου :l3 Ι

ι;ι Τομη τεμαχίου ιίγίας Τραπέζης εύρεl!έντος εν τii βασιλικη Β Ι'ικοπόλεως 23\
Η2 ΊΈμιίχια άγίας Τραπέζης έξ '~λευσίνoς . :l3:l

63 Τεμάχια άγίας Τραπέζης (;) έξ 'Ελευσίνος . . . . 232

(;4 Τεμάχιον άγίας Τραπέζης (;) έξ 'Ελευσίνος . . . . 232

Η5 Τεμάχιον άγίας Τραπέζης Εκ χωρίου της'Αττικης . 232

(;6 Τράπεζα l1ροl!έσεως (συμπεπληρωμένη) εύρεl!είσα εν Άλιμο;;ντι . :l34
Η7 Τεμάχια τραπεζων l1ροl!έσεως (;) εξ 'Ελευσίνος . . 234

ΗΗ Τράπεζα άγαπων η τράπεζα μαρτύρων εξ Έφέσου. :l35
69 'ΕΥχαίνιον της βασιλικης Άφεντέλλη Λέσβου. . . :l37
70 ΊΌ εξαγωνικον κιβώριον μετιι των μυροδόχων λαρνάκων το άνEl'ρεl!έν εν τη κάτωl!εν της

άψίδος Κρύπτη το;; ναο;; το;; άγίου Δημητρίου θεσσαλονίκης. . . . . . . . .. 23Η

7\ Τμήματα εκ τόξων κιβωρίων εύρεΜντα εν θεσσαλονίκη . . . . . . . . . . . .. :l3k
72 Κάτοψις και τομη το;, τάφου το;; άγίου Δημητρίου θεσσαλονίκης (άπο το;; 7ον αίωνος

άγία Τράπεζα το;; ναο") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 240

73 Ή πλιιξ ή καλύπτουσα τον τάφον το;; άγίου Δημητρίου θεσσαλονίκης. . . . . . .. 240

74 "Άποψις το;; κέντρου το;; τάφου (το ει, {<!J μέσιρ το;; σταυρικο;; τάφου είς σχημα όμφαλο;;

κτιστον ϋψωμα μετιι τίις μαρμαρίνης λάρνακος ενl!α ύπηρχε το φιαλίδιον). . . .. :l-lO

71"> 'Αποκατάστασις προσόψεως τέμπλου παλαιοχριστιανικο;; ναο;; εν Aquileia της Λαλματίας :l-l2

71i Ψηφιδωτον της βασιλικης το;; S. Αpollinare in Classe της Ραβέι'νης :l43
" Ό <i1'ruQEI!Ei; άμβων της βασιλικης τη; 'Αχειροποιήτου εν θεσσαλονίκη 241">

ϊΗ· ί!l Βάσις άμβωνος της βασιλικης το;; άγ. .'1ημητρίου θεσσαλονίκ \; . . . :l41">
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Π (νας

Πίνακες

ΠIΝι\ΚΕΣ

ΑΕ 1929

Μ"αςν "{ών σeΙi.l>ων :

Α'. ΊΌπογραφικον διάγραμμα τών χριστιανικών Θηβών της Θεσσαλίας (Νέας Άγχιάλου)

Β'. Κάτοψις συμπεπληρωμένη της Βασιλικης Α. . . . . . . . . . . . .
Γ'. Άποκατάστασις προσόψεως (1) καί τομη κατ" μηκος (2) της Βασιλικης Α.

Δ'. Άποκατάστασις τοϋ αμβωνος της Βασιλικης Α.

Ε'. Άποκατάστασις τοϋίεροϋ Βήματος της Βασιλικης Α " . . . . . . . .

12·13

20·21

40·41

96·97

120.121
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Ει'κ. 1. "Άποψις Νέας 'AyxtQ).ov κα; ιοϋ πρό 'ιοϋ ιμήμαιος ιής δημοσίας όδοίί Πόλου· < Aλμυρoiί χώροv, ένθα ΈVερyoυνIαι

ai άνασκαφαι (δεξια άνω l.πί 'ιη; λοφοσειράς διακρίνειαι 'ιό Κάσιρον καί ή "Ακρόπολις 'ιών παρά ιό χωριον -.4κει:σι

Φι7ιωι:ιδων Θη6ώνJ.

ΑΙ ΧΙ)ΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΘΗΒΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΛΤΛ ΤΛΣ ΛΝΛΣΚΛΦΛΣ ΤΗΣ ΝΕΛΣ ΛΓΧΙΛΛον

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΘΕΣΙΣ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΙ,ΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΚΑΠΤΟΜΕΝΟΥΧΩΡΟΥ

Είς το μέσον περίπου της δημοσίας όδού της άγούσης άπο Βόλου είς Άλμυρον καΙ

εις {!έσιν « Καινούργιο», εν{!α συνεπήχ{!η κατα τα έτη 1907/8 ή Νέα Άγχίαλος (προσφυγι

κος συνοικισμος προς έγκατάστασιν τών έξ Άγχιάλου της Βουλγαρίας έκδιωχ{!έντων όμογε

νών) έξετείνετο άξιολογωτάτη πόλις, άγνωστος παραμείνασα μέχρι τούδε, ΊΊτις, ώς άποδει

κνύεται έκ τών κατωτέρω περιγραφομένων εύρημάτων, τικμασε κατα τους παλαιους Ιδίςι.

χριστιανικους χρόνους, διαδεχ{!είσα έτέραν άρχαιοτάτην πόλιν, φαίνεται δ' δτι κατεστράφη

όλοσχερώς κατα την μετα τον 'Τουστινιανον έποχήν,πι{!ανώτατα ενεκα βαρβαρικών έπιδρομών.

Τυχαία εύρήματα, οίον έπιγραφαί καί άρχιτεκτονικα μέλη, προερχόμενα έκ παλαιο

χριστιανικών έκκλησιών, άναφανέντα δε κατα την κτίσιν τών οικιών Ν. Άγχιάλου καΙ μάλιστα

κατα την έκσκαφην δια μεταφοραν χωμάτων προς κατασκευην τού προ της σημερινης κωμο

πόλεως τμ{}ματος της δημοσίας όδού Βόλου - Άλμυρού, έδωκαν άφορμην προς ερευναν της

πόλεως ταύτης, τα προέχοντα {!ρησκευτικα μνημεία της όποίας άνασκάπτω άπο τού έτους

1924, δαπάναις της Ί\ρχαιολογικης Έταιρείας '.

J lΙολλά τώ\' τυχαίω\' τούτω\' εύρημι.ί.των καί ίδίως έ:τι·

γραφαί έδιιμοσιεύθησαν τΟ :τρώτο\' ύ:το τού έ:τψελητοΙΙ

τώ\' άρχαιοτήτων Θεσσαλίας Ν. rια\'\'ο:τούλου είς διάφΗρα

περιοδικά (βλ. RyzantiIliSCIJ. ~e1lgriectlisclJe ]aIJrl)ucIJer

τόμο Α'. J920, σελ. ΒΒ κ. έ., [\'6α ά\'αγράφο\'ται καί ;τάσαι

αί :τρoηγoύμε\'(tι δημοσιεύσrις του, δι' ών έζήτησεν ούτος

:τρώτος νά διεγείρυ το ένδιαφέρον διά τάς άρχαιότητας

Ν'. Άγχιιiλoυ).
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Γ. Α. Σωτηρίου ΑΕ ΙΌ29

Κατωτέρω προ της γενικης περιγραφης τοϋ χώρου τούτου των άνασκαφων καΙ της

εκ{Ησεως των άποτελεσμάτων της μέχρι τοϋδε έρεύνης προτάσσω συντόμως τα άφορωντα

την 1'tέσιν, το δνομα καΙ την ίστορίαν αύτοϋ, επιφυλάσσομαι δε είς την μέλλουσαν ν' άκολου

1'tήσn την άνα χεϊρας μελέτην μου δευτέραν εκftεσιν περΙ των συνεχιζομένων άνασκαφων

Ν. Άγχιάλου να διευκρινήσω δια τυχον νεωτέρων εύρημάτων, Ο,τι θα ηδύνατο να συμπλη

ρώσl1 την γνωσιν ήμων περι της ίστορίας της άξιολόγου ταύτης παλαιάς 1'tεσσαλικης πόλεως.

θΕΣΙΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ

ι-J

Ο

C

<
Ο
~

Ε,ΟΛ Ο Σ.

nYPAtOt
Ω:,

• ΧΡIΗθΗ!;ΑΙ

• κσ.Ρ ..~nά\ (ΝΙα. 'Αγχ ί α.λσ<)

•

Ει'χ. 2. Χάρτη; ιών παρά τόν Πα,looηrικόν xtίί.πoν θεσοαλικών πόλεων

της περιοχtj; Βόλου - ~Αλμυροί'.

•
'Αιιιισι

'Ο χωρος εν1'tα ένεργοϋνται

αί άνασκαφαΙ εύρίσκεται επι της

προσδιορισθείσης ήδη 1'tέσεως της

άρχαιοτάτης και άπο τοϋ 'Ομήρου

μαρτυρουμένη ς εύλιμένου πόλεως

της Θεσσαλίας Πveάσοv, εν1'tα

ύ;ιηρχε το ίερον της Δήμητρος

(Στράβ. ΙΧ, 435, 12 «το δε Δημή

τριον Δήμητρος τέμενος είρηκε

καΙ έκάλεσε Πύρασον - εν/. ό

·Ομηρος έν Ίλιάδ. Β, 695 «καΙ

Πύρασον άνθεμόεντα Δι]μητρος

τέμενος» - ην δε πόλις ευλίμε

νος ή Πύρασος έν δυσΙ σταδίοις

εχουσα Δήμητρος άλσος καΙ ίερον

αγιον»). την Πύρασον συναντω

μεν καΙ κατα τον Πελοποννησια

κον πόλεμον ώς σύμμαχον πόλιν

των Ά1'Jηναίων (Θουκ. Β', 22,3).
Κατα τούς έλληνιστικους καΙ

τούς ρωμαϊκούς χρόνους ή Πύ

ρασος συνδέεται προς έτέραν,

πλησιέστατα αύτης εύρισκομένην,

1'tεσσαλικrlν πόλιν, τας Φ{}ιώτι

δας θήβας, δια τας όποίας του

λάχιστον άπο τοϋ 30υ π. Χ. αίωνος έχρησίμευσεν ώς έπίνειον 1. Αί Θηβαι άπέχουσι κατα τον

Στράβωνα είκοσι σταδίους άπο της Πυράσου (<<διέχουσα-ή Πύρα σος -Θηβων στα-

1 Βί.$πε συ\'αγωγήν τών ;ιηγώ\' :τερί Θηβώ\' χαί Πυρά-

σου έν ταίς μελέται; του άσχοληδέντος μέ την τοπογραφίαν

. τών άι,χuιω\' 6εσσαλιχώ\' :τόλεων Fr. SHiIIIin, έν Mittei1.

des Deutsc!IeIl :\rcIIiiol. ΙΠ$ιίtuιs ΧΧΧ (19U6) σ.5 Χ. έ. χαί

10 Χ.~. κατά :rρώτο\', έοχάτω; δέ καί είς τό έργο\' του

.Das IIelleni~clIe TlIe3salien., StuttJ.ζart, 1924, σ.173 κ.Ι,

ένθα ιΛ μετά τί}\' καθυ:τότα;l\' τίις lΙυριίσου ύ:τό τώ\' Θη-

βαίΟJ\' :τληροφορίαι χαί ό έκ τών \'ομισμάτων ιι<ιρτυρούμε

\'ος ά:τό τού ετους 302 :τ. Χ. σύνδεσμος τ6ιν δύο :τόλεω\'

(\'ομίσματα τών Θηβών !IEHi της Δήμητρο; φερούσης στέ·

φω'Ο\' έχ στάχεω\') ώς χαί ή ά\'ά:ττυξις τού έμ:τορίου τών

Θηβών- Πυριiσoυ. Περί της έμ:τορικηςσημασίαςτης :τόλεως

βλ. χαί Λίβιον (Ιί\'. 39,25 _Tllebas PI1ttIias υιιυιιι IHariti

11lυιιι elllροrίum fnisse quondal11 TlIessalis <!uaeSιuOsul11 ac
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3ΑΕ 1929 ΑΙ χριστιανικαι ΘήΡαι τής Θεσσαλίας
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δίους εϊκοσιν», Στράβ. ε. άν.), τα ερείπια δε αυτών διακρίνονται εισέτι παρα το σημερινον

χωρίον 'Άκετσι 1 (εΙκ.Ι και 2). Αί Θηβαι, αί ευνοη1'tείσαι υπο τού Κασσάνδρου και ενισχυ

1'tείσαι υπ' αυτου δια της συνοικίσεως πλησιοχώρων πόλεων και κωμών (Διοδ. Σικελ. Κ', 11 Ο),

εΙναι γνωστόν, ΟΤΙ το 217 π. Χ. κατεστράφησαν ύπο Φιλίππου του Ε', τού ευνοήσαντος την

γειτονικΎlν Δημητριάδα, ητις άπο της ίδρύσεώς της (293 π. Χ.) ητο ό κυριιοτερος τών Θηβών

άνταγωνιστής 2. ό Πολύβιος άναφέρει (Ε', 100,8), δτι ό Φίλιππος γενόμενος κύριος τών

Θηβών «τούς μεν οικήτορας εξηνδραποδίσατο, Μακεδόνάς δ' οίκήσας Φιλίππου τήν πόλιν

άντΙ Θηβών κατωνόμασε». .
fIερι της τύχης της Πυράσου και τών Θηβών μετα την καταστροφην τού Φιλίππου

Βίκ. Η. Μία ιών άνενρεΟεισών έ:rιγραφών ιον lJ' μ. Χ. αί. ;'ν()α άι'αγρι:ίφοριοι ια υνόμαω ιης πόλεως: (-)ή60Ι %αι Δήμηrρo; πόλις.

ελαχίστας έχομεν πληροφορίας. Ό Λίβιος την Πύρασον όνομάζει Δημήτριον (Ιίν. 28,6 «ad
De1lletrilIll1 P!ltlliOtidis» πρβλ. άνωτέρω και Στράβωνα «το δf: Δημήτριον Μ]μητρος τέμενος

ε'ίρηκε ... }}), τας Θήβας δε γνωρίζει ώς 111aritillHI111 ell1porilIll1 της Θεσσαλίας (βλ. άνω τ.). Το

Ιiνομα άρα της έλληνιστικης πόλεως (Θηβαι) ευνόητον είναι, δτι επανηλ1'tεν εις ύστέρους

frugirerunl~ πρβλ. και έΠΙΎραφάς έ\· IG. ιχ 1 135 Κ. έ., (σς

καί τιίς χuτωτέρω ;ωρατι{)εμέ\,ας ίοιιδαϊΚ(Jς έπιγραφάς, τας

εύρε6είσας έ\' Νέq. ,ι\ γχιάλφ, δι' (i)\, έ"ιοχύο\'ται αί περί ά"α

πτύξεω; του έμπορίου έ\' Πιιριί.(I(~ και Θήβαις πληροφορίαι.

1 Βλ. περιγραφίι" t(j)\· έQει..τίω\· ύ;το του έ,'εργiιοω'τος

σκαφικίις έιιεύ\'ας έν Θ.ιβαις Α. Άρβανιτο:ωύλουέν ΠΛΈ,

1910, σ. 163·201, [\'6α και Ηί έ:τί τη βάσει τώ\' εύρημάτω\'

των ά\'ασκαφώ\' της Άκρο:τόλεως τώ\' παρά το σημ. χωρίον

..Ακετσι Φ8ιωτίδω\' Θηβώ\' ;,ωρατηρiισεις περι τ6η' διαφό·

ρων ίστορικών περιόδων -της μητρο:τόλεως τc:ίη' κατά τά

μέρη ταυτα 'Λχαιrί}\' •.

2 Βλ. Ι10λυβ. Ε' 99,2 .11 γάρ όλη πρό~εoις llv αύτι!> (τι!>

ΦιλΙΤΠ<9) της έκστρατείας έξελεί\' τός Φ8ιώτιδα, καλουμέ

,'ας Θiιβας ή δέ πόλις αύτη κείται μέ\' ού μακρά\' άπό της

{tαλάσσης. , . έ:τίκειται δ' εύ%αίρως Τ11 τε iιoΙαγ\'ησίιιι καί

Τ11 Θεοσαλίιιι καί μάλιστα ... Τ11 τώ\' Δημητριέω\' χώριιι ...
έξ ης %αί τότε. , . μεγάλα συνέβαινε βλάπτεσ6αι τούς τε

Δημητριείς %λπ.> .
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4 r. Α. Σωτηρίου ΑΕ 1929

χρόνους και μάλιστα μετα τήν κατάκτησιν της Θεσσαλίας ύπο τών Ρωμαίων. Άπόδειξις

τούτου είναι, δτι ό Στράβων (ΙΧ 435,30) πληροφορεί ήμας, δτι ε;τι τών ήμερών του Ύισαν

«το της Δ11μητρος ίερον και ό Πύρασος ι κατεσκαμμένα, ύ;τερ αύτον δε αί Θηβαι». Έπο

μένως κατα τας αρχας τού Α' μ.Χ. αίώνος ή μεν Ιιύρασος μαρτυρείται κατεσκαμμένη, επι

κρατούν δε όνομα αύτης το Δημήτριον, αί δε Θηβαι ύ;τάρχουσαι.

τας πληροφορίας ταύτας συμπληρούσιν αί έν Πυράσιρ άνευρε{}είσαι έπιγραφαί.

Προ τών ανασκαφών και κατ' αύτας άνευρέ{}η ίκανος αρι{}μος έ;τιταφίων κατα το

πλείστον επιγραφών διαφόρων χρόνων, ας κατωτέρω παρα{}έτομεν. 'Εκ τούτων τρείς - έκ

σαρκοφάγων τού Β' μ.Χ. αίώνος προερχόμεναι-άναγράφουσι το όνομα τών Θηβώ:ν' είς

Είκ. 4. ΠλίνΟοι μειά της ε:ΙιΥραφη;. ΕΚΚΛ(σία] ΘΗΗ(ών).

τήν πρώτην ή πόλις αναγράφεται ώς «λαμπροτάτη Θηβαίων πόλις» είς τήν δευτέραν

απλώς «Θηβαίων πόλις» και είς τήν τρίτην «πόλις Δήμητρος» και «Θήβαι» (βλ. είκ. 3),
'Ότι αί σαρκοφάγοι α{;ται δύσκολον είναι να ύποτε{}ft, δτι μετεφέρ{}ησαν έκ τών έλληνιστι

κών Θηβών είς Πύρασον 2, αποδεικνύει ή άνεύρεσις έτέρων σαρκοφάγων τών αύτών χρόνων,

κειμένων είς κατα χώραν ύπάρχοντα νεκροταφεία της Πυράσου, ώς και έπαύλεων ρωμαϊκών

χρόνων μετα μωσα'ίκών δα;τέδων και άλλων (βλ. κατωτέρω). Φυσικον άρα είναι να ύποτε-θij:

ϊl δτι το όνομα της Πυράσου 11 τού Δημητρίου κατα τους έσχάτους ρωμα'ίκους και τους

;τρώτου; χριστιανικους αίώνας ηρχισε να λησμονϊιται αντικαταστα*έν δια τού όνόματος

τών Θηβών (μετα τήν έ;τικράτησιν μάλιστα τού χριστιανισμού δτε το Δημ11τριον εΙχε πλέον

fκλείψει όλοσχερώς), η δτι είς τον ;τρότερον ύ;τάΡΖοντα έν Πυράσ«) περι το ;ταρακμάσαν

1 Φέρεται χαί ύπό τούς δύο τύπους: ό και 1} Πύρασος

(:τρβλ. άνα/Τ .• Πύρασο\' ά.\'δεμόεντα~).

2 ουτως έξε)31φf}η 1} χατιί τύχφ' ά\'ευρεδείσα πρώτη

έ"Ύραφή παρά StiilJli n ε. ά. σ. 171 ση μ, 1.
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ΑΕ 1929 ΑΙ χρ,στιαν,,,αί Θηβα, της Θεσσαλίας

Ει·κ. 5. 'ΕπΙΥραφή Παύί.ου,

διακόYOV θηΒώιι.

Δημήτριον συνοικισμον είχον κατέλ~ει πολλοι τών Θηβαίων είς χρόνους ασφαλείας, ην

παρέσχεν ή ρωμα'ίκη κατάκτησις, έκτα~είσης οϋτω της παλαιάς έλληνιστικης πόλεως εΙς aνω

και κάτω Θήβας', Πι~ανώτερoν κα~'ήμάς φαίνεται το :Τ!ρώτον, οϋτω δε νομίζομεν δτι

σαφέστερον έρμηνεύονται και αί ανωτέρω έκ φιλολογικών πηγών παρεχόμεναι είδήσεις,

αίτινες - είς τας αQχας τού Α' μ. Χ. αίώνος αναγόμεναι - συμπληρούνται δια τών επιγρα

φών τούτων, αποδεικνύουσαι δτι έν αύταίς Θήβας πρέπει να έννοήσωμεν κυρίως την παρα

λιακην πόλιν, ήτις απο τού Β' μ. Χ. αί. απέβαινε <λαμπροτάΤη».

'Ότι τέλος κατα 'τούς χρόνους της διαδόσεως τού χριστιανισμού (Δ' αίώνα καΙ έξης)

ή Πύρασος όριστικώς πλέον εΙχε λάβει το δνομα τών Θηβών λησμoνη~έντων τών όνομά

των: Πύρασος και Δημήτριον μαρτυρούσιν αί ανευρε~είσαι

κατα τας ανασκαφας χριστιανικαί έπιγραφαί, αϊτινες παρέχουσι

και τας άπτοτέρας αποδείξεις περί τού όνόματος της χριστια

νικης πλέον πόλεως. Οϋτως είς τον χώρον EV1'Ja ενεργούνται

ανασκαφαι ανευρέ~ μέγας άρι~μoς πλίν{jων (βλ. εΙκ. 4) μετα

της αναγλύφου επιγραφης: ΕΚΚΛ(ησία)ΘΗΒ(ών)' αί πλίν{joι

avtαI (0.34 χ 0.26 μ. πάχ. 0.06) προέρχονται έκ τών ανασκα

φεισών χριστιανικών Βασιλικών, άνευρέ-θησαν δε δμοιαι και

είς άλλα σημεία, έν~α έγένοντο δοκιμαστικαι έρευναι Τι σκα

φαί. 'Επίσης ανευρέ~σαν επιτάφιοι πλάκες, εν~α αναγρά

φεται το δνομα της πόλεως, ώς η προσαγομένη εν εΙκ. 5
επιγραφη του Π)ΑΥΛΟΥ Δ(ιακό)ΝΟΥ ΘΕIΒ(ών).

'Εκ τών άνωτέρω άρα γίνεται φανερόν, δτι ή ανασκα

πτομένη πόλις έκαλείτο Θηβαι, προς διάκρισιν δε ταύτης άπο

τών έλληνιστικών Φ~ιωτίδων Θηβών καλούμεν αύτην έφε

ξης απλώς ~εσσαλικας 1) χριστιανικας Θήβας. 'Η παραλιακη

αϋτη πόλις άρχεται απο τού Β' μ.Χ. αΙ ν' αποβαίνη λαμπροτάτη παρέμεινε δε τοιαύτη και κατα

τούς παλαιούς χριστιανικούς χρόνους, ώς δεικνύουσι τα κατωτέρω περιγραφόμενα μνημεία 2.

1 Περί συνεχίσεως της ζωής των παλαιών Φ8ιωτίδων

Θηβών καί είς μεσαιωνικούς χρόνους βλ. ΠΑΕ έ. ά. σ. 169
πρβΙκαί ΠΑΕ, Ι!)Ο7. σ. 165. Κατά ~όν ά\'ασκάψανταε"ταϋ6α

παρέμενον κατά τούς χριστιανικούς χρό"ους .όλίγοι κάτοι

ΚΟΙ χα, δή στρατιωτική φρουρά, τών πλείστων μετα\'α·

στευσάνΤα/\' είς Πύρασονι, προβάλλονται μάλιστα: τμήμα

τείχους του Δ' μ. Χ. αίώ"ος χα, λείψω'α δύο έκχλησιδίων,

δι' ών δημιουργείται υπ' αύτοίι ή τετάρτη _βυζαντινή. περίο

δος της ίστορίας τών έλληνιοτιχώ ... Θηβών, 'Εκ της έπιτο·

πίου μεJ.έτης τών Φ3ιωτίδω\' Θηβών άπεκόμισα τήν έντu·

πωση', ΟΤΙ τα ύπό Άρβαν, ά\'αφερόμενα εΙναι ρωμα'ίκών

χρό\'ων κτίσματα (τό άσβεστόκτιστο\' τείχος εχει ιήν α"τήν

τοιχοδομίαν πρός το. λείψω'α λ. χ. του ρωμα'ίκοϋ τείχους

της Ν ικοπόλεως της Ή:τείρου' όμOίύJς το. νομισ3έντα ώς

ναΙ·δρια είναι ρωμα'ίκά ή καί μεταγενέστερα οίκήματα,

κα3όσο\' ούδέ\' ίχνος λατρείας :ταρουσιάζουση')' οτι ομως

έχρησιμοποιή'6η ή Άκρό:τολις τών έΗηνιστικών Θηβών ώς

όχυρόν καί είς χρισιιω,ικους χρόνους τούλάχιστον μέ:ιρις

Ίουστη'ιανου εΙ\'αι πι'6ανώτατο\'.

, 2 Περί της ύπάρ~εω; καΟόλου τώ\' χριστ. τούιω\' Θηβώ\'

της Θεσσαλίας καί κατά τούς βυζαντινους χρόνους δέν

ύπηρχον σαφείς ένδείξεις μέχρι τών άνασχαφών, δι' δ και

διάφοροι γ\'ώμαι εχουσιν ήδη έξενεχ'6η. Ούτως ό Γιαννό

πουλος (έν "Επετηρ. Παρνασσου, ΗΊ 1904 cΟί δύο μεσαιω

νικοί "Αλμυροί χαί ό \-Uv.· άνατύπ, σ,4κέ) ένόμισεν οτι άνευ

ρεν έν τΤΙ σημερινΌ Ν, 'Λγχιάλφ τό βόρειον τμημα του

μεσαιω\'ικού .Αλμυρού, έκφέρει δέ τήν γνώμην δτι μέχρι

τού Θ' αΙ διετηρή'θη τό όνομα θηβαι εΙτα δέ μετωνομά·

σ6η 'Αλμυρός, συμφώ\'ως καί πρός άπωλεσ'6είσαν έπιγρα

φήν δημοσιευ'6είσαν τό πρώτον έν ΒυΙ!' d, corr. IIellenique.
Χ Ι Ι Ι • 1889· σ. 40,) Νο 23. '0' σημερινός 'Αλμυρός εΙ,αι,

ώς γ\'ωστόν, πόλις \'εωτέρα, έκτισμέ\'η κατά τάς άρχάς του

1;0\1 αΙ πι6α\'ώς καί ύ:τό λειψάνων τών καταστραφέντων

ύπό τών Τούρκων δύο μεσαιω\'ικών Άλμυρών, ώς άναφέ

ρεται είς μεσαιω\'ικάς :τηγας ή άξιόλογος έμπορικΤ; αίίιη

:τόλις της Θεσσαλίας κατα τού.; βυζα\,το,ουςκαί φραγκικούς

χρό\'ους, το. τμήματα της ό:τοίας ό Γ. 'θέτει είς Ν. 'Αγχία·

λο\' καί εις '6έσι\' Τσιγκέλι άπέχουσαν μίαν ώραν περίπου

βορείως της ~, Άγχιω.ου παρά το. σημερη·α έλη' ά\'απτύσ

σει μάλιστα τή\· γ\'ώμην οτι ή μεταξύ Καταλάνωνκαί Φράγ·
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6 r. Α Σωτηρίου

ΠΛΗΙ·ΟΦΟΡlλΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣIΑΣΤιΚΗ'Σ ΚΑΙ ΠΟΛIΤ1ΚΗΣ Ι'ΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡIΣΤιΑΝIΚΩΝ θΗΒΩΝ

ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΕ 1929

Δια ιην παρακολού{}ησιν της εκκλησιαστικης καΙ της πολιτικης ίστορίας τών χριστιανι

κών τούτων Θηβών της Θεσσαλίας έχομεν καΙ πάλιν ελαχίστας μαρτυρίας.

Της εκκλησίας τών {}εσσαλικών Θη βών γίνεται κατα πρώτον μνεία είς την εν Ν lxaig
συνελ{}ουσαν Α' Οίκουμενικην Σύνοδον τιρ 325, τα Πρακτικα της όποίας ύπογράφει καΙ ό

επίσκοπος τών {}εσσαλικών Θηβών Κλεόνικος. Ό Κλεόνικος παρίστατ~ι εν τϋ Συνόδιρ της

Νικαίας μετα τού Θεσσαλίας Κλαυδιανου, δν ό Harnack 1 νομίζει, ώς τ()ν μητροπολίτην

Θεσσαλίας (ητοι Λαρίσης) 2. Το γεγονός, δτι εξ δλης της Θεσσαλίας παρίστανται οί επίσκο

ποι Λαρίσης καΙ Θη βών, αποδεικνύει, δτι κατα τας αρχας τού Δ' αίώνος ή Λάρισα καΙ αί

παρα τον Παγασητικον Θηβαι ήσαν τα σπουδαιότερα εν Θεσσαλίg χριστιανικα κέντρα (ό

επίσκοπος Δημητριάδος αναφέρεται μόλις είς τ/ν Γ' εν Έφέσιρ Οίκουμενικην ΣύνοδοΙ' τί!>

431). Αύτονόητον έπομένως εΙναι, δτι εν ταίς {}εσσαλικαίς Θήβαις ό χριστιανισμος εΙχε προ

μακρού διαδο{}η, ώς πιστοποιούσιν ηδη αί άνασκαφαΙ καΙ αί άνευρε{}είσαι επιτάφιοι χρι

στιανικαΙ επιγραφαί, πολλαΙ τών όποίων δύνανται ν' αναχ{}ώσιν, ώς {}α ϊδωμεν, καΙ είς προ- '
ΠΡOγενεΙJτέΡOυς τού Ε' αί χρ(\ν()υς (πρβλ. κατωτέρω καΙ τα προσαγόμενα λείψανα εκ χριστια-

νικών τραπεζών η μαρτυρίων) 3. .

'Έτερος επίσκοπος κατα τον Δ' αίώνα αναφέρεται ό Μόσχος, δστις ύπογράφει την επι

στολην της εν Σα\1δικΤΙ Συνόδου επι Κωνσταντίου (337-361) (Le Qnien, έ. ά. ΙΙ σ. 121
«Mosclllls de TlIessalia de TlIebis»).

Κατα τον Ε' αίώνα αναφέρεται ό Δίων, παρευρε{}εΙ; είς την Γ' Οίκουμενικην Σύνοδον

εν Έφέσιρ (Le Qllien, ε. ά. «Δίων επίσκοπος Θηβών της Θεσσαλίας»).

Κατα τον ς' αιώνα αναφέρεται ό Έλπίδιος, δστις 'τιρ 538 ύπογράφεται μετ' αλλων

επισκόπων της Έλλάδος (τών: Διοκαισαρείας καΙ Λαμίας) εν επιστολϋ, δι'ιίς οί ανωτέρω επί

σκοποι ύπερασπίζονται τ(l\' νεοεκλεγέντα άρχιεπίσκοπον Λαρίσης Στέφανον, δΙ' ό Πατριάρχης

Κωνσταντινουπόλεως Έπιφάνιος ωεώρησεν ώς άντικανονικώς χειροτονη{}έντα, κανονικώς

δε ό Πάπας Ρώμης (Le Qllien, ε. ά. 124 «Elpidills episcoplls sanctae TlJebanae ecclesiae»).
Μνεία τού Έλπιδίου τούτου γίνεται καΙ είς άνευρε{}είσαν εν Ν. Άγχιάλιρ επιγραφην (είκ. 6)
fv{}a μάλιστα αναγράφεται καΙ το δνομα διακόνου τινος Στεφάνου 4.

Τελευταίος επίσκοπος Θηβών αναφέρεται ό Άδριανός άκμάσας επι του αυτοκράτορος

χω\' τού ΙΗωρέω; συγκροτη3εϊσα ,ιάχη Τ(9 131 Ι, κιιΟ' ην

οί Ι{αταλά\,οι χατέκοψω' τούς ίππότας παροούρα\'τες αύtoύς

είς τα ελη δεν έγέ\'ετο είς τά ε;ω6εν τιί')ν Θηβώ\' Τ11ζ Βοιω

τίας ελη της Κω:t<ttδο; άλλ' εί; τα ελη των Οεσσαλιχ(ίη'

Θηβών (περί τ.ι; θέσεως τϊ)ς IΗΙχης τού 1311 ά\'τίθετο\··ε:rι·

κρατούσα\' δέ γ\·ώtιη\· βί.. έ\· :\liller· Λάμπρου, 'Ιστορία

της Φραγκοκρατία; Λ', 1910, o.3J7 ε\·Οα χαί ή :rQOYf\'f'

στέρα περί τi)ς μάχης ταύτη; βιβλιογραφία). 'Αφ' έτέ(\ου

ό Ί\ρβανιτόπουί.ος (έ\· ΠΛΚ ε.ά. σ. 170) όρίζει δη 11 ΙΙύ(\α.

σος έχαλείτο Θiιβαι tιέχρι τού Ι 20u αΙ ΈΥ. τών Υ.ατωτέρ(ι)

ιίναγραφΟtιέ\'ω\' ένδείξεων α; παρέσχο\' αί ά\'ασ%αφαί άμφό

τεραι αί ύποΟέσει; αύται δέν δύ\'Ι1\'τω να στηριχ6ιϊlσι.

1 'Εν :\lissioII ιι. :\IIsbreitIIII~ des ClIristeιHιιIl1:i 111 deII

erstel1 drei JaIIrII. Ι. 1906:, σ. 3::15 .Allcil1 }>ei TlIes5alien

stelιt IIebeII deIl1 BisclIof CΙaIIdialHIs \·οιι TlIessalieII 110clI

der Biscbof C.leonins \'011 TlIebeII; a1so \\'ar jeIIer nicbt

I)roviII1.biscI10f sOl1derl1 :\letropoIit~· πρβλ. αύτό6ι]l, σ.199

%αί 200. Παρα Ιe QIIiel1, Oriel1s clIrist. ΙΙ, σ. 122 φfρεται

ό lΩ.εόηχος ώ; .CΙeol1iIIs TllebaIIns \'el Clandins •.

2 <Έτεραι tΗιρτυρίαι (βλ. Le QIIieII, έ-ϋ.. σ. 105) ~O'ημo'

νεύουσο·. ώ; γ\'ωστό\', δΗ ;ταρέστη έ\' τϋ Α' Oί%Oυιιε\'ικiΊ

Σ"νόδ~ ό 'Αχίλλειο; Λαρίση;.

3 Έ\' Λελτίφ Χριστ. 'Εταιρεία;, 1-, 19Ι Ι, σ. 53 χέ. ήρμη.

\'εύΟη ύ;τό Χ. Γιω'\'οπούλου έ;τιγραφil ά\'ευρεΟείσα έν Nif!.
'Λγχιάλφ ~); άναγομέ\'η εί; ά;τοστολι%ου; χρόνου; (συσχε

τίζεται τό ονομα Θωμι! τl\'ο; κυρίου τού Λουλιανου ;τρός

τί)\· ιι;τόστοί,ον ΘωμΙ1\')' 1) παλαιογραφία έν τούτοις r'i"I; έ:τι·

γραφής δύναται \,' άνιιγάγη τιιύτψ' εί; τόν Δ' αίώνα.

4 Πρβί.. Υ.αί Γω\'\'ό;τουλο\' έν B)'zaI1tiII.. NeIIgriecl1.

]al"I,. 1.38.
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ΑΕ 1929 Αι χριστιανικαί Θήβαι τής Θεσσαλίας ί

Μαυρικίου (+ 602)' ofιτoς εξωσttείς τού ttρόνου κατέλαβεν αυτον και πάλιν επί τού ΙΙ(ίπα

Γρηγορίου Α 'τού Διαλόγου (+ 604) (I,e Qnien, ε. ά. «Hadrianns Tllebanae civitatis Tlles
saliae episcopns»).

Άπο τού Άδριανού, ήτοι 'άπο των άΡΖων τού 7ου αιωνος ουδεμίαν εΖομεν πληροφο

ρίαν περι της έπισκοιτης των iJεσσαλικων Θηβων. Είς τας διατάξεις τας άποδιδομένας είς

Λέοντα τον Σοφον Υ.αί Άλέξιον Κομν11"ον (90ν αί. και έξης, πρβλ. Ράλλη καί ΙΙοτλη, Σύν

ταγμα iJείων και ίερων Κανόνων, 5,1855, σ. 455 κ. Ι) μόνον αί Θηβαι της Βοιωτίας ό.να-

Είκ. fi. ΊΙ dI'evpei)fiOa ;.ΤΙΥραφ;ι ιοίί i:rιοκό,-rοιι ιώ;' l.ριοιιαι·ικώl, θηβώl' . Εi.:rιδiου (5,78). .

γράφονται (σ. 474), εν Θεσσαλί(!- ~ε ύπο τ(,,' Λαρίσης άναφέρεται ήδη ό έπίσκοπος Άλμυ

ρού (αι'ιτόttι σ. 482).
την μέΖΡΙ τού Άδριανού έκκλησιαστικη\. ζωην των iJεσσαί.ικων Θηβων συμπεραίνο

μεν έκ της λαμπρότητος των άνασκαπτομέ\'ων Ζριστιανικων μνημείων και εκ των άνευρεttει

σων έπιγραφων, εν αίς άωγράφονται πι άξιώματα: επισκόπω\', πρεσβυτέρων, διακόνω\',

διακο\'ισσων, άvαγνωστ(ίJ\' κ. ϋ.. (βλ. κατωτέρω).

'Αλλα και δια 111ν παρακολούΟησιν τη; πολιτικής ίστορίας των Ζριστιανικων τούτων

Θηβων της Θεσσαλίας εΖομεν καί πάλιν ελαΖίστα; μαρτυρίας.

Εις το έργον του Προκοπίου περί κτισμάτω\' (Δ' Κεφ. :! - 3) άναγράφεται δτι ό 'Ι()υ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:59 EEST - 52.53.217.230



8 Γ. Α. ΣωτηρΙου ΑΕ 1929

στινιανος πλην της γνωστης όχυρώσεως τών Θερμοπυλών, εκτισεν η έπεσκεύασε τα τείχη

τών {}εσσαλικών πόλεων: Γόμφων, Λαρίσης, Φαρσάλων, Τρίκκης, Δημητριάδος, 'Εχίνου

και Θηβών, προφανώς τών διαδεχtJεισών την Πύρασον {}εσσαλικών Θηβών.

Εις τον Συνέκδημον του Ίεροκλέους (εκδ. Partlley, 1866, σ. 6) μνημονεύονται όμοίως

αί Θηβαι της Θεσσαλίας (<<έπαρχία Θεσσαλίας ύπο ήγεμόνα, πόλεις δέκα ε,πτά: Λάρισα,

Δημητριάς, Θηβαι χλ,τ.»). 'Επίσης ένταύΟα ΘΎιβαι είναι γι μετατην Δημητριάδα άναγραφο

μένη μεγάλη {}εσσαλικη πόλις, γι έκτισμένη έπι της tJέσεως της παλαιας Πυράσου.

Περι της τύχης, ην ύπέστη γι παλαια αϋτη πόλις κατα τους μετα τον 7 0ν αιώνα χρόνους

Μ ιιδυνάμε{}α να λάβωμεν ως ενδείξεις τας εις άγιολογικα μνημεία άναγραφομένας ειδήσεις.

Εις τας πράξεις τού Άγ. Δημητρίου (Acta lηirac. ΙΙ 158, Migηe, Ρ. Gr. 116 col. 1325
πρβλ. και Tngard, De 1'llistoire profane dans les actes grecqnes des Bollandistes, Paris,
1874, σ. 166 κ. έ.) άναφέρετα~ δτι γι πο'λιορκία της Θεσσαλονίκης τού ετους 626 έγένετο
ύπο μεγάλου πλήtJους Σλαύων, Δραγουβιτών, Βελεγεζητών κ. ι']: οί Σλαύοι oiίτoι άποκρου

σtJέντες έπέδραμον μετα ταύτα και πάλιν (τφ 67δ, 678 και 681) κατα της Θεσσαλο

νίκης: εις τελευταίαν δε πολιορκίαν, άφ' oiί άπεκρούσ{)ησαν οί βάρ βαροι και οί Θεσσαλονι

κείς κατέσχον πολλα τών πλοίων, «τότε (άναγράφουσιν αί Πράξεις) βουλη τών κρατούντων

και τών πολιτών γίνετα~ ωστε τα ύποληφtJέντα σκεύη τε και μονόξυλα μετα και τών

λεχ{}έντων δέκα καράβων, ως λοι;τον και αυτών τας δαπάνας καταπραγματευομένων,

σταληναι εΙς τα τών Θηβών και Δημητριάδος μέρη πρός τούς τού εt'Jνους τών Βελε.

Υεζητών όφείλοντας έξ αυτών ξηρους καρπους έξωνίσασ{}αι καν προς μικραν της πόλεως

άναψυχήν, ως τους λεχ{}έντας Βελεγεζήτας δια το αυτούς τε δοκείν τα της ειρήνης εχει\'

μετα τών της πόλεως». Ό διηγούμενος τ' άνωτέρω προσ{}έτει <μετ' όλίγας ουν τινας ήμέ

ρας καΙ οΙ έν τοις ΒελεΥεζήταις άπελΜντες μετα σίτου και όσπρίων σωtJέντες δια τών τού

ά{}λοφόρου πρεσβειών κατέλαβον, μαΜντες έκείσε δια τών Σκλαβήνων την tJεό{}εν δια τού

άοιδίμου και προστάτου γιμών Δημητρίου τϋ πόλει γενομένην σωτηρίαν».

'Εκ της πηγης ταύτης πληροφορούμεtJα, δτι κατα τα τέλη τού 7 ου αιώνος (άπο τού 681

κ. έ.) τα μέρη τών Θηβών καΙ την Δημητριάδα (την ϋπαιtJρον δηλ. παρα. τον Παγασητικον

κόλπον χώραν) κατΙΡκει καΙ ή σλαυικη φυλη τών Βελεγεζητών, γνωρίζομεν δε και έκ

μεταγενεστέρων βυζαντινών πηγών, δτι περιοχη της Θεσσαλίας εφερε μέχρις άκόμη τού 13 ου

αιώνος το δνομα: Βελεγεζητία 13 •

Μη προτι{}έμενος να εισέλ{}ω ένταΜα είς το έπίμαχον θέμα τίi:ιν σλαυ'ίκών έπιδρομών

εις τας έλληνικας χώρας καΙ να συζητήσω τας άπο της έποχης τού FalllIlereyer άντιμαχομέ

νας γνώμας (αν εχωμεν δηλονότι σλαιι'ίκας έγκαταστάσεις εις τας έλληνικας χώρας η παρο·

δικας έπιδρομάς), προσΜτω μόνον δ,τι έκ τών ένεργουμένων άνασκαφών υα ιlδύνατο να

συναχ{}ίι. 'Η άσβεστοποίησις μεγάλου μέρους τών μαρμαρίνων άρχιτεκτονικών μελών τών

άνασκαπτομένων έκκλησιών καΙ1,! έμφάνισις κατα τας άποχωματώσεις, ίδιαίτατα δε κατα τον

13 ΒΙ Tafel, $}'It1bolanIIl1 criticarιlll1 geo~rapIliatIl Ι);;·

1.aIltinalt1 SΡectaιηίΙΙl11, pars ΡΓίΟΓ (Ρ3ctί \reI1eto· graeCH1tl

3.!1ηί Ι 199 de ordinando COI1l1t1ercio) σεΙ.. 30 • ... τό δέμα

ΒελεΥε;ητίας' τό δέμα Βλαχίας, '1 έ:τίοχεψις Δημητριάδο;,

οί δύο Άλμυροί κλ.:τ .• καί pars posterior (ρaCΗΗt1 Franco·
(ΙΙ111 anni 1204 de partitione regni Graeci) σε>.. ί4 •... οί

δύο Άλμυροί συν τ1ι Δημητριάδι' τι;. !\εο:τωρών' -rό {}έμα

Βtλtrtζη-rία~ κλ:τ.~. Ι1Qβλ. %αί ιιορι, Griecllel11and, σ.Ι ί4.

nfQi τώ\' σλαβι%ώ\' εί; Θεσσαλίαν έ:τιδιιομών χαί :ttQi
αύOuιρέτων :tfQi uUtciIV ίσχυQισμώ" νεωτέρων έρευνητών

βλ. Δ. Ι\. Tσo~oτoί'. έν. Τ"χυδρόμιρ Βόλο". φύλλο 11·14
'Ιουλίου χαί 8 λύγυύσωυ Ι!)26 .'0 πα,lασητικο; χΜ.πο;

καί οί αύ{)αίρετοι πιρί αύτού ίΟΧΗ(Ησμοί τών σλαβoφίλ(,)\'~1

όπου κιιί σχε Iιί~i1 βιβλιογραφία.
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ΑΙ χριστιανιιιαΙ Θήβαι τής Θεσσαλίας ~)

καitαρισμον μερών του δαπέδου τών μνημείων, στρωμάτων τέφρας καΙ αλλων δηλωτικών

καύσεως τεκμηρίων πεί1'!ουσιν, δτι κατα τας βαρβαρικας επιδρομάς, τας αρχομένας απο τών

μέσων του ί ΟΟ αιώνος ή ανασκαπτομένη πόλις επυρπολήfJη καταστραφείσα όλοσχερώς. Κατα

τας ερεύνας αφ' έτέρου, ας ενεργώ επι σειραν ε.τών, ουδαμου συνήντησα μέχρι τουδε ιχνη

μεταγενεστέρας - βυζαντινης - τέχνης, οίον βυζαντινα πινάκια η γλυπτικα βυζαντινα έργα

καΙ μιΚρΟtεχνήματα, δπερ απoδεικνύε~ δτι κατα την κυρίως βυζαντινην εποχήν, το μέρος

τουτο δεν κατψκήfJη. 'Ότι εν τούτοις έχρησίμευσε κατα τους βυζαντινους χρόνους (ι)ς τόπος,

έζ ου ελαμβάνετο κατα καιρους ύλικον-κίονες ίδίως καΙ γλυπτικα αρχιτεκτονικα μfλη

αποδεικνύει ή ανεύρεσις εΙς τας γειτονικας δέσεις Τσεγγέλι και παραλίαν Άλμυρου (δπον

κατ' έμε ίδρύ1'tησαν οί εν μεσαιωνικαίς πηγαίς αναφερόμενοι δύο μεσαιωνικοΙ ΆλμυροΙ)

πολλών παλαιοχριστιανικών αρχιτεκτονικών μελών, συλλεγομένων έκάστοτε υπο Γιαν\'οπού-'

λου, άποκειμένων δε νυν εΙς το υπ' α1Υ,

του ίδρυ1~εν Μουσείον Άλμυρου.

Πι μετα την πυρπόλησιν ταύτην
-.:..-κ

ΙΖνη, τά ;ταρατηρηΗέντα εν ταίς άνα-

σκαφαίς είναι:

α') Καταστροφαι μερών τινων τών

μνημείων, ώς της κολυμβήδρας του
Β Λϊκ. ί. Τάφος μηά σκελετ0υ μεγαλοοώμου άνδρος άνειψεΟείς καιά

Βαπτιστηρίου της ασιλικης Α (βλ. lήν εκκαΟό.ριοιν της Κοί.υμ6ήΟρας ιού Βωnιοιηρίου τής χριοι. Βαοιλικής.
κατωτέρω), προς ταφην κατα πάσαν

πωανότητα βασβάσου τινος κατακτητου (ανευρέθη πλιν1'!όκτιστος τάφος μετα σκελετοίί

μεγαλοσώμου ανδρος (είκ. 7).
καΙ β') εντοιχίσεις μερών της αυτης Βασιλικης, μετατραπέντων είς μικρας κατοικίας (βλ.

κατωτ. είκ. 17). ΠερΙ μεταγενεστέρας χρησιμοποιήσεως της Βασιλικης ταύτης δια λατρείαν

καΙ περιορισμου οίονεΙ του ναου είς το μέσον κλίτος, τας βάσεις τών κιονοστοιχιίί)ν τού

ό;τοίου ανεύρομεν ε.ντετοιχισμένας, δά ΊΊδύνατο να γίνιι λόγος, Ο.ν εις τας ανασκαφάς εύρί

σΖοnο μεταγενέστεQ<J. βυζαντινα μέλη.

Συνάγεται δθεν εκ τών ανωτέρω, δτι και εις την ftεσσαλικην ταύτην περιοχην του

Παγασητικου κόλπου παρέμειναν έπΙ Ζρονικόν τι διάστημα μη δυνάμενον επακριβώς να

πσοσδιοσισθ] βαρβαρικα φυλα (πιΗ. Βελεγεζηται), ατινα, φαίνεται, ύπετάγησαν εΙς τους

βυζαντινους καΙ εγένοντο δουλοπάσοικοι' τουτο δύναται ναύποτεδ] καΙ εκ της πλησοφοσίας

του Θεοφάνους (έκδ. Βόννης, σ. 707), δστις αναφέρει, δτι πεσΙ τα τέλη του i;oo αΙώνος επι ΕίΡ11

σήνης ό Σταυράκιος «κατελδων επι Θεσσαλονίκην καΙ Έλλάδα υπέταξε πάντας καΙ ύποφό

(!ους εποίησε τη βασιλείψ,. ΠερΙ υπάρξεως έτέρας πόλεως διαδεχθείσης τας χριστιανικας

ταύτας Θήβας εις βυζαντινους χσόνους δεν επιτρέπουσι τα μνημεία.

Τοιαύτη εΙναι εν ολίγοις ή ίστορία της παλαιάς ταύτης χριστιανικης πόλεως, ην ή ι!κα

φικη ερευνα ηρχισεν όλονεν να φέρτι εις φώς καΙ είς την περιγραφην τιον μνημείων της

ιΊ:τοίας μεταβαίνομεν.
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ΕΙΥ.. /Ο. Τό παρά ιόν Παrασητικόν κόλπον rμήμα ι-ης παλαιάς πόλεως και ή λιμνοθάλασσα.

Είκ. 11. θεμέλια τετραΥώνου ΠύeΥου ρωμαϊκών χρόνων.
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ΑΕ 1929 ΑΙ χριστιανικαΙ Θήβαι τής Θεσσαλίας
..~==

Ι Ι

Είκ. 8.• () λόφ()ς τή; lIιιριίnΜ! και tα μιίλις διακριν6μf.l'α ()φiλια. ωϋ περιΙίιί),Ο1Ι τής πιίλεως.

ΜΕΡΟΣ Α'

ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ θΗΒΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ τον ΧΩρον ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ-ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑΙ ΕΡΕνΝΑΙ

§ 1. Άκρόπολις, περίβολος της πόλεως και τα έν αύτliί μνημεία. - Προ της

συστηματικης άνασχαφης άJρισμένων μνημείων τών χριστιανικών τούτων Θηβών της Θεσσα

λίας ένίιργησα δοκιμαστικας έρεύνας, μελετήσας συγχρόνως Τllν δλην εκτασιν της έξαφανι

σ&είσης άρχαίας πόλεως. Πόρισμα της μελέτης μου ταύτης είναι το παρατι{}έμενον ένταύfl-α

τοπογραφικον διάγραμμα (Πίν. Α')συνοδευόμενον και ύπο σχετικών φωcoγραφιών 1.

Αί κατα τους χριστιανικους χρόνους έπι της {}έσεως της άρχαίας Πυράσου άκμάσασαι

Θηβαι περιεβάλλοντο μέχρι της συμπήξεως τού νέου συνοικισμού της Νέας Άγχιάλου δια

τείχους, είς το ΒΑ. άκρον τού όποίου ύψούτο έπι τού λόφου της Πυράσου (είκ. 8) ή

Άκρόπολις 2. Αϋτη 11ΤΟ ώχυρωμένη όμοίως δια τείχους, δπερ κατελάμβανε κυκλοτερώς όλό

κληρον την έπίπεδον τού λόφου τούτου κορυφήν. Τού τείχους τΌύτου της Άκροπόλεως

διασφζονται είσέτι έλάχιστα ηεμέλια κατα την Β. και Ν. πλευραν (πλ. 2 μ.) δι' άργολι{}οδομης

μετ' άσβέστου και χονδρας άμμου έκτισμένα, έκ τών έν τη Άκροπόλει δε κτισμάτων έλάχι

στα μόνον ηεμέλια στρατιωτικών πι{}ανώς οίκημάτων, δεξαμενών κ. άλλ.

Άπο τού ΝΑ. άκρου της Άκροπόλεως i'ιρχετo ό περίβολος της πόλεως, ητοι τείχος πλά

τους 2-2.70 μ. κατα το :τλείστον όμοίως δι' άργολι{}οδομης μετ' άσβέστου και άμμου έκτισμέ-

..

1 ΔoY.ψιιστιχ(~ς έρεύ\'ας έ"{lργησα τφ 1923 κατ' έντολιl\'

του Ύπουργείου Ι1αιδείαζ, άπό τού gτους δε 1924 κ. έ.

ένεργώ συστημΙΗικας (ί,νιισκαφίς έ,'τoi.iΊ χαί δαπάνιιις της

'Αρχαιολογικης 'Eτιtιρείας.

2 Περί τού σχεδόν έξαφfH'ισ6έ,'τoς μεσωωηκοίί τουτου

τείχους βλέπε πληροφορίας εν ΑΕ. 19J6 σ. ί9 κέ. Ilερί τού

προ'ίστορικοϋ λόφου (υψους 30 μ.) είς σχήμα κολοβού κώ·

\'ου (Ke~e1stιιIllpfforIlI) ε\''6α ή 'Ακρόπολις τόη' Θιιβώ\'

βι StH}Ilil1 έν ?ι.tίttei1. ε. ά. σ. 10 καί έ\, Hel1. ThessaIiel1,

σ. lί~. lΙρβλ. καί \Vace.T1ΙOl1lμSOI1, Ilrehisιoric Thessa1y,

Call1!)ri(!ge, 1912, σ. ΙU, ~o ;,9 (τό περισυΗεγέ\'τα προ·ίστο·

ρικά καί έλλψ'ικώ\' χρό\'ων '6ραύσματα άγγείων).
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νον (βλ. είκ. 8 Evl}a διακρίνονται ή άΡ7.η καΙ ή κατεύ{}υνσις τού περιβόλου). ΤΟ τεί7.0ς τούτο,

ώς τα διασωl}έντα ίχνη εις σημείά τινα της πεΡΙΟ7.ης ϊjν καταλαμβάνει σήμερον ή Νέα

Άγ7.ίαλος εΙναι ίκανα να άποδείξωσιν, εΙ7.εν ένια7.0ύ καΙ τμήματα ρωμαϊκών 7.ρόνων,

έκτισμένα ίσοδομικώς δια τρα7.ιτών μεγάλων λίl}ων. Φαίνεται δτι κατα τα τέλη τού Ε'

ϊι τας (ίΡ7.ας τού ς αιώνος ό Ίουστινιανος έπεσκεύασε το προγενέστερον τούτο ρωμα'ί

κον τεί7.0ς (βλ. καΙ άνωτέρω σ. 7 κέ.), οϋτω δε σήμερον εΙναι εύκρινϊl τα ρωμαϊκα καΙ βυζαν.

τινα λείψανα.

Ό περίβολος ούτος της πόλεως κατήΡ7.ετο άπο τού ΝΑ. (ίκρου εύ&ύ προς την Ι}άλασ

σαν, σ7.ηματίζων κατα διαστήματα τετραγώνους πύργους όλίγφ άρισιερα της δημοσίας όδού'

τα διακρινόμενα {}εμέλια τού τμήματος τούτου τού περιβόλου βαίνουσιν ένια7.0ύ έπΙ προγε

νεστέρου ρωμαϊκού τεί7.0υς: 'Η άνατολικη αϋτη τού περιβόλου πλευρα καταλήγει εις την

παραλίαν, εν{}α σ7.ηματίζεται τετράγωνος πύργος, ουτινος τα l}εμέλια διακρίνονται εισέτι

ημικεκαλυμμένα ύπο της άμμου. Άπο τού πύργου τούτου ηΡ7.ετο το

{}αλάσσιον τεί7.0ς, την κατεύl}υνσιν τού όποίου παρακολου{)-εί τις κατα

διαστήματα - μέ7.ΡΙ 50 περίπου μέτρων - έν τπ παραλίq., εν{}α εΙναι ένια

7.0ύ όρατα τα ύπο της άμμου ήμικεκαλυμμένα {}εμέλια ώς και τα ί7.νη

στρογγύλου πύργου' άπο τού σημείου τούτου δεν δύναταί τις να παρα

κολου&ιΊσιι το τεί7.0ς ίσως τα l}εμέλια τούτου καλύπτονται ύπο Τ1ιν

άμμον την έκτεινομένl]\' σ7.εδΟν μέ7.ΡΙ της σημερινης δημοσίας όδού

Πόλου - 'Αλμυρού' τούτο μάλιστα άποδεικνύει, δτι ή Μλασσα ε7.ει άπο

συρl}il είς ίκανον βάl}ος κατα το δεξιον τμημα τού κόΙ-lου.

Πρι') τών {}εμελίων τού διακρινομένου τούτου τμήματος του lIαλασ

σίου τεί7.0υς εΙναι όρατα είσέτι έν τίl {}αλάσσιι τμήματα της προκυμαίας

μετα κορασανίου στερεώς έκτισμένα και οί λιμενοβρα7.ίονες μετα της

άποβάl}ρας (βλ. τοπογρ. διάγρ. Πίν. Α'). Κατα τας άΠΟ7.ωματώσεις μάλι

στα εύρέl}η καΙ κιονίσκος (ύψους 0,74 και διαμ. 0,14 μ.) (ίποκεκρουσμένος

και άπεσ7.ισμένος κατ' άμφότερα τα μέρη μετα της έπιγραφϊις ΔΌ ΚΑΤΑ·

Γ'ΛOY~ (είκ. 9)' εΙναι προφανώς ί;ν τών όροσήμων τών τοπο{)ετημένων

F.ix.f/. 'ΟρΟΟημο, λψ&ος. έν τιτ> λιμένι, τεκμήριον δε λίαν 7.αρακτηριστικ!ιν της διατάξεως αί,τοΊ.,.

ΑιμνοίΜλασσα. - ΕΙς την έντΙ)ς τού άριστερού τούτου τμήματος.

τού {}αλασσίου τεί7.0υς πεΡΙΟ7.ην καΙ εΙς άπόστασιν μόλις 10 μ. άπ"αύτού έκτείνεται λιμνο

Μλασσα, πλάτους μεγαλυτέρου τών 100 μ. (το σημερινον βάl}ος της φl}άνει τα 4 μέτρα), ητις

προφανώς συνεκοινώνει ύπο το τεί7.0ς μετα τίις {ιαλιίσσης και έ7.ρησιμοποιείτο ίσως ιί)ς νεώ

ριον (είκ. 1 ο)· είς τινα μέρη τών ό7.l}ών της διακρίνονται εισέτι πελεκητοΙ με~'άλoι λίl}οι

και παρ' αύτους έπικε7.ωσμένα iΊμικυκλικα κτίσματα '. Το προς τη ν {ιάλασσαν τμη μα της λιμνο

{}αλάσσης ταύτης ε7.ει σήμερον ύποστη τοσαύτην πρόσ7.ωσιν, (ίΊστε ε7.ει μεταβλη{lη αίίτη

ενεκα της συστάσεως τών ύδάτων της είς /!λος, ούτινος την έπί7.ωσιν έπιζητούσιν οί κάτοικοι

Χ Άγ7.ιάλου, ένιΤ> συστηματικη έκκαΜρισις της προσ7.ώσεως ταύτης, πλ1]ν της ό)φελιμότη

τος, ην {}α προσεπόριζεν είς την στερουμένl]\' όρμίσκου κωμόπολιν, {Ια ίιδύνατο ίσως ν' άπο

καλύψlΙ και λίαν ένδιαφέρον σύστημα νεωρίων της μεσαιωνικης ταύτης πόλεως.

Ι Ό StalIIiII έ\' τφ έργφ του I)ai> lιeΙΙeιι. TIaessalίel1.

~.ά. σ. 173 έχι.αμβά\'ΕΙ τή\' Ι.tμ\'οllάί.ασσα\' ταύτη\' Ι;,ς λείο

ψα\'ο\' τού άΡ1.αίου ί.ιμέ\'ο;, οσΗς έχλι',θη εί; ρ(ι)μι.ι.·ίY.o~;

χρό\'ου; Δημiιτ()ιο\"
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ΑΕ 1929 Αι χeιστιαvικαι Θήβαι τής Θεσσαλίας

Της δυτικης τού περιβόλου πλευρας {}εμέλια συναντώνται εντος τών οίκιών Ν. Άγχιά

λου καί οπισ{}εν τού απαλλοτριω{}έντος γηπέδου Ζορμπα, έν{}α διακρίνονται {}εμέλια τετρα

γώνου Πύργου ρωμα'ίκών χρόνων μετα μεγάλων τραχιτών λί1'Jων ισοδομικώς έκτισμένα

(είκ. 11 πρβλ. καί πίν. Α'), ητοι δια τοιχοδομίας όμοίας προς την παρατηρουμένην καί είς

{}εμέλια τμημάτων τινα)ν τού τείχους.

Άπο τού Πύργου τούτου το τείχος διηυΟύνετο προς τους πρόποδας τού λόφου (έν{}α

σήμερον ευρίσκεται το σχολείον της κωμοπόλεως), περιέβαλεν όλόκληρον τον δεξιg της σημε

ρινης εκκλησίας Ν. Άγχιάλου λόφοΙ' καί κατέληγεν εις την δυτικην πλευραν τού λόφου της

Πυράσου, {'νηα 11 Άκρόπολις '.
Μεταξυ τών δύο τελευταίων λόφων έσχηματίζετο 11 Πύλη τού φρουρίου μετα δύο τετρα

γώνων Πύργων έκατέρω{}εν,ώς ύποδηλουσι τούτο σ<ρζόμενα ίχνη κατό την μεταξυ τών δύο

λόφων κλιτύν (βλ. Πίν. Α'). Πύλας το Κάστρον είχε προφανώς καί κατα τας αλλας πλευράς

μίαν προ της Ι3ασιλικης 13 (πύλη της (ίνατολικης πλευρας), καί έτέραν κάτω8εν ισως τού.

σημερινού σχολείου, ώς δύναταί τις να ύΠΟ{}'έση τοϋτο καί ενεκα τών αναφανέντων κατα τα

μέρη ταυτα νεκροταφείων (βλ. κατωτέρω).

τα εντος του περιβόλου τούτου κτίσματα της πόλεως ήσαν αξιολογώτατα, ώς άπο

δεικνύει τoϋΤU πρΙ) πάντων 11 έμφάν.ισις τριών μεγάλων παλαιοχριστιανικών έκκλησιών, έξ fu"
αί δύο δρομικαι έκκλησίαι εχουσιν ηδη άνασκαφη, Ύιρξατο δε 11 έρευνα και τρίτου μεγάλου

ναου εύρισκομένου εντ(,ς τών οίκιών Ν. 'Αγχιάλου (βλ. Πίν. Α', στσιχ. Α, Β και Γ). Δια

δοκιμαστικών :\ρευνών αφ' έτέρου προσδιωρίσlΊη έτέρα μικρα εκκλησία (ανευρέΙJησαν δηλο

νότι δεξια της δημοσίας όδου και προ της άγορας Ν. Άγχιάλου - Πίν. Α', στ. Δ- άρχιτεκτο

νικα μέλη μικρας εκκλησίας, πιΟανώς ευκτηρίου). Πλην τούτων δμως διακρίνονται κατα

τύχην αναφανέντα:

1) Παρα τους πριJπoδας του λόφου της Πυράσου διάφορα 8εμέλια οίκημάτων' εις την

νστίαν μάλιστα του λόφου τούτου πλευραν διακρίνεται έπί του δαπέδου τετραγώνου κτίσμα

τος στόμιον κιστέρνας (πρβλ. Π ίν. Α', στοιχ. ε).

2) Νοτίως της έκκλησίας της κωμοπόλεως στρογγύλα οικοδομΙ1ματα μετα κρηνών

δεχομένων το ϋδωρ έξ ύδραγωγείου αναφανέντος έναντι του ίερου ΒΙ1ματος της σημερι

νης εκκλησίας καί παρ' αυταςέπικεχωσμένη σήμερον δεξαμενiι (Πίν. Α', στοιχ. β καί γ).

3) Δυτικώς της αύτης εκκλησίας συμπλέγματα οικίσκων μετα μωσα'ίκών δαπέδων' ανευ

ρέ8ησαν δε κατα τα μέρη ταύτα καί πολλοί κυλινδρικοί κορμοί κιόνων και βά8ρα στοι1.ς,

εξ 6Jν Μ ιlδύνατο να ί,ποτε8Ω, δτι εις τον χώροΙ' του τον πρέπει ν' άναζητη{}η ή Άγορα της

εξαφανισiΙείσης πόλεως (Πί,>. λ'. στοιχ. α).

4) Εις διάφορα μέρη καί εις περιβόλους τών οικιών Χ Άγχιάλου ευρίσκονται μωσα'ίκα

δάπεδα (τοιαυτα ανεφάνησαν εις περίβολοΙ' της παρα τ(n' πύργοΙ' της εΙκ. 10 οικίας καί

άλλαχοί,) προφανώς δάπεδα οικημάτων ρωμα'ίκών χρόνων 2.

1 Τί\\· διεύ6υ\'οη' ταύτη'< τού τείχοιις ;ταρέλαβο" fX
;τροχείρου σχεδιαγράμματος τού \,ομσμηχα"ικοίι Βόλου,

οχεδιασ3έ\'το; :τρό της έγχαταn ιάσεως ~. Άγχιάλου, οτε

διεκρί\'ο\'το eior.II 6εμέλια τώ\' μερώ\' τούτω,' τού τείχους.

2 Δυστυχώς δέν έδό6η -ίΊ δέουσα σημασία κατα τιΊν nύμ

;τηξιν τού συ\'οικισμοίι Ν. 'Αγχιάλου, άφέ6η δέ ό χώρο;

~ρμαιoν εί; χειρας άξέστου τινό; έργοΗμττου, όσΗς μετε·

Ζειρίσ6η άδιακρίτω; διά ηΊ" άνέγερσιν τώ,' οίκιώ,'τό άρχαίο,'

ύλικό,,· κατηδάφισε δηλονότι πρώτο,' όλοσχερώς τό Κά

στρο", ούτη'ος τμ{ιματα διεσφζοντο είς ίκω,ό" υψο.;, iιρει·

:τωμέ\'ας στοάς, τοίχους καί ι1λλα· δτα\' δέ τό iιλικό,' τούτο

έξη,'τλil6η ά,'έσκαψε τα 6εμέλια άρχαίω,' τι\,ώ" μ\'ημεί<ιl\'

:τρός συγκόμισιν χρησίμων είς αύτό,' ].ί6ων καί ούτως έξη

φανίσ6ησα,' :τολυτιμότατα σημεία έρεύ\'ης. Δυστυχώς ό τότε
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Ει'χ. /2. .ΕξέιJρα έ;ιαύλεως ρωμαϊκών χρόνων Iltra ψηφΙΙ~II)Ioϋ δαπει50tl llαρlι. 1;1)' παραλίαν.

§ 2. τα εκτός τoiί τείχους κτίσματα. Προάστεια, Έπαύλεις, Νεκροταφεία.

'ο περίβολος, εντος τού όποίου εύρίσκοντο τα κυριώτερα κτίσματα, εξ ιί)ν έμνημονεύσαμεν

άνωτέρω τα δι' άνασκαφών i\ δοκιμαστικών έρευνών τί και κατα τύχην άναφανέντα, δεν ειναι

σχετικώς μέγας φαίνεται Όμως δτι έξετείνετο ή πόλις και έκτος τών τειχών. Ilρος Β. και Α.

μέχρι τών ύπωρειών της λοφοσειρας, 1]τις εχώριζεν είς παλαιοτάτους χρόνους την Φ~ιώ

τιδα άπο της Πελασγιώτιδος (άνευρέΏησαν ~εμέλια κτισμάτων και τάφων κατα τα μέρη

ταύτα)· προς Ν. μέχρι τού πλησιεστέρου της Ν. Άγχιάλου ί10υς, εν~α κατα τας εσχάτως

έκτελεσθείσας εργασίας διό κατασκευην τάφρου προς διοχέτευσιν τών λιμναζόντων ύδάτων

άνευρέ~σαν τάφοι και άγγεία ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων (κεράμινα ανευ

γανώσεως), άποκείμενα νύν είς την καταρτισ~είσαν ύπ' έμού έν Ν. Άγχιάλφ άρχαιολογικην

συλλογήν· και τέλος προς Δ. εξετείνετο ή πόλις μέχρι τού εγκαταλελειμμένου σήμερον χωρίου

Καραμπας (βλ. εΙκ. 2).
Προάστεια της πόλεως ύπηρχον προς Δ. μέχρις αυτών τώ\' Φ~ιωτίδων Θηβών, με~' <IJV

ή παράλιος ρωμαίκη και χριστιανικη πόλις ουδέποτε επαυσε κατά τινα τρόπον να συνδέεται.

Είς τους άγρους του; έκτεινομένους δυτικώς της Ν. Άγχιάλου εύρίσκονται κατα καιρους

έφορος Θεσσαλίας έξιιρεοη f\' μό,'Ο\' τμήμα - τό ';tQό της

Ι;'Υοράς της κωμοχόλεως - χωρίς καί τούτου \'ά :τρολ(ίβη

τή,· σύλησlΥ' άφ' έτέρου είς ετερο\' έ:ιίσης σ:τουδαίο\' τμήμα

(γιΊ;ιεδα: Εύλογημέ"ο", Ζορμπά, Βοί\'ογλου, Ιώτη κω

Καροκακίδη) έΑέτρεψε τΤι" οίκοδομ'l\', καίτοι ηοω' τότε

~'\'ωoτά άξιολογώτατα ψηφιδωτά δύ.;τεδα καί άρχιτεΚΤΟ\'ικά

μέλη ά,'αφω·έντα κατά τά μέρη ταύτα καί έκ δημοσιεύσεων

τώ\' Λα,ιπάκη Υ.αί Γιω·\'οπούλου. Ί-Ι έ\'εργουμέ\'η νυν ύπό

του Ύπουργείου Παιδείας άπαλλοτρίωσις καί αί δα;τά\'αι

πρός άγορό.ν καί κατεδι.ί.φισιν τών ά\'εγερtlέ\'των οίκημάτων

εΙ\'uι ίκανά \··ά,...ωδείξωσι ποία εύκιι.ιρία κατά τη\· κτίσιν τής

Ν. ~ Λγχιύ.λοι· άπωλέσDη.
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ΑΕ 19211 ΑΙ χριστιανικαι Θηβαι της Θεσσαλίας Ι;,

ίχνη τοιούτων συνοικισμών' οϋτως άριστερα της δημοσίας όδού καΙ περΙ τα δύο χιλιόμετρα

άπο της Ν. Άγχιάλου άνεφάνησαν τα &εμέλια παλαιοχριστιανικού ναϋδρίου (βλ. Πίν. ΑΌ

στοιχ. Ε), παρα τας δυτικωτέρας δε οικίας της σημερινης κωμοπόλεως καΙ έπΙ υψώματος

εΙναι εμφανη εισέτι τα &εμέλια έτέρου ναού έχοντος διαστάσεις μεγαλυτέρας τού πρώτου καΙ

τΩν όποιον κατα παράδοσιν οί εντόπιοι καλούσι ναον τού άγίου Δημητρίου (Πίν. ΑΌ

στοιχ. Ι) '. Άφ 'έτέρου όλίγφ περαιτέρω τού άνευρε{}έντος πρώτου ναϋδρίου (2 '/2 χιλιόμ. άπο

Ν. Άγχιάλου, δεξιι'ι της άγούσης προς το "Ακετσι παλαιας όδού καΙ εντος άγρού τού

Χρ. Άξαρλη παρι'ι την {}έσιν «Συκια») άνευρέ&ησαν εσχάτως παρα τα {}εμέλια οικήσεων

Είχ. /.'1. 2,'ιιοτ.ά" σορχο(/,άΥωι' εύρεθείflα ιίς πρόπ()δaς λόφΟ1' έκτός τώ1' Ιf.ιχώ1' ηίς αρχαι'ας :rόλεως.

(εκτισμένων δια μεγάλων τραχιτών, πωρίνων καΙ κροκαλοπαγών λίl}ων, οϋς ό εύρων ετεμά

χισεν, 'ίνα περιφράξη δι' αύτών τον άγρόν του) σαρκοφάγοι εξ ερυ&ρωπού τραχίτου λί&ου,

εχουσαι διακοσμήσεις όμοίας προς τι'ις άμέσως κατωτέρω περιγραφομένας σαρκοφάγους

πολυανδρίου της πόλεως καΙ τρεις επιτάφιοι έπιγραφαΙ (βλ. την έπιγραφην <μνημείον

διαφέρον τα 'Ισιδώρφ κηποvρi[J καΙ τη συμβίφ αύτού Κοσμίφ), δι' ών πιστούται ή ϋπαρξις

άγροτικού συνοικισμού κατα το μέρος τούτο. Ένταύ{}α μάλιστα άνευρέ{}η καΙ επιγραφη

σπουδαιοτάτη δια τους εν αύτη άναγραφομένους παλαιοτάτους χρονολογικους δρους, περΙ

ής λέγομεν κατωτέρω (βλ. τι'ις εν τέλει παρατι&εμένας επιγραφάς).

1 Βλ. χαί έν Δελτίφ Χριστια\·ικης Άρχαιολ. 'Εταιρείας

Η' (1909) α. 57 κ.Ι. περιγραφήν τάφου άνευρεδέντος άρι-

σΤΕρά του \'άρ6ηχος της έχχλησίας ταύτης ύπό τοϋ έπι

μελητοίι άρχαιοτήτων Ν. Γιο,"\·οπούλου.
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r. Α. Σωτηιιίου ΑΕ 192'J

Είς τα πλησίον τού τείχους της πόλεως μέρl) καΙ ίδιαίτατα προς τήν Μλασσαν, φαίνεται

δτι ύπηρχον επαύλεις' περΙ τα 70 μέτρα άπο τού άριστερού άκρου τού παρα8αλασσίου

τείχους καΙ έπΙ της παραλίας διασφζονται τα θεμέλια ήμικυκλικης έξέδρας μετ' άξιολόγου

ψηφιδωτού δαπέδου εχοντος γεωμετρικας διακοσμήσεις καΙ κληματίδα ι;ις παρυφήν, έν τφ

μέσ<ρ δε τήν έπιγραφήν:

π Ρ WΤ Ο Γ αΜ Η..
εΠΟIΗΘΗΗ; #,

ι λ ι W Ν ε Q.//ί f$

Κ Α ι

το ονομα πι8ανώτατα τού κατόχου (είκ. 12). 'Η έξέδρα αύτη συνέχεται προς μέγα κτίσμα

διευθυνόμενον προς Β., ούτινος διακρίνονται είσέτι τμήματα τών θεμελίων, ένφ το ψηφι

δωτον δάπεδον συνεχίζεται προς το μέρος της παραλίας (11 ίν. Α Ό στοιχ. ε).

Σημασίαν μεγαλυτέραν ένέχουσι τα προ της Α. καί ι\. τού τείχους πλευράς άναφανέντα

νεκροταφεία, τα καταλαμβάνοντα τούς έκατέρω8εν της πόλεως λόφους (Π ίν. Α'. στοιχ. ζ) 2.

Είς τούς πρόποδας ένος τών δεξια της Άκροπόλεως καΙ έκτος τού τείχους λόφων άνε

φάνη κατα τήν μεταφοραν χωμάτων πρiJς κατασκευήν τμήματος της δημοσίας όδού

σύμπλεγμα έκ σαρκοφάγων άξιολογωτάτων είς σειρας διατεταγμένων, ώς διακρίνονται

ο{ιτοι είς τήν παρατιθεμένην είκόνα (είκ. 13). 'Λνευρέ8ησαν δηλονότι πέντε σαρκοφάγοι

μονόλιθοι έκ τραχίτου έρυθρωπού θεσσαλικού λί/)ου μετα γλυφών κατα τα άκρα, κοσμούνται

δε αί πλείστα ι τούτων κατα τας μακρας πλευρας δια στρογγύλων άσπίδων μετ' όμφαλού

έκατέρωθεν της δέλτου (tabnla ansata), κατι'ι δε τας στενας δια μιας lψοίας άσπίδος είς τας

γωνίας ύπάρχουσι γεγλυμμένα λογχοειδη μεγάλα φύλλα. Ί~πΙ της δέλτου άναγράφεται το

ονομα τού θανόντος,ενεκεν δμως της συστάσεως τού λίθου αί πλείσται τών Ι1τιγραφών είναι

δυσδιάκριτοι καΙ μόνον είς μίαν τών δέλτων άναγινώσκεται σαφώς ί) έπιγραφή:

OIKOC

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΜοcχlΟΥ

ΧΑ ιρε

τα καλύμματα τών σαρκοφάγων τούτων είναι σαμαρωτα μετ' άκρωτηρίων ιϊνευ δια

κοσμήσεων. Αί σαρκοφάγοι άνευρέ8ησαν σεσυλημέναι -- έλάχιστα συντρίμματα έξ ύαλίνων

δοχείων καΙ φύλλα τινα χρυσού άνευρέΟησαν έν αύταϊς, όστά δε τεταραγμένακαΙ συντετριμ

μένα - περικλείονται δε έντος εύτελΟύς τοίχου μεταγενεστέρων Ζρονων καΙ ή μεγαλυτέρα

τούτων εχει διαστάσεις 2.63 χ 0.71 μ. (πάχ. 0.12 καΙ βά80ς 0.63 u: το ϋψος τών γραμμάτων

της έχούσης μηκος 0.70 μ. δέλτου είναι 0.045 μ.). Ό χώρος δμως ενθα άνευρέ{}ησαν αί άνω-

Ι Ή έ:τι,lραφή έχει σήμερο\' κατά τό :ι:).είστο\, χατα·

στραφή' έδημοσιεύ6η ύπό Γιιι\'\'οπούλου έν Δελτίιρ Φιλαρ·

χαίου Έτα.ρτίας Όδρυος ς, (1907) σ. 21, έ\'δα ~αρατίδε·

ται χαι ό τρό:ι:ος τής άνευρέσεως.

2 σι λόφοι οίίτοι φέρο\'τάι σήμερο\' ύ:τό τά χαραχτη

ριστικά ό\'όμαrα; θόλοι. Πηγάδια. Στούπι χα. Ή άρχαία

:ι:όλις έξετεί"ετο ούτως. έπί τριώ\' λόφω\" οί δύο [ιεροl λόφοι

δεξιά τής Άχρο:τόλεως έχρηοίμευο\' 'ίσως ώς νεκροταφεία'

δέ\· εl"αι έ,· τούιοις ά:tί6α\'ο\' είς τό\' άιιέσω; :tρό τής 'Ακρο_

πόλεως λόφο\' \'ά ύ:tήρχο\' οίκήματα, ώ; ή ά\'ωτέρω ά\α

φερομένη :tαρά τη\· Οάλασσα\' έπαυλις δειχ\·ύει. Οίίιως ή

:tόλις δύ\'αιαι ώ; πε\'τά"οφος \·ά χαρακτηρισ6ή,
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τέρω σαρκοφάγοι δεν φαίνεται ώς το κοινον νεκροταφείον της πόλεως πη'!ανώς ήτο πολυάν

δριον ίδρυ{)εν προς τιμην ήρωίκών προσώπων συνδεομένων μfτα της ίστορίας της πόλεως.

ΤΟ κοινον νεκροταφείον άνεφάνη κατα την κτίσιν της Ν. Άγχιάλου είς τους πρόποδας

τού λόφου τού ύψουμένου είς το ΒΔ τμημα της σημερινης κωμοπόλεως, εν&ά εχει ηδη κτι

σ{)η το Δη μοτικον σχολείον (Π ίν. Α'. στ. ζ). Παρα τον λόφον τούτον - δεξια της δυτικης τού

Κάστρου πλευράς - άνευρέ&ησαν αί πλείσται τών έν τέλειπαρατι&εμένων χριστιανικών έπιγρα

φών. Είς ταύτας διαβλέπομεν την άκμην τού έμπορίου και την έπικοινωνίαν προς αλλα κέντρα

της έμπορικης ταύτης πόλεως κατα τους χριστιανικους χρόνους (έκ τού έθνικού π.χ. «Άντιο

χέως» της παρατιθεμένης κατωτέρω έπιγραφης δύναται να ύποτε{)ϋ ή έμπορική της σημασία,

χάριν της οποίας ίσως εΙχεν έγκαταστα&η έν Θήβαις Ο έξ Άντιοχείας Πέτρος), την σημασίαν

δε ταύτην της πόλεως μαρτυρούσι προ πάντων και αί άνευρε{)είσαι ίουδαίκαι έπιγραφαΙ Άφ'

έτέρου γίνεται έν αύταίς μνεία διαφόρων επαγγελμάτων συνηνωμένων κατ' άρχαίαν συνή&ειαν

προς έκκλησιαστικα άξιώματα, ώς τού Πέτρου άναγνιJ)σΤOυ αμα και λαχανοπώλου (<<εχων την

μέ{)οδον κραμβίτας.), λιιμβάνομεν δε γνώσιν τών επικρατούντων τότε όνομάτων δηλωτικών

της συνενώσεως τού έλληνορρωμαίκού πολιτισμού προς τον έπικρατήσαντα χριστιανισμόν'

ούτω παρα τα όνόματα: Άγα&οκλης, 'Ονήσιμος, Κυριδίων, Κλημάτιος, Πρόβος, Τίτος,

Κοσμία, συναντώμεν τα όνόματα: 'Ιωάννης, Πέτρος, Δημήτριος, Θωμάς, Είρήνη, Ζωή, Έλπί

διος, Θεόδουλος και παρ' αύια τα ύνόματα: 'Ιορδάνης, Μαρία κλπ: τέλος και πολιτικα άξιώ

ματα {)α 1jδύνατό τις να διακρίV1J είς τας έπιγραφας ταύτας, ώς έν έπιγραφϋ, εν{)α άνα

γινώσκομεν: «μνημείον δια(φέρον) ... έπαρχια(κού) κ. α. δ.

Ούτω δια της άνωτέρω γενομένης γενικης περιγραφης της περιοχης, εν&α ένεργούνται

άνασκαφαζ δύναται να κατανοη{}fi ή σημασία ην ένέχει ή ερευνα της μεγάλης ταύτης {)εσσα

λικης πόλεως, ή άκμη της οποίας συμπίπτει είς τους παλαιους χριστιανικους χρόνους. τα

περιωρισμένα έν τούτοις μέσα, ατινα παρέχονται έκάστοτε δι' άνασκαφας και ή γενομένη

μέχρι της ενάρξεως αύτών έπι τών ση μείων της έρεύνης καταστροφη και ή κτίσις οίκιών έπι

πολλών μνημείων δεν έπιτρέπουσι νύν την συστηματικην έξερεύνησιν όλοκλήρου της περιο

χης. Δια τούτο προετιμήθη ή διευκρίνισις ώρισμένων οίκοδομημάτων και μάλιστα τών μνη

μείων της λατρείας, ατινα &α ήδύναντο να ληφ&ώσιν ώς άφετηρίαι προς έξερεύνησιν

όλοκλήρου της παλαιάς ταύτης χριστιανικης πόλεως είς προσεχες μέλλον και έφ' δσον τα

παρεχόμενα εκάστοτε μέσα ηθελον τούτο έπιτρέψει. Λεπτομερη περιγραφην τών έρευνηθέν

των μέχρι τούδε μνημείων έπιχειρώ κατωτέρω.

Είκ. J./. 'ΓμγΊ.ιια ιοιχοδομιΊι; ιού λτ;ιοίί αΚQου rtj; άl·(ιr(}.~ική; ..,.λει·ρα; rιϊ; Βαοιί.ική; Α.
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ΑΕ 1929 ΑΙ χριστιανικαι Θήβαι τής Θεσσαλίας 19

Είκ. 16. τα άνευρεΟένlO. Οεμίλια ιης Άψίδος ,ης Βασιλική; Α (δοκιμαΟΗχαί ieεvvaI ιου έιους 1923).

ΚΕΦΑΛΑ10Ν Β'

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

§ 3. Περιγραφή της Βασιλικης Α. - Συστηματικας άνασκαφας εν ταίς χριστιανι

καίς Θήβαις της Θεσσαλίας ενεργώ. ώς εΙπον καΙ εν άΡχΩ' άπο τού έτους 1924, το πρώ

τον δε μνημείον, οπερ δια τών άνασκαφών τών ετών 1924-1928 ηλ&εν εΙς φώς εΙναι

μεγάλη χριστιανικη Βασιλικη κειμένη προ της σημερινης Άγορας της Νέας Άγχιάλου.

Άφορμην προς εναρξιν της άνασκαφης ταύτηςεδωκεν ή εμφάνισις μικρού μέρους τού στυ

λοβάτου της δεξιας κιονοστοιχίας καΙ άρχιτεκτονικών τινων μελών τού χριστιανικού τούτου

μνημείου κατα την μεταφοράν άπο τού χώρου τούτου χωμάτων προς κατασκευην τού προ

τΥίς κωμοπόλεως τμήματος της δημοσίας όδού Βόλου-Άλμυρού. Ή ύπ' εμού γενομένη τφ

ι 923 δοκιμαστικη ερευνα εφερεν εις φώς την ΆΨίδα της Βασιλικης, εντελώς δυστυχώς

κατεστραμμένην, τα 1'tεμέλια της όποίας άνεύρον εις βά1'tος 1 μ. άπο της έπιφανείας καΙ

μίαν κατα χώραν βάσιν της δεξιας κιονοστοιχίας (είκ.16). Μετα την άνεύρεσιν της Άψίδος

ηρχισεν ή συστηματικη άνασκαφη τού μνημείου ώς εκτί&εται κατωτέρω.

Α. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

α') Γενική κάτοψις, τοιχοδομία. - 'Ως διακρίνεται εις τας παρατι1'tεμένας κατόψεις

(είκ. 17 -- μετα τών άναφανεισών εντοιχίσεων μερών της Βασιλικης εΙς ύστέρους χρόνους-'

πρβλ. καΙ Πίν. Β' την άρχικην μ~ρφην τού μνημείου) ή άποκαλυφ&είσα εκκλησία είναι τρίκλι

τος έλληνιστικού τύπου χριστιανικη βασιλικη όλικών διαστάσεων 60χ34 μ. άπολήγουσα προς

Α εΙς ήμικυκλικην άψίδα καΙ έχουσα νάρ{}ηκα καΙ μέγα αί1'tριον. Προ τού αί&ρίου εκτείνεται
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Είκ . ./9 - 20. 1/ιιlμο.τα τόξων efJgeOivrWJI κω:α τος άΥασκαφάς.

ΕΊ'κ. 1&. Ί/ ΒΛ. i'WI'lQ fOi· Χιίρl1ηκα; "j; Buσιί.ικιί; Α ιδεί;ι,ιια ιοιχοδομιa; και ι:?(ιομaρμu.(}ιύοεω;/.
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Ει·χ. 2/. Μαρμορίl'η πλίνι1ος

μtr' έΠΙΥραφ'ίς.

στοά, ητοι πρόπυλον, κατα μηκος δε της βορείας και νοτίας πλευρας τού αί&ρίου, τού νάρ&ηκος

και έν μέρει της βασιλικης εύρίσκονται συμμετρικώς έκτισμένα διάφορα προσκτίσματα. Τό

σχέδιον όλοκλ11ρου τού μνημείου διακρίνεται δια την ακραν συμμετρίαν καΙ την ένιαίαν και

ακριβη διάταξιν τών μερών αυτού. Γενικην εικόνα τών άνευρε&έντων έρειπίων της Βασιλικης

ταύτης παρέχουσιν αί παρατι&έμεναι ένταύ&α γενικαΙ απόψεις (εΙκ. 15 βλ. καΙ την κατω

τέρω είκ. 39 είλημμένην ιiπό τού αί{)ρίου).

Τό κτίριον διεσώ&l] εις ϋψος 1,50-0,50 μ. μόνον δε ή άψίς, ώς είδομεν, άνευρέ&η

σχεδόν μέχρι τών &εμελίων της. Ή τοιχοδομία τών κάτω τούτων μερών τού μνημείου παρου

σιάζει άργολι&οδομην μετ' άφΜνου κονιάματος διακοπτομένην κατ' αποστάσεις με ζώνας έξ

όπτών πλίν&ων είτε έκ μιας είτε έκ δύο είτε έκ τριών σειρών. Αί πλίν&οι εΙναι λεπταΙ

(πάχ.0,03 μ.) καΙ μεγάλαι (0,35 χ 0,35 μ.) τό δε κονίαμα παχύτερον (0,04-05 μ.) Άντι τών

αργών λί&ων γίνεται πολλαχού χρησις καΙ πελεκητών έκ τραχίτου λί&ων ώς καΙ μαρμάρων

είλημμένων έξ άρχαίων κτισμάτων (είκ. 18 πρβλ. καΙ σχεδίασμα έν είκ. 14).

Ή ανατολικη πλευρα της βασιλικης έκατέρω&εν της κατεστραμμένης νύν άψίδος παρου

σιάζει έπιμελη τοιχοδομίαν έκ πελεκητών λωων (μέλανες τραχίται, τών όποίων αΙδιαστά

σεις ποικίλουν: 0,28 χ 1,30 μ.0,20 χ 1,10 μ. 0,16 χ 0,68 μ. 0,22 χ 0,50 μ.) συνδεομένων δια

κονιάματος είς μικραν ποσότητα οϋτως (ίΊστε να παρέχωσιν όψιν ίσοδομικού κτίσματος

(βλ. σχεδ. είκ. 14).
Ή τοιχοποιία τών τόξων τών άνοιγομένων ανω&εν τών κιονοστοιχιών, τών &υρών κλπ.

συνίστατο όλόκληρος έξ όπτών πλίν&ων, ώς δεικνύουσι τούτο δύο τμ11ματα τόξων άνευρε

&έντα κατα τας άνασκαφάς. Τό πρώτον (είκ. 19) άνευρέ&l]

πλησίον της δεξιας &ύρας της άγούσης άπό τού αί~ρίoυ εις

τόν νάρ&l]κα' τούτο εΙναι διπλούν, συνέχεται δε πρός τμημα

γωνίας τοίχου-πι&ανώτατα &ύρας η παραστάδoς-ιiπό τού

όποίου χωρίζεται δια μαρμαρίνου ανευ γλυφών γείσου. Τό

τμημα τού τοίχου (ϋψους 1,50 μ.) συνίσταται έξ άργολι&οδο

μης διακοπτομένης κατ' αποστάσεις δια σειρας πλίν{Jων, ένφ

τό τόξον εΙναι κατεσκευασμένον έκ μεγάλων (0,35 χ 0,35 μ.)

πλίν~ων (πάχους 0,03 μ.) συνδεομένων με παχύτερον έρυ&ρω

πόν κονίαμα.'Ομοίως εΙναι κατεσκευασμένον καΙ ετερον τμημα τόξου εύρε&εν παρα τό φρέαρ

τού αί&ρίου (είκ. 20). ΚαΙ εις τούτο αί λεπται καΙ μεγάλαι πλίν{Joι καταλαμβάνουσιν

όλον τό πάχος τού τόξου έν&υμίζουσαι ακόμη την ρωμαϊκην τοιχοποίιαν, ητις, ώς γνωστόν

μετα τόν 50ν αίώνα έκλείπει (όμοία εΙναι π. χ. καΙ ή έκ πλίν&ων τοιχοποιία τού μαρτυρίου

τού προσηρτημένου παρα την άριστεραν πλευραν της ανευρε&είσης τφ 1916 έν Ά{J,lναις

παρα τόν Ίλισόν χριστιανικης Βασιλικης, τού χρονολογουμένου κατα τόν 40ν αίώνα) ι.

Ή χρησις άφΜνων πλίν&ων δια τα ύψηλότερα μέρη τών τοίχων καΙ τας έσωτερικας

τού ναού διαιρέσεις συνάγεται καΙ έκ τού πλή&ους τών άνευρε&έντων τεμαχίων πλίν~ων

κατα τας άνασκαφάς μεταξυ τούτων μάλιστα πλην τών έχουσών άνάγλυφον την έπι

γραφην ΕΚΚΛ(ησία) ΘΙ-ΙΒ( ών), περι ων είπομεν άνωτέρω, άνευρέ{Jη και πλιν&όμορ

φος λευκός λί&ος (0.25 χ ωο και πάχ. 0.065 μ.) φέρων έπt της μιας όψεως τα γράμματα

ΑΤΝΒ-ΡΛΒ (είκ. 21), ατινα ώς δηλωτικα έργοστασίου τών πλίν{Jων &α 1jδύναντο να έρμη-

Ι Βλ. r. Σωτηριοι', Παλαιά Χριστιανική Βασιλική του 'lλισσοϋ έν Α. Ε., 1921, σ.8 Χ. έ.
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Ηίκ. 9'> .. Αποφις τοϋ ιιέσου κλιΊους n]ς ΒαοιλΙΚ1ϊ; Α.

,

ει·κ. 28. 'Ά:rοψις του αριστιρου κλίτους τής Βασιλική:; Α.
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24 Γ. Α. Σωτηρ!ου ΑΕ 1929

νειrθωσιν '. Οί τοίχοι της βασιλικης εξωτερικως ήσαν επικεχρισμf.νοι δια κονιάματος δπερ καΙ

διασ4Jζεται ενιαχού,

βΌ Μέρη τού ναού. - Ό ναος άνεσκάφη απο τού Β{ιιιατος προς το Αϊ{}ριον, τήν

σειραν δε ταύτην {J' ακολου{J11σωμεν καΙ εν τη περιγραφίl των διαφόρων μερων τού ναού.

1. Ό κυρίως Νιός μειιι τού ίεροϋ β1ίματος. - Ό κυρίως ναος είναι τρίκλιτος βασιλική,

εχουσα μηκος 29 μ. καΙ πλ(ίτος 20 μ. Ή σχέσις δηλονότι του μήκους προς το πλάτος της

Βασιλικης ταύτης είναι περίπου 3:2, αναλογία συνή{)ης καΙ εΙς τας προχριστιανικας Βασι

λικας των έλληνορρωμαϊκων χρόνων, Ύίτις, ώς γνωστόν, εξακολου{Jεί επι πολυ καΙ είς τας

χριστιανικας Βασιλικας τού έλληνισΤΙΚΟύ τύπου εΙς πάσας τας χώρας της Μεσογείου2• ΤΟ

μέσον κλίτος εχει διπλάσιον περίπου πλάτος (9.75 μ.) των δύο πλα

γίων (4.65 μ.), Ύι δε εξέχουσα άψΙς εχει διάμετρον σχεδον ίσην προς

το πλάτος τού μέσου κλίτους, ώς είναι τούτο σύνη{)ες εΙς τας παλαιο

χριστιανικας Βασιλικας τού έλληνιστικού τύπου' Ύι άψΙς αϋτη καΙ

εξωτερικως ήμικυκλική -δπως σχεδΟν κατα κανόνα παρατηρείται εΙς

Είκ. 24.
Τμήμα κιονίσκου βασΗΊ.

ζονroς τήν πλάκα ιής' .4".
Τραπέζης.

Ει'κ. 2:j.

Εύρε()έντα ιμήματα τής ανω

π).ακός τής ΆΥ. Τραπέζης.

λ'ι'κ. 2a.
Τμήμα οιρεπτού κιΌνος

τι'lϋ Κι6ωριΌυ μεrά ιού

κιονοκράνου.

τας έλληνικας χώρας-εχει ακτίνα ύπερβαίνουσαν το ήμικύκλιον κατα 0,90 μ. δσον δηλ. είναι

το πάχος του τοίχου.

Αί κιονοστοιχίαι της Βασιλικης χωροϋσι μέχρι τού ανατολικού τοίχου τού ναού, χωρΙς

να σχηματίζηται άρχιτεκτονικως ιδιαίτερος χωρος δια το ίερον βημα. Τούτο περιορίζεται εΙς

το κεντρικον κλίτος χωριζ()μενον άπο τού λοιπού ναού δια μαρμαρίνιις σολέας, της όποίας,

ώς Μ ίδωf!εν, άνευρέ{)ησαν άί βάσεις (βλ. είκ. 22, 27 καΙ 2Η).

1 Πρβλ. ά\'αλόγους σφΡ(lγιδας :τ!.ί\·ϋω\' τοϋ \'αου τού άγ.

Δημηιρίου Θεσσαλονίκης έν r: ~'ωιηριΌυ, 'ΛρχωΟ).ΟΥικό"

Δελτίον τομ. Δ' (1918), Παράρτημα 0.20, ΙΙιν. 9. 'Η άνευ

ρεΟείσα αϋ,η μαρμαρί\'1] :ιλί"Οος, ψΙl1Η1. έξ (ΙΡΖαίου μαρ

μάρου, ώς δεικ\·ιJoυση' ιιί έπί n~lς ό,llσ[}ίιις όψεως αύτής

ίιπάρχουσαι έγκοπαί, έχρησίμf:υε πιftανό.ς ώς το O1)JHJ. του

έργοστασίο\., Τοως δέ καί γριί.μματα αύτής εΙναι δηλωτικά

άριΟμοίι,

2 l1ρβj. (l\·αί.nγίιις Βιισιί.ιχόη' Εν ZeitsclIr. fϋr GesclI. d..
ArclIitektur, BeilH'ft 14, Hei(lell)erg, 1916, σ. 43 κέ.
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Λϊκ. :38. "Α:1ύΨΙ; ιού κεl'ι;ιικού τμιίματο; ει}; nασιί.ικη; μΝα των %αιο l.ώψιι' άl'εlψεΟεIΜ;;'1 fJuorWI' οοι.εα:; και /Ί,μΟωι'ο;.
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26 Γ. Α. Σωτηρία •. ΑΕ l!ι2!1

τα πλάγια κλίτη χωρούσιν όμοίως ελεύΟ'ερα μέχρι των ανατολικων τοίχων τού ναού,

(είκ. 23), εν&α ύπάρχουσι μικραΙ Ο'ύραι. Τοιαύται Ο'ύραι είς τα άνατολικα ακρα των πλα

γίων κλιτων (βλ. είκ. 17) δεν είναι μεν συνήΟ'εις, παρατηρούνται έν τούτοις είς ίκανους

παλαιοχριστιανικους ναούς Ι, αγουσαι είς διαμερίσματα προσκεκολλημένα είς τήν άνατολι

κήν πλευραν καΙ προωρισμένα δι' έκκλησιαστικήν χρησιν αλλοτε δε καΙ είς μεταγενεστέραν

έποχήν προστε&έντα (πρβλ. κατωτέρω περιγραφήν Βασιλικης Β).

ΤΟ ίερον Βημα τού ναού άνευρέ&η άτυχως λίαν κατεστραμμένον' πλήν της άψίδος καΙ

τού χώρου της άΊίας Τραπέζης, τού προσδιορισΟ'έντος μετα τήν άνεύρεσιν τού σταυρικού

έγκαινίου (βλ. είκ. 17' πρβλ. καΙ κατωτ. περιγραφήν Βασιλικης Β), ίχνη έλάχιστα των έκατέ

ρω&εν της άγ. Τραπέζης κτιστων βάΟ'ρων (ήτοι τού συν&ρόνου) καΙ τού συνδέοντος τα ακρα

της άψίδος τοίχου, είς το μFσον τού όποίου απεκαλύφ{}η ή κάτω βαΟ'μΙς της κα&έδρας το;;

επισκόπου, ήσαν τα μόνα λείψανα, ατινα εq:ερον είς φως αί άνασκαφαί. Έπίσης άνευρέ&ησαν

κατα τήν άποχωμάτωσιν των μερων τούτων ολίγα μαρμάρινα τεμάχια προερχόμενα έκ της

άγ. Τραπέζης, ήτοι: το ημισυ τμημα ένος έκ των τεσσάρων κιονίσκων των βασταζόντων

τήν πλάκα της άγ. Τραπέζης (είκ. 24) καΙ δύο τμήματα έκ της πλακος αύτης (είκ. 25)' έκ

τού κιβωρίου δε της άγ. Τραπέζης τού ναού διεσώ&ησαν: τμημα στρεπτού μαρμαρίνου

κορμού έκ των κιόνων αύΤΟύ, εν των κιονοκράνων του, δυστυχως κατεστραμμένον, διασωζον

δμως τους δύο γόμφους επι της ανω αύτού έπιφανείας, έξ ου συμπεραίνομεν δτι προέρχεται

έκ κιβωρίου (είκ.26) καΙ μικρον τμημα έκ τού λαμπρού άναγλύφου δια~όσμoυ τού κιβω

ρίου, περΙ ου λέγομεν κατωτέρω (είς το κεφ. 1" περΙ γλυπτού διακόσμου τού ναΟύ).

Κατα τήν έκκαΜρισιν τού δαπέδου τού βήματος άνευρέ{}ησαν είς μικραν άπόστασιν

άπο των βάΟ'ρων τού συνΟ'ρόνου κατα χώραν μεγάλα τμήματα της μαρμαρίνης βάσεως της

οολέας, άπoτελoυμΈVΗς άπο ογκώδεις έκ λευκού μαρμάρου πλάΜς (ϋψ. 0.27 καΙ πλ. 0.70 μ.)

ή εξωτερική κά&ετος έπιφάνεια των όποίων κοσμείται με γλυφας έπιμελως είργασμένας

(είκ. 27·28 πρβλ. κατωτέρωκαΙ τομήν της βάσεως της σολέας έν κεφ. Γ).

Ή σολέα κατείχε σχεδΟν όλόκληρον το κεντρικον κλίτος, άφίνουσα μόνον διόδους έκα

τέρω&εν των κιονοστοιχιων (0.65 μ. πλάτους ύπολογιζομένων των διόδων άπο τού στυλοβά

του) καΙ εχει σχημα ορΟ'ογωνίου με μίαν προέκτασιν προς δυσμας δια τήν είσοδον. Διεσώ&η

κατα χώραν το δεξιον ημισυ αύτης, άπο δε τού αριστερού σφζεται εν τμημα άντίστοιχον προς

το πλείστον τού δεξιού (είκ. 29)' δια των διασω&έντων τούτων τμημάτων του δύναται

ν' άποκαταστα{}fi όλόκληρος.Προς ανατολ<'ις οί δύο βραχίονες έκτείνονται μέχρι των βάΟ'ρων

τού συν&ρόνου, άφίνονται δε πλάγιαι δίοδοι δια τήν έξοδον, α'ίτινες έφράσσοντο προφανως

δια κιγκλίδων (βλ. καΙ κάΤΟψιν).

ΈπΙ της βάσεως ταύτης της σολέας εοαινον -Ιtωράκια ώς δεικνύουσιν έγκοπαΙ (πλατ.

0.10 μ.) διακρινόμεναι είς το μέσον ακριβως της βάσεως (πρβλ. κάΤΟψιν)' τεμάχια των Ο'ωρα

κίων τούτων άνευρέ&ησαν κατα σωρους έπί τόπου, περΙ <1)ν λέγομεν κατωτέρω. τα Ο'ωράκια

ταύτα έστερεούντο κατ' αποστάσεις είς μικρους πεσσούς, είς τας Ο'έσεις δε τούτων άνευρέθη

σαν τόρμοι. Ό διασω&είς προεξέχων βραχίων της είσόδου δεξια φέρει είς το τέρμα αύτού

ίχνη μεγαλυτέρας βάσεως καΙ βα&είς τόρμους με πλαγίαν αϋλακα, δι' JJV fστερεούτο προ-

1 ΒΙ Βιισιλιχην σ.γ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης έν Άρχ. νουπόλεως, 'Αχειροποιήτου Θεσσαλονίκης, 'Λγ. Μηνά Αί·

Δελτίφ, Δ'.· 1918· Παρ(ίρτημα σ. 40, είχ. 51. Βιισιλιχήν γύπτου, άγ. Θεοδώρων είς Γέρασα Παλαιοτίνης καί πολλάς

ιών :Σtnβων έν jahrb. d. o5terr, arcb.InstitHts XX(V, lU28, ΒΙlσιλιχάς έν ·Ρώμη. Πολλάκις τό τοιαϋτα διαμερίσματα

σελ. 45 είκ. 26. Πρβλ. χαί Βασιλικός Στουδίου Κω\·οταντι· έχρησίμευον ώ οίχήματα κληρικών.
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Λ Ε 1!)2Η ΑΙ χριστιαvικαί Θfjβαι της Θεσσαλίας 27

φανως κίων ουχί δε μικρος πεσσός οί κίονες oi'ίτoι τής εισόδου της σολέας, τμήματα των

δποίων άνευρέ{}ησαν έκ λευκού στιλπνοτέρου μαρμάρου, εί,'αι λίαν πι&ανόν, δη έστήριζον

Ει·κ. 2!J. Τμήμα βάθρου τής σολέας διασωOi;v κατά χώραν έκ ΤΟίί άριστέρου

σκέί.Ο1Ι; αυτής καί μέρος Ηίιν μαρμαροΟειημάτων τού δαπέδου [ου ναου.

τόξον μαρμάρινον, είδος ώραίας Πύλης,

στιανικα τέμπλα (λχ. της 'Ολυμ

πίας). Ή πλήρης έν τούτοις άπο

κατάστασις της διατάξεως της

σολέας, UJς καί δλοκλήρου τού

συγκροτήματος τού Βήματος

τού ναού, έγένετο μετα την άνεύ

ρεσιν τού άρτιώτερον διασω

1'tέντoς Βήματος της Βασιλικης

Β, διο καί κατωτέρω είς την

περιγραφην της δευτέρας βα

σιλικης έπιχειρούμεν την πλίιρη

αυτων άποκατάστασιν.

Εις μικραν τέλος άπόστασιν

άπο της σολέας καί δεξια τού

κεντρ ικού κλίτους άνευρέ&η

κατα χώραν ή μαρμαρίνη βά-

όμοίας προς την παρατηρουμένην είς παλαιοχρι-

Εί7. ..'J{J. Τμήματα ιοΙ- μωσαϊκου δα."'Ιέδου τού άριοrεροϋ "lirov; τού ι'αού.
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28 r. Α. Σωτηρίου ΑΕ J!)29

σις αμβωνος (είκ. 28)' τα επι της βάσεως ταύτης σφζόμενα 'ίχνη ώς καΙ τα εύρε{}έντα

τμήματα εκ τού σώματος αυτού επιτρέπουσι την άποκατάστασιν τού άμβωνος, ην επιχει

ρούμεν κατωτέρω. ΊΙθέσις τούτου δεξια τού κεντρικού κλίτους είναι σπανιωτέρα εξ δσων

μνημείων εχομεν σήμερον ύπ' ί;ψιν'. Συνη{}εστ€ρα Οέσις τού άμβωνος είναι άριστερα (εν

βασιλικαίς: 'Ολυμπίας, <ί.γ. Τίτου Γ6ρτυνος, Λαυρεωτικού 'Ολύμπου Ά ττιχης), συμφωνότε

ροι δ' ώς γνωστον πρ()ς εκκλησιαστικας πηγας είναι δύο άμβωνες εκατέρω{}εν της σολέας,

ώς παρατηρείται τούτο εν ΤΪi άρχαί<;ι βασιλικίι τού S. C]el11ellle της Ρ(ίψης.

Έκ των κιονοστοιχιων της βασιλικης εύρωησαν κατα χά)ραν οί στυλοβάται καΙ αί

πλείσται των βάσεων των κιόνων (είκ.15 και 22)' οί σιυλοβάταιιίπι)τελούνταιεξ όρΗογω

νίων μεγάλωνπλακων (υψ. 0.1;) μ. άπ(') τού δαπέδου) ειλημμένων κατα το :ι:λείστον εξ άρχαίου

ύλικου· εις μίαν εξ αυτων ειλημμένην εκ σαρκοφάγου ρωμαϊ.κων χρι)νων διασάJζεται καΙ 11 επι

γραφη ενΗα άναγράφονται αί Θηβαι ώς λαμπροτάτη πι)λις, ην εμνημονεύσαμεν και άνωτέρω.

Αί βάσεις των κιόνων (ϋψ. 0.;\0 μ.) είναι πασαι όμοιόμορφοι, Ιωνίζουσαι(είκ. 27). 'Εκ των εκ

λευκού μαρμάρουκορμών των κυλινδρικωνκι6νων(μήκ. 3.:)0 μ. τού κάτω (Ίρ6φου καΙ ;\ μ. τ(ίJν

ύπερά)ων) των {}εοδοσιανού τύπου κιονοκράνων καΙ των άπλων μετα σταυρων :\πιΟημάτων

αυτων άνευρέθησαν εσκορπισμένα καΙ τε{}ραυσμένα πλείστα τεμάχια ατινα εξετιίζομεν λε:ι:το

μερως κατωτέρω (βλ. γλυπτικον διάκοσμον). Εις τα μεταξυ τ(ίJν κιόνων διαστιιματα ύπiΊρχoν

άναμφισβητήτωςθωράκια χωρίζοντα τα κλίτη, ώς δηλούται εκ τ(ίJν βάσεων, α'ίτινες φέρου·

σιν εκατέρωθεν κα{}' ϋψος ταινίαν άνεπεξέργαστον προς εφαρμογrιν των Ηωl'ακίων. ΊΙ βάσις

του τετάρτου κίονος άπο δυσμων, ητις (ίντικρύζει τας :ι:λαγίας Ηύρας του ναού, άντΙ 'Ο'ωρα

κίων είχε πυλίδας, ώς δηλούται τούτο εκ τ(ίJν εγκoπ(ίJν των β(ίσεων καΙ των πρΙ) αυτιίJν

δλμων προς στήριξιν της στρόφιγγος επίσης διακόπτεται καΙ ό στυλοβάτης εις τι!ς δΗ)

δους ταύτας. ''Ομοιαι πυλίδες ύπηρχον καΙ εις τα μεσοκιόνια, των προτελευταίων κι6νων

άντικρύζουσαι τας πλαγίας πυλίδας της σολέας, 'ίνα οί εν τιρ ίερφ Βrιματι συγκοινωνούσι

άπ' ε·ίJ{)είας με τα εκατέρωΟεν τού πρεσβυτερίου πλάγια κλίτη καΙ τας πρ()ς άνατολας {)ύρας.

Εις μεταγενεστέραν εποχην αί κιονοστοιχίαι εφράχ{}ησαν δια τοίχου εξ αμελοίJς άργο

λιθοδομίας, περιορισηέντος οϋτω τού ναού εις το μεσαίοΙ' κλίτος 2. Μ()νον εις τΙ) ίερον Βίιμα

οί τοίχοι ούτοι εκτείνονται άπο τού προτελευταίου κίονος εγκαρσίως μέχρι των εξωτερικων

τοίχων της βασιλικης, σχηματιζομένων οϋτω δύο διαμερισμάτων 3. Κατα τας εργασίας της

άνασκαφης ιιλευΟεράJσαμεν την δεξιαν κιονοστοιχίαν άπο τους μεταγενεστέρους τούτους τοί

χους άποκαλύψαντες τας εντοιχισμένας βάσεις των κιόνων άφήκαμεν δε ττιν άριστεράν, (1)ς ή

κιονοστοιχία αϋτη εύρέ{}η. Έξήγησιν των εμφράξεων τούτων των κιονοσΤΟΙΧΗ;)ν καΙ άλλων

μερων της βασιλικης παρέσχομεν άνωτέρω (βλ. σελ. 9). Εις ττιν παρατεηείσαν εν ει)'. 17
κάτοψιν σημειούνται μόνον τ' άνευρεθέντα (πρβλ. καΙ συμπεπληρωμένην κάτοψιν εν π ίν. Β).

'Όσον <iιpogq. εις τον φωτισμον τού ναού, ούτος, ώς εκ τού ;τλ11{)ους τι;)ν (ίνευρεΩ-έντων

διαχωριστικων ήνωμένων κιονίσκων δηλούται, εγίνετο δια πολλων πα{!αΟύρων, δι' (ον εφω

τίζετο άπλέτως το οικοδόμημα. Κατα την άνασκαφτ]ν τού μνημείου ιίνευρέ11ησαν 14 κορμοί,

εξ (ον 3 άκέραιοι καΙ 17 κιονόκρανα πάντα σχεδον cίκέ{!αια. Οί διαχω{!ιστικοΙ ουτοι κιονί

σχοι είναι δύο είδ(ίJν άν1Ίκοντες προφανως ει; ;ταρ(ί/}υρα τού κ6.τω και τού άνω όρ()φου

της βασιλικης.

1 Ι1ρβλ. τοιούτο\' α!ιβω\'α έ,· Τ1Ι Βασιl.ιχη τώ\' ~[όβω\'

έ,· JaIlr1>. (Ι. ()sterr. arc}I. InstitIIts XXIV, Ι!)28 σ. 45 είκ. 20.
2 Βλ. :ταρομοίω' ~Ίιφ(lαξι\' τώ,· ΚΙΟ\'οστοιχιώ,' καί εΙς

ti)\' ΒασιλΙΚ1)\' λ. χ. τι.i'n' ~τόβ(I}\. ε. ('ι. σ. 4;),
3 Ταίιτα, δι' ου; λόγους εϊχομη ιίνωιέΡα/, δέ\' δύ\'α\'tι1ι

ώ; πασΤΟffόρια νά "οlι{)ώσιν,
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ΑΕ 192i1 Αι χριστιανι"αι Θηβαι της ΘεσσαλΙας

Οί τού κάτω ορόφου εχουσι μεγαλύτεροΙ' πάχος (0,25-0,25 μ.) και ίκανον ϋψος, αν κρί

νωμεν έκ των ύψηλων κιονοκράνων των (είκ. 31)' ανευρέθησαν τρεις κορμοί, ούδεις

δμως έξ αυτων εύρέθη ακέραιος πάντες oiJtot συνίστανται έκ λευκού μαρμάρου με κυανάς

αποχρώσεις, είναι δε έπιμελως είργασμένοι και έστιλβωμέ\'οι καί εχουσι την διαχωριστι

κην ζώνην στενην (0,17 μ.) και τους ήνωμένους κίονας κατα τα τρία τέταρτα έξέργους.

Εις τους κορμους τούτους προσαρμόζο\'ται μεγάλα έπίκρανα έκ τού αυτού μαρμάρου

φέροντα λατινικον σταυρον έπι της μιας δψεως και ραβδώσεις έπι της έτέρας.

Ι
=.=!..rI==== ι

ι ί

ο ~ ; tl Ι ~

Οί διαχωριστικοι κίονες τού α\'ω ορόφου, Γιτοι των ύπερ<[ιω\' τού \'αού - έξ γη' άνευρέ

θηrαν τρείς ακέραιοι καί έννέα ι'lκρωτηριασμένοι- εί\'αι λεπτότεροι (πάχ. 0,20-0,16 μ.,ϋψους

1.2Ι μ.), όλιγώτερον έπιμελως είργασμένοι, εχουσι δε την διαχωριστικη\' ζώνην πλατυτέρα\'

(0,3Ι μ.) και τα έπίκρα\'α αι;τω\, ιί.:τλα με ενα μόνον ανάγλυφοΙ' σταυρον έπι της μιας ί;ψεως

έκ τω, έπικράνων τούτω\' α\'ευρέθησαν 1,-j πάντα ακέραια. Κατα ταύτα τα άνω παράθυρα,

ύπολΟ'ιζομένω\' των ανω{)εν αυτων ανοιγομένων iΊμικυκλικόιν τόζων, δε\' ιισα\' ύψηλότερα

των 1.'.0 μ. (εiκ. 32) είς μέγεΗος δηλονότι μάλλον μικρόν, άι; είναι λ.χ. και τα παQάθυρα

των ύπt)ιiJων τού ναού τού άγ. Δη μητρίου θεσσαλο\'ίκης ίσως και έ\,ταϋ{)α τα παQάθυρα

•
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30 Γ. Α. Σωτηρίου ΑΕ 1929

άπετέλουν συνεχη σειράν, αν κρίνω μεν εκ τού σχετικως πολυ μεγαλυτέρου άρι{}μού των άνευ

ρε{}έντων κιονίσκων καΙ επικράνων των ύπερ<[Jων τού ναού.

Μεγαλυτέραν διακόσμησιν είχε το παρά{}υρον της άψίδος τού ναού· τούτο ητο προφα

νω; δίλοβον μεγάλων διαστάσεων, ώς δεικνύουσι τα παρα την άψίδα άνευρε{}έντα μέλη του,

.ητοι ό διαχωριστικος κιονίσκος και το μέγα καΙ κατάκοσμον κιονόκρανον αύτού (πρβλ. είκ. 15).

Ι

"

11

Ι

k======3ΞΞ::=======ϊ'F

Ει·κ. Η2. •λ:τοκaιάοιaοι; τώ" παρ(ιΟ6ρων ιου αl'fΙ) lιρόφΟtJ.

ό διπλούς διαχωριστικος κιονίσκος είναι δμοιος είς ύλην και εργασίαν προς τους κιονίοιους

των παρα&ύρων τού κάτω όρόφου τού ναού, διαφέρει δε μόνον κατα το μέγεθος και φέρει

είς την έπίπεδον ζώνιιν δύο όπας προς στήριξιν τού πλαισίου τού -υαλοστασίου· το δπλούν

δε κιονόκρανον εχει την μορφην ίωνίζοντος με{}' ήνωμένου επιθήματος πλουσίως δακεκο

σμημένου παλαιοχριστιανικού κιονοκράνου (εΙκ. 33). ΠερΙ της τέχνης των κιονικράνων

των παρα&ύρων λέγομεν και κατωτέρω έν τιρ περΙ γλυπτού διακόσμου τού ναού κφαλαίιρ.
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Γ. Α. Σωτηρ{ου
~--

AR 1929

Είκ. 3·/. ΜονόΥρα.ιιμα JvcvQtf};:v

Fπί πλακά; rοϋ δΙ'Ilιέι\ου.

Το εσωτερικον τών τοίχων εΙχεν έπενδυ{}η δι' ι'ιρ{}ομαρμαρώσεως εκ μεγιχλων πλακών

εξ ώραίων λευκών και εγχρώμων μαρμάρων' κατα χώραν διεσώ{)η μικρον τμημα της ορΟο

μαρμαρώσεως εκ λευκού μαρμάρου εις τον νάρ{)ηκα τού ναού

(πρβλ. και είκ. 18) πλ1']Οος οιιως τεμαχίων εκ πολυχριίψων και

λαμπρών μαρμάρων -πρασίνου (άτρακίου), ερυ{)ρωπού, ύπο-
• ) ~ , (Ί ,\) , t'O δ' ,.

κυα\'Ου κ 'π. - ανευρευη κατα την αποχωματισιν. τι ε και η

ορ{)ομαριιάρωσις {)Cι κατελάμβανε κατα μέγα μέρος τους τοί

χους του ναού μέχρι τουλάχιστον τού γείσου δηλούται εκ τού

μεγάλου άριΏμού τών άνει'ρε{)έντων πλακών και τών ζεύξεων

εκ λευκού μαρμάρου, όλόκληροι σωρο( τών όποίων εΙναι συν

η{)ροισμένοι εις ττιν καταρτισ{)είσαν εν Ν. Άγχιάλιρ συλλΟΥίιν.

τα επάνω μέρη τού ναού iισαν διακεκοσμημένα δια μω

σα'ίκών, ώς δηλούται τούτο εκ τών ιίνευρεDέντων πολλών

μικρών τεμαχίων κονιαμάτων και μωσα'ίκών καΙ εκ τού μεγά

λου πλiι{)oυς ψηφίδων, ίίπερ περισυνελέγ11 κατα ττιν άποχω

μάτωσιν τού κυρίως ναοί, (βλ. κατωτέρω).

Το δάπεδον τέλος τού ναοί, δι,ν 1Ίτο δμΟΙΙJμορφον είς

πιιντrι αύτού τα μέρη' μικρα rl μεγαλύτερα τμ'ίιματα διεσώ

{)ησαν εις ολα σχεδΙιν τα μέρη τού ναού' εξ αύτών δηλούται,

οτι το κεvτρικoν κλίτος 1Ίτο επεστρωμμένον δια μεγάλων λευκών μαρμαρίνων πλακών. ']<;Π1

τεμαχίου μιας τών πλακών τούτων τού δαπέδου τού μέσου κλίτους διακρίνεται μονόγραμμα

ΛΊ·κ. Η:ί. Ίί"),ιια ιού μιοοαϊκοί' δa:ιΕι10υ ιού ιί~l()ιε!,oί! κί.ιΊοι·; ιού ι'αού.

Ιίπερ δύναται ν' άναγνωσΟϊι ΛΧΔΙ)ΕΟΥ (είκ. 34). 'Εκ του χαρακτίιρος τιϊ)ν rίπoτελoύντων

το συμ:τίλημα γραμμάτων {)Cι 1Ίδύνατο τούτο να {)εωρη{)ii ώς ιLνιι.γιJμενον εις τους εύους μετα

τον 'IounTIVIavov ΧΡΙJνους, χαραχ{)εν ϊσως ύ:το χορηγού τινος iΊ ιίνακαl\'ιστού τού δαπέδου

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:59 EEST - 52.53.217.230



λΕ lU2U ΑΙ χριστιανικαι Θήβαι τής Θεσσαλίας
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τού ναού. τα προς το ίερον βήμα μέρη έφερον μόνον μαρμαρο11ετήματα έξ έρυ{}ρών λευκών

πλακιδίων (0.15 χ 0.15 μ.) εις άπλα ρομβοειδή σχέδια (βλ. εΙκ. 29). 'Γα πλάγια κλίτη διασ<!>

ζουσι σχεδον άκέραιον το δάπεδον αυτών έκ μεγάλων πλακών έκ σχιστολί110υ' εις το βόρειον

κλίτος ή πλακόστρωσις διακόπτεται δια δύο κατα μήκος ζωνών μωσαϊκών μετ' άκανονίστων

μαρμαρίνων πλακιδίων (εΙκ. 35) εις άντι11έσεις λευκών, έρυf)ρών και βα11υκυάνων χρωμα

τισμών. τα σχηματιζόμενα σχέδια εΙναι γεωμετρικά, ητοι ρόμβοι περικλείοντες άπλούς η

μετα σταυρών, ροδάκων κλπ. κύκλους (βλ. σχέδ. εΙκ. 30 πρβλ. και εΙκ. ~3 και 3Ω).

Ε/κ . .%', 1}, Ί'ρι'6ηί.οl ι ιοϋ Νό.ρΟηκος (εϊaο<!ο/ διό ιό μέ(J()V κλίτος του vaoίJj.

~) Νάρδηξ. 'F,πι τής δυτικής πλευρας τής Βασιλικής ύπάρχουσιν έν τ«) μέσιρ δύο κίο

νες, δι' <Ι)ν σχηματίζονται τρείς δίοδοι, ητοι το l'ρίβηλον τού ναού, συγκοινωνεί δε δια τούτου

ό νάρ{}ηξ μετα τού μέσου κλίτους (είκ. 36)' έκατέρω11εν τού τριβήλου δύο πύλαι, όδη

γούσιν εις τα πλάγια κλίτη (βλ. και κάτοψιν). Εις τας πλαγίαςταύτας εισόδους συνεχίζεται εις

την 11έσιν τού κατωφλίου ή πλακόστρωσις τού δαπέδου, εις το πάχος δε τού τοίχου ή όρ{}ο

μαρμάρωσις τούτο δεικνύει, δτι αί πύλαι αύται εφερον καταφανώς βήλα, ώς το έν τιρ μέσιρ

τρίβηλον, οϋτω δε πασαι αί άπο τού νάρ{}ηκος εις τον ναον είσοδοι άπεκλείοντο δια παρα

πετασμάτων. Αί έκκλησιαστικαι πηγαι και άπεικονίσεις εις μωσα"ίκα συμφωνούσιν εις την

τοιαύτην διάταξιν τών πυλών τών παλαιών ναών '.

1 Βλ. G. Roden\\'aIdt, Cortil1ae, ein Beitrag 1.ηΓ f)atie·

runK der antiken Vorlage der IHitteIalt. Τeren1.ίlΙιιstratίο.

l1en (έν :-':ac}iric}iten der GesellsciI. d. \\155. Ζυ Gottil1Ken,

PΙιίι.ι,ίsι. Kl...e. 192δ ο. 33 κΙ), περί Τριβήλσυ πρβλ. και

Γ. Σωτηρίον , έν Άρχαιολογικφ Δελτίφ 'Υπουργείον Παι.

δείας, του έτους 1918, Παράρτ. σ. 10.
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3+ r. Α. Σωτηρίου ΑΕ 19~!)

Είκ. /18. τ.ιιι/'"(( ΙΙΙ'ιυρι{)ιίση;

έ:τιγραφ'ϊ; ί·:Ζtρ,1ύριιl'.

Ί~κ τού τριβι]λου διεσώ{)η κατα Ζώραν ό στυλοβάτης εκ μεγάλων μαρμαρίνων πλακών

και αί δύο ίωνίζουσαι βάσεις, δμοιαι προς τας τών κιονοσΤΟΙΖιών τού ναού (ϋψ. 0,30 μ.)' άνευ

ρέ{)ησαν επίσης τμι\ματα τών δύο κυλινδρικών κιόνων, τα δύο ίδιάζοντα κιονόκρανα μετά

λεοντοκεφαλών (είκ. 3(;), ί~ν τών Ζαρακτηριστικών επι1lημάτωντων και μέρη τών ανω{)εν αύτών

διατρι\των γείσων' περι τών άξιολόγων τούτων γλυπτών πoιoύμειJα λόγον κατωτ. εν κεφ. ΓΌ

Ει·κ. ,!Ι ί...Α:rοψις ,ού Ntίρ{)ηκo; (ά:ιό Ν. .-rρό; Β J.

Οί τοίΖοt τού νάρ&ηκος ήσαν επενδεδυμένοι δι' όρ&ομαρμαρώσεως, ώς και εν τφ κυρί<ρ

ναφ, μέρη δε της τοιαύτης έ.'1ενδύσεως εκ λευκών μεγάλων μαρμάρων (1(1\Κ. 1.60 μ.) διατη

ρούνται εισέτι είς την ΒΛ γωνίαν (βλ. είκ. 18) και προ της πύλης τού δεξιού κλίτους.

'Εκ τού δαπέδου τού νάρ&ηκος διεσώ{)ησαν μικρά τμήματα είς

τυ δυτικον αύτού ακρον, εξ ιiιν δηλούται, δτι το μέρος τούτο του

ναού ι'ιτο επεστρωμμένον δια μεγάλων τετραγώνων και επιμήκων

πλακών (μήκ. 0.90 μ.) εκ λευκού μαρμάρου καΙ δι' ύποκυάνωγ σΖΙ

στoλίlJων διατεταγμένων οΊίτως, (~)στε να σΖηματίζωνται άπλα γεω

μετρικιι σΖέδια' είς τυ μέσον τοίι δαπέδου τού νιίρηιικος διακρίνεται

τμημα μαρμαροηετιΊματος, δύναταί τις επομένως γα ύποηέση δτι

αί κατα τα ακρα άναψανείσαι πλάκες εΖρησίμευον άι; τυ πλαί

σιον μαρμαροΗεl1\ματος. '() νάρ{)ηξ τίις Βασιλικης ταύτης εΖει περίπου τυ πλάτος τών

πλαγίων κλιτίον (είκ. 37).
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36 Γ. Α. Σωτηρίου ΑΕ 192!1

Είκ. 10. •ΑΡΧΙΙΕΚΤΟJ'f'cά μυ,,, του ,'ιιου ι~; άΝυρ{οκοιιιο

χα rQ. Ηίς άΜσκaφάι:.

'Εκ τού νάρ1'tηκος όδηγούσιν είς το Αί1'tριον της Βασιλικης δύο πύλαι ανοιγόμεναι είς

τα ακρα τού δυτικού τοίχου αντιστοίχως προς τας πύλας τας αγούσας είς τα πλάγια κλίτη

τot ναού. Τών πυλών τούτων διεσώ1'tησαν τα ώραία έκ λευκού μαρμάρου κατώφλια, έν οίς

διακρίνονται καί οί όλμοι τών στροφίγγων. Κατα την έκκα1'tάρισιν τών πυλών τούτων ανευ

ρέ{)η τμημα μαρμαρίνης δοκού (0,25 χ Ο,1Ομ.) μετα της έπιγραφης πνΛ(ας) ΑΝΕΘ(ηκε η-αν)

(είκ. 38) (ϋψ. τών γραμμ. 0,05 μ) ή ανω καΙ κάτω έπιφάνεια της δοκού (πάχ. 0,20 ιι) είναι

έπεξειργασμένη, εφερεν έπομένως την έπιγραφην είς μίαν σειραν καί ήτο προφανώς τοπο

1'tετημένη είς το ύπέρ{)υρον μιας τών πυλών τούτωl" ύ.τυχiiJς δεν (ίνευρέ1'tη ετερον τμημα

της έπιγραφης ταύτης, η τις, συμπληρουμένη, {}ιΊ διεφώτιζε προβλήματα τού ανασκαπτομέ

νου μνημείου.

3) AϊΙ~ΡΙΙ)1" Το αntριο\' της Βασιλικης είναι ευρύχωρον τετράγωνον (14 χ 14 μ.) εχον

είς τας τρείς αυτου πλευρας' στοάς, σχηματιζομένας δια κιονοστοιχιών έκ τεσσάρων κιόνων

έκάστη καΙ δύο γωνιαίων προς δυσμας πεσσών

(είκ. 39 πρβλ. και κάτοψιν). 'Εκ τών κιονοστοι

χιών τούτων ανευρέΏησαν κατα τιιν άνασκαφην

σχεδον ακέραιοι: ό στυλοβιίτης (υψους 0.15 μ.)

Ι)μοιος προς τους στυλοβάτας τού ναού, άποτε

λούμενος και ουτος έκ μεγάλων μαρμαρίνων

πλακών είλημμένων κατα τι) πλείστον έξ άρχαίων

μνη μείων, ι\ννέα έκ τών δώδεκα ίωνιζουσών βά

σεων κατα χώραν, ίκανα μεγάλα τμ{ιματα τών

κυλινδρικών κορμών τών κιόνων, τα πλείστα

τών κοριν{)ιαζόντων κιονοκράνων των καΙ τα

μεγάλα ΙΧ1'.λά με{)' ένος σταυρού κοσμούμενα

κατα μίαν τών στενών πλευρών των έπιΜ}ματα.

Πολλα τών ανευρε{)έντων τούτων αξιολόγων

γλυπτών αρχιτεκτονικών μελών τού αί{)ρίου,

περι της τέχνης τών όποίων λέγομεν κατωτέρω

(έν κεφ. 1"), ανευρέ{)ησαν σχεδον ασβεστοποιη

μένα ενεκα πυρκrι'ίας, πλείστα ίχνη της όποίας

ανεφάνησαν και κατα την έκκα{)άρισιν τού δα

πέδου' χαρακτηριστικην είκόνα της τοιαύτης

καταστροφης χα! έρειπώσεως τού ναού παρουσιάζει ή προσαγομένη ένταύ{}α είκων (είκ. 40)
ληφ{)είσα προ της τελικης έκκα{}αρίσεως τού δαπέδου της δεξιας στοας τού αί{)ρίου,

εν{)α διακρίνονται τα κατα σωρους ανευρισκόμενα αρχιτεκτονικα μέλη και ό τρόπος Τ11ς

πτώσεως αυτών.

Ή διάταξις τών στοών τού αωρίου εύρίσκεται έν ένιαίq. συν{}έσει προς την βασιλικήν'

αί κιονοστοιχίαι δηλ. τού αωρίου, είναι τοπο{}ετημέναι είς την προέκτασιν της γραμμης τών

κιονοστοιχιώντού νάΟύ, εχουσαι τας αυτας σχεδον αποστάσεις τών κιόνων, έξικνούνται δε

δι' ένος διπλασίου το μέγε{}ος τόξου μέχρι τού δυτικού τοίχου τού al1'tQlo" σχηματίζουσαι

οίονεί κλίτη. ουτως ή προς δυσμας στοα περιορίζεται είς το κεντρικόν της τμημα, το όποίον

εχει όλως πρωτότυπον διάταξιν, κα{)όσον ή κιονοστοιχία είναι τοπο{}ετημένη τοξοειδώς, την

καμπύλην δε αύτης ακολου{}εί είς το έσωτερικον και ό δυτικος ΤΟίχος τού αί1'tρίου έν είδει
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ΑΕ 1929 ΑΙ χριστιαl'ικαί Θήβαι τής Θεσσαλίας 3ί

άβα{)ούς άψίδος ι (βλ. είκ. 39)' ότι το κεντρικον τούτο τμημα της προς δυσμας στοάς εχωρί

ζετο έκατέρω{)εν άπο τών πλαγίων στοών δια μεγάλων τόξων άποδεικνύεται εκ τών σχημα

τιζομένων είς τα άκρα της καμπύλης τού τοίχου παραστάδων, αϊτινες άνταποκρίνονται άκρι

βώς είς τους άπέναντι γωνιαίους πεσσου; τών κιονοστοιχιών (βλ. κάτοψιν). 'Έτεραι δύο

παραστάδες επί τού άνατολικού τοίχου τού αί{)ρίου ύπεστιιριζον τα δύο τελευταία τόξα τών

κιονοστοιχιών, όπως καί είς την βασl λικllν.

ΤΟ δάπεδον τού κεντρικού ύπαί{)ρου χώρου δεν διεσώ{)η' αί στοαί μόνον διασ<i>ζουσιν

ενιαχού στρώσιν εκ μεγάλων τετραγώνων πλίν{)ων (0.50 χ 0.50 μ.). Κατα την εκκαfiάρισιν

τού δαπέδου τούτου άνεφάνη παρα το βορειοδυτικον πεσσον καί επί τού δαπέδου της άρι

στεράς στοάς στόμιον φρέατος το φρέαρ τούτο ερευνηfiεν άπεδείχfiη, ότι εύρύνεται δεξιά,

σχηματίζον κιtJιέΡ"ω' {)ολωτην ανευ κιόνων δεχομένην τα (')μβρια ϋδατα εκ τών επικλινών

στεγών τών στοών' άνευρέfiησαν μάλιστα κατα την άνασκαφην τού προπύλου καί οί όχετοί-·

.πllλινοι άγωγοί- δι' <Ον διωχετεύοντο οίς την κιστέραν ταύτην τα ομβρια ϋδατα (βλ. κάτοψιν

πρβΙ καί το κατωτέρω περιγραφόμενον πρόπυλον τού ναΟύ).

Ή προς δυσμας στοα είναι δύσ;ωλον να ύποτε{)ύ ότι εστεγάζετο δι' επικλινούς προ;

τα έσω στέγης, διότι ΙΙ τοξοειδης τοποΗέτησις τών κιόνων δεν έπιτρέπει εύitυγραμμίαν

της στέγης. Δύο λύσεις νομίζομεν, ότι είναι δυναταί: ϊι ότι το μέρος τούτο τού αί{)ρίου έφερε

δεύτερον οροφον, ϊι ότι αί στέγαι τών στοών 'ισαν επικλινείς προ; τα έξω ούχί δε προς τα

έσω κατα την παραδεδομένην ρωμαίκην συνή(}ειαν. την πρώτην λύσιν δυσκόλως {)ιΧ ήδύνατό

τις ν' άποδειχ{)η, καfiόσον δεν ύπάρχουσιν ετερα μνημεία προς σύγκρισιν (πλην τού παλαιού

ναού τού Άγ. ΙIέτρου της Ρώμης κατα το σχέδιον τού Crostarosa 2. η τοιαύτη όμως διάτα

ξις είναι πι{)ανον ότι προέρχεται εκ μεταγενεστέρωνέπισκευών, αίτινες έγένοντο είς το δυτι

κον μέρος τού αί{)ρίου της παλαιάς ταύτης εν Ρώμιι βασιλικης).

Είς το μέσον τού άνατολικούτοίχου τού αωρίου 'ιλ{)εν είς φώς βά{)ρον (1.60 χ 1.20 μ.)

εκτισμένον δια τραχιτών λί1'Jων, δι' <Ον σχηματίζονται δύο χαμηλαί (0.01$ μ.) βα{)μίδες. 'Επί

τού βάΗρου τούτου ,μο προφανώς τοποfiετημένη ΙΙ Φιάλη τού ναού, κα{)όσον είς το κέντρον

τού αίΗρίου-ήτοι είς την συνη{)εστέραν fiέσιν-ούδόλως άνευρέfiησαν ίχνη φιάλης. Ή πρώτη

βα{)μίς διασψζει είς τα δύο άκρα της ίχνη τοποfiεtJισεως βάσεως κιόνων ή δε πλαξ της δευ

τέρας βα{)μίδος φέρει κατα μηκος βα{)είαν εγκοπην (πλάτους O.Ofi μ.) δια την σηιριξιν προ

φανώς χαμηλού' {)ωρακίου ϊι μεταλλίνου κιγκλιδώματος είς τας δύο πλαγίας πλευράς άντί

{)ωρακίων ύπηρχον κτιστοί τοίχοι σιρζόμενοι είς ϋψος 0.43 μ. επενδεδυμένοι δε δι' όρ{)ο

μαρμαρώσεως, εξ ης σ<i>ζονται μικρα τμήματα.

Κατα την άνασκαφην τού πέριξ χώρου άνευρέ{)ησαν τα έξης μαρμάρινα μέλη προερχό

μενα εκ της φιάλης: 1) δύο βάσεις κιόνων προσαρμοζόμεναι είς τους έκατέρω{)εν της πρώ

της βα{)μίδος τραχίτας λίiJoυς καί πολλα τεμάχια κορμών κιόνων (εξ <Ον είς φέρει άνάγλυ

φον σταυρον) μl)~ράς διαμέτρου (0.17 χΟ.22 μ.), άναλόγου προς τας βάσεις 2) μέγα τμημα έκ

της μαρμαρίνης πλω~ός, !ίτις εχρησίμευε προς τοποΗέτησιν της λεκάνης' αϋτη φέρει είς το

κέντρον σαφη τα ίχνη τού ύποστηρίζοντος την λεκάνην κίονος καί 3) τμημα τού κίονο;

τούτου έχον Πfπλατυσμένην την βάσιν εφαρμόζον δε έπακριβώς εις τα κυκλικα ίχνη της

Ι 'Αψίδες πρός δυσμάς τών Βασιλικών, προερχόμεναι

κυρίως έκ μετατροπής άρχαίων κτιρίων, δέν εΙναι απάνιαι

είς μικρασιατικός και άφρικανικάς Βασιλικάς είς αίδριον

δέ έχομεν τό παράδειγμα τοίι διπλού ναοϋ της 'Εφέσου

(πρβλ. ). Κ.ίΙ. )uhrb. d. <>sι.r. ArclI. Iπsι;'oιs χν (1912)
σ.2Ο3).

2 ΒΙ σχέδιον παρό Holtzinger. .'ι.ltcΙlr. 11. by7.. Rau
ktInst. ΙeίΡΖίJ{. 1909 ε{κ. ~7.
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r. Α. Σωτηρίου ΑΕ 1929

πλακός. Πάντα τά άνευρε{}έντα ταύτα μέλη της φιάλης έτοπο{}ετή{)ησαν εις τήν οικειαν

αυτών {}έσιν σπως διακρίνονται έν τiί προσαγομένl1 εικόνι (είκ. 41). Ίχνη άγωγού τού ϋδα

τος δεν ύπάρχουσιν' ή φιάλη f.πομένως έπληρούτο ϋδατος μεταφερομένου έκ τού φρέατος

τΙ) αι,τl) παρετηρή{}η και εις έτερα παλαιοχριστιανικά μνημεία ι.

Ί [ άποκατάστασις τού στεγάσματος της φιάλης ταύτης εΙναι έν μέρει δυνατή, καDόσoν

fζω{}εν και εις μικραν άπόστασιν απο τού ναού περισυνελέγη μαρμαρίνη δοκος μετ' άξιολό

~'ων μαρμαρίνων διακοσμήσεων (μ1Ίκ. u;r) μ.) συμφωνούσα εις τιις διαστάσεις προς τΙ) πλάτος

ε/κ . ./1. t 11 φι,ί,ί.'] 101'" Aί'fJρι'oυ ιής Naσιλική' Α.

της φιάλης (είκ. 42). Ή δοκl)ς αίΙτη εχει το εν ακρον άκατέργαστον (εις μηκος 0.25 μ.) δια

να έμπήγνυται τούτο έντος τού τοίχου, εις δε το έτερον <ικρον ή κάτω έπιφάνεια αφήνει άδια

κόσμητον τετράγωνον έπιφάνειαν ϊνα στηρίζηται κιονόκρανον, τα ίχνη της έφαρμογης τού

όποίου διακρίνονται' 11 λοlπιl κιί.τω έπιφάνεια της δοκου κοσμείται δια σειράς έσχηματοποιημέ

νων έπαλλ1Ίλων φύλλων διίφνης έντος πλαισίου. Α ί πλάγιαι έπικλινείς πλευραι φέρουσι βαΟέως

ειργασμένας ιωνικας ταινίας, ή δε στεν11 πρι\σοψις κοσμείται δια σειράς ύδροβίων και όJραίου

φύλλου πριονωτϊις {}εοδοσιανης ακάν{)ου εις τΙ) μέσον, ή πλαστικότης τού δποίου έξαίρεται

δια της άβαΟούς έργασίας τών ύδροβίων φίιλλω\', "Ανω 1Ι δοκος έπιστέφεται δια γείσου

φέροντος κυμάτιον δμοιον προς τα γείσα τϊις βασιλικης, Ι;Jς {}α είδωμεν κατωτέρω. Ή ανω

έ;τιφάνεια της δοκού εΙναι ακατέργαστος φέρουσιι σειραν βα{)ειών έγκοπών.

Ι Πρβλ. λ. χ. τή\' Φιάλη\' βαΟtλtχiις έ\' Tebessa (έ\' St. Gsell, :\IOI1UIl1el1ts antίφιes de 1':\lgerie, ΙΙ, 1901, ο. 2()8).
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ΑΕ 1~29 ΑΙ χριστιανικαι θiiPαι της Θεσσαλίας

ΤΙ κατα μηκος διάστασις τού κάτω μέρους της δοκού άπο τού σημείου Α (βλ. εΙκ. 42),
εν{)α άρχονται αί γλυφαί, μέχρι τού σημείου Β, εν{)α το άκρον τού κιονοκράνου, είναι άκριβf

στατα 1] αύτη με την άπόστασιν άπο της επιφανείας τού τοίχου τού αΙ{)ρίου μέχρι τού άκρου

της πρώτης βα{)μίδος της φιάλης εν{)α κατέληγε το άκρον της βάσεως τού κίονος (ητοι 1.65 μ.).

Έξετείνετο άρα προφανώς ή δοκος αυτη με άλλην όμοίαν εΙς τα δύο πλάγια της φιάλης

εμπηγνυομένη κατα το εν άκρον εΙς τον τοίχον κατα το άλλο δε στηριζομένη εΙς κίονα. Άνά

λογον επιστέγασμα μετα μαρμαρίνων δοκών στηριζομέι'ων επι κιόνων {(χομεν εΙς τον επισκο

;;ιικον {)ρόνον τού συνιtρόνου τού εν Grado ναού '.
'Ι-Ι ήμετέρα φιάλη κατέληγεν ίσως άνω εΙς ούρανον η πι{)ανώτερον εΙς τόξα μαρμάρινα,

<ίJ; δηλούσιν αί επι της άνω έπιφανείας της δοκού ύπάρχουσαι εγκοπαί' έκ τούτων δμως

,.:1". 42. Μαρμαρίνη δοκό;,. Οftί'ιίοματος τής Φιάλης τής Βασιλικής Α.

ούδεν άτυχώς ίχνος διεσώ{)η ωστε να καταστήστι δυνατην την άποκατάστασιν αύτών2•

4) Πρόπυλον. ΕΙς τον δυτικον τοίχον τού αιιtρίου, τον εχοντα το κεντρικον τμημα

τοξοειδες εσωτερικώς, άνοίγονται τρείς μεγάλαι πύλαι, αί κύριαι είσοδοι ϊ] εξώ{)υραι τού

ναού, εν αίς διασι(>ζονται εΙσέτι τα κατώφλια εκ μέλανος τραχίτου λί{)ου έπιμελώς εΙργα.

σμένα 3• Έμπροσ{)εν τού αΙιtρίου και καlt' δλον το πλάτος αύτού εξετείνετο πρόπυJ.ον εν είδει

στοάς, 1] κιονοστοιχία της όποίας-εξ εννέα κιόνων συγκειμένη-εβαινεν επι ύψηλού (0.50 μ.)

στυλοβάτου. Άνευρέ{)η ό στυλοβάτης ούτος δια την κτίσιν τού όποίου εγένετο χρησις μεγά

λων (1.1ΟχΟ.6I1μ.) εκ μέλανος τραχίτου πελεκητών λί{)ων, ειλημμένων και τούτων προφανώς

1 Βλ. Krans, (~escl1icllte der clirist1. Knnst, Ι, l:reitHlrg.

ί. Η. 1896, σ. 378 είκ. 314.
2 ΙΙρβΙ ά\·ά).ογον συγκρότημα μετ' εύ6έος έπιοτυλίου

καί μεταΗί"ων τόξων είς φιάλη\' τοϋ άγ. Πέτρου Ρώμης

έν Bull. di arcII. ciIristiana. 1881 μΙ V. Ω. 11 μετά μαρμα·

ρίνων δέ τόξων είς προπυλαια τοϋ "aou της ΗragΟΙΙΖa έν

ΣυρίQ. έν Vogne, S~'rie centrale, Paris. 1877, ΙΙ μΙ. 1Ι8·} ΗΙ.

3 Τό κατώφλιον της κεντρικης πιlλης, τά λαμπρά πλαί

σια της όποίας δά ίδωμεν κατωτέρω (βλ. κεφ. r') α"ευρέδη

:τεφραγμέ"ον διά δύο μεγάλω\' λίδωι'. ώς διακρίνεται έ" τη

είκ. 39- προφανώς ή εμφραξις αiίτη έγέ\'ετο εις χρό\'ο"ς

έρειπώσεως τοϋ \'aoU.
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εξ άρχαίων μνημείων (είκ. 43)' όμοίως άνευρέθησαν δύο εκ των βάσεων των κιόνων κατα

χώραν, πολλαΙ δε άλλαι βάσεις, "ορμοΙ κιόνων καΙ ίωνίζοντα μετα πλατέος επιθ11ματος κιο

νόκρανα, περι ών λέγομεν κατωτέρω, άνευρέ{)1jσαν κατα την εκσκαφην των πέριξ χωμάτων.

ΤΟ πρόπυλον τούτο εν άνΤl1'Ησει προς την μεγάλην άκρίβειαν καΙ συμμετρίαν τού

λοιπού ναού είναι καταφανώς άσύμμετρον. εχον πλάτος κατα μεν το δεξιον αύτού άκρον 4
μ. κατα δε τον άριστερον 3 μ. Ή μεγάλη αϋτη άπόκλισις τού προπί,λου εγένετο πι{)ανώς δια

να καταστΏ τούτο παράλληλον προς ττιν όδον και το άπέναντι μέγα κτίριον, τού όποίου άνε-

1'.ϊκ. 43. ''.4ποψις ιoίi Προπύλου ΗJς Ηασι}.ικης Α.

φάνη μέρος τού εξωτερικού τοίχου (βλ. κάτοψιν). την διάταξιν τού προπύλου τούτου τού

ναού άποδίδει ή εν π ίν. r 1 γενομένη άποκατάστασις.

Είς το δάπεδον τού προπύλου άνευρέ{)ησαν τα εν τΏ κατόψει ση μειούμενα λοξα τμή

ματα προγενεστέρου τοίχου - πι{)ανώς οίκήματος ρωμαϊκών χρόνων-καΙ άγωγος ϋδατος όδη

γών κατωφερικώς άπο της βορείας άκρας τού προπύλου προς την εν τφ αί{)ρίφ κιστέρναν.

Κατα την ΒΑ τέλος γωνίαν άνευρέ{)η στάμνος μετα πλατέος στομίου περιέχουσα όστά βρέ

φους ή στάμνος είχε τοπο{)ετηθη κα{)έτως, πρόκειται έπομένως περΙ προχείρου ταφης βρέ

φους είς χρόνους ερειπώσεως της Βασιλικης (βλ. κάτοψιν).

r) Προσκτίσματα.- Εις τας πλαγίας πλευρας τού αί{)ρίου καΙ τού νάρ{)ηκος είναι

προσκεκολλη μένα εξ προσκτίσματα είς ένιαίαν εν σχεδιαγράμματι σύνδεσιν καΙ συμμε

τρικην διάταξιν, ήτοι δύο τετράγωνα διαμερίσμα έκατέρωθεν τού νάρ{)ηκος, δύο δμοια

εί; τα δύο δυτικα άκρα roϋ αί{)ρίου καΙ μεταξυ τούτων δύο έπιμήκη κτίσματα καταλή-
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ΑΕ 1929 Αι χριστιανικαί Θήβαι τής Θεσσαλίας 41

γοντα προς δυσμας εις εγγεγραμμένας άψίδας, α'ίτινες εύρίσκονται έκατέρω{}εν της άψι

δωτης κιονοστοιχίας τού αΙ{}ρίου. 'Έβδομεν τέλος διαμέριqμα προστίθεται εις την βορείαν

πλευραν της Βασιλικης.

τα προσκτίσματα ταύτα εχρησίμευον, ώς γνωστόν, εις τας πολλα:rλάς ανάγκας των

;ταλαιοχριστιανικων εκκλησιων, ανεγειρόμενα άλλοτε μεν εις μικραν απόστασιν απ' αυτων,

συνη&έστερον δε προσκεκολλημένα εις τους εξωτερικους τοίχους των ναων, ώς γνωρίζομεν

καΙ εκ φιλολογικων πηγων καΙ εκ πολλων μνημείων (πρβλ. Εύσεβίου, Έκκλ. Ίστ. Χ, 4, 45
εκδ. Sc]llvartz, 1~JOS σ. 381 «ηδη λοιπον καΙ επι τα εκτος τού (εν Τύριρ της Φοινίκης) νεω

μετΊιε~ εξέδρας καΙ οίκους τους παρ' έκάτερα μεγίστους επισκευάζων εντέχνως επι ταυτον είς

πλευρά τψ βααιλείιρ αυ1'εζευγμέι'ους καί ταίς έπί Τ()11 μέαοl' οίκοl' είσβολαίς 1ίl'ωμέl'ους») Ι.

Τινα των διαμερισμάτων τούτων τού ήμειέρου ναού δυνάμε{}α μετα βεβαιότητος να

ταυτίσωμεν προς τα ύπο τού TestaIl1entllln DOInini ακριβως κα{}οριζόμενα προσκτίιψατα

εκ των εν αύτοίς ανευρε{}έντων τεκμηρίων.

1. Βαπτιστήριο,'. - Ο υτω το κατα μηκος της βορείας πλευράς τού αι{}ρίου προσκεκολ

λημένον όρ{}ογώνιον διαμέρισμα μετα εγγεγραμμένης άΨίδος προς δυσμας είναι τό βαπτι

στήριον (είκ. 44)'. Τού κτίσματος τούτου διεσώ{}ησαν οι τοίχοι εις ϋΨος 1.30 μ. καΙ είναι

κατεσκευασμένοι ώς οι της βασιλικης. ΠρΙ) της (IΨίδος της ανοιγομένης εις όλόκληρον

περίπου τΙ) πλάτος τού προσκτίσματος καΙ ακριβως εις τον (ίξονα αύτού ανευρέ{}η κατα την

α:rοχωμάτωσιν ή «κολυμβτl{}ρα» τού βαπτιστηρίου. Αϋτη είναι εκτισμένη εξ ()πτων πλίνθων

(πάχ. Ο,Ο[) ·0,035 μ.) μετα λεπτοτέρου (0,03 μ.) κονιάματος συνδεομένων εις σχημα όκτά

πλευρον' φέρει εις το κέντρον κυκλικην κτωτην λεκάνην, έχουσαν ένος μέτρου διάμετροΙ'

και βά{}ος 0,35 μ. επεστρωμένην δε κατα την βάσιν δια μαρμαρίων πλακων. τα λοιπα εσω

τερικα μέρη της κολυμβή{}ρας (τό τε κυκλικ()ν καΙ το όκτάπλευρον) εύρέ{}ησαν επικεχρισμένα

δια παχέιις στρώματος κορασανίο1l' τούτο δηλοί, δτι το ϋδωρ δεν περιωρίζετο εις την κυκλι

κιιν λεκάνην αλλ' ανήρχετο καΙ εις το όκταγωνικον περίβλημα μέχρις ϋΨους μη δυναμένου

να κα{}ορισθη διότι το όκτάγωνον ανεllρέθη κατεστραμμένοΙ' εις ϋψος μόλις 0,10 μ. άπο τού

δα.ι-rέδoυ (είκ.45).

Άποκεκομμένον επίσης ανευρέ11η καΙ τμημα της κολυμβή{}ρας προς το δυτικον αύτης

μέρος, το χάσμα δε τούτο με{}' όλοκλήρου της κολυμβή{}ρας εχρησιμοποιή{}1'] προς ταφην

1 Πρβλ. %αί ιό έ,·ά:τοχρνφοις συγγριίμμασΙ\'-ώς έν τφ ύπό

τού Σύρου Πατριάρχου ]{aIIlllani άνευρε{)έντι %αί δημοσΙΕIΙ

itέ,'τι μετά λατι\·ι:.::ής ,ιεταφράσεως: TestaIlleIHtlIH Ο. Ν. J.

CIIristi, :\Iof.ζuntiae, 1899- άναγραφόμενα ΠΡΟΟΗρτtΊματα

τού χριστιαη)(οϋ "uou έ,· lib. Ι c" 29: diaconicon, aedes
b<lρtίsιerίί, ae(les catec!ItIInenOrHIl1, χορβωάς et gazopIl}".
)acitl1ll, ae(le~ episcopi, pre!'>h}"terorIllll et (liaconoΓtIIll,

11Ο:ψίιίιιιη Ζλ:τ" Ώς γνωστό\', τό ~ργoν τούτο (lΙO(lYEtftI ύ:τό

τών :τλείστων εί; τό τέλη τού Δ' 11 τ<Ί; (ίρχά; τού Ε'" αί.

Ζιιί '6εωρείιαι ώς OUQIuzij έπεξεογασία τού R' βιβλίου τών

'ΛποοτολΙΖώ\' Διαταγώ,' (l~Ilnk, έ,· 1"'orscIl. ΖΙΙΓ cllristl.

Ιίtteratnr ιι. !)ogIneIlj,,:esc!Iic!lte, ΙΙ (!!JOI) σ" 87 Ζιιί 89

κέ ). Τοιαύτα :τροσαρηΊματα είς παί.ωοχριστιανΙΖό. μ"ηιιεία

γ"(,ιστά μέχρι tOϋδε βi.επε είς "αούς Συρίας έν HtItler, Ar·
clIitectιtre an<l otlIer arts, Xe\\" York, 1904, είς ναούς

•ΛφΡΙΖ;lς έν GseH, ::\Ionuments aIltiqtIes <le Ι' A!~erie (Βα·

σιλΙΖίl έ\" Tigzirt 1I fi~" 135)" είς "αού; )1. 'Ασίας έν Str7,}"

go\\'ski, K!einasien (είΖ. 35- ΒασιλΙΖή έν Giίl·fiaclItze), είς

ναούς Πολαιοτίνης έ" Γatesιίne e:φΙοratίοn ΓΙΙI1(I, Βιι11. of
tlIe RritislI SclIooI of ArclIeo1. ίn ]cΓtISaleIll,]al1tIary ]92~

ύπό C;ro,,"foot έν BιισιλικΪl 6.γ. Θεοδώρου είς Γέραοα, έν

Salona (lHIsilica tIrbana) έν f'orsc!Hll1gen ίl1 Sa!on(l, \\Jien,

]917 Ι σ. 40 κέ) καί άλλιιχού' (iνω,ογιι χτίσματα περιέβαλ.

λο" χαι τό,' πιιλαιό" ναον τού 6.γ. Πέτρου της Γώμης Ζατα

τ<~ διασωυέντα σχέδια (βλ. I1o!tzill~er, ΛΙtcIΙΓ. ιι. b)"z" Βaιι·

ktIIIst, IJeipzi~, 1~0!1. σ" 3:) είΥ." 27}.
2 ΒαπτισΤIΊΡια όρ{)ογ(;I\'Ια 11 ΗΤ()(lγύ)να tιετ' άψίδο, ;ιρο(\·

Ζεκολληιιένα είς τούς ναούς, ε1νιιι, (σς γνωστό, .. ό ουνη·

8έστερος τύ:τος είς "ιιούς της Συρίας (πρβλ" fiιιt!er,

Arcbίtectnre an(l ot}ler arts, ε.ά. είχ,,38,79, 82 χ.άλΙ) (ί.ΗΙι.

Ζαί είς ναούς των έλλη\,lχώ,' χωρών (πρβλ. βαπτιστήριον

Έκατονταπυλιανης τής "IΊσου Πάρου έν ]e\\'e11. Has!Hck,

Panagia HekatontapyIiani in Paros, IJondon 1920, σ. 53 χέ .

καί Ρl. Ι).
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Ει'κ. 4,7.•JJ /(οJ.vμ6,JΟρα fύυ Πa.Π'ιιστηρι'ου.

ΑΕ 1D2!1

Ει'κ. 44. Ίο Β(ι:rrισrήΡΙΟJ' ιίριοrερ« 'ιου αί{)ριΌυ [ής Βασιί./κή; Α.
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(περΙ ης βλέπε άνωτ. σελ. 9). Εις το σημείον τούτο άκριβως, φαίνεται, δτι ;ωτέληγεν ό σωλην

της διοχετεύσεως τού ϋδατος έν τη κολυμβήfJρι;ι, ώς γίνεται. φανερον έξ οπης άνευρεfJείσης

όλίγον βορειότερον τού κέντρου της άψίδος καΙ διάπερώσης τον τοίχον αύτης (βλ. κάτοψιν

καΙ είκ. 44) είς το ϋψος περίπου τού δαπέδου, δπου ητο προφανως ό σωλην τοποfJετημένος.

Είς το άνατολικον μέρος της βάσεως της κυΧλικης λεκάνης ητο ό σωλην της άποχετεύ.

σεως τού ϋδατος εκ της κολυμβήfJρας ό σωλην ο'δτος άνευρέfJη (βλ. είκ. 45), προχωρε'ί δε

κατηφορικως προς άνατολός τού βαπτιστηρίου καΙ καταλήγει προφανως είς χωνευτήριον.

Είκ. 4fJ. !'εν/κ?} αποφις ιών διαμερισμάτων ιού !JωnιοιηριΌυ (κολυμ6ήΟρα εί; το β(ί(}ος ;ν(}α ϊοl(.lΤαι ιο πρn(J(QΠΟI',

άποδυτήρι(JΙ', α,jλειος 0;%0; κοί ιό ~u;r(}ooOtV διαμέρισμα εξ6δQIJ, ένΟα αί βάσεις τής κi.ι'μακος ωίί Γυνaαω~Ιrol!).

'Εκ των άνω μεΡΙJJν τού σώματος της κολυμβήθρα; δεν άνευρέfJησαν χατα την άνασκαφην

τμήματα ίκανα δια τι]ν άποκατάστασιν αύτης.

ΤΟ δάπεδον τού βαπτιστηρίου εΙναι έπεστρωμένQν δια μεγάλων τετραγώ,'ων πλίνfJων,

δπως χαΙ είς το αϊfJριογ χαλύτερον διεσώfJη το πρι')ς άνατολας ημισυ δάπεδον ΤOtl βαπτι

στηρίου' μέρη του έχ πλίνfJων τούτου δαπέδου, φαίνεται, δτι είναι μεταγενεστέρα έπισχευή,

χαfJόσον παρα τΊ1ν άνατοί.ιχηνπλευραν του βαπτιστηρίου ύ.νεφάνη τμημα μωσα'ίχού δαπέ

δου έφfJαρμένον χαι έπιχαλυπτόμενονδια των πλί"fJων,

Εις άπόστασιν 3 μ. περίπου άπο της χολυμβήfJρας παρατηρείται εν ευfJυγραμμίι;ι άνύ

ψωσι; του δαπέδου (βλ. Χάτοψιν)' τουτο χαfJιστ~ δυνατιιν την ύπόfJεσιν, δτι ό λίαν έπιμήχη;

χωρο; του βαπτιστηρίου έχωρίζετο δια βήλων η ϊσως χαΙ δια ξυλίνου διαφράγματο; εί; δύο
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διαμερίσματα, έξ ιίJν το προς δυσμας - γεωστον ώς «φωτισηΊριον» - ητο δλως άποκεκλεισμέ

νον, το δε προς άνατολας διαμέρισμα έχρησίμευεν ώς το «άποδυηΊριον» ένθα έτελείτο και το

χρίσμα. Εις τόν οϋτω διαμορφούμενον χωρον άνεφάνησαν δύο κόγχαι (διαμ. Ο.όΓ) μ.) άνοι

γόμεναι είς τι!.ς μακρας πλευράς, παρα την Ούραν δέ, διΊίς συγκοινωνεί το βαπτισηΊριον πρι'!ς

το αϊ{)ριον, κτιστον δια πλίνθων βάΟρον εις σχημα Π διασφζόμενον εις ϋψος 0.33 μ. ΤΟ

βάΟρον τούτο 1,πετέΟη κατ' άρχάς, δτι έχρησίμευεν ώς βάΟρον της εδρας του τελοίΊντος το

μυστήριον ι\πισκόπου' μετα την άνασκαφην δμως των προσαρτημάτων της δευτέρας βασι

λικης της ΆγΖιάλου, είς εν των όποίων (την έστίαν) άνευρέθησαν εις το κέντρον και

παρα τους τοίχους αύτης δμοια κτιστα βάΟρα, ατινα εκεί ώς εκ τού παρατηρη{)έντος πλιΊ

Οους άνDράκων και τέφρας είναι άναντιΡΡιΊτως τα κάτω μέρη κλιβάνων, ύπο{)F.τομεν δτι και

ένταύ{)α πρόκειται περι όμοίας βάσεως κλιβάνου χρησιμοποιουμένου προς Οέρμανσιν τού

ϋδατος κατα την βάπτισιν νηπίων ϊ1 ασ{)ενων, όπότε εγίνετο, ιί)ς γνωστόν, χρησις {}ερμού

ϋδατος. Πλησίον τού κεντρικού κλιβάνου της έστίας της βασιλικης Β εύρέθη κατα χώραν

και ή βάσις τού κίονος, δστις έχρησίμευε προς στερέωσιν επί της κορυφης αύτού τού μοχλού,

άπο τού όποίου προσεδένετο ό λέβης, ϊνα δύναται ούτος να περιστρέφηται. Δύο τεμάχια

κορμού μικρού κίονος άνευρεΟέντα κατα την άνασκαφην τού βαπτιστηρίου της βασιλικης

ταύτης ({ίτινα διακρίνονται εν Τ'Π είκ. 44) δύνανται να ληφ{}ωσιν ιί)ς τμήματα 1Jπάρχοντος

και ένταύΟα όμοίου κίονος .
•Αφ' έτέρου αί είς τους τοίχους των μακρων πλευρων ύ.νοιγόμεναι κόγχαι έχρησιμοποιούντο

ίσως δια την έναπόΟεσιν των δια το βάπτισμα χρησίμων σκευων, πιΟανώτατα των φιαλων,

α'ίτινες περιείχον άφ' ένος το έλαιον, δι' ου έγίνετο προ τού βαπτίσματος ή έπάλειψις τού

σώματος των φωτιζομένων και άφ' έτέρου το αγιον μύρον δια το μυστήριον τού χρίσματος.

Τοιαύται κόγχαι παρετηριΊ{}11σαν και είς τα βαπτισηΊΡια έτέρων χριστιανικων μνημείων '.

ΤΟ δια" την άπόδυσιν και το χρίσμα διαμέρισμα τούτο τού βαπτιστηρίου συνεκοινώνει

δια μιας μεν Ούρας προς το αϊ{)ριον, δι' έτέρας δε προς τετράγωνον διαμέρισμα συνεχόμε

νον προς τον νάρ{}ηκα, τού όποίου διεσώ{)η το εκ μαρμαρυ{)ετημάτων δάπεδον, όμοίων προς

το δάπεδον τού βορείου κλίτους της βασιλικης, ώς nα ϊδωμεν κατωτέρω. ΤΟ διαμέρισμα

τούτο, ό προ{)άλαμΟζ οίονει τού βαπτιστηρίου, δύναται, νομίζω, να ταυτισ{)Ώ προς τόν

«αύλειον οίκον» η το «προαύλειον», ώς ονομάζει άνάλογον διαμέρισμα έν ταίς Κατηχήσεσιν

αύτού (α' μυσταγωγικφ λόγφ) ό Κύριλλος 'Ιεροσολύμων, διακρίνων τούτον άπό τον «έσώ

τερον οίκον» τού βαπτιστηρίου. 'Εν αύτφ έτελούντο, ώς γνωστόν, οί έξορκισμοι ί\ άφορκι

σμοι και ή λοιπη τελετη της προ τού βαπτίσματος ακολου{)ίας η της alIrea apertizioni των

κατηχουμέι·ων.

Τό διαμέρισμα τούτο του ναού συνεκοινώνει δια μιας μεν {}ύρας προς τον νάρ{)ηκα της

βασιλικης, δι' αλλης δε προς τρίτον πρός άνατολας διαμέρισμα έχον δύο έξώΟυρας (εΙκ. 46)'
τούτο εχει ύψηλότερον δάπεδον δια μεγάλων πλίν1lων έπεστρωμένον, άνFρχεταί τις δε είς

αύτο δια δύο βαΟμίδων' και {l μεν συγ~oινωνoϋσα προς τον νάρ{}ηκαθύρα εχρησίμευεν ϊσως

δια την κυκλοφορίαν των ίερέων, εν Φ διι/. των δύο ι'ζωτερικων θυΡUJν οί κατηχούμενοι θα

{ιδύναντο να εισέρχωνται είς το βαπτισηΊριον χωρις να διέρχωνται δια του ναου.

Οϋτω το βαπτισηΊριον της παλαιάς ταύτης χριστιανικης βασιλικης παρουσιάζει κα{}'

ι Π(ιβΙ (;ro\\"foot έ,· }'ale:itiIle expIoratioll ΓοllιιιΙ, Βιιl1.

of Britislt Sc!ιoo! ίl1 JerιIsalel1l. έ. ,ί. σελ. 29, δ:του οιιως

ό (ί.,'αΟΥο(ίψας 6εωρεί τάς ΖόγΊ.α; ώ; Ι1\'οιγομέ\'ΙΙ; :ιρί);

ά:τΗI\' διακόο!ιησι\'.
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ΕΙκ. ·/7. '/! άψί, τού σκευοφυλακίου της Βασιλική, Α.

έαυτο άξιόλογον συγκρότημα με τα διάφορα αύτού διαμερίσματα, είναι δε χαρακτηριστικον

δείγμα, δι' ου συμπληρούται ή γνωσις 11 μων, ώς προς το τελετουργικον μέρος, περι των

μυστηρίων: βαπτίσματος και χρίσματος.

Είς το τελευταίον τούτο διαμέρισμα άνευρέtJησαν βάσεις κλίμακος (βλ: είκ. 46), Ί\τις

ηγε πιtJανώτατα είς τα ύπεΡ0α 11 τούς γυναικωνίτας της βασιλικης. ΈκατέρωtJεν της tJύρας,

δι' "ις συνεκοινώνει προς τον «αϋλειον olκoν», άνευρέtJησαν δύο κορμοι κιόνων, πιtJ'ανως τα

κάτω στηρίγματα της κλίμακος, Ί\τις και ώς ξυλίνη Μ ιΊδύνατο να νοηtJfι. ουτω το τέταρ

τον τούτο διαμέρισμα έχρησιμοποιείτο και ώς κλιμακοστάσιον δια τοιις γυναικωνίτας.

2. Σκευοφυλάκιον. _.- Το προς νότον άντίστοιχον προς το βαπτιστήριον πρόσκτισμα, το

εχον ακριβως τας διαστάσεις και το σχημα τού βιιπτιστηρίου με ομοίαν <ίψίδα προς δυσμάς,

είναι το σκευοφυλάκιον τού ναού (εΙκ. 47). Τούτο συμπεραίνομεν έκ τού άνευρεtJέντος

κατα τi1ν άποχωμάτωσιν πλήtJους τεμαχίων έκ μεγάλων πίtJων (διαμέτρου ένος περίπου

μέτρου) και έξ αλλων κεραμίνων καΙ χαλκων

σκευων, περι ιΙ)ν λέγομενκατωτέρω.Δύο των

πίtJων τούτων σφζονται τεtJραυσμένοικατα

χώραν έκατέρω{)εν τϊις άψίδος, έχοντες τας

βάσεις των κεχωσμένας είς βά{)ος 0.25
0.30 μ. έν τ0 δαπέδιρ (βλ. κάτοψιν)' είς το

χείλος η την κοιλίαν τινων έκ των κατα

σωρους άνευρεtJέντων τεμαχίων έκ τοιού

των πίtJων ύπάρχουσιν εγχάρακτοι έπιγρα

φαί: (έκκλησίας) ΘΗΒ(ων) και συμπιλή

ματα,δηλωτικα ίσως τού περιεχομένου έν αύτοίς ποσού (ώς Χίλιοι Μόδιοι κ. άλλ.) (βλ: είκόνα

τούτων είς τα κατωτέρω παρατιtJέμενα εύρήματα των ανασκαφων).

Είς το νότιον άκρον της άψίδος ύπάρχει φρέαρ έχον τετράγωνον στόμιον (πλάτ. 0.60 μ.),

δπερ συγκοινωνεί πιtJανως με την κιστέρναν τού αίtJρίoυ, είναι δε τούτο καλως έκτισμένον

εξ αργων λίtJων άνευ δμως έπιχρίσματος ή έρευνα αύτού έφερεν είς φως ετερα τεμάχια έκ

πωων και χαλκα τινα ελάσματα (βλ. κατωτέρω είς εύρήματα).

Οί τοίχοι τού σκευοφυλακίου διασφζονται είς μέγιστον ϋψος 1.10 μ. 'Η σχηματιζομένη

προς Δ. άψίς είς σχημα εξέδρας δεν εχει πιtJανώτατα άλλον τινα λογον εί μη την καλυτέραν

διαμόρφωσιν τού εσωτερικού χώρου' με τοιαύτας άψίδας έποικίλλοντο, ώς είναι γνωστόν,

συχνώτατα πολλα των διαμερισμάτων της εκκλησιαστικης και κοσμικης παλαιοχριστιανικης

και βυζαντινης αρχιτεκτονικης '. 'Ανοίγεται δε ένταΜα ή άψίς, δπως και είς το βαπτιστή

ριον, είς το πάχος τού τοίχου, έχουσα την άντίtJετoν δψιν εύtJείαν. Οί έκατέρωtJεν της άψίδος

εξέχοντες τοίχοι (πλάτους μόλις 0.40 μ.) έκοσμούντο μΙΟ ήμικίονας, 1) έπίπεδος έπιφάνεια των

οποίων έφήπτετο των τοίχων- τούτο συμπεραίνομεν έκ τού δτι είς το δάπεδον και προ των

τοίχων τούτων εύρέtJησαν ίχνη πλακος (πλάτους 0,25 μ.) έν είδει βάσεως. Είς τας διαστάσεις

δε αύτης έφαρμόζουσι καλως οί εύρεtJέντες κατα την άνασκαφην τού αίtJρίoυ ήμικίονες.

εχοντες την δπισtJεν έπίπεδον αιιτων δψιν άδρως είργασμένην, ο'ίτινες ούδαμού άλλαχού της

βασιλικης δύνανται να τοποtJετηtJωσιν. 'Όμοιοι ήμικίονες tJα έκόσμουν και τούς έκατέρωtJεν

1 Εί; έ;έχουοω' άψίδα λ ;χ. ά:τοi.11γει το ΠΡΟΕ:ι.τεη·όμε\·ο\·

δε;ΗΊ. τού νάρ{)η:ι.ος til; Βασιλι:ι.iις til; !\ ι:ι.ο:-ιόλειιις πρ/ισ

:ι.τισμα' πρβλ. κυ.ί κόΥ1.<1ζ έ:ι.ατέρω{)ε\· τοΙΙ \'(iρ{)ηχος i" S.

Vitale Ραβέ\'νης, έν (;ίiI· BacIH1.c Σμύρνης (\\'eber, Β)-"1..

ZeiιsclIr. 1901 0.568, πρβί.. :ι.αί Strz)"go\\'ski, Kleinasien,

ε. ά. είκ. 3ό) %. άλί..
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46 r. Α. ΣωτηρΙου ΑΕ IΗ29

τοίχους της άψίδος τού βαπτιστηρίου, διότι καΙ εκεί ύπάρχουσιν όμοιαι ενδείξεις, άνευρέ{}η

σαν δε κατα τας άνασκαφας τέσσαρες τοιούτοι ήμικίονες, οΙ διακοσμούντες προφανώς τα

έκατέρω{)εν ακρα τών άψίδων: βαπτιστηρίου καΙ σκευοφυλακίου.

ΤΟ σκευοφυλάκιον, ώς καΙ το βαπτιστήριον, δεν συνεκοινώνει άπ' ευ{)είας προς τα

έξω, άλλα μόνον δια μικράς μεν είσόδου πλάτους 1 μ. προς το αί{)ρlOν καΙ δι' ευρυτέρας

Μρας πλάτους 1.80 μ. προς τετράγωνον διαμέρισμα, εκτεινόμενον δεξια τού νάρ{)ηκος,

άντίστοιχον προς το προαύλιον τού βαπτιστηρίου (είκ. 48).
Το διαμέρισμα τούτο εχει μίαν μόνην {)ύραν είς την βορείαν αυτού πλευράν, δι' ης

συγκοινωνείπρος τΟν νάρ{}ηκα καΙ είναι επεστρωμένον δια μωσαϊκού (opns sectile), όπως καΙ

/ζίκ. 48. Π:ι'ικιί t'ί;τοψις ιώι' διαμεριομιJ.ιωJ' ιου πκευοφllλακειΌυ (~u.TQ()o()tJ' ι; ltρoOάί,αμo; ,ω:ιιΊ. ω-Ιι χωνεllιηρι'π/ι

καί εις tQ βιJ.Oο:; Ζύ οκηI0φllλάκιον).

ό άντίστοιχος «αϋλειος οϊκΟζ» τού βαπτιστηρίου, διασΦζεται δε καΙ ΙΙ επίστρωσις αίJτOύ

σχεδον όλόκληρος. ΤΟ σχέδιον τού μωσαϊκού τούτου είναι άπλούν εκ γεωμετρικού διακόσμου

περιβαλλομένου ύπο διπλης παρυφης, ήτοι μιας στενης ταινίας λευκης καΙ έτέρας πλατείας

διακοπτομένης δια κυανού zick-zack διακόσμου ωστε να σχηματίζωνται τρίγωνα' είναι δε

κατεσκευασμένον εξ άκανονίστων πλακιδίων έκ λευΚΟΙJ, κυανού καΙ ερυf)ρού μαρμάρου.

Παρ' όλην εν τούτοις την άπλότητα τού σχεδίου καΙ τού χρώματος καΙ την ευτέλειαν της

κατασκευης ή εντύπωσις εκ τού δαπέδου τούτου είναι άρίστη (βλ. είκ. 49)..

ΕΙς την ΠΔ. γωνίαν τού διαμερίσματος τούτου ύπάρχει επι τού δαπέδου μικρι\ν τετριί

γωνον κτίσμα (0,60 χ 0,60 μ.) ίίμοιον πρiJς στόμιον φρέατος (σημ. βά{)ους Ο,ίΟ μ.), όπερ καλύ

πτεται ύπο πλακος {)ραυσυείσης μεταγενεστέρως είς το κέντρον, πι{}ανόnατα προς έρευναν'

ά;τοκλείεται δε τούτο κατα μεν τας δύο πλευρας δια των τοίχων τού κτιρίου, κατα τας δύο

δε ϋ.λλας φράσσεται δια κτιστού τοίχου (πάχους 0,48 μ. εΙς σωζόμενον ϋψος 0,50 μ.) έπενδε-
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ΑΕ 1929 ΑΙ χρ,στιανικαl ΘηΡαι της Θεσσαλίας 4;

Είχ. 19. Μωοαί"ον δά;τεδον 1'oV ngoαvi.eiov του (}κευο,/ /)i.uκ~:iι,,).

δυμένου εσω~εν καΙ εξω&εν δια πλακών σχιστoλί~oυ. Πρόκειται πι~ανώτατα περΙ χωνwτη

ρίοv, εύρισκομένου είς τον προΜλαμον τού σκευοφυλακίου, ώς τούτο παρετηρή~ καΙ είς

ετερα μνημεία '. Το πρόσκτισμα έπομένως τούτο, όπερ συνέχεται με το σκευοφυλάκιον καΙ

φέρει χωνευτήριον δύναται να εκληφ8fι ώς ίδιαίτερον διαμέρισμα, έ~α εδίδοντο αί ελεη

μοσύναι καΙ εμοιράζοντο τρόφιμα, ήτοι το διακονικόν τού ναού. τα τρόφιμα εδίδοντο ίσως

έντος σκευών τού ναού, τα όποία εκα~αρίζoντo κατόπιν είς το χωνευτήριον καΙ παρεδίδοντο

πάλιν είς τον ναόν.

3. Πύργοι.- Προς δυσμας καί έκατέρω~εν τού αί~ρίoυ ηλ~oν είς φώς δύο τετράγωνα

διαμερίσματα εν είδει μικρών πύργων, ο'ίτινες εκόσμουν την πρόσοψιν της βασιλικης. Έκ

τούτων το μεν προς Β. συγκοινωνεί αφ' ένος προς το αί8ριον καΙ άφ' έτέρου δι' άλλης πλα

γίας Μρας άπ' εύ8είας προς τα έξω τού ναού, το δε προς Ν. συγκοινωνεί μόνον προς το

αί~ριoν πι~ανώτατα ενεκα τών έξω~εν

αύτού προσηρτημένων κτισμάτων, τα ~

μέλιc< τών όποίων άνευρέ8ησαν κατα τας

άνασκαφάς (είκ, 50). Έντος τού νο·

τίου τούτου τετραγώνου διαμερίσματος

καΙ αριστερα της ~ύρας, δι' ης είσέρχε

ταί τις είς το αί8ριον,διεσώ8ησανλείψανα

κλίμακος, ήτοι μία βα~μΙς εκ μέλανος

τραχίτου καΙ επ' αύτης ίχνη κτισίματος.

Έκ τούτουΜ ήδύνατότις να συμπεράντι

ότι τα δύο ταύτα τετράγωνα διαμερί

σματα εχρησίμευον ώς κλιμακοστάσια,

δι' ιJΊν άνήρχετό τις είς τα ύπερ~α της

βασιλικης εΙχον έπομένως καΙ δεύτερον

όροφον. Ό όροφος ούτος περιωρίζετο κατα την πι~ανωτέραν ύπό~εσιν μόνον άνω8εν

τών δυτικών τούτων τετραγώνων διαμερισμάτων τών άνυψουμένων εν είδει μικρών πύρ

γων, χωρΙς να επεκτείνεται καΙ άνω~εν τού βαπτιστηρίου καΙ τού σκευοφυλακίου, διότι

τα τοιαύτα προσκτίσματα είς τας πλευρας τών ναών ησαν μονόροφα' άλλ' ούτε είς την Λ

πρόσοψιν άνω~εν τού αί~ρίoυ δύναταί τις να δεχ&ιi συνέχισιν τού δευτέρου ορόφου, καί

διότι ούδεμία ένδειξις προς άποκατάστασιν τοιούτου ορόφου ηλ~ν είς φώς κατα τας

άνασκαφας αλλα καΙ διότι δεν έχομεν μέχρι τούδε ετερον μνημείον προς σύγκρισιν. Οϋτως

ή πρόσοψις της ήμετέρας βασιλικης εκ τών ύπαρχουσών ενδείξεων Μ παρείχε την δψιν ην

άποδίδει ή άποκατάστασις αύτης εν τ~ παρατι~εμέν~ σχεδί~ (Πίν. Τ' 1). Ή μετα δύο

πύργων πρόσοψις τού αί~ρίoυ της ήμετέρας βασιλικης εΙναι αλη~ές, ότι εν8υμίζει συριακας

μορφάς 2, άλλ' ή ομοιότης αύτη εΙναι όλως εξωτερική, διότι είς τους ναους της Συρίας οί

πύργοι άποτελούσι μέρος αύτού τού σώματος της βασιλικης, ύψούμενοι έκατέρω8εν τού

νάρ8ηκος αύτης.

Ή ήμετέρα Βασιλικη εφερεν ύπερ~α, ώς γίνεται δηλον εκ τών κλιμακοστασίων (πρβλ

καΙ το άνωτέρω εν τέλει τού βαπτιστηρίου περιγραφεν κλιμακοστάσιον) καΙ εκ τού μεγάλου

1 Πρβλ. όμοιον ).ω\'ευτήριον είς τήν Basilίca urbana έν α. 65 είχ. 122). 2 Βλ. Η. Ba)'er, Der 5)'riscbe Kir·
SaIona (Gerber, Forschungen ίη Salona. \\'ien, 191ί, Ι chenbau. BerIin, 1925 σ. 139 Χέ.
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ΑΕ 1929 ΑΙ χριστιανικα, Θήβαι τής Θεσσαλίας
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49

(ιρι{}ομού των άνευρε{}έντων κιόνων μικροτέρων διαστάσεων μετα των κιονοκράνων αυτων

(βλ άνωτέρω περιγραφην τού κυρίως ναΟύ). Ή στέγη των πύργων τούτων 11ΤΟ βεβαίως

ξυλίνη άμφικλινής. Κατα τας άνασκαφας τού μέρους τούτου άνευρέ{}ησαν και μεγάλοι κέρα

μοι, είκονιζόμενοι έν σχεδίιρ κατωτέρω (βΙ εύρήματα) και εχοντες ενεκα τού σχήματος

αιJτων σημασίαν τινά.

Έπι τη βάσει των προύπο-&έσεων τούτων, λαβόντες δε ύπ' όψιν και το ϋψος των άνευ

ρεtlέντων άκεραίων κιόνων των δύο όρόφων μετα των κιονοκράνων και έπι{}ημάτων των, ώς

και το ϋψος των διαχωριστικων κιονίσκων των παρα{}ύρων, έπεχειρήσαμεν την άναπαράστα

σιν τής τομής τού ναού (Πίν. Γ' 2).

..... . .. ..:~ ...

. .~"-

Λ'ίκ. 6/. Τ/ι ά)'ειιρεΟέI'ια μ/ρη χριστιανικοί! ίo/ιτρ()iΊ πωj(ι rt/" ΠιωΙ),ΙΚΙJ1 1 Α.

4. Σύμπλεγμα οίκημάτωl', Λουτρ61',- Είς τα προσκτίσματα τής βασιλικής ταύτης άνά

γονται τέλος: πρωτον, σύμπλεγμα Oίκημάτα/l', {}εμέλια των ό;τοίων άνεφάνησαν δεξια του

αί{}ορίου τού ναού συνεχόμενα προς αυτο (βλ. κάτοψιν και είκ. 50- ή διευκρίνισις τούτων ενεκα

των μεγάλων έπιχώσεων είναι προς το παρον δύσκολος) και δεύτερον, λουτρ,;ι', είς άπόστασιν

60 μέτρων απο τής βασιλικής δτι και το λουτρον τούτο δύναται μεταξiι των προσκτισμάτων

τοϋ ναού να συγκαταλεΧ{}iΊ άποδεικνύει ή παρατηρη{}οείσα κατα τας δοκιμαστικας έρε{,νας

σύνδεσις των τοίχων αυτού προς το σύμπλεγμα των άνωτέρω συνεχομένων προς την βασι

λικην οίκημάτων- άλλα και ή ϋπαρξις όμοίων λουτρων είς έτέρας παλαιοχριστιανικας βασι

λικας (οίον έν Ρώμη παρα τας μεγάλας βασιλικας τού άγ. Πέτρου και τού Λατερανού, τας

άl'αφερομένας είς έκκλησιαστικας πηγας-έν 1ib. pOl1tific. !,503 και!!, 28 πρβλ. και Ευσεβ.

'Εκκλ. Ίστορ. βιβλ. ιΌ 4,4;:' κέ.-) προωρισμένων προς χρήσιν των οίκούγτων έν τφ ναφ και
- - - ,

των πτωχων της κοινοτητος.

7
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50 Γ Α. Σωτηρίου ΑΕ 1929

ΤΟ λουτρον τούτο παρα την βασιλικην της Ν. Άγχιάλου (εΙκ. 51 πρβλ. και σχέδ. έν εΙκ.52)

συνίσταται έκ δύο συνεχομένων αι{)ουσών ύποκαύστου (caldaria), έξών ή βορεία εχει δυτικώς

τον κλίβανον' εΙς αμφοτέρας διασ<i>ζονται οί έκ τετραγώνων και στρογγύλων πλίν{)ων χαμη

λοΙ πεσσοί, εφ' δΊν εστηρίζετο το δάπεδον τού κάτω όρόφου το συνιστάμενον εκ κορασανίου

... .-.-.-....._.- ~ .. ':I

ΊΙΊ(])!ΜΗ ΑΒ

i5
·r.... ~·t - --.=.':",1 -1-"•.:.-_. ••__

ΙΑ

πάχους 0.05 μ. Κατα την εκκαnάρισιν (ί.νευρέ1Jιισαν πλίνθοι μετα μαστοειδών αποφύσεων καΙ

ετεραι μετ> ι')πών' προφανώς πρόκειται πεΡI της συνή{)ους έπεγδύσεως τών τοίχων τού λου

τρού, ώς παρατηρείται τοί,το εις τιΊ.ς {)έρμας τών ρωμα'ίκώ Ι' χρόνων. "Ετερα διαμερίσματα

τού ύποκαύστου τυύτου εΙναι: λουτρ α συνεχόμενα πρl>ς tl]I' δεξιαν αωουσαν (frigidaria)
καΙ τετράγωνος ΧUJΡΟς, itItlαI'u» Ιί:ιoδυIlΊριul' Κ.Τ.τ. Αί πλίν{)οι, δι >Ι~H' το λουτρον τούτο είναι
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ΑΙ; 1929 ΑΙ χριστιανικαι ΘήΡαι τ1ίς Θεσσαλίας δ]

εκτισμένον, είναι κω'}' δλα δμοιαι πρός τας πλίν~oυς της χριστιανικης βασιλικης, καΙ

έπομένως Μ ήδύνατο να ~εωρη{}fι καΙ τό άνευρε{}εν λουτρόν σύγχρονον τού χριστια

νικού τούτου μνη μείου.

Συμπέρασμα -χρονολογία. - Ή βασιλική της Ν. Άγχιάλου εις τό σχεδιάγραμμα καΙ

την άρχιτεκτονικιΊν της παρουσιάζει τήν πλήρη διάπλασιν έλληvισιικής Βασιλικήζ εχει δηλον

ότι τό άπλούν σχεδιάγραμμα της πρώτης εποχης με τας κιονοστοιχίας χωρούσας μέχρι τών

άνατολικών τοίχων, την εξέχουσαν άψίδα καΙ τό άπλούν άνευ παστοφορίων ίερόν βημα' φέρει

ύπεριρα, νάρ{}ηκα, μέγα αί~ριoν μετα στοών, προσκτίσματα εΙς τας πλαγίας πλευρας καΙ

πρόπυλον κατα μηκος της δυτικης προσόψεως.

Ίόν άπλούν τούτον τύπον της ήμετέρας βασιλικης εύρίσκομεν και' εξοχήν είς τας έλλη

νικας χώρας κατα τόν 5°v καΙ 60V αίώνα'ώς ~εμελιώδηςδμως έλληνιστικόςτύπος εφαρμόζεται

άπό τού 4°" αΙώνος καΙ εις μνημεία δλων τών παραλίων χωρών της Μεσογείου καΙ τού

Καυκάσου, εν{}α εισέδυσε τό έλληνικόν πνεύμα, παραλλήλως πρός Ιδιάζοντας εγχωρίους

τύπους διαμορφω{}έντας εις έκάστην χώραν εκ τοπικών προϋπο{}έσεων.

Νάρ{}ηκες, ύπεριρα, αι~ρια καΙ λοιπα προσαρτήματα της βασιλικης ύπάρχουσιν, ώς

γνωστόν, άλλοτε μεμονωμένα καΙ άλλοτε συνηνωμένα, συγκροτούντα μεγαλοπρεπη σύνολα εις

σειραν μνημείων της Παλαιστίνης (Γέρασα), Συρίας (Id. Der), Άφρικης (Tebessa), Μ.Άσίας

(Gii\ Bachtze) άντιπρoσωπ~ύoντα την έλληνικήν παράδοσιν καΙ άκoλoυ~oύντα κατα τό μάλ

λον καΙ ηττον διάταξιν κα~ωρισμένην, ώς γίνεται δηλον εκ τοϋ Testamentl1m.

Ή ήμετέρα βασιλική με την συνοχήν τών μερών της καΙ τήν άρμονικήν συγκρότησιν

αύτών εις ένιαίον δλον ά:τηχεί κα~αρώτερoν τό έλληνικόν πνεύμα καΙ κατέχει εξαίρετον

~έσιν μεταξυ τών όμοίων συγκροτημάτων τών άλλων χωρών.

Άλλ' αν αί σχέσεις της ήμετέρας βασιλικης πρός πολλα μνημεία τών παραλίων της Μεσο

γείου είναι ίκανα~ όφειλόμεναι εις την κοινήν έλληνικήν ρίζαν καΙ τας κοινας άνάγκας της

λατρείας καΙ τού εκκλησιαστικού βίου, στενωτέρας άκόμη όμοιότητας εχει αϋτη, ώς εΙναι έπό

μενον, πρός τας βασιλικας της πρωτευούσης, οίον τό Kα~oλικόν της Μονης τού Στουδίου,

κτίσμα τού 5°" αί., μνημεία της Θεσσαλονίκης (τόν ναόν της Άχειροποιήτου η της άγ. Παρα

σκευης, κτίσμα όμοίως τού 5°" αΙ) καΙ πρός μνημεία καΜλου τών λοιπών έλληνικών χωρών

(ώς τών Στόβων εν Μακεδονίι,χ τού 5°" αί.) καΙ τών παραλίων της Μ. Άσίας (τού διπλού

ναού εν 'Εφέσl!1 εν τΌ άρχικΌ του μορφΌ) κ. άλλ., με~' ών άποτελεί ενα κύκλον τέχνης, ώς

εχουσα τας αύ.ας πρoϋπo~έσεις καΙ τας αύτας τοπικας συνΟήκας. Αί όμοιότητες αύται δεν

περιορίζονται εις τό σχημα καΙ τόν τύπον, - δστις άλλωςτε δεν εΙναι καΙ ό μόνος επικρατών

τύπος εις τας χώρας της Έλλάδος - άλλα καΙ είς όμοιότητας ύλικού, τοιχοδομίας, καΙ άρχι

τεκτονικών μορφών εις: Χόγχας, ίερόν, ~ύρας, παρά{}υρα καΙ τέλος είς τας μορφας,..τού γλυ

πτικού διακόσμου, περΙ τών όποίων άμέσως κατωτέρω πoιoύμε~α εκ~ενη λόγον.

'Όσον άφoρ~ εις τήν χρονολόγησιν της βασιλικης ταύτης τών χριστιανικών Θηβών της

Θ~σσαλίας, εκ της κατόψεως και της άρχιτεκτονικης καΜλου διατάξεως αύτης, ώς καΙ εκ της

δμοιότητος πρός ναους τού 5°1> καΙ τών άρχών τού 6°" αί., Ί]τοι της προ'ίουστιανείου περιόδου,

δύναται άσφαλώς να ύποτε%, δτι εντός τών όρίων τούτων πρέπει να καταταχ{}Ό. Ή κατω

τέρω γινομένη λεπτομερής εξέτασις τών άνευρε~έντων γλυπτών δύναται να κα{}ορίσl1 άκρι

βέστερον τήν γενικώτερον άποδιδομένην ενταύ~α χρονολογίαν τού μνημείου.
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52 r. Α. Σω<ηρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Β·. r Λ γ n τ ι Κ Η - Α Μ ΒΩ ι-;

ΑΕ Ι!):!!Ι

§ 4. Διάκοσμος τού ναού δια μαρμαρίνουάναγλύφου.-ΠρΟςδιακόσμησιντού εσω

τερικού της άνωτέρω περιγραφείσηςχριστιανικης βασιλικης εγένετο πλουσιωτάτηχρησις μαρ

μαρίνου άναγλύφου εις κιονόκρανα, επίκραναπαραστάδων και παραθύρων,γείσα, περιθυριή

ματα, διακοσμήσεις βήματος, σολέας, άμβωνος και λοιπών μερών τού ναού. Έκ τού πλουσίου

τούτου γλυπτικού διακόσμου,δμοιος τού όποίου δεν εχει παρατηρηθη μέχρι τούδε εις ετερον

παλαιοχριστιανικονμνη μείον εκ τών άνευρισκομένωνκατα τΓι τελευταία ετη εις τας χώρας της

κυρίως 'Ελλάδος, διεσώθη μέγα μέρος, ιΊκρωτηριασμένονάτυχώς κατα το πλείστον, ίκανον εν

τούτοις ναπαράσχll εις ήμας ίδέαντινα ου μόνον της λαμπρότητος τού παλαιού τούτου χριστια

νικού ναού άλλα και της καλλιτεχνικηςζωης, i'ιτ.ις ηνθει και είς τας κυρίως έλληνικας χώρας

μέχρι τών χρόνων τού 'Ιουστινιανού και περι της όποίας δεν εχομεν αλλο{}εν πληροφορία;'.
'Ως προς την ϋλην τών εξεταζομένων γλυπτών, αϋτη εΙναι εκ μαρμάρου, είλημμέ

νου εξ εγχωρίων κατα το πλείστον λατομείων, ύφισταμένων μέχρι σιΊμερον εν παρακμίl'

τοιαυτα περι τι,ν Νέαν Άγχίαλον εΙναι: πρώτον, το εν θέσει «μεγάλη βελανιδια» f] «τοί,

άγίου Γεωργίου» (πλησίον του προ της κωμοπόλεως ίιρμίσκου Καντήραγα) κείμενον λατομείον

(λευκον μάρμαρον μετιί λεπτών κρυστάλλων) καΙ δεύτερον το παρα το νεκροταφείον Ν.

Άγχιάλου (λευκοκύανον σκληρότερον τού πρώτου και μετα μεγάλων κρυστάλλων). Έκ τού

δευτέρου τούτου μαρμάρου εΙναι κατεσκευασμένα ου μόνον τα δύο τρίτα τών ήμετέρων γλυ

πτών, άλλα και πασαι αί βάσεις τών κιόνων και τα βά8ρα της σολέας και τού αμβωνος'

οί κορμοι μόνον τών κιόνων εκ λευΥ.ου μαρμάρου μετα κυανών και λευκοφαίων άποχρι;)

σεων εχουσι καταφανώς εξωθεν μεταφερ-οη, ΠI1')ανώτατα εκ Προκοννήσου. Δια πολλα διακο

σμητικα γλυπτα μέλη καΙ ίδίq τού κιβωρίου γίνεται χρησις τού άτρακίου {}εσσαλικού λί{}ου

καΙ τού ερυ8ρού λακωνικού (;) δια δε την Ι>ρ8ομαρμάρωσιν καΙ πλείστων ξένων μαρμάρωl·.

Πολλα κατώφλια τέλος εΙναι εξ ερυ&ρού καΙ μελανού τραχίτου λί{}ου προερχομένου εκ τού

παρα τας ΦΟιώτιδας Θήβας ("Ακετσι) γνωστού λατομείου. Οϋτως όλόκληρον σχεδον το ύλι

κον συνίσταται εξ εγχωρίου λί{}ου, δπερ εχει μεγίστην σπουδαιότητα, κα8όσον ή έπΙ τόπου

κατεργασία προδίδει την μεγάλην καλλιτεχνικην ζωην εν ταίς χριστιανικαίς Θή βαις τη; ,
Θεσσαλίας κατα τον Ε' ίδίως αίώνα.

Κατωτέρω εξειάζομεν όλόκληρον το ύλικον τούτο τού γλυπτικού διακόσμου, το προερ

χόμενον εκ της ήμετερας βασιλικης, προσάγοντες είκόνα τού καλυτέρου δείγματο; μεταξι'

τών όμοίων καΙ συγκρίνοντες εκαστον τούτων προ; τα γνωστα παράλληλα, 'ίνα διαφωτισ()ΊΊ

ή χρονολογία των καΙ ή {}έσι; των είς την εξέλιξιν της παλαιοχριστιανικης διακοσμητικη;.

1 Τεμάχια τι\·ά έκ το& γ).υπτιχοϋ τούτου διακόσμου του

"αού ΠΡΟ τώ,' ά\'ασκαφώ,' ησα\' έσπαριιέ\'α έπί τού χώρου,

τον ό:ιοϊο\' κατελάμβανΕ\' 11 βασι).ική, :tt:Qισι·Ηεγέ,·τα χαί

συΥΚΕ\'τρ(Ι)6έντα κατά πριίιτο\' είς το σχολείο\' Ν. 'Αγχιάλου'

τό σπουδαιότερα έξ αύτών εΙχον μεταφΕρ6η προ τών ά\'α

οκαφώ\' είς τά )Ιουσεία Βόλου χαί 'Αλμυρού. 'Εκ τούτων

τn·ά συ"επληρώδψια,' μετά ταϋcα δι' ίi.Hων cμημcί.cω,· εύρε·

δέ\,τω,' κατά τ.άς cί.νασκαφάς καί έξηγιΊδη οϋτω:; ή χρησιμο·

π:οίησις αύcώ,', άλλων δέ :τάλι ,. εύρέδησα,' όμοια μέλη

πιστο;ιοιού'οτα, δη καί (ά προηγουμέ"ως εύρε6έντα ά,·ηκο,·

εί:; τήν ήμεcέΡΙ1\' βιισιλική". Τά είς τά Μουσεία Βόλου καί

Ί\λμυιιοϋ μεταφερ6έ\'τα έπεστράφησω' έσχό-τω:; είς:-':. Άγχί·

αλο\', σπου κατηρτίσ6η είς οίΚ1Ίμα "οτίω:; της ά,'ασχα:τtιl·

μέ"ης βασι).ικίις εύρισκόμει'Ο" καί δωρηαέν ύπ:ό της I\ol\'()'
τητο:; :\. Άγχιάλου είς τη,· cί.ρxαιoλoγική,· ύπ:ηρεοίαν ίδία

συλλογή, συνααροισ6έ\'τω,'έκεί, πλη\· τώ\' διεσπ:αρμέ\'ω\'έ\·

τη περιοχϊl γ).υ:ττ(j,,·, καί ό).οκ).ήρου τού είς τάς ά\·α()~rι·

φάς cί.\·ευρε6έ\·τoς ύλικού τώ\' Κl\'ητώ\' cί.ρχαίων καί ίδίζι

τών μικρώ\' τεμαχίω\·. Τά μεγαλύτερα άρχιτεκτο\,ικα !It:i.Il

άφέ6ησα\' έπί τού χώρου τή:; ά\'ασκαφης είς η\. δέσιν ΚΗί

cί.νευρέδησα\·, μετεφέρδησαν δέ καί έταξl\'ομή6ησω' έ\· τψ

οίκήματι τά χαρακτηριστικώτερα έκ τούτω\·.
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ΑΕ 1929 Αί χριστιανικαι Θηβαι της Θεσσαλίας

1. Κιο

αί{}ριου, ατι

{}ησανεξακέ

δε έκ των λο

τεμάχια. Πλ

φορων. πάν

έκ τού αυτού

ρου κατεσκε

Ο.53μ. και δ

σεις τού'άβα

το σχημά τ

να έξέχωσι

<Ως β]

νας 53 και

εtς τα άπλο

στιανι)(α κο

ατινα περιο

των φύλλω

ακάν{}ου είς τέσσαρα, πληρούντα

τας γωνίας και άπλούμενα μέχρι

σχεδΟν των ελίκων. Στερούνται

καλύκων άκάν{}ου, φέρουσι δε μό

νον είς τας γωνίας έκφυλισμένας

ελικας έν είδει μικρού κύκλου. Είς

το μέσον τού κιονοκράνουαί Ελικες

ένούνται σχηματίζουσαι συνεχη

ταινίαν, άπο της οποίας έκφύεται

κλαδίσκος άκάν{}ου καταλαμβά

νων και την άπόφυσιν' ό κλαδίσκος

ούτος, πάντοτε διάφορος είς τα

διάφορα κιονόκρανα,άποτελεί την

μόνην παραλλαγην αυτων. "Εν

τούτων φέρει άντι κλαδίσκουκάν

{}αρον (είκ, 54), {}έμα, δπερ συχνώ

τατα, ώς γνωστόν, παρατηρείται

είς την παλαιοχριστιανικην τέχνην

και ίδί(~ είς ψηφιδωτά.

Ό τύπος των άπλουστέρων

τούτων χριστιανικων κοριν{}ιακων

κιονοκράνων μετα τεσσάρων μό

νον φύλλων είς τας γωνίας, όστις

νόκρανα.

άδες του αί{}ρίου. - Έκ των κιονοκράνων τού

ων άνευρε{}έντων κορμων των κιόνων, άνευρέ-

Είκ . .'3· ΓJ.J. ΚΙΟΙ'όκρω'α τώι' ΟΓοώl' τοίι αίΙΙ~Ιoι' rιϊ; Ηαοιλ,κ'ί, Α
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r. Α. Σωτηρίου ΑΕ 1929

εχει μείνει άνεξέταστος μέχρι τούδε, εχει μακραν σειραν παραλλήλων είς τας έλληνικας

χώρας τού Βυζαντίου, μεταξυ δε τούτων ολίγα είναι χρονολογημένα.

Το άρχαιότερον κιονόκρανον της σειρας ταύτης είναι το προερχόμενον εκ τού άγίου

Μηνα της Αιγύπτου ' δμοιον τού όποίου ύπάρχει εις το Μουσείον ΚαΙρου 2 . ταύτα άποτε

λούσι την προβαftμίδα τού τύπου τούτου, διότι αί ελικες είναι άκόμη εις αυτά, δπως και εις

τα άρχαία, διπλαί με ζεύγος έσωτερικων τοιούτων, ή δε μορφη της άκάν{)-ου με τα επιμήκη

ακρα των φύλλων είναι χαρακτηριστικη δια σειραν κιονοκράνων τού τέλους τού 4°" αιωνος.

Των άρχων τού 5°" αιωνος εχομεν δμοια κιονόκρανα εις τον ναον τού άγ. Δημητρίου της

Θεσσαλονίκης (εις το τρίλοβον παράftυρoν τού νάρ8ηκος), μικρότερα το μέγεftος καΙ με εξε

χούσας τας γωνίας, ώς είναι συνήftως τα ρωμα'ίκά 3, προερχόμενα πι{)-ανώτατα εκ τού πρώτου

ναού τού Λεοντίου (412). Τού τέλους τού 5°" καΙ των άρχων τού 6°" αί. είναι τα κιονόκρανα

της βασιλικης τού άγίου Άπολλιναρίου τού νέου εν PαβένVΊl" εις τα όποία αί ακαν{)-οι

δεν εχουσι την ισχυραν διάπλασιν των προηγουμένων. 'Όμοια κιονόκρανα εχρησιμoπoιή{jη

σαν εκ δευτέρου εις το Φετιχιε ΤζαμΙ Κων/πόλεως', καΙ εις τον νάρ8ηκα τού αυτόftι ναού

των άγίων Θεοδώρων (Κιλισσέ) 6. Έν Έλλάδι εύρίσκονται δμοια κιονόκρανα εις τους δύο

άνατολικους κίονας της βασιλικης της άγ. Παρασκευης της Χαλκίδος ταύτα είναι ίκανως

λεπτότερα των λοιπων προσετέ8ησαναρα κατα τας επισκευας των Φράγκων, χρησιμοποιη

ftέντος ύπάρχοντος ύλικού, 'ίσως καΙ εκ τού αυτού ναού' δμοιον προς αυτα κιονόκρανον

σΙΡζεται εις το Μουσείον Χαλκίδος 7. Τέλος αλλα εύρίσκονται εις τα Μουσεία Θεσσαλονίκης

και Κορίν{)-ου, εις Μονην τού Τσάγεζι 8, εις την νεωστΙ άνασκαφείσαν παλαιοχριστιανικην

βασιλικην Όλύμπου Άττικης καΙ αλλαχού.

Έκ τού μεγάλου άριftμού των σφζομένων άπλουστέ(ιων τούτων χριστ. κοριν{tιακων

κιονοκράνων βλέπομεν, δτι ταύτα εκ παραλλήλου προς τα πλήρη κοριν{)-ιακα καί τα λεγόμενα

{)-εοδοσιανά, άπλα η μετα ζΙΡων, άποτελούσιν ενα των κυριωτέρων τύπων κιονοκράνων άπο

τού τέλους τού 4°" μέχρι των άρχων τού 6°" αιωνος, ητοι προ των χρόνων τού 'Ιουστινιανού.

"Αν κατα το διάστημα τούτο ό τύπος καft' δλου τού κιονοκράνου δεν τροποποιείται ή διά

πλασις δμως των φύλλων της άκάν{)-ου ύφίσταται εξέλιξιν, δπως καΙ εις τα πλήρη κορινftιακά,

οϋτω δε εκ της μορφης καΙ της τεχνοτροπίας της άκάνftου δυνάμε8α άκριβέστερον χρονικως

ταύτα να κα{)-ορίσωμεν. Αί ακαν{)-οι τού ήμετέρου κιονοκράνου βα8έως ειργασμέναι καΙ με

τα ακρα των ένούμενα εις την κάτω στεφάνην των φύλλων, τα δε ανω άβα{)-ως άπλούμενα

επι της επιφανείας τού καλά{)-ου, εχουσι τον μαλακότητα καΙ την ευλυγισίαν τού οργανικού

φύλλου δπως εις το κιονόκρανον τού άγ. Μηνα. Άλλ' ενιρ εις εκείνο και εις την μορφην

καΙ εις την διακοσμητικην ενωσιν των φύλλων ύπάρχει άναζήτησίς τις, εις τα ήμέτερα ή δια

κοσμητικη διάταξις της άκάν{)-ου είναι στα{)-ερα οϋτως ωστε οργανικη ζωη καΙ διακοσμητι

κότης ισορροπούσι πλήρως. Τούτο παρατηρείται κατα το πρωτον ημισυ της Ε' έκατοντ, όπότε

συμπίπτει καΙ ή καλυτέρα αν{Jησις τού διακοσμητικού άναγλύφου. Μετα τα μέσα τού 5°"

Ι Katιfl1lOnn, Die Mena!;stadt, J. J~eίΡί'.ίg. 1910. Taf. 68
;τρβλ. χα; Τ.1. 70 . 73.

2 W"gand. έν ΑΙΙΙ. ΜιΙ.. χχχιν Πίν. ΙΙΙ 1 χαί 2 ~ρβλ.

καί SIrzyg()wski, KoptiscIte Kunst ΝΟ 7350.
3 Βλ. είκόνα έν Dith/· ι~ T01JrllfQIl. Sαlrtdin. Les πιοηο

111ents cl1retiel1s de SaloniqιIe, !>aris, 1918 είκ.29.

4 Ωι~M, Ra venl1a, Paris, 1907, σ. 48. Βλ. χαί ετερον ομοιον

κιονόκρανον άποκείμενον είς τό Μουσείο\' Ραβέννης έν lYti·

gft11(1 ε. ά. Πί\,. 11, 8.
5 Slrz)Jgo"J!ski, Β)'ι. I>enkrnaler, \Viel1, 1893 11, Πίν. 15.
6 ,1/t'/ingnt, Β)'Ζ. cllurc!tes in COI1;'pel, Ιοηdοl1, 1912.

Πί,·. XXJV.

7 Βλ. έ\, Δελτίφ Χριστ. 'Εταιρείας 1925, είκ. 1 σελ. 89.
8 r. Σωτηρίου, έν Έπετηρίδι τής Έταιρίας βυζω'ΤΙ

νQΙ\' σπουδών, του έτους 1928 σελ. 364 είκ. 14 (<1\·ω).
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ΑΕ 1929 ΑΙ χριστιανι"αι ΘηΡαι της Θεσσαλίας

Είκ. ::Ι,ί. •Α ιιτυρεΟέ",ιι τι;μάχια τώ" μαρμαρί,ιιύ1' :ταραοτάδω))

του 1ιΙ',?ρίου.

αιωνος άρχεται να ύπερισχύη ή διακοσμητικότης και ν' αποβαίνωσιν αί άκα~oι όλοεν σχη

ματικώτεραι. Είς τα κιονόκρανα: των Στόβων(πεΡI το ετος 500· πρβλ. Egger, ε.α. είκ.29,30),

της Ραβέννης (τού τέλους τού 50" - άρχων τού 6°" αίωνος βλ. 'vVeigand, ε.α. πίν. ΙΙ 8) τού Θεο

λόγου Έφέσου (της έποχης τού 'Ιουστινιανού βλ. Σωτηρίου, Άρχ. Δελτίον, 7°'", σ.169, είκ. 41)
δυνάμε6α να παρατηΡΙ1σωμεν την τοιαύτην βα6μιαίαν αϋξησιν της σχηματικότητος. Ή όμοιό

της είς την κατασκευην και τεχνοτροπίαν της ακάγ60υ τού ήμετέρου κιονοκράνου προς τα

κιονόκρανα: τού νάρ6ηκος τού άγ.Δημητρίου Θεσσαλονίκης(412)καl τού κίονος τού Μαρκια

νού έν Κωνσταντινουπόλει (456) δεικνύε~ δτι μεταξυ των χρονικων τούτων όρίων δύνανται

και τα ήμέτερα ν' αναχ6ωσι.

Έπl των κιονοκράνων τούτων τού αί6ρίου ησαν τοπ06ετημένα βαρέα και ά-ίτλα έπι&ή

ματα (ύψ. 0.40, κάτω 0.50 μ., και άνω 1.00ΧΟ,78 μ.) φέροντα ώς μ6νον διάκοσμον ανα

γλύφους λατινικους σταυρους έπl των

δύο αύτων οψεων (βλ. ανωτ. είκ. 40). Έξ
αύτων ανευρέ6ησαν πέντε άκέραια και

τρία άλλα είς μεγάλα τεμάχια.

ΑΙ παραστάδες, είς τας όποίας κατέ

ληγον προς άνατολας αί κιονοστοιχίαι τού

αί6ρίου δ~ν ιΊσαν κτισταl άλλiι. μαρμάρι

ναι μετα γλυφων κατα ~λληνoρρωμαϊκα

πρότυπα, έχουσαι συνηνωμένην βάσιν και

ίδιαίτερα έπίκρανα. Κατα την αποχωμά

τισιν τού νάρ&ηκος και τού ανατολικού

μέρους τού αί6ρίου ανευρέ&ησαν έννέα

τεμάχια έκ τωγ παραστάδων τούτων κο

σμούμενα με ώραίας βα&είας ~'λυφας είς

τας τρείς αύτωγ πλευράς (είκ. 55)' ή

οπισ{}εγ άφέ&η ανεπεξέργαστος έπειδη

έστηρίζετο έ;τι τού τοίχου. Μεταξυ των

ανευρε6έντων τεμαχίων, το εν-ο ύψους

1.20 μ. - διασφζει και την συνηνωμένψ

ύψηλην βάσιν (ύψ. 0.42 μ., πλάτ. 0.48 μ.

βλ ' '41' . β' ". ανωτ. εικ. αριστερα πρ Λ. και απο-

κατάστασιν έν είκ. 56). Ί [ βάσις αύτη εφαρμόζει ακριβως είς τα απoκαλυφtJέντα 6εμέλια

των παραστάδων παρα τον ανατολικυν τοίχον τού αί6ρίον, αποτελείται δε έκ πλίν{) ου,

σπείρας και τροχίλου είς (\ύο σειράς '. 'Έτερον ανευρε&εν τεμάχιον προέρχεται έκ τού ανω

τάτου μέρους της παραστάδος (βλ. έγ είκ. ;">-} δεξια) οϋτως, ίόστε 11 αποκατάστασις αύτης να

να είναι δυναTlΊ, ώς δεικνύει το παρατι{)έμενον σχέδιον (είκ. 56) ένθα και ή τομιΊ και

ή κατατομΊ] της βάσεως.

λί μαρμάριγαL ;ταραστάδες έφερο\' κοριν6ιάζοντα έ;τίκραγα ανάλογα ;τρυς τα κιονό·

κρανα του αωρίου. 'F:x τούτων αγευρέΗη εγ (είκ. 57) (ϋψ. Ο ..'Jllμ ;τλευρα ίίβακος 0.Ι'8μ.) Ίικρω-

1 Περί βάσεω\' ;ταραστάδω\' βλ. \\·CigaIHl. ε.ά. σεΙ 16 κέ. έ,·{)ιι ύ:τάρχει και )1 σχετlΧιΊ βιβλιογραφία.
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ΑΙ χριστιανικα! Θήβαι τής ΘεσσαλΕας 57

Ει·κ. 57. Ά ..ειψεΟέ,. ΚIOI.όκραι'ον παραοrάδος 10ϋ αίΠριΌι"

τηριασμένον εις την βάσιν αύτού.καΙ κατα τα άνω άκρα τού άl3ακος καΙ ετερον μικρον τμημα

δευτέρου έπικράνου προερχόμενον έκ της κάτω γωνίας. τα μεγάλα φύλλα τγίς άκάνθου, δύο

κάτω καΙ τρία ιϊνω, έξ ων τα γωνιαία φαίνονται ώς ήμίφυλλα εις την κυρίαν ι')ψιν, καλύ

πτουσιν ένταύ{}α όλόκληρον την έπιφάνειαν τού σώματος τού έπικράνου. "Ανωθεν τών

φύλλων ίιπηρχον τα καλυκοειδη φύλλα άκάν{}ου πι{}ανώτατα δε καΙ ελικες εΙς τας γωνίας,

ταύτα δμως εχουσιν άποκρουσ{}ή. Ό άβαξ κοσμείται δια κυματoειδo~'ς ελικος κισσού, ή

δε έν τιj) μέσ«J άπόφυσις, κατερχομένη μέχρι τού μέσου φύλλου, φέρει κάλυκα έξ ή μιφύλ

λων άκάνΌου.

Το ώραίον τούτο έπίκρανον είναι είργασμένον κατα την ήμιδιάτρητον τεχνικήν, ένσαρ

κώνει δε κα{}αρώτερον το κυριαρχούν πνεύμα της γλυπτικης κατα τον 5°" αιώνα. Αί άκανΌo~

όμοιόταται προς τας άκάνΌους τών κιονοκράνων, είναι ένταύ{}α έσκαμμέναι βα{}ύτερον καΙ

κα{}ως έφάπτονται πάντα το. αίχ

μηρα άκρα προς άλληλα, τα διά

μεσα κενα τονίζονται ζωηρώς,

ι'δστε εις την σκιάν των το σώ μα

τού έπικράνου έξαφανίζεται τα

δε φύλλα φαίνονται ώς διάτρητα.

Οϋτως ή ϋλη άποβάλλει την έν

τύπωσιν τού βάρους, αί δε άκαν

{}οι χωρlς ν' άποβάλωσιν δλως

την έλληνικην όργανικήν των

μορφην παρέχουσι την έντύπω.

σιν έλαφρού δαντελλωτού διακό

σμου. Το ήμέτερον έπίκρανον

συγκρινόμενον προς το δμοιον

της παραστάδος της Χρυσης Πύ

λης της Κων/πόλεως (άποδιδό

μενον εις την έποχην Θεοδοσίου

τού μεγάλου, άλλ' άποδειχ{}εν ύπο τού Weigand ώς εργον έπΙ Θεοδοσίου τού ιη ι δεικνύει

εις την τεχνοτροπίαν στενην όμοιότητα προς αύτο παρα την διαφοραν της μορφης της άκάν

{}'ου. Εις τα της Χρυσης Π ύλης δηλ. κιονόκρανα αί άκανΌοι δεν άποσχίζονται εις πεντά

φυλλα, ώς εις το ήμέτερον, άλλ' εις τρίφυλλα κατα έπικρατούσαν μορφην της άκάνθου κατα

'τον 50ν αιώνα. 'Όμοιον !:πίκρανον άνευρέ{}η έσΖάτως εις την βασιλικην τού Δίου' 2 τούτο εις

την μορφην της άκάν{}ου άκολουθεί ρωμαϊκα πρότυπα με τας χαρακτηριστικας βα{}είας

χαραγας μεταξυ τών μερών τού φύλλου αντΙ τών «όφ{}αλμών», εύρίσκεται δε πoλi, πλησίον

προς τα ρωμαϊκα γλυπτα τών έσχάτων χρόνων-λ. Ζ. τού Σπαλάτου-καΙ άποτελεί μίαν

προς κατάπτωσιν έξέλιξιν αύτών' είναι πι{}ανώτατα εργον τού τέλους τού 40υ αιώνος. Ί~αν

παραβάλωμεν το κιονόκρανον τού Δίου προς το της Χρυσης Πύλης καΙ προς το ήμέτερον,

βλέπομεν καταφανώς με πόσην νέαν όρμ11ν έζωογονήθη ή γλυπτικη κατα τον 5°" αιώνα.

1 Str:ygowski ]abrb. d. deutscl1. Arcb. 11151. 1893. 0.10.
πρβΙ καί \Veigan<I, ε. ά. σελ. 8.

2 Βλ. ΠΑΕ. τοϋ ε<ους 1928, οελ. 9! ,,'fio έδηιιοοιεύfiη

τό χιο\'όχρω'ον τοίltO έν έχθέσει ;τερί (6')\' ά"ασκαφίη' τού

Δίου έ,· MαχεδO\'ί~ ύ:τό τού έρευ,·<ίη·τος είσέτι τή\' ά\'Ευρε·

6είοαν έκεί χριοτ. βασιλική\' κα'6ηΥητοϋ r. !ωτηριάδου.
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58 r. Α. Σωτηρίου ΑΕ 1929

2. Κιονόκρανα τού κυρίως ,'αού καί τού τριβ'ίλου τού νάρ{}ηκος. - Έκ τών αρχιτε

κτονικών μελών της βασιλικης - πλην τού στυλοβάτου καί τών κατά χώραν βάσεων τών

. Ει'κ. 5Η - [;,9. 'Α.'ιυρεΟέlιιο Οεοδοσιακά κιονόκρανα ιoιJ κ(ίιω ι:ρόφου nϊς Νασιί.lκ'ίς ./.

κιόνων, περl ών εγένετο λόγος ανωτέρω - εύρέ{}ησαν πέντε δμοιαι <Χλλό: μικρότεραι βάσεις

ανήκουσαι είς τά ύπερφα' επίσης ανευρέ{}ησαν δύο ακέραιοι κίονες, εξ ών ό είς προέρχεται
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ΑΕ 1929 ΑΙ lριστιαvικα, Θήβαι τής Θεσσαλlας 59

εκ τ~ς κάτω κιονοστοιχίας (ϋψ. 3,50 μ., κάτω διάμ. 0,56μ. και άνω 0,48μ.) και ό ετερος εκ

των ύπερΙΡων (ϋψ. 2,50μ., διάμ. 0,4~μ. κάτω καί 0,40μ. άνω) ως και δέκα μεγάλα τμήματα

κιόνων πάντα εκ λευκού προκοννησιακού μαρμάρου.

Έκ των κιονοκράνων της βασιλικης, αί διαστάσεις το)ν όποίων άνταποκρίνονται προς

τους κάτω κίονας, άνευρέ{}ησαν τέσσαρα σχεδόν άκέραια, δύο είς μεγάλα τμήματα και πλη{}ος

μικρων τεμαχίων. Άνήκουσι δε ταύτα είς τον γνωστότατον και κατ' εξοχην διαδεδομένον

τύπον κατα τον i!i0V αί. τον λεγόμενον «{}εοδοσιανόν», τα πολυάρι{}μα σφζόμενα δείγματα

τού όποίου παρουσιάζουσι πλείστας δσας ελαφρας ποικιλίας είς τό γενικόν σχημα, την τεχνο

τροπίαν, την μορφην των μεγάλων φύλλων, τον διάκοσμον τού άβακος κλπ. τα ήμέτερα εχου

σιν ωραίον σχημα με τας γωνίας λίαν έξεχούσας. τα δύο εκ των τεσσάρων άνευρε{}έντων

σχεδόν άκεραίων (είκ. 58 και 59) (ϋψ. 0,60μ., ι'ίΡακ. 0,70μ. και διαμ. 0,48μ.) δεν είναι εντελως

δμοια' εχουσι τα δύο είδη των φύλλων; ων γίνε

ται χρησις είς τα {}'εοδοσιανά,ητοι τό άπλούν και

τό συν{}ετωτερον, τό περιβαλλόμενον δηλονότι

ύπό δύο ή μιφύλλων εν ειδει πλαισίου εκ λοξων

φύλλων, ως είναι τα γωνιαία φύλλα τού κιονο

κράνου της είκ. 59' άλλαι μικραι διαφοραι παρατη

ρούνται είς ττιν άπόq;υσιν και τας μεταξυ των δύο

έλίκων γωνίας, ,α'ίτινες κοσμούνται πάσαι κατα

διάφορον τρόπον (κλάδοι κισσού, ήμίφυλλα δια

τρήτου άκάνθου, επάλληλα φύλλα δάφνης κλπ.).

τα ήμέτερα κιονόκρανα συγκρινόμενα προς

τα πολλα παράλληλα εν ταίς έλλη'Ι'Lκαίς χωραις

και τίϊ Ίταλί~ι·, παρουσιάζόυσι τας στενωτέρας

άναλογίας εκτελέσεως προς τα των ναων άγ. Πα

'ρασκευης και άγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης (5°" ΕΙκ.6Ο, Θεnδooιακ(,ν κιονόκρανον "ιυ ΜουοΙου Koyi,"?ov.

αϊγ, Ραβέννης 3 Τσάγεζι4 και ίδίως προς τα μη

μελετη{}έντα είσέτι κιονόκρανα τού Μουσείου Κορίν{}ου εν των όποίων και παρα{}έτομεν

(είκ.60). Έπίσης δεν ύπολείπονται πολυ ως πρός την επιμελη εργασίαν πρός τα κιονό

κρανα της Μονης τού Στουδίου Κωνσταντινουπόλεως και τού εκεί{}εν μεταφερilέντoς εν

Μουσείφ Βερολίνου>, ατινα εΙναι οί καλύτεροι αντιπρόσωποι τού είδους τούτου.

τα επι των 1~εoδoσιανων τούτων κιονοκράνωντοπο{}ετημένα ύψηλα επι{}ήματα ησαν

δμοια προς τα τού α ί{}ρ ίου, δλως άπλα με ενα άνάγλυφον σταυρόν. Έξ αυτων μόνον εν

άνευρέ{}η κατα την άνασκαφην της βασιλικης άκέραιον, πολλα δε είς τεμάχια.

Διάφορα είναι τα κιονόκρανα τού τριβήλου, ητοι των δύο κιόνων μεταξυ νάρ{}ηκος και

βασιλικης. Εύρέ{}ησαν άμφότερα κατα την άνασκαφην τού νάρ{}ηκος ατυχως λίαν 1]κρω

τηριασμένα.

Ι Βλ, συγ:ι.έ,·τρωοο· ύλικοϋ έ" sIl·:;yg()~iJski. )fjttei1. d.
detιtsc)}<>1l arc1). 1I1stitιιts 1889 χιν σ_ 281 κ.έ.IA1ΙY~lII ΒιιΙl.

d. corr. lIell. \'ιι.χι 1892 σ. 211. \V,ι/f� Alfcllr, ιι. Β)'Ζ.

Denkιnίίler Ι σ. 54. Α/In:, GesclIicI1tc d. altcllr. Kapitel1s.
1913, σ. 6, κ. άλλο

2 Βλ. είκό"α έν DielII Le ToLIrneatl :ι.αί Saladin, ε. ά..

ρι. νιι) και xxIιr.

3 Βλ. εί:ι.ό\'« έ,· J....atIrent. ε. ά. fig. 2.
4 ~ωτηρίoυ, έ,· 'I':πεtηρ. Έτ. βυζ. σπουδώ,', 1926, είκ. 4.
5 Βλ. είκόνα έν \\"n1ff, ε ά. :-';0 160.
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60 r. Α. Σω,ηρΙου ΑΕ 1929

'Ως βλέπει τις είς τας είκι\νας (είκ. 61 καΙ 62) τα κιονόκρανα ταύτα (ϋψ. O.fi2, πλευρα
άβακος (),6~ μ.) άιήκουσιν είς το είδος των φερόντων προτομας ζΙΡων είς πρωτότυποΙ' δμως

πιιραλλαγήν. Τα κιίτω μέρος των κιονοκράνων περιβάλλει ό συνή81]ς στέφανος έξ όκτω φύλ

λων λεπτης ά"άν80υ. Εις τας γωνίας f.κτείνονται προς τα έξω λέαιναι έν προτομΌ κρατο;;σαι

δια tIiJI' έμπροσ8ίων αύτων ποδων μικρούς κριούς, τα μεταξύ δε των λεαινων κενα πληρούσι

τέσσαρες ζωηραΙ λεοντοκεφαλαΙ με 1]μιάνοικτα στόματα είς καλην έργασίαν. Ό άβαξ, δλως

άπλοίις, ί-'χει είς τας έξεχούσας γωνίας tllν πλάκα έλευ{Iέραν συνδεομένην μόνον δια τριπλων

συνδέσμων με τας κάτω8ι κεφαλας των λεαινων' φέρει είς το μέσον ώς άπόφυσιν δύο ελικας

έκ χονδροϋ στελέχους, τού όποίου το κάτω μέρος δεν διεσώ8η. 'Εκ των μικρων κριων άνευ

ιιΈUησαν τέσσιιρα μεγάλα τεμιίχια των σωμάτων αύτων ούχΙ όμοιομόρφως είργασμένα

. Λ/κ. 1;1 - 62. Λιονόκραι'α ιου τριβήί.οι. του l'fίρΟηκο;.

(είκ. 63)' άλλα εχουσι καλην ;:τλάσιν, ώς τα δύο κάτω άριστερα καΙ άλλων οι πόδες δηλούν

ται δια χαραγων ώς εΙναι το μεμονωμένοΙ' σωμα άνω. 'Η μόνη διασω{tεiσα κεφαλη κριού

είναι είργασ,ιένη με ικανην φωτοσκίασιν.

τα τμήματα ταύτα των κριων τα διασιρζοντα καΙ τα άκρα των ποδων των λεαινων, οι

ονl'χες των όποίων έμπηγνύονται είς τα νωτα καΙ το σττι{)ος αυτων, έπιτρέ,;τουσιτην άποκατά

στασιν τού κιονοκράνου ώς δεικνύει το παρατι8έμενον σχέδιον (είκ. 64). Οι μικροΙ κριοΙ

με την κεφαλην έστραμμένην προς τα έξω ευρίσκονται έκατέρω{)εν των λεοντοκεφαλων είς

τας δύο των προσόψεων τισν κιονοκράνων οϋτως, ι'ίιστε αί πλευραΙ αυται να κοσμωνται με

πέl'tε κεφαλας ζΙΡων, δύο των λεαινων είς κατατομίιν, δύο των κριων είς τρία τέταρτα, καΙ

της κεφαλτις του λέοντος είς το μέσον είς ώραίον καΙ ιίρμονικον σύνολον. ΤΟ δλως έξεργον

και ιιι πλήρης ιιλη{)είας μορφαΙ των ζιi>ων καΙ ίδίq. τιί)ν μικρων κριων των συν8λιβομένων

μεταξυ των γαμψονύΖων των λεαινων προδίδει f:va τόνοΙ' παλλομέI'1]ς ζωης είς τά κιονό

κρανα τιιύτα.

Κιονι\κρανα με στέφανον φύλλων είς τη\' βάσιν και ζψα ιΊ πτηνα είς τας γωνίας είς

:τοικίλας παραλλαγαςείναι, ώς γνωστόν, τύπος λίαν άγαπώμενος κατα τον 50\' αίωνα ι.

1 Βί.. σειρά\· έξ αίιτώ\' έν 8,.i'II~I·, ΚounIIes arCI1i\"eS des 11lίSSί0ll$ scieI1tifiques Paris, Ι~ Ι Ι, I,'asc. 31 ο. 32.
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ΑΙ χριστιανικαί Θήβαι τής Θεσσαλίας

Ε/κ. 64. Άποκαιάσroσις κιcνοκρ&.νου τού ιρι6ήλ()v ιου νάρθηκα;.

.,1

Είκ. 6Η. .ΑΝυρεΟέ,'ro τεμάχι« ΚΙΟ)'uκράι'ΟΙ' ιου 19t6,ji.l)v ιου JιιλρΟηκο:.
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(")'- r. Α. Σωτηρίου Λ" 1929

τα ήμέτερα προσ{}έτουσιν εις τήν σειραν ταύτην μίαν τών πλουσιωτέρων και ώραιοτέρων

παραλλαγών. Έκ τών μέχρι τούδε γνωστών κιονοκράνων τού είδους τούτου εν κιονόκρανον

τού Μουσείου Ραβέννης θα ήδύνατο ώς παράλληλον να 1'tεωρη{}ii με τήν διαφοραν δτι

τούτο εχει κληματίδα κάτω και είναι άδρότερον τού ήμετέρου είργασμένον ι.

Είς αντί1'tεσιν προς τήν έλληνικήν πλαστικότητα τών κιονοκράνων τούτων τού τριβήλου

τα ανωiJ'εν αυτών έπι{}ήματα εφερον διάκοσμον δλως έπίπεδον άπλούμενον έπι όλοκλήρου

της έπιφανείας αυτών. Έκ τών έπι1'tημάτων τούτων διεσό>{}η εν μόνον (ϋψ. 0.39 μ., κάτω

0.50 χ 0.49 μ., και ανω 97 χ 0,72 μ.) είς αρίστην κατάστασιν (είκ. 65). Μεγάλα φύλλα

λεπτοτάτης ακάν1'toυ ύψούνταιέλαφρώς καμπυλούμενααπο της βάσεως τού έπ&ήματοςEv1'ta

Ει·χ. 65. 'Επ{Οημα κιονοκράνου τ<,ϋ τρι6ήλου του ,ιάρΟ'1κος.

ύπάρχει αστράγαλος. Αί ακαν1'tοι ευ1'tυτενεϊς είς τας δύο στενας πλευρας έν μορφΏ δε κάλυ

χος είς τας μακρας καλύπτουσιν, όμΟύ με τα τέσσαρα γωνιαία φύλλα, έ~ είδει τριχάπτου όλό

κληρον τήν έπιφάνειαν τού έπι{}ήματος χωρις ν' αφίνωσιν ουδαμού να διαφαίνηται το σώμα

αυτού. Άκόμη και το μικρον τριγωνικον κενόν, μεταξiι τών έν είδει κάλυκος φί'λλων είς το

κέντρον τών μακρών πλευρών ανω, πληρούται ύπο δύο διαγωνίως τοπο{}ετημένων 11μιφύλ

λων πτεροειδούς ακάν1'tου ανευ όργανικης τινος συνδέσεως 2.

'Έχομεν και είς το έπί1'!ημα τούτο τ.ήν ίδίαν αρχήν τέχνης, δπως και είς τα έπίκρανα τού

αίθρίου, αλλ' 11 έντύπωσις τού αβαρούς είς τον άβρον διάκοσμον φ&άνει έδώ είς το επακρον.

τα φύλλα δεν στερούνται όργανικης τινος διαπλάσεως, αϋτη Όμως καταπνίγεται έκ της :ιλη-

1 Βλ. Brcl,ier, έ. ά. σ.36. ΡΙ. ΙΙ f'.
2 Τοιαίιται συμ;τ).ηρώσεις τών κενών παρατηροϋ\'ται

συΧ"ώτατα είς τη\· βυζανιn·ήν διακοσμητική\' είς μορφη\·

τριφύΗου, κάλυκος κ).Α. Τό ημέτερο" έ,·Ουμίζει τάς ά;τ).ου·

στέρας κορω\·ίδας των παί.αιοαραβικών έ:tιτυμβίω,' ;τλακών

τοϋ 901J αίώ\'ος (:τρβΙ 8trz;'g01"sl·j Ornal1IeIIte altarabi·
SC!1CIl Grabsteinen έν !sl'l11l 11, 4, 191 Ιπρβί.. τοίί αύτοϋ καί

;\ltai Iran u. VolkennIHlernllg, Lcipl.ig, 19171 σ. 82 κ.έ.).
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σμονης της διακοσμητικότητος ή ήρεμος καΙ μόλις δηλουμένη κίνησίς των καΙ ή λεπτοτάτη,

άδιάκοπος εναλλαγή φωτος καΙ σκιας προσδίδουσιν εντονον ρυ~μoν εΙς τον δαντελλωτον

τούτον διάκοσμον.

Τέσσαρα μεγάλα φύλλα άκάν{}ου εις τας γωνίας εΙναι ό συνή~ης διάκοσμος εις παλαιο

χριστιανικα επι~ματα ι έξ έλληνικών προτύπων2• Ή πλευρα με το διπλούν εν είδει κάλυ

κος φύλλον εν{}υμίζει κιονόκρανα τού Σεργίου καΙ Βάκχου 3. Ή πλευρα με τας εΜυτενεϊς

άκάν~oυς εχει άναλογίαν με τα κιονόκρανα τού άγ. Στεφάνου Βι{}υνί ας 4, καΙ με τα επίκρανα

τών παραστάδων της Άγ. Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως$, αν καΙ εις τα εργα τού 60ν αιώνος

τήν άπομάκρυνσιν άπο κά~ε φυσικότητα κα{}ιστ~ μεγαλυτέραν ή εν τφ κέντρφ εξόγκωσις.

Παρ' δλας εν τούτοις τας άναλογίας αύτας το επί1tημα τούτο εν τφ συνόλφ του εΙναι μονα

δικδν νέον άπόκτημα μή εχον ετερον άκριβες παράλληλον μέχρι τούδε.

Αί παραστάδες εις τήν άνατολικήν καΙ δυτικήν άπόληξιν τών κιονοστοιχιών της βασι

λικης δεν ήσαν μαρμάριναι, δπως τού αι~ρίoυ, άλλα κτισταί, εφερον δε άντΙ συμπαγών επΙ.

κράνων πλάκας επενδύσεως. Δύο

άνευρε~έντα τεμάχια άναγλύφου

πλακΟς(πάχ. Ο,Ο8μ. σφζόμενονϋψος

Ο,42μ.) με το 5πισ~εν μέρος άνεπε

ξέργαστον, τε{}ραυσμένα δυστυχώς

πανταχό{}εν, προέρχονται κατα πα

σαν πι~ανότηταεκ τών παραστά

δων της βασιλικης, ήτοι εΙναι πλά

κες επενδύσεως τών επικράνων των

(εΙκ. 66). Ό διάκοσμος αύτών

εΙναι διηυ~ετημένoς εις δύο ζώνας:

άνω{}εν βάσεως εκ λοξών φύλλων

υπάρχουσιν 5ρ~ια φύλλα άκάν{}ου

λεπτεπιλέπτου διακοσμητικης μορ- f:Ix. 6Ο. Πλάκες 'πεο'δύσιως iπ,κρά,'ων ιών παρασrάδων ιής βασιλικής.

φης, διάτρητα εκ τών πολλών όπών

τού τρυπάνου' το εν τεμάχιον διασιρζει τα άναδιπλούμενα άκρα τών άκάν~ων φέροντα καΙ

αύτα τρείς σειρας όπών. Ή άνω ζώνη χωριζομένη δια γλυφης είς το εν τεμάχιον, δια γλυφης

καΙ άστραγάλου εις το άλλο, φέρει άπoκρoυσIJέντα διάκοσμον άπο συστρεφομένην εν στρο

βίλφ ακαν{}ον, ώς δεικνύουσι τα υπάρχοντα ίχνη. ·Ομοια επίκρανα συναντώ μεν εις τον ναο"

τής S. Maria Antiqna της l'ώμης εκ προκοννησίου μαρμάρου, ατινα όμολογουμένως εΙναιάπο

τα ώραιότερα τού εϊδους τούτου 6. Ή αύτή δίάταξις παρατηρείται καΙ εκεί, το αύτο ~έμα,

άλλ' ή τεχνοτροπία εΙναι πλήρης σφρίγους υποδηλούσα τήν άρχήν τού 5°" αιώνος καΙ εργα

σίαν της πρωτευούσης. Ό διάκοσμος όμοίων πλακών επενδύσεως επικράνων εις τον αγιο"

Δημήτριον Θεσσαλονίκης, εκ τών βεβαιοτέρων λειψάνων τού άρχικού ναού τού 5°" αιώνος

ώς εκ της τέχνης των, εχει άναλογίαν μόνον ώς προς τήν κάτω ζώνην με τα δμοια φύλλα

1 ΠQβλ. \Vu!ff έ. ά. :0;0 162, 163.
2 Ποβλ. HiIIer \.. Gertinger, Die In:iel Tbera 0.26".
3 Βλ. είχόνα έν (;urlitt, Die naukun~t KonstantinopIeIs.

Ι εΙκ. 48.

4 Αππυ.! ΟΙ Rr. 5choo\. 1906 . 7 α.282.

5 Βλ. εΙκόνα έν GurIitt i. ά. είχ. 5ί χαί πίν. 8,0.
6 Βλ. είχ. έν Allen, Gescbicbtt des aItcbristIicben Kapt.

,.Hs, 1913, Πίν. 11 εΙκ. 2.
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Είκ. 67 - 68. 'Λ)/Ι1ιρει7ί,ιιο άκέραιa κιο"όκροJlΟ ιών υπερι!ιω'ν,

Ε:ίκ. ΜΙ. 'ΑνΙVΡΙΟI~Ι'ια rιιη'ιιαra Κ/ΟI'ΙΙΚΡUJ'ωl' ιώι' ί.·.7εO_Ι'~('H' .η",' Ι'Ιaοι;.ικη;.
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της άκάν&ου Ι . "Ομοιαι έπενδύσεις έπικράνων άποκείμεναι εις το Βυζαντινον Μουσείον

Ά&ηνων και προερχόμεναι έκ Θεσσαλονίκης εχουσι ττιν σύν&εσιν &εοδοσιανων κιονοκράνων.

'Εκ τώl' ΚΙΟI'0κράl'Μ' τώl· ύπερο/ωl' άνευρέ&ησαν τρία άκέραια κατα ττιν άποχωμάτωσιν

τού αι&ρίου καΙ ετερα δέκα εις μεγάλα τμήματα κατα την έκκαθ'άρισιν τού κυρίως ναού.

Άνήκουσι ταύτα εις το είδος των ίωνιζόντων με&' ήνωμένου ύψηλού έπι{}ήματος κιονοκρά

νων (ϋψους 0.31 μ. διάμ. 0.37μ., έπί{}ημα ανω 0.59 χ 0.85μ.), είναι δε όλόκληρα κατάκοσμα

έξ άκαν&ων πλατυφύλλων είς μετρίως έξέχον άνάγλυφον και ποικιλίαν σχεδίων. Είς ττιν

κυρίαν όψιν τού έπι&ήματος προστί&ενται και σταυροι έν μέσφ άκάν&ου διαφόρου εκά

στοτε μορφης (εΙκ. 67.69). Είς το κιονόκρανον της είκόνος (,7 έπί τϊις λοξης όψεως. τού

έπι&ήματος αί ακαν&οι συνεχίζουσι ττιν διμερη κεραίαν τού σταυρού διχαζομένην κάτω

εν&εν και εν&εν' είναι δε διατεταγμέναι έν είδει περίπου κάλυκος είς διάταξιν διακοσμητικην

ιός αύτοτελείς κλαδίσκοι πληρούσαι ττιν έπιφάνειαν χωρις εντονον ρυ{}μον σχηματικού δια-

f.ϊκ. ';0. • f:κ ιώ" κιοvοκριίvωv ιού ύ;ιεψ(ιου ,ο;; rρI6Iίi.Ο'J.

κόσμου. Το αύτο παρατηρείται και είς τον διάκοσμοΙ' της άl'τι&έτου όψεως τού κιονοκράνου

(είκ. 68) εν&α αί ακαν&οι λαμβάνουσι διάταξιν διαγώνιοΙ' μάλλον παρα έν είδει κάλυκος.

ΤΟ &έμα τού σταυρού έντος άκάν&ου είναι κατα τον 5ον αίωνα ό συνη{}έστερος διάκοσμος

των έπι{}ημάτων άπλων η συl'ηνωμf.νων, ύπάρχει δε άπειρία παραλλι'ιλων- πλησιέστερα προς

το ήμέτερον είναι τα έπιθ1ιματα κιονοκράνων τού άγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης 2.

Αί μακραι πλευραι των έπι{}ημάτων (είκ. 67 - 69) κοσμούνται μι' κυματοειδείς ελικας

άκάν&ου έν είδει κλήματος κατα ττιν συvι'ι{}η άνάμιξιν των μορφων των φυτων, ένωρίτατα

παρατηρουμένην. Εϊς τινα κιονόκρανα εύρε{}έντα είς μεγάλα τεμάχια πρoστίtJεται καί στα

φυλή' αλλα πάλιν κοσμούνται δια της γνωστης κυκλικης ελικος της περικλειούσης τα φύλλα

έν στρoβίλ(~ (είκ. 69). Εις ετερον κιονόκρανον διασω{}εν σχεδΟν κατα το ημισυ (εΙκ. 6!1 κάτω

δεξιά)' οί κλάδοι οί περικλείοντες τί>ν σταυρον με το χονδρον στέλεχος τού κλ1')ματος και τα

τρίφυλλα, είναι είργασμένοι με ύπολογισμον της άντι{}έσεως πρί)ς ττιν σκιαν του βά&ους εις

1 Βλ. είκ. έν DielIl Le Tourneau καί Saladin, έ. ά.

ρl. XXVI.
2 Βλ. 1);ο),Ι χλ:τ., ε. u. ρl. χχll Ι. Πρβλ. χαί Άρχαιολ.

Δελτίο,', 1918, :ταράρτ. είκ. ~.

!Ι
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ζωηρον διακοσμητικον τόνον, έφάπτονται δε είς τα πλάγια με μεγάλα ήμίφυλλα ακάν~oυ,

τον συνή(tη διάκοσμον τών γωνιών τών έιτ.ι(tημάτων άπλών η συνηνω μένων. Kα~' όμοιον

τρόπον είναι είργασμένα και άλλα ανευρε(tέντα μικρότερα τεμάχια.

"Εν έκ τών ακεραίων κιονοκράνων τού αύτού τύπου και τού αύτού μεγέ~oυς, όπερ ανευ

ρέ~η κατα τας ανασκαφας τού βαπτιστηρίου, παραλλάσσει περισσότερον και ίσως αν11κει

είς τους άνωθεν τού τριβ11λου κίονας τού ύπερφου (είκ, 70). Αί άκανΟοι περιορίζονται

ένταύ~α είς τας γωνίας, αϊτινες κοσμούσιν ό); ήμίφυλλα έκάστην πλευράν '. '11 κυρία

πρόσοψις φέρει μονόγραμμα τού Χριστού έντος διπλού κύκλου, έπίσης έκ τών συνηθε

στέρων διακόσμων τών έπι(tημάτων, αί δε πλάγιαι πλευραι κοσμούνται δια ραβδώσεων

χωριζομένων με βέλη. 'Ο διάκοσμος ούτος είς κιονόκρανα και γείσα έξ έλληνιστικών προ

τύπων απαντg ένωρίτατα είς γλυπτα της Μ. Άσίας 2 και κατόπιν είς Κωνταντινούπολιν και

Θεσσαλονίκην 3•

Αί ραβδώσεις της πλευρας τού ήμετέρου κιονοκράνου, ώς και ό διάκοσμος τών έπαλ

λήλων φύλλων τών καλυπτόντων τα προσκεφάλαια τών έλίκων, είναι όμοιότατα προς διακο

σμlΊσεις κιονοκράνων τού έξωτεΡιJωύ νάρ

(tηκoς τού ναού τού άγ. Άνδρέου έν Τ11

κρίσει Κων/πόλεως (Κοτζα-Μουσταφα Τζα

μίου) 4, αν και ταύτα είναι είργασμένα με

την τελειοτέραν τέχνην της πρωτευούσης.

Άποκατάστασιν όλοκλήρου κίονος τών ύπε

ρι1>ων βλέπε κατωτέρω έν είκ. 7Β δεξια (ίνω.

3. ΚΙΟ1'lJκρα1 ια παρα{}ι'Jρωγ καί προπύ

lOIl. - 'Εκ τών κιονοκράνων τών ανωτέρω

περ ιγραφέντων παραΟ ύρων της βασιλικη;,

τα προερχόμενα μεν έκ τών διαχωριστικών

κιονίσκων τού άνω ορόφου είναι άπλα κο

σμούμενα δι' ένος μόνου σταυρού έπι της

Eι~%, 71. ' f:κ .,ώl· ΚΙΟ1'οκράι'ω, τώll παραΟΙJρωl' τού κάτω ύρόφου. μιας ()ψεως (βλ. άνωτ. είΥ... 32), τα δε ταίι

κάτω ορόφου εχουσι ραβδώσεις έπι της

μιας Οψεως και λατινικον σταυρον έπι της έτέρας (είκ. 71 πρβλ. και την ανωτ. είκ. 31), εί.ρ

γασμένα είς ό)ραίαν και βα~είαν τεχνικην και όμοιάζοντα προς έπίκρανα παραttύρων τών

βασιλικών: Θεσσαλονίκης (άγ. Παρασκευής) και Lτόβων;.

Άξιολογώτερον είναι το μέγα κιονόκρανον τού παραttύρoυ της άψίδος της ήμετέρας

βασιλικης (πρβλ. ανωτ. είγ. 37). Τούτο εχει την μορφην ίωνίζοντος μεt!' ήνωμένου έπιΙΗlμα

ματος κιονοκράνου και το χαρακτηριστικον έπίμηκες σχημα (ϋψ. 0.45 μ. (ϊνω 1,05 χ 0.76 μ.).

'Ολόκληρον το κάτω τμημα με τας Ι(λικας είναι κατεστραμμένον πλην τη; μιίϊς τών πλευ-

1 Ή φαινομενικώς άμελής μορφή Τα/ν όφείλεται είς ti}\'

κακην φωτογραφίαν καί ίδίω; είς την κακήν προοπτική\'.

2 Πρβλ. \Veίganιl, ]aIιrb. d. Arcl•. Inst. 1914 σ. 83 κΙ

3 Περί ραβδώσεων ώ; διακόσμω\' χιο\'οκρά\'α/ν :ιτρμλ.

\νιιΙΗ, Die Koimesiskirclie ίη ~icaa, Strassbnrg, 1903,

σελ. 59 καί 166.

4 Βλ. :VtiIIingen, H)·zant. CΙΗtrcΙιι:~ ίn Con ...'pel, ~. α.

pl. XXVJI.
5 ΒΙ Oieltl, Le TOtInean χαί SaΙaιιiη, Les 1ΙΙ0ηll"ι.

clIr. <le SaΙοnίφte ε. ά. είχ. 12 χαί 13 (ιιέ τάς ραβδ(ί)οεις

εΙς άμφοτΕρας τιίς όψεις)' πρβλ. χαι έπίκρανα της βασιλι

κης τών :Στόβων έν Egger, ε. ά. είκ. 57.
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Ει·κ. 72· ίΗ. "Οψεις τού κιανoκράνOtι της (ίψίδος.

ρων τού εχίνου, ένθα διατηρείται το ίωνικον κυμάτιον.Αίδύο ιιυτού όψεις, χωριζόμεναι δια

συνή{}ους στενης άνεπεξεργάστου ζώνης προς εφαρμογην τού ύελοστασίου ι κοσμούνται

με φύλλα άκάνftoυ: {}εοδοσιανης 11 μέν, πλατυφύλλου ή αλλη.

Ή όψις με την πλατύφυλλον ακανftoν (είκ. 72) φέρει μεταξiι δύο γωνιαίων μεγάλων

φύλλων τον διάκοσμον των έπι{}ημάτων των ύπερΙΡων,ητοι σταυρον εν μέσιρ φύλλων άκάν

{)ου είς σύνθεσιν όμως διαυγεστέραν εκείνων και με εργασίαν καλυτέραν. Είναι όμοιότατον

είς {}έμα και είς εκτέλεσιν προς την κυρίαν όψιν τού κιονοκράνου τού εξωτερικού νάρ

{)ηκος τού άγίου 'Ανδρέου εν τη κρίσει2•

'Ι-Ι έτέρα όψις (είκ. 73) μεταξυ των

μεγάλων γωνιαίων φύλλων της λεπτης

άκάν{}ουφέρει είς τας τρείς πλευραςείς βα

{)είαν, σχεδΟν διάτρητον,εργασίαν-το σύ

νη{)οες Itέματων εν στροβίλφάκάν{)'ων-και

εν τφ μέσφ σταυρόν εξ άκάν{)'ου. 'Ι-Ι πλίν

{)οος τού τμήματοςτούτου κοσμείταιμε κυ

ματοειδη ελικα (είκ. 74). 'Όμοιον διάκο

σμον εχουσι κιονόκρανα τού άγίου Δημη

τρίου ώς και τα κιονόκρανατων ύπερφων

της άγ. Σοφίας θεσσαλονίκης 3. Όμοιό-.

τατα δε είς τα {)έματα άμφοτέρων των

όψεων ώς καί είς την εκτέλεσιν είναι τα

επι{)ήματα των κιόνων τού άριστε

ρού πτερυγίου τού άγίου Δημητρίου

θεσσαλονίκης.4

Είς το πρόπυλον τέλος τού ναού

άνευρέ{)ησαν, ώς είδομεν άνωτέρω

(σελ. 39 κΙ), ό ύψηλος στυλοβάτης της

στοάς, δύο εκ των βάσεων κατα χώραν

σχεδον άσβεστοποιημένων ενεκα πυρ

καϊάς, κορμοί κιόνων ϋψους 2.30 μ. καί

τρία ίωνίζοντα μεταπλατέοςεπι{}ήματος

(0,44 Χ 0,35 μ.) κιονόκρανα' τα έπι{)ή

ματα τούτων κοσμούνται επί της μιας

όψεως δι'αναγλύφου σταυρού (είκ. 7 Β).

Κατα τας άνασκαφας περισυνελέγησαν και ετερα μικρα κιονόκρανα προερχόμενα εκ

διαφόρων μερων τού μνημείου' οϋτω κατα την έρευναν της σολέας τού ναού άνευρέθΎJGαν

1 'Όμοιον κιο\·όκρανο\' μέ ά,·άλΟΥον διάκοσμο\', φέρον

χαί tt1V ά"επεξέργαστο" ταη'ία''ι προερχόμε\'ον έ;τομένως έχ

;ταραθύρου, ύ:τάρχει είς τό Μουσείο\' τού Βερολί"ου έχ

Νικαίας (βλ. \Vtl1ff, ε. ά. Νο 103).

2 :'\Iillingen, ε. ά. ρ1. xxvrr σε/.. 102. 'Εκ τοϋ αύτοϋ

6έματος μέ τά φύλλα ομως είς καθαρά,· διάτα;ιν κάλυκος

καί τό" διάτρητο\' σταυρόν παράγεται όλως άλλη έντυ:τω

σις είς τά κιο\·όκρανα τώ" Στόβων τού τέλους τού δου αί(ίι-

νος (Egger, έ. ά. ε(κ. (7)' πλησιέσΤΕΡΟ" πρός τούτο ίσταται

τό πλουσιώΤΕρον είς μορφάς έ;τίκρα\'ον τού Μουσείου Βε

ρολίνου έκ τής Μονής τού Στουδίου 'Προεχό)ιε\'ον (τών

μfσων τον 5ου αίώνος), ώς καί τό τελευταίο,' τής σειράς

χιο\,όκρω'Ο,' τον νάρθηκο.; τον άγ, Μάρκου (βλ. είκ. έν

Brebier, ε. ά. καί Πί", XV).
3 Dieb1 κλπ, έ. ά. Πί,', XVIII καί είκ, 55- 56.

4 Σωτηρίου, Άρχ, Δελτίον 1918. Παράρτ, είκ. 4.
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Είκ. 74. Ά:rοκαrάοrαοι; rOr κιοt'Oκράι'ΟΙ' ιής άψίδος μεΗί rov Κ40Ι'ιΌκου ,ου.

δύο μικρότερα ~εoδoσιαyα κιονόκρανα (ίίψ. 0,i\2 μ. διάμ. 0,24 μ. πί.ευραΙ άβακ. 043χ 0,43 μ.).

Το εν τούτων (είκ. 76) άνευρέ8η σΖεδΟν άκέραιο\',

το δ' ετερον εΙς τεμάΖια. Ταίιτα προέΡΖονται πιαα

νώτατα έκ των κιόνων της εΙσόδου τίις σοί.έας, βα

βαστάζοντα ίσως άνάγί.υφον τόξον' αί διαστάσεις

συμφωνοίισll',ώ; έξάγεται έκ τοίι διασωθέντος βά

~ρoυ (εΙκ. 27 - 28) οπου διακρίνονται ίΖνη βάσεως

(0.42 χ Ο,42μ.).

'Ομοίου τύπου κιονόκρανο\' άλλά ί.ίω· πί.ατυ

νόμενον προς τα άνω (πί.ευραΙ άβακ. 0,45 χ 0,45 μ.)

ΕΙκ. ϊ,;. 'εκ ιώ.· κω,·οκρά,·ω.· ιου ,'ρ..,ύί.ο". ά\'ευρέ~η κατα την έκκα~άρισιν τοίι βαΠtιστηρίoυ
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ΑΕ 1929 ΑΙ χeιστιαvικαι Θήβαι τής ΘεσσαλΙας 69

τού ναού. Διεσώ~η το ημισυ τούτου, κοσμείται δε έπΙ της μιας όψεως δια σταυρού έντος

στεφάνου (είκ.77)' ίσως προέρχεται έκ διακοσμήσεώς τινος τού βαπτιστηρίου, ην όμως δεν

δύναταί τις σήμερον να κα~oρίση έκ τών άνευρε~έντων εις το τμημα τούτο της βασιλικης.

Είκ. 76 - 77. Μικρότερα 1?εοδοοιακά κιονιίκρανα tύρεΟέJ'ΗΙ κατά 1)JV έκκaΟ6.ριοιι' oj; σοί.έα; κα; ιοί: βωτrιoτηρίoυ.

'Εκ τού άξιολόγου τούτου ύλικού τών γλυπτικών άρχιτεκτονικών μελών τών άνευρε

1Jέντων κατα τας άνασκαφας της Βασιλικης Α τα χαρακτηριστικώτερα περισυνελέγησανκαΙ

έταξινομή1Jησαν εις την καταρτισ1Jείσαν ύπ' εμού έν Ν. Άγχιάλύ} συλλογήν, τα έν τf, αυλϊl

δε τού Μουσείου τούτου τoπo~ετη~έντα παριστq.ή προσαγομένη ενταύ1Jα είκων 78.

Ει'κ. 78. Ιϊ.v.-nά άρχιrεκτol'/κα καί διακooμηω~ά μέλη n1; βασιί.Ι%lί; ...,εριοl·ίοί.εγέ.,τιι καί τα;ΙΙ'ομηΟέι τα

11· tfj ai:i.!J της xara!!IIσOrioIj; έι' Χ.• Α;'χιιίί.(:. ovi.i'0i'Ij;.
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ΛΈ 1929

βΌ.Γείσα .

•Ανω{}εν τών κιονοστοιχιών και κατα μηκος τών τοίχων μαρμάρινα γείσα περιέ'θ'εον

τον ναόν, ώς τοϊιτο παρατηρείται και εις πλείστους άλλους παλαιοχριστιανικους ναούς. τα.

γείσα ταύτα, χρησιμεύοντα ού μόνον προς διακόσμησιν άλλα. και προς καλυτέραν σύνδεσιν
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Είκ. ί./Ι. Τομaί τώι' γείσων κaί ιού βάθeου τή; οοί.έα;' όψη; ΚΙΟΙ'ιοκ(I,,' ιι;; ποί.;,,; %Qί ΚΙιΗ'()κράι'ΟΙ' 1(1)" ί·.7F.Ψ!)(,JJ·,
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ΑΕ 1929 ΑΙ χριστια'l'ικα! Θήβαι τής Θεσσαλίας 71

των τοίχων τού κτιρίου, εΙναι μεγάλα ι πλάκες μαρμάρου (πλ. 0.12 - 0.25 μ. και μήκ. 0,85 .
1,00 μ.) διήκουσαι κα{}'δλον το πλάτος τού τοίχου' όμοιον πλάτος εχουσι και τα άνευρε{}έντα

ύπ' εμού γείσα εν τιρ ναιρ τού Θεολόγου εν 'Εφέσφ '.
τα πλείστα των γείσων της βασιλικης της Ν. Άγχιάλου εΙναι ειλημμένα εξ άρχαίου

-υλικού και μάλιστα εκ μαρμαρίνων σαρκοφάγων, ώς γίνεται δηλόν εκ των διασω{}έντων εν

αυτοίς λειψάνων τού διακόσμου της άρχικης αυτων χρήσεως. 'Ο χριστιανικος γλυπτικος διά

κοσμος κατέχει την εξέχουσαν κατα 0.15 - 0.25 μ. λοξην επιφάνειαν τού γείσου.

τα άνευρε{}έντα πολλα και μεγάλα τεμάχια γλυπτων γείσων εν τα'ίς άνασκαφαίς εΙναι

διαφόρων μεγε{}ων και εχουσι διαφόρους διακοσμήσεις φαίνεται Μεν, δτι εκόσμουν εις μίαν

Τι δύο σειρας ου μόνον τον κυρίως ναόν, άλλα και τον νάρ{}ηκα και το αΙ{}ριον. Άνευρέ{}η.

σαν οκτΟ> είδη γείσων, την τομην δ' έκάστου τούτου παριστιΖ. ή παρατι{}εμένη είκ. 79 άρι

στερα και εν τιρ μέσψ.

1. 'Εκ τού αι{}ρίου προέρχεται πρωτον, άπλούν άνευ γλυφων γείσον (πλ. 0,14 μ.)

μέρος τού δποίου διεσιο{}η εις το άνευρε{}ΕV εν τφ αι{}ρίψ τμημα τοίχου το προερχόμενον εκ

τόξου (βλ. άνωτ. είκ. 19, πρβλ. και άναπαράστασιν εν εΙκ.. 79 εν τφ μέσφ άνω) εντοιχισμέ

νον μεταξυ τού τοίχου και της γενέσεως τού τόξου. 'Εκ των άπλων τούτων γείσων άνευρέ

{}ησαν κατα τας άνασκαφας και ετερα τρία τεμάχια ολικού μήκους 2.80 μ., εξ ων τα δύο

τεμάχια (0.85 χ 1.00 μ.) εχουσι την λοξην επιφάνειαν είς άμφότερα τα μέρη, προέρχονται

άρα εκ των γωνιων των τοίχων εις άνοίγματα {}υρων Τι εκ των παραστάδων, ώς εΙναι αί δύο

παραστάδες επι τού δυτικού τοίχου τού αι{}ρίου με τας διαστάσεις των οποίων συμφωνούσι.

2. 'Ομοίως εκ γωνιων προέρχεται το γείσον το εν εΙκ. 84 δεξια εκ λευκοκυάνου μαρ

μάρου (πλατ. 0.075· 0.12μ. - εις εΙκ. 79 -υπ' άριΗ. 7). Τούτο φέρει εις άμφοτέρας τας πλευρας

(1.00 χ 0.90 μ.) διάκοσμον εκ ραβδώσεων χωριζομένων δια βελων, ητοι δμοιον διάκοσμον

προς τον διάκοσμον των κιονοκράνων των παρα{}ύρων τού κάτω ορόφου (βλ. άνωτ. σ. 66).
ΤΙ γωνία τού γείσου σχηματίζεται δι' άv{}εμίου. 'Εκ των γείσων τούτων των κοσμουμένων

με ραβδώσεις άνευρέ{}ησαν έπτα άλλα μικρότερα τεμάχια ολικού μήκους 1.70 μ.

Γείσα με ραβδώσεις εΙναι συνή{}η εις παλαιοχριστιανικους ναους εξ έλληνορρωμα·ίκων.

προτύπων, ώς εις ναους τού Στουδίου 2 ·-της γωνίας σχηματιζομένης εκεί δι' άκάv{}ου-καl

Σεργίου και Βάκχου της Κωνσταντινουπόλεως). Άπλούστερα, με ραβδώσεις μόνον, εχομεν

εις την βασιλικην των Στόβων' και εις τον ναον τού άγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης τα τελευ

ταία προέρχόνται εκ τού άρχικού ναού τού [)ον αιωνος, άνευρέ{}ησαν δε κατα τας άνασκαφας

μετα την πυρκα'ίαν τού ετους 1917 μη δημοσιευ{}έντα εισέτι

3. 'Έτερον γείσον (είκ. 80) επίσης εκ λευκοκυάνουμαρμάρου(πλατ.Ο.lΟμ. -εις εΙκ.79

-υπ' άρι{). 1) φέρει εις την λοξην αυτού επιφάνειαν διάκοσμον εκ παρασχηματισμού λεσβίου

κυματίου εις ώραίαν εργασίαν. 'Ο διάκοσμος ο{;τος παρατηρείται και είς ετερα γλυπτα τού

ναού, ιος εΙναι 1\ ταινία της μαρμαρίνης δοκού της φιάλης (βλ. τιlν άνωτέρω εικόνα 42), το

άνω τμημα της οποίας παρα{}έτομεν ενταύ{}α (είκ. 81). ΤΟ κυμάτιον λαμβάνει εις τον διά

κοσμον τούτον διάπλασιν φυσικού φύλλου δι' ελαφρά, μετατροπης τού περιγράμματος και

προσ{}ήκης των νευρώσεων τού φύλλου δι' εγχαράκτων γραμμων και ελαφράς πλαστικότητος.

Δια λεσβίου κυματίου έλληνιστικης μορφης κοσμείται ή περίφημος σαρκοφάγος τού

1 Πρβλ. ΙΌ Σωτηρίον. Ό \'αός της θεολόγου της 'Εφέ·

σου. έ\' Άρχ. Δελτίφ, τομ. Ι' (1922), σ. 14" είχ. 20·22.
2 l\fil1ingen. ε. ά. Πί\'. VII.

3 Πρβλ. Gurlitt. ε. ά. ) είχ. 7 b. c.
4 Egger, Die stadtische Kirche ίη Stobi. έ" Jabresh. des

IIsterr. arch. Inst. ε. ά. είκ. 65.
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Καλού Ποιμένος τηςSa!οna τού 4°0 αίώνος' καΙ σειρα σαρκοφάγων τού 5°0 αίώνος ίδίq. της

Ραβέννης 2. Πλουσιωτέραν διάπλασιν επι το φυσικώτερον τού λεσβίου κυματίου συναν

τώμεν είς την 1%ραν της S. Sabina Ρώμης 3. 'Η μετατροπη καΙ άνάμιξις φυσικών μορφών

είς άρχιτεκτονικα η γεωμετρικα σχέδια, ή παρατηρουμένη ήδη λίαν ενωρΙς είς την γλυπτικην

Άντιοχείας καΙ Συρίας 4 άπαντ~ καΙ είς σει

ραν παλαιοχριστιανικών γλυπτών της Έλλά

δος άποκειμένων είς το Ηυζαντινον Μου

σείον Ά~ηνών.

Έκ τών γείσων τούτων μετα τού λεσβίου

κυματίου άνευρέIJησαν: εν μέγα άκέραιον τε

μάχιον μήκους 2 μ. καΙ πλάτους 0.80 μ. ίσον

δηλ. προς το πάχος τών τοίχων, καΙ τέσσαρα

ΕΙκ. 80. Τμήμα γεΙαου μεε" "αρααχημα"αμοϋ Ι.εα6Ιου κυμαεΙου. άλλα τεμάχια μήκους 2.30 μ. (βλ. ετερον τεμά-
χιον εν είκ. 84 δεξια άνω). Πάντα τα γείσα

ταύτα άνευρέ~σαν κατα την άνασκαφην τού περΙ τον νάρ~κα χώρου.

4. Μέγας άρη'}μος έτέρων γείσων (πλάτους 0.25μ.- είς είκ. 79 ύπ' άρι~. 3) φέρει διά

κοσμον, ώς ή εΙκ. 82 δεικνύει, εκ σειράς οδόν

των καΙ ελικος άκαν~oειδoύς άν{)εμίου, ητοι

δι' ά~εμίων εναλλαξ όρ1'Ηων καΙ άνεστραμ

μένων, συνδεομένων δια διπλης ελικος είς

ώραίαν εργασίαν Ικανώςεξέχοντοςάναγλύφου.

ΤΟ αύτο ~έμα άνευ της όριζοντίας ται

νίας τών άν{lεμίων καΙ εί; βαΌυτέραν εργα

σίαν συναντώμεν είς άνάγλυφοντης βασιλικης

τών Σιόβων5, είς μορφην δε σχεδον κλασσι

κην καΙ είς άβακα κιονοκράνου της βασιλικης

τού Μ ιαφαρκΙν (τού τέλους 4°0.__ άρχών τού

5°0 αΙώνος 6). Τέλος κατα τον 6 0ν αί. άπαντg

είς δλους σχεδον τους άβακας τών κιονοκρά

νων της άγ. Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως είς

εργασίαν διάτρητον '.
Έκ των γείσων τούτων άνευρέ{}ησαν Είκ. 8/. Τό aιιω τμήμα τής δοκοϋ οτεΥάοματος τής φιάίης.

κατα την άνασκαφην της βασιλικης περΙ τα

είκοσι πέντε τεμάχια όλικού μήκους 1{>.80 μέτρων. Τρία εκ τών τεμαχίων τούτων δεικνύου

σιν δτι εσυλήθησαν εξ άρχαίων σαρκοφύ.γων καΙ εχρησιμοποιήθησαν είς δευτέραν χρησιν.

Το εν φέρει ττιν επιγραφην εν η άναφέρετω ή πόλις τών Θηβών (βΙ ά\'ωτέρω σ. 4)" το άλλο

φέρει εν άναγλύφιρ δέλτον κατα το {Ίμισυ άπεξεσμένην καΙ τΙ) τρίτον είναι το εμπροσ{)εν της

είκ. 84, δπερ διασφζει ττιν γλυφην της βάσεως.

Ι Βλ. Egger, Forsc}ItIngell ίιι Saloaa, 111, είκ. 28·30.
2 Πρβλ. Dielll, R.\"el1l1e, P.ris, 190ί, σ. 68 κέ.

3 Βλ. είκόνα έ\· TOt'sca, Storia <lell'arte itaIiana, R0l11il,

]916, Ι, εΙ•. 165.
4 Πρβλ. \\Ίιιfί, Altcbr. Kuns' σ. 269.

5 Πρβλ. Egger, έ. ά. είκ. 6ί.

6 (~. Rell, CIItIrc}IeI> and 11I"l1asteries of t}le ΤίιΓ· ΑΙ.

<1iIl, lIei(lelber~ 1913, Taf. XIJJ.
7 Βλ. (;ΙΙΓlίιt, I>ie BanktIust ΚοnsιaιιιίllΟΡelSj ε. ά. είς

Πί\'ακας άγ. Σοφίας Ι τόμου ύπ' άρ. 8,0.
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5. "Αλλο γείσον (είκ. 83) (πλάτ. 0.19 μ. - εις εΙκ. 79 ύπ' άρι{). 5) φέρει ανω{}εν όδόν

των σειραν σχεδΌν συνεχομένων πλατυφύλλων άκάν{}ων με όξέα ακρα, βωΊέως ειργασμέ

νων, όμοιοτάτων προς τον διάκοσμον των έπικράνων τού αι{Jρίου (πρβλ. την άνωτέρω

εΙκ. 57). ΣΙΡζεται εις μηκος 1.20 μ. εις τέσσαρα τεμάχια.

Είκ. 88. Τεμάχιο.' ;'είσο" μέ όδόJ'τας καί πλατυφύλλους άκά"ι70υς.

Ε/κ. 82. Τμ,ίματα ,1ει'οΜ' μεr' /ι.ν(}εμι'ιιΗ' κrιί ρα6δώσεωt·,

6. Ή είκων 84 παριστ~ετερα γείσα (πλάτ. 0.19 μ.- εις εΙκ. 79 ύπ' άρ& 6) κοσμούμενα

όμοίως δι' όδόντων και σειράς μεγάλων άναδιπλουμένων φύλλων της λεπτοτμΙ1του άκάν{}ου,

περιβαλλομένων ύπο στεφάνης ήμιφύλλων και τοπο{}ετημένων εις μικραν άπόστασιν άπ' άλλή

λων, όμοίων κατα την μορφην προς τον διάκοσμον των έπικράνων των παραστάδων της

βασιλικης (βλ. εΙκ. 69).
10
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Σειρα ορ{} ίων φύλλων άκάνΙtου εΙναι εν τών προσφιλεστέρων διακοσμητικών Οεμάτων

της παλαιοχριστιανικης γλυπτικης κατα έλληνορρωμα'ίκα πρότυπα Ι, σπερ έπέζησεν, ώς γνω

στόν, μfΧΡΙ τού 14°u αιώνος (πρβλ. διάκοσμον: Καχριέ, Μιστρά, .Τσάγεζι κ. άλλ.). Καίτοι δε

αί ακαν1Jοι εΙναι είς μικραν άπόστασιν άπ' άλλήλων χωρΙς τα ακρα των να έφάπτωντα~ σπως

είς τα έλληνορρωμαϊκα πρότυπα, δεν εΙναι έν τούτοις τούτο ίκανον να δώσl1 τόνον φυσικό

τητος είς τΙΙν διάκοσμον. Αί ακανΟοι είργασμέναι ένταύΟα, σπως καΙ είς το έπίθημα τού τρι

βήλου (πρβλ. είκ. 68), με άπεριόριστον λεπτότητα είς την παιγνιώδη έναλλαγην φωτος καΙ

σκιάς (την παραγομένην έκ της πλησμονης τών πριονωτών ακρων καΙ τών ιίπών τρυπάνου

οϋτως ωστε '[ι δύναμις της γραμμης να έξασΟενΏ) παρέχουσι περισσότερον την έντύπωσιν

γλωσσών τριχάπτου η σειράς μεμονωμένων φύλλων 2•

τα γείσα ταύτα, ενεκα της συγγενείας τού διακόσμου των προς τα κιονόκρανα καΙ τα

Ει'κ. 84. 1'μJjμΙΙlQ Ύιίοων μεrά i.εΠfOrμιίιωι' φιίί.i.ων άκάl'Ι?ΟΙ',

έπίκρανα τών κάτω κιονοστοιχιών της βασιλικης καΙ τού τριβήλου, ύπο1Jέτομεν, στι έκόσμουν

μέτωπα τών κιονοστοιχιών, διατρέχοντα αύτα είς το σύνη1J'ες ϋψος, ολίγον δηλ. κάτω1Jεν τών

βάσεων τών κιονοστοιχιών τών ύπερφων (πρβλ. άποκατάστασί"ι της κατα μηκος τομης τού

ναού είς Πίν. ΓΌ) 'Εξ αύτών άνευρέΟ1]σαν εξ τεμάχια είς όλικον μηκος τριών μέτρων.

7. Με το αύτο Οέμα κοσμείται και ετερον γείσον, δπερ περισυνελέγη έκ του χώρου τίl;

. βασιλικης πρΙΙ τών άνασκαφών. ΤΟ γείσον τούτο (είκ. 85 κάτω) (μ11κους l.fi() μ.- είς είκ. 7\1

ύπ' άριΟ. 4) είς δύο τεμάχια καταί.ιΊγει είς τιιν δεξιαν αύτου ακραν είς γωνίαν κοσμουμέν1jl'

δια μικροτέ{!ου φύλλου (Ικάν30υ. ΕΙνω ίκανώς πλατύτερον τού ;τροηγουμέl'Ου (0.23 μ.) φέρει

δε είς την βάσιν τών φύi.ί.ων και άστριίγαλον ανωΟεν τών ιίδόντων. Διαφέρει άκόμη είς tlll·
μορφην της άκάν{}ου ώς και είς την τεχνοτροπίαν' το σχέδιον τών φύλλων εΙναι ένταί,{}α

1 Βλ. ώραίον παριίδειγμα nEIQfl; μεμΟ\'ωμέ"ω\' φύλλων

άχάνΟου ρωμα'ίκώ,' χρόνων ί,· \\'iegal1d. ~Iilet, 1928, είκ, 78.
2 την πλήρη ά.."tομιίΧQu\·σιν τού Οέματιις τούιου ά:τό

τών φυσικών μορφών τήν παρέχουσαν έ,'Ηλώς την έ\'τύπύl'

σι\' τριχιί;ιτου μέ διπλάς γλώσσας συ\'Ι.ι\·τώμεν είς γείσα

τής ΚωνσtανΤι\'οuπόλεως (έν ArC}l. Anzei~er, 1911, είχ. 30).
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ΛΕ 19:)9 ΑΙ Χl1ιστιανικαι Θήβαι τής ΘεσσαλΙας f

λι'κ .......rj. ηιιίμα ί'ωl'ιος ,1,iflOL' !ιειιί συΜρεφαμ';)'ωl'

φΙ"λί.ωι' ιίκάl·Οι:.ιιι,

διαυγέστερον και άπλούστερον' ύπάρχουσι δύο μόνον ζεύγη φυλλαρίων έκατέρωΟεν αί δε

νευρώσεις, περιοριζόμεναι μόνον είς το όλόκληρον φύλλον της άκάν{)ου, σχηματίζονται ίσχυ-

Είκ. R:j. Τϊ.υπιά μέλη ΠEρισυλλεY~YIΙΙ Χ'(Ηά ιός άl'ασκaφάς και ιίποκειμη'a ιίς τήν OIJHoY'Jt' Ν. ι ΑΥχιάλου

(κάιω ιό υπ' άριΟ. 7 ')'ιίοοl' μει' dorρayfi},ov χα; φύλJ.ων άκάι.οου).

ραι δια βαΗείας χαραγης, έντος της όποίας αί συνεχείς όπαι τρυπάνου προσΗέτουσι βα{!-εϊαν

γραμμην σκιάς ούτως ή άπόδοσις της μορφης

κα{)'ίσταται ίσχυροτέρα και ή έναλλαγη φωτος

και σκιάς πλέον rιρεμoς. Αί <ixaVl'tOt, καΗΟΟς και

τα περιβάλλοντα αυτας ήμίφυλλα, φαίνονται

συμπαγέστερα και πλαστικώτερα οϋτως ωστε

ου μόνον πλησιάζουσι περισσότερον την όργα

νικην μορφην των φύλλων άλλα και ένσαρ

κώνουσι κατα τρόπον τελειότερον την διακο

σμητικην έμφάνισιν.

'Ι-Ι τεχνοτροπία τού γείσου τούτου εχει

τοσαύτην όμοιότητα :τρος τα κιονόκ\!ανα: τού

νάρ{)ηκος της βασιλικης τού L τουδίου έν Κων

σταντινουπόλει (61.. είκ. έν l\·li11il1gel1, ε. ά. Ρ1.

VI-VII) και τού έκ Κωνσταντινουπόλεως μετα

φε\!Οέντος είς Μουσείον τού Βερολίνου (Wl11ff,
ε.ά. Ν" 160) ιίΊστε υα ιΊδύνατό τις νά ύποΟέση

δτι το ήμέτε\!ον γείσον διινατον νά μετεφέ\!iιη έκ Kωνσταντινoυπιiλεως. Εί\!,/ιί.ntlη iiμως και

τούτο έ:τι τό:του διιίτι το μά\!μαρον είναι έγχώ\!ιον (έκ τού λατομείου της Μεγάλης Βελανι-
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, Γ. Α. Σωτηρίου ΑΕ 1929

Είκ. 8{'( JεΙ'Υμαrα έκ ιώl' ;τεριουλλεγέI'των ιεμαχίων Οωραχι,οι'

ιών κιον()(Ιιοιχιών ιου ναού (Iltraq ερΟένιων έκ Κωv';τόi.εωςj.

διας) καί είναι εΙλημμένον έκ καλύμματος άρχαίας σαρκοφάγου, ό άρχικος λεπιδωτος διάκο

σμος τού όποίου, άποξεσιtεις έν μέρει, διασψζεται άκόμη εΙς την κάτω έπιφάνειαν.

8. Τελευταίον γείσον (πλάτ. 0.21 μ. - είς εΙκ. 79 ύπ' <iQL1t. 2), τού όποίου σφζεται εΙς το

δεξιον άκρον το τέρμα (είκ. 86), φέρει διάκοσμον έκ συστρεφομένης έν στροβίλφ άκάν1toυ,

όμοίας κατα το {)έμα και την εκτέλεσιν προς τα άνάγλυφα των κιονοκράνων των ύπερΨων.

Σψζεται εΙς όλικον μήκος 1.10 μ. εΙς τέσσαρα έπίσης τεμάχια, εν των όποίων παριστι} ή εΙκ. 86.
τα δύο τελευταία ταύτα γείσα, έπειδη σχηματίζουσιν εΙς τα άκρα γωνίαν, εύρέ1tησαν

δ' άφ' έτέρου εΙς μικρον μήκος έν συγκρίσει με τα άλλα γείσα, νομίζω, δτι δύνανται να

προέρχωνται έξ ύπερΏύρων, τοσούτο μάλλον καiJόσον πλαίσια 1tUQfuv άνευρέ{}ησαν έλάχιστα

έν σχέσει προς τιΊν μέγαν άρι1tμον των διασω1tέντων λοιπων άρχιτεκτονικων μελων.

γΌ Θωράκια.

Κατα τας άνασκαφας των διαφόρων μερων τού ναού άνευρέ1tη πλή1tος μικρων και

μεγάλων τεμαχίων {}ωρακίων, προ

ερχο'μένων: έκ των διακοσμήσεων

των κιονοστοιχιων της βασιλικής

'ώς δεικνύουσιν αί έγκοπαι των κατα

χώραν διασω1tεισων βάσεων των

κιόνων και τα επί των στυλοβατων

ίχνη - έκ των ύπερψων, εκ τής σο

λέας και έξ άλλων μερων τού άνα

σκαφέντος μνημείου. τα τεμάχια

ταύτα, όλόκληροι σωροι των όποίων

περισυνελέγησαν και έταξινομήlΙη

σαν έν τΌ καταρτισ1tείσn έν Ν. Άγ

χιάλφ συλλογ[j, άντιπροσωπεύουσιν,

ά)ς εκ τού διακόσμου των, τους κυ

ριωτέρους τύπους 1troQαxtrov τους

έπικρατούντας εΙς τας βυζαντινας

χώρας κατα τΙ'ν 50ν και τας άρχας

τού 60v αίωνος, άνήκουσι δε εΙς τα

εξεταζόμενα κατωτέρω είδη.

1. Σειρα έκ δώδεκα μεγάλωγ

σχετικως τεμαχίων έκ στιλπνού λευ

κού με κυανίί.ς άποχρώσεις μαρμ(ί

ρου της Γlρoκoννήσoυ (προελεί,σεως

έπομένως καί τέχνης Κωνσταντινου

πόλεως), εξ (ον παρα{}έτομεν τρία

ένταύ{}α (εΙκ. 88), εχουσι το σύνη,

{}ες {}έμα των ρόμβων εντι,ς τετρα-

γώνου πλαισίου έκ πολλαπλων γλυφων. Αί έκατέρω1lεν των ρόμβων γωνίαι κοσμούνται
δια τριγώνων πληρουμένων δια τριφύλλων, το δε κέντρον δια κύκλων και τριφύλλων. Ί [
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ΑΕ 192Η ΑΙ χρ,στ,αν,κα/ Θήβα, τής ΘεσσαλΕας ί7

όπισ&ία οψις τών ~ωρακίων τούτων φέρει πl.ατυ

άναγλύφου δίσκου. Πάντα τα 1'Ιωράκια ταύτα

εχουσι πάχος 0.09 μ. προέρχονται δε έκ τού

διακόσμου είτε της σολέας είτε τών κιονοστοι

χιών, κα1'!όσον έφαρμόζουσιν ακριβώς εΙς τας

έγκοπας τών βάσεων (πλ. ο.ιο μ.) (πρβλ. καΙ εΙΚ.

29 εν~α διακρίνεται ή έγκοπή) καΙ εΙς τους στυ

λοβάτας, εν~α τα ίχνη της τοποθετήσεως ~ω-

" -ρακιων ειναι καταφανη.

Με το αύτο ~έμα κοσμούνται ετερα ~ω'

ράκια τού αύτού καΙ μικροτέρου πάχους ι'ξ

έγχωρίου λευκού μαρμάρου καΙ όλιγώτερον

έπιμελώς εΙργασμένα, φέροντα εΙς τα τρίγωνα

καρπους εΙς δε τας γωνίας τών ρόμβων τα

συνή1'lη φύλλα κισσού η τρίφυλλα (είκ. 89).
ΚαΙ τα 1'Ιωράκια ταύτα έκόσμουν πι~ανώτατα

κιονοστοιχίας τού ναού.

έκ γλυφών πλαίσιον καΙ σταυρον έντσς

Είκ, RfI. Τμήμα Οωρακίου έ~ ε;'χωρι'ο" μαρμάρου.

Ε/κ. 90.91. Τε,ιιάχια έκ θωρακιων μειά μΟΙ'ΟΥράμμαιο; καί ψl"i.i.ωv %ισσnϋ

ανωθε)' rών ύποι'ων ύ;rάρχουΟI σιαυροι'.

ΤΟ 1'Ιέμα τών ρόμβων καΙ τρι

γώνων τι~εμένων διαγωνίως έν

τος τετραγώνου πλαισίου έκ γλυ

φών εΙς ~ωράκια καΙ άλλα γλυπτα

μέλη εΙναι έκ τών συνη1'lεστέρων

κατα τον 50ν καΙ ίδ ίως τον 6°\'
αίώνα, άνήκει δε κατ' έξοχην είς

τον κύκλον της τέχνης της Κων

σταντινουπόλεως, οπου με μι

κρας παραλλαγας άπαντ(i είς με

γάλην σειραν παραδειγμάτων',

έκεϊ1'!εν δε διαδίδεται εΙς Μικραν

Άσίαν, θεσσαλονίκην καΙ εΙς

τας έλί.ηνικας χώρας, Δαλματίαν,

Ίταλίαν καΙ άλλαχού 2.

"Ετερος πολυ μεγαλύτερος

σωρος 1'Ιωρακίων μικροτέρου πά-

Ι ΒΙ δωράκια ύπεΡ(!Iα/,' τών ναών Κω\'

στα\'τινουπόλεω;: αγ. Σοφίας, Σεργίου χαί

Buxxou, άγ. Είρήνης χ. άλΙ έν Brehier.
ε. ά. fasc. 3. σ. 70, Ebersolt. 7\li!;sion arclI
,le Con/p!e. 1920 ρι. XXXV1l1, Χ. α.

2 ΠρβΙ i}Ι.ι)"Uκια \'<ιών: θεολόγου έ,·

'Εφέσφ, Κοιμήσεως έ,· XIxaiq., άγ. Δημη.

τρίου θεσ,'νίχης, ναών έν Salona. έν Ρα

βέννu. έν Ά&ήναις x)_~.
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r. Α. Σω.ηρΕοtl ΑΕ 1~29

χους έκ τού αύτου εγχωρίου μαρμάρου, άνευρεΟείς είς μικρα τεμάχια (είκ. 90.91 βλ. καΙ

ιϊνω σειραν γλυπτών της είκ. 78) φέρει ετερον {)έμα σύνψ1ες κατα τον 50ν καΙ (",ν αίώνα, ητοι

μονόγραμμα τού Χριστού έντος στεφάνου καΙ άλλοτε κύκλου έκ διπλης ταινίας αί ταινίαι

προσδενόμεναι κάτω, καταλήγουσιν είς φύλλα κισσού, έφ'. fiJv στηρίζοντ.αι σταυροί. Ί-Ι όπι

σΟία Οψις φέρει μόνον σταυρον είς το μέσον έντος

άναγλύφου δίσκου ι. Είς τα πλαίσια τινών έκ τών

&ωρακίων τούτων διεσώθησαν μέρη έπιγραφών οίον

(ύπε)ρ Εν(χης) κ. άλλο ΚαΙ ταύτα εχουσι τας διαστά

σεις τών μεσοκιονίων τών κιονοστοιχιών καΙ προέρ

χονται πιΏανώτατα έξ αύτών η καΙ έκ μερών τών

ύπερφων τού ναού.

"Εν μόνον διασω{)εν τεμάχιον (είκ. 92) τού

αύτού πάχους (0.37μ}έκχονδροκόκκουλευκοκυάνου

έγχωρίου μαρμάρου κοσμείται με κλάδους κλήματος

έκ χονδρού στελέχους φέροντος φύλλα άκανΟοειδη,

σταφυλην καΙ ελικα είς ίκανώς έξέχον άνάγλυφον.'Εκ

τού μικρού,διασωΟέντοςτεμαχίου (0.30 χ 0.32μ.) δεν

δύναταί τις να είκάσυ το Οέμα τού Ι;λου Οωρακίου.

λ,κ . .?2. Τμήμα θωρ"κi.v μ"ά κ;ημα,iδvς. Άναλογίαν είς την μορφην της κληματίδος καΙ τών

φύλλων παρέχει ό διάκοσμος της γνωστης σαρκοφάγου τού αρχιεπισκόπου Θεοδώρου είς

τον έν Ραβέννυ ναον τού άγ.•Απολλιναρίου ίn Classe καΙ τού Οωρακίου τού αύτόΟ'Ι ναού

τού άγίου Άπολλιναρίου τού νέου 2•

Ει·κ. !J3. Τμι}ωιια διtιlρήrωv Οωρακίωl' περισι,ί.ί.εγέlιια ΚιιΙά Iά~ ιί,ιrισΚ(Jφιί,.

2. λlέγας άριΟμο; έτέρων Οωρακίων μικρού πάχους μόλις 0.03 μ. (είκ. 93·94) έκ

χονδροκόκκου στιΙ'n'οϋ λευκού μαρμάρου κοσμείται με γεωμετρικα πλέγματα έκ δι;τλης ται-

1 Περί τού διακοσ'ΟlΤΙΧΟίι τούτου Οίματος τών Οωρα

κίων βλ. \\'II1ff, .-\JtcIIr. u. I)~,~, Bind\\'erke. 11, σ. 23, ε\·Οα

εύρίσκετω και 11 n;ι.ειικil βlβλιο,/ο(ιφΙ<ι.

2 ΒΙOaltoIl, B~'zaI1tiIle .-\rt ant! :\ rc!laeοlο:.σ, ε.ά. είκ. -J56.
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ΑΙ χριστιανικαΙ Θi;Pαι της Θεσσαλίας ί!!

Ε/κ . .94. Τμήματα εκ διατρήιων Πωρακίων μιιά πτηνών και κί.αδίσκ(ι»· περισυλλεΥένια καια ιάς ά)'ασκαφάς,

Λ'ι'χ. !J{j. 96, •ΛνευρεΟΝ·τυ. μεί'αί.ίοιερα ιμήματα έκ ιώl' διαιρήιωl' θωρακίω1",
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χο Γ. Α. Σωτηρίου ΑΕ 1929

νίας πληρούμενα δια φύλλων άκάνΌου, σταυρών, πτηνών κλπ. Άπαρτίζουσι δε ταύτα τρία

είδη; τών πρώτων τα πλέγματα σχηματίζουσι γεωμετρικα σχήματαπληρούμενα δι' ίσοσκελών

άκτινωτών και είς τρίφυλλα άποληγόντων σταυρών (είκ. 95 πρβλ. και είκ. 97). Τών δευτέ

ρων τα πλέγματα σχη ματίζουσι τετράγωνα με τας γωνίας ζητοειδώς κεκαμμένας πληρού-

Ι

-'

- Ί .1.;.... ...;...... -ι III~ _

10 ό-.ΙS '00
1:::====±::::::::t:Ξ::=====J=Ξ:Ξ:=====tΞ======:=j1-

Είκ. 97. •Αποκο:ιάοιαοι, (/ωρακιΌυ της είκόνος 9:λ

μενα δια κλαδίσκων και σταυρών (είκ.96 και 98), τών δε τρίτων τα πλέγματα εΙναι διηυθε

τη μένα είς άπλούς συνδεομένους κύκλους και πληρούνται δια κλαδίσκων και πτηνών

(είκ. 94). Συμπλήρωσιν και άναπαράστασιν τών 1'tωρακίων τών δύο πρώτων είδών παρέ

χουσιν αί είκ. 97.98. 'Η όπισθία αυτών Οψις φέρει το μονόγραμμα τού Χριστού έντος

κύκλων. ΕΙναι πι1'tανόν, δτι ταύτα προέρχονται έκ τών διακοσμήσεωντών ύπερΙΡωντού ναού.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:59 EEST - 52.53.217.230



Λ"~ ΙΗ2Η Αί χριστιανικαι Θήβαι τής Θεσσαλίας ~l

Ό διάκοσμος των {}ωρακίων τούτων, εφαρμοζόμενος συνηΜσπρον εις άλη{}η διάτρη

τον τεχνικην και προερχόμενος έκ μιμήσεως ξυλογλύπτων, άνήκει εις τους συνδυαιψους των

άνατολικων και έλληνικων {}εμάτων, έξ ων κατα τον 50ν αιωνα έξεπήγασε πληΟος "έων δια-

,
γ,- ,
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, Ι '
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Ι

Λϊκ. 98. 'Α:tοκαrάοrαοις θωρακι'ου rij, είκό,'ος !J6.

, '

"ι

\
ι '

, ι

Ι

. ,

μορφώσεων με κύρια κέντρα τα; μεγάλας πόλεις της Συρίας και ΑΙΥ',πτου. "Ομοια itωρά

κια συναντωμεν εις Ραβένναν " εις αγιον Μηνάν 2, εις βασιλικην Στόβων 3 και άλλαχού.

1 Βλ. ΤOΙOίιtιl κοί έν Dalton, έ. ά. είκ. 43!-t.
2 Kau(Inann, Menasstadt, ε.•ι Πί,·.64.

3 Egger, έ\· Jalπesll. des Osterr. arc]I. Institus, ε. ά.

ιίκ. 76.
] Ι
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82 r. Α. Σωτηρίου
===

ΑΕ 1929

Λίκ. 'Ι:'. ηιιίΙΙflΗΙ /:κ (}ι,ιρω:ιΊvl' μι.. γεωμεrρικά; διωωσμιίοι:ι;.

Με άπλιi γεωμετρικα ~έματα κοσμούνται και τρία άλλα {}ωράκια (είκ. 99 πρβλ. καΙ

σχέδιον είς είκ. 100), ατινα περι

συνελέγησαν εκ τού χώρου δν κατε

λάμβανεν 11 σολέα της βασιλικης, πι

iJανώτατα δε δι' αυτων εκοσμούντο

μέρη της σολέας. 'Εκ τούτων το εν

φέρει συμπλεκομένους μαιανδρικους

σταυρους (s\vastika ), το δεύτερον

καγκελλωτον κόσμημα με άπλιi τε

τράγωνα, το δε τρίτον εΙναι διά

τρητον φέρον το μεγάλως διαδεδο

μέν'ον φολιδωτον κόσμημα, ένταύ{}α

δμως ιιε τας σειρας των φολίδων

έναλλαξ ίσας και άνεστραμμένας δια-

Είκ. 10U. >Α:τοκaτάστασl; Οωρακί(Ι)1Ι l1j; έι'κ6Ν); ./HJ.

με τρίφυλλα και καρπους έκφυομένους εκ τού

κοπτομένας δια σειρ(Ίς κύκλων.

τα άπλα ταϊιτα γεωμετριχα iJέ

ματα είς πλουσιωτάτην ποικιλίαν
τ , - , "
ειναι εκ των κοι\'οτερων εις την

πλαιοχριστιανικην γλυπτικην άπο

τού 4°U αίωνος 1 άλλοτε ανάγλυφα,

άλλοτε άπλως δ ιάτρητα, άλλοτε

διάτρητα όμού και (ί.νάγλυφα,

χρησιμοποιούμενα - τα τελευταία

ίδίι! ,- κατ' εξοχην είς δρύφρακτα

χαμηλων τέμπλων και είς παρά

{}υρα 2. Πολλα παράλληλα συναν

τωμεν είς Συρίαν, Κωνσταντινού

πολιν, Δελφούς, 'Ολυμπίαν, Θεσ

σαλονίκην, Ραβένναν, Σάλονα.

3. Τέλος άνευρέiJη κατα τας

άνασκαφας και ετερον είδος {}ω

ρακίων, το μόνον δείγμα μεταγε

νεστέρας έποχης μεταξυ των γλυ- ..
πτων. Τ<') iJωράκιον τοϋτο (είκ.

101) (πάΖ. 0.035 μ. ϋψους 0.90 μ.

είς σφζόμενον μηκος 1.00 μ.) κο

σμείται με άμφορέα,11 κοιλία τού
"-~=====~";" ====~';:;1~~===~.~"όποίου φέρει ταινίας εν ειδει φύλ- ..

λων άνitεμίου' έκατέρω{)εν αυτού

εύρίσκοl'ται ταω ραμφίζοντες κλάδους

Ι Πρβλ. \\'u1ff, A\rcIιrisrliclIe υπ(! 1»)'zantiniclIt KUH5t 2 J))'~g'\·e. ReciIerclIes ,t Salone. Lopenitague 192':;,
έ. ά. σ. 265 κ. έ. rtx. 6ί καί 77.
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ΑΙ': 19~9 ΑΙ xριστιαvι"αΙ ΘήΡαι της Θεσσαλlας
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Ει'χ. 101. 'ΑνευρεΟέν θωράκιον του 701/ αιώνος.

αγγείου. ΔιασΙΡζεται ό ταώς αριστερά, μέρος της ουρας τού όποίου είναι ιiπoκεκoμμένον. ΤΟ

δλ~ς χαμηλον άνάγλυφον και ίδίως ή ξηρότης και το ατεχνον τού σχεδίου προδίδουσι. τον

7 0ν περίπου αίώνα.

Άνευρέιtη και δεύτερον μικρον τεμάχιον εξ όμοίου 1'tωρακίου

προερχόμενον,διασijJζον την ούραν ταώ και άνηκον είς ετερον 1'tωρά

κιον (βλ. τεμάχιον εν τίi άνω σειρι} της άνωτέρω παρατε1'tείσηςείκ. 78).

δ.. Πλαίσια πυλών.

'Εκ τών πλαισίων τών πυλών τού ναού πλην τών άνωτέρω παρα

τε1'tέντων γείσων, τινα τών όποίων, ώς είπομεν, φαίνεται, δτι εχρη

σιμοποιήθησαν και ώς ύπέρ&υρα, άνευρέ&ησαν ελάχιστα τεμάχια, ώς

το παρατι1'tέμενον ενταύ&α (είκ. 102) (πλάτους 0.26 και πάχους

0.10 μ.) φέροντα γλυφάς, 1Ίτοι τΥιν συνήθη διακόσμησιν τών παλαιο

χριστιανικών 1'tυρών.

'Ολίγφ περαιτέρω τού χώρου τών ανασκαφών περισυνελέγη- Ει·κ. JU2. •Εκ "'" ά"υρε

σαν και δυο όγκώδη τμήματα μαρμαρίνης μετ' άναγλύφων δοκού Οέντων πλαιοiωv τών πυλών
τής Βασιλικής.

(είκ.103), εν Φ ετερον της αύτης τέχνης μέγα τμημα (είκ.104)

ητο εντοιχισμένον είς κεντρικην πύλην τού χωρίου Καραμπάς, απέχοντος ήμίωρον της Ν.

Άγχιάλου. Είς το χωρίον μάλιστα τούτο εύρίσκετο και δεύτερον μικρότεροντεμάχιον, δπερ
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Λ'ίκ. ]0."]· /0·/ . •Ανάγλυφα. τμ1ίματα έ.-rενδύσεω1' πύi.ης.

δ Dod\vell μετέφερεν εις το Βρεττανικον Μουσείον '.

τα πέντε τεμάχια ταϋτα φέρουσι πάντα όμοιον διά

κοσμον εκ μαιάνδρου καΙ προέρχονται εκ περι{)υρωμά

των, ιΊτινα έκάλυπτον το πάχος τού τοίχου της πύλης

καΙ εΙς τας τρείς επιφανείας αύτης (βλ. άποκατάστασιν

εις το σχέδ. της εΙκ. 105). "Οτι δε πρόκωαι πράγματι

περΙ περιiJ-υρωμάτων κατα έλληνορρωμα·ίκα καΙ πάλιν

πρότυπα 2, συμπεραίνομεν μετα βεβαιότητος εκ τού εν

Ν. Άγχιάλφ εναπομείναντος τεμαχίου (εΙκ. 101\ δεξια)

δπερ προέρχεται άπο τοϋ ακρου τού άνωφίου.

Touτo εκ λευκοϋ μαρμάρου (πλάτ. 0.57 καΙ πάχ.

0.20 μ.) κοσμείται με το σύνηitες εχ ρόμβων itέμα τών

{}ωρακίων, ΤΙ μία δε κατα μηχος πλευρα καταλήγει εΙς

προεξέχον μετα γλυφών πλαίσιον. ΕΙς το αχρον τι μαρ

μαρίνη δοκος προεκτείνεται καΙ φέρει εΥ,ιΟΠ1Ίν δια Τ1]ν

προσαρμογην της χα{)έτου δοκού της παραστάδος (βλέπε

λεπτομερείας εν εΙχ. 105 δεξιά). Το προεξέχον πλαίσιον

τών γλυφών τέμνεται λοξώς, ώς συνήitως παρατηρείται

τοϋτο εΙς τα άπλα εκ γλυφών περιθυρώματα, δι' ου δη

λοϋται, δτι καΙ ΤΙ παραστας εφερε πλαίσιον εκ γλυφών.

ΕΙς τΙ) αύτο άνώφλιον άνήκει καΙ το αριστερα της

εΙκόνας 103 τμημα, δπερ προέρχεται εκ τού μέσου. Εις

τον μεταξυ τών μαιάνδρων χώρον φέρει τι) μονόγραμμα

τού Χ(Ηστοϋ έπος στεφάνου δάφνης αί γωνίαι πλη-

1 Βλ. I)od'\'el1, CΙassical al1d topograjJIIical tonr tlIrιll1glI (;rt:ece, II~

LoI1LloII, 1814, f. 86 σ, Ι,.

2 ΠΙ όμοια άι).' ά:ιλά α"f.U διακ:οομIΊσεύΗ' έ\· Έφέσ~) (έ\' jHl1reslI. d.

ϋsterr. arclI. IlIstιtιHs ΧΧ\'Ι (1929) (solldera1>r.) είκ. 9 -15. Πρβλ. όμοια

είς πύλσς χριοιια\'ικώ\, \'σώ,', ώς έ\· ,.(ι~ άϊ' Είρή\'ης }\ιι)\'.ιπόλεως, έ,· \\1. S.
(~eorKe, TIIe cΙιιιrCl1 of S. Eirene at Con ple. Oxford. 1912. 1)].24 και άλλ.
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Ει·κ. 10/). 'Αναπαράοταοις :rί.αισίωv πύλη; τoίi ναου κοι λεπτσμέρειαι αί'τώ ...
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Γ. Α. Σωτηρίου ΑΕ liJ29

ρούνται με άνitεμοειδείς κλάδους είς ώραίαν έργασίαν. Το όλον άνώφλιον δύναται να ύπο

λoγισ{ηj ότι εχει μηκος 1.80 μ.

Το μέγα τεμάχιον (είκ. 104) (πλάτους 0.56, πάχους 0.18 και μήκους 2.65 μ.) προέρ

χεται έκ τού κάτω μέρους της παραστάδος, διακρίνεται δε είς την βάσιν ή αρχή' ή όπισitία

όψις εΙναι άκατέργαστος ή άριστερα πλευρά. ή καταλήγουσα είς δύο ταινίας, είναι κατα

το πάχος έπεξειργασμένη, ητοι άπετέλει το άκρον όπερ έφαίνετο. Ή δεξια πλευρά, κατεστραμ

μένη κατα το πλείστον, διασι[Jζει ένιαχού είς το πάχος αυτης την άρχικην άδρως είργασμέ

νην έπιφάνειαν. Πλαίσιον έπομένως με γλυφας δεν ύπηρχεν είς την παραστάδα ταύτην'

προσέτι το μάρμαρον εΙναι κυανωπόν. Αί διαφοραι αύται μαρτυρούσιν ότι ή παραστας προ

έρχεται έξ άλλης {)ύρας άνευ πλαισίου έκ γλυφων, άλλά με τον αύτον διάκοσμον και την

αύτην ώραίαν έργασίαν. τα μεταξυ των μαιάνδρων σχηματιζόμενα τετράγωνα πληρούνται

δια δύο χιαστι διασταυρουμένων περιστερων, δι' άνitεμοειδούς άκάνitoυ έπίσης χιαστι διηυ

{)ετημένης και δια καρδιοσχήμων άνitεμίων.

Το τεμάχιον τού Βρεττανικού Μουσείου, φέρον πλαίσιον έκ γλυφων όπως το ήμέτερον

άνώφλιον, εΙναι πιitανόν, ότι προέρχεται έκ της αύτης {)ύρας. Τούτο είς τα μεταξυ των

μαιάνδρων φέρει χιαστι διασταυρουμένους δελφίνας και σταυρον διηυitετημένον δια μικρων

κλαδίσκων είς τετράγωνον.

Ή ώραία έργασία και το άρχαιότροπον των μαιάνδρων ~ων περιitυρωμάτων τούτων
παρέχουσιν έκ πρώτης όψεως την έντύπωσιν ότι πρόκειται περί άρχαιοτέρου εργου τού τέλους

τού 4°" περίπου αίωνος. τα {)έματα όμως των διαμέσων τετραγώνων, συνή{}η xait' όλον τον

50ν αιωνα και τον 60ν άκόμη, και ιδίως ή τάσις να προσαρμόζηται ό διάκοσμος ούτος προς

τον τετραγωνικον χωρον και να καταλαμβάνn κατα το δυνατον όλόκληρον το κενον άπο

δεικνύει, ότι και τα περιitυρώματα ταύτα συμπίπτουσι χρονικως προς τον λοιπον διάκοσμον

τού ναού. 'Ως προς την itέσιν, ενitα τα πλαίσια ταύτα ήσαν τοποitετημένα, πι{)ανωτέρα

εΙναι ή γνώμη ότι έκόσμουν τας πύλας τού αίitρίου, το άνοιγμα των όποίων άντιστοιχεί

προς το ανωτέρω περιγραφεν άνώφλιον.

Είκ. lU6. . ΑνιυριΟέ)'ια μικρά ιιμάχια ίκ lου διακόομου ,ώ,. Οωρακιων lοίι αμ8ω,'Ο;,
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ΑΕ 192! Αί χριστιανικαί Θήβαι τής Θεσσαλίας 87

λΜ82Ν

ΕΙκ. ΙΟί . •Λ"οκαιάαΥΙΙΟΙ; ιού (ίμ8ωνος τη, βιιοuικη; Α.

\

/
ι

;

Είς το κεφάλαιον τούτο περι γλυπτικης

τού ναού άνήΥ.ει και ή έξέτασις τού άμβω

νος, δστις συνίστατο όλόκληρος έξ άναγλύ

φων και κατεϊχεν έξέχουσαν {}έσιν μεταξiι των

κοσμούντων την χριστιανικην ταύτην βασιλι

κην γλυπτικων εργων.

Ή κατα χώραν διασω{}είσα δεξια τού

μέσου κλίτους και παρα τον εκτον άπο δυ

σμων κίονα της βασιλικης ταύτης μαρμαρίνη

βάσις (ϋψους 0.25 μ.), φέρει ώραίας γλυφας

είς το προς άνατολας δε ήμικύκλιον και άστρά

γαλον (είκ.10Β -109). Ή βάσις αϋτη εχει

το σχημα της έσχάτως εύρε{}είσης όμοίας βά

σεως άμβωνος νοτίως της Rotollda τού άγ.

Γεωργίου Θωσαλονίκης" άποτελείται δηλ.

έκ κυκλικού έμβαδού, έπι τού όποίου στηρί

ζεται το σωμα τού άμβωνος (διαμ. 1.28 μ.)

μετα προσόψεως προς άνατολάς το κυκλικον

τούτο κέντρον περιβάλλει κατα τΩ προς δυ

σμας ημισυ αύτού διάδρομος ήμικυκλικος

(πλάτ. 0,60 μ.) έπι τού όποίου έστηρίςοντο

έν{}εν και έν{}εν αί βα{}μίδες της προς ίίνοδον

και κάυοδον δι.;τλης κλίμακος.

τα έπι της έπιφανείας της βάσεωςδιασιρ

ζόμενα ίχνη κα{}ιστωσι δυνατην την άποκα

τάστασιν τού έπι της βάσεως ταύτης άνυψωμέ

νου σώματος τού άμβωνος. Είς την περιφέρειαν δηΙ τού κυκλικού εμβαδού ύπάρχουσιν εξ

τετράγωνοι κοιλότητες προσαρμογης, αίτινες δεικνύουσιν, δτι εξ μαρμάρινοι στυλίσκοι με τετρά

γωνον βάσινέστήριζον την πλάκα τού δαπέδου τού άνω ορόφου τού άμβωνος. Είς τον προς

δ"σμας ήμικυκλικον διάδρομον και άκριβως είς το κεντρικον αύτού τμημα το μάρμαρον της

βάσεως εχει άποτριβη ενεκα της χρήσεως, δπερ άποδεικνύει, δτι εκεί-θεν έγίνετο ή άνοδος είς

τΩν άμβωνα, τού μέρους τούτου της βάσεως χρησιμοποιουμένου ώς πρώτης βαΒμίδος των δύο

f.κατέρω-θεν κλιμάκων (είκ.11 Oα.~. Ίκανα ύπολείμματα κτισίματος (έξ άργολι-θοδομης μετα

τεμαχίων πλίνftων) διασω-θέντα είς την -θέσιν της δεξιάς κλίμακος - διακρινόμενα είς τας είκό

νας 108 και 109 - μαρτυρούσιν, δτι αί βα{}μίδες δεν ήσαν έκ συμπαγούς λί-θου, άλλα κτισταί,

έπενδεδυμέναι δια πλακων. Υιαρμαρίνη έπένδυσις (πάχ. 0.10 μ.) άπέκρυπτεν άπο των έκκλησια

ζομένων τας κλίμακας, ώς συμπεραίνομεν έκ των εξ τόρμων, οίτινες παρατηρούνται κατ' άπο

στάσεις είς την περιφέρειαν τού ήμικυκλίου (βλ. κάτοψιν έν είκ. 110" πρβ)" και είκ. 108). Της
έπενδύσεω; ταύτης άνευρέ-θησαν έπτα τεμάχια, τα μεγαλύτερα τμήματα των όποίων άπεικο-

1 Ηλ. Ε. lIebrard, έ\· ΒιιΙι. 11. corr. !ιel1enίφιe. 1920, σ. 29, fig. 13-14.
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Γ. Α. ΣωτηρΙου
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ΛΙ; 1929

Ε'Ι'Υ.. 108. •Ανα70λικη άποψις της κατα χώeαν ΙΙνευρεΟείοης βάσεως τού αμ6ω1'0ς.

109. Δυτική ά:ιοψις ιης avrij; β(ίοεως ιoιJ αμ6ω,'ο;.
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Ει·κ. 110. Κατόψεις της βάσεως rov ϋ.,ιι6ωι ιος.
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ii:I·Je. 111. Τμήμαια μα!j,ιιαρί1'ω1' πί.ακώl' ιης κλίμακος το;, αμ6ω1·Ο;.

νίζονται εν εΙκ. 111. Αί μαρμάριναι allIat πλά

κες (πάχ. 0,10 μ.) είναι καμπίιλαι κοσμούμεναι

μόνον είς τα άκρα δια γλυφών εν εϊδει πλαισίου,

δεν εκάλυπτον δε μόνον τας iβα~μίδας, 'άλλ'

ύψούντο σχηματίζουσαι τας κιγκλίδας της κλί

μακος εν εϊδει διατρήτου -θωρακίου. τα τεμάχια

της επενδύσεως της είκ. 111 διασά)ζουσι το πλαί

σιον τών -θωρακίων τούτων εκ σειράς άν-θεμοει

δών είς σχημα Μ' είς τήν μεγάλην δε πλάκα

δεξια διακρίνονται είς το (1κρον τα ϊχνη τού άπο

κρoυσ~έντoς διατρήτου διακόσμου τού ~ωρα.

κίου. Ό διάκοσμος ούτος διασιρζεται καλύτερον

είς το άνευρεηεν κατα τήν άνασκαφήν γωνιαίον

άνω άκρον της κλίμακος (εΙκ. 112) άποτελούμε

νος άπο άκάν-θους εν στροβίλιρ. 'Η κλίσις του

ακραίου τούroυ ~ωρακίoυ,βαίνουσα παραλλήλως

:τρος τήν κλίσιν της κλίμακος, i1XEL άναλογίαν 4: 5'
έχοντες δε ύπ' Οψιν δη το μέγε-θος της κατόψεως

δεν επιτρέ.-τει περισσοτέρας τών τεσσάρων βα~

ιιίδων, ύπολογίζομεν είς εν μέτρον το ϋψος της

κλίμακος.

Κατα τήν άνατολικήν πρόσοψιν 1'1 επένδυσις

τού άμβωνοςlΊτο διάφορος, ώ; συμπεραίνομεν

έκ των δύο μεγαλυτέρων τόρμων, οΥτινες δεν Λ'ι'κ. 1l:!. Τμήμα υωρακιου nίς κί.(ιιακος ιοί' αμ6ωι'ο;.
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ΑΕ 1929 ΑΙ χριστιανικαι Θήβαι ..ής Θεσσαλίας

ΕΙκ. Ι/Β. Τό κάτω ήμισυ κόΥχης διωωομούσης

τόν l1μ6ωlια.

εύρίσκονται είς τα άκρα της βάσεως, δπως οί λοιποί, άλλ' ίκανώς βαθύτερον (βλ. είκ. 110 α).

Άνευρε3έντα τμήματα μαρμαρίνων κογχών δύο διαφόρων μεγε3ών-τοπλάτος τών όποίων

εχει άκριβώς: το μεν, το πλάτος τών εΜέων έκατέρωθεν του έξέχοντος ήμικυκλίου τμημά

των τών βάσεων (ήτοι 0.60 μ.), το δε, το πλάτος του μεταξυ τών στύλων διαστήματος, ϋψος

δε περΙ το εν μέτρον - άπέδειξαν, δτι ή άνατολικη πρόσοψις του άμβωνος έκοσμείτο δια

ΚΟΥ/"ών, έν3υμίζουσα τον περίφημον άμβωνα της Θεσσαλονίκης, τον άποκείμενον έν τιρ

Ό3ωμανικιρ Μουσείιρ Κωνσταντινουπόλεως.

Έκ τών κογχών τούτων άνευρέθησαν: 1) το κάτω ημισυ μιάς έκ τών πλατυτέρων

ακραίων κογχών (πλάτ. 0,60 μ., είς σιρζόμενον ϋψος 0,55 μ.) εχουσα άποκεκρουσμένον καΙ μόλις

διαφαινόμενον τΌν έκ λοξών άκαν3ωτών φύλλων διάκοσμον του πλαισίου αύτης (εΙκ. 113).
2) Μέγα μέρος - έκ δύο τεμαχίων - στενω

τέρας κόγχης (πλάτ. 0,17 μ. είς σιρζόμενον ϋψος

0,52 μ.,) εν3α διασ<i!ζεται άριστερα το έξ ήμιφύλ

λων πλαίσιον καΙ άνω το ημισυ περίπου της κογ

χύλης, είς ην κατέληγον αί κόγχαι (εΙκ. 114).
Το πλαίσιον με τα φύλλα (πλάτ. 0,10 μ.) κλίνει

είς την κόγχην ταύτην ίσχυρώς προς τα οπίσω

καΙ οϋτως έφαρμόζει άκριβώς είς τα διάμεσα

τών μικρών στύλων, οϊτινες ύπεβάσταζον το δά

πεδον του αμβωνος. τα πλαίσια τών κογχών

τούτων άνω3εν της κογχύλης ηύρύνοντο σχημα

τίζοντα μέτωπον όρ30γώνιον. 'Η επιφάνεια αϋτη

έπληρουτο όλόκληρος δια δύο μεγάλων γυρτών

άκάν3ων διασχιζομένων είς διπλά άκανθωτα

φύλλα μετα σχοινοειδους κοσμήματος είς το

μέσον. Είς το σημείον της έπαφης των περιέ

κλειον σταυρόν, ώς δεικνύουσι τρία άνευρεθέντα

τεμάχια (εΙκ. 116) έκ τών άνω τούτων μερών τών κογχών προερχόμενα (βλ. καΙ άποκατά

στασιν του άμβωνος είς Π ίν. Δ').

Είς τας άνασκαφας άνευρέ3'ησαν καΙ τμήματα δύο κογχών (εΙκ. 115), έξ ων το προς

τ' άριστερα εχει το πλαίσιον άδιακόσμητον,το δε προς τα δεξια εΙναι άλλου σχήματος καΙ

μεγαλυτέρου μεγέ30υς της κόγχης της είκ. 114. Ταυτα δμως προέρχονται ϊσως έξ έτέρας

διακοσμήσεως του ναου μη δυναμένης να έξακριβω{)ίi.

Οί εξ στυλίσκοι του κάτω ορόφου ύπεβάσταζον την στρογγύλην πλάκα του πατώματος

του άμβωνος, της όποίας άνευρέ3ησαν τμήματα. Έπ' αύτής έστηρίζοντο τα 3ωράκια του

άνω ορόφου, οί κίονες καΙ τα κατωτέρω περιγραφόμενα τόξα, τα φέροντα τον βαρυν μαρμά

ρινον ούρανόν (βλ. είκ. 11Ο β). Έξ δλου του συγκροτήματος τούτου του ανω μέρους του

άμβωνος εύρέθησαν τα έξης τεμάχια, τα όποία κατέστησαν δυνατην την πλήρη σχεδον άνα

παράστασιν αύτου.

Ι. Τμήματα καμπύλων θωρακίων, ή κλίσις τών όποίων συμπίπτει άκριβώς προς την

καμπύλην του έξέχοντος ήμικυκλίου της βάσεως του άμβωνος (εΙκ. 117.119). Έκ τού

των τα τών είκόνων 117 καΙ 118 προέρχονται έκ του άνω πλαισίου του θωρακίου με διά

κοσμον έκ σειράς συνεχομένων φύλλων λεΠΤQτμήτου άκάν&ου είς διάτρητον τεχνικην άνω-
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f;ι'κ. 11·/· ιω. 1)ιή.ιιιιrα ΚΟj'χώJ' 'I)~ /ίμ6ωι'ο;.
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ΑΙ χριστιανικαί Θήβαι τής Θεσσαλίας

Λί'χ. 1/!J. ηηίμα >:t.''1ro;' θωρακίου roIj ι'ίμ6ωι·ο;.

τ'ιοίματα εί-ΟiωJ' Ι'}Wt.!ακι'ωl· ΚΟΠflούΙ'ΗΙ)Ι' τιΊ; Μ·ο ,,:Η,ια: :7ί.Iι·~ά;

rιί; til'αrolIxrj; ;τροπόψ,ω; τoι~' αιι/ίι,ιι·ο;.

1'tEV αστραγάλου και σειράς φοινικοειδών είς σχημα 1'1, όμοίων προς τα (}ωράκια της κλί

μακος. ΤΟ παριστώμενον είς tl}v είκ. Ι) 9 προέρχεται έκ πλαισίου τού κάτω μέρους τοΊΊ

αύΤΟύ {)ωρακίου, δπερ κο

σμείται με τα φοινικοειδη,

τον άστράγαλον και τα

άκαν(}ωτα ήμίφυλλα τού

πλαισίου τών κογχών. τα

διασ~ζόμενα έκ τού μέ

σου τών 1'tωρακίωνύπο

λείμματα τού διατρήτου

διακόσμου δεικνύουσιν,δτι

ούτος ητο διάφορος τού

διακόσμου τών θωρακίων

της κλίμακος άνευρε1'tέντα

μικρα τεμάχια, άκριβώς

έφαρμόζοντα είς τα ύπο

λείμματα ταύτα, άποκα1'tι

στώσι τον διάκοσμον τών

καμπύλων τούτων 1'tωρακίων' οδτος δηλονότι συνίστατο έκ συ μ.;τλεκομένω Ι' τετραγώνων

πληρουμένων δι' άκάν{)ων είς διάφορα σχήματα λεπτοτάτης έργασίας, όμοίων προς τα

γνωστα 1'tωράκια της Ραβέννης. τα μικρα ταύτα τεμάχια όμού με άλλα έκ τών 1'tωρακίων

της κλίμακος διακρίνονταιείς

την είκ. 106 (έν σελ 88).
2. Τμήματα έκ πλαισίου

εύΒέων iιωρακίων, όμοίων

άκριβώς προς τα καμπύλα

ώς προς τον διάκοσμον και

το μέγε{)ος (είκ. 120)' ταύτα
προέρχονται έκ (}ωρακίων

τών δύο εύ(}ειών πλευρών

της άνατολικης προσόψεως,

και έπληρούντο με τον αύτον

άκριβώς γεωμετρικον διά

κοσμον, δπως και τα καμ

πύλα1'tωράκιατϊΊςάνατολικης

προσόψεως,ιJJς δεικνύουσιτ(Ί

έπ' αύτών σωζόμενα ϊχνη.

3. 'Οκτω τεμάχια προερ

χόμενα έκ καμπύλων τόξω"

:1ιαριστώμενα είς τάς είκό·

νας 121 -123' τρία έξ αύ-

τώ" προέρχονται έκ τών κάτω ακρω\' τών ΤΟζω\' φέροντα τάς τετραγώνουςόπα; τ(;)ν γόμο

φων. 'Ο διάκοσμος τών μετώπων τών τόξων τούτω\' εl"αι κα{)' δλα άνάλογος προς το\'
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Ει'κ. /21. 1μήμα έκ ιών καμπύλων τόξων ιών στηριζόντων ιόν ούρανόν τού αμβωιιος.

ΑΕ 1929

Ει'κ. /22. Τά διασωΜντα τεμάχια έκ ιώ .. καμ;r:ύi.ωI J J'r;ξωv τοϋ /ί.μ6ωl'ο;.

διάκοσμον τών κογχών, άλλ' ενταύ1'lα ή μεγαλυτέρα επιφάνεια έπιτρέ.;τει τα δύο ύπερ

μεγέθη φύλλα της άκάν{Jου ν' άναπτυχ{Jώσι με εύρυτέραν διακοσμητικότητα. ΊΙ δλη

ακαν{Jος διαγράφει μέγα τό;ον αί δε τριμερείς της διακλαδώσεις (πρβλ. είκ. 121) διατί{Jεν-
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ΑΕ Ι~2~ Ai χριστιανι"αί Θήβαι τής Θεσσαλίας

Λϊκ. 1:1;;. Ί;ηϊ./ια ιoiI ΟΙ"ΡΙΙJ!οϋ τού «μ6ωJ ιος.

F:ίκ. 124.' ΑI,tυρr.Οi., κιοι'οκραl'ΟI'

ιoiί αμG(ι)1'Ο;.

ται ρυ{) μικώς είς έπαλλήλου; καμπύλας τονιζομένας δια βαitείας σκιϋ.ς. ΊΙ έπιφάνεια

τού πάχους τών τόξων τούτων πληρούται με ίωνικΙ)ν κυμάτιον έν μέσφ διπλης σειράς

άστραγάλου και με σπειροειδες κόσμημα, ιJJς διακρίνεται κυρίως

είς την εικόνα 12;;.
4. Τμημα τού κάτω μέρους κορμοί, στρεπτοίι κίονος, όμοίου

πρΙ)ς τον άνωτέρω (βλ. έν σελ. 24 είκ. 26) παρατεftέντα κορμον

τον προερχόμενον έκ τών κιόνων τού κιβωρίου της άγίας Τρα

πέζης τού ναού και μικρον κιονόκρανον Ηεοδοσιανον άντιστοιχούν

προς τον κίονα (εΙκ.124)- το κιονόκρανον τούτο (1ν και κατε

στραμμένον κατα τΙ, ανω μέρος, διασιρζει κα{Jαρώς τας δύο ιJπας

_' Ι 1 τών γόμφων, 'ίνα προσαρμόζωνται αί

:ΟΙ ; ύ.ρχαΙ δύο τόξων.

ί }:ιfi!~...... _.".. ..5. Είς ~oν α~βωνα,τέλoς, άνιικει τ,ο
~. ,::t,{i,~::;;i':C' . προ πολλου χρονου αποκειμενον εις
~ ...~Ί:,"'" rr Ιι"] j,-~..... ..

,{~:'"-';fΉI': !·;;;,/'ί:,' την itέσιν της βασιλικης πρΙ) της άνα-,: Ι ,~,,i'ϊ . ,.'. σκαφης και έν τιρ Μουσείψ Άλμυρού

(1/ ; μεταφερ-()εν μέγα τμημα τού ούρανού'
/ .

ετερον μικρον τμημα άνευρεθεν κατα C' Λ·Ικ. 12:J, Τμήμ« nj; αρχή;
ιοξου ιού αμ6(ι)νος.

τας άνασκαφας (εΙκ. 125) συνεπλή-

ρωσεν α1'ΤΟ και οΊίτως έσχηματίσftη το ημισυ τού ούρανΟίί, συγ

κείμενον έξ ένος μαρμαρίνου ογκου (είκ. 126). Έπίσης άνευ

ρέttη και τμημα έκ τού αλλου ήμίσεος, διακρινόμενον άριστερα

της είκ. 126. Ό ούρανος ο{;τος τού αμ6ωνος εΙναι στρογγύλος 1Ι

δε διάμετρος ω'ιτού εΙναι άκριβώς ίσιι προς την διάμετρον της βάσεως τού σώματος τού

αμβωνος (ήτοι 0.90 μ.) ΤΙ κάτω έπιφάνεια τού κύκλου, έφ'ης έστηρίζετο ό ούρανος (πλ. 0,18 μ.),

εΙναι άδρώς είργασμένη χωρις ίχνη κοιλωμάτων

προσαρμογης κιόνων Τι τόρμων. ΤΟ έλαφρώς κοί

λον έσωτερικΙ)ν κοσμείται δια ραβδ(l)σεων κογχυ

λοειδών στρεφομένων προς το κέντρον. 'J[ έξω

τερικη στενη έπιφάνεια (ίίψους 0,20 μ.) κοσμείται

δια τριπλης στεφάνης έκ λοξών Ι'ιιμερών και έκ

μεγάλων υρΜων φύλλων άκάν{Jου, ιJμoίων προς

τα θωράκια τοίι αμβωνος και έξ άστραγάλου είς

λαμπραν έργασίαν, (",οίου προς το γείσον τίις

είκ. ~5. Ό κύκλος τϊις (lνω έπιφανείας φέρει βα

l)είς τόρμους μι'. ίχνη μετάλλου, μαρτυρούντας την

ϋπαρξιν μαρμαρίνου έπιστεγάσματο; κωνικού Τι

ΤΡ(Η,λλωτού.

ΤΙ έκ τών τεμαχίων τοί,των άνα:ταράστασις

τοί, (lνω τούτου μέρους τοίι (lμβωνος ιΊτο λίαν

δυσχερΙις. Το πρώτον πριίβί.ημα 1ΙΤΟ: πόσοι ιΊσαν

οί κίονες, οί ύποβαστάζοντες τον ούρανόν' δτι οδτοι δεν ιΊτο δυνατον να ιΊσαν ε'ξ, άντίστοι

χοι προς τους κάτω πεσσούς. εΙ\'αι προφανές. διότι 1'1 ύ.πόστασίς των εΙναι πολυ μικρα και
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ή δι' αυτών δίοδος αδύνατος. Ή διάταξις τών εξ μικρών στύλων έπΙ της βάσεως ύπέδειξεν

()τι τρείς κίονες ησαν ανω, τοποt}ετημένοι είς ίσόπλευρον τρίγωνον (πρβλ. είκ.lOΙ β). τέσσα

ρας κίονας, ώς εΙναι το συνη{}έσΤf,ρον, δεν εΙναι δυνατον να ύπο{}έσωμεν, διότι καΙ πάλιν αί

μεταξύ των άποστάσεις άποβαίνουσι λίαν στεναΙ καΙ ή δι' αύτών δίοδος σχεδον άδύνατος.

Δεύτερον πρόβλημα ύπηρξεν: ή άποκατάστασις της στηρίξεως τού ουρανού, έφ' δσον τα

ιίνευρε{}'έντα μικρα σχετικώς τεμάχια τών άνωτέρω περιγραφέντων τόξων μετα δυσκολίας αφι

νον να δηλω1'Jij το καμπύλον της έπιφανείας αυτών!. Ή έλλειψις παντος ίχνους κοιλωμάτων

προσαρμογης καΙ τόρμων είς την κάτω έπιφάνειαν της βάσεως τού ουρανού ύπέδειξαν, δτι

Είκ. 126'. ~ Ολόκληροι' το διασωΟέv τμήμα του οtίρavοv ιού «μσωvος.

ούτος έστηρίζετο δι' όλοκλήρου της βάσεως του έπΙ τόξων καΙ ουχι έπΙ κιόνων. Ώδηγή{}η

μεν οϋτως είς την πλήρη άποκατάστασιν τού αμβωνος, έξαιρέσει τού κωνικού Τι τρουλλωτοίι

έπιστεγάσματος τού ουρανού, ούτινος δεν άνευρέitη ίχνος τι Αί δύο άναπαραστάσεις (Π ίναξ

Λ' καΙ είκ. 107) παρέχουσιν άμυδραν ίδέαν τού καλλιτεχνικού αυτού δσον καΙ λεπτοτάτου

εργου της άρχαίας χριστιανικης γλυπτικης, άλή{}ινού κοσμήματος τού έσωτερικού τού ναού,

τόσον αλλωστε συμφώνου καΙ ενιαίου προς τον λοιπον γλυπτικον διάκοσμον της βασιλικης.

Ό αμβων της βασιλικης της Ν. Άγχιάλου εΙναι έν κατόψει δμοιος προς τον γνωστον

ι'ίμβωνα της θεσσαλονίκης, προς τον όποίον δεν άπέχει μεγάλως καΙ ώς προς την συγκρότη

σιν τού ανω καΙ κάτω όρόφου. Ή δια τού ουρανού έπιστέγασις αυτού εΙναι το πρώτον

αυ{}εντικον έκ τών μέχρι τούδε μνημείων δείγμα άρχαίου αμβωνος καΙ δύναται να συμπλη

Qώστι ου μόνον τον αμβωνα της θεσσαλονίκης άλλα καΙ πολλους αλλους παλαιοχριστιανι.

κους αμβωνας, τών όποίων αί άποκαταστάσεις περιορίζονται είς τα κάτω μόνον μέρη.

1 Είς την χατα\'όησι\' (ης στηρίξεως tOύ οιΊΡΟ\'οϋ τού

ίίμβω\'ος μεγάλως έβοή{)ησε\' ήμάς ό άρχιτέΚΤα/ν κ. Κίμων

Η. Λάο χαΡΙζ, ό έκτελέσας και την ά;ιο;ι.ατ<1στασι \' αύτοίl

(~); χα! :ιάσας τός άρχιτεκτο\'ικάς λεπτομερείΟζ της παρού

σης μελέτης. Είς τούτο\' έχφράζομεν χα! έ\'ταϋΟα ιός εύχα

ριστίας ήμώ\'.
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Αποκατάσιασις τού αμβωνος τοϋ ναου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:59 EEST - 52.53.217.230



ΑΙ<: 1!~1 Αι χριστιανικαl Θi;Pαι της Θεσσαλίας

ΣΥΜπεΡλΣΜλ . XPONOΛOΓlλ

97

Εκ της γενομένης άνωτέρω άναλύσεως τών κα~' εκαστον γλυπτών άρχιτεκτονικών και

διακοσμητικών μελών της βασιλικης Α βλέπομεν, δτι είς τον διάκοσμον αύτών παρατηρεί

ται μεγάλη ποικιλία είς ~έματα, μορφας καΙ τεχνικήν, δείγμα τούτο της πλήρους καλλι

τεχνικης ζωης καΙ τών ποικίλων άναζητήσεων της έποχης είς ην ταύτα άνήκουσι.

τα έπικρατοϋντα έν αύτοϊς ~έματα είναι τα έλληνικά. Ταύτα εχουσιν ένίοτε την πλα

στικην μορφην της άρχαιότητος, ητις είς τας ελληνικας χώρας έπιζfj κα~αρώτερoν η άλλα

χού, κατα το πλείστον δμως λαμβάνουσι την νέαν μορφην της γραφικης διακοσμητικότη

τος, χωρΙς ν' άποβάλωσι την όργανικήν των πνοήν, δπερ χαρακτηρίζει τον 50ν κυρίως αίώνα.

τα τέσσαρα είδη τών κιονοκράνων (είκ. 53 - 64) άντιπροσωπεύουσι τους κατ' έξοχην

κυριαρχούντας τύπους κατα τον 50ν αΙώνα, ούδαμού δε παρετηρή1'lη το έπι{}ηματοειδες

(KiilJJpferkapitel), το χαρακτηρίζον την ίουστινιάνειον έποχήν. Τον 50ν αίώνα προδίδει καΙ

ή μεγάλη χρησις της λεγομένης ~εoδoσιανης άκάν~oυ, δι' ης κατ' έξοχην κοσμείται ό αμβων

(είκ. 111 - 126), ώς καΙ ή άνάμικτος αύτης χρησις με την πλατύφυλλον είς εν καΙ το αύτο

γλυπτον μέλος (είκ. 33' πρβλ. και είκ. 72-74).

'ι{ σύγκρισις προς χρονολογημέναγλυπτα φέρει πάλιν κατα τον 50ν αίώνα μέγαν άρι

(}μον παραλλήλων, καίτοι ~έματά τινα- ίδί~ τών ~ωρακίων-έξακoλoυ{}oύσικαΙ είς τον

1i0V αίώνα. Προς άκριβεστέραν χρονολόγησιν βoη~εί ήμας ή τεχνοτροπία τών γλυπτών.

Ή βα{}μΙς άφ'ένος της εξελίξεως της πλατείας άκάν~oυ, ώς είδομεν είς τα κιονόκρανα και τα

έπι{}ήματα τού αωρίου (είκ. 53 -54 καΙ 5t) η της λεπτοτμήτου, ώς είδομεν είς τα κιονό

κρανα καΙ τα γείσα της βασιλικης (είκ. 58κε. καΙ 84κέ.), άφ'έτέρου δε ή συγγένεια της κατα

σκευης προς τον γλυπτον διάκοσμον τών ναών: άγ. Δημητρίου (412) καΙ Στουδίου, της

Χρυσης Πύλης καΙ τού κίονος τού Μαρκιανού (45Iί) μας έπιτρέπει, νομίζω, να κα{tορίσωμεν

ώς χρονολογίαν τών ήμετέρων γλυπτών τα μέσα τού 5°" αίώνος.

Ώς προς τον κύκλον τέχνης τέλος, με(}' ου ό γλυπτος ούτος διάκοσμος συνδέεται, τας

μεγαλυτέρας σχέσεις καΙ άναλογίας εύρίσκομεν προς τα γλυπτα της Κωνσταντινουπόλεως καΙ

της θεσσαλονίκης μέρος τούτων συνδέεται προς τα ίδιάζοντα συροπαλαιστινιακα πρότυπα

καΙ ετερον μέρος εχει πρωτοτυπίαν το:τικήν. Ή καλη έκτέλεσις, ητις είς πολλα γλυπτα δεν

ύπολείπεται της τέχνης της πρωτευούσης, είναι προφανώς προΊον της μακρας καλλιτεχνικης

παραδόσεως είς τας ελληνικας χώρας.

>Εκ Γου δω rρ,ίrlιJl δ,ακόομcv ιώγ (JωρακiωJ' ιού αμβω'JΙΟ;.

13
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98 r. Α. Σωτηρίου

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

EvrHΛlATA

ΑΕ 1!J2!'!

§ 5. ΆνευρεlΜ-ντα διακοσμητικά μέλη και μικροτεχν·ήματα.- Κατα την εκκα

{Ιάρισιν των διαφόρων μερων τού μνημείου, ά)ς καί εκ περισυλλογης ενεργηtlείσης πρ<'! των

ό.νασκαφων ύπο τού επιμελητού Νικ. Γιαννοπούλου κατα το πλείστον εκ τού χ(όρου της

<ίνασκαφης της άνωτέρω περιγραφείσης χριστιανικης βασιλικης, ιιλ{}ον εις φως τα έξης

<ίντικείμενα.

Λ. r Αν [Ι Τ Λ

1. Τμημα τόξου (είκ.127) περισυλλεγεν προ των άνασκαφων άπο τού χώρου τού ίεροί'

βήματος της βασιλικης καΙ προερχόμενον πιtlανώτατα εκ των τόξων των συνδε6ντων τους κίο-

F.,'Y.. I2~. 'Γ,ιιήμ« τ6:0l1 του κι(i(ι)ρίοv oj; (ίΥί(lς Τραπί:ης.

νας τού ανω&εν της (Ί.γ. Τραπέζης κιβωρίου τού ναοί, (βλ. άνωτ. σ. 26). Τούτο είναι κα{}' ολα

δμοιον προς 1Ίιακοσμήσεις τού (ϊμβωνος, είργασμένον μΙΟ. την λεπτότητα καΙ'πλαστικότητα

της στεφάνης τού άνωτέρω περιγραφέντος ουρανού (πρβλ. είκ. 126). τα {Ιέματα τα διακο

σμούντα αυτο είναι τα αυτα προς ταΒέματα των μετι;)πων των καμπύλων τόξων τού αμ!1ω

νος (βΙ εΙκ. 121 πρβλ. καΙ ΓΗν. ι\') καΙ μόνον αί <ίκμαί τών τόξων καΙ το πάχος αυτών είναι

ένταύ{Jα πλουσιώτεραι' 1'1 κάτω δηλονότι επιφάνεια πληρούται είς το ίlμέτερον τεμάχιο" μι,

διμερη λοξα φύλλα εντος άστραγάλων καΙ με άκάνθους εν στροβίλφ άντΙ τού άπλού σπειρο

ιιδούς τού παρατηρουμένου είς ια πρώτα. Ό πλοίιτος καΙ ή επιμελης εργασία τού 1Ίιασω

{Ιέντος τούτου τμήματος τόξου τού κιβωρίου δύναται να μαρτυρήσιι την μεγαl.οπρf:τειαν

τού διακόσμου της άγίας Τραπέζης της χριστιανικης ταύτης βασιλικης.
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ΑΕ 192!) ΑΙ χριστιανικαί Θήβαι τής Θεσσαλίας

2. Δύο τμ1'ιματα κογχών (είκ. 128) άνευρεitέντα κατα την έκκα{lάρισιν τού δεξιού

κλίτους τού ναού δεξια της σολέας ταύτα διασφζουσιτους πλαισιούντας τας κόγχας ήνωμέ

νους κιονίσκους των, κοσμουμένους δια φύλλων πενταφύλλου άκάνθου και μέρη τών έκατέ

ρωθεν αύτών γλυφώνο το άνω τεμάχιον εχει και πλατείαν έν

είδει παρυφίις ταινίαν πληρουμένην δια ζητοειδών διακο

σμήσεων.

3. ΤΟ κάτω άριστερον τμημα γλυπτικού συμπλέγματος

μεfl' ήνωμένης βάσεως ϋψους 0,22 μ. (είκ. 129), εύρεitεν εις

χείρας τού κατοίκου της Ν. Άγχιάλου Δ. Ιαχαριάδου και προ

ερχόμενον κατα πΠσαν πιυανότητα έκ τού χώρου της βασιλικης.

Εις τι) εύρε(}εν τεμάχιον διασφζεται ό δεξιος πούς άνδρος και

αριστερα το ημισυ σώμα λέοντος έξηπλωμένουπαρα τους πόδας

Λ'ίκ. 128. Τμήμαια έκ ιόξων άνευ

QttJiVlfl κατά r.άς άναοκαφά; 1.0ϋ

δεξιού κλίτους.

αύτού. Πρόκειται ίσως ένταύθα

περι τεμαχίου προερχομένου έκ

τού γνωστού χριστιανικού συμ

πλέγματος τού Δανιηλ έν τιρ μέσφ

τών λεόντων, προσφιλούς {Ιέμα

τος της άρχαίας χριστιανικης τέ

χνης, δι"ου έκοσμούντο, ώς γνω-

ΚΙκ.129. Τό κάτω άQιοtερόv ιμημα ϊλυ:ηικοίί οvμ:ιλiγματος. ρίζομεν έκ των πηγών (Εύσεβίου,

έν βίφ Κωνσταντίνου, βιβΙ 3,κ.49),

κρηναι, στοαι κλπ. Ή πλαστικότης έν τούτοις τού άνευρε{lέντος τεμαχίου πλησιάζει τα

ρωμα'ίκα εργα γλυπτικης, αν και εις εργα χριστιανικα (ώς εις το αγαλμάτιον τού Καλού

Ποιμένος τού Λατερανού έν Ρώμη) όμοία πλαστικότης παρατηρείται.

4. Εις χείρας τού αύτού Ιαχαριάδου εύρέ{)η και κεφαλη αμνού (πλάτ. 0,22 μ. εις σφζι)

μενον ϋψος 0,15 μ.) (είκ. 130). ΤΟ τεμάχιον τούτο προδίδει κατcιφανη χριστιανικην έργασίαν

και εΙναι ίσως μεταγενέστερον τού προηγουμένου. Έκ τών λεπτομερειών της χεφαλης καλύ

τερον διασφζονται οί όφflαλμοί, πλαστικώς όπωςδήποτε ειργασμένοι δια προεξοχης τού βολ

βού και έμβα{}ύνσεως της ίριδος, σπως εις τα παλαιοχριστιανικα άνάγλυφα.

τα τρία άνωτέρω τεμάχια εΙναι πη'lανώτατα λείψανα διακοσμήσεων τών περι τηνίιμε

τέραν βασιλικην κτισμάτων.

Γ). Έκ περισυλλογης προέρχεται και μικρον τμημα κυρτού {ιωρακίου μετα λοξοτμήτου

άνω γλυφης (ϋψους 0,12 μ.), ενflα διασφζεται έπιπεδόγλυφος κεφαλη μετα φωτοστεφάνου
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100 r. Α. Σωτηρίου

fι..'ι'". 130. •AJ'tι'gtOlioa κεφα)';ι liflI'or.

ΑΕ lU29

Ει'κ. Μ/.

ι Ji.:πιπε{\ό,.ί.vφΟ{ κ'ΝI α;,;1 ό,Υ/ου ι':}

έπί ',ιι)ί,ι«ΤΟr:. Οωρακίοl"

(είκ. 131)' τα χαρακτηριστικατου προσώπου (όφσαλμοί, ρίς, στόμα) ώς καΙ αί τρίχες τής

κεφαλης αποδίδονται δια χαραγών, φαίνεται δε έκ του διασωιtέντoς μέρους του λαιμου

εΙδός τι μαφορίου κατερχομένου δεξια καΙ καλύπτοντος μέρος της σιαγόνος. Ύπετέθη

δτι πρόκειται περΙ άγιογραφικης τινος συν8έσεως (οίον, της Θεοτόκου έν τΩ σκηνίι του

Ι%αγγελισμου), πι1tανώτερον δμως φαίνεται δτι εΙναι μεμονωμένη τις παράστασις.

""ίκ. 1.'12. 1:ιιή,ιιaτιι :rεοσίσκωι' ,ή; σο;.έιις.

G. Τμιlματα τετραγωνικών κιονίσκων της σολέας του ναου (είκ. 132), έξ (r", τα δύο

ά.ριστερα άνευρf.8ησαν κωα τα; άνασκαφας του ίερου l~llματoς της βασιλικης, τι) δεξια δf

είκονιζόμενον προέρχεται έκ περισυλλογης προ τών άνασκαφώ\'. τα τεμάχια ταί)τα διασφζου

σιν ίδιορρύ1tμους λαβας είς σχημα καρπών πεύι.ιι; ij εϊδους τινυς 8υσσάνου σχηματιζομfνul'

δια γλυφών. Προέρχονται πιθανώτατα έκ τών διαχωριστικών μεταξιΊ 8ωρακίω\' μικρίίη' πεσσών
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ΑΙ χριστιανικαί ΘiϊPαι της Θεσσαλίας 101

της σολέας, ύπάρχουσι δε είς το εν τούτων δύο έγκοπαΙ (προέρχεται έπομένως έκ τών έν τφ

μέσφ πεσσίσκων), είς το ετερον δε μόνον μία, δηλωτικι] τής έν τϋ είσόδC!) {}έσεως αύτού.

7. Δύο βάσεις τραπεζών προερχόμενα ι έκ περισυλλογής προ τών άνασκαφών (είκ.133.

134). 'Εκ τούτων ή τετράγωνος άριστερα (ϋψ. 0.46 μ.) εχει έπΙ τής μιας Ιίψεως τον συνψ'tη

διάκοσμον τών {}ωρακίων, 11ΤΟΙ ρόμβον με διπλήν ταινίαν πληρούμενον δι<'ι σταυρού, ούτινος

αί κεραϊαι άπολήγουσιν είς τρίφυλλυ. καΙ έγγραμμένον είς τετράγωνον, τας γωνίας τού δποίου

κοσμούσιν ήμίφυλλα' ή έτέρα (ί,ψ. 0,8(; μ.) είναι πλαστικώτερον είργασμέν,l καΙ προφανώς

{<.ϊκ. I.1Η - /::;, l/(AπF.ιΙ; %αί τ,ιιιί,ιιαrα τραπι:ώι'.

άρχαιοτέρα τίις πρώτης εχει το σχήμα τετραγΙΙ)\'ικής βάσεως μετα βά{}ρου (podiL1111) άνω δε

στρογγύλον κορμον μετα άναγλύφου φολιl'!ωτοίι διακιΙσμου. ΤΙ άνω έπιφάνεια εΙναι έλα

φρώς κοίλη μετ' οπής έν τφ μέσφ, κατάλληλο; να δεΧ{}Ω η1ν πλάκα τραπέζης.

Πλάκες τοιαύται άνευρέ{}ησαν δύο (είκ. 135), ~:ξ ι~n' ή άριστερα είναι άβαιιης στρογ

γύλη μετα διπλού πλαισίου, ή δ' έτέρα (δεξια) τετράγωνος, εχουσα πλ11ν τού πλαισίου έν

τφ μέσ<ρ στρογγύληνέμβά{}υνσιν είς σχήμα λεκάνη;. Αί τράπεζαι α('ται προέρχονταιπροφιι

νώς έκ προσκτισμάτων τής βασιλικής.

Άξιολογώτερα είναι ετερα ηl11ματυ. τρυ.πεζών παριστώμε\'(( έν είκ. 136. 'Εκ τούτων

δύο άνευρέ{}ησαν κατα τας άνασκαφας τού αί1'Jρίoυ, τα δε λοιπα περισll\·εί.έγησυ.ν έκ τού

χώρου τής ύποπ&εμένηςάγορας τής πόλεως (βλ. άνωτ. σ. ] 3) κατα η1ν κιι.τυ.σκευΙlν περιτοιχί

σματος τής σημερινής έκκλησίυ.ς της κωμοπόλεως. τα τεμάΖια τυ.ί'τυ. προέΡΖονται έκ τρυ.πε-
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102 r ..4. Σωτηρίου ΑΕ 1929

Είκ. 136.• ΑI'ευρεΟέι'ια τεμάχια έκ τραπεζών νεκροδείπνων (Inl'nSae tnaι")Irll1n (;).

ζών, όμοίων κατα το σχημα προς τας εσχάτως άνευρισκομένας είς τας έλληνικας χώρας, οίον

εν Έφέσιρ, Κορίν{Jιρ κ. άλλ., ή χρησιμοποίησις και ό συμβολισμος τών όποίων δεν εξηκρι

βώ1J'ησαν είσέτι. Ή όμοιότης των προς τας γνωστας τραπέζας νεκρικών δείπνωνκαι άγαπών,

τελουμένων είτε είς ίδιωτικους τάφους είτε και είς τάφους μαρτύρων της πίστεως (δια και

είναι γνωσταΙ ώς l1lellSae luartyrul1l) είναι καταφανης (βλ. περΙ τών τραπεζών τούτων είς

προσεχη μελέτην μου περι χριστιανικών βασιλικών).

Τμημα τραπέζης είναι και τεμάχιον είκονιζόμενον εν είκ. 137 άριστερα ανω' το δια

σω1J'εν τεμάχιον προέρχεται εκ της στεφάνης μεγάλης τραπέζης iv1l-a είκονίζοντο κυνηγε·

τικαι σκηναί. Ή τέχνη του τεμαχίου τούτου είναι όμοία προς την γνωστην τράπεζαν τοϊΊ

Μουσείου 'Α{Jηνών (βλ. Όδηγον Βυζαντινοϋ Μουσείου, 'A{JfJva~ 1924 σ. 15 κέ.).

ΕιΚ. 13ί. Τεμάχιa έκ τώι' ά"εvρει)έ"rωι' μικρoιrχνημάτων.
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Β'. ΜΩΤΑίΚΑ. ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ

10i\

Είς τας άνασκαφας τού κυρίως ναού άνευρέ{tη πλη{tος τεμαχίων μωσα'ίκών καΙ μέγας

αρι{tμος διαλελυμένων ψηφίδων, προερχομένων έκ τών διακοσμήσεων τών τοίχων τού ναού.

'Ως διακρίνεται είς τα τεμάχια της είκ. 137 (κάτω σειρα έν τφ μέσφ) ατινα προσάγονται

ως δείγματα ένταύ{tα, αί ψηφίδες εΙναι άκανόνιστοι, τοπο{tετημέναι είς ίκανην άπ' αλλήλων

άπόστασιν. ωστε ν' άφίνωνται κενά' είς το μεταξυ τών ψηφίδων διαφαινόμενον κονίαμα δια

κρίνονται χρωματισμo~ άνάλογοι πάντοτε προς το χρώμα τών ψηφίδων (ύπο τας χρυσ<1ς

ψηφίδας ύπάρχει έρυ{tρος χρωματισμός, ύπο τας βα{tείας κυανάς καΙ τας πρασίνους δμοιοι

χρωματισμοΙ και οϋτω κα{tεξης). 'Ομοίως παρατηρείται είς άνευρε{tέντα τεμάχια-προερχό.

μενα προφανώς έκ διακοσμήσεων τόξων - ή δια λόγους όπτικης λοξη κατα σειρας roπo{tE

τησις τών ψηφίδων.

Κατα την έκκαθάρισιν τού νάρ{tηκoς καΙ τού βαπτιστηρίου άνευρέ{tησαν καΙ τμήματα

κονιαμάτων μετα ζωηρών χρωματισμών, προερχόμενα έκ τών τοιχογραφιών τών μερώ\'

τούτων τού ναού. Άτυχώς ή κατάστασις. είς ην τ' άνωτέρω άνευρωησαν, δεν επιτρέπει

λεπτομερεστέραν άνάλυσιν της τέχνης καΙ της τεχνικης τού ζωγραφικού διακόσμου τού ναού.

ΓΌ nHAINA - ΥΑΛΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΝΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Κατα την έρευναν τού άριστερα τού αί{tρίου της βασιλικης εύρισκομένου σκευοφυλα

κίου άνευρέ{tησαν είς σχετικώς μεγάλην ποσότητα τα κατωτέρω περιγραφόμενα άντικείμενα.

1Ίκρωτηριασμένα καΙ ~φ{tαρμένα κατα το πλείστον, ίκανα έν τούτοις να δώσωσιν ίδέαν τινα

ού μόνον τού στολισμού τού έ;ωτερικού της άρχαίας ταύτης χριστιανικης βασιλικης άλλα
καΙ τών διαφόρων σκευών τών έν χρήσει είς τα σκευοφυλάκια τών παλαιών τούτων ναών.

αΌ Πήλινα.

1. Πλη{tος τεμαχίων έκ μεγάλων πί{}ων (βλέπε άνωτέρω έν σελ. 45 περιγραφην τού

σκευοφυλακίου), μεταξυ τών όποίων τεμάχια έκ στομίων μετ' έγχαράκτων έπιγραφών (είς

είκ. 137 τα δύο τεμάχια άριστερα της κάτω σειΡάς). Είς εν τών τεμαχίων τούτων διασ<i>ζεται

ή έπιγραφη ΘΗ(βών ]π& έκκλησίας Θηβών[. είς το ετερον δε τα γράμματα: Χ μετα λοξϊις

γραμμης προ τού γράμματος (πι{t. χίλιοι) καΙ Μ (πι{t, μόδιο ι). "Ητοι τΙ, πρώτον άναγράφει

το όνομα της πόλεως, το δε δεύτερον την χορητικότητα ισως τού πί{tου.

2. ΠολλοΙ λύχνοι, οί κυριώτεροι τών όποίων παρίστανται είς τας είκ.138 .140 (πρβλ.

καΙ είκ. 135 δεξια ανω σειρά).

Οί λύχνοι ουτοι έχουσι το σύνη{tες ώοειδες μετα λαβης σχημα τών παλαιοχριστιανικών

λύχνων, αί άνάγλυφοι δε διακοσμήσεις των, άνήκοντες εΙς τους διαφόρους γνωστους τύπους.

εΙναι διάφοροι. Είς τον λύχνον της είκ. 138 το κέντρον πληρούται δι' άγγείου (είς σχημα

καν{tάρoυ). έξ ου φύονται ανθη εκατέρω{tεν, έν φ ή παρυφη εχει το σύνη{tες έκ τριπλών

κύκλων κόσμημα. Είς τον λύχνοΙ' της είκ. 139 το κέντρον καταλαμβάνει ταώς, την δε

παρυφην κόσμημα είς σχημα πτερού καΙ έσχηματοποιημένα αν{tη. Είς τους λύχνους τϊις

είκ. 140 (πρβλ. καΙ την είκ. 137 δεξια ανω) έπικρατεί είς τας παρυφας το ά:τλούν η διπλού\'

δια στιγμών καΙ κύκλων είς σχημα ρόδακος κόσμημα, έν φ το κέντρον πληρούται δια μονο·

γραμμάτων τού Χριστού, ρόμβων, κύκλων είς σχημα στεφάνου καΙ κα{tεξης ι.

1 τους διαφόρους τύποuς τών λίιΧ\'α/\' βλέπε έ" \Vulff, AItc}Ir. ίι. !\JiltelaIt. BiI(I\\'e-rke έ. ό. Να 1220 κΙ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:59 EEST - 52.53.217.230



lU4
=

Γ. Α. Σωτηρίου υ: 1929
~-- --~

Ι'ι'κ. 1.'Ι8 _ I.Jn. /Iui.o.toXfltOIIaI·t%IIi ί.ι'·χι·οι εύρεfJέι'rf; tr Ηίι nΚf.I'nφlJί.ιικι'φ roίi ..aοί'.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:59 EEST - 52.53.217.230



ΑΕ 1929 ΑΙ lρ.σfLαv."αΙ Θήβα• •ής Θεσσα-:..λ:.;.ί=.ας:..- _ 105

Λ'ίκ. ΝΙ. Π'11 Ί''1 οφfl'(Υί,

((I'ft ~ιOε;oα iJ' ιι!ι oxrvoq;via.
κι(!) ιού ναού.

3. Μεταξύ τών πηλίνων εύρηματων

τού σκευοφυλακίου εΙναι καΙ σφραγις

εχουσα έν τφ μέσφ άνάγλυφον διπλούν

ίσοσκελή σταυρον έντος κύκλου καΙ κατα

ΤΙ1ν παρυφΙ1ν έλικοειδες γραμμικον κό

IJμη μα μετα στιγμών (είκ. 141).
4. 'Εκ τού σκευοφυλακίου περισυν

ελέγη καΙ πλή{)ος {)ραυσματων έξ άγ

γείωι' α\'ευ '(ι!νώσεως, το άνευρε{)ε"

δε άκέραιον παριστ(~ '1 είκ. 142.
ΠλΙ1ν τούτων ιΧπόΚΕΙ'νται είς την συλ

λογτιν Ν. ΆγΖιαλου περισυλλεγέ\'τα έκ τής περιοχής το)ν

Ζριστιανικώ\' Θηβών καΙ άλλα άγγεία, άνευ γανώσεως τών

αυτών Ζρόνων, παριστώμενα είς την είκ. 142 άνω, ητοι στα

μνος καΙ εΙδός τι μαγειρικού σκεύους (;) εΖοντος κατα την κοι-
.. ί ,_ J i

Λιαν ιιυτοι) ()~[lις.

t:ίς τα πήλινα εύριlματα περιλαμβάνομεν τέλος έ\,ταύ{)α

καΙ μεγάλας κεράμους εύρε{)είσας είς την ιΧνασκαφήν τού

προπύλου (βλ. άνωτ. σ. 49), το σΖήμα τών όποίων παριστ(~ ή

είκών 143. Λ'ίκ. }·12. •ΛVF-vρεΟίvrα :rήλιvα άΥ"εία

διαφόρων οχημάtωv.

Είκ. ΜΗ. ~χή,ιια,α κ,ράμων κ(ιί :ri.ίvΟωv ιή; βασιλική;.

βΌ Ύ άλινα.

Κατα την ερευναν τού σκευοφυλακίου ιΧνευρέ{}ησαν καΙ πολλαΙ βάσεις έξ ύαλίνων

δΟΖείων κανδηλών (διαμ. 0.04 - 0,051/2 μ.). Αυται εΖουσιν έλαφρώς το σΖήμα κολούρου

14
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ιοσ r. Α, Σωτηρίου ~E 1929

γΌ Μετάλλινα.

Άξιι\ί.ογα είναι χαι τ' άνευρε{}έντα

έν τι!') cκευοι~ υλακίΙ(1 του ναου μετάλ

λι\'α άντικείμενα.

Ι. Τρεί; σταυροι έξ 6ρειχάλχου του

[,ου ιί G"" αίώνος (είκ.144) έκ τό)ν

συ\')Ίl)ω; χρησιμο:τοιουμένων :τρ(';

ά\'άρτησιν σχευών εί; :ταλαιοχριστια-

, "Ι' , 'δ'νικου; ναου;. ~κ τουτων οι υο

άριστεριΊ ί'χουσι τ(,ν τύ:το\' του σταυ

ρού με τα :τλατυνι\με\'α ιίκρα τών κε·

ραιών, διατηροϋσι δε είσέτι τοιι; μεταί.-
. , δ ' ) , '1)
Ι.Ι νου; εσμου; εις την κα ετον κε·

()αίΙΗ" εί- τι"ν έν τω ιιέσω τϊι- είκ. 14-10... ':ο ~,~ ':ο

(συνκείιιενο\' έκ τειιαχίων δύο σταυ()ών)i, • • ...

διασ<[!ζπαι χαι ή συγκρατούσα αύτον

ω.υσι;. 'Ο σταυρι'>; δεζιιΊ έ\' τι'[1 μέσι!)

τϊl; εΙκ. 1Η, ά:τ(ι του ():τοίου έλi.εί:τει το

τϊι; καθέτου κεραία;, άνιικει εί; τον τύ:τον με τα; :τί.ατυνιψένα; κεραία; και τιΊ.;

ά:τολή;ει; τίον γωνιών, έφηρμι\ζετο δε ει; σκεύι\; τι, ιJ); δεικνύει ό έν τ«> μέσφ

ΛΊ'κ. } 1-1. Σιαυgοί ε: ':ι;ιειχάλκου καί Γιερα μεrάλί.ιι·ιι ι1I'ftκειμΙΝΙ

άιηιρεΟΕΝα εί; ιό ιJκευO(I,υλάκιo.' ιoίi ι'αοί,.

.'

ιίνω τμίjμα

δισχοειδεί;

:τυραμίδος-:τλήν μιας ητις είναι έ:τί:ιεδος- καταλήγουσι δε :τασαι χατα το ιίκρον είς δακτύ.

λιον χοίλον και διατηρουσιν έν μέρει tl]V ΧάΟετον λαβl]ν έν τ«> χέντρι!), ητις έ:τλατύνετο είς

, -) " ') β' • "·Ψ " , "Ο OO~ Ο 00') 'Ο' - ,το χει .ος ανω' η .α η αυτη εχει υ ος :τοικιΙ./.ον α:το , "-, ,μ. _.ς εκ των ανευρε·

{}έντων τεμαχίων δηλούται, αί χανδηλαι αυται {ισαν έλαφρώ; άσύμμετροι κατα το σχημα,

:τροδίδουσαι tl]V δια της χειρος έργασίαν, τα δε χρώματά των ~χoυσι διαφόρους ά:τοχρώσεις

κυανού χαι :τρασίνου (βλ. είκ. 13ϊ ιίνω σειρά).

]\ι[εταξiι τών άνευρε{}έ\'των τεμαχίω\' ύ:τάρχουσι: μικροι :':κ λε:ττοτάτης ύάλου δίσκοι

(διαμ. Ο,Ο!) Ί~ μ.) έί.αφρώς χοίλοι χαι φιαλίδιον l\αΟέω; κυανού\' (ίJψ. Ο,ΟΙ; μ.), ο:τερ είναι

:τιΟανώτατα το κάτω μέρο; μεγάλης

κρεμαστη; κανδήλα; (είκ. 13ϊ).

Ύάλινα τεμιιχια εί; μεγαλύτερον

άρι{}μον ιί.νευρέθησαν και χατα τιιν

έχκαf1άρισιν του δα:τέδου του ναου.

Ταύτα :τροέρχονται :τροφανώς έξ ύεί.ο-

, <ι'" δ"
:τινακων :ταραυυρω\', το :ταχος ε αο-

τών δεν εί\'αι :τάντοτε δμοιο\' (εί; τα

" ," "O'U 0009 'ιικρα :τοικιΙ.l.ει απο ,U 1-, :.. μ., ει;

δε το μέσο\' ά:τ(ι 0,004 μ. - U,005 μ.)"

το έ:τικρατουν εί; τα τεμάχια ταυτα
- .. ' ,

χρωμα ω'αι το :τρασι\'Ον.
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Α Ε 1929 ΑΙ χριστιανικαί Θήβαι τής Θεσσαλίας lΟί

Υίου ί:,ιινου.

Ει'κ. ΙΠ;

XfJvoorv φυλακιήριον

(nnJlI/tla) μετά ιού 'ρ/πα·

Είκ. /46. Νόμισμα ΛωοιαΙ'Ιι'ουΗ'

είψεΟέν "ταρα Ηίν ιίψίδα ιοί' ναου.

ύ:τάΡΖωνδεσμός.Τέλοςτο άνωυεναυτούτεμάΖιονείναιτο ημισυ:τερί:τουτμημαμονογράμματος'.
τα λοι:τα όρεΙΖάλκινα τεμάΖια, τα :ταρι:ττώμενα είς t11ν είκ. 144 :τροέΖονται κατα

:τασαν :τιυανότητα εκ των εξαρτημάτων υυροφύλλων, το δε άνωυεν τού μονογράμματος

τεμάΖιον είναι όρεΙΖαλκίνη βάσις σκεύους τού ναού.

2. ~ομισματόμορφον Ζρυσούν έλασμα 0,03 μ. (εΙκ.·145) :τεριβαλλόμενον δια Ζρυσού

όμοίως στεφάνου και έΖονείς τέσσαρας σειρας εγΖάρακτον δια κεφαλαίων γραμμάτων όλό.

κληρον τον τρισάγιον ϋμνον ('Άγιος ι'ι Θεος - 'Άγιος ισΖυρος - 'Άγιος ά{}άνατος - ελέησον

1] μας)' άνωθεν τού ϋμνου ί,:τάΡΖουσιν όμοίως εγΖάρακτοι: σταυρος ίσο-

σκελης εν τφ μέσιρ και έκατέρωυεν τα σύμβολα ιΊ1.ίου και σελήνης, κάτω

{}εν δε εν τφ μέσιρ μονόγραμμα αναλυόμενον είς τα γράμματα: Λ, Μ, 1',
Τ καΙ Υ (Δημητρίου;)2. Έκατέρω{}εν τού μονογράμματος είναι κεΖαραγ

μέναι συμμετρικως :τεριστεραι στρέφουσαι την κεφαλην :τρος το κέντρον.

Πρόκειται ίσως :τερι φυλακτηρίου (anlIlleta), τού τρισαγίου ϋμνου

κεΖαραγμένου αντΙ ευΖης i] επικλήσεως τού κατόΖου (Δημητρίου;)', ητοι

ανήκει είς το είδος των ΖQιστιανικuιν έγκολ:τίων. Ei; το έλασμα τούτο δεν

ύ:τάΡΖει ό:τη :τρος ανάΡΤljσιν, έ:τομένως :τρέ:τει να ίι:τουέσωμεν, ίίτι τούτο

:τεριεκλείετο εϊς τι στρογγύλον :τλαίσιον i1 {)ήκην εξ έτέρας ϋλης.

Ώς :τρος την Ζρονολόγησιν τού εύριΊματος τούτου, αν ληφ{}ωσιν

ύ:τ' Οψει: τα σύμβολα l]λίου και σελήνης, το μονόγραμμα και 11 :ταλαιογραφία τού ϋμνου,

·θα ιΊδύνατο τις να το αναγάγl1 είς τους :τερΙ τι)ν 'Ιουστινιανον Ζρόνους 4.

Δ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Κατα την εκκαΜρισιν τού δα:τέδου τού ίερού βήματος τού ναού και της Β Δ. γωνίας

τού σκευοφυλακίου ανευρέυησαν και νομίσματα, εξ 011' τα ύ:τ·(Ιρ. 3 κέ. είναι καΙ αξιόλογα κατα

τούτο, καΠ' οσον δύνανται να Ζρησιμεύσωσιν ώς α:τόδειξις της

ΖρονικτΊς :τεριόδου της καταστροφης τού ναού. Ταύτα κατα παρά

κλησίν μου ι', συνάδελφος κ. Κωνσταντό:τουλος κατέταξεν ώς έξης:

Κωl'οιά"ιιος Π. - (323-3tJ1) (εΙκ. 146).

Ι. ;A-I~ Ζιλ.-D.Ν. CONSTAN-TlVS P.F. AVG.

Πέριξ :τροτομης Κωνσταντίου Β' προς δεξιά, μετα διαδήμα

τος καΙ Ζλαμύδος.

ΤΟ ολοΙ' εν κύκλ(ρ σφαιριδίων έφυαρμένιρ.

Ό:τ. FEL. ΤΕΜΡ. RE !ΡΑ RAΤιΟ :τέριξ τού αυτοκράτορος κατα6άλλοντος δια τού

δόρατος :τολέμιον.

1 Τού; δΙάq;όρους ηΊ:τους όμοίω\' oτuυρω,· βλέ:τε έ,·

\\'ttlff, AItchr. η. :\'littelalt. BiId\\'erke, έ. ά. !'\() 44 κΙ

2 'Εκ τω\' γραμμάτων τούτω\' τά: ..\ καί ~1 (;':τοτελοϋσι

τό ουμ:tίΙ.ημα τού μέσου, έν ~I τά τρία τε).ευταία γράμματα

εί\'αι κεχαραγμέ\'α εί; τή\' :τροέκτασl\' :τρό; τά ά\'ω τώ\'

δύο οκε).ώ\' τού γράμμα το; .\1 καί έχατέρωδε\' τού Δ' τό

:τρό; τά δεξιά συμ:τίλημα Τ καί Υ εχει διαταχ{tί) εί; σχημα

σταυρού.

3 Ή γε\'ίκευσι; τού τρισαγίου ίίμ\'ου έ\· τη έκκί.ησίΥ.

άρχεται ώ; γ\'ωστό\', κατά τή\' :ταράδοσι\' ά:τό Θεοδοσίου

Π' (408-4;'0) :τρβ).. r. ~ωτηρίoυ, Τά λειτουργικό ιfσματα,

'Ai}ήναι, 1920, 0.33.
4 Περί της έμq;ω'ίοεω; ΤΙ;Η' ουμβό).ω\' ήλίου καί οεί.ή\·η;

καί :τερί οχημάτω\' τώ\' q;υί.ακτηρίω\' τη; άρχαία; ΧΡΙΟtlα

\,ικη~ έ:τοχίl; μετ' έ:τιγραφώ\' κλ:τ. :τρβΙ h:auftllann, lland1J.
d. c1Jristl. Arc1JaoIogie, l)aderborn, 1913, σ. 632 κέ., ε\'ΟII

ύ:τάρχει καί ή σχετική βιβ).ιογραφία :τερί φυλακτηρίω\' εί.;

δακτυλίους, έΥκόλ:τια κττ.
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108 Γ. Α. Σωτηρίου Α); 1929

'Εν τ4) πεδίφ άριστερα Β, έν τ4) έξέργφ $.Μ. Τ '·Ε$.

Το δλον έν κύκλφ σφαιριδίω\"

2. / Α-18 χιλ.- 'Έτερον έφ{)αρμένον πιf)ανως τού αυτού αυτοκράτορος, εχον δμοιον

οπισ&εν τύπον και όμοίαν έπιγραφήν.

τα δύο ανωτέρω νομίσματι( εύρέi!ησαν εξωi!εν της ιίψίδος τού ναού κατα τας δΟΥοιμα

σΤΙΥοας ανασκαφας προς προσδιορισμον της ανατολικης πλευρας της βασιλικης.

".ϊκ. 11;- -1;ί2. Χομισμ('lΗΙ τού' "ριικί.FI'ΟΙΙ καί τώl' (Jιηιβοnιί.fωl' αύιοί:' Ι:Ι'ρι:fιΙI'la ;1' 11:' tικt"υοψ,i.(J.%ίι:, 10ί- ι'(l()ί,.

'Ηράκλειος μύ,·ος.-({ίΙύ- fίll) (εΙκ. 147).

3. ίΑ - 27 χιλ. - Έπιγραφη ασαφΎlς διότι το νόμισμα εχει έ;τικο;τη έ;τι άλλου ;τρογε

νεστέρου, ίσως Τιβερ ίου.

. . . . . . . . . . .. Ε R Α ν G. - ;τέριξ ;τροτομίις κατ' ενώπιον 'ΗραΥοί.είου μετα δια

δήματος.

Ό;τ. μέγα Μ Ι;χον εΥοατέρωθε\' ΥοΙΟ\'ιδον αριστερα μεν ΑΧΧΟ δεξια δε ι ι ι· εν τι~)

:\ξέργφ CON.

Τεσσαρακο\'Τανούμμιον Υοο;τεν έν Ι\ωνσταντινου;τόί.ει. ΤΟ ω.ον ε\· στεq:άνιρ.
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ΑΕ 1!129 ΑΙ lριστιαvικαί θiipαι τής ΘεσσαλΙας

ΉράκΙ.ειος και Ήράκλειος Κω110ιανιί1 /0ς (()J3- 641) (είκ.

4. /Α.-31 χιλ.-Ο]Ν H€RAC ... -€JTH]€[RA ...•

[CONST J.
πέριξ Ί-ιρακλείου και Ήρακλείου Κωνσταντίνου ίσταμένων κατ' ένώπ

ματα και κρατούντων σταυροφόρους σφαίρας. 'Εν τω μέσφ ανω μικρο

''Οπ. μέγ~ ΝΙ εχον εκατέρω{}εν κιονιδον άριστερα μεν Α[ΝΝ]Ο δε

{}~ν Τ9ϋ Μ ύπάρχει Β και έν τω έξέργφ ΝΙΚΟ. Τεσσαρακοντανούμιον.

Το δΧον έν στεφάνω. '.
r. 'Α !) 3 1 Ι'Ε ' " ".). / '- <J χι",. - τερον επικεκομμενον επι προγενεστερου νομι

τας έπιγραφας (είκ. 149).

f). !Α- 30. χιλ.- 'Άνευ Ιπιγραφης πέριξ.

CΌμοιος τύπος έν στεφάνω. .
''Οπ. μέγα lVI εχον έκατέρω{tεν κιο\ιιδον άριστερα μεν ΑΝΝΟ, δεζ

. Μ το Β και έν τω έξέργω ΝΙΚΟ.

Τεσσαρακοντάνούμερον κο;τεν έν Ν ικομηδεια.

Το δλον έν στεφάνω (είκ. 150)'
7. /Α-27 χιλ.- ..... €AL - RACON .....

Ι •

<Όμοίος 'τύπος έπικεκομμέ\ιος έπι προγενεστέρου νομίσματος.

''Οπ. μέγα ΝΙ εχον έκατέρω{}εν κιονιδον άριστερα μεν ΑΝΝΟ, δε~

Μ' μονόγραμμα φϋ Χριστοϋ-και κάτω{}εν Γ - έν τφ έξέργω ΚΥΖ.

Tεσσ~ρακoντανoύμμιoν κοπεν έν Κυζίκω. (είκ. 151).
'Εκ ~oϋ αύτοϋ εύρήματος πλην των άνωτέρω -προέρχονται και ει

κλείου Κ,αι Κωνσ'ταντίνου, ατινα εΙναι έπικεκομμένα τα πλείστα έπι πρc
", , " ,

των και εχουσιν ασαφεις και συγκεχνμενας τας επιγραφας.

τα πλείστα, κα{}' δσον δύναται τις να κρίνl1 έκ των έπιγραφων

νομισματοκοπείων Κωνσταντινουπόλεως και Ν ικομηδειας.

Ήράκλειος, 'Ηράκλειος Κω11ΟΙα11ιί1/0ς και Μαριί1/α - (614 - 6-11)

8. / Α - 2!) χιλ. - 'Άνευ επιγραφης:Ηράκλειος έν τώ μέσφ, Μαρτίν

κλειος Κωνσταντίνος δεξιά, ιστάμενοι, φέΡΟ'ντες εκαστος σταυροφόρΟ'

μικοοι σταυοοί.
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ΑΕ 1929

[

ΑΙ χριστιανικαί ΘήΡαι τής Θεσσαλίας ιιι

ΛΊ'%,. 1:;1. ·.'J.'f()ΨI; 10;) χι:ιρυl) lIj; PQ()Ii.tx,j; ι; :Ιιjό ,ώι· ά,'αnκtlφι;',' (Ι)OκιμαOllΚUΙ f:!!ευt·aι ιού έτου; }!Ι:!Ι;

;fΡQ; άl'ει:ψοιl' rι;jv l'JφFί.iωι' "ί; ιί,l,ίδο;ί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

Η ΔΕνΤΕΡΛ RλΣΙΛIΚΗ ΤΩΝ ΧΡIΣΤΙλΝIΚΩΝ ΘΗΒΩ>;

§ 6. Περιγραφη της Βασιλικης Β. - ΓIi.i]v της ανωτέρω tξετασΟείσης βασιλικης

ανευρέΟη Ζαί δευτέρα ίψοίως σπουδαία Ζριστιανικl) βασιλαl} έν (-){}βαις τϊις Θεσσαί.ίας

κάτωΟεν της νοτίας πλευράς τοϋ λι)φου της 11υράσου καί :ταρα Tl!" δημοσίω' Μι)ν (βl

τοπογραφικιn' διάγραμμα εις ΓΙ ίν. Α.), ά:τέΖει δε αϋτη 200 :τερί:του μέτρα ανατoί.ικίίJς της

:τρώτης βασιλικης καί :τερί τα (j(ί μ. ά:το τοϋ ί.ιμένος.

Ί Ι έμφιί.νισις καί τϊ!ς βασιλικης ταύτης όφείί.εται εις Tl!" αί'τl}ν αιτίω', ίίτοι TI!\' ύφαί
ρεσιν Ζωμάτων δια TI}I' κατασκευιιν τϊις δημοσίας όδοϋ καί τl!ν άνεύρεσιν αΡΖιτεκτονικιί,ν

τινων μεί.ιίη·.

Δοκιμαστικl}ν ερ<.υναν έ:τί τοί, Ζώρου τούτου ενηργησα κατα τι) ετο; ]926 :τρι); :τροσ

διορισμιn' της άψίδος τοϋ ίεροϋ βήματος,ην άνεϋρον έ:τίσης κατεστραμμέ\·ψ, ι;)ς διακρίνεται

έν τπ είκόνι 154, συστηματικας δε άνασκαφας έξετέλεσα εις δύο συνεΖϊ! ετη: Lε:ττέμβριον

τοϋ ]928 - οτε άνεϋρον το ίερον βημα τοϋ ναοϋ - και λ ίοΥουστο\' τοϋ ] ~129. ό:τότε α:τεκιί.ί.υψα

όλόκί.ηρον τl!ν βασιί.ικl]ν και τα :τροσκτίσ ματα αύτης.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:59 EEST - 52.53.217.230



11~ r. Α. Σωτηρίου

,
. ι. .... 4... '::ι5 .... _ .._.- ,

........ -. 4,8"3 19
ΟΙ

Ο

"'tt-~ ..•.
"Q
Ο

•..

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:59 EEST - 52.53.217.230



ΑΕ 1929 ΑΙ xeLGlLaVL~ai Θήβαι τής Θεσσαλίας

ΑΌ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η

113

Είκ. l:j(j. Πύλη τής aν(lτολικής πλωρ€ίς Toiί )'αου

ei:QtfltiGct. :lεφΡ(lγμέI'η δια ΠΕ(/οι'σκων τής lIολέας.

αΌ Γενική κάτοψις - τοιχοδομία. - 'Ως έν τΌ γενικΌ κατόψει της βασιλικης ταύτης

διακρίνεται (είκ. 155· πρβλ. καΙ γενικην ι'.ίποψιν των άνευρε{}έντων έρειπίων έν είκ. 153),
εχομεν και ένταύ{}α έλληνιστικού τύπου χριστιανικην βασιλικην μήκους 22.25μ. καΙ πλάτους

1ϊ,05 μ. μετα νάρ{}ηκος, αί{}ρίΟΊ) μετα προπύλου καΙ προσκτισμάτων.

'Εκ των μερων τούτων της δευτέρας βασιλικης το μεν αϊ{}ριον είναι μικρων διαστά

σεων (7.70 μ. πλάτους) - έν άντι{}έσει προς το μεγαλοπρεπες αί1'tριον της βασιλικης Α, δπερ

εχει διπλάσιοΙ' πλάτος -το πρόπυλον εύρίσκεται κατα την Ν. πλευράν, τα δε προσκτίσματα

είναι άσύμμετρα προς το κτίσμα, ίδίςι το προσηρτημένον δυτικως τού μνημείου, με{}'ου τούτο

συνεκοινώνει. Ή ίδιορρυ{} μία της βασιλικης ταύτης κα{}ιστq: αύτην ένδιαφέρουσαν, καΜσον

είναι χαρακτηριστικον δείγμιι της ποικιλίας της παρατηρουμένης είς τους παλαιους χριστια

νικους ναους των έλληνικων χωρων.

Ή τοιχοδομία της βασιλικης Β συνίσταται έξ εύτελεστέρας άργολι1'tοδομης μετ' ασβέ

στου καΙ λεπτης ι'.ίμμου, είς ολίγα δε σημεία παρεντί{}εται καΙ άρχαιότερον ύλικόν, Ί\τοι

έρυ{}ρωποΙ η μέλανες τραχίται καΙ πλίν1'tοι όμοίων

διαστάσεων προς τας πλίν1'!ους της βασιλικης Α.

ΤΟ σφζόμενον ϋψος των {}εμελίων της είναι

1,50 μ. κατα την Β. καΙ Δ. πλευράν, έν φ κατα

την Ν. τα {}εμέλια εχουσιν ένιαχού έξαφανισθη,

τα έλάχιστα δε σφζόμενα τμήματα εχουσιν ϋψος

μόλις 0,50 μ. Είς την άΨίδα διεσώUησαν καλύτε

ρον όπωσδήποτε τα {}εμέλια της νοτίας πλευρας

είς ελάχιστον ϋψος (0':)0 μ.).

τα άρχιτεκτονικα μέλη τού μνημείου άνευ

ρέ{}ησαν σχεδον κατεστραμμένα είς τον κυρίως

ναόν, τον νάρ{}ηκα καΙ τΙ) αϊ{}ριον, αΙ βάσεις δε

των κιόνων είναι άσβεστοποιημέναι κατα το

:τλείστον ενεκα πυρκα'ίiiς, ΊΊτις σχεδον έξηφά

νισε το μνημείον, πλην τού ίερού βι\ματος, δπερ, ώς {}α ίδωμεν, διετηρή{}η άρτιώτερον.

Αί κιονοστοιχίαι της βασιλικης δεν εύρέθησαν ένταύ{}α :τεφραγμέναι ό)ς έν τΌ βασι

λικΌ Α, είς το αϊ{}ριον δμως καΙ ίδί(~ κατα τιιν άρισιεραν αύτού στοάν, παρατηρούνται μετα

γενέστεραι έπισκευαί, άνυψω{}έντος τού δαπέδου καΙ έπεστρωμέl'ου δια μεγάλων πλίν{} ων.

'Ομοίως είχον φραχ{}η καΙ αί έκατέρω{}εν της άψίδος πυλίδες δια μικρων πεσσων ττΊς

ιτολέας (είκ. 156).

β':) Μέρη του ναου. - Το μνημείον άνεσκάφη συστηματικώς ά:τ() δυσμων, τιιν σει

ραν δε ταύτην άκολουθούμεν καΙ έν τΌ κατωτέρω περιγραφΌ.

1. Ί'ό αϊ1?ριον μετά τού προπύλου. - Είς τον ναον όδηγεί πρό:τυλον κείμενον νοτίως

τού αίθρίου ώς προέκτασις αύτού.

ΤΟ πρόπυλον τούτο του ναου έν είδει εύρείας στοας (ί. ίΟ χ 4.1 Ομ.) φέρει ;ωτα τι}ν νοτίαν

αύτού :τλευραν Τ11ν κιονοστοιχίαν έκ τριών κιόνων, έξ ης άνευρέ{}ησαν κατα χώραν αί ίωνί

ζουσαι βάσεις (:τλευραΙ πλίν{}ου 0,54μ., ϋψος 0,18μ., διαμ. 0,44μ.). ΤΟ δά:τεδον τού :τροπύλου
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II~ r. Α. Σωτηρίου ΑΕ 1929

εχει κατωφερικιιν κλίσιν προς τα εξω, είναι δε επεστρωμένον δια μεγάλων πλακών κυανου

λί1}ου' 11 πλακόστρωσις αϋτη εξακολουθεί εις μικρον διάστημα και !iξω{Jεν της κιονοστοιχίας.

Εις τον βόρειοΙ' τοίχοΙ' ά.νοίγεται ά.σιιμμέτρως (ουχι δηλ. εις το μέσον ά.λλ' εΙς το δυτι

κον αυτού i'ιμισυ) μεγάλη ;τύλη πλάτους 4 μ. Αίίτη {ιτο πιθανώς δίλοβος, φέρουσα εις το μέσοΙ'

κίονα, ίίν λάβωμεν ύπ' δψει και τας λοιπας εισόδους τού αι{Jρίου και τού νάρθψος, α'ίτινες

(lν και στενώτεραι χωρζονται δια κίονος εύρωη δμως κατεστραμμένη με ίχνη μάλιστα

μεταγενεστέρων εντοιχίσεωΥ" φαίνεται, δτι το μέρος τουτο τού ναου εχρησιμο;τοnΊDη βραδύ

τεροΙ' δι' άλλον σκοπόν, πιθανώτατα δια κατοικίαν, ώς αφίνει τα ύποτε{Jjj τούτο 1) ανεύρεσις

κατα. την ανατολικην πλευραν μεταγενεστέρων κτιστών ύπολειμμάτων.

Δια της ευρείας διλόβου ταύτης εισόδου εΙσέρχεταί τις εις το αίθριοΙ' τού ναού.

ΤΟ αi'{Jριο1' εχει διάφορον μορφι]ν τού αίθρίου της άλλης βασιλικης. Δεν είναι τετρά-

γωνον αλλ' όρDογώνιον και εχει μόνον δύο κιονοστοιχίας εις τα ;τλάγια (;ταραλεί;τεται

δηλονότι ή εναντι της δυτικης πλευρiί.ς κιονοστοιχία). Αί κιονοστοιχίαι ευρίσκονται εις τι]ν

προέκτασιν τiΊς γραμμϊις τών κιονοστοιχιών της βασιλικης, ά.;τοτελουνται δ' εκ τριών μόνον

κιόνων σχηματίζουσαι μικ(!ών διαστάσεων στοάς (βλ. κάτοψιν εν εΙκ. 15:»).

Αί στοαι άνευρέΟησαν παραμεμορφωμέναι δια μεταγενεστέρων έ;τισκευώγ και 11 μεν

αριστερα εύρέΟη ε;τεστρωμένη δια μεγάλων ;τλίνθων (0,50 χ 0,50 μ.) α'ίτινες εκάλυ;ττον εν

μέρει τι]ν ά.ριστε(!αν κιονοσΤΟΙΖίαν (είκ. 157) 11 δε δεξιυ. διατηρεί μεν ΨιΊματα τού εκ

μαρμαρίνων ;τλακών δα;τέδου της, ά.νευρέυησαν δμως αί βάσεις της κιονοσΤΟΙΖίας της εν

μέρει πεφραγμέναι δια μεταγενεσΤFρου τοίΖου. Εις τι]ν δυτικι]ν ;τλευραν τών στοu)ν τούτων

εύρίσκονται αί εί'σοδοι του αίθρίου, σΖηματιζόμεναι ('Jς δίλοβα α.νοίγματα μετα κίονος εν τί!)

μέσιρ, είναι δε α.σύμμετροι ιος ;τριις τιι μέγεθος. 'Ι-Ι μικροτέρα είσοδος τϊις αριστερας στοΠς

διατηρεί είσέτι τμημα τού κατωφλίου της εκ τραχίτου λί1}ου ιϊνευ δλμων' 11 ;τλατυτέρα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:59 EEST - 52.53.217.230



ΑΕ 19~!) ΑΙ χριστιανικαι Θηβαι της Θεσσαλίας 115

είσοδος της δεξιας στοας εύρέ{}η κατεστραμμ::νη, ίσως δε μετετράπη σταν εΙζ μεταγενεστέρους

Ζρόνους προσετέθη το πρόσκτισμα κατα μηκος της προσόψεως μέΖΡΙ της αριστερας εΙσόδου

(βλ. κάτοψιν).'Ετέραν πύλην εΖει το αϊf)ριoν προς βορραν, ητις ώδ11γει πιf}ανώτατα εΙς οίκημα.

τας παρατηρουμένας έν τιρ αίΗρίιρ επικευας δύναται, νομίζω, να εξηγ11σl1 1'1 κατα τας

({ΠΟΖωματώσεις προς κατασκευην της όδου ανευρεηείσα επιγραφΊ'ι, )'1 αναγράφουσα το

όνομα του επισκόπου' Ελπιδίου, δν γνωρίζομεν ώς ακμάσαντα κατα τας αΡΖας του 60υ

αιωνος (τιρ 538' βλέπε τα λεzf!έντα ανωτέρω περΙ 'Ελπιδίου έν σελ. ι; πρβλ. καΙ την επι-
, , , Ι')

γQαφην εν εικ. ,.
Κατα την επιγραφην ό διάκονος Στέφανος έπΙ 'Ελ.-τιδίου έτέλεσε το εργον υπερ εύΖης.

Ίσως πρόκειται περΙ σοβαρ(Ίς έπισκευιις του μέρους τούτου του ναου, πι(}ανως δε ούτος

είναι καΙ ό ίδρυτης των προσκτισμάτωντου (βλ. κατωτέρω).

ΕΙς το μέσον της κεντρικϊις στοας του αωρίου καΙ πρl,ς την άνατολικην αύτοϊι πλευραν

ι{νεφάνη φρέαρ, ουτινος άνευρέθ11 τι') τετραγωνικον μετ' οπης εν τιρ μέσιρ στόμιον (βλtπ~

τουτο εν είκόνι 157 δεξια εις τι', ακρον). ΤΙ) φρέαρ εΖει ίκαν/)ν βά(}ος, φαίνεται δ' σΗ

Αϊ>:. 1j,)'. 'Η ψιιίίοη τ()ύ ωΟριου t Ij; βaοιί.ι;οίς n.

σΖετίζεται καΙ με τούς αναφανέντας εΙς τα προσκίσματα ΟΖετούς, ώς -οα ίδωμεν κατωτέρω.

Κατα την δυτικην ;cλευραν του αίΟρίου καΙ εναντι του φρέατος ίlλΗεν εις φως κατα

την άνασκαφην είδός τι κτιστης λάρνακος δια παΖέος κορασανίου επενδεδυμένης εσωτερικως

καΙ διασιρζούσης εΙς τα άκρα του δαπέδου τας προφυλακτηρίους γωνίας, ώς παρατηρείται

το τοιουτον καΙ εΙς τας ΚΡ1Ίνας καΙ κιστέρνας. 'Η λάρναξ αϋτη (εΙκ. 158) είναι προφανως{)
φιάλη ιού α;11ρίου, εΖει μηκος .μο μ. καΙ πλάτος O,!JO μ. σΖηματίζεται δε μεταξι' Μο έξε

Ζόντων τοίΖων πλάτους 0,80 μ. ασυμμέτρως έκτισμένων, i'ιτoι του μεν αριστεQου παρα την

παραστάδα της αριστερας κιονοσΤΟΙΖίας του αίθρίου, του δεξιου δε εις διάστημα 0,85 μ. απο

της παραστάδος της δεξιας αύτου κιονοσΤΟΙΖίας. τους έξέΖοντας τούτους τοίΖους συνδέουσι

μεγάλαι μετα πλατείας εγκοπης μαρμάρινοι πλάκες (πλάτ. Ι ,2:) μ.), rχουσαι τέσσαρας τετρα

γωνικας μικρας λαξεύσεις 0,20 χ 0,20 μ.) καΙ γομφώσεις δια τους τετραγωνικους κιονίσκους,

μεταξυ των όποίων ιισαν τα ηωράκια τα αποκλείοντα το κτίσμα τουτο καΙ σχηματίζοντα την

φιάλην. ΔυστυΖως έκ του διακόσμου τούτου της φιάλης δεν ανευρέ{}ησαν μέλη, δι' (υν Ώα

'ιδύνατό τις ν' αποκατασηΊση τΙ, σΖημα αύτης. Έπίσης το ζΊ'ιτημα τίις εΙσόδου καΙ εξόδου

του ϋδατος δυσκόλως δύναται να διευκρινισθίι, κα{)' σσον άνευρέθη fIfi' ό όΖετος της έξόδου

εΙς το δυτικως τοί, αίθρίου πρόσκτισμα, διευ{}υνόμενος κάτω{}εν του τ!οΊματος του τοίΖου
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Η 1929

είκ. Ι,ί!/. Πιίοι; λυ:~I'(α; είιρεΟείσ('ι παρά ΙIJl' φιάλψ και ι}ε~ιά τη; .7.ιJi.η; τού αίθριου.

ει'κ. !(;Ο. JliJ. Ί'ε,IΗί1.l(( Οωρακιωl' ιίl'ει'ρεΟέ"ΗΙ άριοτερά oj; q',άλη; τού αωρι'ου,
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ΆΕ 192~ ΑΙ χριστιανικαί Θήβαι τής Θεσσαλίας 11 ί

του ύπάρχοντος μεταξυ δεξιου σκέλους της φιάλης και παραστάδος της δεξιάς κιονοστοιχίας,

ώς διακρίνεται εν τΌ κατόψει, δεν διεσώ~η δμως ό όχετός της είσόδου του ϋδατος (εκτός αν

ύπo~έσωμεν δτι 11 φιάλη επληρουτο δι' άντλήσεως εκ του φρέατος).

Παρα την παραστάδα της αριστεράς κιονοστοιχίας άνευρέ~η κατα χώραν άνεστραμμένη

ίωνίζουσα βάσις έχουσα 4 τόρμους, εν οίς διατηρείται είσέτι ό συνδετικός μόλυβδος(είκ.159).

Πρόκειται προφανως περι βάσεως τετρασκελους μεταλλίνης λυχνίας. Παρα την βάσιν μάλι

στα ταύτην ηλ~oν είς φως: τεμάχιον μαρμαρίνης πλακός μετ' εγχαράκτου σταυρου και προ·

χείρως κεχαραγμένης εν είδει graffiti επιγραφης ητοι ~πικλήσεως: Χ(ριστός) Φως Ζωης

(είκ. 160), τα τεμάχια της είκ. 161 μετα σταυρων και μονογραμμάτων και τό τεμάχιον

τηςείκ.162 μετα μονογράμματοςδυναμένου να έρμηνευΒΌ ώς του μονογράμματοςτου επι

σκόπου Έλπιδίου. Πάντα ταυτα μαρτυρουσιν, δτι είς τό μέρος τουτο του ναου ύπηρχεν

είδός τι προσκυνηταρίου(ίσως και λάρναξ μετα λειψάνων του επισκόπου Έλπιδίου(;)), ων
δμως τό σχημα δεν δύναται εκ των άνευρε~έντων ν' άποκαταστα~fi.

2. Νάρ{}ηξ. - Άπό του αί~ρίoυ εισέρχεταί τις εις συνή~ άπλουν νάρΒηκα (πι.. 4,20 μ.)

δια δύο πυλων, εύρισκομένων εί; την άνατολικην πλευραν των πλαγίων στοων του αίΟρίου,

ώς και εν τΌ βασιλικΌ Α. Άπό του νάρ~ηκoς δε είς τον κυρίως ναόν δια του εν τφ μέσφ τρι

βήλου, όμοίου σχεδόν πρός τό τρίβηλον της βασιλικης Α - ofιτινoς άνευρέ~ ό στυλοβάτης εκ

τριων μεγάλων μαρμαρίνων πλακων (πάχ. 0,22 καΙ πι.. 0,65 μ.) και αί δύο βάσεις των κιόνων

είς τεμάχια (πλευραΙ πλίν~oυ Ο,ω και ϋψ. βάσεως 0,30 μ.)-καΙ δια δύο έτέρων πυλων έκα

τέρω~εν τούτου εύρ ισκο μένων. Αί πύλαι αfιται σχηματίζονται ώς δίλοβα άνοίγματα, δμο'α

πρός tilv κυρίαν πύλην και την πύλην της άριστεράς στοάς του αί~ρίoυ του ναου, ας είδομεν

άνωτέρω. Κατα χώραν άνευρέ~ 11 ίωνίζουσα βάσις του κίονος της δεξιάς είσόδου, είς την

άριστεραν δε είσοδον ό στυλοβάτης, ητοι σαφη και ενταΜα τα ίχνη όμοίου διλόβου άνοίγμα·

τος. Αί βάσεις α{,ται των πυλων είναι μικρότεραι, δπως καΙ του προπύλου (πι.. πλίν~. 0,[14 μ.

διάμ. 0,44 καΙ ϋψ. 0,18 μ.). Αί έκατέρω~εν του τριβήλου είσοδοι μετα των κιόνων, συνεχίζουσα ι

οιονει την μορφην του τριβήλου και δι' όμοίων βήλων προφανως κοσμούμεναι, ~α προσέ

διδον γραφικην δψιν εις την άνατολικην του νάρΒηκος τούτου πλευράν. Τοιαύτη διαμόρ.

φωσις των εισόδων είς τόν κυρίως ναόν δεν παρατηρείται ούτε είς την βασιλικην Α ούτε

είς ετερον εκ των γνωστων μοι μέχρι τουδε παλαιοχριστιανικων μνημείων.

Άπό του τριβήλου και των έκατέρω~εν τούτου είσόδων είσέρχεταί τις εις τον

κυρίως ναόν.

8. Κυρίως !·αι)ς.-Ofιτoς ~:χει τό σχημα έλληνιστικης βασιλικης διαιρουμένης δια δύο

κιονοστοιχιων-εξ όκτω κιόνων έκάστης_· είς τρία κλίτη, ων τό μέσον έχει πλάτος 8,60 μ.

έναντι των πλαγίων σχηματιζομένων άσυμμέτρως πως, fιτoι του μεν δεξιου έχοντος πλάτος

4,85 μ. του δε άριστερου 4,35 μ. Τό τελευταίον μάλιστα κλίτος παρεκκλίνει της εύ~είας μέχρι

του νάρ~κoς 0,36 μ., άπό του νάρΒηκος δε προς τό αϊΟριον άκόμη 0,29 μ. ητοι σχηματίζει

τε~λασμένην γραμμiιν άπέχουσαν άπό της ΒΑ γωνίας του κτίσματος μέχρι της ΒΔ 0,65 μ.

(βλ. είκ. 157). ΚαΙ ελαφραι μεν ii μεγαλύτερα ι άσυμμετρίαι παρατηρουνται συχνώτατα είς

χριστιανικα κτίσματα ι , ένταυΟα δμως Μ IΊδύνατο να έρμηνευΒΌ δια της ύπo~έσεως, δτι 1'1

βασιλικΎI συνεδέετο ίσως πρός προγενέστερον κτίσμα κατα την Β. πλευράν, ώς άφίνει νιΊ.

1 lΙρβλ. Ιχ. βασιλικά; Μ. 'Ασίας έν Strzygo,,,ski, Klein. ;ι:>'άτο; δεξιού κλίτους χαί 3μ. πί.. άριοτερου κλίτους}' πρβί..
asien. Leipzig, 1903 είχ.41 (KaniιJeli Κιλικίας: 2ιΗ μ. αύτόΟι καί άλλα παραδείγματα.
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11~ Γ. Α. Σωτηρίου ΑΕ 1921)

ί,ποτε{)Π τούτο 11 :τύλη τίις βορείας πλευράς τού αίθρίου χαι 1) εμφάνισις τοίχων χατα την

ΝΑ. γωνίαν του ναού (βλ. Χάτοψιν πρβλ. χαι τα χατωτέρω προσχτίιψατα).

Αι χιονοστοιχίαι βαίνουσιν έπι ύψηλου στυλοβ6.του, δστις εις μεν το μέσον χλίτος ύψού

ται 0,42 μ. άπο τού δαπέδου, εις τα πλάγια δε Χλίτη 0,50 μ. διότι το δάπεδον αύτών είναι

χαμηλότερον χατσ 0,08 μ. Έχ τών βάσεων τών Χιόνων, α'ίτινες είναι ιωνίζουσαι, ώς χαι της

βασιλικης Α, διεσώ{)ησαν χατα χώραν τέσσαρες της δεξιάς χιονοστοιχίας και μία μόνον εκ

της αριστεράς. Αί βάσεις αυται δεν εΙναι πάσαι όμοιομόρφου εργασίας οϋτε τού αύτού

ϋψους, προδίδουσι δε δευτέραν χρησιν' το μέσον ϋψος των είναι 0,23 μ. μία δε παρα τ11ν

σολέαν εχει ϋψος 0,33 μ. Αι λοιπαι βάσεις άνευρέ1'!ησαν εις τεμάχια, συναρμολογη{)έντα εις

f.Ικ. 1f.ί:Ι. 1'0 νόιιον κί.ίω; 101: )'(ωίJ ι'(7ψις έ; ιil'ιll()ί.ι;'l· :τρι~; δυο,ιιlι.;j.

τας οιχείας &έσεις μετα τιιν άνασκαφήν. ΧαρακτηρισΤΙΚ11 είναι 11 παρατηρουμένη καταστροφ11.

Αι κατα χώραν άνευρε{)είσυ.ι βάσεις είναι άσβεστοποιημέναι, τα δε τεμ6.χια άνευρέυησαν

μελανα εχ της πυρκα'ίάς, i'ιτις άπετέφρωσε το άνασκαπτόμενον μνημείον.

Ό στυλοβ6.της ύ.ποτελείται εξ άργολι{)οδομης (εΙκ. 163) και εΙναι δι' όρ{}ομαρμαρώ

σεως επενδεδυμένος, τοποθετούνται δε μόνον κ6.τωΏεν τών βάσεων ιών χιόνων τετρ6.γωνοι

τραχίται λί{)οι (0,60 χ 0,60 μ. και πάχ.0,2Γιμ.)

'Εκ τών κυλινδρικαιν κορμών τών χιόνων άνευρέ\Jησαν ίχανοι εις τεμάχια, εΙς δε διεσώ{)η

άκέραιος ϋψους 3,70μ. (βλ. τούτον εν εΙκ. 157 εις το πρι)ς τον ν6.ρθηκα τμημα τού (lριστερού

κλίτους δπου και άνευρέ{}η). ΤΟ μέγα σχετικώς ϋψος τών κορμα)\· τούτων (3,70 μ. χαι διαμ.

Ο,ω μ.), ώς και ή fllI άνεύρεσις μικροτέρων κορμών χιόνων πλΙjν τών μιχροτέρων χιόνων τοί'
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ΑΕ 1929 ΑΙ χριστιανικαΙ Θijβαι τής Θεσσαλίας 1Ι!)

προπύλου και τώ\' {)υρώ\', 11 κάτω διάμετρος τώ\' όποίων (0,44 μ.) εφαρμόζει ακριβώς επι

τών κατα χώραν βάσεω\' (διαμ. 0,45 μ.), ύποδηλούσιν, δτι 1'1 βασιλΙΚ1] αϋτη εστερείτο ύπε

ρ<!>ων ΤΙ γυ\'αικωνίτου.

ΤΟ δάπεδον τού μέσου κλίτους {ιτο επεστρωμένον δια μεγάλων μαρμαρίνων πλακών,

εξ γη' ελάχισται ανευρέ{)ησαν (2,20 χ Ο,8ί μ.) τών δε πλαγίων κλιτών δια μεγάλων πλί\,{)ων

(0,50 χ 50 καΙ πάχ. 0,05 μ.), α'ίτινες διεσώθησαν είς ω.όκληρον σχεδον το Π. κλίτος καΙ κατα

μέγα μέρος καΙ είς το νότιον.

Κατα μηκος τού τοίχου της βορείας πλευράς (ητοι τού αριστερού κλίτους) καΙ είς ϋψος

0,30 μ. ανεφάνη κατα Τ11ν ανασκαφ11ν κτιστον βάΗρον (πλάτ. 0,40 μ.), δπερ συνεχίζεται καΙ

είς τμημα της ανατολικης πλευράς δμοιον βά{}ρον ύπηρχεν, ώς εκ τών ολίγων σφζομένα/\'

ιμημάτων δύ\'αταί τις να κρί\'!1, καΙ είς τα αντίστοιχα μέρη της Α. καΙ Ν. πλευράς τού ναού.

Το συνεχες τούτο βά{}ρον, δπερ καΙ είς πολλους ναους παρατηρείται, δεν δύναται άλλως να

εξηγηΏΊι η ώς τα μέρη εν{}α εκάθηντο οί πιστοί. 'Η μαρτυρία τού Εύσεβίου (έν εκκλ. ίστο

ρί\l βιβλ. 1Ο κεφ. 4 στ. 44 -45 "αλλα γαρ ιίJδε κιΛ τον νε(ον επιτελέσας {}ρόνοις τε τοίς ανω

τάτοις είς Τ1]ν τών προέδρων τιμ11ν καΙ προσέτι βά{}ροις έ,· τάξει τοίς κα{}' ϋi.ου κατα το πρέ

πον κοσμιΊσας ...» ) παρέχει σαφη Τ1]ν αρχαίαν διάταξιν τού ναού, τα μέρη τού όποίου εΙχο\'

καθίσματα κατα τάξεις (ανδρών, γυναικών, παίδω\ο)- 11 ανεύρεσις βά{)ρων τοιούτων είς Τ1]\'

βασιλΙΚ11ν ταύτην εΙναι, νομίζω, χαρακτηΡΙΚ1] της συ\'ηΏείας ταύτης είς το('ς παλαιοχρι

στιανικους ναούς.

-Ι. 'Ιερόι' Βήμα. - "Ο,τι δμως αναδεικ\'ύει Τ1]ν βασιλΙΚ1]ν ταύτην εΙναι το είς αριστην

σχετικώς κατάστασιν ανευρε{}εν ίερον βημα, ούτινος αί σχεδον ανέπαφοι διατηρη{}είσαι

βάσεις τιις ιίγίας Τραπέζης, τού κιβωρίου, τού συνΏρόνου καΙ της σολέας μετα τού εκ μαρ

μαρο{}ετήματος δαπέδου του (είκ. 164) επέτρεψαν Τ11ν πλήρη αναπαράστασιναύτού, κατέ

στησαν δε δυναπιν καΙ πιν αποκατάστασιντού ανευρεΏέντοςκατεστραμμένου ίερού β1lματο;

της βασιλικης Α (βλ. ανωτ. σ. 26). 'Ιδιαιτέραν σημασίαν είς το οίίτως ανευρε{)εν ίερον βημα

καΙ ίδίι.( το σύνΏρονον τού ναοϋ προσδίδει 11 διάταξις αύτού, ήτις δεν εΙναι 11 συν11{)ης τών

παλαιοχριστιανικών ναών με το l'ιμικυκλικον σύΥ3ρονον παρι'ι Τ11ν αΨίδα, αλλ' έχει έτέραν

μορφήν,ίιτις κατα το μάλλον καΙ 'ίττον ύπάρχει είς σειραν βασιλικών τών ελληνικών χωρών,

έμεινεν δμως μέχρι τούδε απαρατήρητος (ώς είς Τ1]ν βασιλΙΚ1]ν της 'Ολυμπίας) i'! κακώς

11Ρ μηνεύθη (οlς είς Τ1]ν βασιλΙΚ11ν της Νικοπόλεως) ι.

α') Άψίς. Κατα Τ11ν ανασκαφ1]ν τού ίερού βήματος ι'] αψΙς ανευρέ{)η 0,40 μ. ύψηλότε

ρο\' τού λοιπού δαπέδου τοϋ βήματος (το αρχικον αύτης ϋψος βλέπε κατωτέρω). Είς το

ύψηλον τούτο δάπεδον της ιίψίδος 1Ι άνοδος εγίνετο εκ τού μέσου, έΥ3α ανοίγεται ιiρ{}o.

γώνιος κόγχη (UIO χ 1.15 μ.) διασ<!>ζουσα σήμερον το ϋψος μιας βαΏμίδος καΙ έπεστρω

μένη δια μαρμαρο{)εΤ1Ηιατος (είκ. 165 -166) φέρουσα δε κατα τας τρείς αύτης πλευράς

βα{}μίδας κτιστας επενδεδυμένας δια λευκών καΙ ερυ{)ρώ\' μαρμαρίνων πλακώ\', εξ 6Η' διε.

σώΟησαν τμ(ιματα.

Λια μεγαλυτέρωνπλακών α\'ευρέθη εν μέρει επε\'δεδυμένη καΙ 11 πρόσοψις τού ύψωμέ

νου δαπέδου της άψίδος, ώς διακρίνεται είς τας α\'ωτέρω είκό\'ας.

Κατα τα δύο ιϊκρα της ιίψίδος ανευρέθησα\' ετεραι βαΏ μίδες, ύμοίως κτισταΙ καΙ επε\,-

Ι Βλ. Λ. Φι).αδελφΕα, έ,· Άρχ. Έφημερίδι του ~τoυ; 1916, τέρων ώ; ιβιί3ρα η τι τοιούτο\', έφ' ιύ\' έοτηρίζο\'ΤΟ μα-

σε)., 36, έ"{}α ουτος έΧλuιιβά\'ει ιό σύ\'δρο\'ον τών :τρεσβυ· \'oυάJ.ια ....•.
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ΑΕ 19:19 ΑΙ χρ,στιαν,,,αί Θήβα, τής Θεσσαλίας 121

Είκ. 165.• fl ιίψίς μ€ια ιοϋ έπιοκο:ιικοίι Ορό.,οlJ και ιί ιίΥΙΙΙ Τριί.'ΤF;ΙΙ ιού ναού.

1:7κ. /66". /ίIΗιί, α:τοψι; '0Ε ίεοοi' β,ίμαιο; lοί: ι'αού (:ιί"ι)' ιή; σοί.έα;).

11 ί
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12~ r. Α. Σωτηρίου ΑΕ 1~2~

δεδυμέναι δια πλαχών, τέσσαρας τον αρι{)μ<ίν, έξ ων διεσώ{fησαν αί τρείς, Ζωρουσαι :τρος

δυσμας εις μηχος τριών χαΙ ήμίσεος μέτρων (εΙχ.167 -168). AiiIal όδηγούσιγ εις ύψηλογ

δάπεδον ~χτειγ<ίμενoν εις :τλάτος 1.50 μ., σΖηματίζονται δε οϋτω δύο όγχώδη χτιστα βάΗρα

(πλ.2.40μ.) μετα βαΗμίδων Ζαταλαμ βάγοντα εκατέρωΟεγ χαί τον στυί.οβάτ1]\' τι;:)ν χιονοσΤΟΙΖιώγ,

τών ό:τοίων οί :τρώτοι χίογες ενΤΟΙΖίζογται εις τα ιίχρα του βά'Ορου (βλ. εις εΙχ. 1(;4 λε:ττομερη

χάτοψιγ ίερου βι1ματος). Το δά:τεδογ, εις το ό:τοίον dJδ{ιγουγ αί βα'Ομίδες αυται, 1]ΤΟ έ:τίσης

μαρμαρόστρωτον, dJ; δηί.ουται ~χ του :τί.{ι{)ου; τών άγευρεΟέγτωγ εχεί μαρμαρί\'ωγ :ri.aZI
δίωγ εις τα αΖρα εq;ράσσετο ί·:τΟ zafLlli.iiJV Οωραχίωγ, dJ; συμ:τεραίγομεγ τουτο χαί εξ άγευ-
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ΑΙ χριστιανικαί Θήβαι τής Θεσσαλίας 12:1

ρε8έντος ;:ατα την έ;:;:αθάρισιν τού περΙ το ιί.ριστερΟν βά&ρον χώρου ;:ορμού ;:ίονος της

αριστερας ;:ιονοστοιχίας (άναφανέντος παραπλεύρως τού βά&ρου τούτου), δστις εΙς άπόστα

σιν 0,30 μ. άπο τού ;:άτω α;:ρου αύτού φέρει βα&είαν έγ;:ΟΠ11ν (0,04 μ. πλάτους ;:αΙ 0,60
μή;:ους) προς στήριξιν {)ωρα;:ίου' πρό;:ειται έπομένως περΙ τού έτέρου τών πρώτων (ί.πΟ της

ιί.ψίδος ;:ιιJνων τών ;:ιονοστοιχιών τών εντοιχισμένων εΙς τα α;:ρα τών βά{)ρων (βλ. εΙ;:. ]64).
Οϋτως έ;: τού ;:ίονος τούτου ού μιJνoν διαπιστούται ήϋπαρξις &ωραr.ίων εΙς τα βά-θρα αλλα

;:αΙ ;:α&ορίζεται το ϋψος aUIii)v εΙς εν μέτρον, ύπολογιζομένου ;:αΙ τού ϋψους της βάσεως

(0,30 μ.) ;:αΙ τού ϋψους τού στυλοβιί.του (0,40 μ.).

τα χαμη λιΊ. ταύτα -θωρά;:ια δενίισαν δμοια προς τα συνή-θη {)ωρά;:ια. Εις 111ν πρώτην

βασιλlΧ11ν, ίίτις διέσωσε ;:αλύτερον τον μαρμάριον διά;:οσμον αυτης, άνευρέΟΙ1σαν πολλα

τεμάχια μαρμαρίνων πλα;:ών (είκ. 169) ϋψους μ(Jλις 0,40 μ. ;:αΙ μεγάλου μή;:ους με γλυφας

;:ατα μη;:ος, όμοίας προς γλυφας βάσεων όρ{)ομαρμαρώσεων (πρβλ. όμοίας ;:cιτα χώραν εΙς

ναον άγ. ΕΙρήνης Κωνσταντινουπόλεως έν George, ε.ά. πίν. ]4)' ιί.λλ' εΙς τα 11μέτερα ύπάρ-

Λί'κ. J(j,9. 7Ιι1ίματα χαμηλών θωρακίων του σlη·0ρύρου της βασιί.ική; Α.

χουσι γλυφαΙ ;:αΙ ;:cιτα τα; δύο αύτών όψεις δυνάμε-θα έπομένως να ύπο-θέσωμεν, δτι

τοιαύται πλά;:ες έχρησίμευον ώς -θωρά;:ια τών βά-θρων.

τα ύψηλα ταύτα βά-θρα, τα περιφρασσόμενα ύπ6 -θωρα;:ίων, δεν δύνανται να νοη-θώσιν

αλλως εΙ μ11 ώς βά&ρα δια τους «&ρόνους τών πρεσβυτέρων. '. '() {)ρόνος τού έπισ;:όπου

;:ατελάμβανε μόνος τον υψωμένον χώρον της άψίδος, δστις έχρησίμευεν οϋτως είπείν ώς το

βά-θρον αύτού ;:αΙ εύρίσ;:ετο 11 εΙς τοϋψος τών -θρόνων τών ίερέων (ητοι είς ϋψος ένος

μέτρου) 11 ;:αΙ εΙς μεγαλύτεροΙ' ϋψος. Οϋτως έσχηματίζετο το ούl,{}ΡΟI'O)' εΙς σχημα 1--1, περι
;:λείον την άγίαν Τράπεζαν μετα τού ;:ιβωρίου αύτης, ητις ;:ατείχεν όλό;:ληρον σχεδον τον

σχηματιζόμενοΙ' ύπο τού συν-θρόνου όρ-θογώνιον χώρον, άφίνουσα μΙJνον γύρωΟεν στενας

διόδους (πι.. 0,80 μ) δια τγιν ;:υ;:λοφορίαν τών Ιερέων, ώς βλέπει τις εΙ; 111ν παρεχομένην

ένταϋ&α ά:το;:ατάστασιν τού Ιερού βήματος της βασιλι;:ης Α (Πίν. Ε'), της έχούσης ά;:ριβώς

όμοίαν διάταξιν προς τιιν διάταξιν της έξεταζομένης βασιλι;:ης.

'11 διάταξις αϋτη τού συνθρόνου τών βασιλι;:ών τών -θεσσαλι;:ών Θηβών ένέχει ί;:αν11ν

1 Οί Ορό\'ΟΙ τω\' :τρεσβυτέρω\', μαρμάρινοι 11 ξύλι"οι, δέ,·

είναι γ\'ωστ()\' :τοίω' μΟQφή\' είϊ.Ο\'· :τι'6α\'ώτερο\' είναι δτι

εΙχο\' διαφόρους μορq::άς ι::ιτε (~J; μεμο\'ωμέ\'ω εδραι είτε

ώ; συ\'εχε; κάδισ~tα. Κατό. τό; τελευταίας έρεύ\'α; έ\' ~ΙY.O·

:τόλει ά\'είίρο\' τμi1μα χαμηλού (Ο,20μ.) συνεχούς κα'6ίσματος

καωλ)Ίγο\,τος είς τό δι<.ι.οω6έ" αχρο\, εί; :τόδ<.ι. ί.έοντο;

τό μ<.ι.ρ~(άρι\'o\' τοίιτο τμημα, ύ:το'6έτω. οτι :τροέρχετω έκ.

τώ" έδρώ,' τ<ίη' ίερέω\'.
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124 Γ Α. Σωτηρίου ΑΕ 1929

σημασίαν καΙ άπο λειτουργικης άπόψεως εχομΖν δηλονότι τl]ν συμβολίζουσαν τον &ρόνον

τού Χριστού ίεραν κα&έδραν, μόνην δεσπόζουσαν επι τού εύρέος l]μικυκλίου της άψίδος, τους

δε &ρόνους των πρεσβυτέρων εκ δεξιων καΙ άριστερων της μεγάλης άγίας Τραπέζης καΙ πλη

σιέστατα προς αυτήν. Ή &έσις αϋtη των έδρων των πρεσβυτέρων μεταξί! της άψίδος καΙ

του κυρίως ναού, εν&α εμενον οί πιστοί, είναι καταλληλοτέρα δια τας διακονίας αυτων, συμ

φωνεί δε πληρέστερον προς τους αρχαίους εκκλησιαστικους κανόνας, εν οΙς όρίζονται: οί εκ

δεξιων καΙ οί έξ αριστερων πρεσβύτεροι.

Είς τοί'ς λεγομένους λ. χ. Κανόνας εκκλησιαστικους των άγίων 'Αποστόλων καί διαταγας

δια ΚλΙ1μεντος προκειμένου περΙ της άγ. Τραπέζης η τού {}υσιαστηρίου λέγεται: "Οί έκ

δεξιων πρεσβύτεροι προνοήσονται των επισκόπων προς τΙ) {ιυσιασΤ11ριον δπως τιμΙ1σωσι καΙ

αντιτιμη{}ωσιν είς ί) αν δέη. Οί έξ άριοτερωl, πρεσβύτεροι προνοήσονται τού πλΙ1{} ους, δπως

ευστα{}11 σι] και α&όρυβον ll' ... "

Ειναι ιiληHές, δτι μέχρι τούδε 11ΤΟ γνωστll μόνη 11 μορφll του ιίμικυκλικου συν1?ρόνου

εν τ[ι άψίδι, τού εχοντος είς το μέσον τl]ν άγ. Τράπεζαν καΙ διαμορφω{}έντος κατα το πρό

τυπον των λεγομένων εν t!i Άποκαλύψει (δΌ 4 - 11 <καΙ κυκλό{}εν τού {}ρ,ίνου {}ρόνοι είκοσι

καΙ τέσσαρες καΙ επι τους {}ρόνους είδον τους 24 πρεσβυτέρους κα{}ημένους κλπ.») 2. Είς τας

βασιλικας της Ν. Άγχιάλου :ταρατηρείται νέα μορφ11' το {)υσιασηιριον ii 11 δ.γ. Τράπεζα ευρί

σκεται είς το κέντρον όρι10Υωl'ίου χώρου, εκτεινομένου πέραν της ύ.Ψίδος-κα{}ιερωμένης πλέον

είς μόνον τl)ν επισκοπικον {J'ρόνον - διατάσσονται δε αί εδραι των πρεσβυτέρων έκατέρω{}'εν

αυτού οϋτως (όστε καΙ πάλιν το πρεσβυτέριον ευρίσκεται κύκλφ τού {}υσιαστηρίου, συμφώ

νως προς ηΊν Άποκάλυψιν αλλα καΙ συμφώνως :τρος τους εκκλησιαστικούς κανόνας, τους

κα{}ορίζοντας ακριβέστερον την {}έσιν των πρεσβυτέρων καΙ τας διακονίας αΙnων. Ή διάτα

ξις αϋτη τού συνίΙρόνου των βασιλικων των {}εσσαλικων Θηβων, ητις {]ρμήνευσε καΙ την

όμοίαν διάταξιν τού συνθρόνου τcίJν βασιλικων της Νικοπόλεως της 'Ηπείρου, μνημείων

όμοίως τού 50υ αίωνος, παρετηΙl11{Jη δι: <ί.κόμη και είς τl]ν βασιλικιΊν των Στόβων της βορείου

Μακεδονίας 3, δύναται να ειναι επίσης παλαιά, υφισταμένη παραλλήλως προς το εν τιρ {ηιι

κυκλίφ της άψίδος ;τεριοριζόμενον βημα των ιίρχαίων ναων καΙ τιΊ εκ τοιίτου προεl3]ον

{ιμικυκλικον σύν(}ρονον [ϊις άψίδος, ,;);θ' αποδείξη τούtO λεπτομερl]ς ερευνα τού ίερού βΊ'nια

τος των διασωίlέντων παλαιoχρισtιανικιίJν μνημείων - ίjtις δεν έπετεύχΟη εισέτι - καΙ καrά

δειξις των γενομένων είς παλαιας χgιστιανικας βασιλικας ενεκα Ωιαφόρων λόγων επισκευων.

Άπο των χρ(\νων τού 'Ιουστινιανού ΙΙ διαμορφω{}είσα βα()μηδl)ν δια της έπιδρύ.σεως

των φερομένων εις υνομα Διονυσίου του Άρεοπαγίτου περΙ μυστικης {}εολογίας εργων (των

αναγομένων εις τα τέλη τού δ"υ αίωνος)' μυστικl] λατρεία καΙ ή χρησιμοποίησις των παστο-

1 Βλ. κείμε\'ο\' Υ.αί ~ν Texte ιι. UI1tel':HIclltIIl~el\ cιc.

JJeijJzig, 11 ·lI:S86·Ofi.. 14 Χ€. (I)ie UιIel1ell (1. 50g. AjJo.:>t.

KirCIlel1ordIII111};"el1). Περί τδη' Κιnό\"α/\' τοίιΤα/Ι' καί ΤII;

(.i;ιοδιδοlιέμlι; εί; αύτοίις Ζρο\'οί.ογία; βλ. :ι.αί ~\' Λ. ),Ι:τα·

λιi\·ου. Πατρολι:>γίζι. Ί\οη\'«ι, 1930, σ. 434.
2 lΙρβλ. τά τη; άρχικη; διαμορψ;,σεω; τη; (1". T!!~ι;τέ·

ζη; ~\' Γ-Γ. \\ϊeΙaIΗΙ, Altar ιιlιΩ Altar~ral), I~eiln.ig, 1912,
σελ. ;~8 κέ. καί )79 κΙ

3 Πρβλ, ]H)Ires!l. d. iistιorr. <ΙΓ~}Ι, III"ιίttιι:> Χ:Χ:Ι \~ -19:!8
σ. 6ί, έ\'6α ό ιί\'ασκάψα; συ\'έδεσε τό ά!.ιιστερα μόνο\' ά\'ευ·

ιιη6έ\' βά6ρο\' τ6η' 6ρό\'ων τ6η' :τρεσβυτέρων :τρό; τό

),lαρτύριο\' (collfessio) καί έ;έλαβε\' αύcο J'J; :τροερχόμε\'ο\'

έχ τη; ά\'άγκη; (ri"j; ύ,τάρ;εω; δηλ. είς ti1\' άψίδα ),Ιαρτυ

ρίου) καί τη; ύ,τοτιθεμέ\'η; μεταθέσεως τοί, Ιτισκo;τικoίi

Ορό\'συ εί; τά :τλάγια. e\'~) καί εί; τή\' βασιλικί\" τ6)\' ~τό·

βω\' εχοιιε\' ti1v ιιύτί}\' διάταξη' συ\'6ρό\'ου J'J; καί έ\' ταίς

βαοlλικαί; τής Χ. 'ΛΥl.ιάί.ου. Έ\' ταίς βασιλικαί; τϊl; Χικο

:τόί.εω; τη; ΊΙ:ιείρου ό έ:ιισκο:ιικό; {)ρό\'ο; έξαίρεται "ψο"·

μnος κατά :τοί.υ τ6η' 6ρό\'ω\' τ6)\, :τρεσβυτέρων' έτέρας

:τοικιί.ία; τί}; αύτη; διατά;εως :ταρατηροϋμε\' εί; τάς \'εωστί

ά\'ασκαφείσα; βασιί.ικά;: τ(ϊ)\, Δαφνουσίω\'ι 'Oλύ~ι"oυ .Λτtι'

xil; και άί.Ι, :τερί ι~n' λέγo~ιεν έ\' τη :τερι βασιλι%ιίι\' τη;

ΈΗάδο; μεί.έτη ήμ6n·.

4 Πρβί.. ),l:ιαί.ά\'ου. ΙΙατροί.ο~,ία, έ. (1. σ. :115.
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φορίων - των εκτεινομένων έκατέρωθεν της άψίδος ώς ί'.ωριστων διαμερισμάτων - και δια

λειτουργικας άνάγκα;, συνετέλεσαν να παραμερισ1lωσιν οί έξω της άψίδος 1Ιρόνοι των πρε

σβυτέρων, 'ίνα μη παρεμποδίζηται ι] άπ' εύ1!είας εις τα παστοφόρα-τα διαμορφω1lέντα είς

Πρό1!εσιν και Διακονικον- δίοδο;.

β') ΆΥία Ί'ράπεζα και Κιβώριο,'. 'Εκ τη; άγίας Τραπέζης άνευρέθη

ι] κάτω πλαξ (2,25 χ 1,3ί, μ.) εκ λευκού μαρμάρου πλαισιουμένη δια γλυ

φων (πλάτ. γλυφων 0,18 μ.), εις τα τέσσαρα ακρα της όποίας ύπάΡί'.ουσι

τετράγωνα (0,12 χ 0,12 μ.) λαξεύματα, ήτοι αί 1Ιέσεις fv1la τοποθετούνται

οί βαστάζοντες την ανω πλάκα τη; άγ. Τραπέζης κιονίσκοι (βλ. είγ. 165
168). Κατα την άνασκαφην άνευρέ1Ιησαν τμ{ιματα των κιονίσκων τούτων,

εξ ων παραθέτομεν ένταύ1lα τα ί'.αρακτηριστικιί:nατα δείγματα της βάσεως

και τού Ι1νωμένου κιονοκράνου των (είκ. 170)' 11 βάσις εί'.ει τιιν πλίν1l0ν,

ψι; εφαρμόζεται άκριβως επι των τετραγώνων λαξευμάτων των ακρων

της κάτω πλακος και διπλά; ιωνιζούσας γλυφάς, το δε ιlνωμένον κιονόκρα

νον κοσμείται δι' εσί'.ηματοποιημένων ύδροβίων φύλλων (εί'.όντων την μορ

φην ιωνικού κυματίου), ανω1lεν δε αυτού ύπάΡί'.ει πλίν1l0ς δια την στ{ι

ριξιν της ανω πλακος της άγ. Τραπέζης. ϊσως προς άσφάλειαν της πλακος

ύΠ1ϊΡί'.ε και εν τ4> μέσιρ στύλο; (ό γνωστος εν τϋ εκκλησιαστικ[ι γλώσσιι

«κάλαμος», αν ώ; τοιούτον {}εωρήσωμεν το άνευρε1li'ν κατα τας άνασκα

φας τεμάί'.ιον ραβδωτού κιονίσκου ρωμα'ίκων ί'.ρόνων (βλ. είκ. 165) ύπ01lέ

σωμεν δε δτι προ; τοϋτο μετεί'.ειρίσ1lησαν άΡί'.αϊον ύλικόν.

'Εκ της ανω πλακος της άγ. Τραπέζης, όμοίως εκ λευκού εκλεκτού
~ , '.Q. ~ 'Ι', 171)" , Είκ. JifJ.

μαρμαρου, ω'ευρευησαν πεντε τεμαί'.ια \εικ. 'εί'.οντα μορφην παρ0-
.F:i! ,ώι' /(Ι'ευψΟέι'-

μοίαν προς την κάτω πλάκα, μio. την διαφοράν, δτι είς το πάί'.ος αύτη; ,ω,' ",ο,·ίο.ω,' "ίς

σί'.ηματίζεται είσέί'.ουσα γλυφ{ι, αϋτη δε διακρίνει ταύτην άπο της διασω- ,ί;·. 'Γρα;rέζης

1Ιείσης σί'.οδΙιν άχεραίας κάτω πλακός. Παρόμοιοι κιονίσκοι και τεμάί'.ια πλακος άνευρέ1Ιησαν,

ώς είδομεν άνωτέρω (βλ. σ. 24), και κατα την εκκα1!άρισιν τουίερου βι]ματος της βασιλικης Α.

'1'\' - ~ )'ο κεντρον τη; κατω π ,ακο;

τη; άγ. 'l'c'απέζη; άνευρέ1!η τε

υραυσμένον και συμπεπληρωμέ

νον δι' έτέρων πλακων' άνασύ

ρω'τε; ταύτας εϋρομεν το έΥκαί

!'ιον τού ναου, ίιτοι σταυροειδες

ιΊρυγμα (βά1l0υς 0,56 μ.), εκτι-

Είκ. ΠΙ. 7ϋ μc;'(ιί.Ι~rFΨΗ· ,ιμ(ί1.ΙΟI· ίκ 'ιϊ; ;ίΥω :-rί.ιικό, ,ης ιίΥ' 'J'ριι:rίζ,,;. Όμέ"ο\, δια πλίνθων καί έ:ι:ενδε-
δυμένον δια μαρμαρίνων πλακων,

ιί}ν άνευρέθησαν μόνον τα κάτω μέρη (είκ. 172). 'Εξ αύτων κατανοείται, δτι εσί'.ηματί

ζοντο 1Iηκα~ ήτοι μία μακρα εις την κατα μίικο; κεραίαν τού σταυρού και δύο έκατέρω1lεν

ει; την εγκάρσιον αυτού κεραίαν. Ί Ι ερευνα τού εγκαινίου τούτου του ναου άπέδωκε πληθiιν

ο}ζιδωμένων ίΊλων άναμεμιγμέΊωνμετα ί'.ωμάτων καί καστανόί'.ρουκόνεως,δπερ άποδεικνύει

δτι ι] θήκη των εγκαινίων ι] περιέί'.ουσα προφανως λείψανα μαρτύρων 'ιτο ζυλί'~l' 'Ομοίως

άνευρέ1Ιησαν μικρα τεμάί'.ια άνθράκων. 'Ότι δμως είναι άνά'{κη να σημειω1lfi tvtau1la είναι

δτι το έγκαίνιον τοϋτο φαίνεται τε1lειμένον ειςύστέρου; ί'.ρόνους, διο και ε1lραύσ1lη προ;
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Ροι·κ. 17:1. 'Ε;ΙΙΥραφή έπί ;τλακιΜου

10ϋ μαρμαΡΟΟΙlt;μωο; ιη; σολέα;

lOii ναοϋ.

Ει'κ. J ~2. 'Γό έϊκαίl'ιον ωϋ ..«ου
(οιαυροειδέ; ύ'ρυ?ιια κιl.ιωOεν ιοίί κέν

τρου l1ίς :ri.ακός ιής ((j'. Τραπέζης),

τούτο το κέντρον της πλακός. ΕΙναι γνωστόν, δτι το εγκαίνιον κα8ιερώ8η γενικώς δια συνο

δικης διατάξεως βραδύτατα'1 τα συμφραζόμενα εν τούτοις τού κανόνος και αί έρμηνείαι

αύτού (πρβλ. Ιωναρίίν "άλλα - οί είκονομάΖΟΙ - και iΗ}η πα

λαιά παραλελοίπασι .. το εν ταίς κα8ιερώσεσι τών 8είων ναών

μη γίνεσθαι κατα8έσεις λειψάνων άγίων»)2 μαρτυροϋσιν, δτι

ηδη προ της εικονομαΖίας εθεωρείτο το εγκαίνιον «παλαιον

ε80ς,3, επεκράτησε δε πι8ανώτατα είς τους περι τον Ίουστινια

νον Ζρόνους, δτε προφανώς εγένετο και είς τον 1]μέτερον ναον

1) κατά8εσις λειψάνων κάτω{)εν της άΡΖικης ανευ λειψάνων

πλακος της άγ. Tραπέ~ης. "()μοιον εγκαίνιον άνευρέ8η και

εις την βασιλικην Α, δπου δμως δι:ν διεσώ{)η 1) κάτω πλαξ

της ιΊγ. Τραπέζης.

Είς τα τέσσαρα ακρα της ιΊγ. Τραπέζης άνευρέ{}ησαν

αί ίωνίζουσαι βάσεις τού Κιβωρίου (πλευραι πλίν{). 0,40 χ
0,40 μ.) σΖηματίζουσαι μέγα τετρά.γωνον (2,80 χ 2,80 μ.) και

τμήματα τών κυλινδρικών κορμών τών κιόνων εκ λευκού

μαρμάρου (βλ. είκ. 1{;;j). Έπίσης άνευρέ8ησαν και τα κοριν

8ιάζοντα κιονόκρανα αύτών μετα σταυρού εν τ~ μέσ~ είς

τεμάΖια (πρβλ. εικόνα είς τα κατωτέρω εξεταζόμενα γλυπ~α της βασιλικης). 'Εκ τών τόξων,

τών συνδεόντων τους κίονας τού κιβωρίου, δεν άνευρέ8ησαν μέλη, δυνάμενα να κα80ρίσω

σιν άκριβέστερον την μορφην αύτού.

γ') Σολέα. 'Απο τών ακρων τού συν8ρόνου και είς μικραν άπόστασιν άπο τών στυλο

βατών τών κιονοσΤΟΙΖιών εκτείνονται αί βάσεις τών κιγκλίδων, δι' ι1)ν περιεφράσσετο και

κατα τας τρείς πλευρας 1) ώς εύρυ ορ80γώνιον (6.50 χ 4.Γ,Ο μ.)

σΖηματιζομένη σολέα τού ναού ((είκ. 174 πρβλ. και κάτο,!,ιν

εν είκ. 164). 'Ολόκληρος ό Ζώρος ούτος της σολέας εύρέ8η επε

στρωμένος δια μαρμαροθετήματος, σΖηματιζομένου δι' άπλών

γεωμετρικών σΖεδίων εκ λευκών' και βα8έων κυανών μαρμα

ρίνων πλακιδίων (βλ. είκ. 165 - 168)' είς μίαν εκ τών πλακών

τού μαρμαρο{)ετήματος τούτου εύρέ8η κεΖαραγμένον το όνομα:

ONHCnIOY (είκ. 173), τού Ζορηγήσαντος πι{)ανώτατα προς

κατασκευην τού δαπέδου τούτου τού ναού.

Αί βάσεις, εφ' ιον εβαινον αί κιγκλίδες είς τα πλάγια της

σολέας, Ζωρούσι παραλλήλως προς την κιονοσΤΟΙΖίαν μέΖΡΙ

τού τρίτου ζεύγους τών κιόνων αύτης, άποτελούνται δε εκ μαρ

μαρίνων δοκών (πΙ 0,3() μ.), α'ίτινες μόλις εξέΖουσι τού δαπέ

δου και διασι!)ζουσι κατα διαστήματα ίΖνη της στηρίξεως τών Ζαμηλι;)ν πεσσίσκων. Πλησίον

τού συν8ρόνου 1] βάσις διακόπτεται και άπο τα δύο μέρη (είς πλάτος 0,80 μ.) συνεΖιζομένΟΗ

Ι Πρβλ. ζ' κανόνα της Ζ' Οίχουμ. ~υ\'όδoυ -όσοι ουν

σε;ττοί "(ιοί ΚΗβιερ<ι')6ησαν ανευ λειψιί.,·ω\· μαρτuρω\' όρί.

'ςο,ιενέν αύΤΟίς καΗίΟεοι)) γί\'Εο6υ.ι ί.ειψά'·ων μετά τi1ζ συ,')},

uou; εύχη;J (έ,· Pι.iHη κηί Ποτλη, Σύνταγ!Η.ι. 6είω\' καί

ίερών κα\·ό\'(ι)\', Β', ~Α6i1νυ.ι, 1892, σ. 580).

2 'Έ,·6. ά\'ωτ. σεί.. 581.
3 Βλ.•Λποκαλ. 6, στ. 9.• είδο,' ύποκάτω τού 6υσιαστη

ρίου τός ψυχός τών έσι(αγμέ\'ω\' διά τό" λόγον τού Θεοϋ.

πρβλ. άί.λας μαρτυρία; καί έ\' \\ϊeIant), Altar ιι. AItargrab,

ε. ά. σ. 39 κ. έ.
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r.'ί%. Π·1' Γη-α;, άποψι; το'ί} ίερού Ρ,ί,/ιαιο; ιού ι'αού μετά ηΊ; οοί.έα:.

Υ.άτω τοϋ μαρμαρο{)ετήματος τοϋ δα;τέδου' τοϋτο δεΙΥ.νύει, δτι ύπηρχον έΥ.εί δίοδοι' δτι δε αί

δίοδοι α(,ται έφερον Υ.αί iJ-υρίδας δύναταί τις να ύΠΟ{)'έσυ εΥ. των διαΥ.ρινομένων f.Υ.ατέρω{)εν

ίχνων το:το&ετήσεως πεσσίσΥ.ων, εφ' (llν εστηρίζοντο τα {)-υρόφυλλα (πρβλ. αΠΟΥ.ατάστασιν

. , Ε')εις πιν. t •

ΈΥ. των πεσσίσΥ.ων ανευρέΟησαν εξ (αί τέσσαρες εξ autUlν iΊσαν έντετοιχισμένοι είς τας

έΥ.ατέρωΟεν της cί.ψίδoς {)-υρ ίδας- βλ. είΥ.. 156 - οί δε λοιποί Υ.ατα την εΥ.Υ.αΜρισιν της σολέας)'

εΥ. των πεσσίσΥ.ων τούτων τρείς ανευρέθησαν σχεδΟν άΥ.έραιοι Υ.αί οί λοιποί είς τεμάχια, εΙναι

δε πάντες όμοιόμορφοι (ίίψ. 1,20 μ. Υ.αί πλάτ. 0,2G μ.), πλην tνός, υστις είναι λεπτότερος

(0,20 fL) Υ.αί Υ.αταφανως μεταγενέστερος. Φέρουσι τας συνή{),]ς γλυφας (:τρβλ. είΥ.. ϊ9) Υ.ατα

τας δύο δε πλευρας τας εγΥ.ο:τας δια την στήριξιν των {)ωραΥ.ίων.

'Η σφζομένη Υ.ατα χώραν βάσις είς την δυΤΙΥ.ην πλευραν της σολέας είναι πλατυτέρα

(0,50 μ.) Υ.αί ύψηλοτέρα (0,25 μ.) Υ.οσμουμένη είς την εξωτεΡΙΥ.ην Υ.ά{)ετον ε:τιφάνειαν αυτης

δια γλυφων, προχωρεί δρ έΥ.ατέρω{)εν μέχρι τό\ν στυλοβατων των Υ.ιονοστοιχιων. Είς το μέσον

ανοίγεται είσοδος :τροβαλλομένων των βάσεων είς σχημα :τυλωνος, δ:τως Υ.αί είς την πρώτην

βασιλΙΥ.ην (πρβλ. είΥ.. 28). Είς το σημείον της στροφης διαΥ.ρίνονται ε:τί των βάσεων ίχνη

Υ.ονιάματος (0,40 χ 0,40 μ.) με ενα Υ.ενΤΡΙΥ.Ον τόρμον είς το μέσον διασι(>ζοντα Υ.αί τον μετάλ

λινοΙ' σύνδεσμοΙ' δια την σηΊριξιν προφανως Υ.ίονος ούχί δε πεσσίσΥ.ου. 'Όμοια ίχνη Υ.αί ιι.να

τρείς μεγάλαι γομφώσεις είς τα δύο αΥ.ρα τοϋ πυλωνος δηλοϋσιν, δτι Υ.αί εκεί Μ ύ:τηρχον

επίσης κίονες. ΈπειδιΊ δε ή απόστασις α:το κέ.ντρου είς κέντρον των τεσσάρων τούτων κιό

νων εΙναι κα{)έτως καί όριζοντίως ακριβως τετράγωνος (1.50 χ 1.50 μ.) ύ:το{)έτομεν, δτι ύ:τε

ράνω αυτων ύψοϋτο πιθανως τετράστυλοΙ' είς σχημα κιβωρίου.

Τοιοϋτονσχημα είκονίζεται καί είς μ\l]μεία της μικροτεχνίας, (;J; εΙναι 1) ποί.ί.ύ.κις ύ:το των
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άνασκαψάντων TllV Salona μνημονευ{}είσα περίφημος λειψανο(}ήκη της Pola', εν(}α διακρίνε

ται παρόμοιον σΖημα εισόδου εις είκονιζομένην αυτό1'l, πρόσοψιν της σολέας παλαιού ναού.

Οί κίονες ούτοι της εισόδου ήσαν έξ ώραίου έρυθρού (λακωνικού;) μαρμάρου, πολλΙι δε

τεμάΖια-άV11κοντα ίσως και είς περισσοτέρους τών τεσσάρων κίονας -όμΟύ με άλλα τεμάΖια

έκ πρασίνου {}εσσαλικού (άτρακίου) μαρμάρου άνευρέ.Οησαν κατα την άνασκαφην της σολέας

(βλ. είς είκ. 174 δεξια τους σωρους έκ τών άνευρεηέντων τούτων τεμαΖίων).

'Ι-Ι λΟl.71η πρόσοψις της σολέας δεν ειναι βέβαιον {Ί.ν εφερεν ύψηλους "ίονας και έπιστύ

λιον ιΪνω 1Ί Ζαμηλους πεσσίσκους με κιγκλίδας όπως αί πλάγιαι πλευραί. Δια την άποκατάστα

σιν με ύψηλους κίονας εΖομεν τεΚΙl11ρια: α' την πλατυτέραν βάσιν της σολέας είς την δυτι

κην αύτης πρόσοψιν και β' tlIV άνεύρεσιν πολλών τμημάτων έξ έρυ1'lρών και πρασίνων κιόνων 2.

Οί,τως έκ τών άνευρεΟέντων έν τϋ βασιλικΓI Β ιλσφαλών τεκμηρίων της διατάξεως τού

ίερού β11ματος και έκ τών ίιπολειμμάτων τού ίερού β11ματος της βασιλικης Α 3, τού έρευνη

ηέντος έκ νέου μετα την άνασκαφιιν της δευτέρας βασιλικης και άποδεΙΖθέντος κα(}' όλα

όμοίου προς αύτην-πλην της προσόψεως της σολέας-έ.--τεΖεΙΡI1σαμεν την άποκατάστασιν

τού ίερού β11ματος της βασιλικης Α, ύ>ς 1\εικνύει ό Πίναξ ΕΌ

5. Προσκτίσματα. την βασιλικην Β περιέβαλλον προσκτίσματα,έξ (7,ν τινα μl:ν φαί

νονται σύγΖρονα προς αύτην ϋ.λλα δε προσετέ(}ησαν άσυμμέτρως είς μεταγενεστέρουςΖρόνους.

α) KαrIJl.oύμε)'α καί βαπτιπηίΡιο" τού )·(ιού. Δυτικiiις τοϋ αίDρίoυ άνεφάνη στενον όρ1'lο

γώνιον κτίσμα (17,3f> Χ 4, 1Ο μ.) (εΙκ. 175) έκτεινόμενον &πο της άριστερας τού αίDρίoυ

κιονοσΤΟΙΖίας μέΖΡΙ τού προπύλου τού ναού, προστε1'lενπροφανώς είς μεταγενεστέ\!ουςΖρό

νους, ώς δεικνύουσι τα ση μεία τ~ς έπαφϊις τών τοίΖων. ΤΟ κτίσμα τούτο διαιρείται είς

δύο κυρίως αί1'l0ύσας iιτoι άριστερα flf.v έκτείνεται μεγάλη αϊ()ουσα (~',78 Χ4,1Ο μ.), έ.-τεστρω

μένη δια μαρμαρίνων πλακών και εΖουσα έπεν/)εδυμένους τους τοίΖους δι' ιΊρ1'l0μαρμαρώ

σεως, δεξια δε μικρα αϊ{}ουσα (f>,IίOX4,1O μ.) όμοίως έπεστρωμένη. Προ της μικράς ταύτης

αl1'l0ύσης και είς άπόστασιν 2,07 μ. σΖηματίζεται εΙδός τι προΟαλάμου συγκοινωνούντος δια

της μεγάλης αωούσης δια ηύρας, 'ίς άνεφάνη το μαρμάρινον κατώφλιον, έν <Ί> διατηρούνται

εισέτι οί όλμοι των 1'Ιυροφύλλων, δημιουργούνται δε δια τού προ(}αλάμου τούτου και δύο

είσοδοι είς το δεξιον τμημα τού αί1'lρίου. Είς την μεγάλην αωουσαν δδηγεί πυλών, ούτινος

διεσώ1'lη μόνον το δεξιον σκέλος (βλ. κάτοψιν έν είκ. 1δfι).

Μεγάλην δυσκολίαν παρέΖει 11 έρμηνεία τού δεξιοϊΊ τετραγώνου διαμερίσματος μετα τού

πρ01'lαλάμου. Προ τού τελευταίου δύο παραστάδες ύποδηλούσιν, ότι τούτο έΖωρίζετο δια

παραπετάσματος 11 β11λου άπο τού προ(}αλάμου, οστις πιίλιν συνεκοινώνει μετα μεγάλης

1 Βλέπε είκό\'ιι έ\' O~teΓΓ. ja1lres1left ΧΙ:">ΧΧ, 1919,
Reil>i. σελ. 195 κέ.

2 Σολέα μέ ύψηλου; κίο"ας είς τήν πρόσοψη' αύτη; καί

:τι6α\'ώ; χαμη).άς κιγκ).ίδας είς τα. :τλάγια ά\'εφά\'l} καί είς

ti}\' <1\'ασκα:ττομέ\'η\' είσέτι δευτέρω' βασιλΙΚ11" til; l\ lκΟ
πόλεως tij; Ή:τείρου.'Εκεί 1} Ε\' είδει υψηλού τέμ:τ).ου πρά·

nοψις βεβαιοϋται [\'εκα τη; εύρέσεως :τεσσίσκων φερόντω\'

ά\'ω ή\'ωμένψ' τί}ν βασιν τοϋ κίο\'οςl ο:τως έ:τεκρατησε τό

τοιούτον καί είς τά ,ιεταγενέστερα τέμ:τλα. Εί\'αι δέ δύσκο

).ον \'ά δεχ6ώμε\' Ζαί τάς :τ).αγία; :τ).ευράς τ)ι; σοΗας μέ

ύψηλού; Ζίονας διότι αϋτη Ζατα).lΊγει l ο:τως και εί; τά; βασι

).ικάς Τ)1ς Χ. 'Αγχιάλου, είς τού; χαμηλου; δρό\'ους Hi>" ίε-

ρέων, δά ύψοϋτο δέ έΖεί ί} σολέιι. άσύ\'δετος καί μετέωρος.

(Περί τώ\' διαq:ι',ρω\' σχημιίτω\' τ;ι; σολέας καί τού ίερού

β,'lμ(tτΟ; κιι.Οόλου τώ\' βασΙ),ιΖώ\' Τ1-lς <Ελλάδο; :τρβλ. τήν

Πfοί τών βασιλIΖώ\' τ)ις 'Ελλιίδος ί}μετέραν με),έτην).

3 Τάς βασιλικάς τώ\' χριστ, Θηβώ\' της Θεσσα).ίας αριδ·

μοϋμε\' διά τών στοιχείων Α Ζαί Β, Ζα6όσον δέ\' ανευρέ·

δησαν έ:τιγραq:αί δυναμεναι \·ά προσδιορίσωσιν αυτάς άκρι

βέστερο\'" ί} έπιγραφή τοϊ, Έλπιδίουl ί} u\'εvρε6είσα είς τή\·

δευtέραν βασιλΙΖ1Ί\'1 (ίις άναφερομέ\'η είς έπισΖευάς τού

\'αού, δέ\· δύ\'αται νά χρησιμεύση διά τή\· ό\'ομασίαν τού

δευτέρου μνημείου, 'Ίσως δά 1Ίδύ\'αντο \·ά ό\'ομασ6ώσι:

βασιλΙΖί} της'Αγοράς καί βασιλική :ταρά τό\' λιμέ\·α.
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Ει'κ. ]7;), Γεν//ο} αΠΟ1Ρις ά.:τιί δυομών τής βασιλικής 11 (εμπροοΟεν καί δεξιά 111; t.ίκιίvος διακρινOl'ιιιι

Η'ι :ιροοκτίομaτα τοϋ ν(1(.οϋl •

αιθούσης δια Ούρας, ώς είπομεν ανωτέρω. Είς την δεξιαν αϊυουσαν αί ανευρε{)είσαι πλάκες

τού δαπέδου ιΊσαν οϋτω διατεταγμέναι ωστε να σχηματίζωσι κύκλον έν τψ μέσφ. τας πλά

κας ταύτας άφαιρέσαντες εϋρομεν μεταξiι των χωμάτων πολλα τμΙ1ματα έκ μαρμαρίνης:λεκά

νης έχούσης το σχημα σταυρού (πάχους 0,12 μ. και ϋψους 0,50μ.) (είκ.176)· έπι τού χείλους

τεμαχίου της λεκάνης ταύτης είναι κεχαραγμένος ισοσκελης σταυρός, έντε{)ειμένος δε είς τας

Είκ. I'((j. 'Avn'er.Oέvra ί.εΙψω·(1 του βα.ηιοτηριΌυ ωϋ 1'aoi..

κεραίας αύτου μόλυβδος (βλ είκ. 1ϊ6). Είς τον άνασκαφέντα κύκλον άνεφάνη κατα το

βόρειον μέρος υχετος έπιμελως δια κορασανίου έκτισμένος, ον, παρακολου{)ήσαντες, εϋρομεν

διερχόμενον ύπο το κατώφλιον τού προ&αλάμου και συνεχιζόμενον ύπο τα Ωεμέλια του ανατο

λικού τοίχου της μεγάλης αί1Joύσης, κάτω&ε\' τού όποίου σχηματίζεται δια μαρμαρί\'ω\' πλα

κω\' όπή,δι' )1; διωχετεύετο το ϋδωQ: δεξια της φιάλης του αίfJρίoυ (βλ. κάτοψιν έν είκ. 155).
Ιί
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• ΠροΒάλλει ίίδη το έρ(οτημα: ;τως δύναται όλιίκληρον το :rριίσκτισμα τούτο να έρμηνευΟίl·

τα διαμερίσματα αύτού και τα εν αύτοίς άνευρεΟέντα, νομίζομεν, στι E:rnQE:rouat να

έρμηνεύσωιιεν τούτο 6J; τα ΠαΤlJχούμεl'α και Τι; Βαπ!ισηίΡιοl' τού ναού. 'Ι-Ι άριστερα μεγάλη

αϊ{}ουσα είναι :rιΟανώτατα 1] αί{}ουσα διδασκαλίας των κατηΖουμένων μετα ιδιαιτέρας είσιί·

δου και μικράς διόδου είς το αϊΟριον τού ναοΊ\ 1] δεξια δε αrθoυσα το βαπτιστήριον μετιί

της κολυμβ110ρας (της άl'ευρεl!είσης δηλ. είς τεμάΖια σταυρικης μαρμαρίνης λεκάνης), :τρ!)

αύτης δε 1] ιί.:ταραίτητος μικρα αϊΟουσα δια τους έξορκισμους είς σΖημα :τρο{}αλάμου. 'Α:!!)

τούτου :τύ.λιν μικρα δίοδος αγει είς τυν ι·αιίν.

Δια την τοιαύτην ερμηνείαν τού :τροσκτίσματος τούτου ι!α ιΊδύνατιί τις να ε:τικαλεσl!ίΙ

τα λεγιίμενα ύπο τού Άμβροσίου (Epist. 3,) "post 1ectiolles ~ltqlte t1'3ctatιtllt diltlissis ωlι"

rhItlJll'1II:' .')'IJ1bO!1t1J1 αIΙφιΙό1f., (οιηΙι·lοIIΙόιι., ι/ι lιαj>II:,ltπΊ:, l1'Πdt!ια/11 όα.,IIΙωt» ι. 'Ότι άφ' έτέρου

τα ΚατηΖούμενα 1Ί ΚατηΖουμενεία ησαν συνή{}η προσκτίσματα των :ταλαιΟΖριστιανικων ναων,

πλην των λεγομένων είς τας ΚατηΖήσεις Κυρίλλου 'Ιεροσολύμων, μαρτυρείται και εκ τού

9 ~o ' -, 'Ι' ')) , Ο' Σ 'δ ' ""Ι υ κανονος της εν ρου ••ύ) ς ικουμ. υνο ου: «τους ... τους ιερους τοπους κοινοποι-

ούντας και καταφρονικως :rερι αύτους εΖοντας και οϋτως εν αύΤΟίς καταμένονταςκαι έκ l(dl'

έ" lOίς σεβασμίοις "αοίς Κ(lllJχουμ~;'ωl' έξω{}είσ{}αι προστάττομεl'»' τον κανιίνα τούτον έρμη

νεύων ό Ηαλσαμων λέγει: "ίεροι τιί:τοι λέγονται οί άφωρισμένοι τ0 Θε~), ηγουν οί {)είοι
; ~ " _. \ \, Ι ')

ναοι, οι ΠΡOl'αοι, τα %αllJχουμεl'εια και τα :τερι αυτα»-.

β') Σ . , , 'Ε' 'Ι"" , , . '.η
κευ0,l,υωκtOl' και ~στια. - ρια !'.τερα μικρα :τροσκτισματα ευρευησαν :τροσηρτη-

μένα είς την νοτίαν :τλευραν τού ναού εν συνεzεί(~ :τρος το :τριί:τυλον (είκ. 177).
Έκ τούτων το :τρωτον είναι τετράγωνον (-!.20 χ 4.35 μ.) διαμέρισμα, σ:τερ εύρίσκεται είς

την :τροέκτασιν τού νάρ{)ηκος συγκοινωνεί δε :τρος αύτον και είναι ε;τεστρωμένον δια μεγά

λων :τλίν{}ων (0.50 χ O,~ϊO [ι) σ:rως τιί πλάγια κλίτη της βασιλικης. Τούτο είναι άναμφιβιίλως

σύγΖρονον :τρος τον ναιίν, ώς δεικνύει ό συνεΖιίμενος προς το :τριί:τυλον Ν. τοίΖος αύτοϋ.

ΕΙς την ΙΙέσιν αλλως τε ταύτην :τροσκτίσματα τετράγωνα ΤΙ ε:τιμήκη άπαντωσι συνηiJέστατα

εΙς τας flασιλικας της 'Ελλάδος. Το lΗιέτερον φαίνεται, στι εΖρησίμευεν ώς το σκευοφυλάκιο",

διιίτι κατα την εκκαΟάρισιν αύτού άνευρέθη :τληΟος συντριμμάτων εκ :τί{)ων και άγγείων

διαφιίρων σΖημάτων.

Προς το διαμέρισμα τούτο συγκοινωνεί fτεροl' μεγαλύτερον (G.90X4.90fL.) φέρον προς Κ.

ιίΨίδα. σ:τερ δεν είναι βέβαιον ίίν είναι σύγΖρονον προς τον ναον ϊl μεταγενέστεροΙ', καl!ιίσον

αί :rαρατηρούμεναι άσυμμετρίαι δύνανται να ε!ναι και άΡΖικαί. 'Εν τ0 μέσφ τού διαμερίσμα

τος τούτου και (Ίλίγον δεξιιοτερον άνευρέΟ 11 κτιστη βάσις εκ :τΙ.ίνΟων εΙς σΖίlμα Ε εΙς το άρι

στερ!)ν δ~ αύτης ιϊκρον βάσις κίονος κατα Ζώραν και μέγα τμημα τού άντισΤΟΙΖούντος εΙς

αύτηl· κορμού. 'Όμοιαι κτισται 1'lάσεις άνευρέ{)ησαν εΙς το μέσον :τερί:του της άνατολικίις αύτού

:τλευράς στηριζιίμεναι f:r' αύτης. Παρ' αύτας και κατα το άριστερ!)ν (ϊκρον της άψίδος εύρί-

, " \ - δ 'δ ' . _... . 7 'ζ' {}
σκεται εμ:rε;lηγμενον E:rL του a:rf ου στομιον ΟΖετου' ο ΟΖετος ουτος συνεΖΙ εται κατω εν

τού δα:τέδου, καμπυλούμενος δε φΟάνει :τρ!)ς τιιν {}υρίδα, δι' ίις γίνεται 1] συγκοινωνία :τρ!)ς

το :τρωτον διαμέρισμα (είκ. 178). Κατα την άνασκαψην άνευρέθη :τλφος εκ πλίνΟων, δι' (il\·
οα ιΊδύνατο να ύ:τοτεθ!ι δτι το διαμέρισμα τούτο εστεγάζετο δια καμάρας, εΙς τας εν αύτψ δε

ύ:ταΡΖούσας κτιστας βάσεις μέγα :τληΟος άνl!ράκων και τέφρας. Προφανως εΖομεν ενώπιον

Ι lΙρβλ. τό χωρίο\' χαί έν Kraus. Re;ιI.ΕΙΙ1.~·cl.d.cΙιrίsιι.

AlterιlIiinter, ΙΙ, l:reiIJurg ί. Β. 11386, σελ. 153 (έ\' λέξει

κατηχούμε"α), έ,·6α τά :τροσΖτίσ!lατα ταί'τα ύρ6ώ; χαρα·

ΚΤllρίζο"ται ώ; .ScΙιίi1gel>iίuιle .
2 ΒΙ έ,· Ράi.l.η καί Ποτλη. Σύνταηια 6είω,' καί ίεριίη'

κα"ό"ω,'ι Β'., Ά6η\'αι, 1852. σεΙ 536 κΙ
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Λ'ίκ. π;. Τά προοκτισματα τής )'01/α; πλευρ<ϊ; ,ης βαοιλική; ((ίψις έξ a.ι'αιοί.ών προ; δυομύ.ς).

Ε/κ. I~"'. Ί/ ιίΙ'ειιρεΟείοα :tcιρά ιυ 1·6TΙO~· κι.ίιος '/:'nliα.
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ημων εστια1', αί κτισταΙ δε βάσεις εΙναι οί πύραυνοι καΙ ό κίων έχρησίμευε δια την άνάρτη

σιν τού λέβητος.'Η διοχέτευσις τού ϋδατοςεχειπι{}ανώτατασχέσιν προς το φρέαρ τού αΙ{}ρίου.

Προς Α. 11 έστία συγκοινωνεί δι' άνοίγματος - δπερ άνευρέ{}η κατεστραμμένον - προς

τρίτον μικρον διαμέρισμα δια πλακών έκ σχιστολίΗου έπεστρωμένον, ύ;το το όποίον άνε

φάνη όμοίως οχετός. Τούτο συγκοινωνεί καΙ προς το δεξιον κλίτος της βασιλικης, προς Ν

δε εχει μικραν έξώΏυραν αγουσαν ίσως εις αυλ1Ίν, διότι το εξω{}εν δάπεδον εύρέ{}η έπε

στρωμένον δια πλίνΏων. Το διαμέρισμα τούτο πιΗανώτατα εΙναι 11 προ τη; έστίας αίθουσα,

εν{}α διενέμοντο τα έδέσματα εις τους προσερχομένους πτωχους της χριστιανικης κοινότη

τος. Άνατολικώς του διαμερίσματος τούτου άνευρέ{}η κτιστιl βάσις, Ίίτις {}α 11δύνατο να

έκληφ{}~ ώς 1] έν τ~ αυλΌ τού ναού χαμηλη τράπεζα (βλ. εις εΙκ. 177 το εμπροσ{}εν Ζαμη·

λον κτίσμα), ΖνΏα έγίνετο 1] έστίασις τών προσερχομένων πιστών, αν λάβωμεν ύπ' όψιν δτι

δμοιαι χαμηλαΙ κτισταΙ τράπεζαι Εξω{}εν οικιών εΙναι έγχώριος συνή{}εια διατηρη{}είσα μέχρι

τών έσχάτων χρόνων. Τοιαύτα προσκτίσματα, ιδιάζοντα εις Μονάς, πρώτην φοράν, κα{}όσο\,

γνωρίζω, συναντώνται εις έκκλησίας τών πόλεων, συνδέονται δε προς τας έλεημοσύνας τών

παλαιών ναών καΙ την μέριμναν περΙ τών πτωχών της κοινότητος.

γ) Οίκιί,ιιωα. Τέλος ετερον πρόσκτισμα άνεφάνη κα ια την άνατολικην πλευράν, τού όποίου

οί τοίχοι συνέχονται προς το δεξιον ακρον της

Α πλευράς, διευ{}ύνονται δε 9.ί\Ομ. προς νότον,

όπόtlεν κλίνουσι προς Α. Ένεκα της μεγάλης

έπιχωματώσεως δεν 1Ίδυνή{}ημεν να έρευν1Ί

σωμεν τούτο τελείως, φαίνεται δμως δτι πρό

κειται μάλλον περΙ οικήματος κληρικών κα{}'

δσον συγκοινωνεί το διαμέρισμα τούτο δια

πυλίδων έκατέρω{}εν της άψίδος άνοιγουμέ-

Ε' ,-'Ι '[[ δ •. .. ., . - . - - • νων (είκ. 1 79· πρβλ. τη'ν έτέραν πυλίδα έν είκ.ΙΚ. Ι.. ι<:;ια πω.ις της ανατοι.ικ'1; πι.ευρας (ου ,'(ιι,υ.

156):Οτι καΙ αλλα οικήματαπεριέβαλλον την

βασιλικην Β κατα την Β καΙ Δ πλευράν, τούτο άφηκε να ύπoτεθ~ ή έμφάνισις συνεχομένου

τοίχου κατα το αριστερον ακρον τού κατηχουμενείου, ώς καΙ ή πύλη της βορείας πλευράς

τού άριστερού τμήματος τού αΙ{}ρίου.

ΒΌ ΓΛΥΠΤΙΚΗ

§ 7. Μαρμάρινος διάκοσμος του ναου.- 'Εκ τών γλυπτών της άνωτέρω περιγρα

φείσης βασιλικης έλάχιστα εΙχον περισυλλεγη προ της άνασκαφης πάντα σχεδον τα κατω

τέρω άναγραφόμενα εύρέ{}ησαν κατα τας άνασκαφας τών έτών 1928-1929 άτυχώς καΙ

ταύτα κατα το πλείστον κατεστραμμένα.

Εις τον γλυπτικον διάκοσμον τού ναού τούτου, φαίνεται, δτι έγένετο χρησις καΙ ύλικού

είλημμένου έκ παλαιοτέρου ναού - τού τέλους ίσως τού 4°" i] τών άρχώντού 5°" αιώνος -,ώ;

τούτο άφηκε να ύποτε{}ή 1] άνεύρεσις παλαιοτέρου ύλικού χρησιμοποιη{}έντος είς το άνα

σκαφεν μνημείον.

Οϋτω το άνευρε{}έν, άποκεκο!.λημένον της {}έσεώς του προεξέχον βά{}ρον της εισόδου

της σολέας εχει την κάτω έπιφάνειαν αί,τού κεκοσμημένην δι' άναγλύφων' τουτο προέρχεται

έκ παλαιοτέρου διχοτομη{}έντος {}ωρακίου (πάχ. 0,25 μ.), ό άνάγλυφο; διάκο(ψος τού οποίου
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ΑΙ; 1929 ΑΙ χριστιανικαι ΘήΡαι τής Θεσσαλίας 1311

αποτελείται εκ δύο ισοσκελών σταυρών εντος κύκλων καΙ εξ (ιπλών τετραγώνων πλαισίων

με τρίφυλλα εις τας γωνίας, είναι δε ειργασμένος εις επίπεδον αβαitες ανάγλυφον αλΜ με

Τ1lν επιμέλειαν καΙ Τ1lν μνημειώδη (ίπλότητα γλυπτών τού 4°" αιώνος (εΙκ. 180).

α) ΚΙΟI'όκρω'α. Τα κιονόκρανα της βασιλικϊις είναι ιωνικα καΙ εχουσιν ιδιαίτερα ύψηλα

επι{}{ιματα. Άνευρέ{)η εν μόνον σχεδον

Ει·χ. 1'....'0. ~Jl κάτω όψις βιiOροιι της ooi.ia; ει}.ημμέ1'Ο1)

έκ ΟωρaΧίοv )'αοϋ ιοί, Λ' αΙώ)'ος.

--- ------_."" ---_._~--

s_ 'f _ s ,

αιωνα ητο τουτο εν χρησει

παραλλήλως προς το ήνωμέ

νον' τούτο, εμφανισ{)εν ήδη

απο τού πρώτου ήμίσεος

τού 5°" αιώνος2, αποβαίνει

τυπικον εις τα επι 'Ιουστι

νιανού κτίσματα, ώς είναι

ναών: άγ. Ειρήνης Κων.'πόλεως, Καταπο-

ΕΙκ. 181.•Κκ r,z" άt'ευρει?έΝα/J' κιοι·ο;.:ράΙ'(,)Υ της βασιλικης Β.

ακέραιον κιονόκρανον, ετερον αποκεκρου

σμένον εις τας γωνίας καΙ δύο τεμάχια

εκ τρίτου κιονοκράνου. 'Γαύτα δμως δεν

είναι όμοιόμορφα, αλλ' ανήκουσιν εις δύο

εΙδη. ΤΟ της εΙκ. 181 (διαμ. 0,52 μ., υψ.

0,30 μ. '-αΙ πλευραΙ ιί.βακος 0,57 μ.). κα

λώς ειργασμένον, φέρει εις Τ1}ν πλαγίαν

./5ψιν επι τών προσκεφαλαίων δέσμην

ύδροβίων εις αβα{)ες ανάγλυφον' ή αυΤ11

τέχνη παρατηρείται καΙ εις το ιωνικον κυμάτιον τών προσόψεων. Αί ελικες είναι ειργα

σμέναι βαΟέως κοίλοι, πλησιάζουσι δε κατα Τ1}ν μορφ1lν τα ρωμα'ίκα πρότυπα.

τα ανευρεitέντα εις τεμάχια ετερα κιονόκρανα είναι μεν τού α11τού μεγέitους αλλ' (ίπλα

εις τός πλαγίας /5ψεις καΙ αμελέστερον ειργασμένα' αί ελικες α11τών είναι δλως αβα{)είς εν

ειδει ταινίας έλισσομένης, ώς παρατηρείται τούτο εις τα μεταγενέστερα ιωνικα κιονόκρανα

τού 6°" αιώνος'.

'Γα πρώτα προέρχονται ίσως εξ αρχαιοτέρου χριστιανικού ναού, χρησιμοποιηθέντα εκ

δευτέρου, φαίνεται δ' δτι είτε κατα την 'ίδρυσιν είτε εις μεγάλας επισκευας τού ναού συνε·

πληρώ{}ησαν τα έλλείποντα

δι' έτέρων προσομοιαζόν

των προς τα πρώτα. Οίίτως

εξηγείται καΙ ή χρησις ίω

νικών κιονοκράνων με χω

ριστον έπίitημα, αν καΙ φαί

νεται δτι xait' δλον τον 5°\'

τα κιονόκρανα μεit' ήνωμένων επι{)ημάτων τών

.λΙα\~ϊς Πάρου, θεολόγου Έφέσου κ. αλλ.

Κατα Τ1lν ανασκαφ1}ν εύρέ{)ησαν καΙ ικανα τμήματα κοριν{)ιαζόντων κιονοκράνων με

1 Πρβ).. χιο\·όχρα\'α τού ,'αού τού Θεολόγου τής 'Εctέ·

σου, έ,· r. Σωτηρίου, ό "αός τού θεολόγου έ\' ΈφέΟ(9, •Αρχο
Δελτίον, τόμο 7-1922 - σε).. 140 Χέ.

2 Πρβ).. χιο\'όκρω'ον είιρε6έ\' έν Σκ(lι;τοίι (Γ. Σωτη·

ρίου, Ό \'αος Γρηγορίου τού Θεο).όγου έν Θήβαις, έ\· Άρχ_

Έφημερ. τοίι έτους 1924 ο. 14 είκ. 20).
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ι;)~ r. Α. Σωτηρίου ΑΕ 1!1:?!t

'.ίκ. 1.~:Ι. Έ:rιO,ί!'ΙH« κιοnικράι·ω.' 10;' rg,jJ,jifllJ r(Jj· Ι'ύ.gΙJηκο;.

ηεοδοσιανην ακαν&ον, {ίτινα ά;τεικονίζονται εν εΙκ. 182. Ταύτα εΙναι μικρών διαστάσεων

(;τλευραιαβακοςΟ,30χ υ,40 μ.) καΙ;τροέρχονταιίσως εκ τού κιβωρίου καΙ της σολέας τού ναού.

Εις εν εκ τών τμημάτων τούτων, ;τροερχόμενον εκ τού άνω μέρους κιονοκράνου (;τλά-

Ι-:ι·κ. /.··..2. ΊίμιίΧΗΙ ;κ fIcoδonIιH'IiJI' κιιί κο!ιιι,lΙ,ιι':uι'ιωι' ΚΙΟI'οκ!ιιιι'ωl' :ιροιρχόμ,,'ΙΙ ίκ κιοι'οκριί,'ωι'

lου κιιίω!!ιοlJι "1' noί.ι:ιι, κιιί lOij προ.,,'·λοι·,

του; 0,3υ μ. βί- είκ. 182 κάτω δεξια) διασι[>ζονται καΙ ίχνη χρωμάτων (χρυσούν είς τον σταυρον

έρυ&ρον δε εί; τας άκιil·UΟυς).

'Εκ τών μικροτέρων κιόνων τού ;τρυ;τύλου καΙ τού τριβl\λου ;τροέρχονται κοριν&ιά·

ζοντα κιονόκρανα μ~' ;τλατείαν άκαν&ον, εξ γιν άνευρέθησαν μόνοι' τμήματα της βάσεως τού

κιονοκράνου (είκ.182 άνω σειρά), ητις

σιιμ;τληρουμένη, δεικνύει διάμετρον

υ,3Γι μ., δση δηλ. εΙναι καΙ ή διάμετρος

άνω τού μικροτέρου κίονος τού άνευρε

ηέντος άκεραίου, τού ιΊ;τοίου ή κάτω

διάμετρος (0,45μ.) συμφωνεί ;τρος την

διάμετρον τών βάσεων τού ;τρο;τύλου.

β'; 'Λ';τι{)ιίματα. τα έ;τΙ τών κιονο

κράνων τούτων έφαρμοζόμενα έ.;τιlll\

ματα εΙναι ύψl)λά, τεσσάρων έν δλιρ

είδών. Δύο άνευρεllέντα άκέραια εΙναι

;ίί.ω; ά;τί.α (ϋψ. 0,30 μ., άνω Ο,ΜΙ χ

0,72 μ. καΙ κάτω Ο.4[ι χ ΟΑΓι μ.) fIll

φέροντα οϋτε σταυρούς. Έτερα δύο

(ϋψ. 0,30 μ. ανω Ο,ΓιΟ χ ΓιΟ καΙ κάτω

(),ίΟ χ !.ΟΟ μ.) φέρουσι καΙεί; τας δύυ aIίtUII' ;τί.ευρας το μονόγραμμα τού Χριστού έντος στε

Ιfάνου έκ φύί.ί.ων δάφνl)ς είς έξέχον άνάγλυφον καΙ καλην έργασίαν (εΙκ.183) ύμοιάζοντα

;τρος ;τοί.λα έ;τιlll\ματα ναών τού 50" αιώνος (άγ. Παρασκευη;: θεσσαλονίκl)ς, Χαλκίδο; κ.άλί-).
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136 Γ. Α. Σωτηρίον ΑΕ 1929'

1'..ίκ. /0;'.. Τμήμaια έξ έ:ιι:ιεδΟϊί.ύφων ()ωροκιων ιή; βαοιίοικής.

Ταυτα προέρχονται εκ του τριβήλου του νάρδηκος, καδόσον εύρέδησαν παρα τον στυ

λοβάτην αύτου, είναι δε μεγαλυτέρωνδιαστάσεων,ώς ειδομεν, και προγενέστερατων πρώτων,

Το τρίτον είδος των επιδ11μάτων(ϋψ 0,30 μ. κάτω 0,50 χ 0,50 και ανω 0,72 χ 0,60 μ.).

(είκ.184) κοσμείται δι'ίσοσκελους σταυρου εντος κύκλου, έκατέρωδεν του όποίου δύο μετε

σΖηματισμέναι ακανδοι με στρογγύλα φύλλα είς σΖημα κλάδου φοίνικος πληρουσι την επι

φάνειαν είς άβαδίl και άμελη,

έργασίαν. τα επιδήματα του ει

δους τούτου εκόσμουν τα κιονό

κρανα της βασιλικης.

Άνευρέθη τέλος και ετερον

μικρον τμημα επιθήματος ΕΖον

εΙς το μέσον δμο ων σταυρον

άλλ' έκατέρω{)εν 1jμίφυλλα άκάν

δου της αύτης προς τα προγενέ

στερα έργασίας.

γ) Θωράκια. Μεταξυ των κιό

νων ύπηΡΖον μεγάλα διπλά δω

ράκια, εξ γιν διεσώθη εν σΖεδΟν

άκέραιον καΙ πλη{)ος συντριμμά

των έξ όμοίων θωρακίων. Το

άκέραιον (είκ. 185.186) μή

κους 1.85 μ. Όσον άκριβως είναι

το μεταξυ των κιόνων διάστημα

(ϋψ. 0.80 πάχ. 0.07 μ.) είναι άμφί

γλυφονο κατα την μίαν πλευραν

κοσμείται δια τοί, μονογράμμα

τος του Χριστου έντ!)ς στεφάνου

έκ φύλλων δάφνης εσΖηματοποι

ημένης, περιβάλλεται δε εκαστος

στέφανος ύπ() τετραγώνου πλαι

σίoυ εκ γλυφά)ν, 1j άλλη δε πλευρα

εντος άπλουστέρων τετραγώνων

πλαισίων φέρει σταυρον μετα

μονογράμματος.

Πλην αύτων εύρέδησαν και

τρία άλλα είδη {)ωρακίων μικρο

τέρου πάΖους (0.04 - 0.05 μ.) εΙς μικρα τεμάΖια μη δυνάμενα πλήρως να συμπληρωθωσι

(είκ.187). τα δύο εζ αύτων κοσμουνται δια μεγάλων κλάδων άκάνθου εΙς επιπεδόγλυ

φον τεΖνικήν' ιΊτοι τα μεν κοσμήματα είναι λεία, εντελως έπίπεδα, ΕΖοντα κατα το πλείστον

τας νευρώσεις των φύλλων ώς άπλας Ζαραγάς, το δε βά{Jος άφίνεται άδρως εΙργασμένον

Ζωρίς σΖεδΟν ούδόλως να βαθύνεται' τουτο δεικνύεΙ, δτι δεν επληρουτο δι' ύελώδους τινος

ϋί.ης, δπως τα άλη{Jη επιπεδόγλυφα του 10- 11 ου αιωνος, άλλ'άφίνετο το βά{Jος άδρως εΙργα

σμένον δια την φωτοσκίασι\'. Ή επιπεδόγλυφος αϋτη εργασία Jjto εν Ζρήσει ηδη άπο των
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λΕ 1929 ΑΙ χριστιανικαί Θήβαι τής Θεσσαλίας 13ί

Είκ. /R8· /89. Ίίμάχια εκ διαιρήτων Οωρακίων.

ιίΡΊ.ών τού [)ου αιωνος, ώ; εμφανίζεται είς ετερα γλυπτα τού Βυζαντινού λΙουσείου 'Atlll
νιί)ν όμοίας τεΊ.νικης με διάκοσμον έξ άνtlεμίων, ι] μορφη τών όποίων -πολυ πλησίον άκόμη

ίσταμένη πρΙ); την έλληνικην-προδίδει την προ τών μέσων τού Τι"" αιώνος έΠΟΊ.ήν'. ΤΙ)

μικρΙ)ν πάΊ.ος αιιτ<ίJν δεικνύει, διι δεν προέΡΊ.ονται εκ της σολέας, ίΊτις διασψζει αiίλακας

δΗ! {)ωράκια πλάτους 0.07 μ. Είς

ιιύτην tlu. προσηρμόζετο iiv τρίων

είδος {)ωρακίων διατρl]των, των

δποίων το πλαίσιον ίίλω; ιίπλούν

.- εκ μια; μόνον γλυφΎις- εΊ.ει πάχος

11.06 - 0.07 μ. Τι) έσωτερικΙ)ν τ<ί)ν

τοιούτων θωρακίων πληρούται διι!

Μο είδών διατρ{ιτων κοσμημιίτων,
τ ~ '.Q, "'" <\. '
ων ανευρενησαν πΟ/,Ι,α υραυσματα

είςπολυ μικρΙ)ν μr.γεtlος(είκ.188)'

τ<! μεν φέρουσι διπλ<ϊς ταινίας σlJμ

πλεκομένας είς κύκλους και πλη

(Ιουμένας δια ροδάκων, τ<! δε κλά

δου; άκάνtlου' αμφότερα είς έργα

σίαν ιίδροτέραν, παραβαλλιιμενα

πρΙις τα λεπτουργή ματα της βασι

λικης Α. τα πρώτα,ίιποστάντα,

φαίνεται, έν μέρει καταστροφήν,

ιί.ντικατεστά{) ι)σαν μεταγενεστέρως

με άnα, τα όποία έμιμή{)ησαν τΙ)

σΊ.έδιον άλλ' είς έργασίαν πολυ κα

τωτέραν καί είς τεχνικην ούχί πλέον

διάτρητον. Έκ τούτων διεσώθη i!v τεμάΊ.ιον διασΙΡζον τΙ) πλαίσιον και μέρος της αΡΊ.ης τού

διακόσμου του (είκ. 189).

()') Γείσα. "Οσον άφορ(ί είς τον διάκοσμον τού έσωτερικού τών τοίχων της δευτέρας

ταύτης βασιλικης, έκοσμούντο ούτοι δια γείσων ένος μόνον είδους. τα dVEUQEtlEvta έκ τούτων

".ί'κ. J[JfJ. Τεμάχια εκ rιϋν γείσων τής βιιοιίοική; Ν.

ημάΊ.ια δεν αποτελούνται εκ μαρμαρίνων πλακών μεγάλου πλάτους δΗ! ι'ι}. είσΊ.ωρώσιν είς

ili.ov τΙ) πάΊ.ος τού τοίΊ.ου, ίίπω; είς την άλλην βασιλική\', άλλ' είναι σπνιί., ένεΤOΙΊ.ί~oντo δε

εις βάθο; (1.1;, μ. (είκ. 190). 'Επί της λο;ϊl; των έΠΙΙΓαΙ'εία;, ίίψου; μόλις 0.08 μ., φέρουσι

Ι Βλ. Γ. 'Σwtηρίοl.!, 'Οδηγό,' Βυζω'Η\'Οίι )Ιουσείου 'Α6η· \'ώ\', Ί\6η\'uι, 1924, σελ. 1tj κi.

ΙΚ
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13χ r. Α. Σωτηρίου

--'-"
ΑΕ 1929

σειραν ήνωμένων φοινικοειδών είς σχημα Μ, &έμα συνη&έστατον κατα τον 50\' και () ,,,.
αίώνα ίδίςι είς έπιστύλια και ύπέρ&uρα' δμοια άνευρέΟησαν και κατα τας άνασκαφας τού

ναού τού άγίου Δημητρίου θεσσαλονίκης (βλ. είκόνα έν Άρχαιολ. Δελτία) τού ετους 191~,

Π αράρτ. σελ. 35).
Έκ τών γείσων τούτων άνευρέ{)ησαν όκτω τεμάχια είς μηκος δίιο περίπου μέιρων' τα

πλείστα τούτων είναι είργασμένα έπι άρχαίου ύλικού και μάλιστα έ,lΙ τμημάτων Jιροερχο

μένων έκ κορμών κυλινδρικών κιόνων.

Σν",ΠΕΡΑΣΜΑ - XI)ONΩΛOΓlA

'Εκ της γενομένης άl'ωτέρω περιγραφης τα)ν άνευρε{)6.νιων άρχιτεκτονικών και γλυπτι

κών λειψάνων της δευτέρας ταύτης βασιλικης έξάγεται, δτι δύναται αυτη να {)εωρη{)iί ώς

σύγχρονος περίπου της βασιλικης Α, ήτοι μνημείον τού τέλους του 50" αίώνος.

Είναι άληΟές, δτι είς τl)ν γλυπτικον ίδίςι δι<ίκοσμον δεν παρουσιάζει ή βασιλικτ] αυτη

την ένιαίαν και έ;τιμεμελημένην έΡΎασίαν της προηγουμέι'ης βασιλικϊις, τουτο δμως πρέπει

ν' άπoδoOfι είς τι\ δτι ή έκκλησία αϋτη, είς το ακρον της πόλεως εύριοκιψένη, IΊτο προφανώς

δευτερευούσης σημασίας, δεν έκτίσΟη δε οϋτε διεκοσμιΊ{)η με την έπιμέλειαν της κεντρικης.

Άφ' έτέοου ίl βασιλικη αϋτηύπι'στη ίκανιις προσΜικας και έπιοκευας είτε ενεκα παρουσια

ζομένων άναγκών είτε και ενεκα βλάβης τών με(!ών αύτης. 'Ως δεικνύει έν τούτοις ή δμοία

τοιχοδομία και αί μιμιΊσεις τών αυτών διακοσμητικα)ν Οεμιίτων είς τι! άντικατασταυ-έντα

γλυπτικα τεμάχια, αί έπισκευαι αυται δεν δύνανται να τε(tώσι πέραν τιί) ι· μετα τι"ν Ίουστινια

νον χρόνων, ήτοι πέραν της έποχης, καΙ}' ην συνεχίζονται - ολοεν παρακμάζοντα - τα αυτα

διακοσμητικα {)έματα έν τlι χριστιανικlι γλυπτικlι. Έπειδτ] δε άνευρέΏη έν τ~ έπισκευασΟέντι

αί{)ρί!!J τού ναού έ,τιγραφη άναγράφουσα το 5νομα του έπισκόπου 'Ελπιδίου (53Η), νομί

ζομεν δτι αί έπισκευαι αυται δύνανται έπι της άQχιεραιείας του ν' ιί.τοδοΟώσιν. Έπομένως

έχομεν προ ήμών μνημείον τού τέλους τού fJUU αίώνος με έπιοκευας τού 1;01,.

F.iY.. 19/. .lειψαΙ'οΟιίκη έ: έί.εφαl'ιοσroί' i,· Ρι)lα μεr' άl'αγλυφου ;ταρaοrιjσtω; .,φιrιό'ί'ιως τι,; (ιοί.ία;

:τrιί.aιoχριoτιιιι·/κoί' ι'αοί· 'ίΙί.έ.τε άΙ'ωιέρω έι' αεί.. Ι'.!'; %έ.ι.
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ΑΕ 1929 ΑΙ χριστιανικαι Θήβαι τής Θεσσαλίας

Κ Ε Φ Α Λ Α ] Ο Ν Ε..

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ

13Η

'1-) ενεργη{)είσα είς τιιν περιοχιιν τών χριστιανικών Θηβών της Θεσσαλίας περισυλλογη

πρί) τ<;)ν ανασκαφών είχεν ιίποδώσει ίκανι\ν αρι{)μι\ν (εις τεμάχια κατα τί) πλείστον) επιταφίων

επιγραφών f..λληνικι;)ν, (ιωμα'ίκών καί χριστιανικών χρόνων. Αί ιίκολουΟΎισασαι άνασκαφαΙ

προσf.{)ηκαν εις τον άρι{)μί)ν τούτον έτέρας επιγραφας ι] τεμάχια συμπληρούντα τας πρότε

ρον περισυλλεγείσας, οίίτω δf. άπηρτίσ{)η {ον τϋ καταρτι{)είσ11 εν Ν. Άγχιάλύ! συλλoγlΊ [διον

επιγραφικl)ν τμΎlμα.

Εις την είσαγωγην της παρούσης μελέτης μεταχειρίσ{)ημεν τινας εξ αυτών ()ια να

προσδιορίσωμεν τΙ) δνoμrι τΎlς &νασκαπτομένης π(\λεως (πρβλ σ. 3 κε.), εις τΎ]ν γενικην δε

περιγραφην τού ΧΙ;Jρoυ τα)ν &νασκαφών (σελ. 11. κέ.) είδομεν καΙ τα. νεκροταφεία της πόλεως,
J \ .. ~ • ~)' \ ) ' '7 , ')'" Α () , (' \ \
απο των οποιων ως ('.ΠΙ το πο ω αυται προερχονται. ~νταυ\l'α προοιετομεν, στι κατα τας

&νασκαφrι.ς ίδίι~ τΎlς [Ιασιλικίις Α rί.νευρέOησαν καΙ επιγραφαί &ωμα'ίκών χρόνων επί αρχιτε

κτονικι;)ν μελών τού ναού, προερχόμεναι κατα τΙ) πλείστον εκ σαρκοφάγων, ας οί χριστιανοΙ.

είχον !ιεταχειρισοη "ίτε ώς οίκοδομιΊσιμον ύλικl\ν είτε ώς γείσα, επί της μιας πλευρας τ<;)ν

δ,τοίω,' ε{)εσαν χριστιανικας διακοσμΎισεις.

'Εκ τών επιγραφι;)ν τούτων, τας ιίναγομένας κυρίως εις έλληνικους καί ρωμα'ίκους χρι\

νους άνέλαβε να επεξεργασ{)iι ό επιμελητης άρχαιοηΊτων Θεσσαλίας Ν. Γιαννι\πουλος, δστις

είχε και πρι\ τών &να<ίκαφα)ν δημοσιεύσει είς διάφορα περιοδικα πολλας εκ τών ύπ' αυτού

περισυλλεγεισι;)ν επιγραφδ)ν. 'F,VHlr,Oa δημοσιεύομεν τ<\ ύλικl\ν τούτο επιφυλασσι\με{)α δε

εις ηΊν μέλλουσαν ν' άκολουΟιισ11 την παρούσαν μελέτη ν δευτέραν εκ{)εσιν περί τ<;)ν συνε

χιζομέ.\'ων είσέτι ιίνασκαφι;)ν Ν. 'Αγχιάλου να προσ{)έσωμεν δ,τι πληρεστέρα μελέτη τών

επιγραφών τούτων ψlελε παρουσιάσει καί συμ;τληρώσει.

Ν. rlAN ΝΟΠΟΥΛΟΥ

EΙΙΙΓllAΦAI nVPAΣoov.eliBON EAAIiNIKON ΚΑΙ ΡΩΜΑίΚΩΝ χΙ'ΌΝΩΝ

τας έλληνικας καί ρωμα'ίκας επιγραφας Γιυράσου-Θηβών, διακρίνομεν: Ι",· είς επι

γυαφας άνευρευείσας καί δημοσιευ{)είσας προ τών ιίνασκαφών εν Νέι! Άγχιάλύ! καί 2"" εις

επιγραφ<'ις ιίνευρε{)είπιις κατα τ<\ν χρι\νον τών ιίνασκαφών.

Λί πρώται έδημoσι~ύυησαν εν Η11/1. CoITe.lj>. Hell. XV!lI, 18Β4, 3ω,1- Λύ"ί1?ι ΧΤ/;

1!i!JΙ, ,1(;2,1, και αύ,,;11ι, XXV'l, 1904,380, 7(ί.-Λελτί()l· Φιλ. 'Λ'τ."(),~ρυιις, Β', lH~'!j, 7, 7

και JJ.C./1. ΧΧΤ/Ι, 1904, 3!i0, i7.-AI)lljl~t XIv, 1890,243, (i.-·Δελτί()ι· Φ.Λ'.ο. Β', 1899,

22, :12 HCH, XXV/, 1904,360. ίΗ.-Λελτί()l· ΦΗΟ, ι:', 190(;,21, 2ί.-ΑύιιίΠι., ς I!JOfi,

Ι Η, 9. - Λύ"ί1?,. ς, ι !)()(j, EJ, 13. - Λυ"ί1?ι C,' ι !IOG, 24,34. - Λύτιί1?ι ς 19, 14. - Α ύτιίl1ι. ς,

Ι !ΙΟ(ί, 24, 3fJ. - Ζ', I~' 11, :\ 2,2. - :13, 3, ·1. - :14, fJ, 1\, ί ,Η. - 35,9. - 3Γι,10 (ί,πl) Η i ller). - ;Η;, Ι 1.
:Ιί, 111 (ιινάπτυξις ί"τl) Hillel' τϊις ύ:τ' ιίυιΟ. 10 έπιγραφης).- 'Επίσης εν 1~)·zallII,/I!.'(/,e 7.eII

.'r!ιπ/ί ΧΧΙ, 1912, 1;-,:1, 2.-IΓ):I-IΓ)4, :J.-Bl·c.anI'1l1:\'(/'-1I1·11,~TI,'r//I:(r/,( .!aIι,-bllrIι",· ), 1920,

;Ι>;(ί, 1.- Αύτιi,?ι, :ISi, 2,:\,4.-:IΗ8, Γι, (i, j,-3S9,8.
ΎπάΡΖουσι δε καί τινες &\'έκΟοτοι προγενεστέρως εύρε{)είσαι.

'Εκ των ίiνω είl\jεtlεισών και δημοσιευθεισών επιγραφδ)ν δ "Όθων Kerll συμπεριέ-
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1.tO r. Α. Σωτηρίου ΑΕ 1~2~

λαβεν εν /Il,rcnfliOIle.< (;Γαecαι" τόμο ΙΧ. μέρ. ΙΙ (ΙnSCΓίΡtίοnes Tllessa1iae) τας {,π' άρι{}. 1::2
137 α καΙ addenda nltill1a (μ. νιι -νιιι) τας ύπ' άρl{}μον 1362-13()9. Μένουσι δε μ11

συμπεριληφ{}είσαι ύπο τού Κeπ\ αί είς τα μεταγενεστέρως εκδoaέντα: Δεί.,ίΟ1' τιίς h,'Αί.μl1ΡΨ
Φιλαρχαίου 'Ηιαιρείας ,/Ο{}ρυος» τεύχος '7: τού 1911, R.1'~αll/iJlI:rcIιr Z'ι/l'ι'lιIΊ!i, Il;':I1II/IIlI:,'rIι

111'1,.~nί:!ι . .IαIn·bI/rIιrJ" καΙ ΆΡΖ. Έφημερίδα τού έτους 1~ΙΙ5 σ. 80 (Ι - Χ) έπιγραφαί.

Α'. Έπιγραφαι έλληνικών χρόνων,

1.- LΤ1'ιλη επιτίψβιος λευκού μαρμό.ρου άπολιΊγουσα είς ύ.έτωμα μετ' ύ.κρωτηρίω\'

εφ{}αρμένων καΙ γείσου, άποκεκρουσμένηάριστερα καΙ κάτω. "\'ψ. 0,44. πι.. 0,2!'J. πάΖ. Ο,Οι;.

ϋψ. γραμ. 0,02. Ή στιlλη φέρει δύο έπιτυμβίους έπιγραφιι.ς μίαν ιl.νω ύπο το γείσο\' καΙ έτέ

ραν κάτω άντιστρόφως, δπερ δηλοί δτι βραδύτερον έΖρησιμοποιιl{}η είς [!τερο\' τάφον.

ΡΥΝΑ

ΠΤΟΛΕΜΟΥ

ΤΙΦΡΟΝΙΔΑΣ

Ρ Ε Υ Α

~ Ο

Ν Ο

[ψ] Ρ ύ l' α

[Ν εο] πιoί.~ιωυ

[Ά,']ιιφΡΙ)1,ίδας

.' ρεύα(;ι

Λ ι Ο l' [ύ-Ι

σιος.

2.-Μεγάλη στιlλη μέλω'ος τραΖύτου λί{}ου εντελιlς, άπουlΥοιισαείς γω\'ίαν. 'Ύψ. I,~O.

:ri.. Ω,δ4. :rάΖ. Ο,Μ. ίίψ. γραμ. 0,07 - Ω,Ο!). Γ' αίιι)\' π. Χ.

ΛΕΤΤΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΑ

ΜΟΥ

AinHVI'

Xrιριι)ιί-

μου.

:\.- 'Επιστύλιον μετ' έφΟαρμένου ύ.ετώματος καΙ άκρωτηρίων ναϊσκομόρψουμνημείο",

λευκού μαρμάρου, μιlκους 1,17, ί\ψ. μετόπης Ο,1195,ίίψ. άπο μετόπης μέΖΡΙ τη; σΙ!lζομένlις

κορυφης τού ύ.ετώματος O.2f" πάΖ. 0.2:" γρ.ίίψ. Ω.ω: Δ' εως Γ' π. Χ. αίι;ινος.

ΧΟΡΟΝΙΚΟΣ ΕΥΚΤΗΜΟΝο:ε

4. - Lτιlλη επιτύμβιος λευκού μαρμάρου, άποκεκρουιψέ\'η ι'ίνω καΙ κάτω. Κάτω{) ι ιίις

έ-τιγραφης είναι ύ.ναγεγλυμμένη εντι"ς εγκοίλου τετραγώνου :rgι!'gα πλοίου' ί\ψ. 0.35, πΙ IIΑ2,

:rάΖ. Ο.12,ϋψος γρ. (1.031). 11'. αία/\'ος :r. Χ.

.. ΣΙΜΑΧΕ

ΜΕΝΟΙΤΟΥ

ΧΡΗΣΤΕ

ΧΑ Ι ΡΕ

[.\υΙ σίμαχε

Με1'οίroυ

χρησιέ

Χαίρε

LTiZ. 2 Με1'οίιου, το υνομα εί\'αι ;νε1'oίrας κατ' ίδιωτισμο\' -Οεσσαι.ικο\' Μεl'l)(rιιίιι;

(= υίος Μενοίτου). ΠρβΙ IG, ΙΧ 2 517 ε:rιγρ..\αρίση;: Φίί.ιππος Mε1'oιrαίoς Κψο.,.ούl,ι/);.
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ΑΕ 192!1 Αι χριστιανικαί ΘήΡαι τής Θεσσαλίας 141

5.- ΣηΊλη επιτύμβιος, εύρεθείσα ΤΙ(1 1926, σηκι\μορφος, ύ.ποκεκρουσμένη λοξώς δεξια

και κάτω, λευκού μαρμάρου. "Υψ 0,28, πι.. ανω 0,111, πι.. κάτω 0,20. πάχ. 0,07. l'ψ γραμ.

0,01;;. 1" π. Χ. αιώνος.

ΦΙΛΟΜΟΥ - -- Φιλι)μου!πος -- - - - -- -J

(i. ΣηΊλη λευκού μαρμάρου άναΟηματικιl (μετα 4 σπών δι' άναΟΎιιιατα), να'ίσκι\μορφος

εκ πλαγίου τού ναού μετcι δύο τετραπλεύρων κιονίσκων δωρικού τύπου (0,50 χ 0,5& πάχ.

0,07 ίίψ γραμfΙ 0,013). 'Επι της μετι\πης ι'iνω εδηλι;){)ησαν τιι ύ.νι9fμια. Ό άΡLστερ()ς κιονί

σκος ύ.πεξεσμένος και εφ{)αρμένος, δ δεξι()ς ι\λίγον ιί.νωτέρω τού μέσου μέχρι της βάσεως

της σηΊλης έλλεL-τει ή βάσις ύ.ποκεκρουσμένη ύ.ΡLστεριί. Άνευρωη κατα τας ύ.νασκαφας τού

προπύλου της βασιλικης Α.

(-)Ιεοτίιια Μι-άπωl-ος Λάιιατοι και Κιίοα., ι Ι;; Ι;; ~

'1 [ σηΊλη προέρχεται προφανώς εκ

τού περιφΎιμου ιερού της Μιμητρος εν

π
, ,7 (.)" Ι , ι •

υρασφ, περι ου μΛεπε ανωτερω εν σε-

λίδι 2 κέ.

'Ο ' , Ι) , ')
μοια αναιηματικη στη ,η περι-

συνελέγη προ τών Ιlνασκαφών εκ τού

α(πού χι;)ρου ανευ επιγραφΎΊς, ιΊτις, φαίνεται, δτι ιΊτο γραπτιι και ουχι εγχάρακτος.

7.- Βάσις κατα τΙ) ίΊμισυ τε{)ραυσμένη και εντετοιχισμένη επι της θύρας τϊις βορείου

πλευράς τΎΊς παλαιοχριστιανικΥιςβασιλικΥις της ύ.γούσης είς τΙ) βαπτιστήριον, λωου τραχύτου

, " '" δ' , Ι" ,_Ι) - 192~"Y (Ι"() )' ("1"'3 ' (J15αποκεκρουσμεl'η κατα το ημισυ εζια. ~υρευη τι!! ι. ψ.,ο π ,ατ. ,~ , παχ. , . γραμ.

υψ. 0,01 i) Δ' αί(j)νOς π. Χ.

Ι. Α. Α. Ο. 1'...

Ι. . Λ Ο Ν'Ι/{ι,

ι Ω Ι Λ Ο Ν' :ί}ι' ,//

Υ l' Ε Ρ Κ Λ Ι . ι'/ι,!!ι

KHΔO~ ψ"

Ο

ια.α.ο.π

[ ι .. ] 1.01'

ΧώϊλΟ1 Ι --

ύπl::ρ κ/.ι _.-

κιίι\ος - - _. - -

ο
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1-12 r. Α. 2rot.,Qlov

ΒΌ Έπιγραφαί ρωμαϊκών χρόνων.

ΑΕ 1929

8.- Βάσις τετράγωνος λευκού μαρμάρου άιδριάντος εις ρωμαίον αύτοκράτορα, εύρε

{)είσα τ<l> Ι !Ι26 εν τινι oίκίrι- της ά\'ατολικης συνοικίας Χέας Άγχιάλου «1'ά 12 σπήιια>.

ΊΙ έ:τιγραφη εΙ\'αι κεχαραγμένη έ:τι της :τλευράς τού :τάχους, ητις ανω εΙναι ά:τοκεκρουσμένη

οϋιως ωστε λεί:τει το :τλείστον μέρος τού Ι ου στίχου. Ύψος 0,72 :τλάτος 0,60. :τάχος 0,20.
Το ϋψος εlνuι το :τάχος τού λίθου' ϋψ. γρ. 0,035.

Γ ΑΙ 0\

-1ΑΝ Γ ΑΙΟΥΥΙΟΥΙΟΥΛ Ι ΟΥΚΑ Ι

Σ Α Ρ Ο Σ Ο Ε Ο Υ Τ Ο Υ Σ Ε Β Αι,ιψ/fι;J"ιg

ΙΈ ρ Μ Α Ν Ι Κ Ο Υ Τ Ι Ι Ν Λ Ο Ι &Mkrι}"H

Ι1ίίΊι!,ι ι ΙούλΙΟ1'; - - __ - - - --Ι

ΨΙ" 11.ΙlJυ υίού •Ιουλίου Καί

σαρος, Θεού, ιού σεβα !Ο70ύ!

ΙΊφμαΙ'ικοϋ-

'Ομοία βάσις ιΙνδριάντος ρωμαίου αύτοκράτορος Γαίου 'Ιουλίου Καίσαρος εύρέ{)η

υ:το Άρβανιτο:τούλου ώς βάσις Δονος έν :ταλαιοχριστιανικΤΙ βασιλικΤΙ της Δημητριάδος

μετενεχltείσα εις το Μουσεί.ον ΒιJλου και εχουσα έ:τι της :τλευράς τού :τάχους: niio, '/ού

λ"ι~ Κιιίσαρ. αΙJιιικριίτιιιρ, Θιiιί:. 'Ε:τί δε της έτέρας :τλευριίς: .Λημηrριείς 1'άϊο,' κ"ί ..... "
'Ιούσ!το,'! l~ιίιφι)1' πρειιβ>:υ Ι τιί" κ"ί ιί"τιοτριίτηγο,' (ίΠlJδεδειγμέI'ο,' όέ και διί Ι μαΡΊ.ον ιόν

έα(υ)rι,)1' εύεργέτψ, ιίΡΗιίς έ"/'εκε,' τιϊς lίς έΙΙ('~lOύς.»

!J. - Τεμιίχιον :τλακος λεωωϊ, μαυμάl'ου ιί:τοκεκρουσμένον κα{)' δλας τας :τλευράς.

"Υψος 0,13. :τι.. 0,32. :τάΖ. Ο,ΟΙ; ϋψ. γυ. O,U-I.

1ΩNOΦAM€NOoA

- ΟΝIΚΑcιnΟΛ€ΟC

[λιί,Ι]:των ύ φιίμεl'ος ά[:τηλευ{)ερωσθιιι]

[ ιί :τ] ι'ι Νικασιπtίλ,'(Ις

Τεμάχιο\' σον,ης :τεριεχούσης :τ'.!ιί.ξεις ιί:τελευθερώσεως δούλων (:τρβλ. και Byr.
nengΓίecΙI. JaΙIΓbίίcΙleΓ, Ι, 1!ι20, :.188, [).

Ι ο, - Τμημα μακράς :τλευριίς σαρκοφιίγου το ημισυ κατα μηκος :τλακος λευκού μαρ

μάρου, τε{)ραυσμένον :τιίλιν εις δύο τεμάχιιι κωα το μέσον έφαρμιίζοντα. Τούτων το δεξιον

ημισυ είχεν άνευρεθύ τ<l> Ι !J!'i και εΙχε δημοσιευΟϊ] έ\' Byzantiniscl1 - nengl'iecl1iscl1e
JalIΓbiicl1el' τόμο Ι, 1920, σ. 387 άριΟ. 3. Τι!,> Ι'ιε ι !J24 κατα τας άνασκαφας τού κ. Σωτη

ρίου άνευρέ{}η ύ:τ' αύτού και το ετερον άριστερον ημισυ της αύτϊ]ς σαρκοφάγου, δπερ

έφαρμοζόμε\'ον άποτελεί :τλ{ιρη σχεδΟν κιιτα το ανω ίΊμισυ την έ:τιγραφι1ν. Διαστάσεις της

. ''') , • 1"-" 020 ' ') Ι') " 004 . 'Γ' δ'":τΛακος ο .ης ει \'αι: μηκος ,,,,;), :τΙ.αως , 0), :ταχος l, _. υψ. γρ., :τερι:του. ο ετερον

ψιισυ τϊ]; αύτης :τλακός, τεθραυσμένον έ;τίσης εις δύο τεμάχια έφαρμόζοντα, το μεν dQI

στερο\' είχε\' εύρεθϊι :ιρο των άνασκαφων τού κ. Σωτηρίου και δημοσιει'Ηϊ] έ\'θ' άνωτέρω, τι.

δ Έτερον i)μισυ άνευρέυη ύ:το τού κ. Σωτηρίου κατα τας άνασκαφάς αύτού τ<1> Ι !J24.
'ΕφαρμοζιJμενα δε ύ:το τού κ. LωΙ1]υίου τά τέσσαρα ταύτα τεμάχια ά:τοτελούσι :τί.ιΊυη την

έ:τι':ψιφήν. Ti) μϊ]κος τού κάτω 1]μίσεος τϊ]ς :τί.ακΟς εΙναι 0,82- :τί.άτος 0,21 .0,23' :τάχ. 0,10
ϋψιις Ύιιαμ. 0,04.

'1'[ έ:τιτύμβιος έ:ΤΙΎυαφιl εί\'αι έμμετρο;.
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Α Ε 1!)29 ΑΙ χρισ.ιανικαί ΘήΡαι τής Θεσσαλίας 141)

Ή μπαγραφη ωJτης δύναται να εΙναι {ι έξης:

Βουλευτιί!' Θη[β]ών, άρχάς τελέσαJ'

τα πι}ληι Δήμητρος [μ]ύστ,l" ωμοις

καλό!' άείρω ικιτα (;) τοϋ,'ομ' εχον

[τα .
1~ .. ε . κλιν(JΙ' .
Τ'l'" !'ηπίο.χοι παίδες φιλίη l' (ίλιιχος γεγα

υίιι οίκιρά ΚΙ1ουρομέι'η Λουκία

{}άψε πι}σιι'.

Στίχ. 3. - οΙκτρά Κll'vρομέ"η. Τ1ιν φράσιν βλέπομεν εν ετερι:! τών ρωμαικων χρόνων

έπιγραφΌ εύρε{}είσl1 ύφ' {nιών εν τιρ χωρίφ Δρίσκολι τών Φαρσάλων και δημοσιευ{}είσl1

εν τφ Δελτίcιι της εν Άλμυρφ Φιλαρχαίου Έταιρείας ,,"Ο{}ρυος» (τείϊχ. Ζ' 1911, σελ. 55-5ϊ,

αρ. 3). 'Εκεί φέρεται: οΙκτρά Κll'vραμiι'1]!' = {}ρ'Ι"ούσαν. Το ρημα παράγεται εκ της κινύρας

μουσικού οργάνου. Εικόνα της επιγραφης βλέπε ανωτέρω εν σελ. 3 (είκ. 3)

11. - Πλαξ μεγάλη σαρκοφάγου λευκού μαρμάρου τε1'tραυσμένη είς δέκα τεμάχια

εφαρμόζοντα, ελλείπουσιν δμως δεξιά. Μηκος 0,80. πλ. 0,50. πάχ. 0,13. Όρ(tογωνίου πλαι

σίου μηκος σφζόμ. 0,35 χ πλ. 0,30. "ψ. γραμμ. 0,035.

Ι ΕΡΩΝ

ΠWΛΛΙW

NOCN€IKO

ΜΗΔ€VCΝΑΥ

ΚΛΗΡΟC€ΤWΝ

Κ Β.

'Ιέρων

Πωλλίω

!'ος, Νι%ο

μηδεύς, ναύ

κληρος ετών

%βΌ

'Ως προς το δνομα ΠωJ.λίω,ιoς πρβλ. έτέραν εΚΧΡΙΙJτιανικώνΘηβών έπιγραφην Πωλ

λΙων Πολλίω!'ος και Πωλίια Πωλλίωνος μετενεχθείσαν είς. το Μουσείον Βόλου (Arvanito

poullos, Revue de PhiIoIogie, XXXV, 1911,153.45). 'Ως προς δε το ε{}νικον Νεικομηδεύς

και το επάγγελμα ναύκληρος πρβλ. έτέραν επιγραφην εκ χριστιανικών Θηβών εν ΔελτίCΙΙ

Φιλαρχ. 'Εταιρείας «"Οθρυυς» (τεύχος c:'. 1906, σ. 32, αρ. 29).
Ή προκειμένη εδημοσιεύ{lη και εν ByzantiniSCll' nelIgriesclliclle JalIΓbiicller τόμο 1,

1920 389, 8.

12. - Έπι τμήματος γείσου παλαιοχριστιανικού κατειργασμένου επι αρχαωτέρας ενε

πιγράφου επιτυμβίου πλακος σαρκοφάγου. Διεσώ{lη το αριστερον τμημα εύρε{}εν κατα τας

ανασκαφας τού Κ. Σωτηρίου: "Υψος 0,29, πλάτ. 0,10 υψ. γρ. 0,05.

ΜΜΥΑ

nATEN
ΕΑΥΤ

ΔΕΤ IC

MHCHA
ΩΜΑ

ΕΙ

Μ ... (;)-
πατεν- - - - - - _. 
έαυ τ[ούί) -ης - - - - ει]

δέ τις [τολ-Ι

[μ] !ίΟI,l α [νοίξαι

[και .... σ] ώμα

[δώσ] ει [τφ ταμείφ ...
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~~=

ΑΕ 192')

13. -:- Πλαξ σαρκοφό.γου λευκού μαρμάρου τεηραυσμένη εΙς πολλα τεμάχια έφαρμό

ζοντα' λείπουσιν σμως τα κάτω, δεξια καί άριστερά. Ή έπιγραφη κατα το ανω μέρος άπε

ξέσ{Jη' ύπολογίζονται δε ση Μ άπεξέσθησαν τρείς στίχοι' διεσώ{Jη δε μόνον ό τέταρτος.

Άνευρέ\tη κατα τας άνασκαφας τού κ. Σωτηρίου τφ 192δ. Μηκος 0,81, πλάτος 0,20-0,25,
πιίχος 0,11.

TPHΠP€ΨA Ι NTAT€ΙMAΙ Ι C€KKPi Ι TOIC Ι ΧΑΙΡΟΝ ...

- ΤΡ'l πρέψα1'τα τειμαίς έκκρίτοις - - xatQOJ' ...

14. - ιrλαξ σαρκοφιίγου λευκού μαρμιίρου άποκεκρουσμένη κα{}' σλας τας πλευράς.

'Εσώ\tη κατα τα 0110 τρίτα τι) πλαίσιον μετ' έλλιπούς επιγραφης. Μηκος 0,61\, πλ.0,3δ.

πιίχος O,lIi [\ψ. γρ. 0,04.
------WNAIPO

IOC Κ€ΚΗCΘΑI ΜΕΧΡΙ

. ΦΝΑΙΟC ΑΝΔ€Τ€ΡΟC

ων αιρο

ως κε Κ'lσι?οι μέχρι

[ά]φ1'οιιίς αι> δ' ετερος

15. - Τεμάχιον πλακΙ)ς σαρκοφιίγιιυ τΙ) κάτω μέρος τοι) πλαισίου της έπιγραφης, έφ' ου

έσώ{tη είς στίχος κολοβός. Μηκος 0,25. πλάι. 0,15. πάχ. Ο,IΒ. [;ψ. γρ. 0,05. 'Λποκεκρουσμέ

νον ανω, δεξια καΙ άριστεριί: κάτω εσώθη τι) πλαίσιον.

ΘΝΗΤΟΥΣΠΑΝΤΑΣΑ - - .- {}1'ητσύς πά1'τας ά- -

Πρβλ. καΙ Byzant. -lιellgΓίeC]J. Ja!1l'bίiC!1eΓ, Ι, 1920,388, 7.

16. - Τμημα πλακΙις σαρκοφάγου λευκού μαρμάρου, έφ' ου διεσώ{Jη το εν τέταρτον

περίπου τού πλαισίου μετ' έπιγραφης κολοβης.'Η έπιγραφη είναι εμμετρος. Μηκος 0,55 κάτω,

0,41 ανω' πι.. 0,36-0,34. πάχ. 0,12, πλαίσιον μΎlκ. σφζ. 0,30. πι.. σφζ. 0,15, ϋψ. γρ. 0,035.

WΝΙCΙΠΑΣΗΛ

ΑΣ ΤΩ Ν Τ ΕΤ Ε Ι ΜΑ Ι ΣΑ Ι Er-.: ι'Η,ιί

ΣΕΜΝΗΔΑΜΑρ ΣΥΝΠΑΙΣ

πΑΝΥΣτΑΤΩΚΟΣΜΗΣΗ

- - - - - ωJ'Ι [σ;] ι [π]άσιι ί. _. - --

ι,ίΟΤ(ίιl' τε υ.:ιμαίς αί εν ι - - _. - - - --

σε,ω'ή δάμαρ σύ1' παιο [ ί] - - - - - - 

ΠOJ'υστάτιΡ κοσμlίσl! - - - - - - - - -

Στίχ. 2. ΛιορΟωτέον ει, B}·zaIJt. -lιellgΓiecJι. Ja!l1'biicJlel' Ι, 1~ι:!υ, 38ί,2, άντι ΓΕ ΓΕΙΜΑΣ

( :...: γε γείμα;) εΙς ΤΕ ΤΕΙΜΑΙΣ (_-= τε τειμαίς).
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,

17. - Τμημα πλακος σαρκοφά:ιου αποκεκρουσμένη κατα τας τρεις πλευράς έσώ{}η το

εν τρίτον περίπου του πλαισίου, έφ' OU 1'1 κολοβη επιγραφιί. }ιηκος 0,4 ί, πι.. 0,50 άριστερα

και 0,60 δεξιιί' πάχ. 0,1 Β, ϋψ. γρ, O,Oi). }Ιάρμαρον ύπόφαιον.

ΑΓΑΘΑΝωρ

NTPI€TH

Πρβλ. Ί\ρχ. Έφ. Ι!)} Β, :2 1Η, 1.

- - - - 'Ayα~άνωρ

- - -. - " τριετη.

18. - Μεγάλη πλαξ σαρκοφάγου λευκου μαρμάρου, άποκοπείσα υπο τών χριστιανών

κα&έτως άριστερα κατα το 1/4 και μεταποιηθείσα κατα την μακραν στενην πλευραν του

πάχους είς λοξότμητον γείσον χριστιανικόν ανω{}εν του τριβήλου της παρα την άγοραν

Ν. 'Αγχιάλου άνασκαφείσnς πα~.αιoχριστιανικης βασιλικης. ';\πεξέσθη δε uπο τών χριστια

νών και f] δέλτο; της έν τω μέσω της πλακο,; έπιτυμβίου τών ρωμα'ϊκών χρόνων επιγρα

φης, μόλις διακρινομένη. Μηκος 1,2(;, πλάτ. 0,65, πάχ. 0,15. Πλαισίου (δέλτου) μηκος 0,60,
πλάτ. 0,42, i!ψ. γραμ. Ο,Οί:

Λ[iiρκοι Λαίβιοι Ευτυχης κ ( αί) Πατερ,'ιω,ός

τήν ί.ψω' Λαιβίοις Πατερ,'ιω'ω κ (αί >'Οι'ησω τοις

Υο,'ευσο' 'Και' έαυlOί~' εί δέ τις έξω τού γέ,'ους

το-ί.,ωίση ά" '. οί) ξαι και (lί.ί.?τριο,' σιίηια άπο{}έσ

~αι, δώσει lO με,' rαμείω (δψάρια) βφ. η} δέ (-)ηβαί-

,. (δ ') , \ , δ' "
ων πvl.ει ηJ'αρια .αqν κ '. αι; τω επιτη ευσαι'τι α-

κυρος έστω 1} έπιχείρησις.

Λ αίβιος . .\ατ. Lae\·j llS ΙG 2, ;)514. Ευτυχ ης. "Ο"ομα

έπιγραφάς. IG 9. '2. ΧΗ), Β24, 1268 κτλ. Παrερ,'ιω,ύς. λατ,

Kircl11ler, Prosop. λttίca 1ί Ι,

Η' "Q."
συ"1]υεστατον εις τα; ιιεσσαι.ικας

Paterl1ial1lls IG 2. iH91. Όνησω.

1!Ι
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146 r. Α. Σωτηρίου ΑΕ 1929

19. - Μεγάλη πλαξ σαρκοφάγου έπεστρωμένη έπι της κιονοστοιχίας τού δεξιού κλίτους

της παρα την άγοραν της Νέας Άγχιάλου άνασκαφείσης παλαιοχριστιανικης βασιλικης. Ή

πλαξ εΙχεν άποκαλυφ1Jij τφ 1920. Έχει μηκος 1,65, πλάτος 0,93 καΙ πάχ. 0,10. Άνω εΙναι

κανονικώς κεκομμένη ύπο τών χριστιανών οϋτως ωστε άγνοοϋμεν πόσοι στίχοι λείπουσιν, δ

δε πρώτος τών τριών σιρζομένων στίχων εχει τας κορυφας τών γραμμάτων κεκομμένας και

εΙναι έλλιπης δεξιά. 'Επίσης ή πλαξ εΙναι άποκεκομμένη κατα την ανω άριστεραν γωνίαν

οϋτως ωστε λείπει ή άρχη τών δύο πρώτων στίχων καΙ εν ~'ράμμα τού τρίτου. 'Ύψος γραμ

μάτων 0,05.

- - - - τη'ν μηδένα ί':ιερον τ [εll;1 ή [ναι;l-ν ληνόν [τ;] ο [π;] .. ω [οι] - - -- - -

[έν; Ι ηνακώς, είτις ιoλμήσrι έI'βιάσασιJαι δώσrι (=σει) τφ ίερωιάι~

α

[τΙ αμεί~ (δηνάρια) Μ(:-=ύρια) καί τiι λαμπρoτάτrι Θηβαίων πόλει (δηνάρια) ε (-πεvτακισχίλια),

Στίχ. 2 {έ''1ηνακώς. ΣυνεπληρώlΙη οϋτω διότι λείπουσιν έν άρχιl δύο γράμματα. έκτός

άν ή λέξις εΙναι συνέχεια τού πρώτου στίχου.

Στίχ. 2. έI·βιάσαoιJαι. 'Εν άλλαις έπιγραφαίς φέρεται άl'οίξαι (πρβλ. άρ. 12).

Στίχ. 2. ίερωτάτ~/ταμεί~. Παρατηρητέον το έπίlΙετον δια το Δημόσιον Ταμείον.

Στίχ. 3. τiι l.αμΠΡOτάτrι Θηβαίω1' πόλει. Όντως τα άποκαλυφllέντα πλούσια γλυπτα έκ

μαρμάρου μνημεία τών Θηβών τών ρωμα'ίκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων δικαιολο

γούσι πληρέστατα το έν τιl έπιγραφι) ταύτη δοιιεν έπίllετoν τiι πόλει.

20. - Δύο τμlΊματα σαρκοφάγου λευκού λίΟου μετα γείσου και άνlΙεμίοu κατεστραμ

μένου, άποκεκ(lουσμένα xall' δλας πλευρας ϋψ. 0,45. πΙ 0,11 1. παχ.0.07· ϋψ. γρ. 0,02 -0,043.
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'()ρ{fς όδείια σύμφυτος πορο ...

147

Έκ των τμημάτων τούτων το μεν δεξιον εύρέ{}η έπΙ τάφου έκτισμένου εντος τού

βαπτιστηρίου της παλαιοχριστιανικης βασιλικης τφ 1927 (πρβλ. άνωτέρω σελ. 9 και 41)
το δε άριστερον ε[ς τός άνασκαφας τού προπύλου εχον κάτω-&εν άνάγλυφον σταφυλήν.

21. - Στήλη λευκού μαρμάρου έκτισμένη έπΙ τού τοίχου άριστερα της -&ύρας τού νάρ

{}ηκος της μεσημβρινης πλευρας της παλαιοχριστιανικης βασιλικης, περιέχουσα έπΙ της στενης

πλευρας τού πάχους πράξεις άπελεv~ερωιικάς δούλων των ρωμαϊκων χρόνων (ϋψος 0,75.
πι.. 0,15, πάχ. 0,10 ϋψ. γρ. 0,055).

ΗΝΟ_Ν

ΟΜΙΑ

ΔJΟΝΥΣΙ

ΔJOΓ€

:, ΟΥΣΑΠΕ

ΛΕΥ0ΕΡΩ

ΕΙΣΑΑΠΟΔ Η

\ΟΥΤΟΥΙ

\ΜΕΝΕΟΣ

Ι() Σ Μ Λ Δ

Ν Μ 111 Λ

ΛΕΟΣΕΙΣ

:ΣΤΩΑΠΟ

Ε

1. ΗVo - - v --

2. ομία - --

3. Διονυσί [ α

4. Διογε

:ί. v Jους άπε

ιί. λευ~ερω

7. ~} είσα άπό δη

8. μου} τοο ι

!J. - - μενεος

10. - -- - -_.

11.

]:3. λεος εις 

18. στω άπό

]./. ε - - -
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Ι. λΙ(1·η,ιιείΟ1)

') Θαί.ί.εμηδως

.Ι Δ ΙΟ1'υσις Υ-ΟΠΙ ....

·1. 'Ί!οως 'IΟ110τέ 'Ι! αίοε... ι..... /,,'"
:J. . .. ε,ιιψ τελευΖή [1' /

lί. τε'~'ί"αι.

ΘΑΛΛ€ΜΗΔWC

ΔΙΟΝVCΙCΚΟΠΙ

ΗΡΩC XPHCΤ€ Χ

. € ΜΗ Ν Τ€Λ€YΤH

ΤΕΘΗΝΑΙ.

22. - ΣΏ]λη μετ' άετώματος και άκρωΏ1ρίων άποκεκρουσμένη δεξιά, άριστερα και κάτω.

'"Ύψος 0,20, πλάτ. 0,1!'), πάΖ. 0,08 ϋψ. γρ. 0,03.

Μ

2:1. Τμημα έπιγραφης ρωμαϊκών Ζρόνων έπι ιίις ι'ί.νω ε:ιιφανείας Ζριστιανικοϋ xιol'o

κράνου ά:ιοκεκρουσμένου χαΒ' {)λας τας πλευρας (0,31 ΧΩ,23 :ιάΖ. 0,11:") ίJψ. γραμμ. 0,02:"»).
'Γι') τμήμα της άριστο :ιλευρας τού κιονοκράνου διασ(~ζει άνάγλυφονσταυριΊν μεταξiι φύλλων

μαλακης άκάνι90υ' είναι Εν των άνωτέρω εξετασθέl'tων κιονοκράνων (βλ. εΙκ. 1Η:!) της βασι

λικϊΊς, είς τΙ) μέσοΙ' κλίτος τϊις όποίας και άνευρΜΙιι.

Ι. - - κιε - 1'(,

') - -_ .. εως τιμιι

.,
με1'()υς π - --i).

ι. - - lJηί.ευ {} - -
:J. ωρας ε

(ί. υπερ ιιτ.

( . ως τι -

24.- Βάσις άνοριάντος(ϋψ. O,3iJ. πλ.ομι, πιί.Ζ. Ο,ω. γρ. ίJιjι. O,01:"J) :τεριέΖουσα πρά

ξεις άπελευ[ίερώσεως δούλων των ρωμα'ίκων Ζρόl'ων, δημοσιευθείσα εν μέρει :τλημμελ(ίς.

Ί [ I~άσις αυτη βραδύτεροι' μετ' άλλων λίθ'ων ενεπιγράφων και άΡΖιτεκτονικων παλαιο

Ζριστιανικων μετηνέΖΗη ύπυ Άρβανιτοπούλου είς τιΊ εν Bόλ(~1 Μουσείον. T~) Ι !Η9, ε.;τιμελη

τΙις άΡΖαιοτήτων (Τιν, παρετήρησα ίίτι 11 βάσις έφερε και f.πι τίις :τλαγίας :τλευρας έτέραν

άναγραφι)ν πράξεων άπελευ-(}ερωτικων άl'έκδοτον έτι.

Τούτου δ' ενεκα δημοσιεύο!ιεν άμφοτέρας τι'ις iίψεις τοί' λίθου εντcιί'{)α, τΙ) μεν ε:τι

διορυούντες την πρώτην εκδοσιν, τΙ) δε :ταρέΖοντες την άνέκδοτον.

'Όψις Α' πλευρας.

:!'I~ j'·iIιU ΑΔΟΥΤ ΟΥ Λ ΕΟΝ ΤΟΣ ΚΑ Ι .:'. ι

(1:.&1;,;' ΛΕΟΝΤΟΣΤΟΥΙΟΥΑΥ , ,

'NNJlιJ!/I',fι.' ,Ι, Ν Θ ΥΟΥ Α Ν Τ Ι ΜΑ ΧΑΑ Π Ο

~/1'4ί;; Ι.Ι", . Ο Υ Σ Τ Ρ Α Τ Ο Ν Ι Κ Ο Υ

,'. ΟΜΟΛΩΟΥ

ΤΗΥΠΟΜΕΝΩΝΟΣΤΟΥΖΩΣΙΜΟΥ
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'Όψις Β' πλευράς.

!l.dlι9!;fffίlUIι/$;/ '/;~!ίIίι ρ χ ο Υ Τ Ο Υ Π Ο J;#;#!;
1I.fff,H!jfdi$iliMffiJU V Ο Υ Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ

!(#'fu''!/{ΗιiΧffiΗΊu Ε Υ Ο Ν Τ Ο Σ Τ Η Σ

!Ψ/!;Ι/];ίI/U/s,; τ Η Ν Ε ττ Ι Σ Τ Ρ Α

,) τ W./iJ:'i;/<, Ω Σ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Ο Φ Α Μ Ε

Ν Ο Σ Α ΠΗ Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Σ Θ Α Ι Κ Α Ι Δ Ε Δ

Ω Κ,Ω Σ Τ Η Π Ο Λ Ε Ι Τ Α r Ι Ν Ο Μ Ε Ν Α Κ Α Τ Α

Τ Ο Ν Ν Ο Μ Ο Ν 'i'ΠΙΙ,Τ ;,/i,/ "C Μ < ,ii !ιηιι,!ίοΙΙί,,."1 1.I/Ι! ",ι, :: "_Ι'" ./.,' .,;

'Όψις Α'.

Αακληπι;Ι ιιδου τού Λέοι'τος και

- - - -- Λέο,'τος τού (υ)ίοϋ αύr,oύ.

- .- - - -- Μη]\'Ιι; Θύου, 'A,'τtμΙlχα απιί

_._- - -- -- - τJοϋ 2'τραΤΟ1'ίκου.

[) Μηνιις] '()μολιιίου.

Πιο;] τη ύπιί Μέ1'Ιοι'ος τού 7-ωα~ιιoυ.

14ύ

Μεtl' δ άγραφος επιφά\'εια τοϋ λίΟου 'ίίψους Ο,ωι χαΙ επιφά\'εια ιΊμιχατεΡ,lασμένη δια

σφύρας {;ψου; 0,10.
'Όψις Β',

- -- - - απιί 1ιμιι; / ρχου τού 110 [ λέ; ]

μω\'ος - - - - -- ι' 1ου, ατρατη [γοϋ;]

- - - - - - ταμι / εύω'τος l1ίς [πόλεως]

τιί,' ι)εϊ,'α έξάμψο,';/ l'Iί" έπι ατρα [τηγοϋ]

- - - - .- - 2'/ ωσάγδρου, (; φ(ίμε-

ι'ος απηλευιJερώα1~αι και ι)ει)-

ωκι;,ς η} π()λει ιά γοlι)με1 lα κατά

τι'ιl' "tJ,tΙOI' [ χ - Ι)1)1'ιιρια Κ Β <] - - τ - - Ο Μ <--

ΚαΙ έ\'ταϋtlα, ιiπoχεχρoυσμέ\'oυ<Ι\'τος τοί' λίtJoυ χατα μϊjχoς χαΙ εΙ; ('ψος ο, 10, λείπει

ή συ,-έΖεια τϊjς έπιγραφϊjς.

Έχ τϊjς προχειμέ\'ης έπιγραφϊjς λείπουσι τα ονόματα τών στρατηγών χαι τώ\' ταμιών,

διεσώθησαν δε τα ονόματα δύο lΙεσσαλιχών μηνών θύου χαι Όμιιλι(ιου, γνωστών χαΙ έχ

πολλών ι'ί.λλων tιεσσαλιΧών έ:τιγραq,ών (περΙ τών μηνών πρβλ. G. Rellsc!l, I)e I1lal1ull1issio
IΙΙΙΙΙ1 praetoribns apnd Thess~los, dissert. Halle S. HJ08, σελ. 124 %αΙ έξϊjς.)

ΤΟ χαταβαλλόμενο\' ύπΙΙ τοϋ απελευlJέρoυ τίμημα εις τΙΙ ταμείον ιlτο Οιι'·ιί.ρια Κ Β <
ητοι δηνάρια είχοσι δύο ημισυ.

'Εν τψ Δελτίι;ι ΦιλαΡΖ, 'Ετ. «"ΟρtJρυος:> (Ζ'. 1~H1. 35. ~Ι) έδημοσιευilη :τί.ημμελώς:

ΣτίΖ' 1. ΛΔΩΝ α\'τι ΑΔΟΥ.
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]50 r. Α. ΣωΤ1/ΡΙΟΌ ΑΙ> 1926

Στίχ. 3. Μ Θ Υ Ο Υ άντΙ Ν Θ Υ Ο Υ, διότι ό χαράκτης εγραψε συντετμημένην την

λέξιν (MHJN. άντΙ ΜΗΝΟΣ.

Στίχ. 6. ΝΗΥΠΟΜΕΝΩΝΟΣ κλπ.άντΙ--- ΤΗ ΥΠΟΜΕΝΩΝΟΣ κλπ. Τάδ'έλλεί

ποντα γράμματα συμπληρούμενα άποτελοϊΊσι το iίνoμα [Β Ι ο] ΤΗ.

Στίχ. 2. ι Ο Υ ό χαράκτης συγχυσ{}εlς έκ τού προηγουμένου αρ&ρου ελα1'tε τού άρκτικοϋ

Υ της λέξεως ν ι Ο v·

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΧΡΙΣΤιΑΝΙΚΑΙ

1. Πλάξ λί1'tου ύποφαίου τε1'tραυσμένη κάτω καΙ δεξιά(0,29 χ 0,24 πάχ.0,03 ϋψ. γραμμ.

0,03). Τά γράμματα ίσομεγέθη βα1'tέως καΙ έπιμελώς κεχαραγμένα.

1. Μι.ημα έ' [ν{)α κ }

2. ατάκ (ει) τ (αι) Σ[έργ;}

8. . ['ιος αναγ γωστης ....

8. ιπ' (;). Ει' τις [τολμήσει}

δ. ά,· (οί) ξ /αι; ...

6. τω}' κ. . . . . . . .

στ. 4. ιπ' μετά σημείου συντμήσεως (;).
Ί Ι έπιγραφη άνάγεται είς την γνωστην κατηγορίαν χριστιανικών έπιγραφών συνεχιζου

σών άρχαίον ε1'tος, έν αίς εϋρηνται ποικίλα άνα1'tέματα κατά τών έπιχειρούντων βεβήλωσιν

τών τάφων (βλ. Κ Κωνσταντοπούλου έν .'Αρμονίφ Ά1'tijναι 1900, σελ. 21 εν{}α καΙ τά

παράλληλα)' πρβλ. καΙ την άνωτέρω ύπ' άρ& 12 έπιγραφην ρωμα'ϊκών χρόνων).

2. Πλάξ λί1'tου φαιού τεtJραυσμένη είς τρία τεμάχια συναρμόζοντα άκριβώς (0,45 χ Ο,

49 πάχ. 0,03 ϋψος γραμμάτων 0,04).
r ράμματα σχεδον ίσομεγέθη έπιμελώς κεχαραγμένα.

1. .11"η,ιι εί/Ο!'

Ί. διαφέρο,.

" ΙΙέτρου 'Α 1'-.).

Ι. τιοχέ(ω)ς

-
"αί Δη,ιι[ιιιρίου}•J.
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ΑΕ 1929 ΑΙ χριστιανικαί ΘήΡαι .ής Θεσσαλίας 1!Η

Την έπιγραφην ταύτην έπεκαλέσ{}ημεν καί ανωτέρω (βλ. σελ. 17) προς άπόδειξιν της

έμπορικης σημασίας της άνασκαπτομένης πόλεως.

3. Πλαξ λευκού μαρμάρου άποκεκρουσμένη κα{}'δλας τας πλευρας (0,17 χ 0,16, ϋψος

γραμμάτων 0,03). Γράμματα Ισομεγέ{}-η.

1. [Μη) μόρι [ 01' )

2. [Χ;) αρroκ [ράτους ; )

3. ε; f}uat .. l'

4. κ... ω κ(εί)τ( αι >..

4. Πλαξ λευκού μαρμάρου άποκεκρουσμένη κα&' δλας τας πλευρας (0,25 χ 0,20,
ϋψος γραμμάτων 0,03).

1. ΜI'ήμ [α) ...

2. τίου πρεσ [βυτέρου)

Η. Ο' Μαρίας. ο ••

4... ο ... (συμβίου;)

5. Πλαξ λευκού μαρμάρου τμήματος κορμού κυλινδρικού κίονος (Ο, Ι Ο χ 25, πάχ.0,05,

{Ιψος γραμμάτων 0,05.) Έν τιρ μέσιρ μονογραμματικος σταυρος καί έκατέρω&εν της βάσεως

·αύτού Α - W.

1. Μη [μό Ι ρων

2. ΔO,tι1'ίνOυ

G. Στήί.η έπί λί{}ου λευχού τοξωτη ανω (0,-l6 χ 11,54 :τάΖ· 0,04, ϋψος γραμμάτων 0,04).
Μικροί σταυροί έν τφ μέσ!!) ανω χαί έν άΡΖii της έ:τιγραφϊ]ς" έν τέλει μεγαλύτερος σταυρος

εν τφ μέσφ χαί έχατέρω{}εν αύτοίί μεγάλα φύλλα χισσοίί. τα γράμματα βα{}έως κεΖαρα·

γμένα σΖεδδν ισο μεγέ{} η.
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152 r. Α. Σωτηρίου ΑΕ 1929

1. "Ει'{)α κατά·

Ί. κ (εις) τ ( αι ) ό της ευλαβούς

.'1. μι'ιίμης Πέτρος 'Αι'·

.:J. αΥν (ώ) στης καί lj σύν-

5. βιοςαυτούΕίρ(ή)νη έχ(ω>

6. τήl' μέι'J <ο ) JOI' κρω'·

ί. βιτας.

Σημειωτέα Ι) εναλλαγη τοϋ C και [. Το ι μετα Μο στιγμών ανω ('ί).

Στ. G· 7 εχ ( ω ) ν την μέ&οδον (επάγγελμα;) κρα <μ) βιτας (εκ τοϋ κράμβη;= λαχα

νοπώλης ΙΊ κηπουρός;)

7. Πλαξ ύποκυάνου εγχωρίου μαρμάρου α;τοκεκρουσμένη κάτω και δεξιά (0,15 χΟ,30,

ϋψος γραμμάτων 0,03) ελλείπει το f'ιμισυ τrις δεξιας πλευρά;. "Ανω{}εν της αρχης σταυρός.

1. Μνημα δ !ιαφέρvl,! .

Ί. έπαρχι! ακού;] .

.'Ι. άπετε! λειώ{)η ;] .

4. τό πεδ ! ίον;] ....

u. Μαί"ου ...

(ί. II,u ! {eq.] εΌ

8. ~l1Ίλη εκ λευκοϋ έγχωρίου λί{}ου, αποκεκρουσμένl1 ιι;τ() τοϋ μέσου και ανω (0,75 χ

0,45, ϋψο; γραμμάτων O.03~-0,04). Το κάτω μέρο; ακατfργαστον. Το τέλο; τη; έ;τιγραφrι;

δηλοϋται δια σταυροϋ και (fύi.λου κισσού.
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AF. ]Ο2Ω ΑΙ χριστιανικαι Θ'ίβαι τής Θεσσαλίας 1511

[ Μ"ημείον }

Ι. [ διαφέρον τα} Ι07ί!. (;)

2. . .... Πρόβου Πέ-

Η. [τρου;].. αςκ(αί)Συμε

·1. [ ών ;J.. ου ιών νέων

:ί. Δμιίν.

Στ. 3. Σ ']μειωτέα ή σύντμησις τού καΙ - καΙ ύ τύ:τος του Υ εν λέξει Συμεών- το

τελευταίον πι()ανως εξ άμελείας τού χαράκτου.

Στ. 4. συμπίλημα τού ου.

!). Πλαξ λίDoυ φαιού εγχωρίου (0,44 χ 0,37,ϋψος γραμμάτων 0,035). "Ανω έν τι!)

μέσιρ σταυρός, εκ των άκρων της έγκαρσίας κεραίας ΤΟI' όποίου κλαδίσκοι άπολήγοντες είς

φύλλα κισσού' κάτω περιστερα ραμφίζουσα κλαδίσκον ιί.πολήγοντα είς μέγα φύλλον κισσού

καΙ εν ΗΡ μέσφ μικρος σταυρός.

Όμοίως ετεροι δύο σταυροΙ έν άρχΙι καΙ έν τέλει τΎlς έπιγραφϊις. ΤΙ έπιγραφη χεχαραγ

μένη ε:τι άρχαιοτέρας - ρωμαϊκων χρόνων - έπιγραφΎlς, έξ ΎΊς διετηρή{)ησαν άριστερα τΎlς

:τεριστερίίς τα γράμματα ΦΡΟ ... ΙΑ καΙ ετερα ίχνη γραμμάτων είς 2αν 4ην καΙ 5ην σειράν.

Ι. Μνημείο,' διαφέρOl.

2. τα 'lωιίν,'ου καί τ ( ή ) ς

.'J. τούτου γαμετ ( ή ) ς Νι

./. κίμπας καί τέκν (ου) αύ

:). τω! ν} Ίιιρδιίνου.

ΤιΊ οl'Oμα ~ ικίμ:τα άσύνη8ες άξιοσημείωτον το (ί\'ομα τού τέκνου τΎlς οίκογενείας ('101,1
δά\'ης)' :τι8. οίκογένεια χριστιανικι] έξ 'Ιουδαίων.

20
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154 Γ. Α. Σωτηρίου ΑΕ 1929

10. Πλαξ λίitου λευκού άποκεκρουσμένη δεξια και κάτωitεν (0,34 χ 0,20,ϋψος γραμ

μάτων O,O~). Έκατέρωitεν τού στ. 1 σταυροί. 'Αξιοσημείωτος δ τύπος τού Λ.

Ι.

')

8.

!( υ Ρ ι δ ί-

ωγος

μ1'ημ (εί) ο (1')

11. Στήλη ύπολεύκου λίθου (1,00 χ 0,40, ί;ψ. γραμμ. 0,02-0.03) τοξωτrl ανω' η επι

Ίραψη κεχαραγμένη έπ\ του λαξευitέντος ανω ψτιματος πλακος πιitανώτατα σαρκοφάγου

οωμα'ίκων χρόνων. Άνευρέ1Jη εις άγρον Χρ. ΆξαρλϊΊ παρα Τ11ν δημοσίαν ύδΟν εξωθεν της

κωμοπόλεως (βλέπε άνωτ. σελ. 1;').

4.

6.
-
( .

Ι.

2.
ινημόρι- και Θε

01' Μαυ- οδού-

Η. ρίλλας λου άπ() t-

'ιί ( ς) 'Επιφα1' (ί) ου

ήμέραι δέκα, κατά (σ) εΙ.η

1,έ01' τεΙ.ευτοϋσα Μαυρί

Ηα. Κατά σεΙ.ψέο,," 1ίμέ-

8. ρο Πυριακrl πρώτη.

Ti1 C δις ιυς ο. Στ. ;j- ϊ. Κατά σεί.ψέοl'(:).
Ί! έπιγρα(ίΙI άξιύί.ογο; δια τα παρεZόμεl"α Ζρο\·ο1.ογικα όνόμu.τα (%u.τα σελψέον) %α\
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ΑΕ \929 ΑΙ lQισ"ανικαί Θηβαι ,ης Θεσσαλίας \Μί

τας άναφερομένας έορτας καί τακτας Ilμέρας (ήμέραι δέκα ά:το τι]ς Έπιφανίου - 11μέρας ;]
έορτης - Ilμέρα Κυριακη πρώτη).

τα Έπιφάνια i] Θεοφάνια, ώς '{νωστόν, γενικως μεν προ τοϋ Δ' αίωνος ήσαν ήνω

μένα με τα Χριστούγεννα κατα τόπους δε άπο τοϋ Πάπα 'Ιουλίου (33(i - 52). Είς Άντιόχειαν

τφ 376 είσήχΒη το πρωτον ή έορτή των Χριστουγέννων. την άρχαίαν ένότητα των δύο τού

των έορτων έτήρησεν ή Έκκλησία έν τ(~ δωδεκαημέριρ καΙ έν τη όμοιότητι των άκολου&ιων

(ΠρβΙ l~oμπότoυ, Λειτουργικιl, Ά&ϊ]ναι, 1~η9, σ. 220). την έπιγραφην ταύτην Μ έρμη

νεύσωμεν καί είς ίδίαν μελέτην.

12. Πλαξ λευκοϋ μαρμάρου άποκεκρουσμένη κάτω καί Δλίγον κατα την άριστεραν

πλευραν (0,25 χ 0,27, ϋψος γραμμάτων 0,11). Γράμματα άνισομεγέ&η βα&έως αλλ' άμε

λως κεχαραγμένα.

.'J. ς Ζής δούλη-

Ι. μου ην Κ [ύριοςJ

Ι.

.)

Ε J ,:ρι)νης δια-

κύνου καί Ζωή-

/ παρελάβειο" ]

\3. Στήλη έγχωρίου ύποφαίου λί&ου, άπολήγουσα είς άέτωμα μετ' άκρωτηρίων έφ&αρ

μένων (0,71 χ 0,36 πάχ. λίθου 0,08 ϋψ. γραμ. 0,025). Έπί τοϋ αετώματος έν τφ μέσιρ σΤα\'

ρός. 'Η στήλη εύρέ&η έν&α καΙ ή ύπ' άριΒ. 12 έπιγραφΙI.

+
Ι. )Ινημηον δια

2. φέρον ιά Ίσιδο

.~l. ρο κηπουρο σύν

-Ι. ιη συνβιο αύιοϋ

.). + Κοσμία -

Στ. 1. μνημΈί) ον. Στ. 2·3 'Ισι

δ \ ώ ;; ρ <: ιρ; κηπουρ ( ιρ. Στ. 4. τ \ 11 .
συ: μ) βί (ιρ . Στ. 5. Κοσμί Ι,Ι •

Στ. 1-2 κlατάκει)τ αι ..

14. Πλαξ λευκοϋ μαρμάρου, τε&ραυσμένη κατα τας τρείς πλευράς τεμάχιον κορμοϋ

κυλινδρικοϋ κίονος (0,45 χ 0,29 πάχ.Ο,20, ϋψ. γραμμ. 0,04). Είς ταινίαν ανω καί έν ύ.ρχη της

έπιγραφης κεχαραγμένοι σταυροί' άνευρέΒη ~νBα καί ή άνωτέρω έπιγραφιΊ·

+++
Γ • Εν{}α κ!αιιίκει!

'J {.Ι 1-_. ιε οωμ u ...

:1. .. πρεσ!βυι]

J. ερου ....
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Ι56 r. Α. Σωτηρίου ΑΕ 1!1;!j1

15. Πλαξ λί{tου έγχωρίου ύποκυάνου, τευραυσμένη είς τρια ανισα τεμάχια έφαρμό

ζοντα' έλι-ι1τ/ς δεξια καΙ κάτω (0,78 ΧΟ,55 πάχ. 0,03, ϋψ. γραμ. 0,05). την έπιγραφην παρε{tέ

σαμεν άνωτέρω (βλ. σελ. 6 καΙ είκ. 6) πολλάκις δε έμ"ιμονεύσαμεν αύτ/ν έν Tlj παρoύσn μελέτιι.

1. •Επί •Ελπιδίου ιού

2. ιίΥιω(ιάιου) έπιοκύ(που)

.'Ι Σιέφανος δ έλάχ(ιοιος)

4. Διάκο(νος/ ύπέρ εύχής

Σημειωτέαι αί συντμήσεις των λέξεων: ιίγιωτ(άτου) έπισκό(που) έλάΖ(ιστος) διάκο(νος).

την έρμηνείαν της έπιγραφης καΙ τον χρόνον της άρχιερατείας του Έλπιδίου είδομενάνωτέρω.

16. Πλαξ λίfioυ φαιου άποκεκρουσμένη πανταχό{tεν (0,34 χ 0,24 ϋψ. γραμ. 0,045).
ΚαΙ την έπιγραφην ταύτην παρεθέσαμεν άνωτέρω (βλ. σελ. 5 είκ. 5) ώς άπόδειξιν του όνό

ματος της άνασκαπτομένης πόλεως.

Ι.

'~. (,.1_ π;ι ο Υ α ...

Η. ΠΙαυλου ι\ [ιακο]

4. νου (-)ειβώ [νJ
:ί. χ;1ερε 10 κεχ (αρισμένο

Στ. 4. Θ (η) βω [ν 1- Στ. Γι. Χ Ι (αί) ρε; τ( φ) κεχ[αρισμένιρ;].

17. Πλαξ έγχωρίου πρασινόχρου λί{tου πανταχό{)εν άποκεκρουσμίΎ1] (0,30 χ Ο,I!! πάχ.

0,02 ϋψ. γρ. 0,04 -0,035). Εύρέιtη είς δάπεδον άριστερου διαμερίσματος αίΟρίου της βασιλι

κης R. άνεστραμμένη (την ίιπισΜαν όψιν βλ. έν είκ. 161 άριστερα μετα σταυρου καΙ πλα

γίας γραμμης (Χ;)

1. /Μ',!ημιον [διαφέρον ..

:!. οικ κο .....

8. ι γεl'α ....

4. . .. καί πρα .. ..

:1. . . κιιε κ ...

(ί. ος+

1Χ. Στ!]).η έπιμ1iκης πρασινοφαίου έγχωρίου άκατεργάστου λίfioυ (0,93 )(0,44 ϋψος

Ί'ραμμ. 0,04).
Ι. "ΛΊ'{)α κιι

2. ε Σύμψορος

- + τ

.'J. l'ιχ",ιιιδιoν Μ

Ι. α)'ιρος.

Στ. 1 - 2 κιτε .• κείται. Στ. 3 - 4 μάγ (ει: ρος.
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ΑΕ 1929 ΑΙ %ριστιανικαΙ ΘήΡαι <ής ΘεσσαλΙας
---....,;..,..~=~~===

15ί

19. Στήλη έπιμήκης λί{}ου λευκού (0,90, Χ 11 ϋψ. γραμμ. 0,025).

Ι. ΜI'Ψ

2. μΙΟ11

3. ΑΙ'-δεμίου

4. κριπιδα

:ι. ρίιφ Τ' -+- -;-

20. ΣηΊλη άκατεργάστου έγχωρίου μελανοφαίου λί{}ου άποκεκρουσμένη δεξια (0,55
ΧΟ,25 ϋψ. γραμμ. 0,0:)).

Ι. Πρω Προ-

2. βατι βιίτι ( ε )

8. ευμυρι ευμοίρει

'[Ι έπιγραφη εχει άναλογίαν προς γνωστα άρχαιύτερα χαράγματα έν l~ώμΌ, περΙ ων

βλέπε έν KaItfInann, Handb. d. christ1. Epigraphik, FΓeibιιrg, 1917 σ. 2~Ι7 κέ., εν1'tα μάλι

στα εϋρηται ό αύτος τύπος: ευμυρι άντΙ εiιμοίρει.

21. Πλαξ λευκού μαρμάρου άποκεκρουσμένη ι1νω καΙ δεξια λοξώς, σφζομένης έν μέρει

της άριστερας πλευρας (0,11 χ 0,10 ϋψ. γραμμ. 0,03).

/ Μι'ημείοl' /

Ι. διαφ / έροl' τά j
2. 'Οι'η / σίμου ά /

8. Ι'αγ / Ι'ώστου; j
4. ο .

~2. Στήλη λευκού έγχωρίου λί{}ου (0,74ΧΟ,14. ϋψ. γραμμ. 1,05). Κιονίσκος άποκεκρου-

σμένος καΙ άπεσχισμένος ιί.νω καΙ κάτω.

Ι. (Μι.η,ιιεί} (j)' διαφέρ /01' τά}

2. ΆΙ j ωάl'l'ου κ ( αί

3. τfι συl'βίο αύ / τού. ...

Στ. 3. 'l'fΊ συιβίο .... άντΙ συμβίφ. Σημειωτέα ίι συνένωσις τού Η μετα τού [ καΙ ίι

έν τέλει άμελης γραφη τού Α, ούτινος ίι χαράκτης παρέλειψε την δεξιαν πλαγίαν κεραίαν.

23. Πλαξ λίθου λευκού (0,35ΧΟ,25, ϋψ. γραμ. 0,0:)). άποκεκρουσμένη άριστερά.

Ι. (Μι. / η μηοl' ...

2. (Ευ / τυχίω

.'1. ( πρ j εσβυτε-

4. Ρ / ου.

Στ. 1. Μνημηον άντΙ μνημείο\" τΙ) έν τι(> μέσq) μ εχει την μορφην τού υ.
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24. Πλαξ εγχωρίου λί{}ου (0,36 ΧΟ,34, ϋψ. γραμ. 0,09).

1. Μνημείον

2. Άγα!?-οκλή δια

.'1. φέροντι Φλωρεν-

·1. τί + ου

25. Στήλη εκ λευκού εγχωρίου λί{}ου (0,ί5ΧΟ,14, ϋψ. γραμμ. 0,06).

~ ANTW

Ν ΙΝΟ [ς;]

ΜΑΡΑ ίν dll<

ΑΕ 1929

26. Πλαξ λευκού μαρμάρου άποκεκρουσμένη δεξια καΙ κάτω (0,13ΧΟ,1Ο, ϋψ. γραμμ.

0,02 - 0,03). Έπι της όπισ{}ίας όψεως ύπάρχουσι γλυφαί, ijτοι προέρχεται το τμημα εκ

παλαιοτέρου άρχιτεκτονικού μέλους. Έν αρχη της έπιγραφης εΙναι κεχαραγμένη επτάφωτος

λυχνία εις το σύνη{}ες έν ιουδα'ίκαίς έπιγραφαίς σχημα.

Άνευρέ{}η είς τας άνασκαφας τού άνατολικού προσκτίσματος της βασιλικης παρα τον

λιμένα και άποδεικνύει, ώς είδομεν, τήν έμπορικήν σημασίαν τής πόλεως κατα τους παλαιο

χριστιανικους χρόνους.

Μν Ι ήμα ....

νος και .....

Ιτησ(ιν;

α. τ.

Σημ. - ΑΙ ίιπ' αριll. 2, 4·6, f\. 9, 15, 18·20 και 22·23 χριστιανικαι έπιγραφαί, άνευρεΙΙείσαι προ

τών ανασκαφών, εδημοσιεύlΙησαν και εν 'ΑρχαιολογικΉ Έφημερίδι του ετους J915 σελ. 80 - 82 και εν

EY:·IlclIgr. jαIlrh. Ι, 1920 σ. 389·394.
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Είκ. f. 1'/1, άνευρεΟένια Οεμέλια παλαιοχριοιιανΙίnΊς β((Ofί.ικης :ιυ.ρά. 1ό ι:ν •Αθι;ναι; 'Οί.υμ:ιιείΟJ"

ΑΙ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αί κατα την τελευταίαν κυρίως δεκαετίαν ένεργη{}είσαι ανασκαφαί 7.ριστιανικών μνη

μείων έν <Ελλάδι εφερον εις φώς σειραν παλαΙΟ7.ριστιανικών βασιλικών, δια τών όποίων

διαφωτίζεται πλέον ικανώς 11 αΡ7.αία 7.ριστιανικη τέ7.νη τών ί),ληνικών 7.ωρών. ΠΡ() τών

έργασιών τούτων έλά7.ιστα μνημεία τισαν γνωστά, δι<'ι και εις τα γενικώτερα περί αΡ7.αίας

7.ριστιανικης τέ7.νης εργα δ~:ν συγκαταλέγονται αί κυρίως έλληνικαί 7.ώραι μεταξiι τών μεγά

λων έπαΡ7.ιακών κύκλων, οίον: Μικρας Άσίας, Αίγύπτου, Συρίας, [Ίορείου Άφρικης κλπ.

ενθα ή παλαια 7.ριστιανικη τέ7.νη ανεπτύ7.{}η '.
Αί έξ έκκλησιαστικών καί φιλολογικών καflόλου πηγών - ίδιαίτατα δε έπιγραφικών

μνημείων 2- πληροφορίαι δια την πρώτην ταύτην έΠΟ7.ήν, αν και είναι έλά7.ισται, δύνανται

να 7.ρησιμεύσωσιν ώς βάσις δια την όριΊην έξήγησιν τών εργων της τέ7.νης αφ' έτέρου

αύτα τα μνιιμεία δύνανται ένια7.0ϋ να 7.ύσωσι φώς εις μίαν περίοδον τοσοϋτον σκοτεινl]ν

δια τας έλληνικας 7.ώρας, ώς είναι il παλαΙΟ7.ριστιανικη έ.,-ΙΟ7.ή.

'Όθεν πρ(ις κατανόησιν τών κατωτέρω ι\ξεταζομένων παλαιών 7.ριστιανικών μνημείων

της <Ελλάδος προτάσσαμεν ένταϋθα συντόμως τας γνωστας μέ7.ΡΙ τοϋδε είδήσεις περΙ τοϋ

αΡ7.αίου 7.ριστιανισμοϋ τών έλληνικών 7.ωρών καί πε\!ι της καταστάσεως τ<~)ν κυριωτέρων

έλληνικ&ν κέντρων απ!> της λήξεως του αΡ7.αίου αυτών βίου.

Ι Βλ. G. ;,IIillet, [:ecole ~recqιle ιlal1s )'arcIlitectιιre

)))'zal1til1e, )aris, 1916, σ. :! κέ. έ\'Du τί6Ε\'Ται έκτός έξετα·

σεω; τό. :τρύ τού 90u οί. χριστια\'ικά μ\'η,ιεία της ΈΗιίδο;,

κuDόσο\' ,ι\'ημεία τοιαύτα κατά τό\' συγγραq:έα cl1e Ι!οιι!>

folIrl1irol1t φι(: ι..Ies il1(Jices •.

2 Βλ. τά; Ζι>ιστιω'ικι'ι:ς έ:τιγραq:ά; της Έi.ι.ύ.δος έ\' C1G

JV J>ars Χ Ι.. ::τρβλ. και εί; έκδεδομέ\'Η τεύχη τώ\' Ι G έγκατ.

εσ:ΤU(ψf\'uς Zριστια\·tχάς f:τιγραq:Gζ έί.λη\·IΖώ\' τό:τω\"

:τί.ήρη τή\' β.βi.ιογραq:ία\' τώ\' χριστια"ιχώ\, f:τιγραq;u)\' Άτ

τικής βί.έ:τε έ\' ... Σωτηρίου. ΕύρετιΊΡιο\' τώ\' μεσαιω\'ικώ\'

,ι\,η,ιείω\' τής Έί.ί.άδος. ΆΟή\·αι. 192ί τεί·χ. Α' σ. 25 zf.. Τάς
έκκί.ησιαστ. καί q:ιί.o;.oγιzιJς :τηγάς :τιιρα6έτομε\' κατωτέρω.

2!
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162 Γ. Α. Σωτηρ{ου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

ΑΕ 1929

α) 'Εκκλησιαστική κατάστασις. Κατ<'ι τους τρείς πρώτους αΙUJνας ό χριστιανισμος

είχεν έξαπλω{Jη εύρύτατα είς τας χριστιανικας παροιχίας της Άχαιας (ώς έκαλείτο τότε 11
'Ελλάς), έπαρχίας του ρωμα'ίκου κράτους έχούσης διοικητικον κέντρον την Κόριν{Jον.

Αί πόλεις της κυρίως 'Ελλάδος, είς ιΊς μαρτυρείται ΟΤΙ περΙ το 300 μ. Χ. είχε διαδοθη

ό χριστιανισμος καΙ δπου ί,πηρχον έπισκοπαί, κατα τας εργασίας τών: de Boor, Dnchesne,
Geltzer κ. α. ι ησαν:

1. 'Εν Πελοποννήσltl: ή Κόριν{Jος καΙ το έπίνειον αύτης Κεγχρεαί, το "Αργος, ή Λακε

δαίμων, ή Μεσσήνη, ή Μεγαλόπολις, ή Τεγέα καΙ αί Πάτραι.

'Εν Στερεί! 'Ελλάδι: αί 'A{Jijvat, τα Μέγαρα, αί Θίιβαι, ή Τανάγρα, αί Πλαταιαί, αί

Θεσπιαί, ή Κορώνεια, ό Όπους, ή 'Ελάτεια, ίl Σκάρφια καΙ ή Ναύπακτος.

'Εν Θεσσαλίq.: ή Λάρισσα, αί Θηβαι (σημ. Ν. Άγχίαλος) καΙ πι{Jανώς ή Τρίκκη

(Τρίκκαλα).

'Εκ τών νήσων δε ή Εϋβοια (Χαλκίς, Κάρυστος, Πoρ{Jός), ή Αϊγινα, έκ τών Κυκλά

δων: ή Θήρα, ή Θηρασία καΙ ή Μηλος(έξ έπιγραφών), έκ τών νήσων του Αίγαίου πελάγους:

ή Λημνος, ή Χίος, ή Μυτιλήνη (Λέσβος), ή Πάψος, ή Ρόδος, ή Κώς καΙ ή Σάμος(;), έκ τών

'Ιονίων νήσων: ή Κέρκυρα καΙ ή Κεφαλληνία (είς την τελευταίαν μαρτυρείται ή πόλις

Σάμη ώς δεχ{Jείσα τον χριστιανισμον δια του καρποκρατιανου αίρετικου Θεοφάνους) καΙ ίl

Κρήτη (Γόρτυς καΙ Κνωσός).

"Αν δε {Ιελήσωμεν να συμπεριλάβωμεν την "Ηπειρον καΙ Μακεδονίαν εχομεν: την

Ν ικόπολιν καΙ το Rου{Jρωτον έν 'Ηπείρφ, έν Μακεδονίςι δι: την Θεσσαλονίκην, τους Φιλίπ

πους, την Πέροιαν, την Πέλλαν, την Πύδναν, τους Στόβους καΙ τα Σκόπια.

Άπο του 4"" αίώνος, iΊτoι άπο τών χρόνων του Μ. Κωνσταντίνου ό χριστιανισμος δια

δίδεται καΙ είς πάσας τας λοιπας πόλεις της 'Ελλάδος άντικα{Jιστών βα{J μηδΟν την άρχαίαν

πίστιν. Είς τας ύφισταμένας έτι ά{}ίκτους πόλεις της Άχαίας, της συμπεριληφ(Jείσης iΊδη έπΙ

Μ. Κωνσταντίνου είς την έπαρχίαν (ρraefectnra) του άνατολιχου Ίλλυριχου, κλείονται δια

διαταγμάτων τών αύτοχρατόρων του Πυζαντίσυ- έν τ[ι σειρι!. τών όποίων πέμπτον χαΙ τελευ

ταίον είναι τούπο Θεοδοσίου R' τ~ 426 έ:ιδοθεν- τα άρχαία ίερα έξαγνιζόμενα δια τού

σημείου τού σταυροί', iΊ μετατρέπονται ταύτα είς χριστιανικους ναούς, παρ' αύτα δε ίδρύον

ται αύτοτελείς ναοΙ τη χορηγίι! πολλάχις χαΙ της βυζαντινης αύλης.

'Η εχ τών διοιχήσεων Δαχίας χαΙ Μακεδονίας άποτελεσ{)είσα έπαρχία τού 'Ιλλυρικού

άναδεικνύει εν τiι τελευταίι.ι πέντε μεγάλας }/ητροπόλεις: Θεσσαλονίκης (μετα τών έπισκο

πών λ/ακεδονίας χαί τών παραχειμένων νήσων: Θάσου, .\ήμνου καΙ Lαμοθράχης), Λαρίσης

(μετα τών έπισκοπών Θεσσαλίας καΙ τών Σποράδων νlΊσων), Κορίν-δ-ου (μετα τών έπισκο-

1 ΒΙ.. λ. Harnack, l\Iissiol\ ΙΙllιl AltsbreitlIl1g de:,

C11ristenHtIl1s ίll del1 erstell drei ]alIrlI. τόμο 11 I.eipzig
1906" σελ. 19& χέ. έν6α πcιρ<ι.τί6εντ<ι.ι και πάσαι αί μάΡ·

τυρίαι αί άναφερό,ΙΗαι είς τάς χριστιανικάς χοινότητιι.;

τών χατωτ~ρω χαταχωριζομένων πόί.εων και χωρ(ί)ν τη;

ΈΗάδο;.
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ΑΕ 1929 ΑΙ παλαιοχρ,στιαν,,,αΙ βασ,λ,,,αΙ της <Ελλάδος. 163

πών Στερεάς Έλλάδος, Πελοποννl1σου, Ευβοίας, Κυκλάδων και Έπταη1σου), Γορτύνης

(μετα τών επισκοπών της Κρήτης) καί Νικοπόλεως (μετα τών επισκοπών 'Ηπείρου). Τών

μητροπόλεων τούτων αναδεικνύεται εξαρχος καί προεδρεύει τών συγκαλουμένων γενικών

επαρχιακών συνόδων Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ύπαγόμενος δια διοικητικους κυρίως

λόγους ύπο τόν Πάπαν Ρώμης. Α[ μη συμπεριληφ~είσαι τέλος εν τη δΙΟΙΚΙ1σει Μακεδονίας

έλληνικαί νησοι απετέλεσαν ίδίαν «επαρχίαν τών νΙ1σων» ύπο τόν Μητροπολίτην Ρόδου,

συνδε~είσης της Μητροπόλεως αυτού μετα της Μικράς Άσίας '.

β') Πολιτικη κατάστασις. 'Ι-Ι πολιτικη κατάστασις τών έλληνικών χωρών απο της επο

χης τού Μ. Κωνσταντίνου, οπότε ηρχισεν ή επικράτησις τού χριστιανισμού, μέχρι της αυτο

κρατορίας τού 'Ιουστινιανού, δτε αυτη κατα το πλείστον σ~νετελέσ~, δεν εχει εΙς τας λεπτο

μερείας της εξακριβω{}η κυρίως ενεκα της σιωπης τών συγχρόνων πηγών περί της ακριβούς

καταστάσεως της Έλλάδος2. Πάσαι δμως α[ ενδείξεις μαρτυρούσιν, δτ~ παρα τους ταραχώ

δεις καιρούς, τα πλείστα εκ ιών ακμαζόντων αρχαίων κέντρων παρέμειναν ανέπαφα, βλέπο

μεν δε τόν 40" αίώνα παρακα~ημένoυς εΙς τας συγκλη~είσας ΤΙΡ 325 καί 381 ΟΙκουμενικας

Συνόδους εξ δλων σχεδσν τών πόλεων της Έλλάδος επισκόπους.

'Ι-Ι Ιδιάζουσα σχέσις τών βαρβαρικών φυλών (Γότ~ων, Άλανών, 'Ισαύρων κ. α.) προς

το βυζαντινον Κράτος αφ' ένος καί αφ' έτέρου lj προσοχη τού Κράτους, έστραμμένη προς

ιί.νατολας καί Ιδίως κατα τών Περσών, συνετέλεσαν ωστε α[ επαρχίαι της Έλλάδος, λησμο

νημέναι απο το κέντρον, να παραμείνωσιν ησυχοι και να αυξάνωσι με τας ίδίας αυτών δυν<Χ.

μεις. Μόνη lj επιδρομη τών Γότ~ων ύπο τόν 'Αλάριχον τιρ 395 επέφερε μεν την καταστρο

φην πολλών μεγάλων έλληνικών κέντρων, αλλ' δπως εΙς τας Ά{}11νας εΙσηλ~εν ο{iτος ώς

φίλος, ουτω φαίνεται και εΙς έτέρας πόλεις συνέβη χωρις τούτο 'Ι' αναφέρεται. Άφ' έτέρου ο

κίνδυνος τών OiJwoov ύπο τόν Άττίλαν (441) και ό κίνδυνος τών Bανδljλων δεν επεξε

τά{}η εΙς τας έλληνικας χώρας. Προκειμένου περι τού Ε' αΙώνος και Ιδίως περι της βασι

λεΙας Θεοδοσίου Β' (408-450) δικαίως ο Γ,eΙtΖer εν τη [στορίg του αναγράφει, δτι «εν Φ

το δυτικον κράτος κατέρρεε, το ανατολικσν ημισυ τού κράτους διΙ1ρχετο αΙσΙως τους κρισίμους

τούτους χρόνους και σχετικώς εν ιjσυχΙφ 3.

'Ι-Ι ήσυχΙα αυτη εν Έλλάδι εξηκoλoύ~ησε και εΙς τους χρόνους τού 'Ιουστινιανού, δστις

τας ύπο τών Γότ~ων κυρίως καταστραφείσας πόλεις ώχύρωσεν, ελάχιστα δε, φαΙνετα~ χρι

στιανικα ίερα ανΙδρυσεν εΙς τας κυρΙως έλληνικας χώρας, αν πιστεύσωμεν τόν Προκόπιον,

δστις ρητώς λέγει, δτι «επ' αυτού - τού 'Ιουστινιανού -- εν τε τ!ί αλλ'!1 πάσ'!1 Έλλάδι και

ούχ ηκιστα έν 'ΛίJ'ήναις αυταίς οϋτε τις έν δημοσίcp οίκοδομία οϋτε αλλο αγαίJ'oν

γενέσίJ'αι ~υνέβη» (Προκοπίου Άνέκδοτα, εκδ. Βόwης, ΠΙ, σ. 14 ϊ κΙ).

1 Πρβλ. Χρυσοστόμου Πα:ταδο;τούλου, 'Ιστορία ΤιΙ;

'!::χχ/.ησίιις τιις Έλλάδος, "\Di]\'αt Α', Ι9:!Ο, σεί.. 2 κέ. ε\,{}α

και ή σχετική βιβλιογραφία :ttQL τιίη' άρχαίων έ;τιοχο:τών

τ'ijς 'Ελλάδος καί των σχέσειl}\' τού Π(ι:τα Ρώμης :τρός ΤΙ}\'

iξftQχίω' Θεσσαί.ο"ίκης.

2 'Ε" 'Ελλάδι ή έ;ά:τλωσι:; του Ζριστιω'ισμού ενεκα τιi)\,

διωΥμδn' και ΤΙ}; :ιάλη; :ιρος τη\, είδωl.ολατρείω· φαίνεται

ί;τι είς δυσ:τρόσιτά ΤΙ"α μέρη ε:ιεβραδίJ\·t!η' ά:ιόδειξις τού·

του εΙναt ή ϋ:ιαρζις έ{}\'ικώ" έλλ,i\'ω\' είς tIl" )Ιάνψ' το,'

90ν αίώ"α (εν Πορφυρογε,·\·,iτου, :τρός τον ίδιον υίό\' Ρωμα

νόν, κεφ. [)Ο, εκδ. Βό""ης Π, σελ. 224).
3 'Εν KrtItllbacber, 'Ιστορία tiI:; βυζαντη·η:; Ι.ογοτε

Χ\'ίας (κατά μετάφρασι\' Γεωργίου Σωτηριάδου εν Βιβλιο

Μικll ~lαρασλil. τόμο ΓΌ .λ~ή"αι, 1900. σεΙ 254' ,ρβΙ

καί IIerzberg. 'Ιστορία της Έλλάδο; {ί...,ο της i.'iξεως

του άρχαίου βίου μέχρι σΥlμερο,' (κιιτα μετάq:ρασιν Κα

ρολίδου εν Βιβλιο{}iι%η )luouoi.ij, 'λ{}ηναt; Α', 1906,
οεΙ 93 κΙ).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:59 EEST - 52.53.217.230



16-1 Γ. Α. Σω,ηρΙου ΑΕ 1929

Αί πρώται άφ' έτέρου είσβολαι σλαβικών η φιννικών λαών (Γετών, Άβάρων, Βουλγά

ρων) αρχονται μεν άπο τού Goo αΙ ζήτημα δμως εΙναι αν ούτοι επέφερον τότε εν Έλλάδι

καταστροφάς, εφ' δσον τον 7 0ν αιώνα επι Ήρακλείου δυνάμε{Jα να διακρίνωμεν καλλιτεχνι

κήν τινα ζωην είς τας έλληνικας χώρας (βλ. κατωτέρω).

Αί καταστροφαι συνετελέσ1Ίησαν κατα πάσαν πι{Jανότητα είς τα τέλη τού 7 0υ 11 τας

άρχας τού 80υ αιωνος, όπότε άφ' ένος οί Σλάβοι ενιδρυ1Ίέντες εν τΌ χερσοννήσή) τού Αίμου

επετί1Ίεντο σφοδρότεροΙ' κατα των βορειοτέρων κατα πρωτον χωρών Μακεδονίας και Θεσ

σαλίας και εΙτα της Στερεας Έλλάδος και της Πελοποννήσου και άφ' έτέρου οί Άραβες

ελεηλάτουν τα παράλια και τας νήσους'.

Μ ΕΡΟΣ Α',

ΑΙ ΑΝΕΥΡΕΘΕΙΣΑΙ ΕΝ ΕΛΛΆΔΙ ΠΑΛΑιΟΧΡΙΣΤΙΑΝIΚΑI ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ

κ ε et Α Λ Α Ι Ο Ν Α'

ff.NIKAI ΠΑΙ)ΑΤΗΙ)ΗΣF.ΙΣ

Ί Ι άνωτέρω συντόμως έκτε{Jείσα εκκλησιαστικηκαι πολιτικη κατάστασις των κυρίως

έλληνικιόνχωρων έρμηνεύει τα παλαιοχριστιανικάτων μνημεία. 'Γα μνημεία ταύτα l)σαν πρι!

τινος κατα το πλείστον ι'ίγνωστα, ~ρευνη1Ίείσης κυρίως μιάς μόνης παλαιοχριστιανικηςβασι

λικ~ς και ταύτης εκ μετατροπης-της βασιλικης τiις 'Ολυμπίας-ίίτις μετα τού Κα1Ίολικου

της Μονης Στουδίου εν Κωνσταντινουπόλει και των δύο βασιλικων της Θεσσαλονίκης

(άΙ'. Δημητρίου και Άχειροποιήτου- άγ. Παρασκευης) ησαν οί μεμονωμένοι κρίκοι, οί συν

δέοντες την άρχαίαν και την βυζαντινην περίοδον.

Κατα τα τελευταία έτη τυχαία εύρήματα κατα πρωτον και συστηματικαι άνασκαφαι

μετα ταύτα έφερον είς φως ίκανα μνημεία - ύπερ τα τριάκοντα -- άναγόμενα, ώς {Ια ίδω

μεν, είς τους μέχρι τού τέλους τού (ίου αίωνος χρόνους, ιΌίτινα επιτρέπουσι πλέον εις iΊμι'iς να

έξετάσωμεν αύτα ώς σύνολον και να διακρίνωμεν γραμμήν τινα {,ξελίξεως.

Α ί βασιλικαι αύται άνεφάνησαν κατα πρωτον είς πάσας σχεδΟν τας μητροπόλεις της

Έλλάδος, α'ίτινες ηκμαζον μέχρι των χρόνων τού 'Ιουστινιανου. Σειρα χριστιανικων βασι

λικων άνευρέlJη κατα τας ενεργουμένας άρχαιολογικας άνασκαφας εις τα άρχαία κέντρα,

διότι εις δλους σχεδΟν τους όνομαστοτέρουςτόπους της παλαιιίς λατρείας (Άκρόπολιν Ά{Jη

νων, Έλευσίνα, Δελφούς, 'Ολυμπίαν, Έπίδαυρον, Δωδώνην κλπ.) έ.πιίμενον ητο να ύψω{)ωσι

κατα τους άπο τού Μ. Κωνσταντίνου χρόνους χριστιανικοι ναοι είτε ϊ.ρησιμοποιη1Ίέντων

αύτων τούτων των άρχαίων μνημείων (οίον τού Παρf}ενωνος, τού ΈρεχΗείου κλπ.) είτε και

άνεγερ{Jέντων αΙJτοτελων κτισμάτων άφιερωμένων εις την νέα" λατρεία"'.

1 Πρβλ. τίις ά\'ωτέρω (Αί Ζριστιω'ικαί Θήβαι της Θεσσα

λίας, ΑΕ. 1929, σελ. 7 κέ.) :τροσαχ{)είσας καί υφ' {nιών μαρ·

Τυρίας :τερί βαρβαρικών έ:τιδρομώ\' είς τίις έΗη\'ικό.:;

χώρας.

2 Είς τίις ;ταλαιοτέρα; άρχαιο).ογικάς έρεύ\'α; έ\' Έί.ί.άδι

έλλ1Ί"ω\' καί ;έ,'ων άρχαιοί.όγω\· έ"εφα\'ίζο\'ΤΟ χρισHω'ιi~ίι

μνημεία. ατι\'α η δέ,' έτύγχα\'ο\' :τροσοχi"ις ή ήρμηνεύο\'το ώς

μ\'ημεία τών έσχάτω\' ρω~ιαϊκώ\' χρό\'ω\" οϋτως ό Καββα

δίας (ί\'ευρ~)\' χριστια\'ι:ι.Ι1\' βασιλικιι\' έ\' Έ:τιδαύρ~ έξέi.α

βε\' αίΗι]ν ώ; β(λΟιί.ικη\, 'Αγοράς ρωμα'ίκών χρό\'ων (ΑΕ,

1918 σ, 172 κέ. :τρβί.. Σωτηρίου έ\' Πρακτ, 'Α:ι.αδ. 'Λ6ηνώ\',

4, 1929, σ. 91 κέ,) καί :ι:αλαιότερο\' ό Κουμανούδης <Ϊ\'ασκά-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:59 EEST - 52.53.217.230



ΑΕ 1929 ΑΙ παΑα.οχρ." ..αν."αΙ βα".Α."αί της ΈΑΑάδος.

Άφ' έτέρου έτέρα σειρα χριστιανικών βασιλικών ιιλitεν είς φώς και είς τόπους, περί

τϊις άκμϊις τών όποίων έλαχίστας μέχρι τούδε είχομεν είδiισεις, ώς έν ταίς itεσσαλικαίς

Θτιβαις (Νέ(.L Άγχιάλφ) κ, άλλο

Αί μέχρι τούδε είς έλληνικας χώρας έλθούσαι είς φώς παλαιοχριστιανικαιβασιλικαι

είναι αί έξης:

Α' Έν Στερεq. Έλλάδι και Eύβoί~. (ι' 'Ει' Άδψ'αις: Πλiιν τϊις γνωστης μετατρο

πης τών άρχαίων μνημείων: Παρtlενώνος, Έρεχ8είου, Άσκληπιείου" Θησείου, και ναού

Δήμητρος και Κόρης έπι τού λόφου της"Αγρας 2. προσδιωρίσtlη έσχάτως ιί)ς αύτοτελες χρι

στιανικον μνημείον το κεντρικον κτίσμα της ΒιβλιοΜικης τού Άδριανού, άνευρέtιη παλαιο

XQLotIaVIxil' βασιλικiι είς το προάστειον του. Άδριανού παρα το 'Ολυμπιείον, και τέλος

άνεφάνησαν τμήματα δύο έτέρων βασιλικών, (r)v τι μία είς τους πρόποδας τού Λυκαβηττού

και ή έτέρα παρα το σημερινον μητροπολιτικον μέγαρον 3,

β' Είς τιi περίχωρα τώl' Άf}ψώl' καί είς tiIV ίίπαιt!ρον καt!όλoυ 'AttIXlIV άνευρέtιησαν

πολλαί άξιόλογοι μι:ν άλλα κατα το πλείστον μικροτέρων διαστάσεων χριστιω'ικαί βασιλικαι

(έν 'Eλευσίν~ έν Άλιμούντι, έν Γ!,υφάδι;ι, έν Καλυβίοις Κουβαριί και έν συνοικισμψ 'Ολύμ

που παρα το Λαύριον),

,.' 'Εκ τών παλαιοχριστιανικών μνημείων τίις λοιπϊις Στερε(ίς Έλλ(ίδος ιΊλtlον είς φώς

μέχρι στιμερον χριστιανικαι βασιλικαί: έν Δαφνουσίοις τϊις Λοκρίδος, έν Ύπάτ1l (βασιλικιι τού

Ί-Ιρω1\ίωνος) και έν Δελφοίς (ένταύtlα πιtlανώτερoν είναι, δτι έγένετο μετατροπιι της βασι

λικϊις της ρωμα'ίκης άγορας είς XQLOtIaVIXlIV έκκλησίαν, έξιΊς προέρχονται κατα το πλείστο\'

τα ίιπο Lalll'ellt έξετασt!έντα γλυπτά),

δ' Έν Εύβοίq. πλiι\' τίις βασιλικης τϊις (ίγίας Παρασκευϊις, παραμορφωtlείσης δι' έπι

σκευώ\' είς φραγκικοι'ς χρόνους4, γ\'ωρίζομεν μέχρι τοί,δε tII\, ί\παρξιν έτέρας χ()\στια\'ικϊις

βασιλικης έ\' Λίμ\'l1, μιι έξετασtlείσης είσέτι (διασιιιζεται εύρεία ήμικυκλικιι άψίς μετα ψηφι

δωτού δαπέδου, ην καταλαμβά\'ει στιμερον το \'εώτερον ναίδριον της Ζωοδόχου 11ηγης).
Έν Πελoπoννήσ~, ά\'εφά\'ησαν μέχρι τούδε χριστιανικαί βασιλικαι είς τα άρχαίιι

ίερά: Έπιδαύρου, 'Ολυμπίας και είς τας πόλεις: Κόρι\'tιον, Άργος, Μαντίνεια\', Νεμέω',

Τεγέαν καί Γεράκι (πλιι\' ιών βασιλικώ\' Έπιδαύρου 'Ολυμπίας καί Κορί\'80υ αί λοιπαί δε\'

;ctoo\, τό χε\'τριΧό\' χτίσμα τiΊς βιβλιο6ήχης Άδ(Ηω·ου έ\·

-A6ή\'uις έΙέλαβε χuί αύτός τούτο <uς ρωμα'ίΧό\' (πρβ>..
ΠΑ Ε. 1885 ο. 17 χι" εΤΕΡΟΙ δέ άρχαιολόγοι τά\'!υ(Ηοχόμε\'α

έ\· ταίς ά\'ασκαφαίς τω\' :τα).uιά χριστια\'ιχά άρχιτεχΤΟ\'ιΧά

χuί διακοσμητικά γλυπτικά μυ.η μετετό:τιοω' έκ τώ\' τόπω\'

τής εύρέσεως αύτώ\' χιιί ούτω πλείστιι σημείιι έρεύ\"'Ις έξη.

φω'ίσ'6ησω" Έξιιίρει1ι\' άποtεJ.ούσl διά τούς άρχαιοτέρου.;

ιιρχιιιολόγους οί J~aIIrt'tH χιιί Strl)"ι:ο\vskί, οίΤI\'ες διό τώ\'

μελετώ\' τω\' περί χρισΤΙΙΙ\'ιΧώ\' Λε).φώ\· χιιί της 'Αχροπό.

λεω; τώ\' 'Α'6φ,ώ\· (l.atlreIH, J)eΙμΙle~ claretieIH)e~ έ\· HCH
ΧΧΙΙΙ, 1900, σελ. 206 χέ.χαί gtrz~'go\\'ski, Akrol,olis ίιι

altcIIr. Zeit έ\· :\lίnei1. d. detιtsclI. arcII. II)stittlts ΧΙ\".

1899. σ. 271 χέ.), έστρεψω' τήν προσοχή,· είς τά Χι\"Ι1τό

εύρήμιιτα, έ\·φ οί έΗφ'ε; ιiρχuιοJ.όγοl ε(χο,' στρέψει τή\'

προσοχή,· άπ' άρχίις είς τός πιιλuιoχριστιω'ικύς έπιγριιφός

(:τρβί., ί.. χ. Κουμω'ούδη, 'Αττικής έπιγριιφιιί έπιτύμβιοι.

'A'6ίι\·uι, 18ί1, Ε\'6ιι παρατί6εντuι χιιί 85 χριστιω'ιχιιί έπι·

γριιφιιί χιιί πιιλιιιότερο,' Πιττάχφ' έ,· ΑΕ. r·. 1856 σ. ~Hi>

καί όJ.λ.).

Ι BJ.. r. Σωτηρίου. Ευρετ,ιριο,' τώ" μεσιιιω"ικώ\' μ\'η'

μείω\' της ΈHάδo~, i. ά, Α'. σεJ.. 47 (είκ. ~3 χιιτά τός ά"ιι

σκιιφός τού 1.8Inllerι έ,· HCH, Ι (1887) σελ, 121 Πί\·. νι,

νll), Είς τό χεφ. τούτο γί,'Ο\'Ται πιιραπομπιιί μό"ο,' είς τά

μ"ημείιι, α.ξι\·α δέ\· έξετάζομη έ"τuιί'6ιι, δι' ο,',; '.όγο\'ς

άμίσως λέγομε,' έ,· τφ χειμέΗΡ' είς τά έξετιιζόμενα χατω

τέρω μνημείιι πιιριιτί'6rτuι ή σχεΤIΧ)l βιβλιογραφία.

2 Βλέπε σχεδιάσματιι τού ίξιιφιι\,lσ6έ\'τος "αιδρίου

τούτου έ,· Sttaart et Re,'en. TlIe tlntifJIIities ΟΙ .",tIIeI)9.
ι.οl)dοι) 1762. Ι cIIaIJl. 1I μι' Ι· \"11.

3 Πρβλ, Ευρετήριο,' έ. ά, σελ. 5:. κί. (ή βιισιλική τού

Λυχιιβηττού έχ τού άρθρου τού Strl)'~o\\·ski. έ\· RiiIIl.
QιιarιaΙ~cΙιrίft τού έτους 1890 σ. Ι χέ.).

οι Βί.. περιγριιφή\' ύπό StrΖ)'ι:ο,\'skί, έ" Δελτίφ 'Ιστορι

κής Έ.αιρόας 2 (1885) σ. 711 κΙ
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εχουσιν είσέη έπαρκώς έρευνη&η, γνωστα δε είναι κυρίως τα εκ τών μερών τούτων προερχό.

μενα παλαιοχριστιανικα γλυπτα μέλη)l.

Έν Θεσσαλίg, άνεφάνη άκμαίον χρισηανικον κέντρον έν θήβαις (Ν. Άγχιάλφ), δπου

iιλ&ον είς φώς δύο μεγάλαι βασιλικαΙ καΙ τρία ετερα παλαιοχριστιανικα μνημεία μη έξετα

σδέντα είσέτι 2, άνευρέ{tησαν προσέτι χριστιανικαί βασιλικαί εν Δημητριάδι, είς &έσεις Θεο

τόκου καί Λά'ί παρα τα χωρία Άργαλαστη και Μπρομύρι του Πηλίου, πι&ανώς δε ύπάρχει

βασιλικη καί είς το φρούριον Ί'ρικκάλων άποδιδομένη είς τον άγιον Οίκουμένιον 3,

'Εν Ήπείοφ όμοίως άνεφάνη ακμαίον χριστιανικον κέντρον εν Ν ικοπόλει μετα δύο

μεγάλων βασιλικών, dνευρέ&ησαν δε καΙ βασιλικαί εν τφ Ιερφ της Δωδώνης, εν Παραμυ

{)ίg καί εν Βουl1ρωτ(ρ4.

Έν Mακεδoνί~ πλην τών μόνων έν ~Eλλάδι διασω{}εισών άκεράίων παλάιοχριστιανι

κών βασιλικών Θεσσαλονίκης (άγίου Δημητρίου καί Άχειροποιήτου) dνευρέ{}ησαν αύτό&ι

τα {}εμέλια καΙ έτέρας β. έν &έσει Τούμπα. Έν tiΊ λoιπfi Μακεδονίq. άνεφάνησαν μέχρι τούδε

δύο άξιόλΟΥΟΙ βασιλικαί εν Δίφ παρα τους πρόποδας τού 'Ολύμπου (εξ ων ή μία μόνον άνε

σκάφη) τρείς ετεραι βασιλικαί είς τούς Στόβους της βορείου Μακεδονίας της άνηκούσης

σήμερον είς την Σερβίαν 5, γνωστη δε εΙναι καΙ 11 βασιλικη έν Φιλίπποις.

Τέλος έν ταϊς έλληνικαίς νήσοις προσδιωρίσ&ησαν χριστιανικαί βασιλικαί εν Kερκύρ~

(βασιλικη Παλαιοπόλεως), εν Κυ&ήροις (βασιλικη άγ. Γεωργίου Παλαιοπόλεως διασ~ζoυσα

τμήματα ψηφιδωτού δαπέδου παραμορφω{}είσα δι' έ..-τισκευωνΥ', εν Σάμη Κεφαλληνίας,

(τμ11ματα προσκτισμάτων παλαιοχριστιανικού μνημείου μη μελετη&έντα είσέτι), έν Αίγίνη,

Θήρg 7, Μήλ<ρ8, Κρήτη (είς Λεβηνα, διακρίνονται δε καί άνεξέταστα παλαιοχριστιανικα

λείψανα εν Χερσοννήσφ)9 εν Χίφ (δύο βασιλικαι), εν Λέσβφ (τέσσαρες βασιλικαι), έν

Σάμφ 10, Ρόδύ) 11, Κέι:ρ 12, Κ(ρ 13, Καρπά{}<ρ, Λήμνφ καί Θάσφ.

ΠολιλοΙ εκ τών μέχρι τούδε μελετη&έντων παλαιων τούτων χριστιανικών ναων εΙναι

εύρυχωρότατα κτίσματα, λαμπρώς κεκοσμημένα δι' άφ{)όνου γλυπτικού διακόσμου καΙ λαμ-

1 Δια τά παλαιοχριστιανικά γλυπτά "Αργους και Mαντ~

νείαςπρβλ.::'>1 i1\el, Ecole grecqι.e έ. ά. σ. 2' διά τα λείψανα

τής βασιλικής Ιν Νεμέα βλ. C. Blegen, Excavations θΙ

NCII1ea 1926 έν ΑΠ1. Journal οί arch" ΧΧΧΙ, 1927, σ. 482
κΙ καί είκ. g. τη~ βασιλικης της Τεγέας (άγ. 'Ιωάννου του

Προβατηνου) δημοσιε1ίονται προσεχώς τα λείψανα υπο

Όρλάνδου, της δε βασιλικής του Γερακίου (τών άρχαίων

Γερον{}ρών) σ,ό1;ονται τμήματα τοίχων έν 'Οέσει <παλαιά

Μητρόπολις> νοτίως του χωρίου, άηνα θέλω προσεχώς διευ

κρινίσει καΙ δημοσιεύσει έν tfi περΙ Γερακίου μελέτη.

2 Πρβλ. Γ. Σω~ηρίoυ, Αί χριστιανικαι θηβαι της θεσ·

σ(~λίας ΑΕ 1929, σ. ]3 κέ.

3 ΕΙς την άνατολικήν πλευράν το'; φρουρίου καί παρά την

εισοδον διακρί"ονται έλάχιστα τμήματα τοίχων χριστια'loΙ'

Μυ ναου καί φ"έαρ. υπό τών έγχωρίων τιμώμενα ώς λείψανα

του ναου του πολιούχου τών Τριχκάλων άγίου ΟΙκουμενίου.

4. 'Εν Βουδρωτφ τής 'Ηπείρου (ίιπαγoμένfι! σήμερον εΙς

την 'Αλβανίαν) άνευρέ'Οησαν υπό τών 'Ιταλών (UgoIίni)

βαιττιστή'Ηον καί παλαιοχριστιανικα λείψανο.

5 Πρβλ. Egger. Die stadιiscl1e Kircbe ιη Stobi έν

ja]n"esb. d. usterr. arcb. 1nsιitllls XX1V. 1928, σ. 42 !ξ.

6 Π"βλ. r. Σωτηρίου, έν Κυ'Οηρα'ίκϋ Έπετηρίδι 1923
σελ. 3Ι4.

7 Βλ. Hi11er \'. Gaertringen, Thers, Ber1in, 1904 σ. 19δ

κΙ fνftα παρατίΟεται (εΙκ. 213) καί σχέδιον της βασιλικης

παραμεμορψωμέI'1]ς δι' έπισκευών καί προσ1ιτισμάιων.

8 Είς -&έσιν ΚλΤμα (άρχαίαν πρωι. τής νήσου, ~νftα καί ή

υπ' έμοϋ εσχάτως έρευνηi}εΤσα Κατακόμβη, βλ. Πρακτ.

Άκαδ. Άfιηνών i) (1928) 0.88 'IIi.) άνευρέ6η ή κολυμβήΟρα

βαπτιστηρίου χριστιανικης βασιλικης μη άνασκαφείσης

(ΑπηηΑI οί Britisch School ΙΙ -189~i6 σ, 155 κέ.), ης το.

6εμέλια εΙχε παρατηρήση ήδη δ Ρrοkescl1-0sΙen (Denk
,,'urdigkeiιen r -1825 - ο. 537)· βΑ. και περί ετέρων παλαιών

έκκλησιών Μήλου έν ABS έ. ά. σ. 63 κέ.

9 την πληροφο"ίαν περί λειψάνων πολαιοχριοτιανικής

βασιλικής έν Χερσονήοφ Κρήτης όφείλω εΙς τον εφορον

Σ. ]',{αριηiτοl·.

10 Ja11r1). d. arch. IlJst. Arcbaotogisclle Anzeiger Ι92Τ

ο. 399 ενί!α παρατί-3ενται δεξια τοϋ μεγάλου ναου το.

διευκριl"ισ'θέντα χριστιανικά μνημεία, ων ά"αιιένεται ή

δημοσίευσις.

11 Λείψανα βαοιλικής μεια βαπτ.οτηρίου εν Ίαλύσω

άνασκαφα1. 'Ιταλών ιίδημοσίευτοι.

12 Βλ. έ,· BCH, 1905 σ. 8Β5 fig. 4.
13 Παρά Herzog, Jahrb. d. Inst. 1903, Archao1. Anzei

ger 4.

.'- "-'.
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πρας κατασκευης μωσα'ίκών δαπέδων!, περιβαλλόμενα συχνότατα ύπο σειρας προσκτισμάτων

(βαπτιστηρίων, σκευοφυλακίων, 1(ατηχου μενε ίων, λουτρώνων κλπ.), δι' cbv καταδεικνύεται t]

ακμαία εκκλησιαστικη και καλλιτεχνικη ζωη τών χωρών της "Ελλάδος, μη ύπολειπομένων

τών λοιπών συγχρόνων κέντρων: Αιγύπτου, Συρίας, Παλαιστίνης, Μικρασίας κλπ.

'Ι-Ι ακριβης χρονολογία της ίδρύσεως αυτών κατα το πλείστον ελλείπει, δυνάμε{)α εν

τούτοις εκ της μορφης και της εξελίξεως του αρχιτεκτονικου των σχήματος και της τεχνοτρο

πίας των γλυπτίον καΙ τών μωσα'ίκών των δαπέδων να ε'ίπωμεν, δτι όλίγαι ανάγονται εις τι)ν

40ν αιώνα, ή μεγάλη δε οικοδομικη δρμΎ] παρατηρείται κατα τον σσν αιώνα, εις ον ανάγεται

δ μεγαλύτερος αρι-&μος τών αναγραφομένων ενταυ{)α βασιλικών, είτα δε καΙ εις τον Βον αΙ

ητοι την εποχην του 'Ιουστινιανου. Κατατα τέλη του 6 ου καΙ μέχρι τών μέσων 'ϊσως του 7"1'
αι. εχομεν μάλλον επισκευας βασιλικών του 5ου αιώνος.

Κατα τον Ίον καΙ τον 8 0ν αιώνα, φαίνεται, δτι έλάχιστα χριστιανικα μνημεία παρέμειναν

(Ητικτα ερειπω'θέντα καΙ ταυτα σι,ν τφ χρόνφ, εις πλείστα δε παρατηρείται βιαία ?(ατα

στροφη καΙ ιδίως πυρκσ:ίαΙ (τα περισσότερα τών αρχιτεκτονικών των μελών εύρίσκονται

ασβεστοποιημένα), δφειλόμεναι προφανώς εις τας βαρβαρικας επιδρομάς (βλέπε την περι

γραφην τών ερειπίων των δύο βασιλικών τών {}εσσαλικών Θηβών). Δεν εχομεν έπομένως

εις τα άνευρε{)'έντα ταυτα χριστιανικα μνημεία της "Ελλάδος πλήρη κτίρια, αλλ'

περισω-θέντα μόλις εις μέγιστον ϋψος 1 - 2 μέτρων. Ή επελ{)·ουσα δμως βιαία αυτ[ον κατα:ψίι

μνισις και ή μετα ταύτα ερήμωσις άφηκαν εν.πολλοίς άνέπαφα τα κάτω μέρη τών ναο)ν

και μέρος τών dQXLtExtoVLXfuv των μελο)ν οϋτως, ώστε σπουδαία ι λεπτομέρειαι, αφορο)σαι

την μορφην καΙ διάταξιν τού εσωτερικου των ναών, του ίερου βήματος αυτων, της διωω

σμήσεως τού δαπέδου και των προσαρτημάτων των να ελ-&ωσιν εις φώς.

Οϋτω δια τών νέων τούτων μνημείων πληρουται εν μέγα κεναν της αρχιτεκτονικης το)ν

χωρων της Έλλάδος, προστί{}εται δε εν κεφάλαιον εις την ίστορίαν της παλαιοχριστιανικης

άρχιτεκτονικης (όσον ελλειπους ακόμη δια την πλήρη γνωσιν της Βασιλικης.

Είναι άλη'θές, δτι εκ τών άνωτέρω κατονομασθέντων ύπερεξήκοντα τούτων παλαωχρι

·στιανικών μνημείων των έλληνικων χωρων, τών μέχρι τουδε γενομένων γνωστό)ν, ατινα

κατα το μάλλον η ηττον άνή?ωυσιν εις τας άνωτέρω εκ φιλολογικών JCYJyGJV γνωστας παΛαιας

χριστιανικας κοινότητας, το Ι1μισυ σχεδον τούτων εχει διευκρινισ{)η' των λOLι,ών είναι σήμε+

ρον δύσκολος ή λεπτομερης ερευνα καΗ' δσον αλλα εκ τούτων εχουσι (ελείως εξαφανισtΗj

(ό)ς είναιτα επι τού χώρου του Άσκληπιείου παρα τους νοτίους πρόποδας της Άκροπόλεως

Ά{}ηνων χριστιανικα μνημεία, δ ναας Δήμητρος και' Κόρης επι τού λόφου της 'Άγρας κ.α.),

άλλα εχουσιν ύποστη παραμορφώσεις δια μεταγενεστέρων επισκευων και προσθψ(ών (ως

είναι ή βασιλικη της άγ. Παρασκευης εν Χαλκίδι, δ ναος του άγ. Γεωργίου εν Παλαιοπ6λει

Κυ{)ήρων κ. α.), εξ αλλων μνημείων πάλιν εχομεν μέχρι τουδε μόνον ενδείξεις (γλυπτα καΙ

μέρη χριστιανικών κτισμάτων, ως είναι αί βασιλικαί: 'Άργους, Μαντινείας, Νεμέας,

Γερακίου, τρία μνημεία τό)ν 'θ'εσσαλικών Θηβών μη εξετασθέντα εισέτι, ως καΙ τα εν φρουρίφ

Τρικκάλων, εν Σάμη Κεφαλληνίας, Μήλφ κ. α.), καΙ τέλος αλλα δεν εχουσιν εισέτι τελείως

ερευνη'θη καΙ δη μοσιευ{Jη (ιος είναι τα εύρε{lέντα εν ταίς ανασκαφαίς των 'Ιταλών εν 'Ιαλύσιρ

1 'Γην έξέτασιν και σημασίαν τοίί γλυπτικο;; διακόσμου τα/ν

βασιλικών της 'Ελλάδος, οπως και το)\' μωσαϊκών δαπέδων,

δεν συμπεριλαμβάνομεν ένταίί{)α' {}α έξεtάσωμεν και ταίίτα

μετ&. την συμπλήρωσιν τώνανασκαφών,ο)ςλέγομεν κατωτέρω~
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!>όδου, έν ταίς άνασκαφαίς της Γερμανικης σχολης έν Σάμ<!> και τα έν κφ, Κέ<!> και αλλ.).

Ήμείς ενταύ{}α, δημοσιεύοντες την σειραν τών όπωςδ1Ίποτε καλύτερον μέχρι τούδε

έρευνη{}εισών βασιλικών της Έλλάδος, ου μόνον τών κατα τα τελευταία έτη άποκαλυφ{}ει

σών άλλα και τών παλαιοτέρων, επιχειρούμεν μίαν πρώτην κατάταξιν αυτών άπο άπόψεως

τύπων και φέρομεν εις φώς τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικα τόσον εις την άρχιτεκτονικήν των

καΜλου δσον και εις τα μέρη των, 'ίνα καταδειΧ{}ΊΊ κατα πόσον εΙναι ένιαίος ό χαρακτηρ

τών έλλαδικών μνημείων και ποίαι εΙναι αί διαφοραι και ΙΙ σχέσις των πρ()ς δμοια μνημεία

(ϊ.λλων χωρών.

Πολλα και εκ τών παρατι{}εμένων μνημείων έχουσιν άκόμη άνάγκην πληρεστέρας άνα·

σκαφης και ερεύνης, πλ1lν δε τών άνωτέρω άναφερομένων ύπάρχουσιν ενδείξεις, δτι και είς

ίκανα αλλα μέρη της Έλλάδος κρύπτονται παλαιοχριστιανικαι βασιλικαί. 'Όταν εις το προσε·

χες μέλλον τα νέα ταύτα μνημεία τελείως άποκαλυφ{}ώσι έχομεν ύπ' όψει να προβώμεν εις

δε.υτέραν τελειοτέραν δημοσίευσιν αυτών μετα λεπτομερών σχεδίων και φωτογραφιών εν

συνεργασίl! μετα τού συναδέλφου και άρχιτέκτονος Α. Όρλάνδου.

Αί βασιλικαι της Έλλάδος εΙναι πασαι έλληνιστικού τύπου, παρουσιάζουσι δε την ποι

κιλίαν και Τ1lν εξέλιξιν τών μορφών, α'ίτινες εΙχον ήδη διαπλασ{)η και εφαρμοσ{}η εις τα

κτίρια τού' Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Τας βασιλικας ταύτας δυνάμε{}α να διαιρέσωμεν εις δύο όμάδας :
]. Εις τας βασιλικας τας εχούσας τον άπλούν έλληνιστικον τύπον και

2. Είς τας βασιλικας μετα εγκαρσίου κλίτους, εις τας όποίας συμπεριλαμβύ.νομεν και

βασιλικας έχούσας προβληματικον τον σταυρικον τύπον.

'Ιδιαιτέραν όμάδα άπαρτίζουσιν αί εκ μετατροπης άρχαίων μνημείων προελ{}ούσαι χρι

στιανικαι βασιλικαί, ας και προτάσσομεν ενταύ{}α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: Β'

BΛ~IΛIKΛI f.K ΜΕΤΛΤΙ>ΟΠΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ MNHMf.IΩN

. Αί βασιλικαι αί προελ{}ουσαι εκ μετατροπης ναιiΊν της ύ.ρχαιότητας εις χριστιανικας

εκκλησίας έχουσι κοιν()ν γνώρισμα τον άντί{}ετον προσανατολισμ()ν και την προσΜlκην της

άψίδος εις το μέσον της άνατολικης του άρχαίου προνιίου πλευρας. TiJ σχϊjμα τούτων, ώς

και τών εξ αλλων μνημείων Τ11ς άρχαιότητος προελ{}όντων παλαιών χριστιανικών ναών,

εξαρταται εκ της μoρφϊjς τού άρχαίου οικοδομήματος και προσαρμόζεται προς τούτο δΙΙL

διαφόρων λύσεων.

Οί oίJτω μετατραπέντες εις χριστιανικας εκκλησίας γνωστοι εις {ιμας άρχαίοι νααι

χωρών της Έλλάδος εΙναι κυρίως ναοι τών αρχαίων •ΛΗηνίϊn' ('Α ΚQοπnλεως και αστεως),

ελάχιστοι δε εις \'1Ίσους (ώς εΙναι λ. Ζ. τΙ) ίερον του] [υΟίου 'Απόλλωνας εν ~ικίν<!»' μετεΤQά

πησαν δμως εις εκκλησίας, ώς εϊπομεν, και κτίσματα fτέρας ΖΡ1Ίσεως (τΙ! λεγ6μενον Ι χ. εργα

στήριον του Φειδίου εν ΌλυμπίΙ! κ. αϊ-Ι) ι.

1 Εί; τι! Ζατωτέρω έξεταζόμnα άρχαία μ\'ημεία !:ιέ"

συμ:τεριλαμβύ.\'ομη, δι' οϋ; λόγου; εϊ:τομεν άνα/τέΡα/, τό"

έξαφω'ιο6έντυ. τ~ 17ί9 ύ:r.Ο Χυ.σεχil \'αο\' Δt'ιμητρο; Ζυ.ί

Κόρης έ:τί (Ου J.όq;ου τiις "'Λγριι; έν ''\\}ι'ι,'ως, κω το"

• ,'α(n' το\ι Ι1υ3ίου Ά:τόίοί.α/"Ο;' f\' ΣιΖί,,<!-Ι (τό" τελευταίο\'

καί διόtι βλέ:τομε\' αύτον μεταβεβλημέ,'Ο\' είς μο,·όκλιτο\'
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'Ως προς τον χρόνον της μετατροπης τών μνημείων τούτων εις χριστιανικας εκκλη

σίας δεν εχομεν μεν άσφαλείς πληροφορίας, ύποΗέτομεν ομως iin αϋτη συνετελέσ{}η κατα

τον 50\' κυρίως αΙ άπο τών χρόνων ίσως τού Θεοδοσίου !3' καΙ έξϊις, αν λάβω μεν ύπ' όψιν

τα διατάγματα τών χριστιανών αύτοκρατόρων κcιτα της ε{)νικης {)ρησκείας, ίδίQ. δε το εκδο

{)εν τιρ 4~(i, το fπιβάλλον την εξάγνισιν τών άρχαίων ίερών δια τού σημείου τού σταυρού

(Codex tl1eodos. εκδ. Gol1lifl'edi νιι, σ. ~63).

τα σπουδαιότερα τών εις χριστιανικας βασιλικας μετατραπέντων μνημείων της άρχαιό

τητος εν 'Ελλάδι εΙναι τα έξης:

1. Παρ1}ενών.

ΊΌ κυριώτερον μνημείον της ύμάδος ταύτης εΙναι δ περίφημος ναος της Άκροπόλεως

τών ΆΗηνών, ό Παρ{)ενιΟν.

'() άρχαίος Παρ{}ενοιν δια σπουδαίων εν τιρ fσωτερικφ αύτού μετατροπών μετεβλΥI{)η

εις χριστιανικην βασιλικην επ' όνόματι ίσως της τού Θεού Σοφίας κατα ;ιρώτον, εΙτα δε της

Παναγίας Ά{)ηνιωτίσσης. ΤΟ εις χριστιανικην βασιλικην μετατραπεν άρχαίον μνημείον

εΙχε τρία κλίτη, ύπερφα καΙ δύο νάρ(}ηκας (κυρίως ΠαρΟενώνα καΙ <Ίπισtlόδoμoν),προστε

{)είσης εις το μέσον της άνατολικης πλευριΙς τού σηκού, εν{)α ίιτο ή πύλη τού άρχαίου ναού,

μεγάλης κόγχης εσωτερικώς ήμικυκλικης καί εξωτερικώς τρι.,τλεύρου εξικνουμένης μέχρι τών

κιόνων τού άρχαίου προνάου (είκ. 2). 'Εκ τών μετατροπών τούτων τα μόνα διακρινόμενα

σιιμερον- μετα τον καΟαρισμον τού μνημείου εκ τών χριστιανικών λειψάνων- είναι (πλην

μεταγενεστέρων τινών ίχνών: βυζαντινών τοιχογραφιών τοί, νάρΟηκος, φραγκικού κωδωνο

στασίου-τουρκικοϋ μιναρε) κονιάματα τινα εκ της άψίδος επι τού δαπέδου τού προνάου,

ελαφρα λαξεύματα δια τας βάσεις κιόνων επι τού δαπέδου τοϋ κυρίως ναού καΙ ή {}έσις της

πύλης της άγούσης ά;το τού νάρ{)ηκος-κυρίως Παρ{)ενώνος - εις τον ναον- έκατόμπεδον '.

ΤΙ βασιλικη περιγράφεται ύπο τών περιηγητών ώς σκοτεινη καΙ {)ολωτη εν άντι{)έσει

προς τον επικρατούντα εν 'Ελλάδι τύπον της ξυλοστέγου, τον εχοντα ύψωμένον καΙ άπλέτως

φωτιζόμενον το μέσον κλίτος. 'Επίσης δια τους έλλαδικους ναους εΙναι σπάνια τα περιγρα·

φόμενα εύι'Ηα έπιοτύλια ανω{)εν τών κιόνων, οί μαρμαρένδυτοι {)όλοι ώς καΙ το σύστημα της

ύποστηρίξεως αύτών δια παραστάδων εις τους τοίχους καΙ άντερεισμάτων εν είδει τόξων,

συνδεόντων τους εξωτερικους τοίχους προς τους κίονας τού περιστυλίου' πάντα ταύτα εγέ

νοντο εκ λόγων άνάγκης, i]τoι προσαρμογης προς το άρχαίον κτίριον καί προς το ύλικόν,

δεν εΙναι δμως άπίtlανoν ή άλλαγη τών κιόνων καΙ της στέγης να εΙναι μεταγενεστέρα της

άρχικης μετατροπης.

'11 μορφη τού εικονοστασίου, άποκλείοντος κα{)' iίλoν το πλάτος την βασιλικήν, ώς

\'ιι.ό" μετά τρούΗο,,' πρβλ. Λαμπάκη, λJeιlιοίrs etc. At}Iel1es

1902, σ. 4 είκ. [)- 6). Έπίσης δέ\' παριιτί6ε\'ΤΙΙΙ καί μ\'ημεία

μη διευΧΡι\'ιο6έ\'τα είσέτι, ώ; εI\'uι ή βιισι).ική τώ" Δελφώ\'ι

ητις, ώς εΙ.,ομε\· καί ά\'α/τέρω, ;'tρέ;τει \,' <1"ιιζητη6iι είς τη\'

ρωμα'ίκή,· άγορά,' δε;ιά τού ίεροϋ, καί τέi.oς μ\'ημεία, περί

τώ" ό:τοίω\', Ε\'εκα της γε\'ομέ"ης καταστροφης τώ\' ΧΡΙOtια·

"ικώ\' τω\' λειψά\'ω\' ούδέ\' σ~μερo\' δυ\'ιιτιιί τις \'ά συ\'α,

γάγη (ώς εΙ\'ΙΙΙ το Άσκλη:τιείο\' κάτω'6ε\' της Άκρο:τόί.εως

τώ\' ';\'6η\'ώ\·).

1 Λε:ττομερη :τεριγραφή\· τ(71\· γnομέ\'ω\' έ\' τιρ Παρ'6ε·

\'ώ\'l μεταβοί.ώ\· βλέ:τε έ\' Ad. :Micllat1is, J)er Partllenon.

J,eίμΖίι.;- 18ίΙ, σελ. .j5 κ. έ. ε\''6ιι ή :τιιριιτι'6εμέ\'η κιιί έ\'τιlϋ'6α

κάτοψις έκ :τεριγραφώ\' :τεριηγητ6)ν" :τρβλ. χαί r. Σωτη

ρίου, Ενρεη'ιριο\' τώ\' μεσωω\'ικώ\' μ\'ημείω\' ,ης ΈΗάδος,

ΛΌ 'A'6i1\'UI 192ί, σ. 34 ε\''6α :ταρατί'6ε\'ΤΙΙΙ κιιί τά γλυ:ττικά

καί ζωγραφικά λείψω'α τοϋ χριστια\'lκοϋ Πιιρσε\'ώ\'ος, ώς

καί αί ν:τάρχουσιιι :τερί τοϋ μεσιιιω\'ικοϋ Παρ'6nώ\'ος

;τί.ηροφορίαι.
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σημειούται έν τϋ κατόψε~ δεν είναι βεβαία, διότι πλην τού Άνωνύμου, δστις άναφέρει τήν

<ώραίαν πύλην» ούδεις έκ τών περιηγητών είδε το τέμπλον, διότι τούτο είχεν έπ'ι τών ήμε

ρών των άφαιρε{!η ύπο τών Τούρκων. ΤΟ σύν{!ρονον εΙς το σύνη{!ες σχημα κατείχε το ήμι

κύκλιον της άψίδος, έκατέρω{!εν δε δύο κίονες έξ Ιάσπιδος σί'.ετικώς μικρο'ι (ω\Ο μ. διαμ.)

έβάσταζον το τόξον της άψίδος, δπως μεμονωμένως παρατηρείται τούτο εΙς ί'.ριστιανικάς

τινας βασιλικας τών άρχών τού 5°" αί., ώς εΙς βασιλικας έν Salona Δαλματίας, 1 έν Sabratha
Τριπολίτιδος, εν{!α άντι κιόνων είναι μαρμάρινοι πεσσοί/ έν Πριήντι (μεγάλη Β.παρα το {!έα

τρον)3 και εΙς τήν πλαγίαν άψίδα της άρχαιοτέρας βασιλικης τού Άγίου Μην<1 ΑΙγύπτου'.

Ή μετατροπή τού Παρ{!ενώνος εΙς χριστιανικήν βασιλικήν δεν είναι γνωστον πότε

έγένετο' {!εωρούμεν τον Γ)ον αίώνα ώς τήν πι{!ανωτέραν έπΟί'.ήν έκ της τεχνοτροπίας μεγάλου

άρι{!μού χριστιανικών γλυπτών, (ίτινα εύρέ{!ησαν έν ΤΙΙ Άκροπόλει και άπόκεινται σήμερον

έν T<!J Βυζαντιν<!J Μουσείιρ ΆΟηνών.

2. Έρέχ1Jειον.

'Έτερον μνημείον της Άκροπόλεως τών Ά{!ηνών μετατραπεν εΙς ί'.ριστιανικήν βασιλι

κήν είναι το Έρέχ{!ειον.

Κατα τήν μετατροπήν τού Έρεχ{!είου άντικατεστά{!η ό άνατολικ(ις τοίχος αύτού δια

νέου φέροντος ήμικυκλικήν και έξωτερικώς(;) {Ιψίδα, άφτιρέ{!η ό άρχικος μεσότοιχος ό χωρί

ζων τους δύο ναους τού Έρεχ{!είου και έκτίσ{!η δυτικώτερον (έπι τού προστομιαίου) ό

τοίχος τού νάρ{!ηκος με τας τρείς αύτού πύλας. Ή βορεία πρόστασις έχρησιμοποιή{!η ώς

κυρία είσοδος, ή δε νοτία ώς γυναικωνίτης(;)'.

Ή βασιλική διτιρέΙΙη εΙς τρία κλίτη δια κιονοστοιχιών έκ τεσσάρων εΙς έκάστην κιόνων,

έξών οί πρώτοι προςάνατολας ήσαν πι{!ανώς πεσσοΙ (είκ.3). Οί κίονες, ώς ίκανώς άπέχοντες

άπ' άλλήλων, συνεδέοντο ίσως δια τόξων καΙ έβάσταζον το ύψηλότερον μέσον κλίτος, ξυλόστε

γον, φωτιζόμενον, ώς συνή{!ως, δια παρα{!ύρων. τα πλάγια κλίτη έφωτίζοντο δια στενών

παρα{J"ύρων, ι'λτινα 1jνοίχθησαν εΙς τους μακρους τοίί'.ους τού άΡί'.αίου κτιρίου. Οί κτιστοΙ

στυλοβάται Ύισαν κατα Ο.δΟ μ. ύψηλότεροι τού δαπέδου, εΙς τα διάμεσα δε τών κιόνων

ύπηΡί'.ον αντΙ -θωρακίων μαρμάρινοι δοκοΙ ί'.ρησιμοποιούμενοι ίσως και ώς κα{!ίσματα.

ΤΟ ίερον βημα {ιτο τριμερες άποχωριζόμενον δια τέμπλου, δπερ δεν περιωρίζετο εΙς το

μέσον κλίτος, άλλ' έί'.ώρει μέχρι τών έξωτερικών τοίχων άποφράσσον καΙ τα πλάγια κλίτη.

ΔΙΕσι;){J1j ή μαρμαρίνη βάσις τού τέμπλου έξ άΡί'.αίου ύλικού καΙ εν μέγα άνάγλυφον {!ωρά

κιο"" λαξεύματα εΙς τήν άνω έπιφάνειαν της βάσεως μαρτυρούσιν, δτι ύπηΡί'.ον κίονες έκα

τέρω{!ε\' της ώραίας πύλης, στηρίζοντες πι{Jανώς έπιστύλια καΙ εί'.οντες -θωράκια κατα τα;

βάσεις όμοίως εΙς τι). πλάγια κλίτη ύπηΡί'.ον κίονες μετ' έπιστυλίων (δπως λ.ί'.. το Ιουστινιύ.

νειον τέμπλον της Έκατονταπυλιιl'νης),ώς άποκα{Jίσταται καΙ ύπο Meritt ΤΟ τριμερες ίερο\'

καΙ το μέί'.ΡΙ τα)ν έξωτερικών τοίχων διηκον τέμπλον μαρτυρεί έπΟί'.11ν ά;το τού 'Ιουστινιανοί"

1 ΒΙ GerlJer, FOΓsc!nIl1geII ίη Salol13, Ι \\'ien 191ί είχ.41.

2 Β1.. R. Rartoccini, (;ni(}a <Ii SaI)ratlIlι, H,Olna· Μί·

lano, 1927.
3 Πρβλ. \Vίegantl, ΡΓίοηο, σ. 500.
4 C. Κ. KatιfInann, I>ie Menassta(}t, r Leip1.ig, 1910

είχ. 23.

5 Περί τω,· μετατρο:τών του Έρεχfl'είου είς χριστια\'ιχoiις

χρό\'ους βΗπε λεπτομερή περιγραφή\' έ,· tn τελευταίζΙ περί

τοϋ μ'11μείου μελέΤΌ της άμεριχω·ιχης άρχαιολογιχής σχο

λής: TlIe EreclIt1Iell1n, Caml)ri(lge ),(ass. 192ϊ, σ. 4a2 χΙ,

ε\'6α ύπ<ί.ρχει χαί πάσα ή προγενεστέρα ~ιβ).ιoγραφία.

πρβλ. χαί Γ. Σωτηρίου, ΕύρετιΊΡιο\' ε. ά. σ. 43 χέ.
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X,η~T1ANIKAI ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΠΡΟΕΛΘονΣΑΙ ΕΚ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ APXAIQN MNHMEIQN

..- -- ..
Ε/κ. 2.• Ο lΙαρΟενω.. ώς ΧΡΙOtιανική βαοιi.ική

(επί τής' Ακροπόλεως των Άt?ηvών).

Ι
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!

:ι
;

1ΙΙΕ
pjII~ 'iY

ι

Είκ. Η. Τό •Ερέχι?ειον ώς χριοτιανική βασιλική

(l:ιί τής ΆΚΡQ;τόi.εως των 'ΑI1ηνών).

Ι. • • •
•
• , ,, /

; -- ....< ,

Ει'κ. 4. Τό ΘησείΟΥ ώ; ΧΡΙOtιανική βασιλική

(εκ των μνημείων των αρχαι'ων 'A,9ΗVων).

~,

,.. ι:ιr~'~

Ι±Ι

C
Ι

•
~

ΕΙκ. :j. Τύ ί.ηόμ"'Ο1' ίΡΥαοιήριο,ι ιcιί' Φειδιου

ώς χριστιανική βασιλική

(έκ τών μνημείων τού ίεροϋ τής 'Oi.VJl."tiM).
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ΑΕ 1929

και έντεύ1'tεν. Με την χcονολογίαν αυτιιν (τέλος τού 6°0 αίώνος) συμφωνεί καΙ1Ί .εχνοτροπία

τού Itωρακίου καί τινες άμέλειαι και δυσαρμονίαι εις τιιν μετατροπιιν τού κτιρίου.

3. ΘησεΙον.

Τρίτον μνημείον των cl.ρχαίων 'Αθηνών μεrατραπεν εις χριστιανικιιν εκκλησίαν ε!ναι

το λεγόμενον θησείον.

Τι\ μνημείο\' τούτο, τι') διασφζόμενον μέχρι σlΊμερον ιί.ρτι(!nερον, μετετράπη εις μονό

κλιτον χιιιστιανικιιν βασιλικιιν τιμωιιέν1j\' είς (ινομα Τ01' ιίγίου l'εωργίου '. Ι1ρι\ς τούτο

μετεβλιlΒη και πιi.λιν ό προσανατολισμός δ ι'ιπισθΛδομος μετετράπη είς νάρθηκα, άνοιγείσης

είς τι\ κέντρον μεγάλης πύλης, τέσσαρες δε αλλαι μικρότεραι πύλαι IΊνοίΖθ1]σαν συμμετρι

κώς εις τας μακρας πί.ευρας του σηκου (είκ. 4). Εις τι') άνατολικι')ν μέρος τού άρχικού κτι

ρίου κατερρίφΩη δ τοίχος, εν{}α ήτο I1 :rύλη, και άφιιρέΟησαν οι δύο κίι))'ες τού προνάου,

άντικαταστα{}έντες δια τοίχου, άνατολικώς τού δποίου προσετέΟη μεγάλη πεντάπλευρος ιίψις

κατέχουσα ίίλον τι\ πλάtOς τού κτιρίου, άις σημεΙΟ1ΙΤαι τι' πι"ϊ)τον {,πι\ Stιιal't και Reνett 2

(εις νεωτάτους χρόνους II άψις κατερρίφθη και Ι) άνατολικιl πλευρ<'ι εφριi.χΩη δλόκληρο;).

ΈκατέρωΩεν της ΙΙψίδος εις τΙ) εσωπρικl)ν ό τοίχος σχιιματίζει παιιαστιi.δας, αίτινες εβάστα

ζον τι') τόξον της άψίδος. Λι παραστάδες αύται εις 'ϋψος ~ μ. φέρουσιν ε;ιίκρανα μετ' άναγλύ

φων εις τα; δύο πλευρας (άκάl·t}ους εναλλασσομένας με ύδρόβια και εν μέσιρ σταυρι')ν εις

άρίστην εργασίαν). ΊΌ εσωτερικι')ν της ιίψίδος Βα ήτο πάντως ιιμικυκλικι')ν ΟlΙΧΙ δε πεντά

γωνον (11ς σημειούται εν Stιιal't και Revett. Και τι') εξωτερικώς πεντάγωνον σχημα είναι

σπάνιοΙ' δια παλαιοχριστιανικους ναούς, άπω'τι!. εν τούτοις μενονωμένως, (ί)ς εν τϋ βασιλικΌ

Ul'sia1!a της Ραβέννης και εν Ι\αθεδρικιρ ναιρ εν BosI'a της Συρίας 3.

Ό χρόνος της μετατροπης δεν είναι άκριβώς γνωστός. τα Οέματα δμως και ίδίως I1
τεχ\'Οτροπία τών ά\'αγλύφων τών κατα χι!ιραν επικράνων προδίδουσι τι)), ΓιΟΙ' αίώνα.

Ί [ άντικατάστασις της cl.ρχαίας ι'ιροφης δια καμάρας έπισκευασιtείσης τι') ι S8T> δι,ν εγέ

νετο ίσως κατα τιιν πολαιοχριστιανικιιν περίοδον, διότι I1 κατασκειlΎI της εκ λί(}'ων προδίδει

ίκανώς μεταγενεστέραν - lιετα τl)ν ~)oν αιώνα - εΠΟΖι'lν.

4. Βασιλικη 'Ολυμπίας'.

'Ι';κ τών άρχαίων μνημείων Τ11ς λοιπης ΊΩ,λ(i.δος άναφέρομεν ενταύ{}α τιιν βασιλικιιν

εν Όλυμπί~ι.

ΤΙ) παρα τl)ν θεηκολεώναμέγα ι',ρυογ(!ινιον κτίριον, τΙ) λεγ6μενονεργαστήριον τού Φει

δίου, μετετράπη εις χριστιιινικην βασιλικιιν cl.φαιρευέντων τών κι6νων και μεσοτοίΖων του

Ι ΙΙερί του ό"όμrιτος %αί της ίστορίας του χριστιωυωίι

Θησείου :τρβ>.. Δ. 1'(>. Κιιμ:ιοιίρογί.ου, Αί ΙΙα1αιαί Ά8η\·αι,

•Αδη"ω, 1922. σελ. 292 κ. έ.

2 SιιlarΙ χαί Re\"cH, Tllf" Ηl1tίφlίtίes of :\tIICIl!\, Ι.ΟI1I!ΟΠ,

111,1871, cllaIJt. r ρ1. 11, έξ αύιοίι δέ :τι{tω'ώς καί ;1 άτε

λίj; ιiλJ.ως ;τεριγραφίl ύ:τό ΗΓιιηο Satler (J}as S{)~. Tlteseion
ιιηιΙ seine JJJasti~clIe SCIIII1IIck, Β<.>ΓΙίιι. 1899 σ. Ι χαι 21,
έ\'~ μία ά:τεικό\'ιοις του χριστιω'ιχοίί Θησείου κατά τά τε·

λευταία έτη έ\· Ι::χμί-(Ιίιίοl1 scient. (Ιι: :ι.IΟΓΙ:Ι: τού έτου;

18:29 XUQIoti!- τίl\· άψίδα ιιιχρά\· (βλ. είκ(n'(l έ\·l'. Σωτηρίου

εύρεηΊριο\' κλ:τ. σε/.. 48).
3 Βλ. rl()Iιzin~er. ΛΙtcllr. ιι. b:·z. HallkιIJIst, ΙeίIΗ.ίJ.;", I~O~.

είκ. 6:1 καί 211.
4 'Η βασι).ιχί) αύ[η, γνωστί) άπό τών άρχίίη' τίl; π. έχα

ΤΟ\'ταετηρίδος (:τρβ).. Εχρed. scientifiqlle tle ~IoΓ(:(·. Ι 1)1.
61), ά\'εσχιίφη χαί έμελετήδη κατά τάς άρχαιολΟΥιΧάς έ\·

Όλυμ:τίq. έρεύ\'ας (1871:). 1880) της γερμω·ιχη; σχoλ,~lς (βλ,

:\lIs~ralll1l1J.:'en \'()π OJ~lt1J>ia. Hand 111. Taf. ~,5).
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άΡΖαίου κτιρίου, διατηριι&έντων δε μόνον των εξ Δπτων πλίν{}ων εξωτερικων αύτού τοίΖων

μέΖΡΙ περίπου τΎις στέγης. Αί εύρείαι και επιμr,κεις διαστάσεις επέτρεψαν τΊιν διαρρύ{}μισιν

τού εσωτερικού εις κλασσικοϋ τύπου τρίκλιτον βασιλικΊιν (18.[)0 χ 12.70 μ.) με εύρυν νάρ

{}ηκα φέρoνrα κατα πλάτος κιονοσΤΟΙΖίαν καί δύο διαμερίσματα προς δυσμάς, συγκοινω

νούντα μι)νον ιί.πΟ τού νάρυηκος (εΙκ. 5). (-)ί,:?αι και τοξωτα μεγάλα παράυυρα ιινοίΖ{}ησαν

εις τους πλαγίους τοίΖους (ιί.φε{}έντων ιί.νοικτων και των ύψηλότερον εύρισκομέ\'ων άΡΖικων

παρα{}ύρων) εις δε τιιν προστε{}είσαν εις τΊlν προς άνατολας άΡΖικΊlν {}"ύραν άψίδα ιινοίΧ{}1]

κα!}' ολον το ιΊμικύκλιον αύτης μέγα τετριίλοβον παράθυρον εις ϋψος UJO μ. άπο τού δαπέ

δου. 'Ι-Ι άψίς, κλιμακωτΊI εξω{}εν, εΖει ώραίαν ΤΟΙΖο()ομίαν εκ ;ιελεκητων μεγάλων και μικρων

λί{}ων, μεταξυ των όποίων εις ίiριζoντίας κατιΊ το μαλλον και i'Ίττσν σειρας παρατηρούνται

μία iΊ δύο σειραι ιΊπτοπλίνυ-ων. ΤΊιν ai,ril" ΤΟΙΖοδομίαν δεικνύουσι και οί διάμεσοι τοίΖΟΙ

μεταξυ κυρίως ναού και νάρ{}ηκος. Α ί τρείς {Ι-ύραι αί αγουσαι εις τον ναόν είναι άπλως

Δρ{}ογώνιοι πλαισιούμεναι δια μεγάλων πελεκητων λίθων, ή δε μεσαία φέρει ανω τόξον εξ

Δπτοπλίν{}ων πληρούμενον πάλιν δι' Δπτοπλίν{}ων.

Αί κιονοσΤΟΙΖίαι εύρίσκονται επί {,ψηλού (0.8[) μ.) στυλοβάτου, το ύπερβολικονϋψος

τού όποίου εξηγείται εκ της άνάγκης να προσδο{}ϋϋψος είς τους Ζαμηλους πεπλατυσμέ

νους κίονας, ο'ίτινες είναι ειλημμένοι έξ ύπάΡΖοντος ύλικού.

Άριστερα τού κεντρικού κλίτους πλησίον τού δευτέρου κίονος σψζεται ό αμβων

τετράγωνος με δύο κλίμακας :\ξ άνατολιί)ν και διισμων - (κατα πάσαν πι{lανότητα μεταγενέ

στερος Ι~νεκα τΎις εύτελεστέρας εκ μεγάλων λί-θων κατασκευΎις του). Οί κίονες συνεδέοντο ίσως

δια τόξων, ώς δεικνύει ή μεγάλη άπόστασις αύτων, εβάσταζον δε πιt!ανως τΊιν ύψηλοτέραν

ξυλίνην στέγην τού κεντρικού κλίτους.

Μεταξυ τού πρώτου ζεύγους των κιόνων διασφζεται το Ζαμηλον τέμπλον (1.20 μ.) εκ

διαΤΡ1ιτων {}ωρακίων με τΊlν ώραίαν πύλην εξ ύψηλοτέρων κιόνων (ϋψ. 1.95 μ.), ο'ίτινες

πι{lανως εβάσταζον τόξον. Εις το Ilμικύκλιον τΎις άψίδος διασ4Ίζεται το σύν{}ρονον εκ δύο

μαρμαρίνων μεγάλων βα{}μίδων και κτιστΎις βάσεως. 'Ό,τι δεν παρετηρή{}η μέΖΡΙ τούδε είναι,

δτι δύο κτιστα βά{}ρα δΙ1ικουσιν έκατέρω{}εν άπο των ακρων ~oύ συνt!ρόνου μέΖΡΙ τού τέμ

πλου, σπως και εις τας βασιλικας των {}εσσαλικων Θηβων δια τας εδρας των πρεσβυτέρων.

'Η μετατροπΊι εγένετο κατα τας αΡΖας τού [)οο αιωνος, ώς δύναταί τις κυρίως να κρίνll

εκ τΎις μορφής τού τέμπλου και των {}ωρακίων, εκ τΎlς παλαιογραφίας άνευρε{}εισων επιγρα

φων και εκ της άκριβούς και μνημειώδους κατασκευίις τού διαρρυ{lμισ{}έντος κτιρίου.

5. Βασιλικη της έν Ά~ήναις στoίiς τού Άδριανού.

Εις τiιν σειραν των μνημείων τούτων παρα{}έτομεν καί το εις βασιλικiιν μετατραπεν

τετράκογΖονκτίριον εν τι!> κένΤΡ!(Ί της εν Ά(){ιναιςLτοαςτού Άδριανού.Τούτο έ"ΟεωΡ1ιtlη ύπο

τοϋ άνασκάψαντος αύτο ρωμαϊκόν', ώς τοιούτον δε άναφέρεταικαι εν τι!> Εύρετηρί<ρ2. Νεώ

τεραι σμως ερευναι} άπέδειξαν ίίτι ιίλόκληρον το άΡΖικον κτίριον είναι άξιολογώτατοςΖΡΙ

στιανικος τετράκογΖος ναος τού 400 αιωνος (εΙκ. 6), εΖων μεγάλην όμοιότητα προς τον

Ι l1ρβΙ l1ρακτικά ·Άρχ. 'Εταιρείας. 18~;; σ. 17 κέ. (,τε

τρυ.γω\'ον ρωμα·ίκό\· κτίσμα μετά ευρέω\' ά\'οιγμάτων έ,· τ4>

μίσφ έΧάστης τώ\' τεσσάρω\' π'.ευρώ\·.).

2 lΙρβλ. Ενρετ;ιριον. τευχ. Β' (Α. "uyyonoUi.ou) σεΙ S~.

3 Ι1ρβΙ ),1. SiSSOI1, T1Ie Stoa of Hadrian at AtlIens.
I'apers οι tlIe BritisclI Sc1ιoo1 at Rome ΧΙ 1929.
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περίφημον ναον τού S. Lorenzo έν Μιλάνιρ ώς καΙ προς ετερους τετρακόγχους ναούς:

Φιλιππουπόλεως καΙ Άδριανουπόλεως έν Θράκη, Σεργιουπόλεως έν Mεσoπoταμί~ κ. ά.

την στέγασιν τού κεντρικού τετραγώνου τού τετρακόγχου ό Sisson άπoκα~ιστ~ ξυλίνην

άμφικλινη, καίτοι Μ ήδύνατο να εΙναι Μλος στηριζόμενος έπΙ κογχών (tron1pes), ώς δηλούσι

τα όκτα> στηρίγματα. Πάντως είς έποχήν, κα~' ην ή στέγη αϋτη εΙχε καταπέσει καΙ προς

εύκολωτέραν στήριξιν της νέας στέγης μετέτρεψαν τον κεντρικον χώρον είς τρίκλιτον βασιλι

κήν (εΙκ. 7) πρoσ~έσαντες έπΙ ύψηλών στυλοβατών ύψηλους κίονας, ίνα άνταποκρίνωνται

είς το ϋψος τού διωρόφου οίκοδομήματος. Τόσον οί κίονες δσον καΙ τα έπ' αύτών εύ~έα

έπιστύλια έλήφ~σαν έξ άρχαίου ύλικού της καταπεσούσηςέν τί!> μεταξυ Στοάς τού Άδρια

νού. Αί διαστάσεις της βασιλικης περιωρίσ~ησανείς το κεντρικον τετράγωνον, δπερ ένετει

χί~, άφέ~σαν δε έκτος της βασιλικης αί κόγχαι

Οί στυλοβάται τών κιονοστοιχιών εΙναι τoπo~ετημένoι ίκανώς άσυμμέτρως, το δε

άρχαίον ύλικον είς τους κίονας καΙ τα κιονόκρανα έχρησιμoπoιή~η λίαν άμελώς (ό είς έκ

τών τριών σιρζωμένων κιόνων φέρει βάσιν έν <!> οί δύο άλλοι στερούνται τοιούτων, αί μαρ

μάρινοι παραστάδες είς ας καταλήγουσι προς Α αί κιονοστοιχίαι εΙναι: ή μία τετράγωνος έν <!>

δια την άλλην έχρησιμoπoιή~ το ημισυ κίονος κλπ.). Πάντα ταίιτα ώς καΙ ό περιορισμος τού

μεγέ~oυς τού ναού προδίδουσιν ώς έποχην της μfτατροπης τού τετρακόγχου ναού είς βασι

λικην τούλάχιστον τόν 70Υ αίώνα.

Είς βυζαντινην έποχην μετετράπη πάλιν ό ναος είς σταυροειδη μετα τρούλλου - γνω

στον με το όνομα της Μεγάλης Παναγίας - διετηρή~σαν δμως είς το έσωτερικον αί κιο

νοστοιχίαι της βασιλικης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Γ'

ΒλΣΙΛIΚλl λΠΛον ΕΛΛΗΝIΣτικον τνπον

Ό άπλούς τύπος της έλληνιστικης βασιλικης, δστις συναντάται είς πάσας σχεδΟν τας

χώρας της Μεσογείου με μικρας παραλλαγας - έφηρμόσ~ δε καΙ είς τα πλείστα τών άνω

τέρω μετατραπέντων είς χριστιανικας έκκλησίας μνημείων της άρχαιότητος- εΙναι καΙ ό

συνη~έστερoς τύπος τών αύτοτελών χριστιανικών βασιλικών τών χωρών της Έλλάδος.

Πάσαι αί βασιλικαΙ αυται εχουσι μίαν έξέχουσαν ήμικυκλικην καΙ έξωτερικώς άψίδα είς το

έσωτερικον δε αύτών εΙναι τρίκλιτοι, χωριζομένων τών κλιτών δια κιονοστοιχιών, αίτινες

χωρούσι μέχρι τού άνατολικού τοίχου τού ναού μη διακοπτόμεναι κατα το ίερον Βημα.

Κατα κανόνα ύπάρχει προς Δ. νάρ{lηξ καΙ ένίοτε πρό αύτού μέγα αί~ριoν, η έλλείψει τούτου

δεύτερος νάρ{lηξ.

'Ως πρός το σχημά των, ίκαναΙ έξ αύτών εχουσι τας μακρας άναλογίας τών έλληνικών

ναών, ητοι 2: 1 καΙ 3: 2, αί πλείσται εχουσι τας άναλογίας 4 : 3, όλίγων δε το σχεδιάγραμμα

εΙναι τετράγωνον, δπερ προσιδιάζει είς άνατολικας βασιλικάς είς ταύτας δμως καΙ πάλιν

ή προσ{lήκη ναρ{lήκων κατα μηκος προσδίδει είς τό γενικον σχημα τας μακρας διαστάσεις

τού έπικρατούντος έγχωρίου έπιμήκους τύπου.

Αί μέχρι τούδε γνωσταΙ έν ταίς έλληνικαίς χώραις παλαιοχριστιανικαΙ βασιλικαΙ τού

τύπου τούτου εΙναι είκοσι καΙ έπτα ητοι: πέντε έν Μακεδονίq.: ή βασιλικη της Άχειροποιή

του καΙ ή έν ~έσει Τούμπα έν Θεσσαλονίκη, μία έκ τών έν Δίφ (παρα την Κατερίναν) άνα

φανεισών βασιλικών, μία έκ τών έν Στόβοις, καΙ ή τών Φιλίππων- πέντε έν Θεσσαλίιμ δύο
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Ει·χ. Η. Βαοιλική ιής Άχειρο,τοιήιοv (άΥ. Παρασκευής)

θεοοα).οι·ι'κης.

••
~

1. Βασιλικη' Αχειροποιήτου Θεσσαλονίκης.

Ή βασιλικη αϋτη της Θεσσαλονίκης είναι

ύ κλασσικος τύπος της βασιλι:~ης τών έλλ1]\'Ι

κών χωρών, δσον άφoρ~ είς την διαμόρφωσιν

και τας άναλογίας τώ\· μερών αύτης. Έχει τας

διαστάσεις τών μεγάλων βασιλικών της Έλλά

δος (το κύριον σώμα αύτης είναι 36 χ 28
μγ, και διαιρείται δια κιονοστοιχιών εις τρία

κλίτη, έξ ών το μεσαίοΙ' είναι διπλάσιον σχεδον

τών πλαγίων (είκ. 8). Οί κίονες άφιστάμενοι

άλλΙ1λων 1.80 μ. συνδέοηαι δια τόξων και βαί.
νουσιν έπι χαμηλοϋ στυλοβάτου.Ή ήμικυκλικη

l'ίψις εχει μεγαλύτερον πάχος τών λοιπών τοίχων

τοϋ ναοϋ, έξέχει πλέον τοϋ ήμικυκλίου κατα

εν μέτρον δσον είναι το πάχος τών τοίχων και

εφερεν άρχικώς μέγα πεντάλοβοΙ' παράηυρον

κατέχον σχεδον όλόκληρον την άψίδα. Μεγάλα

παρά{Jυρα παρατηροϋνται εις πάσας τας βασι

λικας της 'Ελλάδος, δσαι διέσωσαν εις ϋψος τας άΨίδας αύτών. 'Ο νάρ{Jηξ εχει το πλάτος

τών πλαγίων κλιτών, συγκοινωνεί δια {Jυρών προς αύτά, δια τριβΙ1λου δε προς το κεντρι

κ(n' κλίτος, ένlρ προς το μέρος τοϋ καταστραφέηος εύρυτέρου έ;ωνιίρ{Jηκος συγκοινωνεί δια

τεσσάρων 8υρών. Προς δυσμας τοϋ έξωνάρ8ηκος είναι πι8ανόν, δτι έξετείνετο και αϊ{}ριον'

βασιλικαι τών χρισΤΙα\'ικών Θηβών (:'-1. Άγχιάλου), μία έν Δημητριάδι (παρα τον Βόλον)

και δύο έπι τοϋ 1Ιηλίου εις {Jέσεις: Θεοτόκου και Λά'ί' τέσσαρες έν Άττικfj: 'Ελευσίνος,

.\αυρεωτικοίί 'Ολύμπου, Καλυβίων Κουβαρα, και Γλυφάδας μία έν Στερεi!- Έλλάδι (έν

Τπάτιι) και δέκα είς τας νήσους: είς Κέρκυραν (βασιλικη ΙΙαλαιοπόλεως), είς Λέσβον (τέσ

σαρες βασιλικαί: Έρεσσοϋ, Άφεντέλλη, Ύψηλομετώπου κlΛ Άργάλων), εις Χίον (δύο βασι

λικαί: άγ. 'Ισιδώρου και Φανών), εις Λημνον (δύο βασιλικαι) και είς ΚΡΙ1την (έν Λεβηνι) '.
Ι ΙλΙ1ν τούτων εχομεν τέλος και δύο μο\'ο

κλίτους βασιλικάς, έξ ώ\· 1'1 μία έν Άλιμoiίντι

παρα τας ΆηΙ1νας και 11 έτέρα έν Καρπά?Jιι>.

Παρέχοντες κατωτέρω τας κατόψεις αύ

τών, συνοδευομένας με σύντομον περιγραφην

της άρχιτεκτονικης των κατα τα σπουδαιότερα

αύτών σημεία, άρχόμε{Jα ά;το της μόνης δια

σω{Jείσης άκεραίας γνωστης βασιλικης της

ΆχεΙΡΟΠΟΗ1του έν Θεσσαλονίκ!).

Ι 'Εκ τώ\' βασιλικών τούτω,' :ταριιί.εί;το\·τιιι: αί δύο τώ\'

iJεσσαλικώ" Θηβώ"ι ϋ.; :τεριεγραψιψε\' έΥ.{ηώς ά\'ωτέρω

καί η βασιλική τώ\' ΦιΙ.;τ:τίω\', ..Ln,ωκαφείο(ι ύ:τό τώ\' Γω.·

λω\' καί μή δ'1μοσιευ3είΟΗ είσέτι.

2 τα; διαστάσεις t(;)\. ,"αώ\' ύ:τολογίζομε\' έ"ταϋ{tα :τά\'·

τοτε ά\'αγράφO\'tες Τ(1 μέτρα τού έοωτερικού τού κυρίου

οι;,ματος τού \'αοίί χωρίς \·ά ουμ:τεριλαμβά\'ωμεντήν άψίδα

καί τού; \·άρ{tηκας.
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τούτο δύναταί τις να εΙΥ.άσ'!1 έκ τών άνευρε{}έντων έσχάτως είς την {}έσιν αυτού κιόνων, κιο

νοκράνων, γείσων κ. άλλο

'Ι-Ι βασιλικη φέρει ύπερψα είς δε τους τοίχους δύο σειρας συνεχομένων παρα{}ύρων.

Πλην τών προς δυσμας εΙσόδων ύπάρχουσι δύο ετεραι πύλαι είς την βορείαν πλευραν καί

ιι ία είς την νοτίαν' ή τελευταία εχει προ αυτης ώς πρόπυλον έπίμηκες {}ολωτον διαμέρισμα

με τυφλα τόξα εΙς τους τοίχους.

Νεώτεραι ερευναι ι εφερον είς φώς εΙς την Α. πλευραν τού προπύλου τούτου σύγχρονον

προς αυτο πρόσκτισμα με ΙΙψίδα έν είδει παρεκκλησίου. 'Έτερον πρόσκτισμα άνεφάνη εξω{}εν

της άψίδος εΙς την προέκτασιν τού βορείου πλαγίου κλίτους με τρείς κόγχας, δπερ συγκοινω

νεί προς αυτο δια μεγάλου τριλόβου άνοίγματος εχοντος δύο κίονας τόσον οΙ κίονες δσον

καΙ το πρόσκτισμα ειναι μεταγενέστερα. Είς το κεντρικον κλίτος άνευρέΟησαν έκατέρω{}εν της

άψίδος λείψανα βάσεων τών έδρών τών Ιερέων, εΙς ην {}έσιν καΙ μορφην παρατηρούνται έν

ταίς βασιλικαίς τών {}εσσαλικών Θηβών ώς καΙ το κεντρικον τμημα της βάσεως τού τέμπλου,

όμοίου καΙ τούτου προφανώς προς το της βασιλικης Ατών {}εσσαλικών Θηβών' άνευρέ{}η

τέλος-ουχι δμως κατα χώραν - μέγα τμημα τού άμβωνος της βασιλικη, (βλ. καΙ κατωτέρω)

Α ΕΤΕΡΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΑΝΑΦΑΝΕΙΣΑΙ ΕΣΧΑΤΩΣ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝIΑι

2. Βασιλικη έν -ΙJ-έσει «Τούμπα" Θεσσαλονίκης.

Κατα την άνέγερσιν στρατιωτικών παραπηγμάτων εΙς {}έσιν «Τούμπα» της Θεσσαλονί

κης κατα το ετος 1917 άνευρέ{}ησαν τα {}εμέλια παλαιοχριστιανικης βασιλικης μικρών δια

στάσεων, περιβαλλομένης ύπο προσκτισμάτων καΙ έχούσης

άκριβη τον προσανατολισμόν, καλυφ{}έντα άτυχώς μετα

ταύτα ύπο παραπηγμάτων (είκ. 9γ

ΤΟ κύριον σώμα της βασιλικης (15.50 χ 13. 30 μ.)

διαιρείται εΙς τρία κλίτη, έξ ών το μέσον είναι ευρύτερον ~
τού διπλασίου τών πλαγίων, ώς καΙ είς την βασιλικην της .
'Αχειροποιήτου. ΟΙ στυλοβάται τών κιονοστοιχιών διετη- c
ρή(}ησαν, διακοπτόμενοι κατ' άσυνή{}η τρόπον ύπο τριών ο?

πεσσών είς έκάστην πλευραν εΙς άνίσους μεταξύ των άπο-t L
στάσεις (2.80,3.60,1.30 καΙ 3.40 μ.)- εΙς το άριστερον δμως " ........
κλίτος και εΙς άπόστασιν 1.80 μ. άπο της παραστάδος τού .
ιινατολικού τοίχου διεσώ(}'1 βάσις κίονος (0,60 χ 0,60 μ.)- ό ""-- ~? •
κίων oίiτoς δεν δύναται να εχ'!1 σχέσιν προς τον πεσσόν, κα{}ό- ΕΙκ. 9. ~dο<λ,κή. ,ύρ"?'ί~α έ~ Οέο"

σον δεν εύρίσκεται οϋτε άμέσως προ αυτού οϋτε είς ίκανην •Του!'_,α. εν Θ,οοαΙ'Ο'·οκυ·

άπ' αυτού άπόστασιν, το δε άνοιγμα (1.80 μ.),δμοιον προ τα άνοίγματα τών τόξων της Άχει

(!ο.τοιήτου -ύπολογιζομένων πέντε κιό\'ων - συμφωνεί άκριβώς καί προς το δλον μηκος τού

1 'Εσχάτως έ"{ιργηοε οχαφικά; έρεύ"ας είς τό\' ναό" της

ΆχεIΡΟ:ΤΟI1'μου ό έφορο; τ6)\' βυζα\'τιnυ\' μ\'ημείω\' Α.

Ξυγγό:ιουλος, ΟΟΗς χαί 6ά διιμοοιεύοη :tροσεχώς τά «:το·

τελέσματα αυτώ",

2 Τή,· έκχα6άριση' τώ,' 6εμελίω\' της βαoιλno-I~ ταύτη;

έ"iιργησε τφ 191ί κατά τή\' ά"ίδρυσιν οτρατι(ι)τικών :τιιρα·

:τηγμάτω\' ό αρχιτέκτω,' Α. :;\ ιχο).αίδης - εφεδρος τότε άν6υ·

:το).οχιιγός τού ~I ηχανικοϋ-ίιστις έξε:τόνηοε χuτύ. :ταράκί.η

σίν μου καί τή" :tuρατι6εμέ,'φ' κάτοψη'. Οί δι' έστιγμένων

γραμμών σημειούμενοι κίΟ"ε; εl,'(1Ι οί ύ:το6ετικοί.
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στυλοβάτου (13.80 μ.) καί προς το άνοιγμα τών τριών τόξων τού τριβήλου τού νάρflηκος (6.60 μ.).

'Εκ τούτου δύναταί τις μετα πολλης πιf!ανότητος να συναγάYlΙ, δτι ό ναος είχεν άρχικώς κιονο

στοιχίας έκ πέντε κιόνων, είς μεταγενεστέρους δε χρόνους άντικατέστησαν ταύτας δια πεσσών,

όπότε ελαβε την μορφην της βασιλικης της Ν ικαίας (εξαιρέσει της διαπλάσεως τού ίερού

βήματος), άντικατασταf!είσης προφανώς της στέγης της βασιλικης άπο ξυλίνης είς fιολωτήν.

Είς το κέντρον τού χώρου τού ίερού βήματος καί πλησιέστερον προς την άψίδα άνευ

ρέfιη το είς σχημα Τ «έγκαίνιον» (1.10 χ 0,80 μ.) ύπο την έπιφάνειαν τού δαπέδου- ανωflεν

αύτού ύπηρχε προφανώς ή άγία Τράπεζα. 'Ομοίως είς τον προ της άψίδος χώρον τού μέσου

κλίτους διεσώflησαν αί βάσεις τού όρf!ογωνίου τέμπλου μετα προεκτεινομένης είς το μέσον

είσόδου. Ή είς το βόρειον κλίτος παρατηρουμένη προέκτασις της βάσεως τού τέμπλου πιf!α

νώτατα είναι μεταγενεστέρα προσf!ήκη.

Καί ή βασιλικη αϋτη τής θεσσαλονίκης φέρει προς Δ. δύο νάρ{)ηκας, έξ (~)ν ό έσωτερι

κος είναι ίσου πλάτους προς τα πλάγια κλίτη, συγκοινωνεί δε δια τριβήλου προς το μέσον'

ό έξωνάρflηξ είναι πλατύτερος καί εχει παραστάδας είς τους τοίχους, εκτείνεται δε μέχρι τών

πλαγίων προσκτισμάτων, χωρίς να συγκοινωνΌ προς αύτά. Μετα τού έσωτερικού νάρflηκος

συγκοινωνεί ουτος δια τριών είσόδων, έπί τη; δυτικης δε προσόψεως φέρει δύο μεγαλύ

τερα άνοίγματα.

τα περιβάλλοντα τι)ν ναι)ν τούτον προσκτίσματα είναι: εν όρflογώνιον προς Ν', δπερ

συγκοινωνεί μετα τού έσωνάρf!ηκος καί καταλήγει είς άψίδα, καί δύο ετερα όμοίως Δρ{)ο

γώνια κατα μηκος της βορείας πλευράς, συγκοινωνούντα μετα τού βορείου κλίτους δια fιυρών

το άνατολικώτερον άπολήγει είς άψίδα πι{)ανώς έγγεγραμμένην, το δε δυτιχον διαιρείται δια

πεσσού είς δύο τετράγωνα διαμερίσματα, εν οΙς πρέπει ίσως ν' άναζητηf!ώσιν: είς μεν το

μεγαλύτερον (4.!J0 χ 4.20 μ.) το βαπτιστήριον, είς δε το μικρότερον το φωτιστήριον. 'Η άνα

τολικη πλευρα της βασιλικης περικλείεται όλόκληρος ύπο <iρf!ογωνίου τοίχου, συγκοινωνεί

δε ό χώρος ουτος, ενf!α άνευρέΟησαν πολλοί τάφοι, μετα τού βορείου κλίτους. Τοιούτος

(ιρflογώνιος τοίχος παρατηρείται καί είς έτέρας βασιλικα ς της 'Ελλάδος (βλ. κατωτέρω),

ενταύflα δμως πρόκειται περί περιβόλου μάλλον ίΊ περί προσκτίσματος.

"Οσον άφορg είς την χρονολογίαν της βασιλικης ταύτης, δύναταί τις εκ της καflόλoυ

μορφης τών μερών αύτης (της μιάς άψίδος, της ελλείψεως παστοφορίων, τού όρf!ογωνίου τέμ

πλου κ. α.) να iJitoflEOllι δτι δεν δύναται πέραν τού τέλους τού 6°u αίώνος ν' άναχf!U.

3. Βασιλικη έν Στόβοις (έπισκοπικη έκκλησία).

'Εντος της περιοχης της εξαφανισf!είσης πόλεως τών Στόβων, ijτις, ώς γνωστόν, {ιτο

μία τών άκμαζουσών μακεδονικών πόλεων της ΙΙαιονίας κατα την ρωμαϊκην καί παλαιοχρι

στιανικην εποχήν l , ήλflεν είς φώς δι' άνασκαφών συνεχιζομένων είσέτι2 μεγαλοπρεπης βασl

λικη (3Κ80χ 28.βΟ μ.), φέρουσα νάρ{}ηκα- δστις ενεκεν εδαφικών λόγων δεν εκτείνεται είς

1 Ή πόλις κατεστράφη κατά τά τέλη τού 401) αία/νος ύπό

τών Γότθων, άνφχοδομή6η όμως χαί πάλη' ταχέως.

2 Βλ. πρώτην δημοσίευση' τών άνασκαφών ύπό ιι.

Egger, ]ahresl1. d. orsterr. arcb. Instituts χχιν-Ι938

σ. 42 κέ., ην χαί ήμείς έχομεν κυρίως ύπ' όψι\', Έ,· τφ Γ..
Βυζαντινολογικ<,!> Συ\'εδρί~ τώ\' Ά6Ψ'α/" ό Β. Saria ά,'ε·

χοίνα/σεν άξιολόγους συμπληριί)οεις τω,· ύπ' αύτοϋ συ"εχι,

σ6εισών άνασκαφών. - Τήν έκτός τω,· όρίων του έλληνικoiι

κράτους εύρισκομένψ' βασιλικήν ταύτη\' συμπε(>ιλαμβά

\'ομεν έ"ταυ6α πρός συμπλιΊρωσιν τού κύκλου των μέχρι

τούδε γνωστών παλαιοχριστιανικών βασιλικών της Μακε

δονίας.
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Είκ. 10. Βαοιί.ική έν Στό60ις (της σερΒΙΚής

Μακεδονίας).
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δλον το πλάτος τού ναού--καί l]μικυκλικην εξέχουσαν άψίδα κατα την Α. πλευράν, έχουσα

δε όλίγύ} προς Ν. τον προσανατολισμον (εΙκ. 10).
Οί τοίχοι τού ναού (πάχους 0.97 μ. - τής άψίδος 1.33 μ.) είναι εκτισμένοι δι' άργων

λί{}ων και πλίν{}ων, παρεντί{}εται δε και άρχαιότερον ύλικον (πελεκητοί λίitοι και άρχιτεκτο

νικα μέλη είλη μμένα εκ των α1Jτό{}ι άρχαίων κτιρίων). το δάπεδον τού νάρ{}ηκος επεστρωμέ

νον δια μωσαϊκού, ύψούται κατα 0.72 μ. ύπεράνω τού δαπέδου τής βασιλιΧής, συγχοινωνεί

δε μετ' αυτής δια τριων θυρων. Αί τρείς εξώitυραι

είς την πρόσοψιν εύρίσκονται είς άσυμμέτρους

{}έσεις προφανως ενεκα προσκτισμάτων.

Είς το εσωτερικον τού ναού αί μαχραί κιονο

στοιχίαι εκ δέκα τριων κιόνων είς έΧάστην πλευραν

- εξ ων άνευρέitησαν κατα χώραν τρείς μόνον βάσεις

τής άριστερας κιονοστοιχίας κατα σειραν ώς καί

κορμοί κιόνων εκ ροδίνου μαρμάρου - βαίνουσιν

επί λίαν ύψηλων στυλοβατων (0.77 μ.). "Ανω ύπήρ

χον ύπεΡ<l)α, ώς δεικνύουσιν άνευρεttέντες μικρότε

ροι κίονες.

Είς το άποκαλυφ{}εν μέσον κλίτος άνευρέ{}η

δεξια τού άξονος τού ναού ή μαρμαρίνη βάσις τού

άμβωνος, έχουσα το γνωστον σχήμα με κυκλικον

περL-ιου το κύριον σωμα καί κλίμακας προς άνατο

λας καί δυσμάς, ώς και πλείστα άνάγλυφα τμήματα

τού σώματος τού άμβωνος κα{}ιστωντα δυνατην την

άποκατάστασιν αυτού.

Προ τής άψίδος άνευρέitη όλόκληρος ή διάτα

ξις τού ίερού βήματος, κειμένου κατα μίαν βα{}μίδα

(0.24 μ.) ύψηλότερον τού λοιπού ναού, όμοίου δε

κατα την μορφην προς τας δύο βασιλικας των itεσ

σαλικων Θηβων' ήλ{}ον δηλονότι είς φως τα βάitρα

των εδρων των ίερέων (βλ. καί άνωτέρω σ. 124) με

τέσσαρας βαitμίδας (ϋψ. 1.20 μ.), είς τα άκρα των όποίων στηρίζονται αί βάσεις τού όρitο

γωνίου τέμπλου έχοντος όμοίως καί ενταύitα εξέχουσαν εϊσοδον. Είς τον δια των βάθρων

των ίερέων σχηματιζόμενον μέσον χωρον προσδιωρίσ{}η η itέσις τής άγίας Τραπέζης (1.70χ

1.20 μ.), μεταξυ δε τής πλουσίας συλλογής των άνευρεitέντων γλυπτων ύπάρχουσι και τμή

ματα τής άνω αυτής πλαχος εκ ροδίνου μαρμάρου. Είς την άψίδα δλως κατ' εξαίρεσιν

ύπάρχει Μαρτύριον (confessio), ο{;τινος το δάπεδον χείται είς βά{}ος 1.75 μ. ΤΟ Μαρτύριον

τούτο τής βασιλιΧής των Στόβων είναι το μόνον άπαντώμενον είς ναους τής 'Ανατολής, δεν

είναι δμως άπολύτως βέβαιον άν άνήχει είς την πρώτην εποχην τού ναού, διότι είς το ίερον

βήμα ύ:τάρχουσιν ενδείξεις μεταγενεστέρωl' μεταβολων.

Έχ τής παλαιογραφίας τού τμήματυς της άνευρε{}είσης χτιτοριχής επιγραφής (άνευ.

ρέ{}ηύ:το τού Saria χαι το ονομα τού ε:τισχό:του Φιλί:τ:του), ώς και εχ τού σχήματος τής

βασιλιΧής χαι ίδίως εχ Τ'~ς τεχνοτροπίας τού άφitόνου γλυπτιχού διαΧόσμου, ό ναος δύναται

να χρoνoλoγη{}iι περι το :"100 μ. Χ.
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4. Βaσιλικη εν Δί~.

Είς το ;ταρα τους πρό;τοδας του Όλύμ;του άρχαίον Δίον (;τόλιν άξιόλογον της άρχαίας

Πιερίας ;ταρα το σημ. χωρίον Μαλα{}ριά, ά;τέχον ωραν της Κατερίl~lς) κατα τας ένεργουμέ

νας είσέτι άνασκαφας άνευρέ{}ησαν δύο χριστιανικαl βασιλικαί, έξ ών 1\ μεγαλυτέρα εχει

μέχρι τουδε έρευνη{}η (είκ. 11) ι.

'Η μεγάλη αϋτη βασιλικι] του Δίου άνΎΊκει είς δευτέραν ;τερίοδον, ανηγέρ{}η δε έ;Τ1 του

χώρου αρχαιοτέρας, Τ11ς ό;τοίας εύ

ρέ{}η ή ιίψΙς έντος του κεντρικου

κλίτους της νεωτέρας και είς βά{}ος

2 μ., μέρη του μωσαϊκου της δα;τέδου

(ή {}έσις των άνευρε{}έντων μερων

Τ11ς άρχαιοτέρας βασιλΙΚ11ς του 40"
;τιη. αίωνος σημειουται έν τψ σχε

δίιρ δια γραμμης). Ί-Ι βασιλικι] της

δευτέρας ;τεριόδου είναι μεγαλυτέρα

(27.25 χ lR,90 μ.) φέρει εύρυν νάρ

{}ηκα (1).20 μ. ;τλάτους), ούτινος ό

δυτικος τοίχος εχει δι;τλάσιον ;τάχος

(1.50 μ.) των λοι;των τοίχων του

ναου. Δύο όρηογώνια ;τροσκτίσματα

;τροστωενται είς τι]ν βορειοανατο

λικι]ν γωνίαν της βασιλικης, ;τρος

• δ'" )" δ •νοτον ε υπαρχει κυκ .ικον οικο 0-

μημα, ;τιθανωςβα;ττισττιριον,συνδει)

μενον ;τρος τιιν βασιλικην δια τριων

μικρων διαμερισμάτων το;τοθετημέ

νων είς λοξην κατεύθυνσιl'.

'Ιδιάζων είναι ίJ χωρισμος των

κλιτων Τ11ς βασιλικης ταύτης. Πλιιν

των συντl{}ων κιονοστοιχιων ύ;τάρ

χουσι ;ταραπλεύρως αύτων και είς

κανονικα διασττιματα είς το κεντρικον κλίτος και άνα τρείς ;τεσσοι τεηεμελιωμένοιείς μέγα

βάθος ώς άντηρίδες. Οί ;τεσσΟI ουτοι ύ;τοστηρίζουσιν άνα δύο μικροτέρους κίονας, το;το

Οετημένους ά:τέναντι των μεγαλυτέρων κιόνων των κιονοστοιχιων."Ανευ λε;ττομερους κα!!!.

χώραν μελέτης των άνευρε{}έντων δύσκολον είναι να έξηγτlσl1 τις τι]ν ίδιόρρυ{}μον ταύτην

διάταξη·. Πρόκειται ίσως ;τεΡI μεταγενεστέρωνέ;τισκευων μάλλον i\ ;τεΡI άρχικης διατάξεως.

Έ;τισκευάς δηλουσιν άκόμη ;τιlΙανώτατα και αί άσύμμετροι άποστάσεις των κιόνων. Ί-Ι άσυμ

μετρία αίJτη και το μικρον των ά;τοστάσεων, αϊτινες ;τοικίλλουσιl' ά:το 1.1 Ο μέχρι l.HO μ.

μαρτυρεί ;τροσέτl, δτι άνωθεν αύτων έξετείνετο εύ{}υ έ;τιστύλιον ούΧI δε τόξα 2.

Ι '11 βασιλικι} ιιϋτη ,lνεσκuφη ϋ:τό toiί κα6ηγητοίι r.
Σωτηριαδο" (:τρβλ. ΙΙΑΕ. 192Η, σ. 86 κέ.)' έ\'H1iίίlα :ταρέΖΟ'

με,' τίμ' κάτοψι\' εύγε\'ώ; :ταραχωρηΟείσα\' ύ:τό τού ά\'αοκι,ί·

",α\'το;, οοτι; ί.ε:ττομερώ; {)ιλ :τραγματευ6ίi περί αυτl];.

2 Πλην τώ\' ά\'ωτέρω βασιί.ιχ(j)\·, ώ; καί άνωτέρω έση·

με"ό6η, ,,:τάρχει έ,· )Ιακεδονίζι καί ή βασιλικίl t(;,v Φιί.ί:ι·
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θ θλΣΙΛΙΚλΙ θΕΣΣλΛΙλΣ

'Εν Θεσσαλίι,χ πλην των δύο i'.QIOtIaVlXOOV βασιλικων των ~εσσαλικων Θηβων (Ν.

Άγi'.ιάλου), ας έξητάσαμεν λεπτομερως άνωτέρω - άρι~μoύμεν δε ταύτας και ένταύ~α

ώς βασιλικας ύπ' άρι~. 5 και 6 - άνεφάνησαν μέi'.ΡΙ τούδε και αί έξης:

Ει·κ. Ι:!. llaOtlIxi} Λημηrριιίδoς (-)εοοαλι'ας.
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7. Βασιλικη Δημητριάδος.

'1-1 βασιλικιι αϋτη άνεφάνη το πρωτον είς

δοκιμαστικας άνασκαφας έν Τ11 έξαφανισ~είσll

παλαιι'f πόλει της Δημητριάδος, εν~α ύπάΡi'.ουσι

καΙ πολλων (Ίλλων παλαΙΟi'.ριστιανικων ναων

λείψανα i'.ρΙιζοντα συστηματικων άνασκαφων Ι .

'Εσi'.άτως έπεi'.εΙ(jήσαμεν μικραν σκαφικιιν ερευ

ναν προς κα~oρισμoν τού σi'.εδιαγράμματος alJ
της, έλπίζομεν δε προσεi'.ως ν' άνασκάψωμεν

αύτην έντελως, καθόσον εΙναι τφόντι λίαν άξιό

λογον κτίσμα, εi'.ομεν δε ένδείξεις, ίίτι διατηρεί

και λαμπρον ένεπίγραφον μωσα'ίκον δάπεδον,

δπερ ύπέστη άτυi'.ως ίκανιιν βλάβην ύπο τού

ένεργήσαντος τας πρώτας έρεύνας.

'Εκ της γενομένης μικρας άνασκαφης προσ-

διωρίσΌη βασιλικιι (29.80 χ 21.80 μ.) εi'.ουσα

νάρ~ηκα (4.30 μ.) και μέγα αί~ριoν (22 χ 22 μ.)

(εΙκ. 12). Τούτο είς τιιν δυτικτιν αύτού πλευραν

φέρει έκατέρωθεν έξέi'.οντα τετράγωνα διαμε-

ρίσματα, ύπι1Ρi'.ουσι δε γύρωΌεν της βασιλικής

ταύτης και ετερα προσαρτήματα(είς άπόστασιν

λ.i'.. 6.50 μ. άπο της βορείου πλευρας εύρέ~η τοί-

i'.ος βαίνων παραλλήλως προς τον έξωτερικον

τοίi'.ον τής βασιλικης, ΕξωΌεν δε τού νοτίου κλί-

τους άνευρέ~ησαν τάφοι). Οί τοίi'.ΟΙ τού ναού, ι-- ι

δι' άργoλι~oδoμίας έκτισμένοι,εΙναι μικρού πά-

i'.ους (0.65 μ.), μόνον δf Uτοίi'.ος της ήμικυκλι- .....' _
κης άψίδος εΙναι ίκανως παi'.ύτερος (0.95 μ.).

τα πλάγια κλίτη - είς άσύνηΌες :ιλάτος

(6.40 μ.) έν συγκρίσει προς το κεντρικον (ί .80 μ')-i'.ωQί~ονται δια xιoyootoIi'.IOOY έξ ί,πτα κιό

νων είς έκάστην πλευρά\', ών εύρέΌησαν πολλαι βάσεις, τινας των σ:ιοίων uπρωτος άνα-

πων :ιυ,ριi τί)\· Δράμα\' τϊ1'; iί.i.ηηΧi1; ά"ατοί.ικη; :'\Ιακεδο

,·ία;. Αϋτη χατό:ιι\' τών έ"εργη{ιεισώ,' έρευ\'ώ,' ά:τεδείΖ6η

βαοιί.ιχίι ά,:τί.οϋ έλί.1}\'ιστικοϋ τύ:τοιι ο"χί δέ βασιλική μετά

τρούΗω\' ώ; ά:τεχατεοτά6η ύ:τό Str7.~·go\\·ski (έ\' Kleinasieη.

i.ά. ο. 13-1,. τ(lουί.ί.ος ύ.,άρχει :"(10. εί; τό ίερό" ΙΙήμυ., ώ;

έ\· 1[1 βυ.nlί.Ιi:n Ίί.ιοοού' άηιχώ; δέ\· έχουσιν είοέτι δημο'

οιευ6ίι τιι (ί.:10τελ~oμυ.τυ. τώ\' ά\'αοκαφώ\' ί,'α κρίvυ τις

άοφιιί.έΟΗΡ()'·,

1 Πυβί.. λ. Ί\ρβω·ιτο:ιούί.ου. l'ρα:ιτυ.ί ~tiIi.UI Δημητριά.

δο;· Παγ(ιοώ,', 'A'Oi1"UI 1928 ο. 106.
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σκάψας άτυχώς μετετόπισεν. Οί κίονες δεν στερεούνται έπι στυλοβάτου, άλλ' αί βάσεις αύτών

αναδύονται αμέσως απο τού μωσα'ίκού δαπέδου, δπως συνή&ως παρατηρείται είς τας βασι

λικας της Ρώμης.

Τον χώρον τούίερού βήματος εϋρομεν ανεσκα μμένον, χαρακτηριστικα δε τμήματα

αύτού κατεστραμμένα' τελεία έν τούτοις αποχωμάτωσις τού μνημείου {}α διαφωτίση ίσως

την διάταξιν αύτού. 'Εκείνο, δπερ εΙναι άξιον προσοχης, παρατηρείται δε και είς την αμέσως

κατωτέρω περιγραφομένην βασιλικήν, εΙναι ή έμφάνισις δύο έγκαρσίων τοίχων-μήκους

δύο περίπου μέτρων-λεπτοτέρων κατά τι τών έξωτερικών τοίχων (0.60 μ.),ο'ίτινες αποκλείου

σιν έν μέρει έκατέρω&εν την άψίδα. Οί τοίχοι ΟVΤΟΙ διατηρούνται είς ίκανον ϋΨος απο τού

δαπέδου (περίπου 0.70 μ.), φέρουσι δε κονίαμα και κατα τας δύο αύτών δψεις.

Ή χρονολόγησις της βασιλικης ταύτης της Δημητριάδος, ώς έκ τού δλου σχεδιογραφή

ματος αύτης, της μορφης τών όλίγων αναφανέντων μερών τού μωσα'ίκού της δαπέδου και

τών έν τφ Μουσεί<ρ Βόλου μεταφερ&έντων έλαχίστων γλυπτών δύναταί τις να συναγάγη,

πρέπει να τε&ύ είς τα τέλη τού 5°" η τας αρχας τού 6°" αίώνος.

8. Βασιλικη εΙς -boέσιν Αάϊ επί τού Πηλίου.

'Επί τού Πηλίου-είς&έοιν Λά'ί απέχουσαν μίαν ωραν απο της Άργαλαστης-ανε

σκάφη και έδημοσιεύθ-η τφ 1906 ύπο της αγγλικης σχολης παλαιο

χριστιανικη βασιλική, έξ ης μόνον τα &εμέλια ανευρέtιησαν (εικ. 13) ι.

Ή βασιλικη αϋτη εΙναι μικρών διαστάσεων (17,50 χ 12,50 μ.),

χωρίζεται είς τρία κλίτη -ών το μεσαίον ύπερβαίνει κατά τι το

διπλάσιον τών πλαγίων-δια τοίχων, ο'ίτινες προφανώς εΙναι οί κτι

στοι στυλοβάται, συχνότατα παρατηρούμενοι είς τας βασιλικας της

'Ελλάδος.

Ό προς δυσμας νάρ&ηξ, πλατύτερος τών πλαγίων κλιτών (4,20 μ.),

συγκοινωνεί δια τριών &υρών προς τον κυρίως ναόν, ή δε εξωτερικη

πύλη δεν εύρίσκεται είς το κέντρον αλλα νοτιώτερον' τούτο εΙναι ίσως

δηλωτικόν, δτι ύπηρχε και έξωνάρ&ηξ, χωριζόμενος είς άνισα διαμε

ρίσματα, δπως είς την βασιλικην 'Ολυμπίας κ. αλλ.

Είς την αΨίδα παρατηρούνται δμοιοι τοίχοι προς τους ύπάρ

χοντας και έν τύ άψίδι της ανωτέρω βασιλικης της Δημητριάδος, προς

Εέκ. 13. Βασιλική εέ, Οέσιν ην, φαίνεται, δτι εΙναι σύγχρονος και ή βασιλικη αϋτη της Θεσσαλίας.
Λάϊ έπί τού Πηλι'ου.

9. Βασιλικη Θεοτόκου παρα την Σηπιάδα ακραν τού Πηλίου.

Είς την ανατολικην πλευραν τού Πηλίου έν &έσει «Θεοτόκου» πλησίον της Σηπιάδος

άκρας ανευρέ&η έτέρα παλαιοχριστιανικη βασιλικη (εΙκ. 14γ

Ή τοιχοδομία της βασιλικης ταύτης εΙναι έξ αργών λίtJων και ένιαΖοϋ όπτoπλίνtlων.

μετα κονιάματος ίκανη χρησις έγένετο καί αΡΖαίου ύλικού έκ μεγάλων λαξευτών λί&ων

Ι ]Η5. 1906. σ. 152' ~ρβλ. καί Tbe Αππα.! οΙ Britisb
5cboo! .Ι Atbens, ΧΙ!!, 1906/7. σ. 320 καί Πίν. Χ.

2 'Α\'εσχάφη και ή βασιλική αύτη ύπό τη; άγγλικη;

σχολή; εφ 1901 (βλέ" Tbe Αππα.! οΙ Br. Scboo!, ε. u.
σελ. 310 και Πί". Χ και ΧΙ),Ίιρειι\'ήθη δέ έχ "έου ύφ'ήμών

τφ 1930 και έγέ\'ετο νέα χάτοψι; l1V ;ταρα6έτομεν έ,'ταϋ6α.
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Το κύριον αύτης σώμα εΙναι τετράγωνον (13 χ 13 μ.), άποβαίνει δμως ό ναος έπιμή

κης δια της προσ6ήκης τριών ναρ1Ή]κων, έξ ών ό τρίτος εΙναι μικρότερος. Ύψηλοι κτιστοι

στυλοβάται (0.50 μ.) χωρίζουσι την βασιλικην είς κλίτη, ών το μεσαίον ύπερβαίνει και το

διπλάσιον πλάτος τών πλαγίων (6.70 εναντι 2.50 μ.). Ό νάρ1'tηξ συγκοινωνεί δια 1'tυΡών

προς τον κυρίως ναον και δια τεσσάρων άλλων 1'tυρών συγκοινωνεί προς τον έξωνάρ{}ηκα,

δστις χωρίζεται είς τρία διαμερίσματα μη συγκοινω-

νούντα προς άλληλα. Το προς βορραν πρόσκτισμα έξέχει

περισσότερον οϋτως, ωστε να κα1'tίσταται τετράγωνον

χρησιμοποιούμενον, πι1'tανώς, ώς βαπτιστήριον. Προς

δυσμας ό έξωνάρ{}ηξ συγκοινωνεί δια τριβήλου προς

τον μικρότερον τρίτον ν6ρ{}ηκα, δστις εΙναι άνοικτος

έν είδει προπύλου και εχει τρίβηλον την είσοδον (τού

προπύλου τούτου δεν σι(>ζεται πλέον ίχνος)' γύρω{)εν

ύπάρχουσιν ίχνη και άλλων συνεχομένων προσκτι

σμάτων.

Είς το ίερον βημα ύπο τού πρώτου άνασκάψαν

τος το μνημείον σημειούται το τέμπλον, ώς ε{'ρισκόμε

νον άκριβώς προ της άψίδος και έκατέρω1'tεν προεκ

τεινομένου τοίχου μέχρι τών στυλοβατών είς μηκος

δύο μέτρων' οί τοίχοι oύτo~ έξ ών σι(>ζεται σήμερον, ι~:·

ώς δηλούται έν τη κατόψει, μόνον μία σειρα λαξευ-
Κ;κ. 1·/. Rαοιλική ιι', Οίοι .. Ηεοrόκοv (UIJi.,·ov).

τών λί1'tων, δεν δύναται να εΙναι άλλο τι είμη το σύν-

1'tQOVOV, δμοιον προς το σύν{}ρονον τών βασιλικών τών {}εσσαλικών Θηβών, καίτοι, ώς

παρουσιάζεται σήμερον, ιlδύνατο κάλλιστα να 1'tεωρη{}η ώς βάσις τών κιγκλίδων τού τέμπλου,

Έν πάση περιπτώσει το τέμπλον δεν δύναται άρχικώς να εύρίσκεται προ της άψίδος άφίνον

έξω τους 1'tρόνους τών ίερέων, ίσως δε ή παρατηρη1'tείσα ύπο τού άνασκάψαντος βάσις τού

τέμπλου, ητις έξηφανίσ1'tη σήμερον, προέρχεται έκ μεταγενεστέρας έποχης, ώς και ή βάσις

της άγίας Τραπέζης, {Ίτις άλλως τε δεν εύρίσκεται είς το κέντρον της άψίδος.

Ή βασιλικη διατηρεί ώραίον ψηφιδωτον δάπεδον με γεωμετρικας διακοσμήσεις. 'Ως

προς την χρονολογίαν της βασιλικης ταύτης, οί άνασκάψαντες 1'tεωρούσιν αύτην ώς κτίσμα

ίδρυ1'tεν προ τού ετους 570 ενεκεν άνευρε1'tέντος νομίσματος (Ίουστίνου Β' και Σοφίας).

r' 8λΙΙΛΙΚλΙ ΙΤΕΡΕλΣ ΕΛΛλΔΟΣ

10. Βασιλική έν Έλεvσίνι.

Βορειοανατολικως της Αύλης τού ίερού της Έλευσίνος, εν{}α σήμερον ευρισκεται το

ναύδριον τού άγίου Ζαχαρίου, άνεφάνη άξιόλογος παλαιοχριστιανικη βασιλική, ης το ίερον

βημα καταλαμβάνει το νεώτερον κτίσμα (εΙκ. 15) '.
Ή βασιλικη αϋτη της Έλευσίνος εχει πολλας όμοιότητας προς την άνωτέρω περιγρα-

1 Ή βασιί.ιχή αντη άνεσΧάφη ύπό Κ. Κοιιρου\'ιώτου, δημοσιεύσεως. Κατωτέρω παρατί6ε\'ται χαί λεπτομέρεια!

όστις χαί παρεχώρησε\' είς ήμάς ΕυγΕ\'ώς τήν άδειαν της ΠΕQί τής βασιλικής ταιίτης (βαπτιοτήρ,ο\').
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Είκ. 15. Βασιλική •Ελευσίνος.

φείσαν βασιλικήν «Θεοτόκου» και ώς προς τήν τετράγιι;νον κάτοψιν (15.70 χ 1[>.40 μ.) και

ώς προς τους νάρ{}ηκας.'Η τοιχοδομία της συνίσταται έξ άργών λί&ων μετα κονιάματος και

πελεκητών λί&ων, είλημμένων έξ αρχαίου ύλικού.

ΤΟ κύριον σώμα της βασιλικης χωρίζεται δια κιονοστοιχιών έκ πέντε κιόνων (έξ ών

διεσώ&ησαν κατα χώραν οί δύο μόνον κίονες της αριστεράς κιονοστοιχίας) είς τρία κλίτη, έξ

ών τα πλάγια εχουσιν άσύνη&ες πλάτος (4.20 εναντι 5.70 μ. τού μέσου). Οί στυλοβάται εΙναι

κτιστοι διασφζουσι δε ένιαχού και μεγάλας μαρμαρί

νας πλάκας έξ έτοίμου αρχαίου ύλικού. Αί μεγάλαι

έπίσης βάσεις, πι&ανώς δε και οί κορμοι τών κιόνων

- έξ ών διεσώθη είς έφαρμόζων έπι της βάσεως

εΙναι είλημμένοι έξ αρχαίων μνημείων της 'Ελευσίνος.

Οί κίονες εφερον κατα πάσαν πιΗανότητα εύt!έα μαρ

μάρινα έπιστύλια ούχι δε τόξα' τούτο συμπεραίνομεν

και έκ της πυκνης - αναλόγως τού μεγέ&ους των-

τοποt!ετήσεως αύτών, ώς και έκ τών διαστάσεων τών

παραστάδων, είς τας όποίας καταλήγουσιν αί κιο

νοστοιχίαι, αϊτινες είναι στενώτεραι τών στυλοβατών,

τέλος δε έκ τών μεγάλων μαρμαρίνων δοκών, α'ίτινες

εύρέt!ησαν κατα τήν ανασκαφήν.

'Εκ της διατάξεως τού ίερού βήματος ούδεν διε

σώ&η, τα ίχνη του δε - αν ύφίστανται- καλύπτονται

ύπο τού έπ' αύτού έκτισμένου νεωτέρου παρεκκλη~υ....
Οί δύο νάρt!ηκες συγκοινωνούσι μόνον δια πλα-

γίων &υρών' φαίνεται δμως δτι αί πύλαι εκειντο ύψη

λότερον τού διασω&έντος ϋψους τών &εμελίων. Ό

έξωνάρ{}ηξ χωρίζεται δια τοίχων είς τρία διαμερίσματα, έξ ών το προς βορράν φέρει δύο

πλιν&οκτίστους τάφους πι&ανώς δμως οί τοίχοι ο-δτοι, ώς δεικνύει ή εuτελ~στέρα τοιχο

δομία των, ανήκουσιν είς δευτέραν έποχήν' έπίσης μεταγενεστέρας έπισκευας προδίδει και το

δυτικώς τού έξωνάρ{}ηκος πρόσκτισμα.

Προς βορράν τών ναρt!ήκων εΙναι προσκεκολλημένον το βαπτιστήριον, δπερ εχει το

ίδιάζον σχημα τών μικρασιατικών (Σμύρνης, Περγάμου, Μιλήτου), ητοι εΙναι τετραγω

νον περιβαλλόμενον γύρωt!εν ύπο διαδρόμων' είς το κέντρον ανευρέ&η ή σταυροειδής

κολυμβή&ρα, κτιστή δια πλίνt!ων και έπενδεδυμένη δια μαρμαρίνων πλακών. Προς ανατολας

ή αύλή τού βαπτιστηρίου συνέχεται μετα δύο μικροτέρων έπιμήκων διαμερισμάτων (πιθα

νώς τού αποδυτηρίου και φωτιστηρίου), έξ ών το δεύτερον διατηρεί κατα χώραν πλησίον

τού βορείου τοίχου μαρμαρίνην κα&έδραν αρχαίας μορφης, στηριζομένην είς λεοντόποδας.

'Όσον άφορg είς τήν χρονολογίαν της βασιλικης, ή χρησις εύ{}έος έπιστυλίου και ή δια

κόσμησις ένος διασω&έντος όγκώδους &ωρακίου φέροντος έντος κύκλου σταυρον και έκατέ

ρω&εν Α-Ω μαρτυρεί μάλλον τον 5ον αίώνα.

11. Βaσιλικη Λaυρεωτικoiί 'Ολύμπου.

Μεταξυ τών όρέων της Άττικης Πω-ίου και Λαυρεωτικού 'Ολύμπου, ήλt!εν είς φώς

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:59 EEST - 52.53.217.230



ΑΕ 1929 ΑΙ naAa.Olp.o••a"."aI βασ.λ."αΙ .ης •Ελλάδος 185

Είκ. 17. Βαοιί.ική Λαλυβι'ων

ΚΟΙ'6αρά ΆΗική;.

δι' άνασκαφών Ι μέγα τμημα άξιολόγου βασιλικης (είκ. 16). διασω8είσης είς μέγιστον ϋψος

1.60 μ., έκτισμένης δε δι' άργολι80δομης καΙ μιας σειράς όπτοπλίν8ων.

Άνεσκάφη το άνατολικον ημισυ της βασιλικης, άνεφάνησαν δε μέχρι τούδε οί τρείς κίο

νες έκάστης κιονοστοιχίας, έντοιχισμένοι είς μεταγενεστέραν έποχήν. 'Ιδιάζον της βασιλικης

ταύτης εΙναι αί μακραΙ παραστάδες τών άνατολικών τοίχων, χωρούσαι 2.80 μ. προς δυσμας καΙ

περιορίζουσαι έκατέρω8εν το ίερον βημα. Άπο τών τοίχων τούτων αρχονται αί κιγκλίδες τού

χαμηλού τέμπλου, καμπτόμεναι είς μικραν άπόστασιν είς όρ80

γώνιον. Διεσώ8ησαν αί μαρμάριναι βάσεις με τάς έμβα8ύνσεις

δια τα 8ωράκια καΙ τούς πεσσίσκους. Παρα τον τοίχον της άψί

δος άνευρέ8η το ήμικυκλικον σύν8ρονον, κτιστον και έπενδεδυ

μένον δι' όρ80μαρμαρώσεως ένταϋ8α δμως το σύν8ρονον δεν

περιορίζεται είς τήν άψίδα, άλλ' έξέχει περΙ το εν μέτρον πέραν

αύτης, καταληγον έκατέρω8εν είς βα8μίδα δια τήν ανοδον.

Είς τήν διάμετρον περίπου της άψίδος άνευρέ8η η πλαξ

τού δαπέδου της αγίας Τραπέζης, φέρουσα είς το μέσον βα8είαν

είς σχημα Τ έγκοπήν δια το -έγκαίνιον. καΙ πέριξ έν τετραγ<lινφ

αί τέσσαρες βάσεις τού κιβωρίου. Είς το κεντρικον κλίτος, άρι-

στερα τού αξονος τού ναού, διεσώθη ή βάσις τού μεγάλου ΕΙ•. 16. Βαο.λ ••ή Λαυρ.ω".ο;;

αμβωνος είς το σύνη8ες κυκλικον σχημα με κλίμακας προς άνα- 'Ολύμπου.
τολας καΙ δυσμάς. ΝΕξω8εν της άνατολικης πλευράς τού ναού άνευρέθησαν πολλοΙ κτιστοΙ

τάφοι άσύλητοι καΙ πρόσκτισμα προς βορράν προσκολλώμενονείς τήν άψίδα.

'Εκ της μορφης τού αμβωνος καΙ τού τέμπλου,ώς καΙ έκ της τεχνοτροπίας τών άνευ

ρε8έντων γλυπτών άρχιτεκτονικώνμελών, δύναται η βασιλική αϋτη να χρονολογη&fi κατα τα

τέλη τού 5°11 η τας άρχας τού 6°" αίώνος.

12. Βασιλικη Καλυβίων Κουβαρα..

Προς δυσμας τού Λαυρεωτικού 'Ολύμπου της Άττικης παρα το χωρίον Καλύβια Κου

βαρά διεσώ8η παλαιοχριστιανικη βασιλική, της όποίας οί μεν τοί

χοι της μεγάλης ημικυκλικης άψίδος καΙ τών πλαγίων κλιτών διε

κρίνοντο είς το έδαφος, το δε μεσαίον κλίτος εΙχεν έντοιχισ8η

χρησιμοποιη8εν είς μεταγενεστέρους χρόνους ώς μονόκλιτος ναος

μετα νέας μικροτέρας άψίδος (είκ. 17). Είς το έξωτερικον τών

μακρών πλευρών διακρίνεται η σειρα τών έκ πλίν8ων τόξων τών

κιονοστοιχιών.Ώς δηλούται έν τφ παρατι8εμένφ σχεδιαγράμματι,

έν8α γίνεται η άποκατάστασιςτού άρχικού παλαιοχριστιανικούναοϊl 2,

η βασιλικτl εΙναι μικρα (16 χ 13.60 μ.), τρίκλιτος, με πέντε κίονας είς

έκάστην κιονοστοιχίαν, η δε άψΙς ύπερβαίνει ώς συνl18ως κατά τι

το ημικύκλιον.

Διασω8έντα 8ωράκια καΙ μικρα κιονόκρανα κοσμούμενα δια

φύλλων άκάν80υ καΙ ύδροβίων ώς καΙ ετερα γλυπτικα μέλη με στε-

Ι Ά\'εακάφη ύ:τό τού 'Εφόρου άρχαιοτήτων Ν. Κοτζιά.

OOtIIt χαί 6ά δημοσιεύση τι:ιύτην ).επτομερΙt!ς μετό. τήν

συμπλήρωσιν τών συνεχιζομέ\'ων iινασχαφών.

2 Τό αχεδιογράφημα όφείλω είς τόν Α. Όρ).άνδον, όστις
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φάνην έξ άκάν{tου καΙ πτηνά, συνή{tη κατα τον 5°\' αΙώνα, μαρτυρούσι περΙ της 7.ρονολο

γίας τϊΊς βασιλικϊΊς.

13. Βασιλική Γλυφάδας.

Είς tl)ν μεσημβρινιιν παραλίαν της Άττικης - παρα tl)ν σημερινl)ν λουτρόπολιν τϊΊς

Γλυφάδας, δπου εκειτο ό άΡ7.αΙος δημος Αϋξονος-άνεκαλύφ{tη είς άΡ7.αιολογικας άνασκα

φικας έρεύνας προς εϋρεσιν τάφων μικρα παλαΙΟ7.ριστιανικll βασι.

λικll με μίαν έξέ7.0υσαν άψΙδα καΙ νάρ{tηκα (είκ. 18) '.
Οί έξωτερικοΙ τοί7.0Ι, έκτισμένοι έκ λι{tοδομi'jς καΙ σειρών πλίν.

{tooν, διασ(()ζονται είς ϋψος ένος περίπου μέτρου. ΤΟ κύριον σώμα τϊΊς

βασιλικϊΊς εΙναι εύρύτερον κατα πλάτος ιΊ κατα μϊΊκος (12.40 χ 16.50 μ.)

7.ωριζόμενον είς τρία κλίτη δια κιονοσΤΟΙ7.ιών έκ πέντε κιόνων έπΙστυ·

λοβάτου ϋψους 0,12 μ. Οί κίονες εΙναι έξαιρετικώς μικροΙ (ϋψ. 2.65)
τα δε κιονόκρανα ίωνίζοντα μι~ 7.ωριστα υψηλα έπι{tήματα. Ό νάρ·

fιηξ φέρει μίαν μόνον έξώ{tυραν είς tllν δυτικl)ν πλευραν καΙ τρία

(ός συνή{}ως άνοίγματα είς tllν προς tl)ν βασιλικιιν άνατολικιιν πλευ

ράν, έξ ό)ν το μέσον ε7.ει τρίβηλον. ΤΟ δάπεδον άποτελείται έκ μικρών
Είκ. /8. ΗαοιλΙΚ'l Γi.tιφάδας. .. - ) ~ ) " δ .

πι.ακων εις απ ,α γεωμετρικα σ7.ηματα ιατεταγμενων.

'Π διάταξις τού ίερού βήματος διασψζεται καλώς. ΤΟ τέμπλον εΙναι τοπο{}ετημένον

μεταξυ τών δύο πρώτων κιόνων τών κιονοσΤΟΙ7.ιών της βασιλικϊΊς, ευρε{}εΙς δε πεσσίσκος

με ήνωμένην βάσιν κιονίσκου άνω δεικνύει δτι τούτο ητο ,'ψηλον δπως είς tllν βασιλικl)ν

Β τών {)εσσαλ~κών Θηβών καΙ είς το 'Ερέ7.θειον. Το σύνθρονοΙ' κατέ7.ει το τιμικύκλιον τϊΊς

άψίδος (πλάτους (),95 μ.) καταλήγει δε κατα τα άκρα είς δύο βα{}μίδας, δι' tr)ν έγίνετο ιΊ άνο

δος. Είς Τ11ν διάμετροΙ' τϊΊς άψίδος διασψζονται έπΙ τού δαπέδου τμήματα τϊΊς πλακος τϊΊς

άγίας Τραπέζης με τας έμβαθύνσεις δια τα τέσσαρα στηρίγματα αύτϊΊς έπίσης ευρέθη τμϊΊμα

της άνω αύτης πλακός.

Ό ναος ενεκα τών άνωτέρω γνωρισμάτων δύναται να 7.ρονολογηfiΊI είς τον 5°\' i) τας

άΡ7.ας τηύ 60U αίώνος.

14. Βασιλική Ύπάτης.

'Εν τίι 'ΥπάΤl1, πόλει άκμαζούσll κατα τους ρωμαϊκους 7.ρόνους, ίδρύθη μεγάλη βασι.

λικl) έπ' (ινόματι τού πρώτου έπισκόπου αύτϊΊς και μάρτυρος 'Πρωδίωνος, μαθ1]10ύ τού

Άποστόλου Παύλου, ης τα έρείπια έσψζοντο άλλοτε, σήμερον δμως ε7.0υσιν έξηφανισ{ti'j.

Το παρατι{tέμενον σ7.εδιάγραμμα (είκ. 19) εΙναι πρό7.ειρον και δεν εΙναι βέβαιον αν

πασαι αύτού αί λεπτομέρειαι άνήκουσιν είς μίαν έΠΟ7.ήν2•

'Π βασιλΙΚ11 εΙναι έπιμήκης (25.50 χ 12.80 μ.) 7.ωριζομένη δια τοί7.ων, οϊτινες προφανώς

χαί έμελέτησε τό" \'αόν (πρβλ. ι'Αθηνά- τόμο ΛΙο.:' σ. 165).
προέβη δέ έσχ<ίτω; διιt οκαφικtlζ έρειί\·η.; εί; έξακρίβωοl\'

αύτοϋ.

1 Ή βασιλική αίίτη ά\'εσκάφη υπό τού 'Εφόρου Κ

Κυ:ταρίοση καί έδημοσιεύ6η ύπό Α. Όρλά\'δου (έ\' Ilρακτ.

Άκοδημ. Ά6ηνών <ί. 1930. ο. 258 κέ.).

2 Ή βασιλική αύτη ίδημοσιειίβη τό :tρώτο\' υπό :\.
Για\'\'ο;τούλου (έ\' ΔΙΕ 'ίο; l!.ll8. σ. ΗΙ κΙ). είς \)\. όφειί.ε

ται καί τό ;ταρατι6έμε\'Ο\' έηαύ6α πρόχειρο\' σχεδιο·

γράφημα.
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είναι οί κτιστοΙ στυλοβάται τών κιονοστοιχιών, δπως εις τας λοιπας βασιλικας της Έλλάδος.

'0 νάρ{Jηξ είναι άσυνή{Jως μικρός, περιοριζόμενος εις το πλάτος του μέσου κλίτους, δύο δε

τετράγωνα διαμερίσματα προστι{J'έμενα εκατέρω{Jεν καΙ

εις το μέσον περίπου τών μακρών πλευρών προσδίδουσι

σταυρικην μορφην εις το κτίριον. Δεν είναι δυνατον εκ

μόνου του σχεδίου να διευκρινισ{J[j ό λόγος τών συμμε

τρικών τούτων διαμερισμάτων, αν δηλ. πρόκειται περΙ

προπύλωνη είναι άπλώς προσκτίσματα.

ΤΟ ίερον βημα είναι τρίκογχον,τριμερές,με πρό{Jεσιν

καΙ διακονικόν, συγκοινωνουν άπ' εύ{J'είας δι' εισόδων,

ση μειουταιδε καΙ τέμπλονκτιστόν, εκτεινόμενονκα{}' δλον

το πλάτος της βασιλικης. ΚαΙ αί μεν ΤΡΖίς άψίδες άπαν

τώσι καΙ εις άρχαιοτέρους του 6°" αιώνος ναους (λ. χ. εν

Καλατ-Σεμάν, εν Σινι! κ. ιiλλ.), η διαμόρφωσις δμως τών λοιπών μερών και του τέμπλου, αν δεν

,τροέρχονται εκ μεταγενεστέρων επισκευών, προδίδουσι τους μετα τον Ίουστινιανον χρόνους.

f ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

15. Βασιλικη Παλαιοπόλεως Κερκύρας.

Εις την περιοχην της άγοράς της παλαιάς πόλεως της Κερκύρας καΙ επι της ύποτι{Jεμέ

νης {}έσεως άρχαίου έλληνικου ναου δεικνύεται ό ναος της Θεοτόκου,νεώτερον κτίσμα ίδρυ

μένον επι ήρειπωμένων τμημάτων μεγάλης παλαιοχριστιανικηςβασιλικης, μήκους 30 μ. ι.

'Εκ της παλαιάς βασιλικης διακρίνονται τα {}εμέλια της δι' άργολι{}οδομης εκτισμένης

εξεχούσης ήμικυκλικης καΙ εξωτερικης άψίδος, ΊΊτις εχει διάμετρον 6.85 μ. - εκτείνεται

σήμερον αϋτη εις όλόκληρον το πλάτος του νεωτέρου κτίσματος - καΙ ύπερβαίνει το ημι

κύκλιον κατα 1.50 μ. (εικόνα της προσόψεως του μνημείου παρα{}έτομεν κατωτέρω).

Οί εξωτερικοΙ μακροΙ τοίχοι της τρικλίτου προφανώς βασιλικης ταύτης εχουσι καταρ

ριφ{J'η, την {}έσιν δε τών κιονοστοιχιών καταλαμβάνουσι σήμερον οί μεταγενέστεροι τοίχοι,

περιορισ{}έντος οϋτω του ύπάρχοντος ναου εις το μέσον κλίτος μαρμάρινοι μετα γλυφών

βάσεις κατα μηκος τών νεωτέρων τούτων τοίχων, ώς καΙ βα{Jμίδες εις την άΨίδα, μαρτυ

ρουσιν, δτι εις φραγκικους ήδη χρόνους το μνη μείον είχεν ύποστη σοβαράς μεταβολάς.

Εις την δυτικην πρόσοψιν του ναου διεσώ{Jησαν τέσσαρες κίονες μετα κοριν{}ιαζόν

των παλαιοχριστιανικών κιονοκράνων εις ϋψος 3 μ. ύποστηρίζοντες εύ{J,υ επιστύλιον,

επί του όποίου είναι βα{Jέως κεχαραγμέναι δι' ώραίων γραμμάτων αί έξης επιγραφαί:

ΑγΤΗ Η πγΛΗ ΊΌγ κγριογ ΔΙΚΑιω ΕΙΣΕΛΕγΣΟΝΤΕ(ω) ΕΝ ΑγΤΗ

δια μικροτέρων δε γραμμάτων:

ΠΙΣΤΙΧ ΕΧΩΝ ΒΑΣΙΛΙΑΝ Η)ΙΩΝ )ΙΕΝΕΩΝ ΣγΚΕΡΙΘΟ:,\

Σω )ΙΑΚΑΡ γψηlΕΔΟΝ ΤΟΝΔ ΙΕΡΟΝ ΕΚΤΙΣΑ ΝΗΟΝ

Ε.\ΛΗΝΩΝ ΤΕ)ΙΕΝΗ ΚΑΙ ΒωιογΣ ΕΞΑΛΑfιΑΞΔΣ

ΧΕΙΡΟΣ ΑΠ ογΤΙΔΛΝΗΣ ΙΟΒΙΑΝΟΣ E~ΔO~ ΑΝΑΚΤΙ2,

1 ΤΟ,, \'(10" τούτο\' κατά τά μέσα τού 1ίΌυ αίώ\'ος εύρον

0\ :τεριηγηταί Sμοn καϊ \\'IIeler ώ; κα{}οl.ικό" ~ιo\,η; τϊ)ζ

Θεοτόκου (μνημΟ\'εύουσι τον λόγιο\' ίερο,ιόναχο" Άροέ\'ιο\'

Ι\α/.ουδην χαί τον 6είο\' αύτοίι l'εράσιμο\' Β/.άχο", συντά·

κτην τού τετραγΙ.ώοοου Θησαυρoίi :τρβί.. Ίω. Ρωμα\,ου,

Κερκυρα'ίκά, Κέρκυρα 1903 σ. 17 κΙ έ\'~α δίδονται καί

:τληροφορίαι :τερί ά\'ευρε~είσης είς :ταρακείμενο\' οίκίοκον

έ:τιγραφης τού Ί\ροε\'ίου ,ιετά τού έτους 1680).

2 Α ί έ:τιγρωfαί uutUt :τοΗάκl; έχουοl δη'tOσlευ~η μέχρι

τούδε' ~ρβ).. 1(;, JΧ, J. ϊ20.
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ΠερΙ τού έν τίi άρχαιoπρεπίi ταύτιι (είς ήρωϊκον έξάμετρον) έπιγραφίi άναγραφομένου

κτίτορος τού ναού (αν πρόκειται δηλονότι περΙ τού αύτοκράτορος Ίοβιανού (363/4) η περΙ

όμωνύμου πολιτικού η έκκλησιαστικού άρχοντος) πολλαΙ γνωμα~ ώς γνωστόν, έξηνέχΗησαν '.
Πάντως ή μεγάλη αύτη βασιλική, ώς ίδρυ{)είσα έκ των πρώτων μετα τΎ]ν έπικράτησιν τού

χριστιανισμού καΙ είς έποχΎlν κα{)' ην οί κατα τού έlJνισμού άγωνες ιισαν πρόσφατοι, {)α

άνήκιι μάλλον είς τα τέλη τού 4°" iΊ τας άρχας τού [)ο" μ. Χ. αίωνος.

Είς σκαφικας έρεύνας, ένεργη{)είσας κατα το έτος 1846 προς προσδιορισμον τού άρχαίου

έλληνικού ναού, άνευρέΗησαν έν tlj αύλίi πλΎ]ν άλλων άρχαίων λειψάνων και τμήματα έκ

παλαιοχριστιανικού μωσαϊκού δαπέδου μετα παραστάσεων ζΙΡων, καρπων κ. ά. φυλασσόμενα

σήμερον είς το μουσείον Κερκύρας 2. ΤΟ άκριβες όπωςδήποτε σχημα καΙ ή χρονολογία της

βασιλικης ταύτης {)α ιΊδύναντο δια σκαφικης έρεύνης άκριβέστερον να προσδιορισθωσι.

• .... ι

ι~.-F -..-.
ο c

16. Βασιλικη 'Αγίου 'Ανδρέου Έρεσσοϋ Λέσβου.

Είς το δυrικoν άκρον της νήσου Λέσβου παρα τΎ]ν παραλίαν της Έρεσσού άνεσκάφη

άπο έτων, δημοσιευ{)είσα έσχάτως" μεγάλη, λίαν έπι

μήκων διαστάσεων, χριστιανικΎI βασιλικΎI (31.40 χ

17.40 μ.), τιμωμέ,'η σήμερον ύπο των κατοίκων είς

όνομα τού ιίγίου Άνδρέου τού Κρητός (είκ 20).
Ή βασιλικΎ] αύτη χωρίζεται είς τρία κλίτη δια

κιονοστοιχιων, έξ JJν διεσώ&ησαν μόνον οί έξ άρχαίου

ύλικού στυλοβάται 4 καΙ τμήματα ίωνιζόντων έπικρά

νων. ΊΌ μέσον κλίτος είναι εύρύτ.ερον τού διπλασίου

πλάτου; των πλαγίων, ιΊνω{)εν των όποίων έξετείνοντο

ύπεΡΙ{Jα. '() προς δυσμας νάρΗηξ, ολίγον εύρύτερος

των πλαγίων κλιτων, συγκοινωνεί δια τριων tιυρων

μετα τού κυρίου σισματος τού ναού, δια δύο δε {)υρων

προς τα έξω. 'Η έλλειψις κεντρικης είσόδου είς τον Λ.

τοίχοΙ' τού νάρ{)Ί]Κος καΙ ή Ηέσις των {)υρων είς τα

δύο άκρα παρατηρείται εtς δλας τας βασιλικάς, α'ίτι

νες φέρουσι προ τού νάρ{)ηκος αϊ{)ριον- είναι δ{)εν

πι{)ανόν, δτι καΙ ένταύθα ύπηρχεν αϊ{)ριον. Προς νότον

τού νάρ{)ηκος έκτείνεται πέραν της βασιλικης τετρά

γωνον διαμέρισμα, πι{)ανως το κλιμακοστάσιον.

'Ι-Ι ιίψΙς l'Ιεν εχει έξωτερικως το σύνη{)ες ήμικυ

κλικον σχημα άλλ' είναι τρίπλευρος, άπο των άκρων

δε των πλαγίων πλευρων έκτείνονται τοίχοι προσηρ

τημένου διαμερίσματος. Είς το έσωτερικον ούδεν δια

Εικ.2(ι. !ιασ,ί.,κ;ι "", 'Ανδρέσυ'F.ρεσσσύ :Ιέσ6συ. σΙΡζεται έκ της διατάξεωςτού ίερού βήματος. ΤΟ μέσον

Ι Πρβλ. )ΙΟΗοτοξύδη\',Oelle cose Corciresi, Ι:οrfίι, 1848
Ω. 40ί, Μάρμορα,,, 'Ιστορία τής Κερκύρας 16;2 σ. 672, Ρω

IItι\·ό,·, έ. ά. σ. 18 κ. άλλ. βλέ:τε αύτόοΟl καί τός :τοικίλας

:τrρί τού ναοϋ :ταραδόσεις :τερί άγίας Κερκύρας κλπ.

2 Βλ. Ρωμω'ό\', έ. ά. σ. 19. Τά; άκριβείς διαστάσεις τού

μνημείου, ούτινος ή κάτοψις ά\'ευ <1ναοκαφώ\' δέν ε1"άl έφι·

xtJl, όφείλω είς τό" εφορο\' άρχωοτήτων Ι. Μηλιάδην.

3 Βλέ:τε Ά. Όρλάνδου, Παλαιοχριστια"ικαί βασιλικαί Λέ

οβου είς Πρακτικά Άκαδημίας ΆσΨ'ώ\" r' (1928) σ. 325 κέ.

4 ΟΙ σημειού,IΕ\'ΟΙ έ,· τη κατόψει κίονες εΙναι ύ:το{)ετικοί.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:59 EEST - 52.53.217.230



ΑΕ 1929 ΑΙ παλαιοιρισtιαvι"αl βασιλι"αl .ής Έλλάδος. 189

".ϊκ. :!/. IJaoI1Ixij •ΑφενιίίΙη AioliolJ.

δμως κλίτος διατηρεί ένεπίγραφα μωσαϊκα δάπεδα άρίστης τέχνης μετα γεωμετρικών κατα

το πλείστον σχεδίων καΙ ολίγων ζω'ίκών μορφών. 'Εκ τών ΈJ,ιγραφών τούτων, έν αΙς άναφέ

ρεται ό έν τ[] Γ' Οίκουμενικn Συνόδφ (431) παρακα{}ήσας έπίσκοπος 'Ιωάννης, ή βασιλικη

δύναται να χρονολογη&fj είς τα μέσα τού 50. αίώνος.

17. Βασιλική Άφεντέλλη Λέσβου.

Είς {}έσιν Άφεντέλλη δυτικώτερον της 'Ερεσσού άπεκαλύφ{}η δι' άνασκαφών καΙ έτέρα

χριστιανικη βασιλικη τών αύτών ::τερL,ου διαστάσεων καΙ άναλογιών (30,50 χ 17,90 μ.) δια

φέρουσα κατα τον νάρθηκα, δστις έκτείνε

ται έκατέρω{Jεν πολυ πέραν τού ναού καΙ

καταλήγει είς την βορείαν αύτού πλευραν

είς μικραν έγγεγραμμένην άΨίδα (είκ. 21) Ό

'Η άψΙς τού ίερού καΙ όλόκληρος 1] άνα

τολικη πλευρα περικλείεται ύπο εύ&έος τοί·

χου, σχηματιζομένων ούτω; έκατέρω{}εν

της άψίδος δια της προσ{}ήκης καΙ λοξών

τοίχων δύο πλαγίων διαμερισμάτων, χρη

σιμοποιουμένων πι{}ανώς ώς παστοφορίων'

είς μεταγενεστέραν έποχην έκ ιίσυη μικρα

κόγχη είς τον άνατολικον τοίχον τού δεξΙΟύ

κλίτους.

Ή βασιλικη είς το έσωτερικον διασΙ;J

ζει τους στυλοβάτας τών κιονοστοιχιών,

διακοπτομένους παρα το ίερον βημα καΙ

είς το δυτικον ακρον, ώς καΙ όλόκληρον

σχεδον το έκ γεωμετρικών σχεδίων μωσα'ί

κον δάπεδον τού μέσου κλίτους καΙ τού

ίερού βήματος.

Ή διάταξις τού ίερού βήματος διετη

ΡΙ1{}η είς καλην κατάστασιν. ΤΟ σύν{}ρονον,

ήμικυκλικον με ημικυκλικας όμοκέντρους βα{Jμίδας,εχει την μoρφrιντoύ συν{Jρόνoυ της ιίγίας

Είρήνης Κωνσταντινουπόλεως καΙ της Καταπολιανης Πάρου, με την διαφοραν δτι ένταϋDα

εΙναι χαμηλότερον φέρον τρείς μόνον βα{}μίδας έπίσης ύπάρχει δίοδος κάτωθεν αύτού άλλα

λίαν στενη (0,40 μ.) ώστε να εΙναι άπρόσιτος. Είς τα ίίκρα τού συν{}ρόνου καταλήγουσιν

αί κιγκλίδες τού τέμπλου, o~τινoς διεσώ{Jησαν αί βάσεις είς όρ{Jογώνιον σχημα, περιβάλλου

σαι κατα τα τρία μέρη την έν τφ μέσφ ιίγίαν Τράπεζαν. ΤΟ τέμπλον δύναται ν' άποκατα

σταθίι χαμηλον είς τα πλάγια, διότι το τέρμα αύτού δεν άντικρύζει τον τοίχοΙ' άλλα το

σύν{}ρονον, ύψηλον δε με έπιστύλιον είς την πρόσοψιν, δπως είς την βασιλικην 13. τών υεσ

σαλικών Θηβών, ώς μαρτυρούσιν ύ.νευρεΜντε; πεσσίσκοι έκ τού τέμπλου φέροντες ίίνω

Ι Ή βασιλική αϋιη ά\'εσχάφη {ι;τό Α. {Ορλά\·δο" χαι

έδημοοιεί'δη τό :tρώτον εί; Πρακτικά 'Ακαδημία; 'Αθηνών,

~oν. 1928, ο. 330. fO ά\"ασχάψα; ποιείται έΚΤΕ\'ίl :τεΡΙΥρα-

φήν ΤΙ;)\' βασιλικών Λέσβο\! έ\· ΆρχαΙΟ,"ΟΥιχφ Δεί.τίιιι,

ην δέ\' εχομε\' έηαiι6α ιι;τ' ύψη', ~}; μή δημοσιευ6είσω'

είαέtι.
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ήνωμένας τας βάσεις κιόνων. Ή ~έσις τών τεσσάρων στηριγμάτων της άγίας Τραπέζης

κα~ως και αί τέσσαρες βάσεις τού κιβωρίου αύτης διακρίνονται έπι τού μωσα'ίκού δαπέδου,

είς το κέντρονδε σφζεται ή τετράγωνος πλαξ ή καλύπτουσα την «κατά~εσιν. η το έγκαίνιον.

Ό ναος oiίτoς έκ τής μορφης τού συν~ρόνoυ, της τέχνης τών μωσα'ίκών του δαπέδων

κ. αλλ. ~α ήδύνατο είς τον 60ν αίώνα να χρονολογη&n.

19. Βaσιλικη Άργάλων Λέσβου.

Παρα την Νεάπολιν της Λέσβου και νοτίως της Μυτιλήνης είς το χωρίον·Αργαλα

ήλ~ε δια προσφάτων άνασκαφώνι είς φώς τρίκλιτος βασιλικη (24 χ ι 6 μ.) με νάρ~ηκα

καταλήγοντα προς νότον είς έγγεγραμμένην άψίδα. Ή άψις της βασιλικης εΙναι όμοίως

έγγεγραμμένη είς όρ~oγώνιoν παραπλεύρως δε αύτης υπάρχει πρόσχτισμα προς νότον εχον

το πλάτος τού νοτίου κλίτους. Προς δυσμας τού νάρflηκος είς την flέσιν τού αίflρίου εύρί

σκεται το βαπτιστήριον είς σχημα έπιμήκους όρflογωνίου διαιρουμένου είς τρία διαμερί

σματα, έξων το μέσον-το εχον μεγαλυτέρας διαστάσεις-εΙναι το κυρίως βαπτιστήριον φέρον

έν τφ κέντριρ την σταυρόσχημον κτιστην κολυμβήflραν. Προς νότον τού βαπτιστηρίου και

είς μικραν άπόστασιν άνευρέflη Μαρτύριον είς σχημα τετράγωνον, είς τας πλευρας τού όποίου

ανοίγονται όρ~oγώνιoι κόγχαι και έξέχουσα ήμικυκλικη άψις προς άνατολάς. Κατα μηκος

τού νοτίου κλίτους υπάρχει εύρiι πρόσκτισμα καταληγον προς άνατολας είς τρίπλευρον άψίδα,

δπερ δεν εΙναι βέβαιον αν εΙναι σύγχρονον.

Ή βασιλικη διέσωσεν είς πολλα μέρη το μωσα"ίκον αύτης δάπεδΟΥ" καίτοι δε έντος τού

μέσου κλίτους ήγέρflη είς πoλiι μεταγενεστέρους χρόνους ναυδριον δεν κατεστράφη όλοσχε

ρώς ή flέσις τού όρ1'tογωνίου τέμπλου και ή έν ήi άψίδι διάταξις τού συν~ρόνoυ. Τούτο

σχηματίζεται δια δύο όμοκέντρων ήμικυκλικών τοιχαρίων, έκ τών όποίων το πρώτον Μ ητο

χαμηλότερον το δεύτερον δε ύψηλότερον, 'ίνα ανω~εν αύτών σχηματισ~ώσιν έκ πλακών: δια

μεν τού χαμηλοτέρου πρώτου ή βα~μίς δια δε τού δευτέρου ή ήμικυκλικil έξέδρα δια την

tJέσιν τών έδρών.

Και ή βασιλικη αυτη δύναται να χρονολογηflΌ κατα τον 50ν ίΊ κατα τας άρχας τού

6°" αίώνος.

18. Βaσιλικη '-Αγίου Δημητρίου Ύψηλομετώπου Λέσβου.

Είς το κέντρον της νήσου Λέσβου παρα το χωρίον Ύψηλομέτωπον διασφζονται έρεί

πια παλαιοχριστιανικης βασιλικης τιμωμένης είς όνομα τού αγίου Δημητρίου υπο τών κατοί

κων (εΙκ. 22γ

Ή βασιλικη αϋτη είναι μιr.ροτέρα τών δύο προηγουμένων και είς άναλογίας όλιγώ

τερον έ:τιμήκης (14,50 χ 19,60 μ.)- εχει και αυτη την αύτην διάπλασιν της άνατολικης πλευ

ράς με την διαφοράν, δτι ό εύ1'tiις τΟίχος εΙναι είς άπόστασιν άπο της άψίδος οϋτως,

1 Ά\·εοκάφη ή βασιλική αϋτη ύ:tό τοϋ καθηγητοϋ Δ.

Εύαγγελίδοιι. όστις μειό τη\' σιιμ:ιί.ήρωοn· τώ\' σχ(ιφιχώ\,

έρευ\'ώ\, του 60 δημοσιεύση τά κατ' αύτίl\' λε:ttομερώς. Ή

ά\'ωτέρ(ι) :tεριγραφη γίνεται έ:ιί ηϊ βάσει :ιί.ηροφοριώ\' τού

έ\'εργοϋ\'τος τη,· ά\'ασχαφή\'.

2 Βλ. Α. Όρί.ά\·δοι·, Ι1αλαιοχριστιω'ικα, βασι}.ιχαΙ τής

Λέσβο\!. εί; Πρακτικό Άκιιδημίας Ά6η\'ώ\' -1928- r' i. (ί.

σελ. 3:!3 κ. έ.
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Λϊκ.22. Πα"ι;'ι;.:;,· }'ψηλομΗιώ:τοlJΛέσβο,'.

{όστε να σχηματίζωνται τέσσαρα διαμερίσματα συνεχόμενα άνα δύο. τα δύο μεγάλα, χρη

σιμοποιούμενα πι{}ανώς ώς παστοφόρια, συγκοινωνούσι δια {}υρών προς τα πλάγια κλίτη.

Το εσωτερικον τού ναού διατηρεί τους εξ άρχαίου ύλι

κού στυλοβάταςκαι τας λίαν ύψηλας βάσεις τών κιόνων, ύπάρ

χουσι δε ενδείξεις δτι 1Ι βασιλικηεφερενύπεριρα. Το δάπεδον

διατηρεί άξιολογώτατα μωσα'ίκα δάπεδα με ζω'ίκας παρα

στάσεις και επιγραφάς, καλυφ{}έντα μεταγενεστέρωςύπο πλα

κοστρώσεως. Διεσώ{}ησαν γλυπτα {}ωράκια και τμήματα μαρ

μαρίνου χαμηλού τέμπλου.

Ό νάρθηξ φέρει προς νότον πρόπυλον με τρίβηλον είσο

δον και κτιστα καθίσματα παρα τους τοίχους, συγκοινωνεί

δε προς δυσμας προς μεταγενέστερονεξωνάρ{}ηκα. Πέριξ τού

ναού ύπάρχουσι και ετερα προσκτίσματα,ώς δηλούσιν οί συν

εχόμενοι τοίχοι.

"Οσον άφορq. εις την χρονολογίαν τού μνημείου, τόσον

εκ της τέχνης τών διασω{}έντων γλυπτών και τών ψηφιδωτών

δαπέδων, δσον και εκ της <Ίμοιότητο; αύτού προς την βασιλι

κην τού Άφεντέλλη, {}Cι 1Ίδύνατο και τούτο ν' άναχθ11 εις τον

6 0ν αιώνα.

20. Βασιλικη άγίου 'Ισιδώρου Χίου.

Προς βορριΊν της πρωτευούσης της νήσου Χίου ύπάρχει ό ναος τών εν Χί<ρ μαρ

τυρησάντων ιίγίων: 'Ισιδώρου και Μυρόπης, μεγάλως τιμώμενος μέχρι σήμερον εν Τ11

νήσφ. Γενομένων άνασκαφών εντος και πέριξ τού μικρού σημερινού ναού τούτου τών

πολιούχων της νήσου, δστις άντικατέστησε παλαιότερον βυζαντινόν, άνευρέ{}ησαν μέρη τού

άρχικού παλαιοχριστιανικού ναού (είκ. 23), την ϋπαρξιν τού όποίου εμαρτύρουν και

παλαιότεραι πληροφορίαι και πολλα άρχιτεκτονικα μέλη διασ<ρζόμενα εν τιρ σημεριν~)

ναφ '.
Έκ της παλαιοχριστιανικϊις βασιλικης 1'lλ{}ον εις φώς: ΤΙ ιίψίς, ητις εξωτερικώς εΙναι

όρ{Jογώνιος, τμημα τού άνατολικού τοίχου μετα τού δεξιού κτιστού στυλοβάτου και ίκανα

τμήματα μωσαϊκού δαπέδου τού κεντρικού και τού νοτίου κλίτους. τα μωσαϊκα ταύτα, εις

δύο επίπεδα εύρισκόμενα, άνήκουσιν εις δύο εποχάς τούτο δηλούται και εκ τού δτι ό στυ

λοβάτης διακόπτει τα μωσαϊκα τού μέσου κλίτους.

'Η άνευρε{}είσα επιμήκης βασιλική, ής ό στυλοβάτης συνδέεται μετα τού άνατολι

κού τοίχου και της ιίψίδος, άνήκει εις δευτέραν εποχήν. Εις τον πρώτον ναον άνήκουσι

τα μωσαϊκα τού μέσου κλίτους και τμημα στυλοβάτου εξ όρ{}ογωνίων πλακών (διακρινό

μενα εν τ4> σχεδί<ρ δεξια τού ιΙξονο; της βασιλικης), προς tOl' όποίον προσαρμόζονται τα

μωσα'ίκα ταύτα.

1 Bλ.1'~. de Cοulanι.:es, Arcl1. des 11liSS. scient. ΙV, ο. 493.
Τά; ;τερί τού \'αού τούτου :ταραδόσεις βλέ:ιε έ\' Ιοί.ώτα,

"Έχ{)εσι; τώ\' κατά το σχολικό\' έτος 1899· 1900 πεπραγμέ·

νω\', Χίο;, 1890 σ. 118 :ιρβλ. χαί 1'. Σωτηρίου, 'Αρχαιο}..

Δελτίο\' 1916, Παράρτημα σ. 28. Τή,- ερευ\'α\' τού μ\'ημείου

τούτου είχομε'- έ:ιιχειρiισει τ~ 1918, έσυ\'έχισε δέ ταύτη\'

ό Α. Όρλά\'δο;, όστις καί ά\'εϋρε τ' ά\'ωτέρω :τεριγραφό·

μ",α (βλ ~1\',1μεiα Χίου, ΆΟϊμω, 1930, (Υαλί..) ~ί\'. Χ.
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ΕΙ", 23. Βαοιί.ική ά,... Ίοιμώρου ΧιΌυ.

Είς ποίον αίώνα ανάγεται ή δευτέρα αϋτη έ.ίτοχη μαρτυρούσι παραδόσεις αναφέρουσαι

την βασιλικην ως κτισ&είσαν έπι Κωνσταντίνου τού

Πωγωνάτου (668 -685). 'Ιστορικώς ή παράδοσις αϋτη

δεν διαψεύδεται, αν λάβωμεν ύπ' Οψει τας καταστρο

φας ας ύπέστη ή Χίος κατα τον 60ν αίώνα, αλλά και τα

διασω&έντα λείψανα τών γλυπτών (κιονόκρανα, &ωρά

κια τέμπλου κ1..ίΤ.) με τεχνοτροπίαν απέχουσαν της ωραίας

έργασίας τού [) και τού πρώτου ή μίσεος τού 6 αίώνος

&&. ήδύναντο έπομένως να &εωρη&ώσιν ως ανήκοντα

είς τον 70ν αίώνα, καίτοι δεν εχομεν ακόμη σαφη ίδέαν

της τεχνοτροπίας τών γλυπτών κατα τον 7'''' αίώνα.
Είς το μέσον κλίτος και αριστερα τού άξονος τού

ναού ύπάρχει ό τάφος τών άγίων 'Ισιδώρου και Μυρό

πης μαρτυρησάντων έπι Δεκίου κατα τον 3'" αίώνα'

είναι υπόγειον &ολωτον κτίσμα καταληγον είς άψίδα,

είς δ κατέρχεταί τις δια πέντε βα&μίδων, δεν ανήκει

δμως, ως και έκ της μορφης του δηλούται, είς τον πρώ

τον ναόν, διότι διακόπτει το μωσα'ίκον αύτού δά.ίτεδον.

Ή μεγάλως τιμωμένη βασιλικη αϋτη ούδέποτε

έγκατελείφ&η καίτοι πολλάκις κατεστράφη' διακρίνον

ται δε είς αύτην κατα τας γενομένας έρεύνας πέντε

αλλεπάλληλοι έποχαί.

,,,,
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21. Βασιλικη Φανών Χίου.

Είς την νοτιωτάτην άκραν της νήσου Χίου παρα το χωρίον Πυργι και είς &έσιν Φανα

- τας αρχαίας Φάνας -(έν&α κατα Στράβωνα υπηρχε «λιμην

βα{}Uς και νεως 'Απόλλωνος») ίδρύ&η χριστιανικη βασιλικη έ.,.τ' αύ- Ρ\
τού τού χώρου τού ναού τού Άπόλλωνος. Είς μεταγενεστέραν i Ι ~-.
έποχην έκτίσ&η ναυδριον είς το κέντρον της βασιλικης και ετερον .Jι--.r

παρεκκλήσιον βορείως της άψίδος (είκ. 24).
Ή βασιλικη (20.15 χ 13.80 μ.), με έξέχουσαν ήμικυκλικην

άψίδα, χωρίζεται είς τρία κλίτη, έχοντα τας συνή&εις αναλογίας,

δια κιονοστοιχιών, ων ανευρέ&ησαν μικρα τμήματα τών έξ αρχαίων

πλακών στυλοβατών. Ό νάρ{)ηξ κατα πολυ εύρύτερος τών πλα

γίων κλιτών (6.60 μ.) συγκοινωνεί δια τριών μεγάλων ανοιγμάτων
- ._-ri--

προς την βασιλικην και προς τα έξω. Οί τοίχοι της βασιλικης, :1..
σ<!Jζόμενοι είς τινα μέρη είς ϋψος 1.80 μ., είναι κατεσκευασμένοι fιι;=-IιιJ==.Iιc::ιl

έκ μεγάλων όμοιομόρφων όρ&ογωνίων λωων (1.15 χ 0.97, ϋψ.

0.45 μ.) είλημμένων έκ τού αρχαίου κτιρίου, το όποίον διεδέχ{}η ή

βασιλική, διο και έ{}εωρή{}η ως ό σηκο; τού αρχαίου ναού '.
Ει·κ. 2·/, Baoti.lxi, Φαι'ώ." Χίοι'.

1 Πε(Ηεγράφη τό πρώτον {\ βασιλικί} ,,:ιό τού r. de
Con!al1ges, έν :\rcll. des Il1iss. 5cient. 1856. 'Όtι :rρόΚΕttuι

:τερί ΖρισΗω·ικου "αού %αΟωρίοΟη ύ:τό Κουρου\'ιώωυ έν

Άρχ. Δελιί~, τόι,. Λ' (I91f». οελ. 64 %.έ. πρβλ. %αί Γ. Σω ο

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:59 EEST - 52.53.217.230



ΑΕ 1929 ΑΙ παλα,οχρ,σ«αν,,,αί βασ,λ,,,αί .η~ Έλλάδος 193

n
11 ι
ο

22. Βασιλικη έν Λεβηνι Κρήτης.

'Η βασιλικη αύτη άνευρέ{Jη είς την έξαφανισ{Jείσανάρχαίαν πόλιν Λεβηνα (σημ. Αέντα)

παρα την έσχάτην μεσημβρινην άκτην της ΚΡ1]της, άνατολικώς τών έρειπίων τού Άσκλη

πιείου, δι' άνασκαφών της ίταλικης άρχαιολογικης σχολης (είκ. 25) ι.

ΤΟ κύριον σώμα της βασιλικης (18 χ ]:3 μ.) χωρίζεται δια κιονοστοιχιών έξ έπτα κιό

νων, οίτινες βαίνουσι έπί κτιστού στυλοβάτου μη έξέχοντος

τού δαπέδου, ούτινος έλάχιστα ηη]ματα διεσώDησαν. 'ΙΙ μικρα

άπόστασις τών κιόνων (1.50 μ.) καί τό μεγαλύτεροΙ' πλάτος

τού στυλοβάτου άπό τών παραστάδων τών Α καί Δ τοίχων

μαρτυρούσιν, στι τους κίονας δεν συνέδεον τόξα άλλ' εύDέα

έπιστύλια. Κτιστα καDίσματα ίίψους 0.40 μ. παρατηρούνται

:ταριΊ. τους τοίχους της βασιλικης, τον νάρtlηχα καί τον ι\ξω

νάρtlηκα, σπως παρατηρείται τούτο καί είς βασιλικας τών

fιεσσαλικών Θηβ(υν καί Ύψηλομετώπου Λέσβου.

Τού ίερού β1]ματος δεν διεσώDη rl διάταξις, διότι είς

την Ηέσιν αύτοϋ έκτίσθη μεταγενέστεροΙ' ναίΊδριον τού άγίου

'Ιωάννου. Βορείως της ιί,ψίδος ύπάρχουσι κτιστοί τάφοι.

ΤΙ [1ασιλικη εχει νάρflηκα καί προσκτίσματα μη διευ

κρινισθέντα. Είς την' θέσιν τού aiDgiou ύπάρχει ειδος έξωνάρ

1'!ηκος καί τρία έν συνεχεί(~ διαμερίσματα μη διευκρινισ{Jέντα E!iFfi&::~iiε~
έπίσης. ΤΙ βασιλικ1] εΙναι προσανατολισμένη όλίγον νοτιοα-

) δ
.<k δ "-ϊκ. 2:;. Ilrιαιλικ;] Λι6ιϊι'ο; Λριjrη;.

νατο ,ικώς ιεσώυ,ι ε είς μέγιστον ϋψος 2 μ. πλην της (ί,Ψί-

δος καί της Ν Α. γωνίας ιϊτινα κατεστράφησαν. 'Η τοιχοδομία της συνίσταται κατα το πλεί

στον ε.κ μεγάλων πελεκητών λωων.

Ilερί της χρονολογίας δεν ύπάρχουσιν ένδείξεις άλλ' έκ τού σχ1]ματος του μνημείου

δύναταί τις νΙ1 ύποDέσ!] ίίτι άV1]κει είς τον (,ον Τι καί τον (jO" αίώνα.

23·24. Βασιλικαί Λήμνου.

'Εν τη V1]O<Q Λ1]μνφ κατα τας έσχάτω, ένεργουμένας άρχαιολογικας άνασκαφας ύπ&

της ίταλικης σχολης προς προσδιορισμόν της άρχαίας πόλεως, άνευρέDησαν δύο χριστιανι

καί βασιλικαί 2•

'Εκ τούτων ή πρώτη (είκ. 26) εΙναι όμοία περίπου είς τό σχημα καί τας άναλογίας

πρός την της ΚΡ1]της. Τό κύριον αύτης σώμα εχει [μηκος 22.50 μ. καί πλάτος 18 μ., προς

δυσμας δε ύπάρχει νάρDηξ πλάτους 4.60 μ. συνεχιζόμενος πιDανώτατα πρός άλλο πρόσκτι

σμα, καταλαμβάνον καί ίJλόκληρoν την βορείαν πλευραν τού ναού. ΤΙ βασιί.ικη χωρίζεται

δια στυλοβατών πλάτους 0.57 μ. είς τρία κλίτη, ων τό μέσον εΙναι σχεδόν διπλάσιοΙ' τών

τηρίου, Άρχαιο).. Δε"τ. 1916, ΠαQάρτημα ο. 28. Ή κάτο

ψις έδημοοιεύ6η ιό πρώτο\' ύπό Όρλάνδου, Βυζω'τινα

μνημε1α τή~ Χίου, 'A6ήνuι, 1930 (γα).)..) πίν. 6.
Ι G. (~eroIa, Le antiche chit$c (lί :Lebena a Creta,

"enezia, 1915 (έ\' τόμο LXXI\' τών :\1ιί del Reale του

Jnstituto \"eneto di Scienze. σ 1153 χΙ). Περί τη; βασι·

λιχής ταύτης Εχαμε μιχράν ά"αχοί\'ωσι\, ό G~rola είς τό

r.. βυζω'τινολογιΧό\' };υ\'έδριο\' τώ\' 'Α6φ'ώ\', παρεχώρησε

δέ εί; ήμάς χαί τη\' περί αύτής μελέτη\'.

2 Αί χατόψεις τώ\' βασιλιχώ\' τούτω\' παρεχωρήθησαν

είς ήμCϊς εύγενώς ύπό τού διευθυντού τής ίταλιχής σχολής

χ. :\1. D~lIa S~ta.
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:τλαγίων (8.90 μ. εναντι 4.50 μ.). Δεν διασάΥζεl ίχνη το:το!lετήσεως των κιι\νων αυτης ο(ίτε

έκ των άνευρε{}έντων λειψάl'ων δηλουνται αί 1%ραι.

:τλl]ν μιας είς το νι\τιον ιικρον της δυτικης :τροσό·

ψεως, σπως :ταρετηρήσαμεν τουτο και είς tll" έν

{)έσει Λάϊ έ:τl του Πηλίου βασιλικήν.

ΚΙκ. 2Ιί. 2ί. Πιιαι).ικαι :Ι,ί,ιιvοv.

'Εκ Τ11ς ετέρας άνευρε!lείσης έι' Λήμνφ :ταλαιο·

χριστιανικης βασιλικης ιινεφάνη μέγα τμημα του

μέσου κλίτους και είς Τι, μέσον αύτου {ιλ!lεν είς φως

τρίκογχον να"δριον ίδρυΟέν :τροφανως είς βυζαντι

νΙΗ\ χρι\νους Ι-ιΙ Τ11ς 1'lρει,-ιωμένης :ταλαιοτέρας βασι

λιΧϊlς (είκ. 27).
Τι', llVEUQE{)fV τμϊιμα του μεγάλου ι'αου είναι

Τι) ίίμισυ :τερί:του του μέσου κλίτους της [:Ιασιλικη;,

ά:τοληγούσης είς μεγάλην έξέχουσαν 1ιμικυκλικι1ν

άψίδα (διαμ. 7.:\;) μ.), είς ην διατηρουνται κιΛ αί βαΟμίδες του 1]μικυκλικου συν{)ρι\νου.

Και αί βασιλικαl α[,ται {)α ι'ιδύναντο ν' άl'αχ{)-ωσιν είς τόν Γ)"· iΊ τον (iOI' αίωνα.

25. Βασιλικη Αίγίνης.

"Εξω{)εν της σημερινης :τι\λεως AίγίνJiς, fl'!la έξετείνετο ή ιιρχαία Α ϊγινα, είναι ύρατον

Τι) Α τμημα παλαιοχριστιανικης βασιλικης '.
Λιακρίνεται μεγάλη ιiψίς, εΎ.ουσα διιί.μετρον έπτι'ι :τερί:του μέτρων, :τερικ1.είουσα δΙ> ήμι-

) ' , ') , 'δ . , ., ') . δ'" ")'δ Ε"κυκ ,ικον συνι ·ρσνον και ι ιαιτεραν εν τφ μι:σι!)ιεσιν ( ια ΤΨ' ε:τισκο:τικην κω ε ραν. λς ττμ'

διάμετρον Τ11ς ιί.ψίδος ευρίσκεται κατα χώραν Ι] :τλαξ της βάσεως της άγίας Τρα:τέζης με τα

ίχνη των τεσσάρων ω"της στηριγμάτων είς μικραν δΙ, ιι:τιί()τασιν έν τετριι.γώl,ιρ αί τέσσαρες

βάσεις τοίl κιβωρίου.

Αί :ταριωτάδες των άνατολικων τοίχων τϊις Ιίασιλικίις δεν Ιlντικρύ~oυσιν, ί):τως είς τας

αλλας βασιλικας της 'Ελλάδος, κίονας, ιλλλα μεγάλους ΙΙρ{)ογωνίους :τεσσους κατέχοντας

τιlν Μσιν των κτιστων στύλων του βυζαντιl'Oϋ τέμ:τλου και κειμένους εί; μικραν ιι:τιίστασιl'

<ί:τι, των :ταραστάδων οίίτω;, ι")στε ν' ιιφίνωνται μόνον δίοδοι πρι)ς τα έκατέρω{)εν :ταστοφιί

ρια (διαμι\ρφωσις δηλ. έ.ξελιχ{)είσα ά:τι, τοίl Ί Oυστιl'ιανOϋ καί :τέραν -1.. χ. έν ιίγίι~ Είρήηι

Κων, :τι\λεως και είς τους ναους lηιιβασιλικοίl τύ:του). Ί\:τι) τίις δυτικη; ιικρας των :τεσσιί)ν

έκτείνεται Τι, μαρμάρινοΙ' τέμ:τλον, ούτινο; διεσά)Οη κατι! χά)ραν 11 βάσις φέρουσα ίχνη

τεσσάρων κιονίσκων. Τι) τέμ:τλον συνεχίζεται και εί; Τι, δε;ιι,ν κλίτος μέχρι τou ι;ξωτερικου

τοίχου της βασιλικης.

'/-ι μορφιl αίίτη του τέμπλου, δ:τως και 1] ιιρχιτεκτονικll διαμι\ρq:ωσις τοϋ,ίερου βήμα·

τος, fIaQtUQoi,OII', στι 1] βασιλικιl αϋτη δύναται ν' ιιναχilϊl εί; τους μετα τι,ν '[ουστινιαΙ'ι'"

χριίνους (τlll' κάτο,!,ιν του δρατου τμήματος της βασιλΙΚ11ς ταύτη; :ταρα!lέτομεν κατωτέρω

εις τα :τερί διαμορφι;)σεως του τέμ:τλου των :ταλαιοχριστιαl,ικων ναων της 'Ελλάδος).

Ι Τήν εΡΕυ\'ω' τη; βασιλικής ταύηι; 6ά i'·EQYI'IOI.J ό

έταίρο; τής γΕρμα\'ιχής (ίΡΧUΙO).oγιχής αχοί.ης Α. :'1(.
Sc1111eiIIcΓ, είς 0\' ;,φείλω χαί τι) ΧUΤιtιτέQ(ιJ :τιιρατι6έιιι\'ο\'

:ι:ρόχειρο\' σΖεδΙΟΥριίφημα.
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Εις την όμάδα των βασιλικων τούτων τού ιιπλού έλληνιστικού τύπου κατατάσσομεν

καΙ τας μονοκλίτους βασιλικός. Α ί μονόκλιτοι βασιλικαί κατα την παλαιοχριστιανικην έποχην

εχρησιμοποιή{}11σαν κυρίως ώς μικρα παρεκκλήσια, ενιαχού δμως καί ώς αύτοτελείς επαρ

χιακοΙ ναοί, διεσώΗησαν δε τοιαύται εις διαφόρους χώρας, ώς εν Β. Συρί~lΙ, Μ. ΆσίΙ.l 2 και

άλλαχού. ΚαΙ εν 'Ελλάδι άνευρέ{}ησαν κατα τας ενεργουμένας άρχαιολογικας άνασκαφας

μονόκλιτοι παλαιοχριστιανικαί βασιλικαΙ έν Μαντινείι;ι, εν Σάμιρ, εν Ν ικοπόλει κ. άλλο μη

μελετη{}είσαι εΙσέτι. Αί μέχρι τούδε έπαρκως όπωσδήποτε έρευνηΗείσαι εΙναι δύο: μία εν

Άττικύ επί της {}έσεως της άρχαίας Άλιμούντος καί έτέρα έν τη ν1]σιρ ΚαρπάΗιρ.

25. Βασιλική Άλιμουντος παρα τας Άι7>ήνας.

'Η μικρα αϋτη βασιλικη (11 Χ5 μ.) (είκ. 2Sj3 κατ'ι'ι.ρχας μεν ίδρύθη μονόκλιτος f,πειτα

δε ηύρύν[}η εις τρίκλιτον, ώς δεικνύει σαφως ή διαφορα της τοιχοδομίας της Α. πλευράς

(ή :ταλαιι'ι δια πλίνιtων καί μεγάλων λί{)ων καί ή δευτέρα δι' άργολι{}οδομϊις)'ή μεταγενε

στέρα τρίκλιτος βασιλικιl εχει κιονοστοιχίας εκ τεσσάρων κιόνων εις την

{)έσιν των μακρων πλευρων τού πρώτου ναού, προσετέΗη δε εΙς ταύτην

καί νάρ-θηξ μετα τριβ1]λου επεστρωμένα εν μέρει δια πλίν{}ων της παλαιο

τέρας οΙκοδομης. Εις την δευτέραν ταύτην εΠΟΧ1]ν, φαίνεται, δτι άνήκει

καΙ δ κτιστι)ς ιϊμβων δ άνευρε{}είς άριστερα τού μέσου κλίτους, ϊσως

δε καί ή ιιγία τράπεζα' αί μετασκευαί δμως αύται εγένοντο πάντως εις

παλαιοχριστιανικηνέποχην-κατα τυν 60ν καί ίον αιωνα-διότι δεν προσε

τέθησαν άψίδες εΙς τας Ηέσεις iiς κατέλαβον μετα ταύτα ή πρόΗεοις καΙ
, δ '(~ , Ι "ψ'" δ " t~l'(. 28. Βασιλική

το ιακονικο\' η υπαρχουσα α ις εις το ιακονικον προερχεται προφα- 'Αλιμοϋ..ος Ιπορά ,άς

νως έκ τρίτης εποχης-βυζαντινης). ΊΌυ άνευρεΗέντος τέμπλου αί βάσεις 'ΛΟήνος).

χωρούσι μέχρι τιόν εξωτερικων τοίχων τού ναού, χρησιμοποιούνται δε οί πρωτοι κίονες

των κιονοστοιχιων δια την στήριξιν των fιωρακίων, δπερ άποδεικνύει δτι τυ τέμπλον τούτο

είναι της δευτέρας εποχης.

'Εκ τη; άγ. Τρα:τέζης άνευρέ{}ησαν:ή καλύπτουσατυ τετράγωνονπλινΜκτιστον «έγκαί

νιον» (βάΗ. 0,110 μ.) πλάξ, μαρμάρινοι δοκοί χρησιμοποιούμενοι ώς βάσεις των τεσσάρων

αύτίις στηριγμάτων, εξ ιflv δηλούται δτι ή ανω πλαξ της ιΙγ. Τραπέζης ητο τετράγωνος

(1.l5Xl.15 μ.), προσέτι δε τμ1]ματα στρογγύλης τραπέζης μετ'εγχαράκτου σταυρού, περί ιJ)ν

γενήσεται λόγος καί κατωτέρω.

26. Βασιλική Άρκασίας Καρπάι7>ου.

'Όλως άσυνήtJων διαστάσεων δια μονόκλιτον βασιλικην εΙναι ή εΙς την άρχαίαν Άρκα-

1 ΒΙ Η. \V. Bayer, J)er s~'risclle Kirc!Ien!,aII, Herlίl1,

1920, Ο. 100 χΙ.

2 Πρβλ. \Vieg."d, Priene, έ. ά. Ο. 480.
3 Ή βασιλική αϋιη άνεσχάφη ύπό της γερμα\'ιχης άρ·

χωολογικής σχολής (ηΓ \Vrede) έπ' εύχuιρίq. άQχα\oλoγιχώ\~

έν Άλιμού\'τι (παρά τόν συνοικισμό,· Καλαμάκι πλησίον τοϋ

π. Φαλήρου) έρευ\'ών, :ταρεχωρή&η δέ εύγενώς χα\ είς ήμάς

;1 χάτοψις.
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Είκ. 2.9. }JΙΙ(JιJ.ική ι Αρκασία; Λtιρπ(ίHoIJ.

sepo1ture

Terr!p!enc;

50fLa

Kαρπά~oυ έλ~oύσα δι' άνασκαφών τών 'Ιταλών εις φώς βασιλικΊI της ιίγίας

'Αναστασίας, χρονολογουμέγη εις τα τέλη τού

5°" ;1 τας άρχας τού 6°u αιώνος (εΙκ. 29) ι.

ΓΙ αρα τας μεταγενεστέρας μετασκευας

καΙ προσθήκαςδιηυκρινίσ1lη το σχεδιάγραμμα

αύτης, σμοιον ει; τας λεπτομερείας προς τας

τρικλίτους βασιλικάς, ήτοι μέγα :\πίμηκες κλί

τος (41 Χ21 μ.) μεια μιας ήμικυκλικης ιίψί

δος προς άγατολάς, ητις ύπερβαίνει το 'Ιιμικύ

κλιον καΙ έπΙ ίδιαιτέρας έξοχης τού τοίχου

άνοιγομένης. [)περ είς ούδεμίω' αλλψ βασιλι-

κΊlγ παρατηρείται. Και 1'1 βασιλικΊI αίίτη έχει

προς δυσμας τριμερη νάρθηκα καΙ ?:ξωνάρ

ιJηκα, εις τΊI,· βορειοανατολικΊlν δε γωνίιι.ν

ύπάρχουσι προσχτίσματα πι{}αγως άρχικά, διότι

είναι fπεστρωμενα δια μωσα'ίκοϋ δαπι~δoυ.

Καλώς διατηροίψενον μωσαϊ.κΟν δάπεδον εχει

καΙ δλΙ>κληροςη βασιλική, φέρει δε το ψη

φιδωτον τούτο άξιολΙ>γους έπιγραφας 2 καΙ

πλουσίας διακοσμήσεις έκ γεωμετρικών θε

μάτων και έξ άλλων παραστάσεων φυτών καΙ

~,Ψων.

'[ι έλλειψις οίουδ11ποτε ίχνους στυλο

βάτουϊl κιΙ>νων έπΙ τού συνεχούς μωσαϊ.

κοίι δαπέδου επεισε τον άγασκάψαντα. στι

πρΙ>κειται περΙ μονοκλίτου παλαιοχριστιανικης βασιλικης.

... ι ι • ~ ι , •

σίαν της ν11σου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΜΕΤΑ ΗΚΑI'Σιον ΚΛΙΤΟVl:

ΊΙ δευτέρα όμας τών έν 'Ελλάδι άναφανεισώγ παλαιοχριστιανικώγ βασιλικώγ - σπου·

δαιοτέρα της πρώτης - εχει εύρυ έγκάρσιον κλίτος έκτεινΙ>μενον εκατέρωθεν της ιίψίδο;.

Τούτο δεν είναι όμοιΙ>μορφον εις πάσας τας βασιλικιίς, άλλα δεικνύει έξέλιξιν καΙ άγάπτυ

ξι\" άλλαχού είναι ιίπλοϋν περιοριζΙ>μενον εις το πλάτος της βασιλικης, άλλαχού :\ξέχει εις

Ι Βλ. G. Jacobicl1, Eιlifici bίzalltini di ScarJIanto.l11o.

sai'ci ed iscril.ioni, Rodi, 1925' πρβλ. καί ΑΙ. J)el1a Seta, έ\'

Bol1ettino tl'arte, Aj.{ostoj 1924 σ. tsl κέ. (R. ScIIola arcbeo

logica 1taliana di ι\ ttne), έξ ou καί ή άνωτέρω παρατι3ε·

μένη Ζάτοψις του μνημείου.

2 'Εκ τω\, έπιγραφων τούτω\' σπουδαιοτέρα εΙ\·ιΗ ή 6.\'α·

γράφουσα τοίις κτίτορας: έπίσκοπο" (Κύρο,,) καί κληρικούς,

Ύάκι\'30" (ένδο;<Ίτατο" κουβικουλ(ί.ρι,,), 'Ισίδωρο\' (επίτρο·

ΠΟ\' δεσποτικό\'), '1ωάνφ' (έλεοπράτψ'), Κυριακόν (\'oτά~

ριο,,), (~.; καί τούς ψηφοΟέτας: Ι'ειί)ργιο" καί Κοσμά\" βλ.

JacobicII, ε. ιί. ο. 29 κέ. πρβλ. αύτό3ι ο. 35 (Μαρτύριο" καί

Φαυστί"ο" ψηφοfiέτας), ο. 26 (πρεσβύτερον Άλύπιο" τόν

ΠΟL110αντα τό εργο\'), ο. 10 (λΙηνα" μετιί πα"τός τού έ"ταύ{)<ι

κ).ήρου) κλπ.
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σΖημα τ, άλλαΖού καταλ11γει είς κόγΖας και άλλαΖού εκτείνεται κατα μηκος πέραν τού ίερου

jiήματος.

'Ι-Ι παρατηρουμένη πλουσία αίίτη ποικιλία είς την διαμόρφωσιν τού εγκαρσίου κλίτους

των έλληνικων βασιλικων δεν δύναται να εξηγηfJiί με την έπίδρασιν τiις l)ι;ψης, σπου τα

εγκάρσια κλίτη των βασιλικων είναι όμοιόμορφα και ελεύtJερα, ιϊνευ ουδενl)ς Ζωρισμού"
ενω τα των ελληνικων βασιλικων Ζωρίζονται είς τρία συνιΊfJως διαμερίσματα δια κιο

νootOLZlful' και3ωρακίων 1'1 εΖουσι συν{tετώτερον τον Ζωρισμόν.

Το {,γκάρσιον κλίτος, σπερ προηλfJε προφανως εκ της άνάγκης της ευρύνσεως τού ίερού

β1Ηιατος ενεκα tful, άναγκων της λατρείας και της αυξ11σεως τού άριfJμού των κληρικων,

είναι μία των σπουδαιοτέρων ενσυνειδ1'ιτων εξελίξεων της Ζριστιανικης βασιλικης, συναν

τωμεν δε τούτο είς ;rλείστας Ζώρας με ποικιλίαν μορφων.

'Ι-Ι Μ. Άσία παρουσιάζει πλουσίαν εφαρμογην τού εγκαρσίου κλίτους, συγγενη εν

μέρει προς την της κυρίως 'Ελλά1\ος, σπως και 1Ι Λϊγυπτος και 11 Παλαιστίνη, των όποίων

τα μνημεία σΖετίζονται στενως πρl)ς το Βυζάντιον. 'Η άναζήτησις μιας :τηγης (Ι;lς της

l)(ίψης, της Παλαιστίνης κλπ.) δια Τ'[ιν διαμόρφωση' και άνάπτυξιν των διαφιιρων τύπων της

Ζριστιανικίις άΡΖιτεκτονικης δΙ,ν εύρίσκει πλέον οπαδούς. 'Η ι\πισταμένη εξέτασις των μνη

μείων είς σλας τας Ζώρας καταδεικνύει ω,ονέν, στι έκιίστη Ζώρα επεξεργάζεται με ίδίας

δυνάμεις και ίδίας προσαρμογας τα fJεμελιώδη προβλιΊματα της εξελίξεως και μετατροπης

tful, η'ιπων, ενω άφ' έτέρου αί σμοιαι λειτουργικαι άνάγκαι έπιφέρουσι τιιν ενότητα.

Έν 'Ελλάδι εκ των βασιλικίίιν με εγκάρσιον κλίτος γνωστη 1'Ίτο μόνον 11 του αγιου

Λημητρίου Θεσσαλονίκης δι' άνασκαφων άνευρέfJησαν δύο εν Πελοποννήσιρ (είς Έπίδαυ

ι,ον και ΚόρινtJον), τέσσαρες εν Ήπείριρ (δύο είς Ν ικόπολιν και άνα μία είς Λωδώνην και

IlαραμυΙΗαν), δύο εν Στερεί!- 'Ελλάδι (εν Δαφνουσίοις Λοκρίδος και παρα τον Ίλισσον εν

Ά1ΙιΊναις) και μία είς τας νήσους (είς Θάσον).

Έκ των βασιλικων τούτων την ιίπλουστέραν μορφην ι~zει ή βασιλικη της Κορίν{tου,

δύο είναι πεντάκλιτοι μεγάλων διαστάσεων μετ' εγκαρσίου κλίτους (Έπιδαύρου και Νικο

πόλεως Β), δύο ετεραι εΖουσι το ίερον αυτων βημα τρίκογΖον (Δωδώνης και ΠαραμυfJίας).

τρείς εξέΖον (Ν ικοπόλεως Α, Δαφνουσίων και ΆtJηνων) και δύο εΖουσι σταυρικον σΖημα

(Θάσου και ιίγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης είς την (I'ΡΖικιΊν του μορφην κατα 'tlfJaνijν άποκα

τιίστασιν), ιϊς και κατ' είδος περιγράφομεν κατωτέρω κατα τα σπουδαιότερα αυτων σημεία.

λ: ΑΠΛΗ ΒλΣΙΛIΚΗ ΜΕΙΑ εΓΚΑI)Σlον ΚΛΙΤΟΥΣ

1. Βασιλικη της παλαιάς Koeiv1Jov.

την ιίπλουστέραν και συγΖρόνως fJεμελιώδη μορφι]ν του εγκαρσίου κ/.ιτους είς τους

ναους της 'Ελλάδος συναντωμεν είς την βασιλικiιν της ΚορίνfJου 2 (είκ. 30). Αϋτη είναι τρί-

Ι 'Εξαίρεση' άποτελεί έ\· }>ώ.ιn ή βασιλικίl τού S. \"ί.

cenlo ed Allastasio, ή σIΗΙΕΡι\'ή όμως ,ιορφή tij; όποίας

προέΡΧΕΤαι ίκ μΕταΥΕ\'ΕστέΡα/\' έ:τισχευώ\' (πρβλ. Krans,
(;es<,}!. ιl. <'}lΓ. KIIllst, Ι. Freihur~ ί. Η. 1896. σ. 317).

2 'A\'EOZciq.'} μέγα ψiΗια αύτη; έσχι1τως ύπό ττΊ; Άμερι"

κω·ικiι.; άΡΧUΙΟ}.ΟΥικiι; oχoλiι;, ΊΊτι; ,ιέί.ί.ει \·ίι ου\'εχίου τή\'

ιi\'αοχαq:ή\' :τρβΙ Carp~l1ter, Amer. JOttΓl1al of Arc}I. 1929
>;" 3 ο. 38:"1, ό:τό6n καί ή παρατι6εμr\'η κάτοψι;.
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Λϊκ. //0. ΙΙασιί.ική ίι' Κορι'νΟ(ρ.

κλιτος, έκτισμένη κατα το πλείστον έξ όπτοπλίν{} ων, εχει έξέχουσαν Ιjμικυκλικιιν καΙ έξωτερικώς

ιίψίδα, τρίκογχον πρόσκτισμα-πι{}ανώτατα Μαρτύριον- είς tll" Ν. πλευραν παρα το ίερον καΙ

δύο άσύμμετρα διαμερίσματα εξω{}εν τού άνατολικού τοίχου' το δυτικι)ν τμημα τού ναού παρα

μένει είσέτι άνεξερεύνητον. Τι) προ

της άψίδος έγκάρσιον κλίτος, πλά

τους 6 μ., ήτοι μικροτέρου τού πλά

τους τού κεντρικού κλίτους, χωρίζε

ται άπΙ) τού κυρίως ναού δια σταυρι

κών τοίχων έν είδει πεσσών. Ούτοι

μαρτυρούσιν, οη ύπηρχον τόξα καΙ

είς τα τέσσαρα μέρη, 'ϊιτοι: είς τΙ) κέν

τρον το «(}ριαμβευτικΙ)ν» τόξον, είς

τα πλιίγια κλίτη -άντικρύζοντα μι

κρι!ς παρασ τάδας - μικρότερα τόξα

έν είδει είσιίδων, πρΙ)ς τι) μέρος δε

τού ίερού-άντικρύζοντα τας παρα

στάδας τού Α. τοίχου - ί:τερα τόξα

χωρίζοντα τΙ) έγκάρσιον είς τρία

κλίτη. Τι! ε.ντΟς τού ι'γκαρσίου τόξα

{Jι! {ισαν δ1ιο έκατέρω{}εν, ώς δη-
Ελ1!Ι1 c/ltI),I1/ιH ('IIUR(H

o~o (O.I~111 ) _ 'ξ ~ , ~"

'~'~'!<"! •.": ,ουται Ε υπαρχοντος εις το μεσον

αυτών ΠύJ(lίνου λί{}ου δια ττιν Ηεμε

λίωσιν κίονος, κατ' άναλογίανπρι)ς

άλλας βασιλικας της Έλλάδος, ιί)ς

της Λωδώνης ΟΙ)" κατωτέρω).

'Ομοίαν άρχιτεκτονικιιν διιίτα-

ξιν σllναντιίηιεν είς tll" μικρασια

tLXll" βασιλικιιν Kanytelideis είς τΙ) κέντρον της Κιλικίας,ϊιτις σψζεται είς ίκανον {;ψος '. Οί

αυτοι σταυρικοΙ πεσσοΙ ύπάρχουσι καΙ έκεί, σχηματίζοντες έγκάρσιον κλίτος έν είδει τρι

μερούς ίερού, UJ; καΙ διαμερίσματα εξω{}εν τών πλαγίων κλιτών πρΙ)ς Α, 111' καΙ είναι ιΧλλως

έκεί διαμορφωμένα. Είς την βασιλικην της Κορίνθου δύο μεταγενέστερα δάπεδα, καλύ

πτοντα είσέτι τι) άρχικι)ν δάπεδον τού ίερού UJς καΙ τού λοιπού ναού, δεν έπιτρέπουσι tll"
έξακρίβωσιν της άρχικης διατάξεως τού ίερού β1]ματος είς τας λεπτομερείας αυτού.

Κ .. 8λΣΙΛΙΚλΙ nf.ΝΤλΚΛΙΤΟI ΜΕΤ' f.ΓKλΙ)Σ,IOν ΚΛΙΤΟΥΣ

2. Βασιλικη 'Επιδαύρου.

!vlίa τών άρχαιοτέρων πι{}ανώς βασιλικών της Έλλάδος, πεντάκλιτος μετ' έγκαρσίου

1 Περί της βασιλική; ταύτης δεν εχομεν είμή μόνον άτε

λείζ :ταρατ_ιρήσεις χαί δύο πρόχειρα σχέδια. πρβλ. Langlois,
Vo)'age dans la Ci1icie, 1861 σ.225 χαί Strz~'~()\\'skj, Klein·
~sien i. ά. σ. δ3 εί%. 40'41.
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κλίτους, ε!ναι ίι βασιλικίl της 'Επιδαύρου, ιlνευρε{)είσα άνατολικώς των προπυλαίων τοϋ

ναού τού 'Ασκληπιού (εΙκ. 32) ι.

'Ολόκληρον τιΊ συγκρότημα ττις μεγαλοπρεπούςταίιτης βασιλικης μετ-α τού αHlρίου και

τών προσαρτημιίτωνεχει μέγιστον μτικος 60 μ. και πλάτος 4[) μ., στερείται δε τυ όλον σχε

διάγραμμα αύοτηρας συμμετρίας και ένότητος.

ΤιΊ κύριον σώμα τίις βασιλικίις, πλίιν τού έγκαρσίου κλίτους, ε!ναι σχεδl)ν τετράγωνον

(24 χ 22 μ.), διαιρείται δε διά κιονοστοιχιών, έξ <r)\, σψζονται μόνον οί στυλοβάται, είς πέντε

κλίτη, γιν τι') μέσοΙ' ε!ναι διπλασίοιι πλάτους τών πλαγίων και εύρέ{)ιι έπεστρωμέ\'ον διά

μωσαϊκώl' έ; άπλών γεωμετρικών σχεδίων, ένιρ τά πλάγια ε!ναι έπεστρωμένα διά πλίνf}ων.

lΤρl)ς Δ. ί] βασιλικίl φέρει νάρθηκα, έκτεινόμενον έκατέρω{)εν πέραν τού ναού διά της

προσθιικης τετραγιίη'ων διαμερισμάτω\" πλιίγιος νάρDηξ, πι{)ανώς κατιlZουμενείον, δΙllρημέ

1'01' είς τέσσαρα διαμερίσματα, κατέχει ίιλόκληρον τίιν Β. πλευράν τϊις βασιλικης,βορείως τοϋ

όποίου - είς τίιν εύΟ υγραμμίαν τοϊ' Λ. νάρθηκος - ίιπάρχει τΙ) βαπτισηΊριον. Τοϋτο - είς

σχημα ι!ρ{)ογωνίου, περιβάλλεται κατά τάς τρείς αί'τού πλευρας ύπιΊ έπιιοΊκωl' διαμερισμιί

των, σπως περί;του τΙ) βαπτισTlιριον τίις βασιλικϊις τίις Μ ιλίιτου. Είς τΙ) κέντρον εί,ρίσκεται

ίι κτιστίl κολυμβιΊθρα, fίτις εχει σχημα κυκλικιΊν (βι.. είκι)να κατωτέρω). 'Ο νάρθηξ και τΙ)

βα;ττιστίιριον ε!ναι έπεσrρωμένα διά μωσα·ίκών.

"ρι')ς Δ. τοϋ νάρθ'ηκος εκτείνεται μέγα αίftριoν, tQiot<t>ov, με πρoσκτίσματrι έκατέρω

{)εν και εισόδους κατά τάς τρείς αύτού πλειιράς. 'Η κυρία είσοδος ΠΡI)' ι\. εχει πρόπυλον,

έκτεινόμενον έκατέρωf}εν καΙ}' ίίλον τι') πλάτος ώς στοιί, άνέρχεταί τις δε είς τοϋτο διά τριών

βαl}μίδων. 'Εκ τών κιονοστοιχιών τού αωρίοιι (σπως και της βασιλικης) διεσώ{)ησαν μόνον

οί στυλοβάται έκ μαρμαρίνων πλακών, είλημμένων έκ τών άρχαίων μνημείων της 'Επιδαύ

ρου' έτοίμου ύλικού έγένετο ιίφθονος χρίισις και είς τίιν τοιχοδομίαν και είς τά άρχιτεκτο

νικά μέλη. Ί-Ι τοιχοδομία ε!ναι {ι συν11{)ης έκ μεγάλων λίfiων μΙ>. πλίνθους είς μικράν χρϊισιν.

ΤΙ) έγκάρσιον κλίτος χωρίζεται άπι') της βασιλικης διά πεσσώl', ο'ίτινες είς τα έξω κλίτη

έκτείνονται ώς έγκάρσιοι τοίχοι άφίνοντες μικράς διόδοιις είς τΙ) μέσοΙ' κλίτος τι') μέγα

ιίνοιγμα τού f}ριαμβευτικού τόξου, έστηρίζετο :\.κατέρωl}εν είς κίονας, ι;)ς είκάζεται τούτο έκ

τών τετραγώνων πλακών, α'ίτινες παρατηρσύνται πρΙ) τών πεσσών και ε!ναι ίσου πλάτους

προς αύτους (εΙκ. 31). Κατά πλάτος τιΊ έγκάρσιον χωρίζεται είς τρία κλίτη άντιστοιχούντα

εις τίιν προέκτασιν τών πλαγίων κιονοστοιχιών,ώς γίνεται φανερl)ν έκ τών παραστάδων, τών

διασφ~oμένων στυλοβατών και μιας άνευρεΟείσης κατά χώραν βάσεως, ίl θέσις της ίιποίας

μαρτυρεί τρίτοξον έκαΨ.ιωθεν κιονοστοιχίαν. 'Ο λοιπl)ς χώρος τού έγκαρσίου χωρίζεται

πάλιν είς τίιν προέκτασιν τών κεντρικών κιονοστοιχιών δι' είδους κτιστών στυλοβατών πλά

τους 1 μ., ο'ίτινες δεν ε!ναι ιίλλο είμη τά βάθρα τών έδρών τών πρεσβυτέρων, ώς γίνεται

δίιλον έκ της διασωDείσlJς κατά μηκος αύτών βαθμίδος2. Ί':φθανον δε ταϋτα είς μικράν

άπόστασιν άπl) τών πεσσών διά νά άφίνεται δίοδος πρl)ς τά παστοφόρια.

'Ο κεντρικl)ς χώρος, ητοι τιΊ άρχικι')ν ίεριΊν βημα και ίι ιίψις έχρησιμοποοΊθησαν μετα

γενεστέρως κτισf}έντος έκεί τοϋ ναίϊδρίοιι τοίι ιίγίου Ίωάννου, διεσώθη έν τούτοις έχ τίις

Ι 'Η βΙΙ0ι).ιχή uuc •• ά\'εοχάψ" ύ:τό 11. Καββαδία. όοιι;

ό~ιω; έξέi.ιιβε (αύτψ' ώ; βασιλιχήν ιί,ς 'Αγορά; ρωμαϊχών

7.ρό,'ω\· (Αε. 1918, ο. 172 χΙ), έδημοοιεύΟ,ι (ό :tQώrο\'

ύφ' ;,μών ώς :ται.ωό" ΧΡIΟtlα\'lχό\' μ\",μείο\' έν IlραΧtlχοί;

lή; ';\χαδημία; ':\Οη\'ώ,' 4: (1930,o, 91 Χέ. 'Ii :τιιρατιΟεμέ\'ι,

χά.ιοψις ώ; χαί ιό i,f:ttoIIfQiOtfQO\' οχέδlο\' ιού βι'ιιιαιος

δι,μοοιεύονιαι έ\'ιαύΟα χαιό Καββυδίω',

2 Τήν λε:tιομέι.ειuν tU11t'l" :tu(.lεt{ιρηοε χαί ά\'εχοί\'(ιι

οη εύγε\'ώ; εί; ήμά; χυί ό έοχάι.,ι; έργαο6εί; έ\' '~:tI'

δαύρ(~ι ο\ι\,άδf).ffΟ; λ. 'Ορ),ά\'δος,
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ΑΕ 1929 ΑΙ παλαιοχeιο<lαvικαΙ βααιλικαΙ τής 'Ελλάδος :l01

αρχικίις διατάξεως τού άγίου βήματος κατα χώραν ή μαρμαρίνη βάσις τού άρχικού χαμηλού

διαφράγματος τού τέμπλου με τα ϊχνη των πεσσίσκων και θωρακίων, τοπο{}ετημένων είς το

διάμεσον τού θριαμβευτικού τόξου (βλ. είκ. 31). Είς τα πλάγια του ίερού βήματος δεν ύπήρ

χον κιγκλίδες, διότι την θέσιν των κατεί~,oν τα βάθρα των έδρων των πρεσβυτέρων. 'Η

μεγάλη εξέχουσα και ύπερβαίνουσα το ήμικύκλιον άψίς,ίjτις εχει ελαφρως πεταλοειδες

σχήμα, χωρίζεται άπο τού εγκαρσίου δια δύο κιόνων, εξ ών άνευρέilη ή μία βάσις ουτοι

ομως ετέθησαν εκεί μεταγενεστέρως μη στερεούμενοι επι τού δαπέδου, χρησιμοποιηθέν·

τες ϊσως είς το τέμπλον τού ναϋδρίου, οπερ άνάγεται είς βυζαντινους χρόνους άΙ' κρίνωμεν

εκ τής τοιχοδομίας του.

'Ως προς την χρονολογίαν τού μνημείου, το ολοΙ' σχήμα τής βασιλικής, τα σχέδια και {ι

ΤΕΧνοτροπία των μωσαϊκων δαπέδων και τα ολίγα διασωθέντα γλυπτα όδηγούσιν ήμπς είς

τα τέλη τού 4ου αίωνος.

2. Βασιλικη Β. Νικοπόλεως Ήπείρου.

Δευτέρα μεγάλη πεντάκλιτος μετα εγκαρσίου κλίτους, αίθρίου και προσκτισμάτων βασι

λικη "ιλ{)εν είς φως κατα τας τελευταίας άνασκαφας τας ενεργουμένας ύπο τής Άρχαιο

λογικίις 'ΕταιρείαςίΊτις μέλλει να συνεχίσιι αύτάς '. Ί Ι πρώτη κατα το ετος 1929 γενομένη

δοκιμαστικη άνασκαφη διηυκρίνησε τα κύρια σημεία τού ολου οίκοδομήματος(μήκους 6~) μ.)

και το μέγεθος τής βασιλικής (4(;,(;0χ 31 ,(;0 μ.), ητις ενομίσθη κατ' αρχας τρίκλιτος (είκ. 34).
Αί άκολου811σασαι συστηματικαι άνασκαφαί, απεκάλυψαν όλόκληρον το εγκάρσιοΙ' κλίτος

(είκ. 33) και τιιν άρχΎlν των διαχωριστικων τοίχων των κλιτων, εξ ών διαπισΤΟ1ίται, οτι ό

ναος ιlτο πεντάκλιτος με εύρύτατον το μέσον κλίτος.

τι) εγκάρσιοΙ' κλίτος, οπως και είς την βασιλικην τής 'Επιδαύρου, δεν εξέχει τού πλά

τους τής βασιλικής, είναι ομως κατα πολυ εύρύτερον και χωρίζεται είς τρία κλίτη δια

μαρμαρίνων πεσσων (δύο εκατέρωθεν εξ (7)1' άνευρέftη κατα χώραν μόνον είς), ο'ίτινες συνε

χίζουσι τας κεντρικας κιονοστοιχίας τής βασιλικής. τα διάμεσα των πεσσων τούτων εφράσ

σοντο δια θωρακίων (εχρησιμοποιήΗησαν (;ις τοιαύτα μαρμάρινα μετ' άναγλύφων φατν(;).

ματα ρωμα'ίκων χρόνων) 0ϋτως, αJστε τα τρία μέρη τού εγκα",σίου κλίτους να χωρίζωνται

άπ' αλλήλων, άφίνονται δε μόνον στεναι δίοδοι είς τα δύο προς άνατολας (Ίκρα' αί δίοδοι

αυται συνεκοινώνουν προς στενον μόνον μέρος των πλαγίων διαμερισμάτων εν εϊδει δια-

11 '1';1\· ά\'ασκαφή\' έ\'εργοίίμε\' άπό κοι"ού μετά τού συ\,·

αδέλφου κα\. άρχιtέκτο\'ος Α. Όρλά\·δο\!. Είς τή\' 6iOt\· τώ\,

προσκτισμάΤα/\' της βασιλικής ταύτης είχε\' άπό του έτους

1921 έ"εργ{ισει δοκιμαστικής έρεύ\'ας ό έφορος <iQlaIoti1too"
Α. Φιλαδελφεύς, άνευρε δέ σύμ:τλεηια οίκοδομημάΙα/\' μετά

μο\'οκλίτου παρεκκλησίου καί παρά τό κατώφί.ιο\' αί60ύσης

έ;τί τού ψηφιδωτού δαπέδου τ}ι\' έπιγραφ~Ί\': -- ... ό ι-i;'ιώια

10; άρχι(επίσκοπος)...• Αί.κιΌωl' έκιιοει'. , . (έκ) {Jεμtί.ίωJ' ιό

π(ιι' έΡ{'οl'.· κατά το ετος 1926 έσυ\'εχίσαμε\' τήν έκκα6άρισι\'

μερών τού συμπλέγματος τούτου μετά τού Φιί.αδελφέως

(:τερί τώ\' έξη'εχ6εισώ\' τότε ύπ06έσεω\' πρβλ. Α. Φιλαδελ

φέως, Χριστιω'ικο\, ίδρυμα Νικοπόλεως ΔΧΕ, Δ'. 1928 σ. 46
κέ, κο.ί r, Σωτηρίου έν ΠΑΕ του ετους 1926 σ. 122 κέ.) καί

άπο του 1929 είς τάς ένεργουμέ\'ας μετά τού Α. Όρλά\'δου

ά\'ασκαq;άς άπεδείχ6η το σύμπλεγμα τούτο πρόσκτισμα

μεγάλης βασιλικής προσηρτημέ\'ο\' είς til,' \'οτία\' αύτής.

πλευρά\' (βλ. είκ. 34). Περί τοίι Άλκίσω\'ος γ\'ωρίζομε\', οτι

άρχιεράτενσε της Νικοπόλεως έ:τί Αύτοκράτορος Ά\'αστα

σ,ου Α' (491· 518) (πρβλ. j.e <llliell. 0<:. ΙΙ σ. 314)' εΙς τάς

ά\'ασκαφάς όμως της μεγάλης βασιλικής ά\'εύρομε\' τή\'

έπιγραφή\' .λ'α; ιο['ιο lΙ~ ;ωλοι' Δoυμειίoυ~. Δουμετίους ή.

Δομιτίους, άρχιερείς Νικοπόλεως, γ\'ωρίζομε\' δύο έκ τώ\'

έ\' τϋ :τρώτυ βασιλικύ (περί ης κατωτέρω) ά\'ευρελεισών

έπιγραφώ\' έ:τί τού ψηφιδωτού αύτής δrιπέδoυ' τούτους πρέ

πει ίσως \'ά τοπ06ετilσωμε\' είς το β'. ημισυ τού δο\! αίώ\'ο.;

(πρβλ. καί Π. Φουρ,κη, Νικόπολις· Πρέβεζα, έ" ΊΙπειρ. Χρο·

\'ικοίς r'. 1928 σ. 151 κέ.)· δυ\'άμε6α έπομέ\'ως \'<1 δεχθώ·

με\': τή\' μέ\' βασιλική\' κτίσμα τού δευτέρου ήμίσεος το&

50\1 αί. τά δί προσκτίσματα τά ίδρυμέ\'α ύπο τού Άλκίσω·

\'ος κτίσματα τώ\' άρχώ\' τού 60\! αί.
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ΑΕ 1929 ΑΙ παλαι. xρι"τια~ιιcαί βα"ιλιιcαl της Έλλάδος

δρι)μων άποκλειομένων και τούτων δι' ύψιιλών 1Ιωρακίων (έξ όμοίων φατνωμάτων) τού λοι

πού Ζώρου.

Δια 1Ιωρακίων εφράσσοντο και τα πλάγια κλίτη της βασιλικης άπο τού εγκαρσίου

(είναι ΙΙ μΙ>\'η βασιλική, είςίίν διεσώ1lησαν κατα Ζώραν ου μΙ>νον αί βάσεις αί φέρουσαι

τιιν εγκοπην δια την τοπο1lέτησιν τών {}ωρακίων ιίλλα και παραπλεύρως αυτα τα 1Ιωράκια).

Είς το κεντρικον κλίτος τού εγκαρσίου άνευρέ1lη ίιλΙ>κληρος ΙΙ διάταζις τούίερού

βήματος όμοία-πλην άσημάντων διαφορών-προς τη\' προγενεστέρως άνευρε1lείσαν έτέραν

βασιλικην Α της Ν ικοπι>λεως (βλ. κατωτέρω) άλλα εν καλυτέρ~~ καταστάσει:ΙΙ διάταξις αυτού

δμοιάζει εν πολλοίς προς την διιί.ταξιν τού βήματος τών βασιλικών τών {}εσσαλικα)ν Θηβών,

με την διαφοραν δτι εν ~ ικοπΙ>λει ό εν τΊΊ ιίψίδι επισκοπικ(ις 1ΙρΙ>νος εξαίρεται πλειι)τερον

(ιψούμενος 1.i)!) μ. άπο τού δαπέδου με. πέντε βασ μίδας, εν ι!ι τα βάi)ρα τού συν{}ρΙ>νου

τών πρεσβυτέρων τα εκτισμένα έκατέρω{jεν είναι ΖαμηλΙ>τερα (ίίψους O,li" μ.) με δύο βασ μί

δας, εναντι τού σuν1lρΙ>νου τών βασιλικών τώ\' σεσσαλικών Θηβών τού εΖοντος πάντα τα

βιί.1Ιρα τών 1ΙρΙ>νων είς δμοιον ϋψος (ένος μέτρου) με τέσσαρας βα1l μίδας. 'Ετέρα διαφορα

παρατηρείται εν Ν ικοπΙ>λει ιίις προς την 'ϋπαρξι\' διαδρι)μου σΖηματιζομένου μεταξiι τού

11μικυκλίου της ιίψίδος και τού ύψηλού επισΚΟΠΙΚΟ11 1Ιψ)νου, ενσα ύπάΡΖουσι δύο κΙ>γΖαι,

(j); άνευρέ1Ι-ησαν τοιαύται και είς τον ναον τού (-)εολΙ>γου τίις 'Εφέσου '. ΊΌ ύψηλον δάπε

δον της άψίδος διατηρεί το μαρμαρο1lέτημα αυτού, δπως και το κατα μίαν βα1lμίδα ύψηλΙ>

τερον τού λοιπού εγκαρσίου δάπεδον τού ίερού βή ματος.

'Εξ εύρε1lέντων είς τον πέριξ Ζώρον πεσσίσκω\' μετα 11νωμένου κίονος, προεΡΖομένων

ειι. τού τέμπλου, δηλούται δτι τοίίτο -οα ητο ύψηλι\ν (βλ. και κατωτέρω).

Είς το κέντρον τού όρ{}ογωνίου Ζώρου τού σΖηματιζομένου ύπο τού συνσρι)νου άνευ

ρέση ιΙ μεγάλη πλαξ της βάσεως της ιίγ. Τραπέζης με εννέα λαξεύματα δΗ! την προσαρμο

γην ίσαρίiJμων στηριγμάτων της ανω πλακος και αί τέσσαρες βάσεις τού κιβωρίου τοπο{)ε·

τημέναι επι ύψηλοτέρου κατα μίαν βα1lμίδα πλακοστρώτου δαπέδου τού λοιπού δαπέδου

τού ίερού βήματος. Προ τού δυτικού τμήματος της κάτω πλακος της ιίγ. Τραπέζης άνευρέ{)η

πλατεία μαρμαρίνη βα1l μίς, ενΟα προφανώς 'ίστατο ό λειτουργΙ>ς, ύπεν1lυμίζουσα άΡΖαϊα

πρι)τυπα (πλαξ προ1lύσεως).

'Ι-Ι ιιμικυκλικη άψις διεσώ1lη είς το ϋψος τού μεγάλου άνοίγματος τού παρα1lύρου,

δεξια δε άνοίγεται και μικρα πύλη εν τ'ίi ιίψίδι, δι'ιις επικοινωνεί ό εσωτερικος διάδρομος

προς τα έξω.

ΓΌ ΒλΣΙΛIΚλΙ τιηΚΟΓΧΟI

4. Βασιλικη έν Δωδώνrι της Ήπείρου.

Έντος τού περιβΙ>λου τού τεμένους της άΡΖαίας Δωδώνης είΖε προ πολλού άναφανη

:ταλαΙΟΖριστιανικη βασιλική, εντελέστερον εσΖάτως ερευνη{)είσα2. Αϋτη είναι τρίκλιτος με

Ι Βλ. Ι'. Σωτηρίου, Ό ναός Ίωά"\,ου τού Θεολόγου έ\'

Έφέσφ, Άρχαιολ. Δελτίο\' τού έτους 1922, ο. 15~ κέ.

2 Ή ~ασιλική αϋτη, άτελώς ά\'αοχαq:εiοα ύπό Κοραπά·

"ου παλαιότερο\', ήρεu\'ήfiη έσχάτως συμπληρωματικώς ύπό

τού χαl)ηγητοϋ Δ. Εύαγγελίδου. είς ον όφείλεται χαί ή

παρατιδεμέ\'η κάτοψις.
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κιονοστοιχίας εξ έπτα κιόνων καί νάΡ{)ljκα, εΙναι δΙ; συγγενεστάτη προς την βασιλικην της

Κορίν{)ου ιος προς την όλην άρχιτεκτονικην διάταξιν καί το εγκάρσιον αύτης κλίτος. Τούτο

δμως παρουσιάζει ενταύ{)α μίαν περαιτέρω έξέλιξιν. Άν καί 11 βασιλικη της Δωδώνης εΙναι

μικροτέρων διαστάσεων τού ναού της Κορίν·

{)ou (34 χ 22 μ.), εχει το εγκάρσιον αύτης κλί

τος εύρύτερον (8. 10 μ.), δύο δε άψίδες προσ

τωενται είς τα πλάγια αύτού οΊίτως, ίόστε ιΌ

'ναος άποβαίνει τρίκογχος ι (είκ. 35).
Οί πεσσοί οί χωρίζοντες την βασιλικην

άπο τού εγκαρσίουΧλίτους εΙναι καί ένταυ{}α

σμοιοι με τους περιγραφένταςάνωτέρω πεσ

σοι'ς της βασιλικης της Κορίνθου. Ό χωρι

σμος τού εγχαρσίου είς τρία Χλίτη γίνεται

δια δύο έκατέρω{)εν τόξω\' καί κίονος, ώς

δειχνύουσι σαφώς αί άνευρε{}είσαι βάσεις

κιόνων, δι' ων οίονεί συνεχίζονται αί κιο\'ο

στοιχίαι της βασιλικης.

'() κεντρικ()ς ουτος χώρος τού εγκαρ

σίου κλίτους άποτελεϊ το ίερον βημα' ογκώ

δεις λαξευτοί HOo~ είλημμένοι εκ τού

ύπάρχοντος εν Δωδώνιι ύλικού, εχρησιμο

ποιή θljσαν άντί {)ωρακίων τού χαμηλού

τέμπλου, σπερ εξετείνετο εν μεν τiί προσόψει

είς τα όιάμεσα του {}ριαμβευτικού τόξου

-άφίνοντα είσοδον εν τ<!> μέσφ-- εν δε ταϊς

πλαγίαις πλευραίς είς τιι διάμεσα τώ,' κιό

νων τού ι~γκαρσίoυ κλίτους. Οϋτω το ίερον

βημα άπεκλείετο πανταχόθεν χωρίς να συγ-

κοινωνΩ άπ' ε-ί,θείας προς τα έκατέρω{)εν διαμερίσματα τού εγκαρσίου.

'Όσον άφοΡί! είς την χρονολίαν της βασιλικης, 11 μία ιίψις καΙ 11 μορφη του τέμπλου

ματυρουσιν εποχην ούχΙ μεταγενεστέραν τού 60" αίώνος.

5. Βασιλικη έν Παραμυ*ί~ της Ήπείρου.

Είς {}έσιν «χάλασμα» ι\ξω της Παραμυ{)ίας καί προς νότον αυτης ιLπεκαλύφ{ll] έτέρα

βασιλικη τρίκογχος κατι\πιν νεωτάτων άνασκαφών μη συμπληρω{}εισιuν είσέτι' υρατη {Ιτο 11
άνατολικη πλευρα τού ναού, σφζομένη ενιαχού είς ϋψος fι - 6 μ.. την δε Μσιν του ίερου

χαταλαμβάνει νεώτερον ναϊΊlΙριον 2 (είκ. 36).
'Ε βασιλικη αϋτη εΙναι μικρών σχετικώς διαστάσεων (μέγιστον μηκ. 2:1 μ. κιιl πλάτ.

1 θλέ:τε τίις κατωτέρ(ι) :tΕρί τρικόΥΧ(ι)\' :ταριιτηρiισεις.

2 Καί τη,· βασιλιχή,· ταύτη" ά,·έοχαψε,' ό χαθηγητή;

~. Εύαγγελίδης. είς δι' όq:είλετω καί ή εύγε\'ιj'); :ταραΥ'(ι)ρη·

tJEion κάτοψις. ΤΙI" βασιλική" ταύτφ' (U; χαί '{ή,. πιιοη'ι'ΟI"

μένη" 6ά διιμοοιεύση :tQOOEx6'J; ό ά\'ασκάψας έ,· tfI •Αρχωο·

λΟΥιχίΊ Έφημερίδι.
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14.50 μ.), έχει ευρυ έγκάρσιον κλίτος (5.30 μ.) άδιαίρετον, φέρον μεγάλας πλαγίας κόγχα;

ίσης διαμέτρου καΙ μόνον κατά τι άβαηεστέρας της κεντρικης κόγχης (2.30 έναντι 2.60 μ.),

ίίτις έχει δύο άντηρίδας.

ΤΙ) κύριον σώμα τοί, ναοίι, εύρύτερον εί; πλάτο; (Ι Ι .60Χ Ι 3.70 μ.), χωρίζεται δια τεσ

σά(!ων έκατέρωΟεl' τετραγώl'ων κτιστών πεσσών βαινόν

τωl' έ:τΙ ύψηλοϋ κτιστοϋ στυλοβάτου (0,35 μ.). Δεξια τοί,
... ::.. , <_. -, .,,; - •
αζΟI'Ο; και μετα;υ του πρωτου και οευτερου :τεσσου ανευ·

ριΗΙη τι) κάτω μι~ρoς κτιστοί, έ:τίσης άμβωl'O; είς τι) σύl'η

{)ε; κυκλικι)ν σχημα με κλίμακας :τρι"; Α καΙ Δ.

Λια τριών ηυ(!ώ\' ή βασιλικll συγκοινωνεί πρι); tiJ\'
νάρΙJηκα, Ιίστις ~:κατέρωηεν φέρει έξέχοντα τετράγωνα

δια!ιερίσματα συγκοινωl'Oίίντα δια ηυρών, άπι) τών άκρων

δε τών διαμερισμάτων τούτων συνεχίζονται πρι)ς δυσμας

τοίχοι, ύποδηλοί,ντες tl]V ϋ:ταρ;ιι' αωρίου i] άλλωl' προσ

κτισμάτων.

'1-1 τοιχοποιία ά:τοτελείται, ι,ι; καΙ είς τας i.ιιιπας

βασιλικας της 'Ελλάδος, έξ άργολιΟοδομης μετ' άφΙJόl'ου

κονιάματος καΙ εχει ιίκανονίστους σειρα; :ταρεντιθεμένων

Δ:ττο:τλίνΟων' τα τόξα ηυρών καΙ :ταραηύ(!ων εΙναι :τάντα έκτισμένα δι' ι'ιπτοπλίνηων. ΙlερΙ

της στεγάσεως αύτης ι;); καΙ περΙ της ύπάρξεως ύπερι[lων δεν ύ:τάρχουσι μέχιιι τοϋτε ένδείξεις,

'Η βασιλικll α[Jτη συνδέεται, ιί)ς πρι)ς τι) τρίκογχον, με tllν της Δωδώνης, άποτελεί

δμως έξαίρεσιν μεταξυ τών βασιλικών τη; Ί':λλάδος καΙ δια τι) άδιαίρετον έγκάρσιον κλίτος

της, σπάνιον έν τίι Άνατολ[ί πλιιν της Μ. Άσία; (Σαγαλασσοίι), καΙ δια tllv χρηση' τετρα

γώνων πεσσών άντι κιόνων.

'Ως πρι)ς tl]V χρονολογίαν, ταύπάρχοντα στοιχεία εΙναι άνεπαρκη. 'Ι-Ι παραλλαγll Ιίμως

άπι) του; συνιι0εις τύπους, ύ κτιστι)ς άμβων κΙ,. ι'ιδηγοϋσιν ύμιϊς είς τους μετιι τών Ίου

onVLal,i)v χρόνους.

'Ως πρι)ς τιιν τύπον τών τρικόγχων βασιλικών παρατηροίίμεν, Ιίτι τρίκογχοι βασιλικαΙ

είς την fIOQfPlj\' της βασιλικης K]tet'bel - bon - !\I!I!onfell έν Άφρικ[ί ι καΙ τοϋ λευκοϋ καΙ

έρυΙJροϋ μοναστηρίου της Αίγύπτου 2, δικαιολογοϋσι τα; :ταρατηριισεις τοϋ \ΥιιΗΙ, δτι τι)

τρίκογχον δεν εΙναι ούτε προβαυμις ούτε μετατροπll τοίι έγκαρσίου κλίτους, άλλα ένωσις

τοϋ τρικόγχου tful' κοιμητηιιίων fIf: tl]V βα<τιλικιιν 3. ΊΙ fIOQfP11 έν τούτοις τοϋ τρικόγχου

ίεροϋ τών βασιλικών της Δωδώνη; καΙ ΠαραμυΙJ ίας Ilf: τους άνατολικους τοίχους μακρούς,

δσον εΙι'αι τι) πλάτο; τών :τλαγίων κλιτών, ά:τομακρύ\;εται πoλiι τοϋ τρικόγχου τών κοιμητη

ρίων καΙ δεικνύει άκριβώς Ιίτι ένταίιΟα :τ{!όκειται περΙ μιας πλουσιωτέρας διαπλάσεως τοϋ

έγκαρσίου κλίτους. Πιl!ανι)ν έκ τών τριχόρων τι;)ν κοιμητηρίων να είσηλυον τι) :τρώτον

αί τρείς άψίδες εΙς την παλαιοχριστιανΙΚΙj\' βασιλικιlν, κατόπιν όμως διετηρήl!ησαν χρησι-

Ι Βλ. κάτοψιν έ\' Holtzinger, AltclIf. ιι. 1)~·1.. HaιIkIIIIst,

έ. ,ί. σ. 113 εί..:. 140.
2 Βλ. κατόψει; τ<ί)ν πολλάκις δη,ιοσιευ3έ"των ΙI\'ημείων

τούτων τη; Αίγιίπτου έ,· \\'II1ff, Altc1Ir. 11.•')'Ζ. Κ ΙlΙιst. έ. ά.

Ι σεΙ 223 κΙ είκ. 221·224.
3 lI'ιιlrι. έ. ά. σ. 20;.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:59 EEST - 52.53.217.230



20(;
_.~=-

Γ. Α. Σωτηρίου Ar! 192!)

μοποιηΗείσαι δι' εύρυτέραν διάπλασιν τού εγκαρσίου, σπως ενταϋθα, ι'iλλοτε τού νάρΗηκος,

δ:τως είς βασιλικην παρα την Σμύρνην (Giil- RaktsclJ(~) καΙ καθεξflς.

Δ. ΗΑΣΙΛΙΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΞ:ΕΧΟΝΤΟ1: ΕΓΚΑΡΣlον ΚΛΙΤΟΥΣ

__ Ι::ΙΟδ

...

ΛΊ'κ. :17. HtλOΙ~ΙΚ;; Α. Νικο:ιόi.f.ως,

D
,

. 6. Βασιλικη Α. Νικοπόλεως της 'Ηπείρου.

'Εν Ν ικοπόλει της 'Ηπείρου άνευρέθη τψ 19) i'J αξιόλογος παλαιοχριστιανικη βασιλικη

I~zoυσα την γνωστηΊ μορφην τού

έγκαρσίου κλίτους έξέχουσαν είς

σχημα Τ, δπως είς tfl; βασιλι

κας της Ι'όψης καΙ Μ. 'Ασίας

(είκ. 37) ι.

'Ο ναι)ς ουτος, είς τιμην τοί,

αγίου Δημητρίου άφιερωμένος

κατα τι!ς άνευρεηείσαςΙτιγραφιίς,

εχει τας έ:τιμήκεις διαστιίσεις καΙ

τι) μέγα αίΗριον των [),ληνιστικων

βασιλικων,ίJλικoϋ !ιήκουςΓ)Η μ. Αί

κιονοστοιχίαι εξ ί'ξ κιι)νων έστll-
ο ')' ,~_

ρι~oν πη ·ανωτατα και υπεριρα.

Τι) ίσχυρι;ιςεξέχον έγκάρσιον

κλίτοςχωρίζεταικαΙ ένταίlΗα,δ:τως

είς αλλας βασιλικιίς, είς τρία μέρη

δια μεγάλων τόξων'νεώτεραιερευ

ναι f..v τι;) ίεοω διεπίστωσω', Ι)τι. -.
τι) Ηριαμβευτικι)ν τόξον έστηρί-

ζετο επι μαρμαρίνων πεσσιίη', ()ιότι

διασψζονται τόρμοι κιΛ αύλακες

εί.ς τας κατα χώραν τετραγΙ;Jνους

)
, ,.. Τ "β

π ,ακας, εφ ων ο οτο ι ε αινον.

'Επίσης διηυκρινίσΗη καΙ 11
διάταξις τού συν{)ρόνου καΙ τού

τέμπλου, δπερ εχει δμοίαν διιίτα

ξιν πρι)ς την διάταξιν τού βήμα

τος ττις άνευρεΗείσης έν Ν ικοπόλει

μεγαλυτέρας πεντακλίτου βασιλι

κης (βλέπε την άνωτέρω περιγρα

φήν). Άνεύρομεν μάλιστα ένταϋ{)α μεταξυ των γλυπτων μελιίη' της βασιλικτις καΙ τμημα τού

συνεχούς μαρμαρίνου κα{)ίσματος των πρεσβυτέρων, περΙ τοϋ όποίου λέγομεν κατωτέρω.

1 Ή βησιi.ιΧ11 αυτη ά"εοχάφη υπό Α. ΦIί.αδε),φέως καί

έδημοοιεύtJη έν Άρχ. Έφημ. τού έτους 1916, συ\·επ).ηρώ6η

δέ {ι σκαφική έρευνα τού προ;τύ).ου και τού βήματος υφ'

ήμώ\'. '~;τί τη βάσει της τελευταίας έρειί\'ης έγέ\'ετο κατυ

:ταρακ).ησί,· μου ύΑό Α. Όρλά\'δου καί ή ;ταραη6εμένη

κάτοψις.
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Αί χαμηλαι κιγκλίδες τούίερού β11ματος είχον ττ]ν διάταξη' και ττ]ν μορφτιν τών κιγκλί

δων του βήματος τών {)εσσαλικών Θηβίον με την διαφοραν liτι ενταύ{)α εις τας γωνίας εστη

ρίζοντο ε,πι τών ;τεσσών του θριαμβευτικού τόξου, Τι'> δάπεδον τού βήματος είναι κατα μίαν

βα{}μίδα ύψηλότερον του λοι;τού χώρου τού εγκαρσίου κλίτους και του περι ττ]ν ιίψίδα δια·

δρόμου, '() διάδρομος οοτος, (,)ς και δ Όμοιος διάδρομος εν τϋ πεντακλίΤΙ~1 βασιλικ(i Β της

Ν ικο;τ&εως (βΙ ;τεριγριΛρτιν ιινωτέρω), εχει προφανώς λόγον να επικοινωνώσι τα δύο πλά

για μέρη του εγκαΘσίοο κλί,τους χωρις να διέρχωνται δια του ίερού β1Ίματος, Εις τΙ) κέντρον

ιίΛ'ευρέΟη εκ της άγίας Τραπέζης τι'> «εγκαίνιον» εις σχημα Τ εκτισμένον εκ κορασανίου

και ίχνη της {}έσεως τη, πλακl,ς της βάσεως τιις άγίας Τρωτέζης,

'Ο προς /\ της βασιλικης νάρΟηξ είl'αι, ιί,ς συν1lΟως, άπλοί,ς, συγκοινωνεί διι'ι τριών {)υρών

μετι/. του κυρίως ναοί" δια δύο δε, {) ορών πρl)ς τΙ, αϊ{),ριοψ φf,ρει {,κατέρω{)εν προσκτίσματα,

εξ ιΤ,ν τΙ) δεξιον απολήγει εις (ίψίδα με αντηρίδας, Όπως παρατηρούνται τοιαϊιται και εις ττ]ν

ιίψίδα τού ίερου β1nιατος, τΙ) δΙ' προς Β πρόσκτισμα διαιρείται εις διίο (',ρΟογωνίους αι{)ούσας

εν αίς οα Ιlδύνατο ν' αναζητηΟ[ι τΙ) βαπτισΤ11ΡΙΟΙ' (Όπερ Ι\μως εις μεταγενεστέρους χρόνους

φαίνεται Ιίιι άλλως είχε χρησιμο;τοιη{)ιl), Τι'> αϊ{Jριoν εχει τρείς ευρείας στοας (4.;\0 μ.) εξ ιΙη'

11 πρl)ς 1\. χωρίζεται δια τοίχων και εισιίδων (1;το τών δύο άλλων,lίπως βλfπομεν τΙ, τοιούτον

εις ττιν βασιλικτιν Α τιί)ν Οεσσαλικιί)ν Θηβιί1ν. Lυμπληρωματικαι (1νασκαφαί, γενόμεναι εσχιi.

τως εξωΟεν του αιΗρίου, εψερον εις φι;)ς τούς τοίχους τοϊ, προπί,λου κατι! μηκος της προσό

ψεως, οΊτινες κάμπτονιαι εις γωνίας πρΙ) της είσόδου, σχηματίζοντες ιδιαίτεροΙ' προ της

κυρίας πύλης πριΙπυλον, εφερον δι: ;τι{}ανώτατα κίονας κατα μηκος, lίπως παραιηρείται τούτο

εις τας βασιλΙΚfις 'Επιδαύρου κιΙΙ Οεσσαλικών Θηβών.

Εις τΙ) 1;1.01' σχεδιιiγριψιια 11 βασιλικτι αΙΙτη της Ν ικοπόλεως διακρίνεται δια τας καλας

αναλογίας της μεταξΙ ι Ωλων τών Ι:ν 'Ελλάδι ανευρεΟεισών μέχρι τούδε βασιλικών μετ' εγκαρ

σίου κλίτους, εχει δε και τα αξιολογ(;>τερα μωσα'ίκα δάπεδα, ενΟα αναγινώσκονται και αί επι

γραφαΙ τού κτίωρος /\ουμετίου Α' αρχιεπισκόπου Νικοπόλεως κατα τον 5 0ν αιώνα και τού

συνεχιστου της διακοσμιΊσεως τού ναου /\ουμετίου Β' (βλ. ανωτ. σημ. εν σεΙ 2(1). Έπομέ
νωζ εχομεν πρι'> 11 μιίη' κτίσμα τού ;)ou αιώνος.

7. Βασιλικη Lιαφνουσίων.

'Εν :\αφνουσίσις παρα τα χωρία Άρκίτσα και Λιβανάτες της ι\οκρίδος ανευρέiJη

εσχάτως μικρών σχετικώς διαστάσεων(όλικου μήκ. 30 μ.) βασιλικτι (είκ. 38), εχουσατον αυτl,ν

τύπον του εξέχοντος εις σχημα Τ εγκαρσίου κλίτους, lιπως και ΙΙ βασιλικη Α εν ;'\ ικοπόλει '.
ΤΙ) κύριον σώμα της βασιλικης εχει το πλάτος μεγαλύτεροΙ' του μήκους. Αί κιονοστοι

χίαι, εκ τεσσάρων μόνον κιόνωl', βαίνουσιν επιυψηλου (0,2~ μ.) και λίαν στενού στυί.οβάτου

(0';)0 μ.), δπερ αποδεικνύει και Ωτι δι,,' εφερεl' l,πεΡΙ~1α. Ί-Ι βασιλικτ] εχει νάρ{)ηκα και εύρul'

εξωνάρ{)ηκα αντι αίθρίου, Ωπως και ΙΙ βασιλικτ] της 'Ολυμπίας.

Εις ττιν διιψόρφωσιν του εγκαρσίου κλίτους και τού τέμπλου παρουσιάζει διαφοράς

τινας απ!, τας Ιίλλας βασιλικάς. Χωρίζεται σαφώς απ!, τοϊ, κυρίως ναού δια flaXQiiJl' τοίχωl'

και κιι!νων οϋτως, ωστε να περιορίζωνται τα ανοίγματα του Οριαμβευτικού τόξου και τών

πλαγίωl" ΊΌ {Jριαμβευτικl)ν τόξοl' ι1ντι πεσσών φέρει ενταύ{}α κίονας εις τΙ) εσωτερικl,ν τα

1 <Η βασti.ικi1 <LUCII (1\·εσκι;'φtι ί,.,ό Λ. Όρλιί\'δου καί ίδtι" ~ttIOIEujjtl έ\· R.'"1.aIHiOIl \'. 192630 σ. ~07 κΙ
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χωρίζοντα το εγκάρσιον τόξα στηρίζονται &,ί κιόνων αντι παραστιίδων, δεν εύρίσκονται δε

είς την προέκτασιν τών κιονοστοιχιών της βασιλικης, ώς παρα

τηρείται είς τας αλλας Ι{ασιλικάς, αλλα μετετοπίσθησαν όλίγφ

πλαγι<ίnερον αφίνοντα οϋτως εύρυχωρότερον τον κεντρικον

χώρον.

τα χαμηλα διάτρητα {)ωράκια τού τέμπλου, τα αποκλείοντα

το ίερον βίιμα είναι τοπο{}ετημένα έντος τοίι κεντρικού τούτου

χώρου αυτοτελώς _. δπως και είς τάς ιίπλας βασιλικας- ουχι

δε είς τα διάμεσα τού θριαμβευτικού και τών πλαγίων τόξων

τού εγκαρσίου. '\-[ διάταξις τού συν{}ρόνου και τού τέμπλου Elvat
ένταύlJα όμοία κατ' αρχην προς την διάταξιν τών βασιλικών {}εσ

σαλικ(ον Θηβών και Ν ικοπι\λεως αλλ' άπλουστέρα. ΤΟ δάπεδον

της άψίδος έν τη βασιλικίι ταύτη είναι ύψωμιiνον μόνον 0,60 μ.,

διιι την ανοδον δε είς τούτο χρησιμοποιείται ΤΙ πρ(ίnη βα{}μις

τών πλαγίων συνιJρόνων,' ατινα ενταύ{}α είναι προσκεκολλημένα

Ι {..:.: ....::. n είς τους τοίχους παρrι. τιιν άΨίδα (δπως είς τας {}εσσαλικας Θήβας)

U κατα πoλiι δμως μικρότερα είς μηκος (U)O μ.) δια τι)ν μικρον

•_~\~'~Ξ;Ξ==~:Jη ϊσως αρι{}μον τών ίερέωl" .
•'" 'Ως προς την χρονολογίαν 11 βασιλικη αϋτη {}εωρείιαι (;)ς

Eix. 38. ΙΙασ,;..;1 Δαψ,συσi"" ανήκουσα είς τας αρχας τού 5"" αιώνος, ώς δύναταί τις να κρίνιι

.Ισκρiδσς. εκ τών ανευρεθέντων λειψάνων και μάλιστα εκ της τέχνης και

της μορφίις τών γραμμάτων τού μωσrt'ίκού της δαπέδου.

8. Βασιλικη παρα τον Ίλισσον έν Ά*ήναις.

'Εν Ά{}ήναις παρα τον 'Ιλισσον και εναντι τού Όλυμπιείου εϊχομεν ανασκάψει και

δημοσιεύσει τφ 1919 αξιόλογον παλαιοχριστιανικην μετα εξέχοντος εγκαρσί.ου κλίτους

βασιλικην (είκ. 39)'. Συμπληρωματικαι ανασκαφαι γενόμεναι εσχάτως είς την βασιλι

κην τού 'Ιλισσού διεπίστωσαν, δτι και αϋτη εφερε προ τού νάρθ'ηκος μέγα αϊ&ριον

και ουχι μικρον εξωνάρ{}ηκα δπως σημειούται εν τφ παρατι{}εμένφ σχεδίφ. Ό εξωτερι

κος τΟίχος συνεχίζεται είς μηκος 1f> μέτρων, εύρέ{}η δε και ό κτιστος στυλοβάτης τίις στοάς

και τμήματα τού μωσα"ίκού αυτης δαπέδου. Δεν απεκαλύφ{}η δμως δλόκληρον το αϊ{}ριον,

διότι εντος αυτού εχουσι κτισ{}η οίκιΊματα. Οϋτω το μέγ. μήΧ. τού μνημείου ανέρχεται εί; 70 μ.

'Εχείνο δπερ διακρίνει την βασιλικτιν τού 'Ιλισσού απο τας αλλας βασιλικας είναι, Ιιτι

τέσσαρες ογκώδεις πεσσοι προ τού ίερού, ανω{)εν δηλ. τού ίερού βήματος, εβάσταζον προφα

νώς τρούλλον 11 τιμισφαιραην όροφήν. Κατα τα αλλα Τι βασιλιχη είναι όμοία προς τας λοιπας

βασιλικά.ς, εχουσα τας διαστάσεις μακρας και στεγαζομένη δια ξυλίνης στέγης, (ος δεικνύει το

1 Ό ά\'ασχάψας (ε. ά. σ. 213) θεωρεί τη" Uψωσιν του

δαπέδου της άψίδος ~)ς έξελιχ'6είοω' άπό τά vψηλά έγκάρ.

οια κλίτη τώ\' βασιλικώ\' τής Ρώμης. Τούτο δε\, δυ\'αταί τις

,ιό δεχ'6η! διότ.ι εις τους ,'αούς της 'Ελλάδος τό ύψωμέ\'Ο\'

δά:τεδο\' τής άΨίδος :τροέρχεται έχ τής χρησψοποιήσεως

αύτού ι:ις Συν'6ρό\'ου, έν ~) ή μεγάλη ϋψωσις τού ί. βήματος

Τ<.ι;\' βασιλικώ\' τής Ρώ,ιης. όπου τούτο παρατηι.είτuι, :tροέρ.

χεται έκ της υ:τάρξεως Κρύ;ηης (confessio' ώς έ\, TorcelJo}
11 εΙ\'uι ,ιεταγε\'εστέρα διασκευή, συμq:ώ\'ως :τρός τή\' ,ιορ

φή\' τώ\' ίερών τής Δύσεως κιι'6ό).ου.

2 ΒΙ r. Σωτηρίου, Παλαιά Ζριστlω'ική βασιλική Ίλισ·

σού έ" Άρχ. Έφημερίδι τού έτους 1919 σ. Ι κέ.
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Είκ. ΗΥ. Βασιλικ,} παρα ιόν Ίλιοσόν ίν ΆΟήναις.

,ο
ο

μικρον πάχος τών τοίχων. ΚτιστοΙ στυλοβάται έξ άργών λί~ων χωρίζουσι τα τρία κλίτη

άπ' άλλήλων· δι' άργoλι~oδoμης εΙναι έκτισμένοι καΙ οί λοιποΙ έσωτερικοΙ τοίχοι της βασιλικης,

φαίνεται όμως ότι πρόκειται περΙ ~εμελίων,

διότι τα ολίγα άνευρε-θέντα τμήματα τού

μωσα·ίκού δαπέδου κείνται ύψηλότερον.

Ό νάρ-θηξ χωρίζεται ένταύ-θα είς τρία

διαμερίσματα δια τόξων, έκατέρω1:Jεν δε

ύπάρχουσι διαμερίσματα μικρότερα κατά τι

τού πλάτους τού νάρ~ηκoς.

ΤΟ έγκάρσιον κλίτος της βασιλικης τού

Ίλισσού εΙναι ευρύτερον τών λοιπών έγκαρ

σίων τών βασιλικών της Έλλάδος ου μόνον

έξέχον είς σχημα Τ πέραν της βασιλικης

άλλ' έκτεινόμενον προς Δ πέραν τού ίερού

μέχρι τού ύπογείου Μαρτυρίου, όπερ εΙναι

προσηρτημένον είς τήν Β πλευράν. ΕΙναι

πι-θανον ότι είς τούτο οφείλεται καΙ ή προέκ-

τασις τού έγκαρσίου κλίτους, καίτοι αϋτη

παρατηρείται καΙ είς άλλους ναούς, ώς έν

ΠέΡΥ11 τΌ παλαι~ μητροπόλει της Παμφυ-

λίας1- με-θ'ης ή βασιλική τού Ίλισσού έχει

τας μεγαλυτέρας άναλογίας- καΙ άλλαχού.

'Επίσης έχει όμοιότητα, όσον άφoρ~ είς το

μέγα έγκάρσιον, με τας βασιλικας της Σαγα

λασσού, τού άγίου Μηνα της Αίγύπτου καΙ

τήν βασιλικήν τού άγίου Δημητρίου Θεσσα

λονίκης (έν~α δμως ύπάρχουσιν ετεροι λόγοι

δια τήν τοιαύτην διαμόρφωσιν, ώς λέγομεν

κατωτέρω). Ό τοίχος, δ χωρίζων τα έξέχοντα

πέραν της βασιλικης μέρη τού έγκαρσίου,

εΙναι προφανώς τα ltεμέλια τού στυλοβάτου

έφ' ού έβαινε κιονοστοιχία,όπως πι-θανώτατα

συμβαίνει καΙ είς τήν βασιλικήν της Πέρ

γης. 'Επίσης άπεκλείετο το έγκάρσιον καΙ

άπο τών πλαγίων κλιτών της βασιλικης, ώς δεικνύουσι τούτο οί ύπάρχοντες έκεί τοίχοΙ.

Τέλος οί μεταξυ τών πεσσών τοίχοι πι~ανώς να περιορίζωνται μόνον είς τα -θεμέλια 'ίνα συν

δέωσι τους πεσσους ϊ] να εΙναι λείψανα τού συν-θρόνου, άνάλογα προς τα ύπάρχοντα έν Τ11

άΨίδι της βασιλικης της 'Επιδαύρου (βλ. άνωτέρω).

ΤΟ ίερον βημα έξετείνετο είς τον μεταξυ τών πεσσών τετράγωνον χώρο\' ύψηλότερον

κατα μίαν χαμηλιιν βα&μίδα τού λοιπού έγκαρσίου, όπως καΙ είς τας δύο βασιλικας της

Ν ικοπόλεως καΙ τήν βασιλικιιν της 'Επιδαύρου. Εις το άΡιιJτεριιν διαμέρισμα τού έγκαρσίου

Ι Βλέπε κάτοψιν του μ,'ημείου καί :ι:ιριycιαφήν εν Η. Rott, KIeinasiatisclIe J)enkmiiIer, Leipzig, 1908, σ. 47 κΙ
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(είς την ~έσιν της Πρo~έσεως) διεσώ~η το άρτιώτερον έν τΩ βασιλικϋ τμημα τού μωσα'ίκού

δαπέδου εύρε~εν είς έπίπεδον κατα 0.40 μ. ύψηλότερον 'Ιών σφζομένων έν ~εμελίoις τοίχων.

Ύπo~έτoμεν ση τούτο είναι καΙ το ϋψος τού δα.,τέδου όλοκλήρου της βασιλικης, άνασκαq:εί

σης βα~ύτερoν, ούχΙ δε στι το έγκάρσιον κλίτος 11ΤΟ ύψηλότερον της λοι..;της βασιλικης.

Ί-Ι βασιλικη τού Ίλισσού είναι πι~ανώς κτίσμα 'Ιών άρχών τού 50υ αίώνος, ίδρυ~είσα

παραπλεύρως τού κατα ενα αίώνα άρχαιοτέρου Μαρτυρίου τού έπισκόπου ΆtJηνών Λεωνίδη,

Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΑ1 ΣΤΑγΡΙΚΑ1

Λϊκ. ·/0. ΝI10ιί.ικ;) θι.ίιιοl·,

• Ι ι \, _ .-

"Ι'Ι ι . '"·,'1)
,Ι, Ι, ι ' ' ;, ~

.....~'ι.:" . ~'--:
ι ι •
Ι__• __"~·__' --J -

Ι

9. Βασιλικη έν 'tfj νήσφ Θάσφ.

Tu σταυρικον σχημα 'Ιών παλαιοχριστιανικών βασιλικών, βέβαιον παράδειγμα 'Ιοί,

όποίου έπΙ άνατολικού έδάφους δε\' 11ΤΟ μέχρι τούδε γ\'ωστ6ν, άντιπροσωπεύεται είς τα;

έλληνικας χώρας δια της βασιλικης της Θάσου, μέρη μόνον της όποίας 1lλ~oν έσχάτως είς φώς

δι' άνασκαφών (είκ. 40) ι, Άπεκαλύφθη ή ό.νατολικη κεραία τού σταυρού, ίκανώς βραχεία,

ή έγκαρσία κεραία, χωριζομένη δια κιόνων, ώς συ'~l~ως παρα

τηρείται τούτο είς τιχ έγκάρσια κλίτη 'Ιών έ\' 'Ελλάδι ναίϊ,ν,

καΙ μικρον μέρος τού κυρίου σώματος της βασιλικης. 'Λξιο

παραη1ρητον εί\'αL δτι ύπάρχουσι καΙ μικροΙ πλάγιαι άψίδες

(έξ γη' άνεσκάφη ή μία), δπως καΙ είς την σταυρικην βασι

λικην Roccella di Sqnillace τί'Ίς Καλαβρίας, την ()ποίαν οί

μελετήσαντες άνάγουσιν είς τον 4'''' - 60υ αίώνος 2,

Το σταυρικον σχη μα μόλις έμφω'ίζεται ένταύ~α, κα~' δσον

το Α σκέλος τού σταυρού εί\'αι λίαν βραχύ, άπεναντίας δε

κυριαρχεί το έγκάρσιον κλίτος, δπερ είναι ευρύ, λίαν προεξέ

χον καΙ χωρίζεται είς πέντε κλίτη, Οϋτως ή μορφη τού έγκαρ

σίου κλίτους συνδέει καΙ την βασιλικην της Θάσου προς τας

λοι..;τας βασιλικας της Έλλάδος, δύ\'αται δε να άποτελέσυ ή

βασιλικη αϋτη ενα κρίκον είς την σειραν της έξελίξεως 'Ιών

βασιλικών με έγκάρσιον κλίτος. Το έξέχο\' τμη μα τού έγκαρ

σίου χωρίζεται δια κιονοστοιχίας, δπως είς την βασιλικην τού

Ίλισσoiί, διετηρήlJησα\' δε ένταiίυα καΙ αί τρείς βάσεις τώ\'

κιόνω\' της κατα χώραν, Αί κιονοστοιχία ι τού μέσου κλίτους της βασιλικης έξηκολούtlουν

μέχρι της ιίψίδος, σπω; είς τας βασιλικας Έπιδαύρου, Δωδώ\'ης καΙ της πεντακλίτου βασι

λικης της :'\ ικοπόλεως, έ\'αλλασσόμεναι έ\'ταύtlα προς πεσσούς, Άτυχώς ή άνασκαφη διε

κόπη είς το σημείον έν3α 3' άπεκαλύπτο\'το οί πεσσοΙ οί χωρίζοντες το έγκάρσιον άπο τί]ς

βασιλικης,

'Ο ναος έχει προς :,\, τον προσανατολισμόν, είς νεωτέραν δε έποχιιν έτέΟη το ίερον

προς άνατολάς, ώς δεικνύουσιν οί είςϋψος σ!J)ζόμε\'οι μεταγε\'έστεροι τοίχοι σημειούμεl'ΟΙ

είς το έξέΖον μέρος τοϋ έγκαρσίου. λΙεταγΕ\'έστερον είναι ίσως καΙ το τετράγωνον τοιχάριον

έπΙ τοϋ άριστερού στυλοβάτου αγνωστι)\' είς τί Ζρησιμεύοl·.

ι Ή έ\'Uρ;t; τίι; ά\'ασκαφίl; έγέt'ετο ύ:τό τού έφόρου 2 Πρβλ. StΙ·Ζ~Ί"ο"·skί. J..:1einasien, ΙeίΡΖίg, I!J03 J σεΙ

άρχ«lοη'ιτω\' Κ Koτ~ιά. εί; Ο\' όφείλεται καί τό 0Yof4'ltO\,. 220 είκ. 15;).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:59 EEST - 52.53.217.230



ΑΕ 1929 ΑΙ παλαιοχριστιανικαί βασιλικαΙ 'ής Έλλάδος 211

Είς το εσωτερικον ή βασιλικη διασφζει τας μαρμαρίνας βάσεις τού χαμηλού τέμπλου,

όμοίας ώς προς την itέσιν και το σχημα προς τας τών βασιλικών Νικοπόλεως, itεσσαλικών

Θηβών και άλλων. Ή άγία Τράπεζα είς το μέσον δεν εχει την συνή{}η μορφην μαρμαρίνης

Τραπέζης με τέσσαρα στηρίγματα άλλ' ε1ναι κτιστη και επενδεδυμένη δι' όρitομαρμαρώσεως.

Ό άμβων τού ναού είς το συνηitέστερον σχημα, ήτοι κυκλικος βασταζόμενος ύπο τεσ

σάρων κιόνων με δύο κλίμακας προς Α και Δ, διεσώ{}η κατα την βάσιν δεξια τού άξονος τού

κεντρικού κλίτους.

Προκειμένου περι της χρονολογίας τού μνημείου, ό άνασκάψας itεωρεί την βασιλικην

ταύτην κτίσμα τού 1)0" αίώνος.

Νίκ. ·11. Ηασι},ική ιου (ίγιΌιι Λη.ιιηrρΙolJ (-)εσσαi.ο,·ι'κη;.
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10. Ή βασιλικη τού αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.

Mετα~υ τών βασιλικών της καfJόλoυ Άνατολης γνωστοτέρα ε1ναι ή βασιλικη τού

ι'ίγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, ή

καυ&είσα κατα το ετος 1!) 17, ης

την κάτοψιν παραitέτομεν ενταύitα

(είκ. 41), κα&όσον αί εσχάτως γε-

νόμεναι εν αΊJτjj ερευναι διηυκρίνι

σαν ση μείά τινα τού άρχικού ναού

(τού κτισ&έντος,ώς γνωστόν, τ<ρ 412

μ.Χ.),δι· ων Μ 1]δύνατο να ύποστη-

ριΧ&ίΊ το σταυρικον αύτού σχημα '.
Ή βασιλικη αϋτη είς την ση- =~.....

μεριν11ν της μορφήν, ήτοι την προ

της πυρκαΤάς, είναι κτίσμα προερ

χόμενον εκ μεγάλων και άλλεπαλ

λΎlλων επισκευών, είς ας οφείλον-

ται αί πολλαι άνωμαλίαι τού σχε- _
διαγράμματος και της οίκοδομης.

ΤΟ κύριον σώμα της βασιλι

κης,πεντάκλιτον,εϊναι πλατύ, σχεδον

τετράγωνον,οπως είς την βασιλικην

της Έπιδαύρου, ό νάρ{}ηξ άσυνή

ι'}ως βραχύς, το δε αί1'Jριoν, ώς

δύναται να συμπεράνυ τις κατόπιν

τού γενομένου εσχάτως καitαρι

σμού,ητο άρχικώς μικρόν.

Το εξέχον εγκάρσιον κλίτος

παρουσιάζει ίκανας όμοιότητας προς

τα εγκάρσια τών βασιλικών Ίλισ-

σοί-" Πέργης και άλλων ώς ;rρος το μέγα πλάτος και τους τέσσαρας κεντρικους πεσσούς,

Ι Είς τη,· πολλάΖις δημοσιευ6είσω' βασιλΙΖ.ην ταύτφ'

τη; Θεσσαλο\'ίκης (βλ. βιβλιογΡάq:ίαν ε\, DiclIl,Le Tournean

. Sala:lin, Les tnont11neni$ clIretiens de SaIonique. I)aris,

1918 σ. 61 Ζέ.)έ\ηΡΥίlσα,lεν άπό τού fcou; 191 Τ ύ,"ασκαφάς,
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212 Γ. Α. Σω.ηρίου ΑΕ 1929

προς την βασιλικην δε του αγίου Μηνα Αιγύπτου, ώς προς την τοποΟέτησιν τών κιονο

στοιχιών τού έγκαρσίου εΙς σχημα Π, ωστε να σχηματίζωνται πτερύγια. Άλλ' αί όμοιότητες

α{;ται είναι, φαίνεται, συμπτωματικαί, διότι εΙς τον ναον τού άγίου Δημητρίου οφείλονται

καΙ εΙς αλλην αΙτίαν.

Κάτω{)εν τού έγκαρσίου κλίτους εύρέ{)11 κατα τας άνασκαφας τού ετους 1917 μεγάλη

κρύπτη - εΙς ην μάλιστα οφείλεται καΙ ή ϋψωσις τού έγκαρσίου κλίτους - έπεκτεινομένη

προς Α καΙ πέραν τού ναού '. 'Η κρύπτη αϋιη - το μόνον μέχρι τούδε δείγμα έκτεταμένου

ύπογείου μαρτυρίου εΙς ναους της Άνατολης - εν τη ση μερινη της μορφή είναι μετατροπη

άρχικού τυπικού ύπογείου μαρτυρίου (colJfessio) της έξειλιγμένης μορφης (τού προσιτού

δηλονότι δια κλιμάκων άνόδου καΙ καθόδου έντοιχισ{)εισών μεταγενεστέρως), φαίνεται δ' δτι

τον 7°\' αιώνα - μετα την μαρτυρουμένην πυρπόλησιν τού ναού - έπεξετά{)11 πλειότερον

δια της προσ{)11κης στοών, προωρισμένων να έξυπηρετήσωσι την κυκλοφορίαν τών προσκυ

νητών καΙ τον κα{)αγιασμον αύτών δια τού άναφανέντος μύρου, τού πιστευομένου ώς έκπη

γάζοντος άπο τών πληγών τού λειψάνου τού Μυροβλύτου.

'Η έπέκτασις αϋτη της κρύπτης, ή άσυV11{)11ς Οέσις της άψίδος -- ένσφηνωμένης έντος

τού έγκαρσίου-, αί διασω{)είσαι εξω{)εν καΙ έκιι.τέρω{)εν της άψίδος κιονοστοιχίαι καΙ

αλλαι ένδείξεις πεί1}ουσιν, δτι ή άΡΧΙΚ1Ι βασιλΙΚ1Ι προς το άνατολικον μέρος είχεν έτέραν

μορφήν. Κατα την γνώμην τού άναστυλούντος τον καυ{)έντα ναον άρχιτέκτονος2, ή άρχικη

βασιλικη έπεξετείνετο προς Α σχηματίζουσασταυρόν, προσομοιάζει δε οϋτω προς την σταυ

ρικην βασιλικην της SalolJa 3. "Αν γίνη τούτο δεκτόν, αί κιονοστοιχία ι τών πτερυγίων,

α'ίτινες {)εωρούνται ώς προερχόμεναι έκ τών έπισκευών τού 7°0 αιώνος, {)α είναι άρχικα~

συνεχίζουσαι τας κιονοστοιχίας της βασιλικης καΙ έξακολου1}ούσαι προς Α - ώς βλέπομεν

αύτας εισέτι κατα χώραν - ήτοι σχηματίζουσαι τα πλάγια κλίτη τού έξαφανισ{)έντος άνατο

λικού σκέλους της σταυρικης βασιλικης. ΤΟ σταυρικον τούτο σχημα της βασιλικης τού

άγίου Δημητρίου _. αν βεβαιω{)] δια τών άνασκαφών α'ίτινες -IJα συνεχισ{)ώσιν εξω{)εν της

Α πλευρας-{)α προσδώσl1 εις τον ναον τούτον της θεσσαλονίκηςάκόμη μεγαλυτέραν σπου

δαιότητα, κα{)όσον -IJα προβάλεται εις το έξης ώς λαμπρον παράδειγμα της πλ11ρους εξελί

ξεως της σταυρικης έλληνιστικης μετα ύπερΦων βασιλικης κατα τας αρχας τού [)οο αΙώνος.

τη\' πρώτην δέ πεοί αύτώ\' δημοσίευση'βί.έπε έ\' Άρχ. Δε).·

τίφ, 1918, παράρτ. σ. 1·16 (πρβλ. καί ά\'α%οίνωοιι'ήμώνέ\'

τψ Α', Βυζω·τι\·οί.ο,/ικ.ι!)Συ\'εδρί<9 ΒουΖουρεστίου ΒιιΙl. (le
Sectioll l!ί!itοrίqιιe (le l'AcadeInie ronnlaine, τόμο ΧΙ Ηιι·

carest, 192~! σ.237 κέ.). Αί (l"αοκαφαί '6ά συ\'εχισ6ώσι,

κατά τήν ά"ατολιχήν κυρίως πλευρ(ί\' τού μνημείου, μετά

δέ t11" συμπΙ.ήρωοιι' αύτών υά δημοσιεύσωμεν ;τί.ήρη μελέ·

την ;τερί τού άξιοί.όγου τούτου ναού.

1 Ή κρύπτη αϋτη οημειούται έ\· τη κατόψει (είκ. 41)

δι' έστιγμένα/ν γραμμώ\·. Λε:ιτομερη ;τεριγραφήν καί πρώ·

τιι\. έρμηνείαν τιϊn' έν τi'ι μεγαλο;τρε;τεί ταύΤΌ κρύπτη άνευ

ρε6έ\'των βλέ;τε έν Άρχ. Δελτίψ, ε. ά. σ. 34 κέ.

2 Ή ά\'αστήλωσις τού μ\'ημείου ανετέ'6η ύπό τού ~Yπoυρ·

γείου της Παιδείας κατό:τη' είσηγήσεως ήμών είς τόν ο.ρχl.

τέκτο\'ο Α. Ζάχον.

3 lΙρβλ. Γ. Σωτηρίου, Ό ναός Ίω. τού Θεο/.όγου έν

Έφέσ~ι έ. ά. σ. 219 κΙ (καταγωγή της σταυρικης μετά

τρούΗω\' βασιλικης).
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"'·ίκ. ·12. Αι:μέλια αl'ευρεΟέI'ιος Μαριυρίου προοηριημέ1'Ο1) είς Ι;/1' 1'οιι'α)' πΙιυρaν

tιϊς έ" I/αλαι~ί Κορι'1.θι:ρ ά1'ευρεθει'οης βαοιιικης.

ΜΕΡΟΣ ΒΌ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΥΤΩΝ

Μετα την γενομένην άνωτέρω σύντομον περιγραφην τών εν Έλλάδι άναφανεισών

παλαιοχριστιανικών βασιλικών, παρέχομεν ενταύΗα τα γενικα αύτών χαρακτηριστικά, δσον

άφορι:! εις την ϋλην, το γενικον διάγραμμα καί την διάταξιν και μορφην τών μερών αύτών,

'ίνα καταδειχ{tώσιν οί ένιαίοι αύτών χαρακτηρες και 11 ύπάρχουσα σχέσις ΤΙ ή διαφορα τών

βασιλιΧών της Έλλάδος προς μνημεία αλλων χωρών. Τέλος εχοντες {,π' δψιν Τ11ν επικρα

τούσαν εισέτι άσάφειαν περί της άρχικης διατάξεως και μορφης: τέμπλων, σολέας, συν·

Ηρόνου, άγίων Τραπεζών, κιβωρίων και άμβώνων τών παλαιοχριστιανικών εκκλησιών της

έλληνικης εκκλησίας και της Ά"ατολης κα{}όλου, ε"εκα της ελλείψεως μέχρι τούδε μ"η

μείων εν οις να διασψζεται ή (ίρχικη τούτων μορφή, δημοσιεύομε" ενταύ{}α πά"τα τα στοι

χεία και τα λείψανα, δσα παρέσχον εις ίιμας τα εσχάτως άνευρε{}έντα εν 'Ελλάδι παλαιο

χριστιανικα μνημεία '.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Α'

ΤΟΙΧΟΔΟΜΙΑ - ΓΕΝΙΚΟΝ ΔΙΑ ΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ

1. Τοιχοδομία. - Αί παλαιοχριστιανικαι βασιλικαι της Έλλάδος είναι κατεσκευα

σμέναι κατα το πλεί(ΗΟ" εξ άργολιθοδομϊις μετα κονιάματος και παρεντι{)εμένων <'Jπτu)"

πλίν{)ων είτε άκανονίστως τοποDετημένων είτε εις σειρας (μίω' εως τρείς) - ίίπερ είναι και

1 ΔΗt ΤΙ}\' συ\'αδελφική\' 7Cρ06uμίαv τώ\': Κ. ΚουΡΟU\'ι<ι'J'

1'011, Α. Ό(ιλά\'δου, Δ, Εύαγγιλίδου, Γ. Σ(ι)τηριάδου, ΑΙ. l)eIla
Seta. Α. Ξιιγγο:τούλου, καί Ν. Κοτζιδ., ο'ίτη'ες εύγηώς παρε·

Ζώρηοω' είς ίnιας σχεδιογραφή,ιατα 11 )'fπτοιιερείας βασι-
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214 Γ. Α. ΣωτηρΙου ΑΕ 1929

το συνη~έστερoν -, ενίϊ) τα τόξα και τα ύψηλα μέρη τών τοίχων εΙναι εξ όπτών πλίν&ων

εκτισμένα' σπανιωτέρα εΙναι ή εξ όλοκλήρου χρησις όπτών πλί~ων εν τΊί τoιχoδoμί~, ώς

παρατηρείται τούτο είς τας βασιλικας Θεσσαλονίκης και Κορίν{}ου (βλ. είκ. 42 και 44).
Έπίσης σπανίζει και ή εξ όλοκλήρου λι{}οδομή εκ πελεκητών λί{}ων, ητις ιδίως παρατηρεί

ται είς βασιλικας άνεγερ{}είσας έπι άρχαίων μνη μείων (ώς είς Λεβηνα Κρήτης, Φανα Χίου

κ. <1.), όπότε το ύλικον εΙναι είλημμένον εξ αύτών. Συνψ'Jέστατα είς τας βασιλικας της

Έλλάδος χρησιμοποιείται ύπάρχον άρχαίον ύλικον ώς οίκοδομική ϋλη, σπανίως δε είς άρχι

τεκτονικα μέλη (χαρακτηριστικα δείγματα τοιχοδομίας παρετέ{}ησαν άνωτέρω εν σελ. 19 κέ.

- είκ. 14, 18 -20 κ. άλλ.).

2. Γενικόν διάγραμμα καΙ μορφή.-ΤΟ κύριον σώμα τών εν Έλλάδι βασιλικών είτε

τών άπλών είτε τών μετ' εγκαρσίου κλίτους εΙναι συνή{}ως όρ~oγώνιoν, έχον τας έλληνικας

άναλογίας 2: 3 περίπου, δπως ι'.ίλλως τε παρατηρείται τούτο και είς τας έλληνιστικας βασιλικας

δλων τών παραλίων της Μεσογείου' σπανιωτέρα δε εΙναι ή άναλογία 1: 2 (Ίλισσού είκ. 39,
Έρεσού είκ. 20, Άφεντέλλη είκ. 21). Άφ' έτέρου δεν σπανίζει ό εύρυς τετράγωνος σχεδον

τύπος (ώς εν ταίς βασιλικαίς Δαφνουσίων είκ. 38, Θεοτόκου είκ. 14,'Ελευσίνος είκ. 15 κλπ.).

Αί συνολικαί. διαστάσεις τών βασιλικών της Έλλάδος εΙναι τών μεν μικροτέρων 20-30 μ..,

τών δε μεγάλων 30 -42 μ. Είς τας εχούσας αί{}ριον βασιλικας αί διαστάσεις άνέρχονται

είς 55 - 65 μ. και ενίοτε είς 70 μ. (βασιλικαί: Ίλισσού Ά{}ηνών, Νικοπόλεως Β καΙ αί δύο

της Θεσσαλονίκης).

α' Άψίς. Ί-Ι εν τιρ μέσιρ της άνατολικης πλευράς τών βασιλικών της Έλλάδος ύπάρ

χουσα άψΙς κατα το πλείστον εξέχει καΙ εΙναι ήμικυκλική καΙ έξωτερικώς, δπως είς τας βασι

λικας της Ρώμης καΙ κατα μέγα μέρος της δυτικης Μικράς Άσίας, ούδέποτε δε εκτείνεται

κα{}' ύπερβολήν πέραν τού ήμικυκλίου, δπως συχνότατα παρατηρείται τούτο είς τας βασιλικας

της Β. Άφρικης. Έξαιρέσεις εΙναι: ή ήμιεξαγωνική άψΙς (είς βασιλικάς: Σάμου, Έρεσσού

είκ. 20), ή εξωτερικώς όρ~oγώνιoς (είς βασιλικάς: άγίου 'Ισιδώρου Χίου είκ. 23 καΙ Άργάλων

Λέσβου) ώς καΙ ή κα~' δλην τήν άνατολικήν πλευραν της βασιλικης ύπο όρ{}ογωνίου τοίχου

περιβαλλομένη (είς βασιλικάς: Ύψηλομετώπου είκ. 22 καΙ'Αφεντέλλη Λέσβου είκ. 21), παρα
τηρείται δε αϋτη άποκλειστικώς είς τας νήσους τού Άρχιπελάγους, εν αίς ή σχέσις με τήν Μ.

Άσίαν εΙναι στενωτέρα. Είς δύο βασιλικάς, α'ίτινες δμως ΧΡΌζουσιν ερεύνης (Θάσου είκ. 40
καΙ Ύπάτης είκ. 19), ύπάρχουσι τρείς άψίδες, άπαντώσαι μεμονωμένως καΙ άλλαχού είς παλαιο

χριστιανικας βασιλικας (Καλατ-Σεμαν Συρίας, άγ. Μηνά Αίγύπτου, Σινά κλπ.).

·Οσαι άψίδες σφζονται είς ϋψος δεικνύουσιν, δτι εΙχον μεγάλα παρά{}υρα τρίλοβα Τι

πεντάλοβα (είς βασιλικάς: Άχειροποιήτου καΙ Άγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Νικοπόλεως Β,

'Ολυμπίας), είς μίαν δε περίπτωσιν ύπάρχει είς τήν ιίψίδα καΙ πυλις (Ν ικοπόλεως Β). Αί

άψίδες στεγάζονται με ήμιΜλια εκτισμένα δι' όπτοπλίν&ων, ώς εξάγεται εκ τού μεγάλου

άρι{}μού τών άνευρισκομένων όπτοπλίν{}ων περΙ τήν άψίδα καΙ εκ τού συνή{}ως μεγαλυτέ

ρου αύτης πάχους τών λοιπών τοίχων τού "αού' ενίοτε ύπάρχουσι καΙ άντηρίδες έξω{}εν της

άψίδος (είς βασιλικάς: Νικοπόλεως είκ. 34 καΙ 37, Κορίv80υ είκ. 30, Παραμυ{}ίας είκ. 36),
δπως παρατηρούνται τοιαύται καΙ είς ϋ.λλας παλαιοχριστιανικας βασιλικάς: της Μιλήτου

καΙ Σελευκείας εν Μ. Άσί~, τού 'ΑΙ'. Μηνά εν Αίγύπτιρ, της Manastil'ine εν Salona καΙ

είς βασιλικας Nesactinlll και Gl'ado).

}.ικώ,·, ά\'ασκαφεισώ\' ύπ' αύτώ\' καί μη δημοσιευ6εισών είσέτι, έκφράζομεν καί i\'tuiJitu til\' ευγ\'ιι)μooιJ\"η\' ήμώ\"
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Ει·χ. -μι. Στι,j.Q6nτη~ τής δε;ιας κιονοπτοιχία; τη; βασιλικής

ι Υφηλομετώ."lQ1J Ai(I(J01J.

ΕΙς το εσωτερικον αΙ άψίδες εΙναι δλως άπλαί, κατ' εξαίρεσιν δε ύπάρχουσιν έκατέ

ρω1Ίεν κίονες (Παρ1Ίενων εΙκ. 2), δπως εΙς ναους Ρώμης ι και Άφρικης 2 η παραστάδες

(Δίον εΙκ. 11), δπως εΙς ναους της Συρίας 3. Ύπάρχουσι προσέτι και ολίγα παραδείγματα

βασιλικών εν αίς οΙ τοίχοι προεκτείνονται έκατέρω1Ίεν της εισόδου της άψίδος (Δημητριά

δος εΙκ. 12, Ίλισσού εΙκ. 39, Λά'ί εΙκ 13), δπως παρατηρείται τούτο και εΙς την αρχαίαν--

τού 4°u αιώνος _. βασιλικην εν Salona 4 και εΙς βασιλικας της 'Αφρικης 5.

<]-Ι άψις εΙς ούδεμίαν τών ανευρε1Ίεισών βασιλικών χρησιμοποιείται μόνη ώς Ιερον Βημα

εξαιρέσει της βασιλικης της Θεοτό

κου Πηλίου (εΙκ. 14) δπου δεν είναι

και πάλιν τούτο βέβαΙΟΥ εν αντι1Ίέ

σει δε προς τας βασιλικας της Δύσεως

δ~:ν ύπάρχουσι Μαρτύρια (confessio)
εντος ιών (ί.ψίδων τών έλληνικών

βασιλικών πλην μεμονωμένων παρα

δειγμάτων (τών βασιλικών: Στόβων

εΙκ. 10 και <Αγ. Δημητρίου Θεσσα

λονίκης εΙκ. 41, εΙς ην δμως πρόκει

ται περι εκτεταμένης κρύπτης). ΤΟ

Μπεδον αύτών δεν είναι ύψηλότε

ρο" τού λοιπού Ιερού βΎlματος εκτος

αν όλόκληρος ';1 άψις χρησιμοποιεί

ται ώς σύν{}ρονον.

βΌ Κλίτη. ΑΙ περισσότεραι βασι

λικαι εν Έλλάδι εΙναι τρίκλιτοι με

το μέσον κλίτος κατα το πλείστον διπλάσιοΙ' τών πλαγίων - και μάλιστα κατά τι εύρύτε

ρον -, σπανιώτερον δε και πεντάκλιτοι ('.~πιδαύρoυ εΙκ. 32, Νικοπόλεως Β εΙκ. 34, άγίου

Δημητρίου εΙκ. 41) ώς και μονόκλιτοι (Καρπά1Ίου εΙκ. 29, Άλιμούντος εΙκ. 2Β).

υ χωρισμος τών κλιτών γίνεται κατα κανόνα δια μαρμαρίνων κιόνων, δπως εΙς τας βασι

λικας της Ρώμης κατα τούτο δε διαφέρουσιν απο τας έλληνιστικας βασιλικας της Μ. Άσίας,

Β. 'Αφρικης και άλλων χωρών εν1Ία ή χρησις πεσσών δεν σπανίζει. ΕΙς μίαν μόνον περίπτωσιν

(βασιλικη Παραμυθίας εΙκ. 36)ύπάρχουσι τετράγωνοι κτιστοι πεσσοι αντι κιόνων' εΙς την βασι

λΙΚ11ν τού άγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης (εΙκ. 41) ύπάρχει έναλλαγη πεσσών και κιόνων, εΙς δε

τιιν βασιλικην Τούμπας Θεσσαλονίκης (εΙκ. 9) οΙ πεσσοι προέρχονται εκ δευτέρας εποχης.

<ο άρι{}μύς τών κιόνων ποικίλλει' πέντε μέχρις εννέα κίονες και σπανίως δ(ιJδεκα ύπάρ

χουσιν εΙς έκάστην πλευράν, αναλόγως τού μεγέ{}ους τού κυρίου σώματος τών βασιλικών,

αΙ διαστάσεις τού δποίου είναι δια μεν τας μεγάλας απο 20 - 3Ι) μ. δια δε τας μικρας

απο 13 - 20 μ.

Οί κίονες κατα τ(ι πλείστον εχουσιν ομοιομόρφους Ιωνιζούσας l'ιάσεις, ίιπάρχουσιν iίμως

και ύψηλι'ι. βά{}ρα (IJodia) ώς εΙς την βασιλικην ΔαφνουσίωΥ ταύτα διετηριΊ{}ησαν εξ έλλη-

Ι Βλ. Jloltzil1ger, Altc!lf. 11. Ι>}"Ζ. BankIIl1st, ΙeίΙ>Ζί~,

1909 είκ. 28,29 (S. })..1Ο10 fΙlΟι"ί le tnnra, S. })ietro ίl1 "ill·
cοlί).

2 σs.ιι, έ. ά. ΙΙ οεΙ 136.

3 TOιIrtnanil1, Kal1)·Lnsclt, J)ar Kita κ. άλί..

4 (;erI)er, r'OΓSCIItIIl~el1 ίn Salona Ι 1917 σ. 85 χι

5 (;sel1, έ. ά. σ. 166, ~ίχ. 114! 1:10 κ. ά. (Anonnna. S.
Salsa κ. ιί..).
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Είκ. 4/ Τό έξωιιρ,κόν tiJ) νοτία" μακρά, πλιυρας

της βασιλ,κης της 'Αχε,ροποιήτου θεσσαλονίκης.

νορρωμαικων προτύπων μέχρι τού 6°· αιώνος, μεμονωμένως εις τας έλληνιστικας βασιλι

κας δλων τών χωρών της Μεσογείου (είς ναούς; Σεργίου καί Βάκχου έν Κωνσταντινουπόλει,

άγ. Πέτρου, Λατερανού καί άγ. Άπολλιναρίου έν Ίταλί~, Σμύρνης έν Μ. Άσι~, άγ. Μηνά έν

Αίγύπτιρ, Καλατ- Σεμαν έν Συρί~ κλπ.). Έκείνο δπερ διακρίνει τας κιονοστοιχίας τών βασι

λικών της Έλλάδος άπο της Ρώμης εΙναι δτι έχουσιν - έκτος έλαχίστων έξαιρέσεων ώς είς

την βασιλικην Δημητριάδος - στυλοβάτας έχοντας ϋψος άπο 0,20 μέχρι 0,50 μ. έκ μεγάλων

πλακών ή κτιστους τοιούτους καΙ δτι ύπάρχουσι {}ωράκια είς τα μεσοκιόνια χωρίζοντα τα

κλίτη, ώς δηλούται τούτο έκ τών έγκοπών τών βάσεων, τών παρατηρουμένων συνη&έστατα

(βλ είκ. 43 πρβλ. καΙ τας άνωτέρω είκ. 15, 22, 23, 27 κ. ά. έν σελ. 17 κέ).

Υ'. Ύπεριiία . Έκ τών ύπαρχουσών ενδείξεων δυνάμε&α να συναγάγω μεν δτι ύπijρχoν

Έλλάδι συχνότατα ύπερi!;ια iΊ Γυναικωνίται ιδίως είς τας μεγάλας βασιλικας - έν άντι&έσει

προς τας βασιλικας της Ρώμης καί της λοιπης

Ίταλίας -. ΑΙ μικραΙ βασιλικαΙ της Έλλάδος

συνή&ως στερούνται ύπερι(>ων. Α Ι άγουσαι είς

αύτα κλίμακες, φαίνεται, δτι κατείχον τα παρα

τον νάρ&ηκα διαμερίσματα(βλ καΙ άνωτέρω

σελ. 45).
δ'. ΣτέΥασις καί φωτισμός. Ή στέγασις

εΙναι πανταχού ξυλίνη άμφικλινής, δπως παρα

τηρείται τούτο είς τας διασω&είσας βασιλι

κας της Άχειροποιήτου καΙ τού άγίου Δημη

τρίου Θεσσαλονίκης τούτο πιστούται καΙ έκ

τού μικρού πάχους τών τοίχων (0,60-0,80
καΙ ένίοτε 1.00 μ.). Τινα τών όρ&ογωνίων

προσκτισμάτων εΙχον πι&ανώτατα καΙ &ολωτην

στέγην.

1'ά παρά>Jvρα εΙναι συνεχόμενα άνα δύο,

τρία ή καΙ περισσότερα (κατα το παράδειγμα

τών έν Θεσσαλονίκη βασιλικών (λχ. της Άχει

ροποιήτου είκ. 44), χωριζόμενα δια τών ιδια

ζόντων είς παράftυρα διπλών ήμικιονίσκων,

οΙ κορμοΙ τών όποίων διασι(>ζονται είς δλας

σχεδον τας έρειπω&είσας βασιλικας καΙ έκεί

άκόμη δπου τα λοιπα μαρμάρινα μέλη εΙχον έξαφανισ&η.

ΑΙ πύλαι εΙναι πολλαί, κυρίως είς την Δ. πλευράν, συχνότατα δμως καί είς τα πλάγια

τών ναρ{}ήκων καΙ τών μακρών πλευρών τών βασιλικών, σπανιώτερα δε είς την Α. πλευράν.

Έκ τών όλίγων διασω&έντων παραδειγμάτων (Άχειροποιήτου, άγ. Δημητρίου Θεσσαλονί

κης, 'Ολυμπίας) συμπεραίνομεν, δτι ησαν όρ&ογώνιοι, φέρουσαι άνω άνακουφιστικον τόξον

ούχί δμως κενό ι', δπως είς την Συρίαν καΙ Άφρικήν, άλλα πληρούμενον δια τοίχου.

3. Νάρ"'ηκες. - •Α\'ευ έξαιρέσεως αΙ βασιλικαΙ της Έλλάδος έχουσι προς δυσμας

νάρ&ηκα, σπανιώτερον δΙ-: καΙ πλάγιον τοιοϋτον ('Επιδαύρου είκ. 32). 'Ο προ; δυσμας νάρ

{)ηξ, δστις συχνότατα παρατηρείται καΙ είς τας άλλας χώρας τη; Μεσογείου, λαμβά\'ει κατα

τόπους ιδίαν διαμόρφωση'. Είς την Έλλάδα επικρατεί uάπλούς ιiδιαίρετoς \'άρ&ηξ, έχων το

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:59 EEST - 52.53.217.230



ΑΕ 1929 217

Ει'κ. 45. <fl σημεριν,} πρόσοψις τη; Po.OillX1j; Παλαιοχώρας Κερκύρας,

πλάτος τών πλαγίων κλιτών Τι είναι πλατύτερος, συγκοινωνεί δε συνήθως δια τριβήλου ;ιρος

το μέσον κλίτος, δια 1'tυρών δε προς τα πλάγια. Προς δυσμας είναι κλειστος εχων μίαν εως

;ιέντε 1'tύρας, ουδέποτε δε είναι ιί.νοικτΟς ώς στοα δπως είς την l'ώμην. Είς την βασιλικην

της Παλαιοχώρας έν Kερκύρ~ διεσώ{}η εΙδός τι πυλώνος (είκ. 45), ητοι δύο κίονες

μετ' έπιστυλίου, ilv1'ta αί παρατε1'tείσαι ανωτέρω (σ. 198) έπιγραφαί. 'Εφ' δσον δμως δεν εχει

εισέτι ένεργη{}η σκαφικη ερευνα τοϋ μνημείου δεν δύναται να κα1'tορισ% αν πρόκειται περι

πυλώνος Τι περι τριβήλου τοϋ νάρ{}ηκος.

Είς τας βασιλικας της 'Ελλάδος σπανίως ό νάρ1'tηξ εχει τριμερη αρχιτεκτονικην δια

μόρφωσιν. Ό χωρισμος έν τη περι

πτώσει ταύτη ουδέποτε γίνεται δια

τοίχων δ;ιως είς την Συρίαν, αλλα

δι' άψιδωμάτων (βασιλικαί: Άχει

ροποιήτου Θεσσαλονίκης είκ. 8,
Ίλισσοϋ Ά1'tηνών εί;-, 39)' ύ;ιάρ
χει δε και εν μοναδικον παράδειγμα

με τον μικρον προ τοϋ μέσου μόνον

κλίτους νάρ{}ηκα (βασιλικη Ήρω

δίωνος Ύπάτης είκ. 19) δπως συν

ανταται ένίοτε τοιοϋτος είς το

Άλγέριον. Συχνότατα ό νάρθηξ

δεν περιορίζεται είς το πλάτος της

βασιλικης, αλλ' έκτείνεται προς Β.

Τι Ν. Τι αμφοτέρω1'tεν ότε μεν συνε

χώς (ώς είς την βασιλικην Άφεν

τέλλη Λέσβου είκ. 21) ότε δε σχη

ματίζων διαμερίσματα πρόσ1'tετα έκατέρω1'tεν αύτοϋ, ουχι πάντοτε τετράγωνα δπως είς

τας ανατολικας βασιλικας της Μ. Άσίας, αλλα και έπιμήκη καταλήγοντα ένίοτε είς άψίδας

έξεχούσας (Νικοπόλεως Α είκ. 37) Τι έγγεγραμμένας (Άφεντέλλη είκ. 21). 'Ότι τα έκα

τέρω1'tεν τοϋ νάρ{}ηκος διαμερίσματα δεν ησαν πάντοτε τετράγωνα ούτε συμμετρικά, συχνό

τατα δε συνείχοντο προς ετερα προσκτίσματα (βασιλικη Α 1'tεσσαλικών Θηβών βλ Πίν. Β',

έν σελ. 20 ανωτέρω, Έπιδαύρου είκ. 32) δεικνύεΙ, δτι τα προσκτίσματα ταϋτα 11σαν πιθανώς

χαμηλότερον της βασιλικης έστεγασμένα και δεν δύνανται να ;ιαραλληλισθώσι ;ιρος τους

μικρασιατικους πύργους (Bil1bir Kilisse) και κυρίως τους συριακούς, ο'ίτινες αλλως τε δεν

έξέχουσι συνή1'tως τοϋ πλάτους της βασιλικης.

Χαρακτηριστικον έ;ιίσης τών βασιλικών της 'Ελλάδος είναι δτι προς δυσμας ύπάρ

χουσι δεύτεροι νάρ{}ηκες ευρείς, αντικα1'tιστώντες το αί1'tριον (βασιλικη Λοκρίδος είκ. 38),
συχνότερον δε χωριζόμενοι είς διαμερίσματα (Θεοτόκου είκ. 14, 'Ελευσίνος εΙκ. 15, Λεβηνος
ΚρΙιτης είκ. 25, Έρεσσοϋ είκ. 20 κλ;ι.) και ένίοτε και τρίτοι μικρότεροι έν είδει ευρέος ;ιρο

;ιύλου (ώς έν βασιλικη Θεοτόκου είκ. 14).
4. ΑΙ1?'ρια. - τα μεγάλα τετράγωνα αίθρια τών βασιλικών της 'Ελλάδος εχουσι το

;ιλάτος τοϋ ναοϋ χωρις να έκτείνωνται και πέραν αυτοϋ και είναι ίκανώς συνή{}η (ώς είς

βασιλικας 1'tεσσαλικών Θηβών βλ. Πίν. η', και είκ. 155 ανωτέρω, Δημητριάδος είκ.12, ~ικo

;ιόλεως εΙκ. 34 και 37, Ίλισσοϋ είκ. 39, 'Επιδαύρου είκ. 32). το χαρακτηριστικον δε τών

~R
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αι~ρίων των έλλαδικων μνημείων ειναι, δτι δεν εχουσι τέσσαρας στοάς, δπως παρατηρείται

τούτο εις τας βασιλικας Ρώμης, Μ. Άσίας. Παλαιστίνης κλπ. αλλ' ειναι τρίστr;ια' παραλεί

πεται δηλ. ή στοα της ανατολικης πλευράς, δπου ύπάρχει ό κλειστος νάρ~ηξ, δστις δεν

συγκοινωνεί προς το αωριον ει μη δια δύο ~υρων έκατέρω~εν και εις τα άκρα παρα

τας στοάς.

5. Πρόπυλα.- τα προ των αι~ρίων πρόπυλα των έλληνικων βασιλικων κατέχουσιν

όλόκληρον την δυτικι]ν πρόσοψιν εν είδει στοάς (βασιλικη ~εσσαλικων Θηβων Α. βλ. ανω

τέρω Πίνακα 13'.) αλλαχού δε το πρόστφον τούτου προ της κεντρικης πύλης διακόπτεται,

σχηματιζομένου ιδιαιτέρου - πιθανως δε και ύψηλότερον στεγαζομένου - προπύλου (βασι

λικη Έπιδαύρου είκ. 32, Νικοπόλεως εΙκ. 37). 'Ενιαχού απαντωσι και μικρα πρόπυλα εις τας

εισόδους των πλαγίων πλευρων της βασιλικης ιδίι} την νοτίαν. Ταύτα δεν εχουσι την μορφην

των συριακων (ανοικτ<'ι δηλ. με δύο κίονας), αλλ' ειναι f,κατέρωθεν κλειστα με τοίχους και

εχουσι την μίαν μόνον πλευραν ανοικτήν, ώς εν ταίς βασιλικαϊς: (}εσσαλικων Θηβων Β εΙκ.

155, Ύψηλομετώπου είκ. 22, Άχειροποιήτου Θεσσαλονίκης είκ. 8 και πιθανως Ύπάτης

εΙκ. 19).
6. Προσκτίσματα. - Μικρα και μεγάλα προσκτίσματα, αλλοτε συμμετρικως και εν

ένιαίι} προς το κεντρικον κτίριον συνΗέσει, άλλοτε ασυμμέτρως και ίσως εις διαφόρους επο-

είκ. /("ί. ΠωαΙΟl1ΙΡΙΟΙ' βασιί.ικη; 'Λ';rιδα.ιjροv. Λl'κ. ·17. Βα.-rτιοrι}ρωl, βασιί.ικη; . Λ'ί.tI'οίι'ος.

χας προστε&ειμένα περιβάλλουσι τους πλείστους παλαιοχριστιανικους ναους της Έλλάδος,

δπως και των λοιπων χωρων. Ταύτα συνέχονται ii εύρίσκονται εις μικραν απόστασιν κατ'

έξοχην μεν εις την νοτίαν ;τλευραν των βασιλΙΚ(JΗ', σπανιώτερον δε και εις την ανατολικην

πλευράν, συγκοινωνούντα δια πυλίδων εύρισκομένων εις τα άκρα των πλαγίων κλιτών.

'Εκ των προσκτισμάτων: τα μεν Μαυσωλεία ii Μαρτύρια ειναι κατεσκευασμένα με επι

μέλειαν εις ίδιάζο\' σΧiΊμα δ:τω; και εις τας άλλα; χώρας, ήτοι ώς τρίκογχα (Κορίν&ου

εΙκ. 30· ;τρβλ. και την εν αρχfι τού 13'. μέρους είκ. 42) iΊ τετράκογχα με τας κόγχας εν εϊδει

αρκοσολίων εις το ;τάχο; των τοίχων (Ίλισσού εΙκ. ;\~, Άργάλων λΙυτιλήνη;).

τα ΒαπτιστιίΡια εχουσιν άπλούν σχημα: ειναι υρ~oyώνια ii τετράγωνα χωριζόμενα εις

δύο ιί τρία διαμερίσματα, ε; UJν το φέρον την συνή{}ω; κτισηΊν εντος τού δα;τέδου κολυμ

βή~ραν ειναι ευρύτεροΙ'. Ή κολυμβήθρα ειναι ;τανταχού κτιστιl δι' υ;ττο;τλίνΟων ύπο το
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δάπεδον τού βαπτιστηρίου έκτισμένη καΙ έπεστρωμένη δια παχέος στρώματος κορασίου'

γύρω{}εν έφράσσετο προφανώς δια {}ωρακίων' το βά{}ος της είναι συνή{}ως μικρον κατέρ

χεταί τις δε δια μιας βω'lμίδος. Το σχημα της κολυμβή{}ρας είναι κυκλικον (ώς έν Έπι

δαύριρ εΙκ. 46) πολυγωνικον (ώς είς βασιλικην {}εσσαλικών Θηβών βλ. ανωτέρω εις σελ.

42 κΙ είκ. 43-4β) καΙ σταυρικον (ώς έν Μυτιλήνη καΙ Έλευσίνι εΙκ. 47). Σπανιωτέρα

ειναι ή εις μικρασιατικα μνημεία (Σμύρνης, Μιλήτου, Περγάμου, Έφέσου) παρατηρουμένη

μορφη τού βαπτιστηρίου, ήτοι μικρον τετράγωνον διαμέρισμα περικλειόμενον έντος μεγα

λυτέρου (Έλευσίνος εΙκ. 15, Έπιδαύρου εΙκ. 32).
'Π {}έσις τού βαπτιστηρίου είναι συνη{}έστερον προς την βορείαν πλευράν, συνεχόμενον

προς τον νάρ{}ηκα η ολίγον περαιτέρω (εις βασιλικάς: Ώεσσαλικών Θηβών Α βλ. Πίν. ΒΌ ανω

τέρω, Έλευσϊνος εΙκ. lfi, Θεοτόκου εΙκ. 14, Έπιδαύρου εΙκ. 32, άγ. Δημητρίου Θεσσαλο

νίκης εΙκ. 41), σπανιώτερον δεξια εις την νοτίαν πλευραν (ώς έν ταϊς βασιλικαίς: {}εσσαλικών

Θηβών Β εΙκ. 1Μ καΙ Έκατονταπυλιανης) 1'1 κατ' έξαίρεσιν εις ηΊν δυτικην (βασιλικη Άργά

λων Μιτυλήνης).

τα λοιπα προσκτίσματα δια τας άλλας αν(χγκας τών έκκλησιών είναι άπλαϊ όρ{)ογώνιοι

Είκ. /8. '/<.'κ ιών ψηφιδωτών δαπΙδων τής βαοιλικής Νικοπόλεως Α.

αϊ{}ουσαι ποικιλλόμεναι μόνον ένιαχου με άψίδας (βλ. τα περΙ προσκτισμάτων καΙ ανωτέρω

έν σ. ·ω κέ. έκτε{) ένια).

7. Δάπεδα. - τα δάπεδα είναι έπεστρωμένα δια μεγάλων όρ{}ογωνίων λι{)ίνων η μαρ

μαρμαρίνων πλακών' συχνότατα ή πλακόστρωσις αίlτη σχηματίζει άπλα γεωμετρικα σχέδια

διακόπτεται δε αϋτη κατα διαστήματα δια μαρμαρο{)ετημάτων έκ μικρών χρωματιστών πλα-
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κών. Δια μαρμαρο{}ετημάτων είς ποικίλα σχέδια έπιστρώνεται κατ' έξοχην το ίερον βημα, τα

αϊ{}ρια, τα δευτερεύοντα προσκτίσματα καΙ ένίοτε τα πλάγια κλίτη τών βασιλικών εΙναι

συνή{)ως έπεσtρωμένα δια μεγάλων τετραγό)νων όπτοπλίν&ων (Ο,δοχΟ,50 μ.).

Είς μεγάλην δμως χρησιν ήσαν καΙ τα ψηφιδωtά δάπεδα, κατ' άρχας μεν συνεχίζοντα

έλληνορωμα'ίκα γεωμετρικα σχέδια κατόπιν δε πλουτιζόμενα με παντοίας καΙ πλήρεις ζωης

παραστάσεις τού φυτικού καΙ ζφ'ίκού βασιλείου (Νικοπόλεως, 'Επιδαύρου, Θεοτόκου, Ίλισ

σού, Δημητριάδος, Στόβων, Κερκύρας, Λαφνουσίων, Άγίου 'Ισιδώρου Χίου, Άφεντέλλη

Λέσβου, Καρπά&ου, Κώ κλπ,) είς πλείστα δε άκόμη μέρη της 'Ελλάδος ύπάρχουσι παλαιο

χριστιανικα ψηφιδωτα δάπεδα μη μελετη{)έντα είσέτι, ώς έν Μήλφ, Κυ&ήροις, Μηλίνg Πηλίου,

ΛίμνΌ Εύβοίας κλπ. Ή συνολικη εκδοσις τών ψηφιδωτών τούτων δαπέδων &α παρείχεν είς

ήμας ίδέαν της καλλιτεχνικης των σημασίας καΙ της σχέσεως αύτών προς τα ψηφιδωτα

δάπεδα τών άλλων χωρών, Μ κατεδείκνυε δε καΙ την έξέλιξιν της τέχνης των άπο τών χρό

νων τού Μ. Κωνσταντίνου μέχρι τού 7°0 μ. Χ. αίώνος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β',

ΔΙAΤA~ΙΣ IErov 81iMAΤOt ΤΩΝ 8ΑΣΙΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το ίερόν βήμα τών έν 'Ελλάδι παλαιοχριστιανικών βασιλικών- μνημείων δυναμένων

να χρονολογη{}ώσιν άπο τού τέλους τού 4°0 μέχρι τού 6°0 αΙώνος - εΙναι διαμορφωμένον

συμφώνως προς την έξέλιξιν, ην έλαβε τούτο κατα την β' περίοδον, κα{}' ην το ίερον βημα

κατέχει την άψίδα καΙ μικρον 1) μεγαλύτερον προ αύτη ς χώρον είς το κεντρικον κλίτος περι

λαμβάνει δε έν τ<9 μέσ!!> την άγίαν Τράπεζαν, άμετακίνητον καΙ σκεπομένην ύπο κιβωρίου,

περΙ αύτην δε το σύν{)ρονον.

Ό χώρος τού ίερού βήματος περικλείεται έκ τών τριών μερών δια κιγκλίδων (τέμπλου),

εύρίσκεται δε 1) είς το αύτο ϋψος προς τον λοιπον ναόν, ώς είς τας βασιλικάς: {}εσσαλικών

Θηβών, Άφεντέλλη, Λοκρίδος, Λαυρεωτικού 'Ολύμπου, i] εΙναι ύψηλότερον κατα μίαν μόνον

χαμηλην βα{}μίδα, ώς είς τας βασιλικάς: Νικοπόλεως, Ίλισσού Ά{}ηνών, Στόβων.

τα παοtοφόρια τα άναφερόμενα, ώς γνωστόν, ήδη είς τας άποστολικας Διαταγας ι ώς

καταλαμβάνοντα τον έκατέρω{}εν τού κυρίως ίερού βήματος χώρον, δυνατον να ύπάρχωσιν

είς τας βασιλικας μετα έγκαρσίου κλίτους, δπου κατείχον βεβαίως τα πλάγια τού είς τρία

διαμερίσματα διαιρουμένου έγκαρσίου, χωριζόμενα πάντοτε άπο τού κεντρικού ίερού βήμα

τος δια τών κιγκλίδων, ήτοι δια 1~ωρακίων, ατινα i] άπέφρασσον όλοσχερώς έκ τών πλαγίων

το αγιον βημα, δπως παρατηροϋμεν τούτο είς τας βασιλικας Δωδώνης καΙ Λοκρίδος, 1) εφε

ρον είς τα πλάγια μικρας καΙ άφανείς διόδους, δπως βλέπομεν είς τας βασιλικας 'Επιδαύ

ρου καΙ ;\fικοπόλεως.

Είς τας άπλας δμως βασιλικας παστοφόρια άπαρτιςοντα ένιαία μετα της άψίδος καΙ

τού λοιπού οΙκοδομήματος μέλη, ώς βλέπομεν έν Συρίι!, Β. Άφρικίι καΙ έν μέρει έν ;νι

Άσίg, δε\' ύ;τάρχουσιν, έξαιρέσει δύο βασιλικών της Λέσβου (Άφεντέλλη καΙ 'Ερεσσού),

Ι l:H.. έν Η. l .. ietztnallll, Kleine Textp., [) α. 7 .καί πρώ· έ; έκατέρωΟε\' τών μερώ,' έχων τά .nοιοφιίρια πρός u'\'(1'

τον μέ\· ό οΙκο; εστω έπιμ,ικης, κατ« ά,,'ατοϊ.ά; τετριψμέ"Ο; το).",,,,,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:59 EEST - 52.53.217.230



ΑΕ 1929 ΑΙ παλαιοχρισ.ιανι"α! βασιλι"α! >ης Έλλάδος 221

Είκ. 49. Τό όρατόν τμήμα της βασιλικής

ΑΙ'Υι'νης.

•L5•

δπου μάλιστα τα παστοφόρια (;) εΙναι ανόμοια προς αλληλα. Είς τινας πάλιν βασιλικας παρα

τηροϋνται εξω{}εν της ανατολικης αυτών πλευρας ασύμμετρα διαμερίσματα, έκτισμένα είτε

έκατέρω{}'εν αυτης - ώς εΙς την βασιλικην της Κορίν{}ου είκ. 30 - είτε εΙς την μίαν μόνον

πλευραν - ώς είς τας βασιλικάς: Καρπά{}ου εΙκ. 29, Λαυρεωτικοϋ 'Ολύμπου εΙκ. 16, καΙ
Άργάλων Λέσβου, έκ μεταγενεστέρας δε προσ{}-ήκης είς την βασιλικην Άχειροποιήτου Θεσ

σαλονίκης είκ. 9' πάντα τα προσκτίσματα ταϋτα δεν εΙναι έν τούτοις βέβαιον άν έχρησιμο

ποιοϋντο ώς παστοφόρια.

l-l έλλειψις αϋτη τών παστοφορίων εΙς τας άπλας βασιλικας καΙ ό αποκλεισμος τοϋ

κεντρικοϋ χώρου τοϋ άγίου β1]ματος απο τών πλαγίων

διαμερισμάτωνείς τους εχοντας έγκάρσιον κλίτος ναούς,

μαρτυροϋσινδτι μέχρι τοϋ (;00 αιώνος- όπότε χρονολο

γοϋνται κατα μέγα μέρος αί ανευρε{}είσαι βασιλικαΙ

δεν ειχεν έπικραη]σει εΙς τας έλληνικας χώρας ό τύπος

της Θ. Λειτουργίας μετα της «μικρας καΙ μεγάλης

εισόδου» '.
'Εξαίρεσις παρατηρείται εΙς την βασιλικην της

ΑΙγίνης (είκ. 49), ητις εχει την διαμόρφωσιν τοϋ ίεροϋ

β1]ματος της άγίας ΕΙΡ1]νης Κωνσταντινουπόλεως καΙ τών λοιπών μετα τρούλλου βασιλι

κών (τών χρονολογουμένων απο τών χρόνων τοϋ 'Ιουστινιανοϋ καΙ έντεϋ{}'εν), ώς καΙ είς

την βασιλικην τοϋ 'Ερεχ{}είου (το μετατραπεν δηλ. εΙς χριστιανικην β. αρχαίον μνημείον βι

εΙκ. 3) με το ίερον βημα διηκον μέχρι τών μακρών τοίχων τοϋ ναοϋ' δια τοϋτο καΙ αμφό

τεραι αί βασιλικαΙ αυται δύνανται να Ζρονολογη{}ώσιν εΙς τον 6 0ν η καΙ τον 7 0ν αΙώνα.

Μετα την γενικην ταύτην έ;τισκόπησιν της διατάξεως τοϋ ίεροϋ βήματος τών έν

'Ελλάδι αναφανεισών παλαιοχριστιανικών βασιλικών, μεταβαίνομεν είς την έξέτασιν τών

κα{}'έκαστα, ητοι τοϋ διαχωρίζοντος το ίερον βημα τέμ.1τλου μετα της σολέας καΙ τών έντος

τοϋ β1]ματος: συν{}'ρόνου, άγίας τραπέζης μετα τοϋ «έγκαινίου>, ώς καΙ τοϋ κιβωρίου καΙ

τών καταπετασμάτων αύτών.

ΛΌ ΚΙΓΚΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΑΓιον βΗΜΑΤΟΣ 'Ή ΤΕΜΠΛΟΝ

Πλείσται έκ τών ανευρε{}'εισών έν Έλλάδι βασιλικών διασφζουσι κατα χώραν τας

μαρμαρίνας βάσεις τοϋ τέμ.1τλου, τοϋ χωρίζοντος τον χώρον τοϋ άγίου βήματος απο τοϋ

λοιποϋ ναοϋ, ώς και τμ1]ματα τών {}ωρακίων καΙ κιονίσκων των, δια των όποίων κα{}ίσταται

δυνατη ή αποκατάστασις αυτών 2.

Ι Αί είσοδοι, ώς γνωστόν, είσίn:fiησαν είς ΤΙ1" Θ. Λει

τουργία\' κατά τούς άπό τοϋ 'Ιουστινιανοϋ καί έξ;ις χρόνους,

κα6' ου; 11 Λειιουργία άφ' έ"ος μέν π(loσέJ.αβε μυστι

κό,' χαρακτΤιρα υ;το τήν έ:τίδρασιν τών φερομέ\,ο)\' είς

ονομα Διονυσίου τοϋ .Αρεοπαγίτου εργων (μικρίι είΟοδο; =
έμφά\'ισις τοϋ Κυρίου πρός τό κ~Ίρυγμα, με;·άί.η είOGιΙ)o;=

έΙευσις τoiί Κυρίου έ:rί τό έχούσιο\' :rά60; καί έ\'ταφιασμός

αίιτοϋ) καί άφ' έτέρου συΥεδέ6η :rρός ΠΟJιπικάς έ,ιφα\·ίσεις

των βυζω·τι\'ω\' αυτοκρατόρω\' (πρβΙ Ι'>ο!ιπότουι Λειτουρ·

γΙΚ11\', Ά6η\'ιιιι 1869 σ. 360 κΙ καί 369 κέ). Μαρτυρία\' έν

τούτοις έκ των μνημείων δέν είχομεν μέχρι τoiίδε ι διό καί

ή συμβολή ή παρεχομένη έκ της έρεύνης των βασιλιχιίι\'

της 'Ελλάδος είς τη\' έρμη\'εία\' της θ. Λειτουργίας κιι.ί

τά συνδεόμενα μετ' αύτης ποικίλα προβλήματα ένέχει μεγί.

στην σπουδαιότητα.

2 Ίά ό\·όματα τoiί διαφράγματος - του χωρί~oντoς τό
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ΕΙς τα παλαιοχριστιανικα τέμπλα παρατηρείται άπο τού 40υ μέχρι τού 60υ αιωνος ποι

κιλία μορφων, ι]τοι έξέλιξις άπο των άπλουστέρων εΙς τα συ~ετώτερα' την έξέλιξιν έν

τούτοις ταύτην δεν δυνάμε{tα να δεχ{tωμεν ώς χρονικήν, κα8όσον αί ποικίλαι μορφαΙ τού

τέμπλου κατα το μάλλον IΊ11ττον συνυπάρχουσι. Μόνον δε άπο τού τέλους τού 6 0υ αίωνος

το τέμπλον λαμβάνει την στα{tεραν μορφήν του, την διατηρη{tείσαν xa{t' δλους τους

μέσους αίωνας.

1. Xαμηλiι. Τέμπλα. 'Η άπλουστέρα καΙ άρχαιοτέρα μορφή, l]τις, φαίνεται, δτι έξηκο

λού1'Jησε μέχρι των χρόνων τού 'Ιουστινιανού, είναι το χαμηλον τέμπλον, το συγκείμενον

έκ διατρήτων η άπλως άναγλύπτων {tωρακίων, χωριζομένων δια πεσσίσκων καΙ εχον εν

άνοιγμα εΙς το μέσον, χρησιμοποιούμενον ώς εϊσοδος. Άπο τού 50υ άκόμη αιωνος {ι εϊσοδος

διαμορφούται έν εϊδει μακράς διόδου χωρούσης προς δυσμάς, περΙ ης λέγομεν κατωτέρω.

Ει·κ. 50. ΗΑποψις l(dV διασωΟέννων ί.ειψάνων roi, ίεροϋ βήμωt>ς

τής βασιλική; Λαφνουσι'ων (ά:ιό νότου).

1-.'ίκ. :ί/. ΆπoκαHίoτfιOΙ;;' itgoiI βιί.ιιωο;

ιής βασιλική; ,ΙaφJ'οι'οiων ΛοκρΙδ,,;.

ΤΟ χαμηλον τούτο τέμ.ι-τλον είναι η αύτοτελες προ της άψίδος η καταλαμβάνει όλόκλη

ρον το άνατολικον τμημα τού μέσου κλίτους.

ΤΟ αυτοτελές τ~απλoν έκτείνεται έντος τού κεντρικού κλίτους καΙ περιβάλλει έκ των

τριων μερων το κυρίως βημα, χωρεί δε μέχρι της άψίδο; (ώς εΙς την έν Θεσσαλονίκη βασι

λικην της Τούμπας είκ. 9) η μέχρι των βά{tρων των έδρων των πρεσβυτέρων, δπου ταύτα

έκτείνονται εξω της (Lψίδος (ώς έν ταίς βασιλικαίς: {tεσσαλικων Θηβων - βλέπε άνωτέρω

Πίν. Β' καΙ εΙκ. 164-καΙ Στόβων είκ. 10)' όμοιόμορφον χαμηλον τέμπλον ύπάρχει καΙ

ίερόν βήμα άπό τού κυρίως ,'αού - έ\' τη άρχuίq. έκκλησίι.ι

ήσα", ώς γνωστό,'; δίκτυα ιεύσεβίου, 'Εχχλ. ίστορία, 10,4
έ,·l\ιIίglιe Ρ. G. 20,868), κιγκλίδες (:ταρά Γ'ρηγ. ~αζιω'ζψ'ι~),

έ" ίIιIigne Ρ. G. 37, 1233, ΘεοδωρήΤ<9 ΚύΡΟ1!, έ\' Migne Ρ. G.
82, 1237 κ. <'ί.), δρύφaκτa (Σ<ρζομέ"ον, Έκχλ. ίοτορία 7, 2a
έ" ί\Ιίgne Ρ. G. 67, ιt96), στήθεα (Ααρά Ψευδoyερμα\'~ έ"

~Iigne r. G. 98,3θ9), θώρα;- έξ ου τα "ωρά",ια (παρά 0εο·

φά"ει Κεραμεί, έ\' 7\Iigne 86,2146) Κ;'Α. έ,· δέ 1.ΪΙ Δύσει

cancelli (Αρβλ. J. Brann, Uer christ1. Atlar, JI, Mίinchen,

1924, σ. 649 χί.). Κατα τή\' βυζω·τι"ή\' έΑοχή" τό διά

φραγμα τοίιτο φέρει Αλή\' τώ\' ά\'ωτέρω και τά ό\'όματα:

διάοτυλα (Ααρα Συμεώ\' θεσσαλΟ\'ίχης, ),Iigne Ρ. G. 155,35

χαι 764), είκοι'οοτάοιον (παρά Κωδη·φ, :\Ii~ne. Ρ. G. 157.61)
χαι τέλος Τεμ;1λον (τό Αρώτο\' παρά Θεοδ. Στοuδίτ"Q,

:\Iigne Ρ. G. 127, 1769)' τό τελευταίο\' Ο\'ομα έΑεκράτησε

Ααρ' ήμί\' γε\'ικώς -άΑό τοίι 150\1 κυρίως αίώ"ος και

έξη; - διό καί ήμείς έ\'ταίιitα μεταχειριζόμε6α τό\' όρο"

τέμΑλο\' ώς τό\' Ααρ' ήμί\' συ"'16η.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:59 EEST - 52.53.217.230



223

Λί'κ. ;,1. ':1.7('Κ(ΗιίΟΗιοις l,tιμηλoϊι riμπί.Ο11

II'/J' ί'ψηί"ί' :ιιΙί.η,.

ΑΕ 9129 ΑΙ παλαιοχριστιανικαΙ βασιλικαΙ τής Έλλάδος
- - ~~~~~~= ==~~~~==,==

είς τας βασιλικας μετα έγκαρσίου κλίτους (ώς είς τας βασιλικάς: Λοκρίδος είκ. 38, Νικοπό

λεως Α είκ. 37 καΙ Θάσου είκ. 40). Ένταύ1tα παρέχομεν είκόνα των άνευρε&έντων λειψά

νων τού τέμπλου της βασιλικης Δαφνουσίων Λοκρίδος (εΙκ. 50), ώς καΙ την άναπαρά

στασιν αύτού (εΙκ. 51), είλημμένα έκ της σχετικης μελέτης τού άνασκάψαντος το μνημείον

(βλέπε σ. 207 κέ.).

Το καταλαμβάl'οl' όλιίκληρον τό άνατολικόl' τμήμα τού μέσου κ).ίτους χαμηλόν τέμπλον

προσαρμόζεται είς τούς κίονας των κιονοστοιχιων των &πλων βασιλικων η είς τα διάμεσα

των πεσσων των βασιλικων μετα έγκαρσίου κλίτους, δπως είς τας βασιλικας Δωδώνης είκ. 31)
καΙ Έπιδαύρου είκ. 32' είς ταύτας ώς πλάγια διαφράγματα χρησιμοποιούνται τα 1tωράκια,

τα ύπάρχοντα είς τα μεσοκιόνια των κιονοστοιχιων τόσον των απλων δσον καΙ των έχουσων

έγκάρσιον κλίτος βασιλικων. Είς την βασιλικην της Έπιδαύρου, εν&α το σύν{}ρονον των

πρεσβυτέρων έκτείνεται σχεδον μέχρι των πεσσων των χωριζόντων το έγκάρσιον άπο της

βασιλικης, τα πλάγια διαφράγματα τού τέμπλου εΙναι περιττά.

2. Χαμηλα τέμπλα μετα ύψηλής πύλης. Άπο των άρχων τού :-)ou αίωνος ή είσοδος

τού τέμπλου, ή μετέπειτα .ώραία πύλψ, διαρρυ{}μίζε

ται είς τινας βασιλικας (ώς της 'Ολυμπίας) ύψηλη με

δύο κίονας έ.κατέρω1tεν, ο'ίτινες ύπεστήριζον έπιστύ

λιον ϊι τόξον. ·Οπου το τέμπλον εχει την είσοδον προε

ξέχουσαν έντος τού μέσου κλίτους, ύ συνδυασμος μετα

πύλης ύψηλης προσδίδει είς το τέμπλον πλέον μνη

μειώδη μορφήν, δπως παρετηρήσαμεν τούτο είς την

βασιλικην Α των {}εσσαλικων Θηβων (βλ. άνωτέρω

Πίν. Ε'). Συμφώνως προς την μορφην τού τέμπλου

της βασιλικης ταύτης έγένετο ΙΙ ά;τοκατάστασις - έν

μέρει έξ ύπάρχοντος ύλικού -- τού τέμπλου της παλαιο

χριστιανικηςαί1tούσηςτού ΒυζαντινούΜουσείουΆ{}η

νων (εΙκ.52).

ΎψιιλοΙ κίονες δια το διάφραγμα τού κυρίως

βήματος ησαν έν χρήσει ήδη έ:τΙ Μ. Κωνσταντίνου'

ύ ίδιος ύ Μ. Κωνσταντίνος μαρτυρείται, δτι έδώρησε

τούς κίονας τού ίερατείου της βασιλικης τού άγίου

Πέτρου τϊjς Ρώμης Ι. έπίσης άναγράφονται κίονες είς

τούς ναούς τού Παναγίου Τάφου, τού αγίου Στεφά

νου Γάζης, τού (lγίου Παύλου Ρώμης κ. α., δεν εΙναι δμως άκριβως ','νωστη rl {}έσις των 2.

3. Τέμπλα μετα ύψηλής προσόψεως και χαμηλών κιγκλίδων εΙς τα πλάγια. Είς

σειραν βασιλικων τού 5°u αίωνος fV 'Ελλάδι διαπιστούται, δτι ύ:τηρχον τέμπλα εχοντα ύψη-

1 I101tzill;.:'er. AltclIf. ιι. Ι»)'Ζ. BanktIllst, έ. ιΙ σ. 34
(liI,er ΡΟl1tίfίcaΙίs έ,· \'ϊι Sil,'estri 16 ceχοΓllaνίt (ό .\1.

Κω\'στα\,τι\'ος) 5ιφra (έ,·\·. τού τάφου τού Πέτρου) coltII1tnis

ριιrρΙι)'retίcίs et alias colιnnnas \'itil1eas, ΙΙΙl3S de Grecias
perdIIxit ",

2 Β>.έ:ιε Krans. GesIIiclιte d. cIIrist1. KιIl1st j Ι σ. 376

χέ. πρβΙ καί I101tzingeΓ, IJie altr.IIf. ArcItitektιtT, Stιιtt·

gart, 1889, σ. 155 κΙ Είς τάς βασιλικά.; Τ11; ΆφΡΙΚ1ις κίΟ\'ε;

ϊστω'τω ού μό\·ο\· έκατέρωtlη Τ1ις (ΊΨίδος, άΗ' έ\'ίοτε καί

είς τά α)φα ηίη' τοίχω\', ο'ίιιης άποκλείουσι\' έ\' μέρει τή\'

είσοδο\' είς τήν άψίδα (uις έν AIIIIotllla, (~~el1, J.es Π101ΗIΠ1.

alltifIlIes de l'AI~erie, ιι είκ. 114)' είς δέ ti]\' μεγάλψ'

βασιλική\' τού Tigzirt διπΗι κιο\'οστοιχία χωρίζει τή\·

(Ίψίδα' δε\, πρόκειται ο,ιως έ\'ταϋΟα περί τέ,ιπΙου, άλλά

περί διακοσμητικιu\'κιύ\'ω\', διότι 1] (Ί.γία Τριίπεζα εύρίσκε·

τω έξω Τ11ς άΨίδος (;rρβλ. GseIl ε. ά. σ. 302).
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λας τας προσόψεις αύτων ενφ τα πλάγια εφερον ώς διαφράγματα άπλως {}ωράκια. Πάντα

τα τέμπλα ταύτα δεν εΙναι πάλιν τυπικως όμοιόμορφα άλλα προσαρμόζονται προς την μορ

φην της βασιλικης, τού συν{}ρόνου κλπ. Ώς κύριον παράδειγμα προσάγομεν ενταύ{}α την

ύφ' ήμων γενομένην άναπαράστασιν τού τέμπλου της βασιλικης Β των {}εσσαλικων Θηβων

(είκ. 53)" ή ύψηλη εκ τεσσάρων κιόνων πρόσοψις αύτού συνδυάζεται προς εξέχουσαν εϊσο

δον σχηματιζομένην δια τεσσάρων επίσης εν τετραγώνφ τοπο{}ετημένων κιόνων '. Οί

Ί

Ε/κ. 53.•Αναπαράοιασις Ιερού βήματος τής βασιλικής n lώJ' Οεσσαλικών θηΒών (Ν. •ΑΥχιάλου).

κίονες ήσαν στρογγύλοι εξ ερυ{}ρωπού μαρμάρου, στηρίζοντες πι{}ανώτατα επιστύλιον, τον

λεγόμενον είς βυζαντινΟ'υς χρόνους και «κοσμ11την» 2.

Αί πλάγιαι πλευραι τού τέμπλου ήσαν άναμφισβηη1τως χαμηλαι εκ tιωρακίων και

πεσσίσκων (βλ. περιγραφην άνωτέρω εν σ. 126 κε.) καταλΙ1γουσαι είς το σύν{}ρονον των

πρεσβυτέρων. Ή ύψηλη πρόσοψις τού τέμπλου παρέμενεν άνεξάρτητος, χωρις το επιστύλιον

αύτού να στηρίζεται είς τους κίονας της βασιλικης, ή {}έσις των όποίων δεν άνταποκρίνε

ται προς την προέκτασιν της γραμμης τού τέμπλου (πρβλ. κάτοψιν άνωτέρω εν είκ. 164).

Ή μορφη τού τέμπλου τούτου εχει μεγάλην όμοιότητα προς την άναπαριστωμένην

είς το κιβωτίδιον της Pola περι το ετος 400 μ. Χ. (βλ. άνωτέρω είκ. 191).

'Όμοιον ητο και το τέμπλον της πεντακλίτου με εγκάρσιον βασιλικης Β της Ν ικοπό

λεως με την διαφοράν, δτι, επειδη ή ύψηλη αύτού πρόσοψις εύρίσκεται είς την γραμμην

των πεσσων τού εγκαρσίου κλίτους, εΙναι ;τι{}ανώτατον, δτι το επιστύλιον εστηρίζετο είς τους

1 Νεωτέρα προσεκτική ερευ\'α έπί της Ο<fjζομένης βάσεως

της προσόψεως τού τέ,ιπλου, διεπίστωσεν έπ' αύτης ίχνη

προσαρμογών βάσεων κιόνω\' τού αύτοίι μεγέ{)ους μέ τας

τών κιόνων της είσόδου, έξ ου διαλύεται πάσα άμφιβολία

περί της άποκαταστάσεως της προσόψεως (βλέπε άνα/τέρω

περιγραφήν έν σελ. 126 κέ. πρβΙ καί κάτοψη' τού βiιματος

της βασιλικής έν είκ. 164).

2 'Ε\' r.ti,(,:"lle 1>, G. Ι55 σ. 345 cτί τα διι.ί.οτυλα σημαίνει

καί ό έπάνω χοσμ)Ίτης ...•. Ι1ερί έτέρας σημασίας τού

δρου κοομ{ιτης βλέπε ΑΔ. 1922 οελ. 106 κέ. 'Εν τη Δύοει

έπιχρατεϊ, ώς γνωστό\', ό όρος Ρer,ιζιl!a πρός δi)i.ωσι\' άνα·

ί.όγου μoριr;ης τέμ;τλου.
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ει'χ. [ι/ . • Λποκιιτιίοιαοις 10ϋ {,ροϋ βήμαtο;

ιής βασιλική; lής Jϊ.υφάδας.

πλησίον κειμένους πεσσους τούτους. Έπίσης δεν ύπάρχει ένταύθα ή έξέχουσα είσοδος, οί δε

κίονες δεν ησαν ήμικυκλικοΙ άλλ' ιlσαν ήνωμένοι είς το κάτω ημισυ μετα πεσσίσκων (βλ.

άνωτέρω σ. 128 σημ. 2), δ:τως έπεκράτησε τούτο είς του; βυζαντινους χρόνους.

ΤΟ τέμ:τλον της άπλης βασιλικης Άφεντέλλη εχει όμοίως ύψηλην την πρόσοψιγ αί

πλάγιαι δμως πλευραί του, ών διεσώθησαν αί βάσεις, προεκτείνονται ένταϋθα μέχρι της άψί

δος, διότι το σύνθρονον είναι ήμικυκλικον περιοριζόμενον έντος της άψίδος είναι δε πι{}α

νώτερον, δτι τα πλάγια τού τέμπλου ησαν χαμηλα

διότι δεν καταλήγουσιν είς τον Α. τοίχον της

βασιλικης άλλ' είς το σύν{}ρονον' αν τα πλάγια

τού τέμπλου ιlσαν ύψηλα το έπιστύλιον αύτων

θα εμενεν άσύνδετον.

Τέλος το ύψηλον τέμ:τλον της άπλης βασι

λικης της Γλυφάδας, τού ό:ιοίου άνευρέθησαν

αί βάσεις καΙ οί κιονίσκοι (ήνωμένοι με τους

πεσσίσκους δπω; είς τας βασιλικάς: Ν ικο:τόλεως

καΙ 'Αφεντέλλη), καταλαμβάνει δλον το πλάτος

τού μέσου κλίτους έκτεινόμενον είς την γραμμην

των πρώτων κιόνων της βασιλικης (είκ. 54) με το έπιστύλιον στηριζόμενον ίσως έπΙ των

κιόνων τούτων δπως βλέπομεν καΙ είς την βασιλικην τού Torcello '.
τα :τλάγια είναι πι{}ανόν, δτι δεν άφίνοντο άνοικτά, άλλ' έφράσσοντο ύπο {}ωρακίων

ύπαρχόντων είς τα διάμεσα των κιόνων καΙ των παραστάδων.

4, Τέμπλα ύψηλα και κατα τας τρεϊς πλευράς. ΤΟ ύψηλον καΙ κατα τας τρείς

πλευρας τέμπλον, δείγματα τού όποίου κατα το μαλλον ''1 ήττον άσφαλη εχομεν είς τον

ναον τού Θεολόγου της 'Εφέσου 2 καΙ είς την σταυρικην βασιλικην έν Salona 3, άποτελεί

την τελευταίαν έξέλιξιν τού όρ{}ογωνίου παλαιοχριστιανικού τέμπλου.

5. Τέμπλα βυζαντινά. Άπο της έποχης τού 'Ιουστινιανού το τέμπλον περιορίζεται

όριστικωςείς μόνην την δυτικην πρόσοψιν(δπωςπλουσίως τούτο διεπλάσ{}η καΙ είς την άγίαν

Σοφίαν Κωνίπόλεως)' είς τούτο προφανως συνετέλεσαν: ή δια των μυστικων εύχων, των

«είσόδων. κλπ., πλουτισθείσα Θ. Λειτουργία καΙ ή ενεκα τούτων χρησιμοποίησις είς τας

τελετας των παστοφορίων καΙ ίδίςι της ΠρoDέσεως τα πλάγια διαφράγματα τού τέμπλου

κατηργήθησαν δια ν' άφίνεται ή είσοδος είς τα παστοφόρια έλευ{}έρα, έπεξετά{},] δε άκο

λούΟως ή πρόσοψις τού τέμπλου καΙ είς τα πλάγια κλίτη μέχρι των έξωτερικων μακρων

τοίχων τού ναού, φράσσον καΙ τα παστοφόρια ά:το των κλιτων. Τοιαύτην μορφην τέμπλου

παρατηρούμεν είς τας βασιλικας Έρεχ{}είου είκ. 3 καΙ Αίγίνης είκ. 49, δπως καΙ της Έκα

τοντα:τυλιανης Πάρου, εν{}α δμως, όJς έκ της άρχιτεκτονικης διαμορφώσεως, δεν ύπάρχουσι

πλάγια κλίτη 4. 'Η μορφη αϋτη τού μαρμαρίνου τέμπλου με μικρας μεταβολας διετηρήθη,

ώς γνωστόν, κα{}' δλους τους μέσους αίωνας είς τους δρ{}οδόξους ναους (πρβλ. τα διασω{}έντα

τέμ:τλα: 'Οσίου Λουκα _11 0U αί.- Σαμαρίνας-- 12"u αί. -Πόρτα -Παναγιας-130υ αί.

λ<Ι υστρα - 140U αΙ - κλπ.), μέχρι της έπικρατήσεως τού ξυλίνου τέμπλου όπότε καΙ άπε

κλείσΟη δια των είκόνων, α'ίτινες άντικατέστησαν τα άρχαία βηλα (βλ. καΙ κατωτέρω).

ι ΗοlιιiΙ1geτ,ε.ά.είχ.107.'Ηά;τοχατάοτασις κατάΌρί.ά,·δο\'.

2 r. Σωτηρίου, Ό ~αό; Ίω. τοϋ θεολόγου έ" ΑΔ. 7
_. 1922 - ο. 157 ,ι•. 32.

3 ForscIHll1gel1 in Salona, Ι \\Jen 1917 είχ. 23 καί 41·44.
4 Βλ, Je\\'ell καί Hasluck, Panagia Hekatontapylial1i

ίη Paros, LOI1(lon, 1920, α. 37 είχ. 30 κΙ
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'Ιδιαίτερος χώρος, εκτεινόμενος μεταξυ τού άμβωνος καΙ τών κιγκλίδων 11 τού τέμπλυυ

τού ναού, ώς περιγράφεται ή σολέα κατα τόν 6 0ν αίώνα" δεν άνευρέ{}η είς ούδεμίαν τών

ερευνη&εισών μέχρι τούδε παλαιοχριστιανικών εν Έλλάδι βασιλικών, α'ίτινες διέσωσαν την

άρχικην διάταξιν τού εσωτερικού των. Είδομεν δμως άνωτέρω δτι ή είσοδος είς τό ίερόν

βημα σχηματίζεται εν είδει διόδου, ητις είς τας βασιλικας μεν της Έλλάδος εΖει μετρίας

διαστάσεις, είς άλλας δμως χώρας της Άνατολης εκτείνεται είς μεγαλύτερον μηκος είς τό

κέντρον τού ναού, δπως είς την βασιλικην τού άγίου Μηνά εν Αίγύπτιρ 2, είς τόν διπλούν

ναόν της Έφέσου εν Μ. Άσίg 3, είς την βασιλικην της Χερσονήσου εν Καυκάσιρ 4 κλπ. Ή

μακρα αϋτη δίοδος ή συνεχομένη πρός τό βημα καΙ άποτελούσα την είσοδον αύτού εΙναι

ίσως ή σολέα τών παλαιοχριστιανικών εκκλησιών, κα&όσον μάλιστα τό στενόν αύτης σχημα

συμφωνεί πρός τας περισσοτέρας - άν καΙ μεταγενεστέρας - περιγραφας καΙ παραβολας

τών συγγραφέων (ίσ&μός, ποταμός πυρός). Δια τούτο καΙ άνωτέρω συνεκδΟΖικώς μετεχειρί

σ&ημεν εν τίi περιγραφίi τού τέμπλου μετα της διόδου, ητοι όλοκλήρου τού περιφράγμα

τος - τού χωρούντος εν είδει ύρ&ογωνίου είς τό κέντρον τού ναού - τόν δρον σολέα.

Γ'. ΣΥΝΘΡΟΝΟΝ -θΡΟΝΟΣ εΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΔ'ΙλΙ nPEI8YTEPQN

Α ί βασιλικαΙ της Έλλάδος- αί πλείστα ι τών οποίων χρονολογούνται, ώς είπομεν, είς

τόν 50ν αίώνα -- εφερον είς φώς καΙ I'έαι' μορφιί" συl'~ρόl'ου, μη παρατηρη{}είσανμέΖΡΙ τούδε

είς άλλας Ζώρας. Παρα τό γνωστόν δηλονότι ήμικυκλικόν σύν&ρονον, Ι;περ, ώς &α ίδωμεν,

ύπάρχει καΙ είς τα μνημεία της Έλλάδος, άνευρέ{}η καΙ τό δυνάμενον να χαρακτηρισ&ϋ ώς

ύρ&ογωνικόν. 'Ως περιεγράφη λεπτομερώς τό σΖημα τού συν{}ρόνου τούτου εν τίi γενο-

1 Ή σολέα (φέρετο,ι χοί ό σωλέας, ιό σολείο\'ι ή σωλεία

-~πι6α\'ώς έχ τού λατιν. sο!ίιιιιι=έδρα, 6ρόνος 11 SOIUIU=

έδαφος-) παραβάλλεται συ\οή6ως πρός τό _βουλευτικό\"

τού έΗη\'ιχού δεάτρου, ητοι τή\' πρό της όρχήστρας Βέο,,',

Ε\·6α ή σειρά τώ\' έδρών iερέω\' χαί άρχό\'Τα/\', διό έν τη

Δύσει φέρεται χαι ώ; Senator1ul11 (πρβλ. Ρομπότου, Λει·

τουργική, ε. ά\" σ. 175). Αί περί σολέας πληροφορίαι τώ\'

βυζα\"tινώ\' συγγραφέω\' άναφέρονται κατά τό πλείστο\' είς

τόν ναό\' τής άγίας Σοφίας Κω\'σταντινουπόλεως έξ αύτώ\'

γίνεται φα\'ερό\', ότι ή σολέα ητο ίδιαίτερος ύψηλός χώρος

tιεταξύ τού ίερού βήματος καί τού άμβωνος, άποκλειόμε\'ος

τού λοιπού \'αού διά κιγκλίδων, Ε\'3α ησα\' οί 3ρόνοι τώ\'

βασιλέω\' καί τού πο,τριάρχου (πι3α\'ώς δέ καί εδραι προε·

στώτ(ι)\') και όπου έξήρχο\'\'Ο οί ιερείς καί μετελάμβα\'Ο\'

τού; πιστούς. Ό Σιλεντιάριος περιγράφων τόν \'αό\' της

ό.γίας Σοφίας Κωνστα\·τη·ου:τόί.εω; παραβάλλει τή\' σολέα\'

πρό; ίοδμό\', ό δέ ΨευδΟΟα/φρόνιος μligne Ι'. G. 87,39S5)
πρό; ποταμόν τού πυρό; χωρίζοντο; τού; ιίμαρτωλού; από

τών δικαίων (πρβλ. Riclner, Quellen (ι Ι»·Χ. KunstgesclIi.
cI1te, \\'Ien, 18~7 σ. 82 κΙ ε\·3α και αί περί τής σοί.έας τη;

άγίας Σοφία; μαρτυρίαι Παύi.oυ Σιλε\'τιαρίου, Κω\'σταντί·

νου Πορφυρογε\'\'ήτου, Καντακουζη\'ού κ. ά.). Εί; τή\· Δύση',

φαίνεται, ότι ή σολέα ά..-τετέJ.ει είς μεταγενεστέρους χρό·

\'ους συ\·έχειαν τού ίερατείου, τού έπεκταbέντος είς τό κε\··

τρικόν κλίτος συμπεριέλαβε δέ και τούς χορούς (πρβΙ

βασιλικη\· τού S. CIen1ente τής Ρώμης), έξ ου προήλ3ε καί

τό έπιχρατού\' εισέτι ό\'ομα scIIoIa cantorun1. Είς τήν

'Ανατολήν ή 3έσις Τ(';')\' ψαλτών ώρίσ3η ίσως πολύ βραδύτε

ρο\' έ\· το σoλέ~ (παρά Συμεώ\· Θεσσα}.ονίκης λέγεται ή

σολέα cβήμα ά\'αγ\'ωστώ\" έν l\ligne Ι). G. 155,345, πρβλ.
και Καντακουζηνό\· Ι, 41). ΕΙς παλαιοχριστιανικούς χρό

\'ους γ\ ωρ~oμεν ότι ή 3ίσις τών ψα}. τώ\' ητο είς τό\· έν

τφ μέσφ τού \'αού άμβω\'α (πρβλ. 190ν Κα\·ό\·α της έ\·

Λαοδιχείq. Συνόδου).

2 Kaufn1ann. I>ie ;\[enasstadt, Τ Leίρ:ιίg, 1910 (κάτοψι;).

3 ΒΙ J. KeiI, JalIru. (1. i)sterr. arcII. Instituts XV, 1912,
είκ. 103. Είς τό\' \'αόν τϊις 'Εφέσου αί διασω3είσαι βάσει;

τού τέμπλου ,ιέ τίιν μα:ι..ράν είσοδο\' εύρίσκονται είς τή\·

μικράν βασι}.ική\· μέ τού; πεσσού; (ητοι τήν 3εωρουμένην

ώ; βασιλική\' τής 4ης περιόδου)' ε(ναι όμως πι3α\'όν, ότι

προέΡΧΟ\'ται, όπως και ή άψίς, έκ τή; βασιλικής τού 5°\1
αίώ\'Ο; (της δευτέρα; περιόδου).

4 ΒΙ CabroI, Uictionnaire ιΙ' arcII. Cllrtt. έ\· ιiρ3ρ~

Cauca:;e. είκ. 2206.
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μένη άνωτέρω έκ~έσει των άνασκαφων των βασιλικων των ~εσσαλικων Θηβων (βλ. άνω

τέρω σεΙ 119 - 128 πρβλ. αύτό~ι και είκ. 164 -174 και Πίν. Ε'), όλόκληρον το δάπεδον

της άψίδος είναι ύψωμένον 'ίνα χρησιμεύση προς τoπo~έτησιν τού έπισκοπικού {}ρόνου,

τα δε βά~ρα δια τας εδρας iΊ τα έδώλια τού πρεσβυτερίου ήτοι τούς δεvτέρoυς ι'Jρόνoυς ι

είναι έπιμήκη, τoπo~ετημένα έκατέρω~εν της άψίδος και είς μικραν άπόστασιν άπ' αύτης

οϋτως, ωστε σχηματίζεται έν τφ μέσφ όρ~oγώνιoς χωρος δια την τoπo~έτησιν της άγίας

Τραπέζης 2 (πρβλ. και είκ. 53 έν σελ. 224).

'11 μορφη αϋτη τού συν~ρόνoυ, ή παρατηρη~είσα το πρωτον είς τας χριστιανικας

βασιλικας των {}εσσαλικων Θηβων - Ν. Άγχιάλου, διεπιστώ~ μετα ταύτα είς σειραν βασιλι

κων της Έλλάδος, το σύ~ρoνoν των όποίων εχει τα αύτα στοιχεία χωρις έν τούτοις να

είναι κατα πάντα όμοιόμορφον. την διάταξιν ταύτην τού συ~ρόνoυ έρμηνεύσαντες άνω

τέρω (ίδίιt έν σελ. 124 κέ.) άρκoύμε~α ένταύ~α ν' άναφέρωμεν τας ποικίλας αύτού μορφας

έν ταίς βασιλικαίς της Έλλάδος.

1. Μορφαι όρ,,'}oγωνικoiίσυν,,'}ρόνου. Είς τας δύο βασιλικας των {}εσσαλικωνΘηβων

το ϋψος τού δαπέδου της άψίδος και των βά~ρων των πρεσβυτέρων είναι δμοιον-ένος

μέτρου - (βλ. είκ. 53 πρβλ. και τας άνωτέρω είκ.

1ΙΙ4 - 174 και Π ίν. Ε). Είς τας δύο βασιλικας της

Νικοπόλεως το δάπεδον της άψίδος είναι ύψη

λότερον με εύρείαν κλίμακα είς το κέντρον έκ

πέντε βα~μίδων, αί δε εδραι είναι πολύ χαμηλό

τεραι (είκ. 55) (βλ. και άνωτέρω περιγραφηνέν

σ. 228). Προσέτι είς άμφοτέρας τας βασιλικας

της Ν ικοπόλεως πλησίον τού τοίχου της άψίδος

ύπάΡΖει ό διάδρομος (πρβΙ κατόψεις είς είκ. 35
και 37), ό γνωστος έκ των ύψηλων ήμικυκλικων

συν1Jρόνων της ίιγίας Είρήνης Κωνσταντινουπό

λεως και τού Θεολόγου της Έφέσου, ό χρησι

μεύων προφανως δια συγκοινωνίαν' ούτος έστε

γάζετο ανω δια των πλακων τού δαπέδου της ΕΙ•. 55:Αποψις ίεροϋ βήμα,,,, βαο,l..ης Α Ν<κοπόlεως.
άψίδος οϋτως, ωστε άφίνετο ίκανον iίψος είς τον

διάδρομον τούτον. Αί άνοιγόμεναι δε κόγχαι είς την κυκλοτερη έπιφάνειαν τού διαδρόμου

τού συμπαγούς έπισκοπικού τούτου βά~ρoυ, αί παρατηρούμεναι και είς τον διάδρομον τού

Μαυσωλείου τού Θεολόγου έν Έφέσφ, έχρησίμευον ίσως δια την τοπο{}έτησιν σκευων,

βιβλίων κ.τ.τ.

Είς την βασιλικην των Δαφνουσίων της Λοκρίδος το δάπεδον της άψίδος ύψούται

1 Ώς πρός τό ονομα τούτο (δεύτεροι {}ρό"οι) :τρβΙ καί

Εύσέβιο\'1 έκκλ. ίστορία 10, 5, 23, έ" εκδ. SclI\\'artz σ. 393
(έπιστολή βασιλΕως πρός τόν έπίσκοπο" Συραχουσίω\' έ\·τελ·

λόμενο\' νά λάβυ συνοδούς της έκλογης του .Δί·ο Υί Ηνα; τών

έκ τού διυτέρου υρόvoυ.). Οί 'δρό"οι ουτοι (λατ. snbsellia, έξ

οίι καί έλλη"ιοτί σιlμψέΗια) ήσαν ένίυτε και ξύλινοι (πρβλ.

-Αθανασίου. de solitar. Ι σ. 847 έχ-δ. Ι1αρισίων 1627 -ύ.ρπά·

οω'τες τά οlηιψίi.ίοιιι χαί ιόΥ ()ρόΥΟ1' -- έ\'\'. τό\' έπισκοπικόν

καί tij" τρά;τεζα\' - ξυλί\'η γάρ ην - και τά βΥ]).α της έκκλη·

οίας και άλλα όσα ;ιδuνήfiησαν έξενέγκαντες έκαυσα\'ι).

2 Τό ύψωμέ\·ο\· δάπεδο\' τής άΨίδος, παρατηρείται, ώς

γ\'ωστόν, καί είς τούς παλαιούς χριστια\'ικούς ναούς τής

Άφρικης έκεί όμως δέν ι,πάρχουσι τά ίδιαίτερα βάδρα διά

τάς έδρας τώ\' :τρεσβυτέρω\' έξω τής ύ.ψίδος είς τάς άρχαιο

τέι;ας μάλιστα άφρικανικάς βασιλικάς τοπυ'δετείται έντός

τής iιψωμέγης άΨίδος και ή άγία Τράπεζα, όπως έγέ\'ετο

τούτο βραδύτερο\' καί είς τούς \'αούς τής Δύσεως (πρβ'..
Gsell, ε. άν. σ. 302 κ.έ.).
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0,60 μ. τα δε βά{}ρα δια τας εδρας των ;τρεσβυτέρων εΙναι συνεπτυγμένα πλησίον της (ίψίδος.

χρησιμοποιουμένων των βα8μίδων αύτων και δια την άνοδον εις την (ίψίδα (εΙκ. 51). ΕΙναι

δε πι{}ανώτατον - ώς έκ τοϋ μικροϋ μεγέ{}ους των βά{}ρων τούτων δηλοϋται - δτι μέρος

τοϋ κλήρου {}α κατείχε {}έσιν και έντος τϊις (ίψίδος, έκατέρω{}εν της έ;τισκοπικης κα{}έ·

δρας. Τοϋτο διακρίνετιιι σαφέστερον εις το σύνθρονον της βασιλικης της 'Ολυμπίας, εν{}α

ύπάρχει και το 11μικυκλικον παρα την (ίψίδα σύν{}ρονον και τα εξωθεν αύτϊις βά{}ρα.

Όμοια έπιμήκη βάθρα έκατέρω{}εν της (ίψίδος δια τας εδρας των ;τρεσβυτέρων ;ταρε

τηρή{}ησαν και είς τας βασιλικάς: Άχειρο;τοιήτου θεσσαλονίκης και Έ;τιδαύρου, αί (ίψίδε;

των όποίων δεν διέσωσαν την άρχικήν των μορφήν, δπως και είς την βασιλικην των Στό

βων δπου δμως είς την (ίψίδα ύπάρχει Μαρτύριον (confessio).
2. Μορφαι του ήμικυκλικου συν""ρόνου. Είς άλλας πάλιν βασιλικας της Έλλάδος

το σύνθρονον εχει την γνωστην μορφην τοϋ παρα την (ίψίδα έν είδει έξέδρας ήμικυκλικοϋ

μετα όμοκέντρων βα{}μίδων συv{}ρόνου,δπερ άπο τοϋ 6°0 αιωνος, φαίνεται, δτι έγενικεύ{}η Ι,

δπως βλέ;τομεν τοϋτο έν Άνατολι) μεν εις τούς ναούς: (ίγίας Είρήνης Κωνσταντινουπόλεως,

'Εκατονταπυλιανης Πάρου, έν δε τι) Δύσει εις τούς ναούς: 'force110, Grado κ. άλλο Τοιοϋτον

σύν8ρονον ύ;τάl'χει είς τας βασιλικας Άφεντέλλη Λέσβου (εΙκ. 21) και Αίγίνης (είκ. 49). Εις

το σύν8ρονον μάλιστα της βασιλικης Άφεντέλλη ύ;τάρχει και ό διάδρομος, άλλ' ούτος εΙναι

τοσοϋτο στενων διαστάσεων (0,40 μ.) ωστε 1] hL' αύτοϋ δίοδος να κα{}ίσταται άδύνατος (βλ.

είκ. 51)' εΙναι έν τούτοις έ;τεστρωμένος και ούτος δια μωσαϊκοίί.

Άφ' έΤfρου τρείς άλλαι βασιλικαί: Γλυφάδας (είκ. 18 βλ. και εΙκ. Μ) Λαυρεωτικοϋ

'Ολύμπου (είκ. 16) και Βιβλιο&ήκης Άδριανοίί (εΙκ. 7) εχουσιν 11μικυκλικον έπίσης το σύν

{}ρονον παρα την άψίδα, άλλα τοϋτο εΙναι (ί;τλούστερον άποτελούμενον έξ ένος μόνον 1)μι

κυκλικοϋ βά{}ρου,1] εις το όποίον άνοδος γίνεται δια δύο η τριων βα{}μίδων, τοποθετημένων

έκατέρω&εν είς τα άκρα αύτοίί. Είς την βασιλικην τέλος Άργάλων της Λέσβου το σύν{}ρο

νον σχηματίζεται 1]μικυκλικον δια δευτέρου όμοκέντρου ήμικυκλικοϋ τοιχαρίου έντος της

άψίδος οϋτως, ωστε άφίνεται και πάλιν διάδρομος, δπως και εις βασιλικάς: έν Μιlψιρ 2,

Salona 3, Ρώμιι' κ. άλλο Ό διάδρομος ουτος, κατ' άναλογίαν βεβαίως προς τας βασιλικας

Νικοπόλεως, {}ό. I)tO άνω έπικεκαλυμμένοςδια πλακων, έφ' 6JV ιισαν τοπο{}ετημέναι αί εδραι.

Αί άνωτέρω έκτε8είσαι ποικιλίαι αύται τοϋ συν&ρόνου των άναφανεισων έν Έλλάδι

παλαιοχριστιανικων βασιλικων, αί μη παρατηρη&είσαι εισέτι εις άλλας χώρας, ένέχουσι

μεγίστην σπουδαιότητα και μέλλουσι προφανως να έπισύρωσι την ;τροσοχην ού μόνον τωγ

άρχαιολογικων άλλα και των {}εολογικων κύκλων, ώς δυνάμενα ι είς πολλα προβλήματα της

άρχαίας χριστιανικης λατρείας, τϊις &έσεως ην εΙχον οί πρεσβύτεροι έν τίί άρχαίζΙ έκκλησίςι

κ. ά. να έ;τιχύσωσιν ίκανον φως.

Ι Πρβλ. Π. Σιλε\'τtαρίoυ, εχ.φραοι\' άγίας Σοφίας ΟΤ. 362
κέ.• μέση δ' έζΙ;)οατο θώκους μυστιπόι.ους χαί βάθρα .'Τερί

ΔΡOllα~.
2 Βλ. έ\' \\"iegalld, l\Iίleι, 1. Heft ί, ΙΙί\" ΧΧ\',

3 GerI>er, ForsclHIngeII in SaIol1a, Ι. είκ. 61 (l)a~ilica

Hrl>ana). Ό GerlH:r άπoκαOΙOt~ τ;. σύ,'Ορο\'Ο\' τίις βασιλι

χίις ταύτη; εί; τό" μικρό,' χώρο\' δυτικ~)ς τού '}μιχυκϊ.ικοϋ

τοιχίου, έπειδή ό διάδρομο; φt:Ρt'ι μ(ιισι:.ι:ίχίl\· i:tιγραφijΨ

τούτο όμως ούδέ\' σημαί\·εl. ι3Η1ν έχn τι; u:t' όψι\' ι3τι το

σύ\'ΟΡΟ\'Ο\' 11ΤΟ τoxoOεΤι'jμένO\' εί:; ύψο; <1ηι)Οε\' τού δια-

δρόμου. ·Ότι δέ χράγματι ό διάδρομος τiΊς αψίδο; τού

ναού τούτου 1110 α\'ω έΧικεχα/.υμμέ\·ος καί έχ' (1ύτού 11tO

το σύνΟρονο\' άχοδεΙΚ\'ύετω καί έκ τοϋ οτι μεταγενεστi.

Q(l); έχτίσΟη έ:ιί τοϋ διαδρόμου είς μικρά\' άχόστασιν άπό

Τ1Ί; αψίδο; άλλο 1.ε:ττό" τοιχάριον, όχερ δέ,· έξηγείται

άΗω; είμίl στι έτίΟη ϊνα ύχοστηρίζη τά; <1ν(l) Χλάχυ; έφ'ι~I\'

11(\(1\' ΤOίtoί)Hημέωι οί Ορόνοι.

4 Εί; αψίδα Ι.. χ. tOil λεγομέ"ου ;ε\'οδοχείου τού Παμμ(1.

χίου i\'}}orto l><ι')μη; (HoIιzillger, J)je altclIr. :\rc!litektnr,

Stιιιtgart 1~8~. σ. 25 Είχ. 9).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:59 EEST - 52.53.217.230



2~9ΑΕ 1929 ΑΙ παλαιοχρια"α ..ι"α' βααιλι"α' της' Ελλάδος
,=~==~=====

ΕίΥ. .•?fi. Τμήμα έκ τών μαρμαριΊ'ων εδωλίων του

ουν{)ρόνοι' τών πρεσβυτέρων

ιέ>! τη; βασιί.ική; Α Λ"ικοπόί.ιω;).

3. Σχήματα f}ρόvοv καί έδρών. 'Εκ των iJρόνων των επισκόπων άνευρέi1ησαν μέΖΡΙ

τοϋδε μόνον τμήματα εκ μαρμάρου μετα γλυφων (τον εντελέστερον 1'tρόνΟΥ άνεύρομεν εις

την βασιλικην τοϋ άγίου Δημητρίου της Θεσσαλονί

κης) 1. 'Εκ των εδρων δε των πρεσβυτέρων άνεύρομεν

εν τϋ βασιλικϋ Α της Νικοπόλεως Ζαμηλον κά1'tισμα

εκ λευκοϋ μαρμάρου (είκ. 56) εν είδει «μ:τάγκου'

- ϋψους μόλις 0,23 μ. και μήκους 0,73 μ. - τε-&ραυ

σμένον και είς το πλάτος και είς το μηκος αύτοϋ, εξ

ου δηλοϋται, δτι {}α ιΊτιι μεγαλύτερον δσον τούλά

Ζιστον το μηκος των κτιστων βά1'tρων ανω1'tεν των

όποίων 11ΤΟ τοποi1ετημένον. 'Η διασω1'tείσα εμπροσi1εν γωνία αύτοϋ κοσμείται δι' άναγλύ

φου ποδυς λέοντος.

Δ'. Η ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΣΥΝΑΦΗ

αΌ 'Αγία Τράπεζα. Περι της μορφης της ιί.γίας Τρα:τέζης κατα την :ταλαιοχριστιανι

Κ11ν εΠΟΖην ού μόνον εν 'Ελλάδι άλλα και εν Άνατολϋ καi1όλoυ υ.άΖιστα εγνωρίζομεν μέΖΡΙ

τοϋδε εκ των μνημείωγ δια τοϋτο και οί εξετάσαντες τα κατ' αύτην :τεριορίζονται μόνον

είς τας πηγάς '. Αί εξ άνασκαφων ελi10ϋσαι είς φως εν 'Ελλάδι παλαΙΟΖριστιανικαι βασιί.ι

και προσφέρουσιν ίκανα δείγματα προς κατανόησιν της μορφης των. Αί άκέραιαι ιΊγιαι

Τράπεζαι είναι βεβαίως ελάΖισται' τα άνευρε1'tέντα δμως κατα Ζώραν i,] τα άπεσ:τασμένα

άπο της {}έσεώς των τμήματα αύτων παρέΖουσι πλείστα σΤΟΙΖεία, δι' ών δύναται να :τλη

ρω{}Ίj το σπουδαίον τοϋτο κενόν.

1. 'Ύλη. Ώς προς την ϋλην, έξ "ις είναι αύται κατεσκευασμέναι, ώς πολλαΖως γίνεται

φανερον και εκ των πηγων 3, αί αγιαι τρά:τεζαι ιΊσαν λίi1ιναι (κατα το πλείστον μαρμάριναι)'

είς πάσας τας βασιλικας της 'Ελλάδος, εν αίς διασφζεται το δάπεδον τοϋ ίεροϋ βήματος,

διακρίνονται τα μαρμάρινα λείψανα i] ή 1'tέσις της άκινήτου μαρμαρίνης τραπέζης (έν τΊi

βασιλιΚ1) Β των 1'tεσσαλικων Θηβων και εν τϋ βασιλιχϋ Β Νικοπόλεως άνευρέ1'tησαν άκέ

ραιαι αί κάτω μαρμάρινοι πλάκες - βλ άνωτέρω εικόνας 161) - 168·- εις (ω,ας δε· τμήματα

εξ αύτων)' μόνον είς μίαν βασιλικην (Δαφνουσίων Λοκρίδος εΙκ. 38 πρβλ. και εΙκ. 50) δεν

ύπάρχει εις το μωσα'ίκον δάπεδον ούδεν ίχνος της άγίας Τραπέζης, εξ ού δύναταί τις να

συμπεράνn, οτι αϋτη Μ ιΊτο ξυλίνη και πι1'tανως κινητή.

2. Θέσις της άγίας Τραπέζης. 'Εκ σΖετικων Ζωρίων τοϋ Χρυσοστόμου και τοϋ

Γρηγορίου Ναζιανζηνοϋ ή ιίγία Τράπεζα των ναων της Άνατολης εi1εωρήi1η, οτι 'ίστατο

πάντοτε επι βαi1'μίδων" άλλα τοϋτο - τούλάΖιστον ά:το τοϋ τέλους τοϋ 4°" μέΖΡΙ τοϋ 6°"

Ι Βλέπε ΑΔ. 1918, Παράρτ. σελ. ~2 είχ. 45.
2 Οί είδικώτερο" έξεrάαα\'τες έχ τών νεωτέρων τα κατ«

τήν άγία\' Tράπε~α\': Fr. \νieΙal1ιi, Altar \1. Altargrab,
J.eipzig, 1912 καί έοχάτως ό J. BraIII1, Der cl1ristl. AItar,

~Iiillchel1, 1924 (εί; 2 τόμους), όμολογοϋσιν στι προκειμένου

περί τών άγίων Τρα.."tεζών της Ά"ατο>.ης παραμέ"ουσι

μό"ο" αί πηγαίο

3 Βλέπε πηγάς έ\' \VίeΙaI1ΙΙ έ. u.. σ. 49 κΙ καί έ" Branl1,

έ. ά. Ι, σ. 115 κέ.

4 Ό \\'ieland, ε. ά. σ. 47 καί άΗοι (SChIllid, Der cbristl.

Altar σ. 74) νομίζουσιν ότι 1Ί ύψηλή έπί βα6μίδω,' ά.γία

Τράπεζα εί\'αι ή συ"ή6ης είς tt]" Άνατολil". Ό BraIII1,
ε. u. 11, σ. 179 όρ6ώς παρατηρεl- άποκρούων τοϋτο- ότι

καί μέχρι σήμερο" ή ελλ1)\'ική έκκλησία δέ" έχει τήν ιίΥίαν

Τρά."tεζαν ύψωμέ\'Υlν οπως {} Δύσις, χωρίς "ά έχη όμως πρός

άπόδειξιν της γνώμης του παραδείγματα άρχαίω" ναών τη.:;

Ά\'ατολης ταύτα παρέχουσιν ήδη αί έν Έλ),άδι άνευρε6εί·

σαι χρισtιανικαί βασιλικαί.
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αιώνος, όπότε χρονολογούνται αί βασιλικαι της 'Ελλάδος - δεν παρετηρή13η ουδαμού. Τοπο

13ετείται δε ή άγία Τράπεζα ουχι εντος τού ήμικυκλίου της άψίδος, άλλα προ αυτού εγγύτερον

11 μακρύτερον άναλόγως της μορφης και της εκτάσεως τού συν{Ιρόνου και επιζητείται να

κατέΧΌ αυτη το κέντρον τού χώρου τού σχηματιζομένου δια της κα13έδρας τού επισκόπου

και τών έδρών τών πρεσβυτέρων, δπως το!ύτο άπ' άρχης καΗωρίσ13η συμφώνως προς τα

λεγόμενα εν τΌ Άποκαλύψει '.
ουτως είς τους ναους τους εχοντας το σύν13ρονον είς το ήμικύκλιον της άΨίδος(Γλυφά

δας, Λαυρεωτικού 'Ολύμπου, Αίγίνης) ή άγία Τράπεζα εύρίσκεται παρό την διάμετρον της

άψίδος είς τους ναους δμως ενΗα οί 13ρόνοι τών ίερέων εύρίσκονται πέραν της άψίδος ή

άγία Τράπεζα εύρίσκεται είς άπόστασιν μέχρι τριών μέτρων άπο της διαμέτρου της άψίδος

(βασιλικη Νικοπόλεως Β)' ουδαμού εν τούτοις άπομακρύνεται καΗ' ύπερβολην της άψίδος,

δπως τούτο παρατηρείται εϊς τινας τών βασιλικών της Άφρικης 2.

3. Σχήματα άγίας Τραπέζης. ΤΟ έπικρατούν σχημα δια το Ηυσιαστήριον είναι το

της τραπέζης ύπάρχουσιν δμως και αί άλλαι μορφαι της άγίας Τραπέζης, αί παρατηρούμεναι

εις τους ναους της Δύσεως.1]ΤΟΙ όΡ1~oγ(δνιoι συμπαγείς, ιος διεσώΗη τοιαύτη είς την βασιλικην

της Θάσου 3 και τράπεζαι εΙς σχήμα κιβωτίου, ώς είς την βασιλικην τών Στόβων (βλ. είκ. 1Ο),
καίτοι δεν είναι άπολύτως βέβαιον αν αί δύο αiίται τράπεζα ι δεν προέρχονται έκ μεταγενε

στέρων μετατροπών. Σχημα κιβωτίου είχε πιΗανώς και

ή άγία Τράπεζα της βασιλικης Άλιμούντος, της όποίας

αί μεν δύο πλευραι (Α και Λ) ήσαν πιθανώς κτισταί, αί

δε δύο πλάγιαι εφερον άνα δύο κιονίσκους, τα διάμεσα

τών όποίων εφράσσοντο με πλάκας. Τούτο δηλούται εκ

τών διασω13εισών κατα χώραν βάσεων τών πλαγίων πλευ

ρών, α'ίτινες εχουσι μορφην μαρμαρίνων δοκών και

φέρουσι λαξεύματα δια την εναπό13εσιν τών κιονίσκων

και τών μεταξυ τούτων ί>ρΏ ίων πλακών.

Είς την βασιλικην Ύψηλομετώπου (είκ. 57) άνευ

ρέ13η άκεραία ή άγία Τράπεζα, συνισταμένη έκ χαμηλού
Ε/·χ. 57. ΔιαοωΟείσα ιίϊι'α Τράπεζα έν τΥ βασιλική

'Υψη!.ομ",:'που Λέοθου. κορμού κίονος (υψους 0,~3 μ.), το άνω μέρος τού όποίου

πλατύνεται (εχει διάμ. 0,55 μ.), σχηματίζον μικραν στρογ

γύλην τράπεζαν με κυκλικην κοιλότητα είς το κέντρον και γύρω13εν πλατυ επίπεδον πλαί

σιον, δ ιακοπτόμενον δια τεσσάρων ήμικυκλικών εμβα13ύνσεων είς σχΥΊμα σταυρού.

τα έν εϊδει τραπέζης 13υσιαστήρια εΙχον σχημα όρ130γώνιον ii τετράγωνον, το μέγεΗος

δε αυτών ποικίλλει άπο ένος μέχρι τριδ\ν μέτρων. τα ύπάρχοντα δείγματα κυκλικών και

ήμικυκλικών τραπεζών δεν εΙναι βέβαιον αν έχρησιμοποιούντο ώς αγιαι τράπεζα ι (βλέπε

κα ι κατωτέρω).

4. Βάσις της άγίας Τραπέζης και τα έπ' αυτης στηρίγματα. Ή εχουσα το τελευ

ταίον σχημα άγία Τράπεζα είς τας βασιλικας της Έλλάδος στηρίζεται είς εν, συνή13ως δε

είς τέσσαρα στηρίγματα και σπανιώτερον εις εννέα. 'Όταν τι) στήριγμα είναι εν εχει τούτο

1 Βλ. τήν ά\'α/τέρω έν σελ. 124 Χέ. γενομένη\' χαί

ύφ' ήμιϊn' έρμφ'είω' έ\' τη :τεριγραφϊ1 τού tι'υσιαστηρίου

τiις βασιλι:ι.ijς Β τώ\' δεσσαλιχών Θηβώ\'.

2 Πρβϊ.. βασιλΙΚ11\' Sabratl1a Τρι:τολίτιδος, ε\{}α ή ιίγία

Τρά:τεζα εύρίοκεται εί; το μέσο\' τού ναου έ\' R. Hartoc·
cini, (;L1iI}a ιlί Sa1)f(ttIJa, ROl1ltI. - .:\Iilano, 192ί σ. 34 κέ.

3 Όμοία εύρέ'δη :ι..αί έ\' ΠΡΙIΙ"ll (:τρβλ. \\'iegaIHl. J)rieIH',
BtrIin 1904. σ.401).
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.00$'.

ΛΊ'". 59. Τμήμα πλακός τής άΥ. Τραπέζης ιίνευρεθέν

ε .. tfj PaOii.IX1i rij; Γλυφάδας.

μορφήν όγκώδους πεσσού η βά~ρoυ ενίοτε δε και βωμού (τοιαύτη βάσις άνευρέ~ είς τήν

βασιλικήν της Δωδώνης). ·Οταν τα στηρίγματα είναι τέσσαρα μέχρις έννέα τότε έχουσι ταύτα

τήν μορφήν λεπτών κιονίσκων με ήνωμένας βάσεις και άπλα κιονόκρανα (πρβλ. άνωτέρω

είκ. 24 και 170 είς σελ. 24 και 125)'
δμοια ευρίσκονται, ώς γνωστόν, και είς

τον ναον τού S. Apol1inare της Ρα

βέννης.

τα στηρίγματα ταύτα της άγίας ~-;:;~~

Τραπέζης στερεούνται συνή~ως έπι

άκινήτου έπί του δαπέδου μαρμαρίνης

πλακός ίσου μεγέ~oυς προς τήν ανω

πλάκα αύτης, πλαισιούνται δε άμφότε- "....
, δ' λ - Τ .. Ε'ί" . .58. Άναπαοάστασις της ι:ίΥ· Τραπέζης της βασιλικής Β Νικοπόλεως.

ραι συχνοτατα ια γ υφων. οιαυται -
πλάκες δαπέδωΥ άνευρέ~σαν κατα χώραν πλήν της βασιλικης Β τών ~εσσαλικών Θηβών

(βλ. άνωτέρω είκ. 167 και 168 είς σε). 122) και είς τήν βασιλικήν Β της Νικοπόλεως αϋτη

έχει μέγε~oς 1.65χ 1.05 μ. έξέχουσα υπερ

το έδαφος 0.12 μ. και φέρουσα γλυφας

είς τα έξέχοντα χείλη και είς τας έξω

τερικας αύτης πλευράς, ητοι είς το πάχος

αύτης. Άναπαράστασιν της Τραπέζης της

Νικοπόλεως παρέχει ή εικω .. 58. 'OQilo
γώνιοι μαρμάριναι <Ίγιαι τράπεζαι με τέσ

σαρα στηρίγματα και είς μικρότερα μεγέ{}η

άνευρmησαν άκό μη είς τας βασιλικας Λαυ

ρεωτικού 'Ολύμπου και Αίγίνης είς δε

τήν βασιλικήν Άφεντέλλη άντι της έπι

τού δαπέδου μεγάλης πλακος υπάρχει μό

νον ή μικρα πλαξ τού έγκαινίου, τα δε τέσ

σαρα στηρίγματα της άγίας Τραπέζης

Εlκ. 61. Τομή τεμαχίου "Υ· Τραπέζης εύρεθέ..ος ;. "ί βαοι},"ϋ έστερεούντο έπι χωριστών τετραγώνων
Β ΝικοπόJ.εως.

πλακών, αίτινες διακρίνονταιέπι τού μω-

σαϊκού δαπέδου (πρβλ. είκ. 21).
5. Σχήματαπλακόςάγίας Τραπέ

ζης και διάκοσμος αύτης. Ή πλαξ της

τραπέζης (κυρίως mensa) είναι είς πάσας

έλαφρώς κοίλη είς το μέσον με υψωμένα

χείλη κοσμούμενα δια γλυφών έν είδει

πλαισίου (βλ. τας άνωτέρω είκ. 25 και 171
είς σελ. 24 και 125)' είς τινας ή έξωτερική

Ει·κ. (;0. Τεμάχ,α "Υ. Τρ.πέζης εύρεθέ..α εΙς .11.: βαο,}, ..;ι. πλευρα τού πλαισίου φέρειάπλούνii πλου-
")',ου •ι..δώρου ΧΙου. σιώτερον άνάγλυφον διάκοσμον.

Έλληνικαι χαι ρωμαϊκαι μαρμάριναι τράπεζαι έδωκαν κατ' άρχας τα πρότυπα' τούτο

συμπεραίνομεν έκ tμ11ματoς άρχαίας μαρμαρίνης τραπέζης χρησιμοποιηilείσης ώς άγίας
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Τραπέζης εις την βασιλικην της Γλυφάδας παρα τας ΆiJrlνας (εΙκ. 59). 'Ι-Ι τράπεζα αυτη

δύναται να χρονολογηiJfi είς τα μέσα τού 20υ αιώνος εκ της μορφης τού λεσβίου κυμα

τίου τού λαξευμένου είς την εξωτερικην πλευραν τού εξέχοντος πλαισίου αυτης 1. Άναλο

γίας προς η)ν τράπεζαν της Γλυφάδας παρουσιάζουσιν αί χριστιανικαΙ τράπεζαι αί άνευρεiJεί

σαι είς τας βασιλικάς: άγίου 'Ισιδώρου Χίου (εΙκ. 60- μετα μονογραμμάτων:ΙΙρόβουκ.α.-)

καΙ Νικοπόλεως Β (εΙκ. 61) δυνάμεναι να Χ\iονολογηiJώσι τον 50ν περίπου αίώνα. Άμφό

τεραι εΙναι μαρμάριναι και φέρουσι την αυτην ϋψωσιν τού πλαισίου με τας χαρακτηριστικας

Είκ. Ιί2. 1'εμ{ίχι(ι ιίΥ' ΊQlιπέζ,/, έξ ι Ελευοίl'ο,.

Ει·κ. 6:1. Τεμάχια (ίγ. Ί'ρα:ιέζης (;) έξ' Εί.ευοΊνος.

Είκ. 65. Τεμάχιοl l ιίΥ. Τραιιιζης έκ χωρι'ου τη, 'Λιτ/κ?ίς.

Ει'κ. Ij.f. Τεμάχιο,. ιίγ. Τραπέζης (;) έξ •Εi.ευοίvQς.

γλυφας σπως της Γλυφάδας, είς δε το πάχος τού πλαισίου (0.11 μ.) άντΙ τού λεσβίου κυμα

τίου φέρουσιν άπλούν διάκοσμον εκ δύο χαραγών, μονογράμματα, καΙ είς τας γωνίας ίωνι

κον κυμάτιο\'.

1 ΠρβΙ σχετι%(! :ταραδεΙΎ!lατα Χ(lΟ\'ολογlιμέ\'ύ)Ι' Υ.υμα.

τίω\' έν Ε. \\'eigal\<l, ΒΉalbek 1111<1 ROI11, έν Jallr!), (ι

Kaiserl, d(,ιtlsc}lel1 arclI. InstitnIs ΧΧΙΧ 1914 (SQ!1<le.
rab<1r.) σ. ί2 ,-έ.
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'Ανάλογος άγία Τράπεζα άνευρffir, καΙ είς την βασιλικην τών πέντε Μαρτύρων έν

Salona ι, ή έξωτερικη καμπύλη πλευρα της όποίας κοσμείται δια σειράς φύλλων.

Έκ της βασιλικης της Έλευσίνος προέρχονται μαρμάρινα τεμάχια άγίων τραπεζών είς

τετράγωνον σχημα καΙ με έμβά1'tυνσιν τού έσωτερικού των, κοσμούμενα δια σταυρών κατα

τας γωνίας, άποκείμενα δε είς το Βυζαντινον Μουσείον Ά1'tηνών (είκ. 62). Έκ της Έλευ

σίνος όμοίως προέρχονται καΙ ετερα τμήματα έκ τετραγώνου μαρμαρίνης πλακος άγίας

Τραπέζης(;) κοσμούμενα δι' άναγλύφων κλιματίδων, έγχαράκτων σταυρών κατα τας γωνίας,

καΙ κύκλου έν τιρ μέσ<ρ μετ' άναγλύφου σταυρού καΙ περιστερών' αϋτη μάλιστα φέρει έν τΌ

στεφάντι την έγχάρακτον έπιγραφην «'Υπερ εύχης τού δούλου Σου 'Ιωάννου ..> (είκ. 63).
την αύτην σχεδΟν διακόσμησιν έχει καΙ τρίτον τεμάχιον έκ μαρμαρίνης τραπέζης προερχό

μενον καΙ κοσμούμενον δι' άστραγάλου, σειράς πτηνών καΙ ίχ1'tύων καΙ έν τιρ μέσ<ρ σταυρού

έχοντος περΙ τας κεραίας τέσσαρας περιστερας (είκ. 64) 2.

Σπουδαιοτέραν τέλος διακόσμησιν παρουσιάζει μικρον μαρμάρινον τεμάχιον άγορα

σ{}εν έσχάτως ύπο τού ΒυζαντινΟύ Μουσείου Ά1'tηνών καΙ προερχόμενον έξ Άττικης

(είκ. 68). Τούτο εΙναι τμημα τετραγώνου τραπέζης, έχούσης έν τφ μέσ<ρ κύκλον (διεσώ1'tη

τμημα της έγχαράκτου παρυφης του μετα της όμοίως έγχαράκτου έπιγραφης: AflOC
Α (γιος;).. : είς την περΙ τον κύκλον τούτον έπιφάνειαν εΙναι κεχαραγμένος σταυρος - διε

σώ1'tη άριστερα το άκρον της πλαγίας αύτού κεραίας-καΙ η τοσούτο σπανία είς μνημεία

της Έλλάδος συμβολικη παράστασις τού Χριστού ώς Άμνού, έχοντος σπισ{}εν της κεφαλης

του σταυρόν, είς την πλαγίαν κεραίαν τού όποίου καΙ έκατέρω1'tεν τού λαιμού τού Άμνού

εύρίσκονται τα γράμματα Α-Ω. ΠερΙ τον Άμνον ύπάρχουσιν έγχάρακτοι ρόδακες, συμβο

λίζοντες πι1'tανώτατα άστέρας καΙ άριστερα το γράμμα Λ (ίσως το τελευταίον γράμμα τού

ονόματος: Έμμανουήλ, ώς συναντώμεν τούτο ώς έπιγραφην τού Άμνού είς γλυπτικα έργα

της Ρώμης). ΤΟ τεμάχιον τούτο νομίζομεν δτι εΙναι άξιολογώτατον δείγμα άγίας τραπέζης

της άρχαίας έκκλησίας.

βΌ Τράπεζαι Προ-D-έσεως. Είς τάς μαρμαρίνας χριστιανικας τραπέζας, αϊτινες έχουσιν

ώς πρότυπα άρχαίας, συγκαταλέγονται καΙ αί γνωσταΙ στρογγύλαι άβα1'tείς τράπεζαι λεπτο

τάτου πάχους με πλατείαν παρυφην καταλήγουσαν είς άστράγαλον καΙ κοσμουμένην με σκη

νας καΙ παραστάσεις χριστιανικάς.

Μακρα σειρα όμοίων τραπεζών με παραστάσεις βακχικας καΙ με κυνηγετικας σκηνάς,

προτομας 1'tεοτήτων κλπ. προδίδει άνευ άμφιβολίας, δτι πρόκειται περΙ έ{}νικών τραπεζών'.

Παραλλήλως δμως προς αύτας μακρα έπίσης σειρα όμοίου σχήματος τραπεζών με συμβολι

κας σκηνας έκ της Π. Δ. συναντωμένας καΙ είς σαρκοφάγους (ώς της 1'tυσίας τού 'Αβραάμ,

τών Τριών Παίδων έν τΉ καμίν<ρ, τού Δανιήλ, τού Ίωνά κ. ά.) δεικνύουσιν δτι αί τράπεζαι

αύται έγένοντο καΙ προς χρησιν τών χριστιανών·. Πάντα τα τμήματα ταύτα, τα δυνάμενα

ι Πρβλ. Ε. Dygve, RecIlerC!Ies iι SaIone, CopenIla

Rne, 1928. ο. 94. είχ. 82. 83. 84.
2 Τά τεμάχια ταύτα χατετέ6ηαu\' υ:ιό τού έ\'εργού\,τος

ιός έ\' Έλευαί"ι ιίνασχαφάς Κ. Κουρου\'ιώτοιΙ είς τό Βυζα\'·

τι\'όν )Ιουσείο\' Ά6η\'ών, διό τούτω\' δέ άπεχατεοτά6η χαί

ή άγία Τράπεζα της είς ρυθμό\' βασιλικής αί60ύσης τού

Μηποείοπ (,ρβλ. είχ 52).
3 Πρβλ. λΙίchοn. Bull. de Ia Societe ~at. (1. anti(luai

res de France, 1908, ο. 268 χ.έ .. Ξ:υγγο:τού).ου έ\' Α. Ε.

(1914) ο. 70 χέ., \Vulll, AItcI1f. u. )Iittelalt. bμ u. ital.
BiId,\erke, 1. Νό 21 (Πί\'. ΠΙ), 1637 χ. ι'i.

4 Πλήν τών Υ\'ωατών τούτω\' τρα...τεζών δύο ό.J.λα Χ(Η'

στια\'ιχά τεμάχια μετά τϊις 6υσίας τού .Αβραάμ χαί εν

τρίτο,' μέ σκηνή\' χυ\'ηγίου ευρίσχΟ\'ται έ\· Μουσείφ Ήρα

χλείου. προερχόμενα έχ rόΡΤU\'ος (πρβΙ Α. Όρλά\'δον, έν

B)·z.•neugr. JaI1fb. 1928, ο. 160 χΙ) δύο δέ μικρά τμή.

ματα 'IΥοράα6ηααν έσχάτως ύπό τού Βυζανω'οϋ Μουσείου

Ά6η\'ών μέ σκη\'άς χυ\'ηγετιχιίς.

30
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Είκ. 66. Τράπεζα Προθέοεως

(συμπεπληρωμένη) εύρεθείσα έν 'Aλιμoύνrι.

άσφαλώς να χαρακτηριm'}ώσιν ως έκ χριστιανικών τραπεζών προερχόμενα, δύνανται να χρο

νολογη&ώσιν είς τον 4°\' αίώνα. τών άρχών δε του τετάρτου αίώνος (καΙ άλλα ολίγον προ

γενέστερα ως έκ της τεΧΊοτροπίας

των) εΙναι τα έ&νικά.

Αί εΙς χρησιν τών χριστια

νικών ναών τράπεζαι 1'tεωρουνται

ως τράπεζαι ΠρoιJέσεως. Πράγματι

δε ως τοιαυται δύνανται να έκλη

φ1'tώσι διότι καΙ μετα ταυτα, τον

5°\' δηλαδη καΙ 6 0ν αίώνα, διετη

ρή1'tη δια τας τραπέζας της Προ

1'tέσεως το στρογγύλον σχη μα ως

καΙ το άβα1'tες καΙ λεπτον εΙς πά-

χος. ΕΙς την βασιλικην Άλιμουν
ΕΙκ. 67. Τεμάχια τραπεζών

Προθέσεω,!;) έξ·Ελευσίνο,. τος λ. χ. άνευρέ&η στρογγύλη πλαξ

τραπέζης λεπτου πάχους καΙ άβα

1'Ιής, όπως καΙ αί άνωτέρω τράπεζα ι με τας σκηνάς, άλλ' άπλη με μίαν μόνον γλυφην καΙ

έγχάρακτον έν τό} μέσφ σταυρον (είκ, 66) ι. αϋτη προέρχεται προφανώς έκ της Προ1'tέ

σεως, διότι ή άγία Τράπεζα του ναου δεν 'ίιτο στρογγύλη, άλλα τετράγωνος εΙς σχημα

κιβωτίου, ως γίνεται φανερον έκ τών κατα χώραν άνευρε&εισών βάσεων αύτης.

"Ετερα τεμάχια όμοίων τραπεζών έξ Έλευσίνος προερχόμενα άνευ διακοσμήσεων

(είκ. 67) φυλάσσονταιείς το Βυζαντινον Μουσείον Ά1'tηνών.

ΥΌ Τράπεζαι άΥαπων η τράπεζαι μαρτύρων. Πλην τών άνωτέρω ειδών παλαιοχρι

στιανικών τραπεζών άνευρέ1'tησαν έν 'Ελλάδι μαρμάριναι τράπεζαι μικρου πάχους φέρουσαι

είς τα άκρα έν είδει πλατείας παρυφης βα1'lέα συνεχη ήμικύκλια λαξευμένα έπί της άνω έπι

φανείας αύτών. Τμήματα προερχόμενα έκ δύο τοιούτων τραπεζών ηλ1'tον εΙς φώς κατα

τας άνασκαφας τών βασιλικών τών 1'Ιεσσαλικών Θηβών (βλ. άνωτ. εΙκ. 136 καΙ σελ. 101
κΙ), εΙς τας άνασκαφας δε της Koρίν1'toυ, τας ένεργουμένας ύπο της Άμερικανικης σχολης,

άνευρέ1'tησαν τέσσαρες τοιαυται τράπεζαι, άνέκδοτοι άκόμη, έξ ων ή μία άκεραία. ΚαΙ αύταΙ

εχουσι σχημα όμοιον προς τας άνωτέρω καΙ προς την έσχάτως καΙ έν Έφέσφ άνευρε1'tείσαν

μετ' άλλων χριστιανικών άντικειμένων τράπεζαν (κατα τας άνασκαφας άρχαίου οίκοδομή

ματος μετατραπέντος κατα την έποχην της παρ' αύτα ίδρύσεως της μεγάλης χριστιανικης

βασιλικης της Θεοτόκου είς χριστιανικα οίκήματα πι1'tανώς του κλήρου ατινα, καυ1'lέντα, δεν

έχρησιμοποιή1'lησαν μεταγενεστέρως) 2. την τράπεζαν ταύτην παρα1'tέτομεν καΙ ήμείς ένταυ1'lα

(είκ. 68), ως συμβάλλουσαν καΙ εΙς την κατανόησιν του σχήματος τών παρατε1'tέντων έν

σελ. 101 τεμαχίων έκ Ν. Άγχιάλου.

Αί τράπεζαι αυται, ως άνευρε1'tείσαι κατα την άνασκαφην παλαιοχριστιανικών μνη

μείων, ατινα δεν έξηκολού&ησαν να ύφίστανται μετα τον 7°\' αΙώνα (1'tεσσαi.ικών Θηβ(ον χαΊ

1 Τά τεμάχια της άνευρε6είαη:; έ\' Άλιμοu\'τι Τ~<L"tέζη;

ταύτης κατετέ6ησω' ύπό τοϋ ά\'αακάψα\'τος J)r \\rrede είς

τό Βυζα"τινό" ~Ioυαείo,' Ά3ψ·(jη·, όπου καί έΥέ"ετο ή συμ

~λήρωσις της τρα~έζης.

2 Βλ. J. Keil, AIIsgrabungen ίιι ΕρΙ1eSΟ5 1929 (έ'"

JalIreslt. d. iisterr. arclt. Il1stituts ΧΧ\·Ι, Beil>l. σ. ~~

είκ, 18 έ; o~ καί 11 :ιαρατι6εμέ\'1} έ\· τ~) κειμέ\'~) τρά·

;cεζα).
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Ει'κ. (j8. Τράπιζα άΥαπών ή ιριίπεζα μtJ.ριVρωv

ιξ J Εφίσου.

Έφέσου), δύνανται μετ' ασφαλείας να χρονολογη{}ώσι προ τού 7 ου αΙώνος. Είς την αύτην

έπομένως παλαιαν εποχην δύνανται να άνήκωσι και αί άνωτέρω τράπεζαι ώς καΙ αί τρεϊς

δμοιαι τράπεζαι αί διασω{}εϊσαι εν τΌ Δύσει (Βιέννης, Βecaιιςοll καΙ MettlaCll), τας όποίας

ό μεν Flenry άνάγει εις τον 7°\' αιώνα, ό δε BratIll εσχάτως εις τον J1°\', δεχόμενος τα ήμι

κύκλια αύτών κα{}αρώς διακοσμητικά '.
Αί τράπεζαι αυται δεν είναι άκόμη εξηκριβωμένον εις τί εχρησιμοποιούντο' το ήμικυ

κλικον σχημά των εν είδει σίμγα, δπερ δεν συναν

τώμεν εις άγίας Τραπέζας (πλην τών κοπτικών)

είναι το χαρακτηριστικον σχημα τών τραπεζών,

δι' ων ετελούντο αί άγάπαι εις τους τάφους τών

μαρτύρων 2, διο καΙ είναι γνωσταΙ ώς mellsae
martynιul 3. Πλην της δμοιότητος τού σχήματος

αί τράπεζα ι αυται φέρουσιν όμοίως λαξευμένας

κοιλότητας εν είδει πινακίων εις το μέσον, δπως

ή τράπεζα τού Tixter εν Άλγερί~4 Τι περισσο

τέρας (τέσσαρας εις την βασιλικην τών πέντε Μαρ

τύρων εν Salolla); δια την εναπόΗεσιν τού άρτου

καΙ τού οίνου.

ΤΟ ήμικυκλικον σχημα καΙ αί λαξευται εις

την τράπεζαν {}έσεις δια την εναπό{}εσιν τών έδε

σμάτων ήσαν φαίνεται συνή{}εις καΙ εις κοινας

τραπέζας κατα την παλαιοχριστιανικην έποχήν,

διότι εις πάσας τας άρχαιοτέρας απεικονίσεις τού

Μυστικού Δείπνου συναντώμεν το ήμικυκλικον σχημα 6, εις δύο δε μικρογραφίας τού Εύαγ

γελίου τού Ροσσάνου, εν{}α παρίσταται ό Μυστικος Δείπνος 7 καΙ της Γενέσεως της Βιέννης,

εν{}α παρίσταται το δείπνον τού Φαραώ 8, αί άπεικονιζόμεναι τράπεζαι φέρουσι γύρω{}εν

λαξευτα ήμικύκλια (δπως βλέπομεν καΙ εις τας ήμετέρας τραπέζας), τα όποία εχρησιμοποιούντο

πι{}ανώτατα άντι πινακίων. Τοιαύται τράπεζαι δμοιαι προς τας κοινας τραπέζας φαγητού

μετα λαξευτών πινακίων εχρησιμοποιή{}ησαν ίσως κατ' άρχας καΙ δια τα συμπόσια τών

νεκροδείπνων. Άν λάβωμεν δε υπ' Οψιν, δτι δεν ύπηρχον ιδιωτικαΙ μόνον τράπεζαι νεκρο

δείπνων άλλα καΙ κοιναί, εύρισκόμεναι εις τας εκκλησίας τών κοιμητηρίων δια την χρησιν

πολλών οικογενειών της κοινότητος α'ίτινες δεν είχον ιδίας, δυνάμε{}α να {}εωρήσωμεν

αύτας καΙ ώς τραπέζας τών κοινών νεκροδείπνων, κατα τα όποία έκάστη οικογένεια

1 Πρβ).. BratIn, έ. άν. Ιι Πί", 14 χαί 42 βλ, και σ.247.

Αϊ μεσαιωνιχαί τράπεζαι μέ ήμιχύχλια, αί χρησιμοποιούμε·

ναι ως αΥιω τράπεζαι, EXOUOl\' έ,·τε).ώς διάφορον μορφήν'

είναι δηλΟ\'ότι μεγάλαι όρ60Υωνιχαί τρά:τεζαι, τά ήμικύ.

χ),ια τών όποίω\' άποβαί\'ουσι πράγματι ά..-τλώς διακοσμη.

τικά. σμιχρυ\'6έ"τα καί διακοσμη6έΗά δι' άραβουΡΥημά·

τω,', Τοιαύται τράπεζαι διεσώ\Jησα", ώ; γ\,ωστό,', είς τήν

~. Γαί.ί.ίαν ΧΡΟ\'ολογούμε\'αι έχ τώ" έπ' αύτώ\' έπιγρα·

q:ώ" είς τό" 110V 11 120'V αίώ"α (βλ. είχόνας έ,· Βraιιn. ε. ά.

Ι. lIi\'. 43).

2 Βλ. τα τής τελέσεως άγαπών εί.; τάφου; μαρτύρω,' ά:τό

τοϋ 30υ αί(ϊl\·ο; χαί έξής έ,· 11. AcIIelis, f)as Clιrίstentιιnι

in (1. ersten drei JaIIrII., LeίΙ>7.ίgl 19121 ΙΙ Ισελ. 352 χέ.

3 Τό άρχαιότερον σχημα τοιούτων τρα..1:εζών (τοίι 3ου

χαί 40" αΙ) βλέπομε\' έ\' 'ΑφΡική (πρβl.. Cabroi. I>ict.
(l'arcII. clII·. έ,· λέξει Α)!,aι>e σ.823).

4 :i\lelanges (le I'ecole (le RoIt1c, 1890 σ. 441.
5 J))·g,·e. ReclIercltes a Salone. έ. ά. είχ. 135.
6 Πρβλ. G. λΙίlΙet, ReclIercl1es snr l'iconograI>llίe ι.Je

Ι· E\'angiJe, })arίs. 1916, είχ. 2ί2 χέ.

7 Βλ. είχόνα έν Haseloff, CoIlex ΙΗιφιιreιιs Rossanen
sis. BerliI1. 1898, Πίν. 5.

8 \V. Hartel χαί Fr, \VίcklIoff, J)ίe \\'jener <Jenesis,
\Ι·ίοη. 1895 είχ. Ι.
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{Η}ετε δια τον νεκρό ν της τρόφιμα είς εκαστον έκ τών ημικυκλικών τούτων λαξευμάτω\"

Κατα τον 4°\' αίώνα, όπότε είς την Άνατολην άπηγορεύftη η τέλεσις νεκροδεΙ-ινων, η

μορφη τών τραπεζών πη'Jανώτατα έξηκολούftησε προσλ«βούσα συμβολΙΥ.ην πλέον εννοιαν.

'Ότι δε έτίftεντο μεταγενεστέρως είς τούς τάφους πινάκια με συμ βολικην μόνον εννοιαν (τών

νεκροδεΙ-ινων) γνωρίt,oμεν έκ τών έντετοιχισμένων πινακίων είς άρκοσόλια Κατακομβών '.
Δεν άποκλείεται δμως και η πιftανότης δτι αί τοιαύται τράπεζα~ πραγματικαι fi συμβoλικα~

έχρησιμοποιούντο έπι τάφων μαρτύρων, καftόσoν όμάδες προσώπων έτέλουν προς τιμην

τών μαρτύρων νεκρόδειπνα και προσέφερον τροφας - και έπομένως τας τραπέζας ταύτας

δυνάμεftα να ftεωΡΙ1σωμεν ώς τραπέζας μαρτύρων.

δΌ Κατάι1οεσις η ΈΥκαίνιον. Ί-Ι καftιέρωσις τού ναού δια της «καταftέσεως» ύπο το

ftυσιαστήριον άγίων λειψάνων, 1]ΤΟΙ δι' «έγκαινίου»2, γνωρίζομεν δτι έγενικεύftη έν ταίς

έκκλησίαις της Άνατολης μόλις κατα τον Rov αίώνα δια διατάξεως της Ζ' Οικουμενικης

συνόδου 3. Φαίνεται δμως δτι πολύ ένωρίτερον (άπο τού τέλους ίσως τού 4°" αιώνος) είχεν

είσαχftη έκασταχού η συνΙ1ftεια να τίftενται λείψανα μαρτύρων και άγίων ύπο την άγίαν

Τράπεζαν'.

Είς τας έκκλησίας της 'Ελλάδος μέχρι τού τέλους τούλάχιστον τού 5°" - ίσως δε και

κατα τον (ίον αίώνα - δεν φαίνεται να είχε γενικευ&η η «κατάftεσις» οϋτω δε κατανοείται

και η συνοδικη άπόφασις. Είς την άνωτέρω (σελ. 126) γενομένην περιγραφην τοίl ίερού

βΎιματος της βασιλικης Β τών 1Ιεσσαλικών Θηβών είδομεν, δτι το κάτωftεν της άγίας Τρα

πέζης σταυρικον έγκαίνιον είναι μεταγενεστέρα προσ{}{ικη, κα{}' δσον είναι καταφανης η

άφαίρεσις τού κεντρικού τμήματος της κάτω πλακος και η έπιμελης κατόπιν κάλυψις αύτού

δι' έτέρας πλακός. Άλλα και είς άλλους ναούς τού 5°" αιώνος δεν <iVElIQiftJ] έγκαίνιον, ώς

έν τη βασιλικη τών Δαφνουσίων, δπου όλόκληρος ό χώρος ό περιβαλλόμενος ύπο τών κιγκλί

δων τού άγίου Βήματος εύρέftη έπεστρωμένος δια ψηφιδωτού δαπέδου χωρις να ύπάΡΧll

ίχνος δηλωτικον της ftέσεως της άγίας Τραπέζης και έπομένως και τού ύπ' αύτην έγκαινίου.

ΤΟ αύτο παρετηφΊΟΙ1 και είς την βασιλικην τού 'Ιλισσού, δπου έπίσης ούδαμού ύπάρχει ύπο

το δάπεδον το όρυγμα τών έγκαινίων.

Τούναντίον εις την βασιλικην Α της Ν ικοπόλl'ως άνευρέΟη εις το κέντρον της καταστρα

φείσης πλακος της άγίας Τραπέζης μικρον έγκαίνιον (Ο,Π) χ 0,65 μ.) είς σχημα Τ, έκτισμένον

δια κορασανίου και έπενδεδυμένον προφανώς δια μαρμαρίνων πλακών. Εις την βασιλικην της

Τούμπας έν Θεσσαλονίκη το εύρε&εν έγκαίνιον εχει έπίσης το σχημα Τ με μεγαλυτέρας μάλι

στα τας πλαγίας κεραίας (εί)'. 9), είς την βασιλικην δε τού Λαυρεωτικού 'Ολύμπου Άττικης η

πλαξ τού δαπέδου της ιίγίας Τραπέζης εχει είς το μέσον βαθέως λαξευ{}η είς σχη μα Τ (0,(;0
χ 0,60 μ.) δια την κατάΟεσιν.

Άκριβες σχίnια σταυρού εΧΟllσι τα άνευρεΟέντα έγκαίνια τών δύο βασιλικών τών ftEO
σαλικών Θηβών (βλ. σ. 26 και 12(j πρβλ. και είχ. 172). Το σχημα τοϋτο -είτε άκριβι]ς σταυ

ρος είτε σταυρος έν είδει Τ-είναι τΙ) OlIVIji!iotEQov fνεχα της συσχετίσεως της {Ιυσίας τών

1 Βλ. Α.)1. SC}Il1e;(ler. :\Iell:,ae oleorIIl11 o<ler 1Όtell

SΡt";seιiscΙle? (έ\' Rί'ιιll. <'luarιa15c}If. 1928).
2 Τό\· ορο\' .έΥκαίνιο"ο μεtUΖεΙΡt~όμεftu χιιί έ"τuϋftιι

~); εύχρηστότερο\' ;ιαρ' ή,ιί\' (ί\'τί τl)ϋ άκριβοί'ς ϋ(lου .κατά·

Oεσι~ •.
3 Πρβί.. ά\ωτέρω σ. 126 κΙ [\'Οα ;'(αρετέΟηοαν αί οχε·

τι%αί :τηγιιί.

4 ΠΙ \\IelaIHl, ε. ά. σελ. 97 >:έ.
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Τ0tτ1H Ρ.:ι

/ι.'lκ. 6'9.• Ε,ΙκαίIΙΙΟΥ nj; βaσιί.ΙΚfj; •AφεJ'ιέλλη

Λέσ60υ.

μαρτύρων της πίστεως προς την 1'tυσίαν τού Χριστού, ην συμβολίζει ό σταυρος (άλλαχού,

ώς γνωστόν, ε&ετον σταυρον όμού μετα των μαρτυρικων λειΨάνων) '.
Ύπηρχον δμως και άπλα όρ1'tογώνια όρύγματα δια την κατά1'tεσιν' έκ των μέχρι τούδε

δε εύρε{)έντων ευκρινέστερον είναι το έν εΙκ. 69
παριστώμενον έγκαίνιον τού Ιερού βήματος της βασι- .s.Γ-"a ι Ν /0 ",Ι

λικης Άφεντέλλη'το άνευρε1'tεντούτο άνέπαφον έγκαί

νιον εχει σχημα όρ&ογώνιον(0,40ΧΟ,30μ.) και βά1'tος

0,30 μ., καλύπτεται δε ανω δια μεγαλυτέρας πλακος

(0,63 χ 0,45 μ.), ητις φέρει εΙς το μέσον μικραν ήμι

σφαιρικην κοιλότητα καλυπτομένην ισως δια λεπτης

πλακός. Έντος τού ορύγματος εύρέ{}η μικρα μαρμα

ρίνη λάρναξ εΙς σχημα σαρκοφάγου, είς το κυρτον

κάλυμμα της όποίας είναι λαξευμένος σταυρος και έντος

αυτης φιαλίδιον με αίμα μάρτυρος(;) και όστα ών

άνευρέ1'tη ή κόνις.

'Όμοιον όρ1'tογώνιον έγκαίνιον άνευρέ{}η κάτω

1'tεν ηϊς (tγίας Τραπέζης της βασιλικης 'Αλιμούντος.

Τούτο είναι έκτισμένον δια μεγάλων όπτoπλίν1'tων (0,35ΧΟ,42 μ.), εχει βά1'tος 0,30 μ., έκα

λύπτετο δε ύπο τετραγώνου σχεδον πλακος (0,68 χ O,5fJ μ.) δλως άπλης, πάχους 0,10 μ.

εΌ Κιβώριον. ΊΌ κιβώριον, το σκέπον την άγίαν Τράπεζαν, ητο και έν Έλλάδι άπα

ραίτητον αυτης συμπλήρωμα, κα{}όσον είς πάσας τας βασιλικας των έλληνικων χωρων, εν1'tα

διεσώ{)ησαν και μέρη των άγίων Τραπεζων, u.νευρέ{}ησαν κατα χώραν ιχνη βάσεων των τεσ

σάρων κιόνων των κιβωρίων των. Έκ της 1'tέσεως των βάσεων αυτων έξάγεται δτι τα κιβώ

ρια κατα τον 5°" αίωνα ησαν μεγάλου μεγέf)oυς, έκάστη δε των πλευρων των έκτείνεται

περι τα τρία μέτρα 2.

Κίονες και κονόκρανα των κιβωρίων άνευρέ{)ησαν πολλα εΙς τας dνασκαφείσας βασι

λικάς, όλιγώτερος δε είναι ό άρι1'tμος των διασω{)έντων τμημάτων έκ των «τυμπάνων» η τού

«ουρανού» των κιβωρίων, τού εχοντος δμοιον σχημα προς τον «ουρανον» των έν τφ μέσιρ

1'1 τα πλάγια τού μέσου κλίτους των ναων άμβώνων. Τμημα έκ τυμπάνου κιβωρίου κατα

κόσμου έξ άναγλύφων άνεύρομεν εν 1'tεσσαλικαίς Θήβαις (βλ. άνωτέρω σ. 98 κέ. εΙ", 127),
τμι]ματα δε τυμπάνων κιβωρίου με παραστάσεις Άποστόλων και Άγγέλων τού (;Ou_70U

αιωνος εύρίσκονται, ώς γνωστόν, εΙς το Μουσείον Κωνσταντινου;τόλεως.

'Ιδέαν των παλαιοχριστιανικων κιβωρίων των έκκλησιων της Έλλάδος λαμβάνομεν έκ

τού εξαγωγικοϋ κιβωρίου της Κρύπτης τού άγίου Δημητρίου, δπερ έξαιρέσει τού ουρανού

διεσώ&η ιίκέραιον (εΙκ. 70γ %αι έκ του τρικιονίου κιβωρίου του αμβωνος της βασιλικης

1 Βλ. Hrann, ε. ά. Ι σεΙ 288 χέ.

2 Τό κιβώριο\' 11 κουβούκί.ιο\· :ταρά τοίς βυζα\'τι\'οί;

εχει καί τό Ο"ομα όf!όιμ9Ι' (:ι:αρά Γερμω'ι!) Mignt Ρ. G. 98,
421) καί ίιρμηνεύόη ώ; ουμβολίζο" το όρόq:ιO\' του λρό"ου

του Θεοϋ η τίl" κιβωτό,' τού Νώε (παρά Ψειιδοσωq:ρω\'ί<fl

έ,· ~Iigne Ι'. G. 89,6984).
3 Έ" τη βασιλικϋ τού (ίγίου Δημητρίου θεσσαλΟ\'ίκη;

ύ;τί}ρχε\', ώ; εI\'uι γνωστο\' εκ τω\' αρχuιoτέρω\' ;τερί τού

μάρτυρο; διηγιισεω\', κ(.ιί έξαγω\'ικό\' κιβώριο\' c;τρός τ01;

λαιο1; ;τλευροί;. τού \·αού. τί1\' μαρμαρί\'ην βάση' τού

ό;τοίου ά\'εύρομε\' κατά τά; ά\'ασκαφάς (πρβλ, ΑΔ. 1918,
ΠαριΙρτ. είκ. 46 καί σεΙ 32 κέ καί σεΙ 43 κέ., ε\·θα ;ταρέ·

χομε\' τίι\' βιβλιογραφίω'. τί1\' συσχέτιση' τώ\' διηγιΊσεω\'

:τρό; τ' ά\'ευρε3έ\'τα καί τί1\' ~ρμηνείω' αύτώ\').

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:59 EEST - 52.53.217.230



238 Γ. Α. Σω.ηρΙου ΑΕ 1929

τών {}εσσαλικών Θηβών,δπερ έκ τών άνευρε{}έντων τεμαχίων άπεκατεστά{}η όλόκληρον πλην

τού έπιστεγάσματος τού ούρανού (βλ. άνωτέρω σελ. 96 είκ. 126 και Πίν. Δ').

Το μόνον διασω{}εν άκέραιον τετρακιόνιον κιβώριον άγίας Τραπέζης είναι, ώς γνωστόν,

Ε,'χ. 70. Τό ΕςαΥω)'ικόν κι6ώριοιι μιιά ιών μυροδόχων ί.αρνάκων ιό άνευριΟέιι ίιι (ο κάιωθιν lής IίtμIδ<κ Κρύπrn

ιού )'αού ιοίί άΥίου Λημητρίου θεοοαλοιιίκης.

το της Έκατονταπυλιανης Πάρου, το σκέπον την άγίαν Τράπεζαν της μεγάλης έκκλησίας

και το μικρότερον άντίγραφον αύτού άριστερα έν τίi ΙΙρο{}έσει τού ίδίου ναού. ΤΟ τύμπα

νον τούτο είναι τετράγωνον, συγκείμενον έκ τεσσάρων τόξων κοσμουμένων μόνον δια γλυ

φών κατα τα άκρα και συνδεομένων είς τας γωνίας δια κιο

νίσκων' έπ' αύτών έπικά{}ηται ημισφαιρικος τρούλλος έκ μαρ

μάρου κοσμούμενος έξωτερικώς δια ραβδώσεων. ΤΟ κιβώριον

τούτο γνωρίζομεν δτι και είς βυζαντινους άκόμη χρόνους

άνεστυλώ{}η και τα κιονόκρανα αύτού προέρχονται αi.λo{}εν,

τούτο δμως ούδόλως δύναται να έλαττώση την σημασ(αν τού

μοναδικού τούτου δείγματος παλαιοχριστιανικού κιβωρίου

τών έκκλησιών της 'Ελλάδος.

Τμήματα έκ τόξων μεταγενεστέρων κιβωρίων διεσώ{}η- ει. ~/. Τμ'ίμαrα έκ τό!ω, κ<6ωρΙω.
rί,ριοn.tα Εν θισοιιλο,,/κπ.

σαν έν Θεσσαλονίκη (βλ. είκ. 71), κοσμούμενα δι' άν{}εμίων

και σταυρών βαινόνιων έπι σφαίρας είς άδραν έργασίαν - πιΟ. 7 0υ η και 80υ αιώνος

της αύτης δε έποχης πι{}ανώτατα είναι και το μαρμάρινον κιβώριον το σκέπον την ιίγίαν

Τράπεζαν της βυζαντινης βασιλικης της Καλαμπάκας '.

1 Βλ. είχόνα τούτου χαί ;η::ριγραφή\' εί; τή\' !ιεί.έτη\· μου

:τερί βασιλικής τϊ1ς Καλα!ι:τάχας Ιέ,· Έ:τετηρ. Έτuιρείας

Bυ~(ι.\·Τ. Σ:τουδώ\', τού έτου; 1929 οελ. 300 :τρβλ. αύτι)"ι

χω είχ.6).
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ς', Τάφοι Μαρτύρων ή Μαρτύρια, ΕΙς τους παλαιους ναους της Έλλάδος καΙ της

Άνατολης καitόλoυ, τους περικλείοντας τάφους μαρτύρων της πίστεως καΙ άφιερωμένους

εΙς τιμήν των, βλέπομεν- έξ δσων τουλάχιστον ένδείξεων έχομεν μέχρι σήμερον- δτι επι

κρατεί ή γνωστη κυρίως έκ τών πηγών άρχαιοτάτη συνή{}εια να μη τί1tεται ή άγία Τράπεζα

άνω{}εν τού τάφου τού μάρτυρος, δπως τουναντίον συμβαίνει τούτο συνη{}έστατα εΙς τους

ναους της Δύσεως άπο τού 40υ αιώνος, εν{}α αυτος δ τάφος τού μάρτυρος έχρησιμοποιή{}η

ώς άγία Τράπεζα '.
τα μέχρι τούδε έλitόντα εΙς φώς η καλύτερον έρευνη{}έντα μνημεία τών έλληνικών χωρών

άποδεικνύουσιν, δτι μέχρι τού 60υ αιώνος, ίσως δε καΙ πέραν της έποχης ταύτης, οί τάφοι

τών μαρτύρων η τα Μαρτύρια δεν εΙχον σχέσιν προς την άγίαν Τράπεζαν τών τιμωμένων

εΙς δνομα αυτών έκκλησιών. Οϋτως εΙς την βασιλικην τού 'Ιλισσού το «Μαρτύριον τού

Λεωνίδη» εύρίσκεται εΙς Ιδιαίτερον κτίριον παρα την βορείαν πλευραν της βασιλικης (βλ.

εΙκ. 39)' εΙς την βασιλικην της Κορίν{}ου το τρίκογχον Μαρτύριον εΙναι προσηρτημένον εΙς

την νοτίαν αυτης πλευραν (βλ. εΙκ. 30 πρβλ. καΙ εΙκ. 42)' εΙς την βασιλικην τών άγίων 'Ισι

δώρου καΙ Μυρόπης έν Χίιρ οΙ τάφοι τών μαρτύρων, ο'ίτινες άνήκουσι μάλιστα εΙς μεταγε

νεστέραν τού 60υ αιώνος έποχήν, εύρίσκονται εΙς το μέσον τού κεντρικού κλίτους καΙ άρι

στερα τού άξονος τού ναού (βλ. εΙκ. 23)' εΙς την βασιλικην τέλος Άργάλων Λέσβου το

Μαυσωλεϊον η Μαρτύριον κείται εΙς μικραν άπόστασιν ΝΔ τού ναού (βλ. περιγραφην

έν σελ 190).
Έχομεν δμως έν Άνατολli καΙ παράδειγμα Μαρτυρίου ύψουμένου έν τφ μέσιρ τού

ναού (ώς τούτο μέχρι τούδε ητο έκ τών πηγών μόνον γνωστον περΙ τού ναού τών άγίων

'Αποστόλων Κωνσταντινουπόλεως)2 εΙς τον ναον τού άγίου 'Ιωάννου τού Θεολόγου της

Έφέσου. Ό τάφος τού Εύαγγελιστού κατείχεν ένταύ{}α το κέντρον τού σταυροσχήμου

ναού, ένφ εΙς την άνατολικην άψίδα εύρέ{}ησαν κατα χώραν Ιστάμενα μαρμάρινα στηρίγ

ματα της άγίας Τραπέζης 3. Ό τάφος δμως τού Εύαγγελιστού έχρησιμοποιείτο εΙς έξαιρε

τικας περιστάσεις (κατ' έξοχην δε κατα τας δύο επετείους αύΤΟύ) καΙ ώς άγία Τράπεζα κατα

την τελετην της Θ. Λειτουργίας, ώς δεικνύει ή διαρρύ{}μισις τού δλου τούτου χώρου τού

τάφου ώς Ιερού βιΊματος καΙ ή ϋπαρξις συν{}ρόνου 4.

Το αύτο ίσως συνέβαινε καΙ εΙς την ύποτι{}εμένην άρχικην σταυρικην βασιλικην τού

άγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης με την προσ{}ήκην Κρύπτης περιβαλλούσης το ΜαρτύΡΙΟΥ"

καΙ έν τφ ναφ τούτιρ δ τάφος κατείχε το κέντρον περίπου (έκειτο δηλονότι εΙς την διασταύ

ρωσιν τών κεραιών τού σταυρού, δπως καΙ εΙς τον ναον τού Θεολόγου), ή δε κυρίως άγία

Τράπεζα εύρίσκετο πι{}ανώτατα εΙς το άνατολικον σκέλος δταν τούτο άπεκόπη (κατα τας

έπισκευας τού τέλους τού 7 0υ αιώνος) έμεινεν ώς μόνη (ίγία Τράπεζα ή άνω{}εν τού τάφου.

1 Βλέπε μαρτυρίας έν \VίeΙaI1ΙΙ, Altar u. Altargral), ε.

ά. σ. 102 χΙ, οπου ό σ. δι«πιστοί τη,· συ\"16ειαν της 'Α\'α·

τολης χαί έχ τοίί τάφου της ύπό τού Kauftl1ant1 άνα·

οκαφείσης μεγαλοπρεπούς βασιλo~η; τού άγίου Μηνά έν

ΑίΥύπτι{).

2 Πρβλ. τη,· γενομέ\'η\' "ύφ' ήμών \'εωτέραν άποκατά·

οταοιν τού \'αού τούτου της Κωνοταντι\'ουπόί.εως έν τη

περί 'Ιωάννου τού Θεοί.όΥου μελέΤl1 (έν ΑΔ. 7 -1922 
σελ. 214 Χέ. καί είκ. ;5).

3 Βί.. έv ΑΔ. έ.ά. κάτοψιν τού "αού της 'Εφέσου χαί σελ.

158 κέ. έρμΨ'είαν τού ίερού β,'ιματος.

4 Ό Ν. Rrullov έν κρίοει του περί τού έργου μου, έν6α

έκτί6ε\'Ται το. άποτελέσματα τώ\' ά\'ασκαφών της 'Εφέσου

(βλ. έν Β)·1. ol1eugr. Jahrh. 6 - 1929 - ο. ;'66 κΙ) έκφρά·

ζει την ά;τορίω' του περί δύο άγίω\' τραπεζών καί έκφέρει

τη\· γ\·ώμψ· ότι πρόκειται περί δύο περιόδων τού μ\'ημείου'

ότι ή άψίς καί τό κέντρον τού ναού ε{\'αι σύγχρονα δει·

κ\·ύουσι το. έρείπια' ότι δέ\· πρόκειται περί δύο άγίων

τραπεζών, ύ,Η.ο. περί τάφου του μ(.tρτυρος χρησιμοποιου

μένου έκτάκτως δια την λατρείαν, άποδεικνlΊει 'Ι συνί}6εια

τη; 'Ανατολης, ητις άγία\' Τρά:τεζω' καί τάφο\' εχει δια

κεκριμέ\·α.
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Ει'κ. ~2. KdrOIj'r; και lομ;} του τάφου του ιί::ιΌυ Δημι/ΤΩι"ΟΙ' θΙΙ;ΟΗί.(JΙ·ίκη;

ιά:τό τού ~oυ αίώνο; (ίγίQ. Τρά:τι;ιι τοί' J·C10i·J.
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ΑΕ 1929 ΑΙ παλαιοχριστιανι><αΙ βασιλι><αΙ της 'Ελλάδος. :l4 t

'Η δοΏείσα εΙς )Ίμας ευκαιρία κατα την πυρκαϊαν τού έτους 1917 να ερευνήσω μεν τον

άξιόλογον τούτον ναον της θεσσαλονίκης και να άνεύρωμεν την έρμηνεύουσαν πολλα ;τρο

βλήματα Κρύπτην αυτού ι επέτρεψε να ;τροσδιορίσωμεν και λίαν ένδιαφερούσας λεπτομε

ρείας περι τού τάφου τού άγίου Δημητρίου, την κάτοψιν και τομην τού όποίου παρουσιάζει

το εν εΙκ. 72 ;ταρατι-&έμενονσχέδιον-και τας ό;τοίας εκθέτομεν κατωτέρω καθόσον νομί

ζομεν, δτι ;ταρέχομεν συμβολήν τινα εΙς το πρόβληματούτο της άρχαίας χριστιανικης τέχνης 2.

'Ερευνήσαντες τ6 κάτω(Jεν της άγίας Τραπέζης τμημα τού ίερού βήματος τού ναού (1]
{}έσις της άγίας Τραπέζης τμο και ενεκα της ύπάρξεως τών τεσσάρων βάσεων τού κιβωρίου

καταφανης ?.πι του εκ πολυχρώμων μαρμάρων δαπέδου τού βήματος, ά;τέχουσα τρία μέτρα

δυτικώς της διαμέτρου της άψίδος) συνηντήσαμεν κάτω{}εν παχέος στρώματος εκ κορασανίου

πλάκα μαρμαρίνην (0,85ΧΟ,Η5 μ. και πάχ. 0,22 μ.), ητις έφερεν εν τ<!) μέσ <ρ κεχαραγμένον

μονογραμματικον σταυρον κιΙΙ εν τι!) κέντρ<ρ μικραν όπην (βλέ;τε εΙκ. 73). Άρχικώς 1] πλαξ
αϋτη εύρίσκετο ;τι{}ανώτατα εΙς την επιφάνειαν του δαπέδου (το σημερινον δάπεδον άνήκει

άσφαλώς εΙς l1Ίν ά;το τού 7 ου αιώνος δευτέραν εποχήν).

Μετα την άφαίρεσιν της πλακος άνεφάνη πλινθόκτιστον εΙς σχημα λατινικου σταυρού

ύπόγειον κτίσμα, εΙς την επιμηκεστέραν (νοτίαν) κεραίαν τού όποίου ύπηρχον τέσσαρες

βαitμίδες και εν τ4) μέσ<ρ της κάτω βαθμίδος τετράγωνος όπη προς ενα;τό{}εσιν προφανώς

λυχνίας. ΕΙς την διασταύρωσιν τών κεραιών τού κτίσματο; τούτου άνευρέθη τυμβοειδες

δι' άργών λίiJων και κονιάματος κτιστον ίJψωμα εΙς σχημα ομφαλού (ϋψους 0,80 μ. και

διαμ. 0,70 μ.), ο{,τινος 1] κορυφη εύρίσκετο άκριβώς ύπο την όπην της πλακο; (βλ. εΙκ. 72).
'Αφαιρέσαντες το ανω μέρος τοίΊ κτιστού τούτου τύμβου εϋρομεν εΙς το κέντρον αυτού

μικραν λάρνακα εΙς σχημα κιβωτιδίου, συγκειμένην εξ εξ εκλεκτών λευκών μαρμαρίνων πλα

κιδίων, εξ ων το κάλυμμα είναι μεγαλύτερον (0,41 ΧΟ,38 μ.) (εΙκ. 74)- εντος αυτης είχε

τοπο{}ετη{}η ύάλινον φιαλίδιον (εΙκ. 72) περιέχον εΙς τον πυθμένα ερυθρω;την πυκτην ουσίαν,

το αίμα ;τροφανώς του μάρτυρος, το φερόμενον και εΙς τας διηγήσεις τού ιχγίου Δημητρίου

ώς περισυλλεγεν ύπο τού μαθητού αυτού Λούπου 3.

'Ι-Ι ό;τη εΙς το κέντρον της πλακος δεικνύει εΙς ήμα; δτι εύρισκόμεθα ενώπιον καλύμ

ματος άναλόγου προς τους τάφους τών άποστόλων Πέτρου και Παύλου εΙς τους δύο μεγά

λους ναους της Ι'>ώμη;4. 'Η ύ;τάρχουσα άφ' έτέρου σχέσις μεταξυ της (χγίας Τρα;τέζης του

ιίρχικου ναου του άγίου Δημητρίου θεσσαλονίκης και του τάφου τού μάρτυρος Ώα διευκρι

νισ{}Ώ ίσως κατα τας συνεχισ&ησομένας άνασκαφας τού μνημείου' ;τάντως κατέχομεν μέχρι

τούδε ώς παράλληλον παράδειγμα τον τάφον τού ναού τού θεολόγου εν Έφέσιρ' εν θεσσα

λονίκη μόνον ό τάφος συνδέεται με εκτεταμένην Κρύπτην, τον κεντρικοl' χώρον της ό;τοίας

παρέχει 1] εΙκα/ν 70.

ζΌ Καταπετάσματα 11 Βηλα. τα καταπετάσματα του ίερατείου τίίJν παλαιών ναών της

άνατολικης εκκλησίας (φερόμενα και δια τών ονομάτων: παραπετάαμαΖα, βήλα, ΖΕΙΡ{lβηλα

Ι Λεπτομερή περιγριιφij\' τ(ίΊ\, ιί\'uσκαq:ώ,' τής Κρu;ττης

(tiJ\' εχτασι\' της όποιας κιιί την σχέση' αύτης :τρός τό,· άνω

ναό" δειχ\,ΙΙει και τό άνωτέρω είς σ. 211 σχέδιο\' της είκ. 41,
τό,· δέ κεντρικό,' ύ:τό Τ11\' ιίψίδιι χώρο\' ή είκ 70) βλέπε έ,·

λΔ. 1919 Παράρnιιια σ. 34· 46.
2 Πρβλ. ;τρώτψ' σύ"τομο\, με>.έτην μου περί του τάφου

τού άγίου Δημητρίου έ\' Ήμερ. τής ~I. Έλλ(ίδος τού έτους

1923 σ. 271 ·289.
3 Πρβλ. διηγήσεις εν 'l!μερολογίφ τής Μ. ΈΗάδος ε. ,ι

σ. 27,,·276.
4 Βλ. ι:(ι κατ' aίItOU; κυρίως παρά (;risar έ" R01n.

Qιlasιa1sc!π. 1892 ο. 121 κέ. :τρβ).. κιιί ,γie1an(Ι, έ. ά. σελ.

109 κΙ βλ. αύτό6ι καί είκ. 16 (τή\' ~ιετ' ό;τώ\' :τλάκα το&

τάq.ου u.;τοσtόλου κιιί μάρτυρος).

;\1
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Λ'ίκ. 7:). 'Λ:roκωι.ίσΗιΠΙ; .ημιπύψεω; ιέμ."1ί.uι' :ι((i.«ιoχ~αιιι«νικoι} ναοι.

iv AIJlIIlr'iII rι;; ι/ιιί.μιιι/ας.

καΙ άμφίιJvρα) γνωρίζομεν εκ τών εκκλησιαστικών πηγών δτι ύπηρχον ήδη απο του 4°" αΙώ

νος ού μόνον δια ν' αποκρύ;ττωσι την άγίαν Τράπεζαν απο τών όμμάτων τών αμυήτων καΙ

τών κατηχουμέν<\lν αλλα καΙ δια ν' αναδεικνύωσι τον μυστικον χαρακτηρα της Θ. Λειτουρ.

γίας, ανασυρόμενα εΙς ώρισμέl'α αύτης σημεία. ΕΙς τας πηγας δμως ταύτας δεν κα{J-ορίζον

ται ε;τακριβώς καΙ τα μέρη fl..f}a ανηρτώντο, xa{J-' δσον έν αύταίς άλλοτε μεν φαίνεται να

γίνεται λόγος περΙ παρα;τετασμάτων του τέμπλου καΙ τών Ί~υρών αύτου άλλοτε δε περΙ

παραπετασμάτωl' της (~γίας Τραπέζης '.
ΑΙ μορφαΙ του τέμ;τλου καΙ τών κιβωρίων τών άγίων Τραπεζών τών βασιλικώl' της

'Ελλάδος του 5°" κυρίως αΙώνος δύναν

ται να εξηγήσωσι την εν ταίς πηγαίς

παρατηρουμένην ποικίλην ταύτην χρησιν

τών καταπετασμάτων εν τψ ίερατείιρ

κατα την εποχην ταύτην.

Οϋτως: δπου τα τέμπλα ησαν εν

εϊδει χαμηλών κιγκλίδων τα καταπετά

σματα είχον προφανώς την {J-έσιν των

εΙς τα μεγαλοπρεπη κιβώρια τών άγίων

Τραπεζών - το μέγεf)ος έκάστης πλευ·

ράς τών όποίων φ\!άνει, ώς εϊπομεν

καΙ ανωτέρω, συl,lΊΟως τα τρία μέτρα'- καλύπτοντα αύτα iΊ απο την μίαν όψιν την προς

το εκκλησίασμα -- καιαπt'ιαrιμα-·σπως βλέπομεν εΙς τα μωσα'ίκα του {J-όλου του άγίου

Γεωργίου Θεσσαλονίκης iΊ άπlΊ τα τέσσαρα μέρη - καιαπειάrιμαια, τειράβηλα - 2. 'Όπου

το τέμπλοl' ;τάλιν είχε μι)l'ον ηΊI' εϊσοδον αυτου ύψηλην (σχηματιζομένην δηλονότι δια

δύο κιόνων καΙ τιiξoυ δπως 1.. χ. είς τιι" βασιλικην Ατών {J-εσσαλικών Θηβών) τα παρα

πετύ.σματα - ιΙμφί{}vριι, πιιραπεrιίrιμαll1 - rιδύl'αντο ν' άναρτώl'Ται εΙς τα διάμεσα τών κιό

νων της εΙσόδου του άγίου βlΊματος, δεικνύοντα καταφανέστερον το άβατοΙ' καΙ απρόσιτον

αυτοί,3."Οπου τέλος τα τέμ;τλα είχοl' {'ψηληl, όλόκληρον την πρόσοψιν τα καταπετάσματα

ή βηλα ωθεντο εΙς τα διάστηλα αυτών, συμφώνως ;τρ(\ς την απεικ<lνησιν του εξ ελεφαντο

στου κιβωτιδίου εΙ' Ρο],ι (βλ. αl'ωτέρω εΙκ. 171 ),ί\τις λαμβάνεται δια την αναπαράστασιν

του τέμ;τλου της βασιλικης της Aqnileia, της ίδρυμένης περΙ το 4(J() καΙ ην παρα\!έτομεν καΙ

ιΊμείς ένταυ{)α (είκ. 75)', <Ι;τι)τε είναι πι{)ανον να μη υπηρχον παραπετάσματαεΙς το κιβ<ίJ'

(ιιον. Λαμβανομένης εν τοl)τοις ύ;τ' όψιν της μεγάλης χρήσεως παραπετασμάτωνκατα τον

1 Πρβλ. καί. Branl1, έ. ά. 1I σελ. 16;) χέ.

2 Βλ. Συ\·έσιο\' KUQil\'TJ~ i,· :\IigIIe 1). ι;. 66, 1420
c εύχή καί τράπεζα καί καιu;1έωoμα μυστικό,·" Κύριλλο\'

Άλεξιη'δρείας έ,· Migne Ι). G. 68,848 c .••.•. καί μil,· τοις

πρεσβυτέροις πεπίστευιαι τό {)υσωσιι'ιριο\' χοί ιό εσω ιού

καια.τ&ιάομαιος" ΘεόδωρηΤΟ\'Κύρουέ\· :\Ii~l1e Ι'. G. 82,988
ιδιεκοσμείτο δέ καί τό θείον 6υσιασηΊΡιο\' βασιλικοί; Y.ulU·

πειιίαμααΙ1,οπου πρόκειται προφω·(ί)ς itt'Qi :ταραπετασμά·

ιω\' τοίί κιβωρίου της άγίας Τραπέζης.

3 Πρβλ. Χρυσόστομο\' έ\· 311 όμιλίΥ πρός 'Εφεσίους

(i\Iigl1e Ρ. (;. 62, 29) "δταν 'ίδο; ιL\'ελκόμε\'α τό άμφif}uρa,

τότε \,όμισο,' διοστέλλεσΟω τό" ούριη'ό" " βι χιιί Ι'ρηγό·

(ΗΟ" Ναζιω'ζηνόν είς έΠΙΗίφιον ~1. Βασιλείου (:\Iigl1e Ι). ι,.

61, 313) -έσω ιού παρωιπάσμαιο; έαυιό\· έποtJΊσuτο (ό

βασιλεύ;)>>. ε\·θα έ\'\'οού"ται προφανώς ιό παρα:τετάσματα

ιού ιέμ:τλου.

4 Τή\' ιί:τοκατάστασl\' ταύΤljν, τή,· ληφθείσαν έκ τής ύπό

τού έ,'εργtισα\'ιος κιιτά τά ετη 1914 15 ιάς ά\'ασκαφά; έ\·

Αφli1eίa της Δαλματίας Α. ι,llίη. μελέτη; (έ\' JaItres!r. ιι.

(jsterr. arcIl. I115t. ΧΙΧ ΧΧ. 1919, BeiI,l. σ. 19d είκ. 91)
και γε\·ομέ\·ψ· έ:τί τη βάσει τής και ύφ' iιμώ\' ιL\'ωτέρω (έ,·

σ. 138) παρατεΟείσης λειψιη'οΟilκη; έ\· 1)013, παιlαθέτο,ιε\'

έ\'ταύΟα ώ; συμβάλλουσω' καί είς τή\· κατω'όησι\' τiΊ;

άποκαταστάσεω; τού :έμπλου τής βασιλικής n τ{ίι\, Οιωσα·

λικώ\' Θηβώ", O:tt:Q εΙναι !ιέχρι τούδΕ καί τό καλύτερο,'

δlασωΟέ,' παράδειγμα (βλ. είκ. 53).
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είκ. ,ι;. Ψηφιδωιύι ι 1;;; βιιπιί.ικιϊς lυίι .)", Apollina,.,

ίll Clnssr ι ής Ρa(ίί"νη;.

.Ίο\' αίωνα είς θύρας, είς διάμεσα κιόνων έν ταίς κιονοστοιχίαις (ιδίςι είς τρίβηλα), είς άμβω

νας καΙ είς αύτην την άρχιτεκτονικην των προσόψεων 1 ιΊδύl'αντο συγχρόνως να ύπάρχωσι

παραπετάσματα καΙ είς το τέμπλον καΙ είς

τα κιβώρια.

Άπο της έποχης τού 'Ιουστινιανού καΙ

έξης, όπότε f.πεκράτησαν τα ύψηλα Τfμπλα, τι!

παραπετάσματα έξηκολού{)ησαν ν' άναρτων

ται είς τα διάστυλα αύτων, της ώραίας πύλης

κλειομένης δι' άμφιυύρων καΙ παραπετα

σμάτων 2• Εικόνα τού παραπετάσματος τού

τέμπλου νομίζομεν δη παρέχει το γl'ωσΤΙJν

ψηφιδωτον της j)αβέννης (είκ. 76), δπερ

παριστ~ τΙ) άποφράσσον το τέμπλον iΊ την

προ τού υυσιαστηρίου πύλην παραπέτασμα.

Άπο της έποχης ταύτης το καταπέτασμα

τού κιβωρίου φαίνεται δη κατηργήυη, μετα

τραπεν είς κάλυμμα <ίπλούμενον ίίνωθεν

της <ίγίας Τραπέζης διετήρησε δε έπ' άρκε

τον την όνομασίαν καταπέτασμα, ητις βρα

δύτερον άντικατεστάθη δια τού δρου «πέ

πλον. καΙ ίδίιΖ, δια του άρχαίου ονόματος

«άήρ.3. Τοιούτον δε καταπέτασμα βυζαν

τινων χρόνων είναι πιυανώτατα καΙ ό έν τφ

Ηυζαντιν<ρ Μουσείιρ Άυηνων φυλασσόμε

νος καΙ λεγόμενος «έπιτάφιος της θεσσαλονίκης., ό έχων έκατέρωυεν τού Χριστού- Άμνού

τας σκηνας της μεταλήψεως τού <ίρτου καΙ τού οίνου 4.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν r ..

ΑΜΒΩΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡIΣΤιΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

'Εκ των κoσμo~ντων τον κυρίως ναον μελων άναφέρομεν ένταύθα μόνον τον

άμβωνα~.

ΠαλαιοχριστιανικοΙ άμβωνες έξ Έλλάδος γνωστοΙ μέχρι τούδε είναι: οί διασωυέντες

έκ μονολίΟου συμπαγούς μαρμάρου άμβωνες έκ θεσσαλονίκης-έξ ών ό είς άκέραιος άπό

κειται σήμερον έν τ~ να~ τού <ίγίου Μηνά της θεσσαλονίκης, τού δευτέρου δε τμήματα με",

1 Πρβλ. ROt!en\val.lt, Cortinae, (έν ~acIlr. (1. Ge:\ell. (1.
\VissenscII. Ζ. t;ottingen, 1925).

l 'Εν Migne Ρ. G. 98, 425, .ή τών ""ρών χλείσις χαί ή

υπάνωδεν τούτων έξά:τλωσις του καταπετάσματος •.
3 'Εν Migne i. ά. 98, 42~ ιτό δέ καταπέτασμα ήγουν

ό άή(l •.
4 Πρβ1.. r. Σωτηρίου, 'Οδηγό,' Βυζα,'Τl\'Ou ~Ιoυoείoυ

Άδηνώ\', Ά6η\'αι, 1924 σ. 54 χέ. ε\·δα έρμη\'εύεται ή χρή

σις τού χατα:tετάσιιατος τούτου, όπερ εΙ\'αι, χα6όσο\' γ"ω

ρίζω, μο\'αδιχό" δείγμα χατα.-τετάσματο;-άέρος.

5 Πλή\' τοϋ άμβω\'ος αςια σημειώσεως εΙ"αι τά ά\'ευρε

6έ\'τα είς τάς έΗη\'ιχας βασιλιχάς βά6ρα διά τά χα6ί

σματα τώ\' έχχλησιαζομέ\'ω\'1 :τερί ώ,· διεl.άβομε,' ά\'ωτέρω

έ\' οε)" 119.
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εν τφ 'Ο{)ωμανικφ Moυσείq;ι Κωνσταντινουπόλεως ή δε άνευρε{)είσα εσχάτως βάσις του εν

τφ ναφ τού άγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης _.- καΙ ό εν τφ μέσq;ι της βυζαντινης βασιλικης

εν Καλαμπάκt;l ύψούμενος με δύο κλίμακας αμβων, ό προερ:ι.όμενος δμως εκ διασκευης γενο

μένης εΙς μεσαιωνικους :ι.ρόνους 1.

ΕΙς τα άνασκαφέντα ηδη εν 'Ελλάδι κατα τα τελευταία ετη παλαιο:ι.ριστιανικα μ\'ημεία

άνευρωΙ1σαν κατα :ι.ώρα\' αί βάσεις των μαρμαρίνων αύτων άμβώνων, ώς καΙ τμήματα εκ

τού σώματος αύτων, δι' ων δυνάμε{)α κατα το μι1λλον καΙ ήττον ιίσφαλως να συμπερά\'ωμεν

το δλον αύτω\' σ:ι.ημα καΙ να κατανοήσω μεν τη\' εξέλιξιν η\' ελαβον ο{,τοι έν τΩ άρ:ι.αί(ί

εκκλησίιf.-

1. Θέσις. 'Ι-Ι Μσις τού άμβωνος είναι πάντοτε εΙς το κεντρικον κλίτος τού ναού, ού:ι.Ι

δμως εΙς τl)ν άξονα αύτού (εΙς το κέντρον δηλ. τού μέσου κλίτους), δπως συνΙ1{)ως παρατη

ιιείται τούτο εΙς τους ναους της l\'I. Άσίας (βασιλικαί: Προιlηις, Μύρων, ΜαριαμλΙκ Σελευ

κείας κ. ά.), άλλα δεξια Τι άριστερα τού άξονος τού κεντρικού κλίτους, πλησιέστατα προς τας

κιγκλίδας τού τέμπλου, χωρΙς εν τούτοις να συνέ:ι.ωνται προς αύτάς, δπως εΙς την Δύσιν (ώς

εν τΏ βασιλικΩ τού S. Clel1lente Ι>ώμης) Τι εΙς την Παλαιστίνην (εΙς την βασιλΙΚΙ1ν λ. 1.. τού
άγίου Θεοδώρου εΙς Γέρασα) '.

Οϋιως εΙς μεν τΊ1ν μεγάλην βασιλΙΚΙ1ν των {)εσσαλικων Θηβων (βλ. ύ.νωτέρω Πίν. Β),

Τ11ν επισκοπικην εκκλησίαν των Στό[iων (εΙκ. 10)3, tiJv ναον εν ΠαραμυlΗ(ί της 'Ηπείρου

(εΙκ. 36) καΙ τΊ1ν βασιλΙΚΙ1ν ι\αφνουσίων Λοκρίδος (εΙκ. ;\8) ό άμβων ύ.νευρέ{}η κατα :ι.ώραν

δεξιά τού κεντρικού κλίτους, άριαιεριΙ δε εΙς τας βασιλικας της 'Ολυμπίας (εΙκ. .5), Λαυρεω
τικού 'Ολύμπου (εΙκ. 1(i), Άλιμούντος (εΙκ. 28) καΙ Κορίν{)ου (εΙκ. 30). ΚαΙ είναι μεν άλη

{Iές, δτι τινες των άμβώνων τούτων δύνανται να {)εωρη{)ωσιν ώς τοπο{)ετη{)έντες εΙς τας

Ηέσεις, ίίς κατέ:ι.ουσι σl'ιμερο\', εΙς μεταγενεστέρους της ίδρύσεως τίίJν ναων :ι.ρόνους-τΟν

(;ον ϊσως αίωνα - (ώς είναι οί ιΙμβωνες των βασιλικιίη': Λαφνουσίων, 'Ολυμπίας, Άλιμούν

τος, πι{)ανως δε και Κορίν{)ου' βλέπε tlII' ύ.\'ωτέρω περιγραφιιν αυτιί)ν),11 ύ.ρ:ι.ικι1 δμως εΙς

τας λοιπιΊς βασιλικας {)έσις του ιΙμβωνος μαρτυρεί τΊ1ν έπικρατεστέραν εΙς τας έλληνικας

βασιλικας Μσιν. '11 εν τιρ μέσι!.! της [iυζαντινης [iασιλικiις της Καλαμπιίκας ϋπαρξις του

ιΙμβω\'Ος, ώς προερ:ι.ομένη εκ μεταγενεστέρας άναστυλιί)σεως δεν δύl'αται να ληφθΏ ύπ'ιίψιν,

κα{)όσον δεν γl'ωρίζομεν τΊ1ν {)έσιν αύτού εν τΏ ι1.ρ:ι.ικΏ βασιλικΩ·

2. 'Ύλη. Οί άμβωνες κατασκευάζονται έκ μονολίΊΊου συμπαγούς μαρμάρου Τι έκ πλα

κιί)\" ενίοτε δε είναι κτιστοί' οί τελευταίοι είναι πιOανι~τατα καΙ μεταγενέστεροι (ώς εν τΩ

βασιλικη 'Ολυμπίας) ϊι άνΙ1κουσιν εΙς ευτελη εξο:ι.ικα ναηδρια (ι,)ς F.v τη βασιλικΩ Άλιμούν

τος παρα τας 'Λ {)11νας).

3. Σχήματα και διακοσμήσειςτων άμβώνων. τι) σ:ι.ημα τιί)ι' ιiμβι~νων τιί)ν έλληνι

κων βασιλικων είναι όfιοιόμορφον, παρατηρείται δε εξέλιξις εΙς τΊ1ν μΟΡφΊιν αύτιί)ν κατι'ι τl]ν

διάρκειαν τού !ίου αίωνος. την άπλουστέραν μορφ11ν άμ[iωνος παρουσιάζει ό νεωστΙ εύρε-

1 Τού.; <Ϊ.~Iβ(ι)\'ιις τής Θεσσιιλο\'ίκη.; βλέπε έ" \νιιιfί,

AltclIr. ιι. 1»)';0;. KIInst, ε. ά Ι σεΙ 134 κέ, έ"3α καί ;, σχετική

περί α\ιcώ,' βιβλιογραφία. την C1νευρε6είοαν βάσl\' τού

ιίμβω\'ο; τοϋ άγίου Γεωργίου βι έ" ΒιιΙΙ. (ι corr. lιell. 19~O

ο. 29, είκ. 13·1-1. Ί'ό" αμβω,·α τέλος Τ;1'; Καλαμ:τάκας βλ.

έ" Γ. Σωτηρίυυ, Έ:τετηρίς 1;;1ς Έταιρείας τώ,' βυζω'τι"ώ"

σπουδώ", HJ29 (λε:ιτοlιεΡ;1 :τεΡΙΥιΗιφί),' είς ο. 302 κέ. ΚΗί

(1:τεικο"ίσεις cιύτoίι cιύτόOι είς είκ. [)1 7 χαί 1ί).

2 Βλ.]. \ν. Gro\\'foort, ~\' I'alestille Ε:φιοηιιίοl1 1"'HI1<1
(Βιιll. of tl1e Britisl1 Sc}Ioo! of :\rCl1. ίιι ]erι1siIlelll), 1929
a. 23 κέ.

3 Ί\:ι:oκcιταστασι" τοϋ (!μβω"ος τούτου βλέπε έ\' Ε~)ξerJ

] a}Ires}I. (1. (·,sterr. arcI1. [Ilst. 19:18 (τό\' έ" τέλει Τ;1ς μεi.i

της lΙί,'ακα).
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""ίκ. 7ϊ. •() άνι:ιιρr.()είς /ί.,ιιβωι ι iI' riJ purιtltxfi f1j;' Α1.f.ΙΡΟ:1Ο1J}lΟV

(-)"lο(l.ί.οl';χ'1;.

"'.
Ι

Ι

""

.-•

_j)ι~--

{)εις άμβων της εν Θεσσαλονίκη βασιλικης της Άχειροποιήτου (είκ. 77) 1. ουτος συνίσταται

όλόκληρος εξ ένος μαρμαρίνου ογκου και εΙναι κατεσκευασμένος είς σχημα 11μικυκλίου,

με{)' ού συνέχεται κα{) Όλον το πλάτος

κλίμαξ εκ τεσσάρων βα-Ο'μίδω\" έπι της

εξωτερικης επιφανείας του δια γλυφών

δηλούντα ι αί βάσεις και τα άπλά {)'ωρά

κια, ων διεσώ&ησαν τα κάτω μέρη.

ΊΌ αυτο σχϊιμα εχουσι και αί άνω

τέρω όμοίως έξ ένος συμπαγούς ογκου

γνωστοί άμβωνες της Θεσσαλονίκης

ουτοι εχουσιν δμως πλουσιωτέραν την

διακόσμησιν' είς το κάτω αυτών μέρος

ύπάρχει σειρα άβαitών κογχών, ό χαρα

κτηριστικος δηλονότι διάκοσμος δι' άμ

βωνας τού 5°" αίώνος, δστις αλλοτε

μεν εΙναι άπλούστερος (ώς τού άγίου

Μηνά) και {ιλλοτε πλουσιώτερος, ώς

παρατηρούμεν είς τα τεμάχια τού άμβω

νος τού άγίου Γεωργίου τα άποκείμενα

εν τό} Μουσείιρ Κωνσταντινουπόλεως και είς τι)ν άμβωνα της μεγάλης βασιλικης τών

{)εσσαλικών Θηβών, τl)ν συνιστάμενοΙ' ομως έξ ίδιαιτέρων πλακών (βλέπε τιιν λεπτομερη

αυτού περιγραφην άνωτέρω σελ. Κ7 κε. είκ. 107 - 12(;
, , , ] Ι' Δ" , )

και την εν ιν. . αποκαταστασιν .
Είς τούς δύο μάλιστα τελευταίους άμβωνας βλέπομεν

και μεγαλυτέραν εξέλιξιν είς το σχη μα' είς τούτους ύπάρ

χουσι δύο κλίμακες δι' άνοδοΙ' και κά'θοδον,α'ίτινες συμ

πτύσσονται λίαν προσφυώς εν 11μικυκλίιρ δι' οίκονομίαν

χώρου' δμοιοι άμβωνες δεν παρετηρήΩησαν μέχρι τούδε.

Λ'ίκ. ϊ8. Κιίιοψι; ιή; βιίσεω; ϋ..ιι6ωι·ο; ιού ιίΥΙΟΙΙ

/Ιημητρίοιι (-)εοοαί.ω·Ικη;.

ΛΊ'κ. ~!I. 'Ι/ βιίπι; ι'i.μβtjΗ'ος Hj: βαοιί.ιχιί; ιού ιίΥΙΟΙ: ,ιΙημψρίοι]

(11:0nιιΙ.οl·/κη;.

Είς τας βασιλικας ομως της 'Ελλάδος i'χομεν και fIeQIl σχιιματα ιίμβώνων. Κατα Hl;
άνασκαφας τού ιίγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης άνεύρομεν επι τοί, σημ€ρινOϋ δα;rέδου βάσιν

1 'Λ\'ευρέ3η είς (;'νασχαφα; {)Αό τού 'Εφόρου Λ. ΞυγΥο.10ύλου, είς ο,' οφείλετιιι καί ;ταρατι3εμέ\"η είγ,<ι')\"
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άμβωνος (εΙκ. 78· 79) ώς καΙ tμlΊματα τού σώματος αύτού, ητοι μαρμαρίνας πλάκας, προερ

χομένας έκ των -&ωρακίων της κλίμακος καί χρησιμοποιη1Jείσαςύπο τωνΤούρκων είς το νεώ

τερον δάπεδον.Το σχημα τού άμβωνος τούτου εΙναι ιίκτάπλευρον,συνεχόμενονκατα την μίαν

πλευραν με προεξοχην άκρωτηριασ-&είσαν,ητις ητο ή βάσις της κλίμακος. Το σωμα τού

άμβωνος δενΜ ητο όλόκληρον μονόλι-&ον άλλ' έκ πλακων (τούλάχιστον τα έκατέρω1Jεν της

κλίμακος -&ωράκια έσχηματίζοντοέξ Ιδιαιτέρων πλακων).

'Ομοίως πολυγωνικον σχημα έχει και ό άμβων της βασιλικης της Ι [ριιΊνης'. τού όποίου

διεσώ-&η σχεδον άκεραία ή μονόλι-&ος κλίμαξ καΙ η ιίκτάπλευρος βάσις, ώς καί ό άρχαιότε

ρος πάντων άμβων της βασιλικης των πέντε Μαρτύρων έν Salol1a (40υ_1)ου αίωνος) κατε

σκευασ μένος έκ πλακων 2.

Άπο τού 60υ αιωνος, φαίνεται, δτι έπεκράτησεν ή μορφη τού άμβωνος της (ίγίας Lοφίας

Κωνσταντινουπόλεως, το γνωστον δηλονότι σχημα των άμβώνων, οϊτινες έχουσι το κύριον

σωμα περίπου κυκλικόν, έκατέρω-&εν δε εύ1Jείας προεξοχας δια την προσαρμογην των δύο

κλιμάκων προς άνατολας καΙ δυσμάς. Το σωμα των άμβώνων τούτων έχει το κάτω μέρος

άλλοτε συμπαγες καΙ άλλοτε στηριζόμενον έπί κιονίσκων (ώς εΙναι οΙ άμ βωνες: l)αβέννης,

Ml1ral1o, άγίου Νικολάου Μύρων της Λυκίας, Νικαίας, Καλαμπάκας κ. άλλ.).

Ι Βλ. έν \\'i.g_nd. Pri.n., B<rIin. 1904, .Ιχ. 088. 2 Βλ. Ι»·ι'·" Rεcb<rcb.s iι 5_lon•. i. ά.•Ιχ. 80.
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Δια της άνωτέρω συνολικης έξετάσεως τών μέχρι σι'ιμερον γενομένων γνωστών παλαιο

χριστιανικών βασιλικών τών έλληνικών χωρών κατα τα κύρια αυτών σημεία, ην έπεχειρήσα

μεν ένταύ{}α ώς άναγκαίον συμπλήρωμα της έν τη ΠΡΙ(ΗΙΙ ήμών μελέτι] έκ{}έσεως τών

άνασκαφών τών χριστιανικών Θηβών της Θεσσαλίας, νομίζομεν, ότι παρέχομεν ίδέαν τινα

της παλαιοχριστιανικης τέχνης της Έλλάδος, ητις παρέμεινεν αγνωστος μέχρι τούδε.

'Η έξέτασις τών μνημείων τούτων περιωρίσtJη ένταύ{}α μόνον είς τήν άρχιτεκτονικήν,

ήτοι είς τήν κατάταξιν τών έλληνικών βασιλικών άπο άπόψεως τύπων και είς τήν διάταξιν

και τήν μορφήν τών μερών αυτών, ίδιαίτατα δε τού ίερού βήματος τών παλαιών έλληνι

κών εκκλησιών.

ΤΟ σπουδαίον σημείον της διακοσμητικης γλυπτικης τών παλαιοχριστιανικών βασιλι

κών δεν έξητάσαμεν ένταύ{}α' ώς δείγμα μόνον της άξιολόγου ταύτης διακοσμητικης γλυπτι

κης τών κυρίως έλληνικών χωρών περιοριζόμεtJα να έπιδείξωμεν τον πλούσιον γλυπτικον

διάκοσμον τών δύο χριστιανικών βασιλικών τών tJεσσαλικών Θηβών, τήν περιγραφήν και

έρμηνείαν τού όποίου έπεχειρήσαμεν είς τήν πρώτην ήμών μελέτην.

'Επίσης δεν έξετάζομεν ένταύΙΙα και το ετερον σπουδαίον σημείον της διακοσμήσεως

τών δαπέδων τών ναών δι' άξιολόγων μαρμαροtJετημ«των, ίδιαίτατα δε δια ψηφιδωτών,

ατινα δύνανται και τον ετερον κλάδον -τήν παλαιοχριστιανικήν ζωγραφικήν έν Έλλάδι

κατα το μάλλον η ήττον να διαφωτίσωσι. Λείγματα μόνον και έκ τών διακοσμήσεων τούτων

παρεtJέσαμεν άνωτέρω.

'Ελπίζοντες να προβώμεν είς δευτέραν δημοσίευσιν τού συνόλου τού ύλικού τούτου,

όταν, ώς είπομεν και έν άρχη, ή έξέτασις τών όλονεν έρχομένων είς φώς άξιολόγων παλαιο

χ(!ιστιανικών μνημείων της Έλλάδος συμπληρω{)ii, έκ{)έτομεν ένταΜα τα έκ της άνωτέρω

γενικης έξετάσεως αυτών δυνάμενα να έξαχ{)ώσι συμπεράσματα:

]. Αί παλαιοχριστιανικαι βασιλικαι της 'Ελλάδος ώς προς τήν κα{}όλου άρχιτεκτονικήν

των (καθώς και ώς προς τον γλυπτικόν των διάκοσμον) διατηρούσι μέχρι τού 6°u αίώνος

κα{}αρώτερον αλλων χωρών τας lλλψικάς μορφάς, τους χαρακτηρας δηλονότι της πρώτης

έποχης (έξέχουσαν ήμικυκλικήν άψίδα, ύπεριρα, αϊ{}ρια, πρόπυλα) και μόνον είς τους μετα

τον Ίουστινιανον χρόνους άπομακρύνονται βα{}μηδον τών άρχαίων τύπων.

2. '1-Ι "ιπειρωτική Έλλας και αί έλληνικαι νησοι άνέπτυξαν -έντος τού πλαισίου πάν

τοτε της παλαιοχριστιανικης τέχνης - άξιόλογον έI'ιαίω' τέχl'Ψ έχουσαν είς ίκανα σημεία

ιδίους χαρακτήρας (τους άδιαιρέτους νάρ{}ηκας, τα τρίστφα αϊ{)ρια, τήν τοιχοδομίαν κ. α.).

τας βασιλικας της Έλλάδος συνδέουσι βεβαίως πολλαι όμοιότητες προς τας συγχρό

νως άνεγερ{}είσας f.λληνιστικας βασιλικας της Αίγύπτου, Παλαιστίνης και 'Ιταλίας, τήν

μεγαλυτέραν έν τούτοις συγγένειαν έχουσιν αύται προς τας βασιλικός της Κωνσταντινουπό

ί.εως και τών παραλίων της Μ. Άσίας, πολλα έκ τών σφζομένων εισέτι παλαιοχριστιανικών

κέντρων της όποίας παρέχουσιν άκόμη ευρυ στάδιον έρεύνης.

Αί μεταξυ τών έλλαδικών και έλληνιστικών μικρασιατικών βασιλικών διαφοραι εΙναι

έλάχισται και δεικνύουσιν είς ήμάς τήν στενήν όμογένειαν τών χωρών της ευρωπαϊκης

'Ελλάδος και τών άκτών της δυτικης Μικράς Άσίας κατα τήν παλαιοχριστιανικήν έποχήν.
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']-1 συγγένεια αϋτη των μνημείων της Έλλάδος, Κωνσταντινουπόλεως και Μικρας Άσίας

κατα την πρώτην έποχην δεν είναι βεβαίως νέον τι δια την ίστορίαν της αρχιτεκτονικης,

αλλ' ϊιδη δια του νέου τούτου κατα τΙ) πλείστον ύλικού αί σχέσεις α{,ται κα(}ίστανται έναρ

γέστεραι, Υι δε έξέλιξις τών τύπων αμοιβαίως συμπληρούται.

3. Αί έλληνικαι βασιλικαι είναι αξιολογωτάτη συμβολ1Ι και είς τΙ) πρόβλημα της δια

μορφώσεως τού Ιερού βήματος, ίίτις συνεβάδισε πάντοτε πρl)ς την βα&μιαίαν διαμόρφωσιν

της χριστιανικης λατρείας και ίδιαιτέρως της Θείας Λειτουργίας.

Άν και συγκρίσεις τών ίερατείων τών βασιλικών της Έλλάδος προς ετερα σύγχρονα

μνημεία αλλων τόπων είναι σήμερον δύσκολος, κω'}όσον δεν εχουσιν είσέτι και απl) της από

ψεως ταύτης πολλα τών παλαιοχριστιανικών μνημείων έρευνη(}η, δυνάμε1!α έν τούτοις νι!

είπωμεν, (;τι ή παρατηρουμένη ποικιλία είς Τ1]ν μορφ1]ν τούίερατείου τών έλληνικών βασιλι

κών {}α συντελέση μεγάλως είς Τ1]ν πληρεστέραν κατανόησιν της κατα τι\ν 40\' και 5°" aiful'a

γενομένης διαμορφώσεως της χριστιανικης λατρείας, (ος και της αποκρυσταλλώσεως αυτης

κατα τl)ν 6°" αίώνα, ιJπότε πράγματι παρατηρείται ίιτι αρχεται να έπικρατη ι] δμοιομορφία

εις τα μέρη του χριστιανικού ναού.

Αί έλληνικαι χώραι πρέπει τού λοιπού να συμπεριληφ{}ώσι μεταξυ τα)ν ακμαζουσών

έπαρχιών της παλαιοχριστιανικης έποχης και δύναται ή τέχνη των να τε(}ϊl παραλλljλως πρl)ς

την τέχνην την αναπτυχ{}είσαν απl) τού Μ. Κωνσταντίνου μέχρι τού 'Ιουστινιανού είς τας

λοι.:τας έπαρχίας τού ανατολικού και δυτικού Κράτους. Αί χριστιανικαι βασιλικαι της Έλλά

δος, αί πλείσται τών ιJπoίων είναι έπιβλητικα κτίσματα, πλουσιώτατα διακεκοσμημένα και

δι' εργων γλυπτικης και ζωγραφικης, cl)ς δεικνύουσι τα γλυπτικά των λείψανα και τα ψηφι

δωτά των δάπεδα, περιβαλλόμεναι συνή(}ως και υπl) πολλών προσκτισμιίτων (βαπτιστηρίων,

σκευοφυλακίων, κατηχουμενείων, λουτρών κ. α.) ειναι μαρτύρια της μέχρι τών χρ6νων τού

'Ιουστινιανού καλλιτεχνικης ακμης και της σημασίας και της δριίσεως της μεγάλης αποστο

λικης εκκλησίας της Ί~λλάδoς.
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ΠΙΝΑΞ TOnQN

Άγχίαλος (Νέα) 1 κέ, 12, 13, 14, 17,52, 69, 166,
176, 181 (βλέπε και Θηβαι /}εσσαλικαί).

Άδριανούπολις 174.
Ά/}ηναι 22, 162, 165, 167, l(ί8 κέ, 170, 197, 208

κέ, 217, 218, 220, 223, 232, 233, 234, 236,
239, 243.

Αϊγινα 162, 166, 194,221,225,228,230,231.
Αίγυπτος 54,81,161,167, 170, 197,205,209,

212, 214, 216, 226.
'Άκετσι 1 κέ, 15 (βλ. και Θηβαι Φ/}ιώτιδες).

Άλγέριον 217, 235.
Άλιμοίίς 165, 176, 195, 215, 2iJO, 234, 237, 244.
Άλμι'ρος 5 (σημ. 2), 9.
'Άλως 2.
Άντιόχεια 72, 228.
Άργος 162, 165, 167.
Άργαλα (Λέσβου) 176, 190,218,219,228.
Άργαλαστη (Πηλίου) 166 (βλ. και Λάϊ).

Άρκασία (βλ. Κάρπα/}ος)

'!\'ττικη 184, 185, 233, 236.
'!\'φεντέλλη Λέσβου) 176, 18.9 κέ, 214, 217, 220,

225, 228, 231.
Άrρρικη (βόρειος) 41 (σημ. 1),51, 20f),220, 227

(σημ. 2), 230.

Becanιyon 235.
Βελεγεζητία 8 %έ.

Βέροια 162.
Βιέννη 23,).
Βόλου (Μουσείον) 52 (σημ. Ι), 14:\, 14Η, 182
Boυl~ρωτoν 162, 166.

Ι'άζα (1Iαλαιστίνης) 22:3.
Ι'εράκι (Λακωνίας) 165, 16ί.

Ι'έρασα (Παλαιnτίνη;) 16,41,51,244.
!'λυφriδα (παρα τας 'λl~ήνα;) 1G:" 176, 1Μί, 225,

228, 230, 232.
Ι'όμφοι Κ

Ι'όρτυς η !Όρτύνη (Κρήτη;) 28, 162, 16:3
C;r;ιr1o 39, 214, 22R.

Δαλματία 77, 170, 224, 242.
Δαφνούσια (Λοκρίδος) 124,165,197,207 κέ., 220,

223, 227 κέ., 286,247'
Δελφοι 57, 165.
Δημητριας (Θεσσαλίας) 3, 6, 8, 166, 176, 181 κΙ,

215,217, 220.
Δίον (Μακεδονίας) 57, 166, 174,180 κέ., 215.
Δωδώνη 164, 16β, 197, 198, 203κέ, 210, 231.

ΈλάΤΗα 162.
Έλευσις 1β4, 165, 176, 18.1κέ., 214, 217, 219,234.
Έπίδαυρος 164, 165, 197, 198 κέ., 201,203,209,

210, 217, 218, 21!1, 220, 223, 228.
Έρεσσος (Λέσβου) 176, 188 κέ., 214, 217, 220.
Ευβοια (βλ. Λίμνη, Χαλκίς).

"Εφεσος 6, 37, 51, 55,70,77,84, 102, 133,203,
219,225, 226, 227, 284 κέ., 239, 241.

Θάσος 162, 166, 197,210 κέ., 223,230.
Θεοτόκου (/}έσις Πηλίου) 166, 176, 182 κέ., 215,

219, 220, 234.
Θεσσαλονίκη 8, 9, 51,66,66,67,77,82,87,91,

96,1:14,162, ](j6, 174,Ι76έκ., J7I κέ., 197,
209, 2JJ κέ., 214,215,216,217,219, 222,228,
229, 235, 238, 242, 248 κέ., 245 κέ.

Θηβαι (βοιωτικαι) Ιβ2.

Θηβαι (/}εσσαλικαι) 4, (ίκέ., 8, l.1κέ., 17,45,162,
166,167,173,176,181,203,207,217,218
219,220,222,223,22-1,227,229,231,234:
23::', 236, 237, 242.

Θηβαι (Φl1ιώτιδε;) 2 κέ., ::., 14.
Θήρα 162, 161J.

'Ιάλυσος (Ι'όδοι') 1βί.
'Ιλλυρικον 162.
'Ιταλία (βλ. Ρώμη, Ραβέννα)

Καλαβρία 210.
32
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250 ΠΙναξ Τόπων ΑΕ 1929

Κα1.αμπάκα (Θεσσα1.ίας) 238, 244, 246.
Κα1.ύβια Κουβαρά, 165, 176, 185 κέ.

Κα1.ατ-Σεμαν 187, 214, 2ω (β1.. καί Συρία)

Καραμπας 2, 14, 83.
Κάρπαδος 166, 176, 220.
Κάρυστος 162.
Κέρκυρα 162, 166,176,187 κέ., 217,218,220.
Κεφαλληνία (β1. Σάμη).

Κεγχρεαί 162.
Κέως 166, 168.
Κι1.ικία 177,198.
Κόρινδος 54,59,102, 162, ωά, ΙΙΙ7 κέ, 204,214,

221, 234, 239, 244.
Κορώνεια 162.
Κρήτη 162, 193 (βλ. καί Γόρτυς, Λεβήν).

Κύζικος 109.
Κύδηρα 166, 167.
Κωνσταντινούπο1.ις 6, 26, [,4, Μ>, 57, 59, 63, 66,

71,74,75,76,77,82,97,108, 109, 123, 164,
216, 221, 225, 227, 228, 237, 239, 245.

κως Η>2, 166, Η>8, 220.

Λάϊ (Πη1.ίου) 166, 17(., /82, 194.
Λακεδαίμων 162.
Λάρισσα 6, 7, Μ, 162.
Λεβήν (Κρήτης) 162, 176, 1!ΙΗ, 214,217.
Λέσβος, 162, 16(., 1Η8 κε, 214, 217, 220 (β1.. καί

Άργα1.α, Άφεντέλλη, 'Ερεσσός).

Λήμνος 162, 16(., 19.~ κέ.

Λίμνη (~ύβoία;) ω,-" 220.
Λοκρίς βλ. Δαφνούσια.

Μαγνησία 3.
Μαντίνεια, 16f), 1fii.
Μεγά1.η βε1.ανιδια (λιιτομείον Θεσσα1.ίας) 52, ί[•.
Μεγα1.όπο1.ις 162.
Μέγαρα 162.
Μεσσήνη 1fi2.
MettlaclI 235.
Μη1.0ς 162, 166, 16ί, 220.
Μιαφαργίν (Μεσοποταμία;) ί2.

Μι1.ήνα (Πη1.ίου) 220.
Μί1.ητος 184, 199, 214,219, 22Κ.

Μικρα Άσία 41,51, 6fi, 7ί, 11ί, Η>ί, 19ί, 214,
21 Μ, 220, 244, 246.

Μι1.άνον lί4.

Mιριαμi,ί. (Σελευκεία;) 244.
Μπρομύρι (Πη1.ίοι') 1(;(. βl.. καί Θεοτόκο,'.

Μ;;ρα (βl.. Μ, 'Ασία).

Μυστράς 74, 225.
Murano 246.

Ναύπακτος 162.
Νεμέα 165, 167.
Νεοπάτραι 8 (σημ. 1).
Νίκαια 6, 67, 77, 178, 246.
Νικομήδεια, 109, 143.
Νικόπο1.ις 5 (σημ. 1),45, 119,121\, 124, 162, 163,

166,197,201 κέ. 206 κε., 214, 217, 218, 220,
224 κε., 227, 228, 22!Ι, 21\1, 21\5.

'Ο1.υμπία 27, 28, 82, 119, 1Μ, 165,172κέ. 228,244.
Ό1.υμπος (Λαυρεωτικός 'Αττικής) 28, 54,124, 165,

184 κέ., 220, 228,230, 231, 244.
Όπο;;ς )(12.

Πα1.αιόπο1.ις (Κερκύρας) βl.. Κέρκυρα.

Πα1.αιόπο1.ις (Κυ3ήρων) β1.. Κύδηρα.

Πα1.αιστίνη 26, 41, 51, 167, 197, 218, 224.
Παραμυδία 166, 19ί, 204 κε., 214, 215, 244.
Πάρος, 41, 133, 170,219,225,228, 23Κ
Πάτμος 162.
Ι/άτραι 162.

! Πε1.ασγιωτις 14.
Πέλλα 162.
Πέργαμο; 184, 21(1.
ΠέΡΥη (Παμφυ1.ίας) 209.
Π1.αταιαί 162.
Pola 12Η, 11\8, 242.
Ι/ριήνη (β1.. Μ. 'Ασία)

Πόρτα ΠαναΥ!α (Θεσσσα1.ίας) 225.
Προκόννl]Oο; !Ι, 52, ί6.

Ι/ύδνα 162.
Πύρασος 1, 2, 3, 4, ,-" 8, 11, 11\, 111, 139.

l'αβέννα4[), 54, 55, (;2, ί2, ίί, ί8,81,82,21\1, 243.
Ι'όδο; 162, 163, 166.
Ι'ώμη 26, 28, 3ί,39, 41, 4!I, 61\, ί2, ίί, 182,

19ί, 21 κ, 223, 22Κ, 241, 244, 24Ι;.

Sabratlla (Τριπο1.ίτιδο;) 1ίΟ, 230 (σημ. 2).
Salona 41, 4ί, ί2, ίί, 82, 121'1, lίΟ, 214, 22Κ,

233, 235, 246.
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ΑΕ 1929 Ωί,ας Τόπων 2Μ

Σαγαλασσος ~Oo, 209.
Σαμαρίνα (Μεσσηνίας) 220.
Σάμη (Κεφαλληνίας) 162, 166, 167.
Σαμο3ράκη 162.
Σάμος 162, 166, 168, 2 ι 4.
Σεργιούπολις (Μεσοποταμίας) 174.
Σίκυνος 168.
Σινά 187, 214.
Σκάρφια 162.
Σκόπια 162.
Σμύρνη 40, 184, 206, 219.
Σπαλάτον 07.
Στόβοι 26,28,01,00,66,67,71,72.81,124,162,

166, 174, /78κε, 210,220,222,228,230,244.
Συρία 39,41,47, οΙ, 72,81,82,167,172,214,

210, 216, 217, 220.

Τανάγρα 162.
Tebessa 38 (σημ. Ι) ΟΙ (βλ. και Άφρικη βόρειος).

Τεγέα 162, Ι 60, 167.
Τσάγεζι (Θεσσαλίας) 04, 09, 74.
Torcello 228.

Τούμπα (βλ. Θεσσαλονίκη).

Τρίκκαλα (Τρίκκη) 8, 162, 166.
Τύρος (Φοινίκης) 41.
Τσιγκέλι (Θεσσαλίας) ο, 9.

Ύπάτη 160, 186 κ~ 214, 217, 21Κ

Ύψηλομέτωπον (Λέσβου) 176, 19ΙΙ κέ, 21s, 230.

Φανα (βλ. Χίος).

Φάρσαλα 8, 143.
Φ3ιώτιδες Θη βαι (βλ. Θη βαι).

Φ3ιωτις 14.
Φίλιπποι 162, 163, 174.
Φιλιππούπολις 174.

Χαλκις Μ, 134, 162, 160, 167.
Χερσόνησος (Καυκάσου) 226.
Χερσόνησος (Κρήτης) 166.
Χίος 162, 166, 176, 1.91 κΙ, 2Η, ΠΟ. 232,

239.
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ΠΙΝΑΞ nPAfMATQN

(ό..,όματα: μερών τών ναών, άρχιτικτο\'ικών και διακοσμητικών μεΙώ". (J.tμάτω" κ.α. - Ο(}ΟΙ lttroverlHot)

Άγαλμάτια (χριστιανικα) !19 κΙ

Α'ί3ριον 36 κέ. f>f>, 11 i\ κέ, Ι !Ι!Ι, 207, 21 ί κέ.

Άήρ (βλ. βηλα).

Άκάν/}ου (μορφαί) ;,3 κέ, f>9, 62 κέ, Ι;7 κέ, 1<0,
90, 172.

Άμβωνες 28, 8ί κέ, 96, 1ί3, 177, 179, 18:\ I!lf>,
20f>, 208, 210, 237, 24.'1 κέ.

Άμνος 99, 100, 22;\.
Άμφίιtυρα (βλ. βήλα).

Άν3έμιον 71, 72, 7Η, 82, 86, !ΙΟ.

Άποδυτήριον (βλ. βαπτιστήρια).

Άστράγαλος Η2, Η3, 74, 7f>, 87, 9Η, 9f>, !ΙΚ

Aiίλειoς οΙκος (βλ. βαπτιστήρια).

Άψίδες 37, 45, 4Η, ΗΗ, IΙΙΙ κέ, 173, Ι!ΙΙ,

214 κέ.

Βάιtρα (κτιστα δια καιtίσματα) 119,24;: (σημ. :»).
Βάπτισμα 44.
Βαπτιστήρια 4 Ι κέ, 128 κέ., 171<, 180, 11<4, 1!Ι!Ι, 207,

21Η κέ.

Βάσεις κιό,'ω,' 28, Ι 1Η, 21.; κέ.

Βάσεις τραπεζ<ίιν 10 Ι.

Βήλα 3i\, 4Η, 22f>, 241 κΙ

Βήμα (ίερον) 24, 2Η κέ, 21<, 11 !Ι, 12 Ι, \ίΟ, 11"2,
183, 18!1, 207, 221 xf.

Γαζοφυλάκιον 41 (σημ. 1).
Γείσα 70 κέ, 7Η κέ, Ι Η7 κέ.

Γυναικωνίτης (βλ. Ύπερι!,α).

Δαπέδων (βασιλικόιν εϊδη) 21;, 32, Η4, ;;7, 41ί, "11,
113,119,122,128,132, Ι!ΙΟ, 1%,201,203,
201<, 21!1 κΙ

Δάφ>'η (διακοσμ. θέμα) [)!ι, 1<4, ΙΜ, Ιi\ι ..
Διαχονικον 4 Ι ι 47 ι 125 (βλ. χαί σκει ι οφ1 1 ί.<ίκια).

Διαστάσεις (βασιλικών) 214, 21;,.
Διαταγαι (αποστολικαη βλ. Κω'όνες.

Δελφίl'ε; (διακοσμ. Itέμα) 1<1;

Έγκαίνιον 26, 125 κέ., 178, ι 8f>, 2ΗΙ; κέ.,

Έγκάρσιον (κλίτος) Ι ,'JIί κέ., 1!Ι!Ι, 203 κέ., 20(; κέ.,

221.
'Έδραι (πρεσβυτέρων) 123, 177, 17!1, 190, 201,

227 κΙ (βλ. και Itρόνοι δεύτεροι).

ΕΙκονοστάσιον 169, 22,).
Εϊσοδοι (λειτουργ. δρος) 114, 22/, 22f>.
'Έλικες (διακ. Itέμα) 53, 54, Η6, Η7, 72.
Έπιγραφαι 3, 4,5, (; κέ., 12, 15, lί, 34, 36,45,

78, 1ω, 117, 111<, 126, 1.'1,,1 κέ., 187 κέ., 223.
Έπιδρομαι (σλαβικαι) 7 κέ., 164.
Έπιιtήματα 28, Μ, 3Η, f>'>, f>9, ()2, ,;3, 65 κέ., 67,

134 κέ,

Έπίκρανα 29, 55, 57, 63, 60.
Έπιστύλια (εi'ι3έα) 1(;9, 170.
Έστίαι 44, 130 κέ.

'Εσώτερος οΙκος (βλ. βαπτιση'ιρια).

Θρόνος (έπισκόπου) 20, 44,121,124, 22ίκέ., 22,'1.
Θρόνοι (δεύτεροι) 12:1, 22ί, 229 (βλ. χαΊ ί'δραι

πρεσβυτέρων).

Θωράκια 21i, 2R, 37, ί(ίκέ., 11f>, ι \(j, 122, 12Η,

133, 136 κΙ

Θωράκια (αμβώνων) 8f>, 90 κέ., 9Η, 24().

'Ιερατείον (βλ. βήμα ίερ"ν).

Κα3έδρα (βλ. Itρόνος έπισκιίπο,,),

Κάλαμος (λειτ. ί,ρος) 12;,.
Καλος Ι10ιμή" 72, !Ι!Ι.

Κανδήλαι (ύιίλιναι) \05, 101;.
Κανόνες (έκκλησιαστικοι) 124,220, 221; (σημ. 1).
Κατιωεσις (βλ. έγκαίνιον).

Καταπετιίσματα (βλ. βιίλα).

Κατηχούμε"α 1i\0.
Κέραμοι 105.
Κιβώριον 24, 12Ι;, 1(10,237 κΙ

Κίονες 28, 3Η, 59, Η7, Ι Ι Η, 128, 2ω κΙ

Κιονίσκοι (άγίας Τραπέζης) 24, 21;, 125, :!ΗΙΙ κέ.
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ΑΕ 1929 rιΙ"α~ Πραvuάτω" 253

Κιονίσκοι (παραθύρων) 2~1 κε, 61; κε.

Κιονόκρανα (θεοδοσιανα) 28, 54, 58 >.ε, β8, ιiU,

95,98, 134.
Κιονόκρανα (Ιωνίζοντα) 31, 40, lί·/ κε., β~, Ι.'!Η κε.

Κιονόκρανα (κοριν3ιάζοντα) ;\(;, :;Η κε, 5ί, (;3, /17,
133, 134, 18ί.

Κιονόκρανα (μετιl λεοντοκεφαλόΊν, ζφων κλπ.) :14,
60 κε.

Κισσός (διακ.3έμα) 57, 5~1, ίί, ίι-.

Κ ιστέρναι 37, 45, 115.
Κληματις (διακ. ,'}έμα) β4, (;;), ί8, 22;;.
Κλίμακες (αμβωνος) 8 ~ κε., :14:; κε.

Κλιμακοστάσιον 45 (βλ. και ύπερrΡα).

Κλίτη (βασιλικών) 21δ.

ΚόΥχαι (αμβώνων) 91 κε, !J9, 24f>.
Κόγχαι (βαπτιστηρίων) 44.
Κρύπτη (βλ. Μαρτύρια).

Κυμάτια (διακ. 3έμα) /17, 71, ί2, !),\ "1;1.

Λατομεία 52.
Λουτρα 49 κε.

Λύχνοι 103 κε.

Μαίανδρος (διακ. θέμα) 1'2, 1\4 κε.

Μαρμαρ03ετήματα 2ί, 33, ;;4, 44, 11Η χΕ. (βλ.

και δάπεδα).

Μαρτύρια (τάφοι μαρτύρων) 102, 124 (σιιμ. Ι),

179, 1~12, 198,209,212,215,228,235, 2Η!lκε.
Μονογράμματα 32,06, ίί, 80, ΙΙ4, 10:1, ΙΟί, ΙO!l,

116 κε. 136.
Μυστικη (λατρεία) 124, 22/.

Νάρ3ηκες 33 κε., 117, 21/ί χε.

Νομίσματα lΟί κε.

'Οδόντες (δια. θέμα) ί2 Ζε.

ΟΙκήματα (βί.. Προσχιίσμαω).

'Ορόσημον 12.
ουρανός (αμβώνων. χιβωρίων) !15 Ζε., ~II\, 2H~.

'Οχετοι 3ί, 115, 129, 130.

Παράθυρα 28 χε. 211ί.

Παρα:rειάσματα (βλ. βηλα).

Παρασιάδες (μαρμάριναι) [,5 κε.

Παστοφόρια 125, 22ΙΙ κε., 225.

Πέπλον (βλ. βηλα).

Περι3υρώματα 83 χε.

Πεσσίσκοι 26, ίΟ, 100, 113, 127 κε., 203.
Πεσσοι 191\, 204, 205, 208, 211, 215.
Πήλινα 103 κε.

Πρεσβυlέριον (~λ. βημα 1ερόν).

Πρό3εΙllς 125, 225 (βλ. και βημα 1ερόν).

Πρόπυλα 39 χε., 6ί, 114 κε., 218.
Προσχτίσματα 40 χε., 128 χε., 218 κε.

Π τηνα (διακ. 3έμα) 79, 80, 83, 84, 10;\, 153, 223.
Πύλαι 13,28, 3Ι;, 83 χε., 114, 211ί, 223.
Πύργοι 13, 4ί, 21ί.

~αρκoφάγoι 4, 15 κε., 28, ί2, ί8, 142 κε.

~κευoφυλάκια 45 χΕ., 104, 130 (βλ. και προσκτί-

σματα).

~oλέα 2(; κε., 126 κε., 22/ί.

~τάμνoι 40, 105.
~Iέγασις 37, 49, 21/ί.

~τέφανoς (διακ. 3έμα) ί8, 1:14, 135.
~τυλoβάται 28, 34, ;;9, ί6, 118, ι ί3, Ι ί4, Ι ί7.

~ύν3ρoνoν 2Ι;, 123 κε., Ι ίΟ, 11\9, 2ΙΙΙί κε. (βλ. και

3ρόνοι, έ'δραι).

Σφραγίδες 105.

Τάφοι (άπλοί) ~I, 14 κε.

τ"φοι μαρτύρων (βλ. Μαριύρια).

Ταώς (δια. 3έμα) 82, 83, 103.
Τέμπλον 189, 194, 222 κε.

Τετράβηλα (βλ. βηλα).

Τετράκογχοι (ναοι) Ι ί3 κε.

Τοιχοδομία 22, 113, 118, 205, 2J.'1 κΙ

Τόξα (κιβωρίων μαρμάρινα) 98, 23ί.

Τόξον (ανακουφιστικόν) 2ιιi.

Τόξον (θριαμβευτικόν) Ι 98, 1\19, 20ί, 208.
Τράπεζα (άγία) 24, 2Ι\, 125 κε, 195, 2' Ι, 229 κε.

Τράπεζαι (μαριύρων - αγαπών) 102, 2Η4 κε.

Τράπεζαι (νεκροδείπνων) 102, 2Η;ί κε.

Τράπεζαι (προθέσεως) 101, 2i!H κε.

Τρίβηλον 3;; κε, Ι lί, 11\;;,24;\.
Τρίκογχοι (βασιλικαί) 203 κε, 2ΙΙ,; κε.

Τρίκογχον (1εΙ'όν) 18ί, 214.
Τρίφυλλα (διακ. θέμα)ιi5, ίΙ;, ίί, 80, 82, '01, 133.

Ύάλινα 10;> κε.

'Υδρόβια (διακ. θέμα) 133.
'Ύμνος τρισάγιο; 107.
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254 ΠΙναξ ΠραΥμά.ων ΑΕ 1929

Ύπέρ&υρα 36, 83 κε.

Ύπερψα 29, 45, 47, 58 κε., 65, 119, 191,216.
Φωτιστήριον (βλ. βαπτιστήρια).

Φατνώματα (αρχαία χρησιμοποιηδέντα ώς δωρά·

κια) 201, 203.
Φιάλη 37 κε., 115 κε.

Φοινικοειδη (διακ. δέμα) 93, 138.
Φολιδωτα (κοσμήματα) 82, ΙOI.

Φρέατα 37, 45.
Φυλακτήρια ΙΟ7.

Φωτισμος (βλ. πύλαι, παράδυρα).

Χορβανας 41 (σημ. Ι).

Χρίσμα (βλ. βάπτισμα).

Χωνευτήρια 47.

Ψηφιδωτα δάπεδα 21!1 κε. (Ρλ. καί δάπεδα).

'Ωραία πύλη 170.

ΔΙΟΡΘΩΤΕΑ

γράψε: Είκ. IΟΙί20 άl'τί: Είκ. IΟΙ; (ε\' σελ. 88)
5 0,03 Ο.ω.'!.

6 19. 18.
28 18. ΗΙ.

ω 25. 21;.
32 26. Ίϊ.

2U\ 13 2. :1.
217 4 ΙΙαλαιοχώρας Ila.J.α.ιοπ<ίί.εως.

217 εναντι στ. 24 της βασιλικής IlΗλαιοχώρας γρ(ί.φε: ηις βασιλικής ΠιιJ.αιοπιίί.εως.

221 στ. 17 είς (ε{κ. 49) πρόσ6ες: (είκ. 49, Ε\·θα οιιωζ δέν άποδίδεται έπακριβώς τό

ίερόν βημΙ1 καί Ιδίως αί διαστάσεις τών διόδων Προ6έσεως και Διακο"ικου).

243 στίχο 33 μετά τή\· φράσιν: τού άγίου Μηνά Θεσσαλονίκης πρόσ6ες: ιί έιιρος

(έκ ιου νι.ιου της ιί,. ~'oφίaς προερχόμενος) φυ.lάσσεωι είς ιιJ '()Oωμa.νικι~l'

,\Ιουοειον ΚωνΙπόλεως, (ου ιριΊου δέ (άντί τού δευτέρου).

245 στ. 17 άντί: (ώς τού άγίου Μψ'ά) γράφε: {t;J:: του (ί:,ιΌυ Μt}I'Ιί καί ιίγ. 2'οφι'αςj,

195

::,λ. 93 στίχ.

107
190
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Δημοσιεύματα τής Άρχαιολογικής Έταιρείας

(1837 - 1930)
Δραχμ.

1. Άρχα,αΙαΥ<κή ΈφημιρΙς 1837-1930 (ΑΕ 1·69: πρβ. πινάχιον παρά (Β. Λεονάρδφ), ΆρχαιολΟΥιχης

έφημε~ίδoς λεΙίχωμα, σ. 1 - 3). Σχημα 40ν .

(Περίοδος Α'): εόμος 1-16 (1837-1860).

1837-1843: εευχη α'· ιβ" ΙΥ' (χαί ιδ'), ιε' (εε"χος IF' ίδιον δέν έξεδόitη), ιζ'- xit" 1852 ·1860: εεUχη λ'
·νε" πωλοϋνται τάδε τό τεύχη: αΊ βΊ γΊ δΊ ιδ' χβ'.κ6Ί νΊ να', νγΌνε" iχαστος ΤΕϋχος 10.-

(Περίοδος Β'): εόμος 17-21 (1862-1874).

1862: εευχη α'· ιβ' (εά εευχη 6'- ιβ' έξεδόitηoαν ει!> 1863)' έχασεον εε"χος . . . . . . . . . . .. 10.-
1869: εεiίXoς ΙΥ" 1870: εεiίxoς ιδ" 1872: εευχη ιε' χαί Fι' (εό ,F' έξεδόitη εφ 1873)' 1874: εευχος ιζ"

εκαστον τεύχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30.-

(Περίοδος r): εόμος 22-62 (1883-1923).

1883·1923: εΙς τόμος κατ' fτος, εκ τεσσάρων τευχών συγκείμενος εκαστος τόμος 260.-

50.

15.-

10.-

30.-

10-

10.-

:,0.-

10.-

(Περίοδος Δ'): εόμος 63 χέ. (1924 χέ,),

1924, 1925-1926 (εΙς ένα εόμον), 1927·1928 (εΙς ένα εόμον), 1929 (ύπό έχευπωοιν), 1930 (ύπό έχεύ·

πωσΗ')" εΊς τόμος κατ' ετος μετά μο\'οοτήλου κειμένου' εκαστος τόμος . . . . . . , . . .. 260.-
Εύρειήριοl' της'ΑρχαιολΟΥικιίς ι Εφημερίdο, της ιρίιης περιόδου' ύπό Άλεξάνδρου λαμπροπονλου'

εόμος 10;: 1883-1887. Σχημα 40ν, σελίδες η' + σεηλαι 550. 1902 • . . . . . . . . . . . 50,-
Πρακroκά'Αρχα.ολΙ>Υ<κη, ira'Qlif", 1837 ·1929 (ΠΑΕ 1·84: πρβ. πινάχιον έν ΠΑΕ 1921, σ. 77·79).

(Περίοδος Α'): εόμος 1-13 (1837'1848;9).

1-3 {1~37,. 1Ι;,'ιη8, 18.'18,!'}: Συνοψις εών πραχειΧών (εης Α'- 1" συ"εδριάσεως) εης ΆρχαιολΟΥΙ'

χης εταιρεια~ τών Άδηνών. (ΕΧδοσις Ιη.). Έλλψ'ιστί χαί γαλλιοτί. Σχήμα 1δον , σελίδες

93.1840. (Δέν πωλείεαι).

4 (1839/10): Πραχtlχό εης Δ' συνεδριάσεως εης έν 'Αitήναις 'ΑρχαιολΟΥιχης έταιρείας. ("ΕΧδοσις

1η). Έλληνισεί χαί Υαλλιοεί. Σχημα 160ν , σελίδες 77.1840. (Δέν πωλείεαι).

5 (1810/11) Πραχtlχό εης Ε' ΙΈνιχης συνεδριιίσεως εης έν Άitήναις ΆρχαιολΟΥιχης εεαιρείας.

("Εχδοσις 1η). Έλληνισεί χαί Υαλλισεί. Σχημα 160ν, σελίδες 87.1841. (Δέν πωλείεαι).

6 (184lf42): Πραχτιχά εης Ζ' (Υράφε: F') ΙΈνιχης συνεδριάοεως εης έν Άitήναις ΆρχαιολΟΥιχης

έταιρείας. <"ΈΧδοαιι, Ιη}. Έλληνιστί χαί γαλλιστί. Σχημα 160V , σελίδες 31. 1842 . . . . .. 10.-
7-11 (/84213-1841;/7): Δέν έξεευπώitησαν Ιδιαιτέρως.

1-11 (18όϊ-184θ/7ι: Συνοψις εώ, πραχτι.ών ,'εης Α'-ΙΑ' ΙΈνιχης συνεδριάσεως) εης Άρχαιολο·

γικης έταιρείας των Άδηνών. "Έκδοσις 2α. Έλληνιστί χαί γαλλιστί. Σχήμα Βον ι σελ'δες 325,
Πίναξ 1. 1816 (Υράφε: 1847). Δέ,' πωλείται.

12 (1817/48): Πραχειχό εης Ι1.Ι' Ι'ενιχης συνεδρίας εης Έλληνιχης ΆρχαιολΟΥιχης έεαιρείας.

'Ελληνιοεί χαί Υαλλιστί. Σχημα 80ν, σελίδες ~1. 1848 '.' . .. 10.-
13 (1848149): ΠραχτιΧό εης 11" Ι'ενιχης συνεδρίας της Έλληνιχης ΆρχαιολΟΥιχης εεαιρείας.

Έλληνισεί χαί Υαλλισεί. Σχημα 80ν, σελίδες 37.1849 , . .. 10.-

(Περίοδος Β'): εόμος 14-2:; (1858/9-1869.70):

14 (/858;:j9): Συνο;ττιχή εκ6εαις τών πράξεων της Άρχαιολογικής έταιρείας. Σχήμα Βον ι σελίδες

α'+43. 1859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/5·25 (/85!η(jΟ.Ι8(j9ι70): Γενιχαί συνελεύσεις των έταίρων της "Αρχαιολογικηςέταιριίας' 18&9/60,

1860/1, 1861/2, 1862/3 (έξεδόitη εώ 1864). 1863/4, 1864/5 (δέν πωλείται), 186516, 1866/7,
186118, 1~68:9, 1869.70. Σχημα 80ν' '.ασεον τεiίxoς .

(Περίοδος r'j: εόμος 26 χέ. (1870/71 χέ.).

26·74 {1871! il-I.'Jl.'lj: lΙραχtlΧό ΆρχαιολΟΥιχης εεαιρείας 1870j71 (δέν πωλείεαι), 187112,1872,3,
1873/4 1874/5, 1~76, 1871 xέ.-1~02, 1903 χέ.-ιω9 (δέν πωλoiίνεαι), 1907 Χέ.-1915, 1916-
1919 ΙεΙς ','α εόμον). Σχημα 80ν. έχασεος εόμος .

75-84 {1920·1!12.'lι: llραΧtlΧά Ί\ρχαιολΟΥιχης έταιρείας 1920, 1921, 1922 - 1924 (εΙς ένα εόμον),
1925-1926 (,ις "'α τόμο,'I, 1927, 1U28, IU2U (ύπό έχτΙίπωσ ..). Σχημα 80ν' 'χασεος εόμος ..

ΌΡΥανιομό; της έ.. ι AO'JvαI) ':fρχαιολΟΥΙΚJ]ς Ετιιιρει'ας, (Τεϋχος ιον), σχήμα Ιβον ι σελίδες 16. 1848.
(Tεiίxoς 20ν ), σχημα 160ν, σελίδεc 8. 1876. (Τεϋχος 30ν), σχημα 80ν • σελίδες 24, 1894. (Tεiίxoς
40ν ), σχημα 80ν , σελίδες 48. 1896. (T.iίxoς 50ν), σχημα 80ν . σελίδες 24. 1899. (Tεiίxoς 60ν ),

σχημα 80ν , σελίδες 41, 1912. (Δέν πωλoiίνται).
ι ΕΠΙΥραφαί ι.ίνέκδοιιιι, άνακαλυφ6είσαι καί εκδο6είσαι ύπό τού Άρχαιολογικού συλλόγου. Φυλλάδιον

10ν: 1851 (σελίδες 12, πί ..α..ς 15' δέν πωλείεαι), 20ν: 1852 (σελίδες ια' +22+5, πίναχες 8), 30ν:

1855 (σ.λίδες 60, πίναχες 4). Σχημα 40ν · εό φυλλάδιον έΧάτερο, .
l/ραΚΗκά τή, έπί τοίί .ΕΥεχΟει'οl1 tΠΗΡΟΠΙΙ'a., Τι ά\'αγραφή της άληδούς καταστάσιως τού Έρεχ6είου,

γενομένη κατ' έ\'τολήν τού 'Αρχαιολογικού συλλόγου. Σχημα 40ν , σελίδες 21, πίνακες 8. 1853. .
ΈΠΙΥραφαί 'ΚΗηνικαι'. κατά τό πλείστον ά\·έκδοτοl. φυλλάδιον α' (άλλο δεν έςεδό6η). Σχημα 40ν ,

σελίδες β' +34, πί,·α..ς ~. 1860. . . . . . . . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . .
Eiιθνμιo, Κασrόρχη,· Ο/στορ/κ;} ίκ(Ιεσ/; τών πράξιων τή; i" ι Α{),jναι; 'ΑρχαιολΟΥική, ;τοιρει'α; άπύ

ni; ίδρύοιω, αύτή; ιό 18Ηί μέχρι τοίί 18ί!} τιλιιιτώντο;. Σχημα Βον. σελίδες F' + 130. 1879 . .

2.

3.

3Α.

4.

5.

6.

7.
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7 Α .

8.

9.

10.

10Α.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

16Α.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

1.
2.

Δημοσιεύματα της Άρχαιολο)'ικης 'Εταιρείας

Κατάλογος της Βι6λιοθήκης της' Αρχαιολογικής έιaιρει'ας. Τευχος 10ν ι σχήμα 80ν, σελίδες 124, 1887.
Τεύχος 2°v, σχήμα 8ον , σελίδες 1'l6, 1906. (Δέν πωλουνται).

Η. Q. LοΙΙίΠ/Γ Κατάλογος τοϋ έν •Αθήvaις έΠΙΥραφικου μουσείου' τόμος 10;: Έπιγραφαί έχ της

'Ακροπόλεως. τεϋχος α': Άρχα'ίκαί ά\'αΟ"ηματικαl έΠΙΥραφαί. Σχήμα 40ν, σελίδες η'+στηλαι

152 + η', πίναξ 1. 1899 .
Π. Καββαδίας' Τό ίερόν τού •Αοκληπιού έν 'Έπιδαύρφ και ή θεραπεία των άοθενών. Σχήμα 8αν ι

σελίδες 304, εΙκόνες 9, πίνακες 10, γη' εις τοπογραφικός. 1900.. .. .
Π. Καββαδίας' •Τστορία της' Αρχαιολογικής έτaιρείας άπό της έν έιει 1837 ίδρύσεως αύτη; μiχρι του

1900. Σχημα 80ν • σελίδες \15. 1900.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Βαλέριος Ζτάης)' τα εύρήματα τού ναυαγίου των'Aνrικυθήρων' έκ τής ΑΕ 1902: στήλη 145·173/4,

είκόνες 21, πίνακες β (παρέν{tετοι) + 11 .. . . . . . . . . .. .
Comp/ts rtndtts dtt cong-ris in/trna/ional d'archiologit, l1:r~ stsst'on: A/htJlts 1905. Σχήμα βον, σελίδες

400, μετ' είκό\'ω\'. 1905.. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Μνημεία τής Έλλάδος' τόμος 10';: Γλυπτά έκ τοίι Μουσείου τής 'Ακροπόλεως (συντάκται: Καββαδίας,

Κασ-reιώ-rης, Κοveοvνιώτης, Lechat, Αεονάρδος, Schrader, Schroeder, Σ-rάης, Σω-rηeιάδης,

Woiters). Σχημα 40ν. σελίδες β'+ στη/.α, 118, πίνακες 36 (άρ. 1·33). 1906 .
Ρ. Cavvad/as + Ο. Kawerau' Dit A1tsgrab1tng dtr Akropolis V0111 Jahrt 1885 bis ZU111 Jahr, /890'

Π. Καββαδίας+r. Καβεράου' 'Αναοκαφή τής 'Ακροπόλεως άπό του 1885 μixet τoiί lR!)O.
Έλληνιστί καί γερμανιστί. Σχήμα φύλλου, στήλαι 150+σελίδεσ 2, είκό\'ες 14, πίνακες 13. 1906 7

Χρίσ-rος Τσοv'nας' Αί προϊοτορικαί άκροπόλεις Διμηνίου και Σέοκλου. Σχήμα 40ν στή).αι IF' + 432,
είκόνες 312, πίνακες 47. 1908 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Γεώe'J'ιος Α. Παπαβασιλείου'Περί τών i.v ΠύCοι~ι άρχαίων τάφων μετά παραρτήματος ΕύCοϊκών ;;1Ι'

γραφών Σχήμα 40ν , στήλαι β' + 108, είκό\'ες 53, πίνακες 21. 1910.. . . . . ...
Κωνσταν-rίνος Κοvροvt1ιώτης' Κατάλογος -του μουοείου Λυκοοούρας. Σχήμα βον , σελίδες 72, είκό\'ες

74.1911.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
(Βασίλειος Αεονάρδος)" Αρχαιολογικής έφημερίδος λεύκωμα. Σχήμα 40ν, σελίδες 8.1912. (Δέν πωλείται)

Γεώeγιος Π. Οίκονόμος' 'Ππιγραφαί -τής Μακεδονίας' τεύχος 10ν. Σχήμα 40ν , σελίδες 40,
εΙκό,·ες 29. 1915 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r,ώΡ'J'ιος Κ, rαρδίκας' Μελετήματα άρχαιολογικά. Σχήμα 8αν , σελίδες 48. 1915 .
'Λvτώνιος Δ. Κεeαμόπουλλος' ΤΟ1l0γeαφία τών Λελφών' τείιχος 10ν. Σχήμα 80ν, σελίδες 113, είκό\'ες

(παρέ,·i)ετσι) 11, πίνακες 3. 19ι~ 1917 .
Βαλέριος Στάης' Τό Σούνιον καί ο[ ναοί 1l00ειδώνος και'Αθηνάς. Σχήμα Βον. σελίδες 55, είκό\'ες 14.

πίνακες 5. 1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oeorgius Ρ. Oeconomus' Dt projusr'o11um recep/αculis s,pulcralibus inde ab IIn/ifjuissimif /tmpo"ibIts

USfjlte αd nos/rUI1J jtre ae/a/e/J' usi/a/is. Σχήμα Βον, σελίδες 63, είκόνες 17. 19ίΗ .. . . . . . .
Άντώ-νιος Δ. Κεeαμόποvλλος' Ό άποτvμπανlσμός, συμβολή άρχαιολογική είς τήν ίστορίω' τοίι

ποινικού δικαίου καί τήν λαογραφίαν. Σχήμα Βον, σελίδες 144. είκό"ες 21, ων 7 παρέν{tετοι. 1923
•Απόστολος Σ. 'Α.ρβανιτόπουλος· lραπταί nτήλαι Δημφριάδος-Παγασών. Σχήμα 20ν , σε).ίδες 179,

είκόνες 203, πί\'ακες παρένθετοι 7, πίνακες έν τέλει έγχρωμοι 10. 1928 .
ΓεώΡΥιος Ε. Μυλω-νας' ΊΙ νεολιθική εποχή έι" ΠΗάδι. Σχήμα βον . σελίδες 174, είκόνες 86, πί\'ακες

2, γεωγραφ,κσ, χάρτα, 3. 1928.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
'Ιωάvvης r. rεννάδιος' Ό Λόρδος "Έλγιν καί οί πρό αΙΙτοίι ά\·ά τήν Έλλάδα καί τάς Ά{tή\'ας

Ιδίως άρχα,σλσγ>lσOl'τεςέπιδρσμτίς 1440· 1837. Σχημα 80ν , σελ. α' xF'+257, πίνακες 5. 1930.

'Εν τtι 'Αρχαιολογική 'EταιρείfιC πωλούνται καί τά έ;ής συγγράμματα:

Βασιλείου Αεονάρδου: tH Όλυμπία, Σχήμα Βον, σt:λίδες 352, πίνακες 2. 1901 . . . . . . δραχμ.
Άvτωνίοv Κερα.uοπούλλοv: Θηβα'ίκά (=Άρχαιολογικό\' Δελτίον 1917). Σχήμα 40ν , σελίδες 503.

είκόνες 212, πίνακες 1 . . . . . . . . . . . . . . . λίρ. άγΗ.

Α Ε 1929

δραχμ.
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ΑΙ άvωτέeω τιμαί τώ-ν δημοσιεvμά-rων -ιής Έταιρείας Ισχίιουσι dtO: τ"ν πώλησι')' αυτών έν τΙ;> μεyάρ~

αύτής (Λεωφόeος Πα-νεπισ-rημίοv 20)' περί δε -ιής έκτός του μεγάρου -ιής Έ-rαιeείας άποστολής ιών αγορα'

ζομένων παρακαλοίίνται -να φeο-ντίζωuι-ν ΟΙ έ-νδιαφερόμεvοι.

ΈξεδόiJoη ό παρων (680)) τόμος 1931 - 15 ΜαΙου.
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Ν ΕΑ ΒΙ ΒΛΙΑ

1.,Blegen, C. Ν.: Zyg"IIries. CnInbriage, M~ss,lclItIsscts, 192~, 4°, σ,λ. χνιιι + 227, Πί,·. 22,
εlκ. 199.

2. Recherches ιΙ S.1/one. Τ. Ι publie. aux frais de Ιn Fondation Rask -Oersted. Copenllague
1\)28,2°, σrΙ 195.

3. Dawkins, R. Μ." Tlle Sanctuary of Artemis OrtlJίa at Sparta. London. Macnlillan alld Co,
1929, 4°, σ. χνιιι + 420, Πίν. 207. (SlIpplelllentary I'aper Νο 5. Britisll SClloo1 at Atllens).

4. Θεσσαλικά Χρονικά. Δελτίον της εν Ά3ήναις Ίστορ. κιιι ΛαΟΥΡ. 'Εταιρείας τών Θεσσαλών. Τ. Ι: 'Εν

Ά3. 1930,8°, σ. 143.

5. Corpus vasorum antlquorum. Grece - Atllelles - Musee National. Par Κ. Α, Rllolllaios avec le
concours de ΜΙΙ. S. Papaspyridi. Paris, CllaIllpion, [1930], 4°. .

6. Drerup, ε.ι Die Scllulausspraclle des Grieclliscllell νοη der Renaissance bis zur Gegen\vart.
Τ. Ι. Paderborn, Ferd. Sclloningh, 8°, σ. νιιι + 488.

•
7. Oalassi, Qins.: ROllla ο Bisallzio. Roma, Αιιιιο νιιι (1930), σ. χνι + 336, Πίν. 147.
8. Karo, Ο.: SCllaclltgriίber \'on Mykellai. Text ulld Tafeln. Miincllen, F. Bruckmalln, 1930,

4°, σ. 172, πίl'. 96.

9. Λάμπρου, 2π. π.: Λειlκωμα Βυζαντινών Ai'ιτoκρατιiρων. 'Εν Ά nήναις, 'F.λεulΙερουδάκης, (Ι 930),
4°, σ. 24, Πίν. 97.

10. Orlandos, Anast. C.: Βυζαντινα μνημεία της Χίου. Mollulllents byzalltills de ClliOS. 2: Plan
clles 56. Atllelles, 1930, 2°.

11. Robinson, Dav. Μ.: Exca\'atiolls at OlylltllUS. Part. 2: Arcllitecture alla Sculpture: Houses
and otller Buiidillgs. Baltimore, JOIII1S Hopkins Press, 1930, 4°, σ. ΧΧΙΙ + 155, εlκ. 307, Πίν. 4.

12. Robinson, D. Μ.· Harcum, CorneJίa Ο.: Α. catalogue of tlle Creek V~ses ίll tlle R. Onta
rio MuseUlll of Arcllaeology, Torollto. V. 1- 2. Torollto, Callada, 1930, 8°, σελ. νιιι +
288, Πίν. 108.

13. Tiryns. Die Ergebllisse der AIIsgrabullgell des Instituts. Bd 3. Text και Tafeln νοη Kurt
Miiller, Augsburg, Benno Filser, 1930, 4°, σελ. χν + 22 Ι, Πίν. 43.

14. BJίnkenberg, Chr. 'King, Κ. F.: Lindos. Fouilles et recllerclles 1902 - 1914. Ι. Texte και

Plallclles. Berlin, Walter de Gruyter, 1931,4°, σ. ΧΙΙΙ + 775, Πίν. 152.

ΕΝ ΤΗ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΤΗΣ APXAIOΛOΓlKHΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρι3. 25". 'Εξεδό3η και πωλείται και ε.το; σειρά; ό τόμος τη; ΆρχαιολΟΥικη; 'Εφημερίδος δια το

ετος 1929 ύπο τον τίτλον: ΓεωΡΥΙου Α. 2ωτ,lρΙου, ΑΙ χρισ<ιανικαΙ Θήβαι τΙ/ς ΘεσσαλΙας καΙ αΙ

παλαιοχρισ<ιανικαΙ βασιλικαΙ τΙ/ς 'Ελλάδος. Σελ. 248, εΙκ. 79, πίν. 5. 'εν Ά3ήναις 1931 . Δρ. 250.
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