ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ
ΤΟΥ

ΤΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΔΕΛΤΙΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ

5.

1919

____

ΕΝ

•• ,

_

Λ -

ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

'ΈΣΤΙΑ"

1922
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Ι
ΤΟΥ

ΤΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΤΙ

ΩΝ

ΚΑ'

γΠΟΥΡΓεlο

ΤΗΣ

ΤΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ

5s

1919

---~·'H"""'---

ΕΝ

ΑΘΗΝΑΙΣ

1922
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΙΙασα αποστολή πρός τό

)Αρχαιολογικό11

νντην του άρχαιο.ιΟΥικοϋ τμήματος· του

Δελτίωι

γί1 1 ειαι πρός τόν Διεν-.

eyπονΡΥείον
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της Παιδείας.

11 ΕΡΙ ΕΧΟΜ ΕΝΑ ΤΟΥ 5

0Υ

ΤΟΜΟΥ

(1919) ΤΟΥ APXA10ΛOΓl ΚΟΥ ΑΕΛTlΟΥ

Σελις

.λ. Κ. Όρλάνδου

.Ν. ΚυπαρΙσση

CH

Παρηγορήτισσα

της" Αρτης

Κεφαλληνιακα

1 - 82
83-122

.

Κ. Α. ΡωμαΙου Στήλη Έχενίκου εκ Θεσσαλίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τό

'.gdeiov

123 - 132

APXAIOΛOΓlKOY

του Περικ).έους (Π Καστριώτης).

"ΈΡΥα dναστηλώσεως (Α. Κ. ΌρλάνδΩς)

ΔΕΛΤΙΟΥ

. . . .

1- 14

. . . . . . .

14 - 19

"ΕΡΥα dναστηλώσεως 'Ακροπόλεως (Ν ικόλαος Μπαλάνος). 'F,ργασίαι &ναστη
λώσεως Προπυλαίων κατα τα ετη

1915 - 1917 .

20- 24

Β' ~ρxαιoλoyική περιφέρεια (Νικόλ. Γ: Παππαδάκις). Α' Άνασκαφαι1917 - 19

Άνασκαφη της «Πυράς» τη~ Ο'ίτης

F'

. . . . . . . ... .. . . . ο

25- 34

ΆρχαιολΟΥική περιφέρεια (Άλέξ. Φιλαδελφεύς). Άνόρυξις θαλαμοειδών
τάφων εν Μυκήναιςο ~ "ΕρμαΟίκή στήλη "Ηρώδου τού Άττικού

.

34- 40

Η' ~ρxαιoλoyική περιφέρεια. Ειδήσεις. 1919 (Κο Α. Ρωμαίος). Άλυζία της
Άκαρνανίας, Στράτος, Πάλαιρος, Λευκάς, Ν ικόπολις, Άμβρακία

ΈφορεΙα Βυζαντινών
(Αο

..ΝεκρολΟΥΙαι.

.

40- 42

~ρxαιoτήτων. Άνάγλυφον εκ τού ΜουσείΩυ Μυστρά

Ξυγγόπουλος) ο

. . . . . .

ο

Δημήτριος Σπ. Σταυρόπουλος (Γ.

(Π. Η. Πουλίτσα;).

. . .

ο

. . .

. . .

0.).
ο

. . . . . .

41- 45

Γεώργιος Αο Παπανικολάου

. . . . . . . . . . . . .
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46 - 47

Α.

Η

Κ.,ΟΡΛΑΝΔΟΥ

ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑ

ΤΗΣ

ΑΡΤΗΣ

Μετα την ύπο των Λατίνων αλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως καΙ την έκ

τΌυ θρόνου' του Βυζαντίου εκδίωξιν της βασιλευούσης οίκογενείας τών Κομνη
νών 'Αγγέλων: κλάδος αύτης ύπο άρχηγον τονΜιχαηλ Α' Δούκαν επηξεν εν τη
Β.?\. Έλλάδι νέον κράτος, δυτικον αύτο προπύργιον του Έλληνισμου κατα της
Λατινοκρατίας, το δεσποτάτον της 'Ηπείρου.

Ή πολιτικη' καΙστρατιωτικη ιστορία του δεσποτάτου τούτου, δπερ τοσου
τον έδρασε κατα τον ΙΓ', καΙ ΙΔ' μ. Χ. αίώνα, εσχάτως μόλις κατωρθώθη να
διευκρινηθη κατόπιν τών λαμπρών εργασιών τού Ηορί καΙ του Ρωμανού, του
Μηλιαράκη καΙ του Λάμπρου. Μία μόνη άπΟψις, ούχΙ δ' άσήμάντος, ύπελείπετο,
-Προς συμπλήρωσιν τών γνώσεων ήμα)ν περΙ μιας τών ενδοξοτάτων εποχών του

μεσoχρoνίoυ~μων βίου. Εϊνε δ' ή ά~oψις αύτη ή καθαρ[ος άρχαιολογική. Μας
εΙνε άκόμη (ίγνωστα 11 ελάχιστον γνωστα τα πλείστα τών μνημείων, ατινα κατέ
λι:τεν ήμίν τΟ δεσποτατον της 'Ηπείρου. Κάι δεν είνε όλίγα τα μνημεία tailta!
Παρα το-υς διηνεκείς άγο)νας, ους είχον να πσλαίωσι κατα όμοεθνών τε και
άλλοεθνων, Ε'(,ρον εν τούτοις

01. δραστηριώτατοι' δεσ.:τόται τον καιρον να στρέ

ψωσι την προσοχήν των καΙ περΙ την οίκοδομίαν

εργων δημοσίας εύποιl'ας.

Κάστρα. καΙ βίγλαι, γέφυραι και ύδραγωΥεία, μοναΙ και μάλιστα ναοί, ών τα

έγκi:χταλελειμμένα καΙ καταρρέοντα ερείπια συναντq. άνα παν αύτού βήμα ό δια
σχίζων την άπα Ναυπάκτου
Al'XAΤOΛOΓlKON ΔΕ:ΛΤlOΝ

μέχρι. Δυρραχίου

[\)19
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,tat

άπ() Θεσσαλονί;-.ιης

μέχρι
1

2

Λ. Κ. Όρλάνδου

Πρεβέζης εκτασιν του δεσποτάτου, εύγλώττως πάντα όμιλοϋσι περί του οίκο

δoμικo~ καΙ καλλιτεχνικου ζήλου, ον ανέπτυξαν κατα τον ΙΓ' αίώνα οί Κομνηνοδουκάδες..
.
.'
.
Είπερ που δμως καΙ αλ~αχoυ πλούσια διετηρήθησαν τα οίκοδομικα του

δεσποτάτου λείψα~α εν"Αρτη, τΌ' αποτης ίδρύσεως, του δεσπ~:άτ,oυ}lo~ιτικη

πρωτευούση ϋστ~ρoν δε καΙ θρησκευτ~κΌ μητροπόλει άποβάgτι.n~ην. τοϋ κάστρου
καΙ της επαύλεως πέντε τούλάχίστον σφζόμεναι πλούσιαι μοναίμετα τών εν

αύταίς καλώς :διατηρηθέντων να&ν καΙ πληθος μικροτέρΟ')ν έκκλησιών, ωΥ άλλαι

μεν ήρειπώθησαν άλλαι δε: διατηροϋνται σχεδδν αλ(ί)βητοι, προβάλΧ6υσίχι· . την
μελαγχολικην

πόλεως,

φυσιογνωμίαν

συγκροτοϋσι

των δια

μέσου

μίαν τών πλουσιωτέρων

μεσαιωνικών πόλεων και άναδεικνύουσι

τών μεταγενεστέρων

οίκιών. της

καΙ άρτιώτερον διατηρουμένων

την "Αρταν αληθες μουσείον βυζαντι

νης τέχνης καΙ μάλιστα αρχιτεκτονικης, εφάμιλλον εν πολλοϊς του Μυστρα καΙ

της Θεσσαλονίκης.

.

. .

ΚαΙ εΙνε μεν αληθες δτι τα μνημεϊατης 'Άρτης εφείλκυσαν ηδη απο μακρού
την προσοχην φιλοτέχνων και αρχαιολόγων περιηγητών, δεν ετυχον δμως μέχρι
τουδε καΙ 'της επιθυμητης επιστημονικης εξετάσεως. ΤΟ περί"Αρτης ίστορικο
Ορησκευτικον δοκίμιον
Ίου . μητροπολίτου Σεραφείμ
.

1, πολύτιμον άλλως . δια το

ποικίλον ύλικόν, δπερ μας περιέσωσε, ύστερεί πάμπολυ απο αρχαιολογικης από-

ψεως, αίδε όλίγαι σελίδες, ας αφιέρωσαν δια τα βυζ~ντινα μνημεία της 'Άρτης ό
Ρώσος αρχιμανδρίτης Άντφνϊνος 2 καΙ ό Λαμπάκης ~ παν άλλο η. άρτίας καΙ.
συμφώνους προς τας σημερινας απαιτήσεις της έ~ιστήμης μελέτας δύνάνται να
θεωρηθώσιν οτι άπαρτίζουσιν. "Εχοντες λοιπον ύπ' oψ~ν άφ'iένος μεν την σπου
δαιότητα τών είρημένων λειψάνω'V αφ' έτέρου' δε την ελλειψιν επιστημονικών
πραγματειών' περΙ αύτών ενομίσαμεν επιβεβλημένην την λεπτομερη τώνμνη~

μείων της 'Άρτης καταμέτρησιν :ιαι δημοσίευσιν τόσοναπο ίστορικης δσον καΙ
απο άρχιτεκτονικης καΙ εν γένει καλλιτεχνικης απόψεως, ης νυν καΙ ,άρχόμεθα
δια της δημοσιεύσεως της Μητροπόλεως Παρηγορητίσσης 40.

1

Σεραφειμ τού Βυζαντίου: Δοκίμιον tστορικης τινος περιλ1'lψεως της

7

ΙΖ

•
•

W

Αρτης

1884.

RUI1le1ij Πετρούπολις, 1886.

Δελτ. Χριστ. Άρχ. Έταιρ. Γ σελ.

73.

Ένταυθα του λόγου γενόμενος όφείλω να εκφράσω ci]\' ευγl'ωμοσύ\'ι}\' μου προς τον τέως νομάρχην

'ΆΡΤI]ς κ. ΙΙ. Γεωργίτσψ, τόν δήμαρχοι' κ. Μ. Πατσαλιάν, τον γυμνασιάρχην κ. Κ. Μόραλην και τον ενθουσι

ώδη φιλάρχαιον κ. Κ. Κατσάνον, τόσον δια τό ζωηρόν ενδιαφέρον, δπερ επέδέιξαν ύπερ των ε\' • Αρτυ μελε
τcί:ιν μου, δσον και δια τας ευκολίας, ας φιλοφρόνως μοι παρέσχον καH~ τας εν 'Άρτυ διατριυάς μου

1917 και 1919) και ανευ των, όποίων Τι δημοσίευσις τιί:ιν μνημείωl' θα καθίστατο σχεδΟl' (ί.δύνατος.
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(1916.

Ή Παρηγορήτισσα της

. της

• Αρτης

3

~o μητροπολιτικος ναδς της Παρηγορητίσσης κείται κατα το νότιον άκρον

σημερινης περιοχης της πόλεως . . Αρτης και παρα τους τελευταίους πρόπο- .

δας τού Πετροβουνίου, της κατα Λίβιον

(38,4) Περάνθης. Ύψούμενος επί τινος

αμμoχ~στoυ, ελαφρού έξάρματος έδάφους δεσπόζει δια τού ογκου καΙ της θέ
σεώς του της ευρείας πεδιάδος τού Άράχθου καΙ αποτελεί το πρωτον μνημείον,
δπερ, μετα το ιστορικον γεφύρι, σuναντq. ό άπο Νικοπόλεως ερχόμενος επισκέπτης.
ΤΟ σεβάσμιον τούτο κτίσμα είχεν άπο καιροϊι επισύρει την. προσοχην των
περιηγητών. την πρώτην περι αυτού εϊδησιν παρέσχεν είς ήμας ό 'Άγγλος έρευ

νητηςWheΙer ι, δστις έπισκεφθεΙς το

1675 την Πρέβεζαν μετα τού εκ Λύω

νος φίλου του Spon επληροφορήΟη παρα τού κατoίκo~ .,Αρτης Μάνου Μανέα,

δ~ι ύπηρχεν εν ..Αρτυ μεγάλη έκκλησία τιμωμένη είς μνήμην τού Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου, εχουσα τόσας θύρας καΙ παράθυQα δσας εχει το έτος' ήμέρ~ς καΙ
στηριζομένη έ.πΙ περισσοτέρων των 200 μαρμαρίνων κιόνων. Ό αύ~oς δε' Μανέας
επλψ~)oφόρησε τους ώς άνω ξένους, δτι εξ επιγραφης εύρισκομένης ύπερ το μέγα
εσωτερικ()ν θύρωμct προέκυπτε σαφως, δτι ό ναος εκτίσθη ύπο τού Μιχαηλ Δούκα.
'Ένα καΙ ημισυν περίπου αίωνα, ύστερώτερον (1812 -1813), άλλος"Αγγλος

περιηγητής, ό Hol1and

2,

επεσκέφθη τΎ]ν Παρηγορήτισσαν αναφέρων περιέργως

<ος κτίτορα τού ναού τον άλλως αμαρτύρητον Άλέξανδρον Παλαιολόγον. Όλίγον

δε αργότερον (1820) τρίτος Αγγλος έρευνητης ό Th. Stnart Hughes 3 μνημο
>J

'νεύει το 1820 της Παρηγορητίσσης ώς «περιέργου έλληνι?<ού ναού των μέσων
χρόνων». Είνε δ' ό

Hnghes καΙ ό πρωτος παρασχων πρόχειρον ξυλογραφίαν της
Παρηγορητίσσης (σελ. \434), ώς καΙ κάτοψιν μετα τομης, τελείως δμως εσφαλ
μένας. Έκ της ξυλογραφίας δε μανθάνομεν, δτι τα άνω παράθυρα της Παρηγο
ρητίσσης ησαν κατα το

1820 πεφραγμένα δια τοιχοποιίας ενεκα ϊσως της χρησι
μοποιήσεως τού ναού ώς πολεμικού αμυντηρίου 11 καΙ λόγφ ύποστηρίξεως των

παραθύρων, ων οί κιονίσκοι είχον καταστραφη ύπο των σφαιρων κατα τους έκά

στοτε πολέμους. Κατα τους αύτους δε περίπου χρόνους ό πολυς φιλέλλην Γάλλος'
ίότορικος

Ponqnevil1e 4 επισκεφθεΙς τι]ν 'Άρταν διαθέτει δύο σελίδας τού βιβλίου

του ϊνα κατηγορήση την Παρηγορήτισσαν ώς κτισθεϊσαν ύπο του Δούκα «με την
απειροκαλίαν της εποχης του»· αναφέρει δε καΙ ο{iτος την παράδοσιν πλέον κατα
στασαν εϊδησιν, δτι ό ναος είχε ποτε διακοσίους κίονας άρπαγέντας απο Ν ικο

πόλρ,ως, έπαγόμενος εν τέλει δτι ή Παρηγορήτισσα «καίπερ κακην εχουσα αρχι
τεκτονικην είνε εν τοσούτφ ή ώραιοτέρα της 'Άρτης εκκλησία».

aηd

]onrηe)' iηto

1

G. Wheler's

•

Heηry Hollaηd:

Traveli

Greece LoηιJolI 1682, 38· έν Γερμ. μεταφρ. Νίirηherg 1713, 30.
the ] oηiaη Isles, Alhaηia, Thessaly, l\1acedoηia dnriηg the years 1812

ίη

Loηdoη 1815, 82.
Travels ίll Sici1y, Greece aηd Albaηia 18:~O, 431.
• Voyage daηs la Grece 1820 τόμο 11 κεφ. XXXVI, 95.

1813
8
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Α.

4

Κ. Όρλάνδoι~

ΠολΊ, διαφορετικά έκρινε την Παρηγορήτισσαν δ σοφι)ς 'Άγγλος άρχαιο
λόγος

Leake

1,

όστις καΙ πρωτοςμετέγραψεν

έσωτερικσν θ"ρωμα έπιγραφην ταυτίσας
δεύοντος αύτον επισκόπου

2 --

-

όρθως την πολυθρύλητον ύπερ.τι':ι

κατ' εΙ.σ~γησι ν. (ί)ς λέγει, του συνο

τον εν τιι επιγραφfι άναφερόμενoνKoμνηνoδoιJ

καν προς Μιχαιιλ τον .Α
Βραδύτερον δ το

(1204 - 1214)1856 την χρονογραφίαν

της 'Ηπείρου σιιγγράψας Άρα

()αντινος (Χναγν(;)σ(ι.ς έΟΙΓ!ιλμένως τάς εν τιρ ναφέπιγραφας ι1.πεφάνΗη;δτι δ ναος

έκτίσΟη μr:;v κητα τι'ι ~19 μ. Χ. ανεκαινίσθη δ~\ ύπο Τ01) 'Ιωάννου Κομνηνου
ΔοιJχα~. 'Εκ ΤO'U Άραβαντινοι, δε παραλαβόντες τον αυτι)ν Ίο.ΗΧννην έθεόψll
σαν ώς νέον κτίτορα τof! ναοί) Λ' Ηορί 4. και δ' Ρωμανός"',

ler 6 καΙ δ Λάμπρος
h:λΗωμεν Ι'ίς

7.

εσχιχ.τως σε δ Ί\1il

Ποίος ει.νε πράγματι Γι κτίτωρ του ναοί; Οι! εϊπωμεν οταν

TiJv έξέτασιν της επιγραφΥΊς

IIριίΗII επωτημονlΥ.l\ όπωσδΎμτοτε δημοσίευσις τού μνημείου ·ε,γέ.νετο ρωσι
στ! Τ()

188(; {,πα του Ι-Ι(~)(Ioυ άρχιμανδρίτου Ά ντωνίνου 8, δστις fπισκεφΟεΙς ΤΙI"

Ρούμελη,,; τΟ 'j 87~ παρέαχεν ί)π() τύπον {jμερoλoγί()~ ίκανας πληροφορίας περί

ιε του κτιρί,ου και τ6:η' μωσαίκα)ν αι'ΗΟίι και' δη καΙ περΙ,της επιγραφης Τ1I;

ύπερ την fοωτερικrιν Ηί'ραν. 'ής έδημοσί.ευσε πρωτος την όρΗ'ΥI\' συμπλήρωσιν.
Μετά πάροδον δε ίκανου χρόνου δ ]', Λαμ..-τάκης εδη μοσίευσε σύντομόl'
τινα περιγράφην του ναου εν τφΓ' Δελτίφ της Χριστ, 'Α,ρχαιολογικης 'Εται
ρείας σελ.

73

καΙ τφ

Metnoire

StJr

les antiqnites chl'etiel111eS de Ja (;'re('e

σελ.

40.

Πλην δε των άνωτέρω, είδήσεις περι Τ01' νασυ εϋρηνται l~γκατεσπαρμέναι είς
τά συγγράμματα του

Diehl

9
,

του

Wulff

10

καΙ του Mil1et

u.

Τέλος ,Οαυμασίας

φωτογραφίας του τε εξωτερικού καΙ τού εσωτερικου τoi) μνημείου παρέσχεν εσχά

τως ή

Messbildanstalt του Βερολίνου.

ΚαΙ αυτα'ι μεν εΙνε αί πληροφορίαι των νεωτέρων περιηγητ<ί)Υ' καΙ τό,Η'

άρχαιολόγων. 'Έχομεν όμως καί τινα παλαιοτέραν μνείαν του ναου, διασωθεί

. σαν εν χειρογράφφ του 16°V μ. Χ. αίωνος, δημοσιευθέντι ύπσ του άειμνήσtOυ
Travels ίη nortliern Greece 1835 Ι 204.
• Κατα την έΠΟ1tην της έπισκέψεως του Leake έπίσκοπος • Αρτης ητο Ίγl'άτιος ό Η'. ·Ορα Σεραφειμ
Δοκίμιον 123, Leake ε. ά. 202.
• Xρoνoγι~αφία της 'Ηπείρου 1856 Α' 113, Β' 22.
• Geschichte Griechenlands έν Ersch 'und Gruber Enc)'klopadie 1867 τόμο 85, 429.
• Περί του Αεσποτάτου της 'Ηπείρου 127, Γρατιανος Ιώρζης 1870, 231.
6 The Latins ίη the Leνant. London 1908 250, Έλλην. μετάφρ. Λάμπρου 1909, 358.
7 Νέος Έλληνομνήμων 2, 297.
8 ΙΖ Rumelij Πετρούπολις 1886 464 έ.
9 Manuel d'artbyzantin 1910.
10 Altchristliche und byzantinische Kunst. 1913. Das Katholikon yon ΗΟΒίΟΒ Lukas 1:Iaukunst ΙΙ, 2.
l' L'ecole grecque dans I'architecture byzantine 1916.
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1.

Παρηγορήτισσα της

• Αρτης

ΕΙνε δε τούτο σιγιλλιώδες γράμμα τού πατριόρχoυ,~Iερεμίoυ τού

Β' πρός ηνα έν 'Άρτη μονήν, τεκμήριον σπουδαίον διά' την ίστορίαν τού ναού

ΤΟ πολύτιμον τούτο έγγραφον άναδημοσιεύωόλόκληρον ένταύθα.
Γράμμα σιγιλλιωδες εις μετόχιον εν"Αρτη
'Ιερεμίου ΠατριιΙρχου.·

"ΟΙ\ μόνο" χριΊσιμον &λλα και αναΥκαΙον,. τα κρείττονα και καλλίτερα προτιμασθαι τιiΊν
ι
. ,

εJ.αττόνω\·, καΙ φρnντίζει,' ει' δυνατόν εστι συνίστασθαι και συντηρείσθαι έκάτερα' τουτο και

γαρ {,π/ψ απαντας και Θεος χαίρει και αποδέχεται, πρδς δ~καl ανθρωποι.υπερβαλλόντωςεπαί
~'oυ αζlOν κρίνουσι, Έπει τοίνυν οι εν ττι θεί~ και σεβασμιωτάτηκαι βα(ηλικη και πατριαρ
χικη μονn της Παναγίας Μ .... τη κειμένη κατα τ/νόδΟν της Βρύσηςτης εν τη 'Άρτη πολι
τεί~ ενασκoιlμενoι όσιιfιτατoι ίερομι)ναχοι και γέροντες δρωντες την μεν εαυτων ταύτην μον'ην
αυξω'ομι'νην θεΟ1! χάριτι, και κτήμασι και πράγμασιν δη πλείστοις πλουτουσαν και δυναμέ

νην επα9Κfl\, και ετέροις πολλοίς δF:ομένοις ελέους, την δε Παρηγορήτισσαν και αυτην ουσαν
πατριαρχικτιν μονήν, δεομένην κηδεμονίας προσηκούσης,.ατε τη καιρικη ανωμαλί~ εις ελάτ
τωσιν παντ:;λη καταντήσασαν, ηξίωσαν εγγράφφ τη ήμων μετρι()τητι, ωστε προσηλωθηναι
τη σε6ασμί~ και πατριαρχικη μονη ΤO\Jtrov της Παναγίας Μ .... την εΙρημένην Παρηγο

ρήτισσnl ' και εΙνε και λέγεσθαι μετόχων α"της και διοικεισθαι και διεξάγεσθαι δια παντός
παρα τιίll' κατα καιρους εκείσε ενασκουμένων ευλαβεστάτων γερόντων και μοναχών- τούτου
χάριν και f)

μετριδτης

και παρακελεύεται
το εΙρημένον

ήμων η)ν' τοιαύτην

α'ίτησιν

αποδεξqμένη

ως εύλογον,

αποφαίνεται

εν άγίφ πνεύματι δια του παρόντος αυτης σιγιλλιώδους γράμματος, 'ίνα

πατριαρχικόν

σταυροπ'ήγιον

το λεγόμενον

κησιν και σκέπην και κυβέρνησιν της πατριαρχικης

Παρηγορήτισσα

μονης της Παναγίας

είη ύπο την διοί
Μ ...., της εύρι

σκομένης κατα την δδΟν της Βρύσης και ονομάζηται μετόχιον αυτης εις αιωνας τους απαν
τας εχοντος αδειαν του εκείσε δσιωτάτου ήγουμένου ίερέα ακατάγνωστον είσαγαγείν εν αυτη.
ωστε ιερουργείν και ψάλλειν τφ Θεφ, ου μη\' δε διανυκτερεύειν εκείσε η καθεύδειν δλως
εν τοις Ενδον κελλίοις εν οίς μοναχαι εί;ρίσκονται' τουτο γαρ απαίσιον και παρα κανόνας
κρίνομεν και τον παραβαίνοντα αφορισμ<!) αλύτφ και αίωνίφ καθυποβάλλομεν' ετι δε διορι
ζόμεθα μηδένα των απο μακραν και του κατιι τόπον αρχιερέως Ναυπάκτου καΙ 'Άρτης τολ

μαν οψέποτε εναντιωθηναι περι τούτου η ακλήτως εΙσελθείν εν αυτη καΙ θέλειν διακρίνειν
αμετόχως

i\

αφαρπάζειν τι των αφιερωμένων τη μονη ταύτη κτημάτων τε καΙ πραγμάτων,

εν βάρει αργίας και αφορισμ(i)

απο Θεου. <Όθεν

'Ι!:κ τού ως ανω έγγράφου διδασκόμεθα,

»

1ον δτι ό ναος της Παρηγορη

τίσσης '. άπετέλει το καθολικον μονης και δη σταυροπηγιακης, οΙαι είνε αί πλεί
σται των μονών της 'Άρτης,

20\'

δτι ή μονη της Παρηγορητίσσης

ητο γυναι-

ι Η.ογραφικΟν σχεδίασμα Ίερεμίου τού Β', 1879, 187.
, ΤΟ σιγίλλιo,~ μας διδάσκει έπίσης και τ-Ιιν όρθην τού ναού προσωνυμίαν «Παρηγορήτισσα» και ούχι

Παρηγοριμρια η Παρηγορηθετσα (!) ως μετέφρασαν έπι το έλληνικώτερον άμαθεΤς τινες .λόγιοι», θέλοντες

γ' άγνοο)σι, στι παρά τιι> λαφ της·Αρτης ή έκκλησία φέρεται πάντοτε ως Παρηγορήτ'σα η Παρjορίιτ'σα,
αλλ' ούδέποτε Παρηγορήτρα.•Αλλως τε καθ' αύτο βυζαντινή εΤνε Τι κατάληξις -ισσα και ούχι Τι ·τρια.
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κεία, Βαν στικατα τους χρόνους καθ' ους έξαπελύθη το σιγίλλιον (1572--..1594) ή

Παρηγορήτισσα περιελθούσα είς έρήμωσιν καΙ πτωχείαν προσηρτήθη ώς μετό
~ιoν της μονης της ΠαναγίαςΜ., «της κατα την όδον της Βρύσης» ητοι της

Jήμερον γνωστης ύπο το δνομα Κάτω Παναγιά.

Είς συμπλήρωσιν τών περΙ τοϋ μνημείου πληροφοριών παραθέτω ένταϋθα
~αl την περΙ αυτοϋ παρα τοίς κατοίκοις ύπάρχουσαν παράδοσιν, έρανιζόμενος

ιυτην έκ τού περι παραδόσεων τοϋ έλληνικοϋ·λαοϋ συγγράμματος τού καθηγ.
ι.Ι. Πολίτου (Ι, 119), ενθα κατεχωρίσθη ώς έδημnσιεύθη ύπο τού έν 'Άρη) κατα
'ράψαντος αυτην λογίου Α. Τραυλαντώνη

1.

«την εκκλησία την Παρηγορίτ'σα την είχε σχεδιάσΏ·· ενας μεγάλος τεχνίτης τού καιρού
<είνου'

εδώ και χίλια χρόνια σας. λέω τώρα. Τολοιπον

αύτος ό μηχανικος αφ'

0-0

εδωκε

) σχέδιο, τον προσκάλεσαν 'σ άλλο μέρος να φκειάση κάτι άλλο, παλάτι, εκκλησία, σπίτι,
υλακή, ας είνε δεν μας μέλει. Έπηγε λοιπον και αφησε 'σ το ποδάρι του το μαθητή του,
>ν πρώτο ψυχογιό του. Αύτος ό ψυχογιός του ηταν ενα έ'ξυπνο παιδι και καλό' επηρε το
ιέδιο τού μάστορά του, μα εσαλε επιμέλεια πολλη και με την εξυπνάδα του κατώρθωσε να
κειάσn την εκκλησία καλύτερη απο το σ~έδιo του μάστορά του. 'Έρχεται λοιπον ό μάστσ
1ς, σιχν εσκόλασε εκείνη την άλλη δουλειά, και τον βρίσκει «τη σκόλασες, γιέ μου, την

:αρηγορίτΌα;

- τη σκόλασα, μάστορα, και την εφκειασα καλύτερη &ΠΟ το σχέδιο της άφεν
Πάμε, λέει κι' ό μάστορας. 'Έρχον

ας σου, καυχήθηκε το παιδί, και πάμε να την ίδΌς. -

:ι, τη βλέπουν. Άλήθεια ητανε καλύτερη άπο το σχέδιο. Τότε ό παγκάκιστος πού βάνει τα
.άνδαλα Ό τον κόσμο καΙ τοίς αμαρτίαι;,εφτόνησε και βάνει ζήλεια Ό την ψυχη τού

ίστορα. «Μπα! είπε, μέσα του, πώς αύτο το παιδί άπο τώρα νά με περάη εμένα! Τότες

ω τολοιπος δεν είμαι τίποτε, κατάλασες». Και μια σατανικη 'ίδέα μπηκε Ό το μυαλο τού
ίστορα.

«Άλήθεια, τού λέει, παιδί μου, την εφκειασες καλύτερη άπο μένα την εκκλησία, και
ζήσης θα γίνης ενας μεγάλος τεχνίτης μα τούτη εδώ την κώχη μού φαίνεται πώς δεν
ν εχεις τόσο 'ίσια' σαν να· στρασοφέρνη ψίχα.

- Ποιά; λέει το παιδί' πώς στρασοφέρνει.
Για ελα δώ άπάνω να την ίδΌς καλύτερα». Άνεσαίνουν και οί ~υo ψηλα σε μια κώχη.

:κύψε, τού λέει ό

μάστορας, σκύψε να 'ίδΌς πώς στρασοφέρνει». Σκύφτει το παιδί. Μιιλ

χει ό μάστορας, το ρήχνει' μα κύτταξε ό θεός, μεγάλη ή χάρι του, πώς ηθελε να δώση
παράδειγμα Ό τον άνθρωπο, καθως γλύστρησε το παιδί, αρπάχτηκε άπο το μάστορα

1

τη στιγμη και Ό τη στιγμη τον σέρνει μαζί του' και πέφτουν μαζί και οΙ δυο και σπαρ
?ουν και σκοτώνουνται και γίνονται εκείνα τα λιθάρια που φαίνονται κάτω σαν καμπού
.ς εκείνο το μεγάλο είν' ό μάστορας και το μικρο είν' ό κάλφας του».

τα λιθάρια της παραδόσεως εύρίσκονται πράγματι κατα την Ν Α γωνίαν
j

ναοϋ. Ώς προς δε τον μϋθον τοϋ μάστορη καΙ τού κάλφα του, οΌτος λέγε

ι μετ' έλαφρων παραλλαγών καΙ περΙ dλλων βυζαντινών ναών ώς π. χ. τού
ι

«Έστία.

1895

σελ.

116.
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•ΑQτης

Χώνικα, Μέρμπακα καΙ Άγ. Μονης (Λαμπρυνίδου Ναυπλία

1898, 53 έ., ~truck
1909 234) κλπ. Ταύτα είνε τα μόνα στοιχεία, ατινα γνωρίζομεν έκ πλη
ροφοριών. τα δε λοιπα θα πρoσπαθήσ~μεν να συναγάγωμεν έξ αύτού τού μνη
ΑΜ

μείου, είς ού την έξέτασιν ήδη μετα6αίνομεν.·
ΤΙ'

ι

.f1 pTHC

n~PHrofl~rC~

,
'
[ε ~ ι Κ Η Δ Ι ~ Τ ~ :Ζ Ι C

THC \ΎiONHC

ααn
.1-.... 1

10
Ι

ιι:;

ί

20
ι

zsN.

,

Είκ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

α')

ΤΩΝ

1.

ΜΕΡΩΝ

ΤΗΣ

ΜΟΝΗΣ

το. κελλία.

της μονης της Παρηγορητίσσης

περισφζονται σήμερον τα τρία ούσιώδη

στοιχεία: το καθολικόν, τα κελλία και ή τράπεζα Τι έστιατόριον (ΕίΚ.

1). Είνε δε

καΙ ένταύθα τα στοιχεία ταύτα διατεταγμένα κατα το έν τίi Άνατoλίi άπο τών
πρώτων χριστιανικών χρόνων έπικρατησαν σχέδιον Ι, καθ' δ τα μεν κελλία καΙ

ή τράπεζα τοποθετούνται κατα τας πλευρας τετραγώνου περιοχης, ό δε ναός, το
Ι

IJenoir Architecture monastique

Ι

46 - 47.
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καθολικόν, Ιδρύεται εν τφ μέσφ, άποτελ/>ν ούτω το. τοπικον άμα και πνευμα
τικονκέντρον τοϋμοναστηριακοϋ συγκρΌτήματος.

Κελλία έντυ μονυ της Παρηγορητίσσης διατηρόϋνται κατα trlv ανατολι

κην μόνον πλευραν της περιοχης (ΕΙκ. '1). Δεν εΙνε όμως άπίθανος και ή κατα
την βόρειον και την δυτικην ύπαρξις τοιούτων κατεδαφισθέντων άργότερον, οτε
ή νέα πόλις έπεξετ4θη μέχρι της μονης. Κατα δε την μεσημβρινην πλε~ραν, ης
μέγα μέρος καταλαμβάνει, ώς θα ίδωμεν, το έστιατόριον, δεν ήδυνήθην να δια
κρίνω λείψανα. κελλίων.

Ή είσοδος της μόν~ς δεν φαίνεται σήμερον που εκεΙτΟ. Κατα πασαν Όμως
.πιθανότητά θα εύρίσκετο εΠΙ'της δυτικης πλευρας:της περιοχης, ίσως εκεί ένθα'

σήμερονεύρηται παρόδιον προσΚυνητάριον. Εις το συμπέρασμα τοϋτο καταλήγω

κατόπιν της πληροφορίας ην μοι παρέσχον Άρταίοι πρεσ6ϋται, καθ" ην εν
εΙρημένn; θέσει ύπηρχον προ' πεντηκονταετίας

tit

ετί «δύο πλίνθινοι όρθογώνιοι

στηλαι μετα στέγης» ..

τα κατα την άνατολικην πλευραν της αυλης σφζόμενα κελλία ~ατoικoύ.

μενα σήμερον ύπο άθλίων τινών και πιναρων οΙκογενειων γύφτων καταλαμβά
νουσι επιμήκη όρθογώνιον χωρον

(73.00 χ 5.80) καλυπτόμενον δια συνεχοϋς

ήμικυλινδρικης καμ<Χρας διηρημένης δί' εγκαρσίων παραλλήλων διαχωρισμάτων,
πάχους

0.60, εΙς 16 εν όλφ διαμερίσματα. Έξωτερικως οί μεσότοιχοι. των κελ
λίων εμφανίζονται ύπο μορφην άντηρίδων πλάτους 0.50 - 0.60 εξεχουσων τοϋ
τοίχου κατα 0.30. Το μηκος έκάστου των ισοπλατων (4.30) κελλίων ποικίλλει
άπο 3.75 μέχρι 4;25, το δεάπο τοϋ δαπέδου μέχρι της κλειδος ύψος της καμά
ρας των εΙνε 3.95.· <Έκαστον των κελλίων φέρει κατα. μεν την προς την αύλην
της μανης βλέπουσαν πλευραν θύραν(πλάτ. 1.00, ύψος 1.70) μεθ' ήμικυκλικοϋ
'ϋπερθεν φωταγωγοϋ (ύψος 1.20) και προ αύτης κλίμακα εκ μιας μέχρι πέντε
βαθμίδων, δι' ων κατέρχεταί τις εις τr)ν χαμηλότερον κειμένην αύλήν.Κατα δε
την προς τα έξω βλέπουσαν πλευραν (ανατολικην) εΙχον τα κελλία όρθογώνια
παράθυρα (πλάτ. '0.82) ατινα εΙνε μεν σήμερον πάντα πεφραγμένα, είχον δ' δμως

κατασκ.ευασθη άρχικως, ώς. εμφαίνει ή έπιμελης καΙ δια μεγάλων λίθων εκτέλε

σις τοϋ περιθωρίου των. ΟΙ εξωτερικοι τοιχοι των κελλίων συνίqτανται εξ όρθο
γωΥίων εύμεγέθων άλλ' άνίσου μήκους λίθων (ΕΙκ.

2) άμελως ~Ιργασμένων και

τοποθετη μένων μετα πλίνθων παρε μ6εβλ η μένων κατα τους άρ μους. Ο ί δε· ϋπερ
θεν των θυρων τοξωτοι" φωταγωγοι είνε πάντες πλινθόκτιστοι.

β)

.

eH

Τράπεζα.

Κατα το νότιον άκρον της σειράς των κελλίων και καθέτως προς την δ~εύ

θυνσιν αύτων βαίνον σφζεται ετερον έπίμηκες οΙκοδόμημα (ΕΙκ.

1)

ύψηλότε

ρον αυτο και πoλiι 'επιμελέστερον τ(ον κελλίων εκτισμένον κατ' Ισόδομον περί-
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που σύστημα δια μεγάλων (μέχρι

9

• Αρτης

1.15 χ 0.45) λίθων μετα πλίνθων κατα τους

άρμου.ς πολλάκις είς πλείονας της μιας στ-ρώσεως τεθειμένων. Τι') οικοδόμημα

-

,

,

"λλ

τουτο, εκτεινομενον α

ors

~

\

\ νοτον,
'

αρκετα προς

",

'1
,\
κατεστραφη μεν :Ίω,αι κατα το

δυΤΙΚQν αύτου 'ημισυ, συνεπληρώθη δ' δμως πάλιν επι του ;ταλαιου του σχεδίου
δ,ια ξηρολιθοδομης κατα τον παρελθόντα αίωνα καΙ χρησιμοποιείται εκτοτε ώς
χορτοΟολά1Ψ. 'Εκ τοi't καταστραφέντος δυτικου αυτοί, μέρους πεσιεσ(ί)θη 'μόνον

Είκ,' 2. 'Όψις H~y κελλίων καί τής τeαπέζηι; άπό ΒΔ

τμη μά τι της ΝΔ γωνίας, δπερ εϊνε ειςη μ(Ίς λίαν ΧΡ11σιμΩ" ;τρί ι:, ι')ρ ισμι)" τοί,

μήκους του άρχικου κτιρίου (27.30). Έκ δε τό)ν δύο μακρό')" .ίλ~'υ(HI)y ταυ σφ

ζομένου άνατολικου ήμίσεος του κτιρίου κάλλιο" διατηρείταιlΊ \'οτία. ΈπΙ της
πλευρας μάλιστα ταύτης εϋρηται καΙ με'ιάλη τοξωτη ΙΙ{'ρα (πΑ(Χτ. 1.8Γ), 1Jψ. 2.4,')
ης όάξων άπέχει της ΝΑ γωνίας του κτιρίου 9.10' επειδ'tj δ' Υιυ,πόστασις αυτη

ίσουται άκριοως προς τό' τρίτον του δλου μi'jκους τοί, κτιρίοl! (:!7.:)()
είνενα συμπεράνωμεν

δτιή σφζομένη

ευλογον

θύρα ετέθη συμμετρ:χl7ις προς άλλην

ευρισκομένην κατα το δυτικον ιΊμισυ του κτιρίου λίαν δr χρίισψον οι'σαν προς
εξυπηρέτησιν του μακρού τοίηου κτίσματος.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ1ΚΟΝ

ΔΕΛ'Ι'IOΝ

1:)19
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'Ίχνη τοξωτης θύρας φα'ίνονται κα.ι επι της Β πλευρας του κτιρίου, ητις

βΜ:τει προς την αύλήν. Ταυτα δμως δεν είνε τόσον σαφη, διότι ή παλαια θύρα
εχει νυν εν μέρει κατ~ρρεύσει καΙ εν μέρει άντικατασταθη ύπο νεω-ι:έρας. Πάν
τως .όμως βέβαιον είνε δτι ή βόρειος θύρα δεν άντεσωίχει κατ' άξονα προς την

νοτίαν, διότι άρχεται άνατολικώτερον εκείνης. Φαίνεται δ' ώςεκ τούτου πιθα

νωτέρα ή ύπόθεσις ύπάρξεως τριών θυρών κατα την βόρειονπλευραν' άντΙ τών
δύο, ας θα είχε ή νοτία (δρα είκ.

1).

. Τέλος κατα την άνατολικην πλευραν του εξεταζομένου κτιρίου,ητις συνέ
χεται σή μερον προς νεώτερον οίκίσκον, σφζεται εν τφ μέσφ, λίαν εύδιάκριτος

εσ(ΟΟεν, ή άρχη ήμικυλινδρικης κόγχης διαμέτρου 3.60 καταληγούσηςάνω είς

τεtαρτοσφαίριον. Της κόγχης ταύτης άνευρον καΙ εξωτερικ<ος σαφέστατα τα λεί~

ψανα τώ.ν κυκλοτερών θεμελίών, δι' ών συμπληρουται το ήμικύκλιον. ΤΟ όλον

κi(~ιuν εστεγ&ζετο δια μεγάλης ήμικυλινδρικης καμάρας άνoίγματoς7~05 ήτις

εχ~~ μεν σήμερον καταπέσει, διασφζει δ' δμως ένιαχου τμήματα των γεννήσεων
α~της μαρτυρουντα ασφαλώς περΙπάλαι ύπάρξεώς της, ην άλλως θα ήδυνά

μεθ<! νiJ. συμπεράνωμεν κάΙ έκ του μεγάλου σχετικώς πάχους (l.iO) τώντοίχων
τών μακρώ'" πλευρών του κτιρίου.
Τούπ' όψει ~τίσμα άναφέρει έν τφ Δοκιμίφ του (σελ. 146)χωρΙς δμωςκαΙ

να το περιγράΨΩ ΣεραφεΙμ ό Βυζάντιος, ύπολαμβάνων α'uτοώς παρεκκλήσιον.
Ή ύπ()θεσις δμως αϋτη μοΙ φαίνεται άτυχής. Πρώτον μεν διότι το εν' λόγφ

κτίριον δεν, εχει παράθυρα, τουλάχιστον κατα το σφζόμενον άνατολικον αύτου
,".

","

:

.

....

'

ημισυ' δεύτερον διότι εΙνε εσωτερικώς τελείως άκόσμητον καΙ τρίτον διότι ούδεμία/, άνάγ~η

ύπηρχεν

ίδρύσεως

τοσουτον

μακρου

παρεκκλησίου

(μηκ.

27.30)

εν:!ος μονης περιλαμβανούσης ναον εύρυχωρότατον καΙ δη περιέχοντα εν εαυτφ
4 /Ιλλα π&ρεκκλή~ια.

Πoλ~εύλoγώτερoν είνε να ύποθέσωμεν δτίτο εν. λόγφ κτίσμα εχρησί
μευεν ώς εστιατόριον τών μοναχών. Tilv ύπόθεσιν δε ταύτην ενισχύει ού μόνο"
το σχημα του κτιρίου

1

άλλα καΙ αί διαστάσεις αύτου καΙ ή προς άνατολας

ϋπαρξις μιας καΙ μόνης κόγχης, ητις, ώς γνωστόν, χρησιμοποιείται ύπΟ- τού ήγου

μένου.

ΚαΙ αύτη δε τέλος ή άπουσία παραθύρων συντρέχει ύπερ της ύποθέ-

ι ΤΟ δι' άπλης καμάρας στεγαζόμενον επίμηκες όρθογώνιον σχημα έστιατορίου διετηρήθη απο τ(ον

πρώτων χριστιανικών αιώνων μέχρι τών έσχάτων βυζαντιακών χρόνων και μέχρι σ{ιμερον. Και ότε μεν το
όρθογώνιον είνε άπλουν, ώς ένταυθα και όσίφ Λουκα (Schulz and Barnsley, The mοnasteσ' of St Ll1ke ίη

l)llocis Η), δτε δε φέρει εσώτερικας α\'τηρίδας ύποβασταζούσας τα εσωτερικα ενισχυτικά τόξα της καμάρας
ώ; εν Δαφνίφ (l\Iillet, ηΠΡhnί πίν. 2) και 'Αθήναις (Άσκληπ~είoν Ξυγγόπουλος Άρχ. 'Εφ. 1915, 70), Cί.λλoτε
δε π,lλιν. αλλα σπανιώτερον, έλάμβω'ε το σχημα αντεσtραμμένου ταυ ώς το της Λαύρας εν Άγίφ νO tιει
(Brockllatls die Ktll1st ίn den Αt!ωs Klostern σελ. 34, Genera! De Be)-lie J}ha1)jtatiol1 b}'zantine Grenoble - J'aris 1902, 66).
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σεως; ήμών καθόσον καΙ άλλαι τράπεζα ι άνωθεν μόνον τον φωτισμον ελάμβα
-νΜΙΙ δια μέσου. όρθογωνίων φεγγιτών αΥοιγομένων κατα τα πλάγια της κυλιν
δρικης καμάρας ώς π. χ.• εν τφ έστιατορίφ της τρίτης περιόδου' της εν Φωκίδι

Μονης του ~Oσίoυ Λουκά, τφ της Παναγίας. του Βροντοχίου εν Mιστρ~

1

καΙ

τφ της Νέας Μονης Χίου.

Κελλία. καΙ έστιατόριοναν μη είνε σύγχρονα θα εΙνε ίσως κατά τι μετα

γενέστερα· της κτίσεως του καθολικου εις την εξέτασιν του o~oίoυ καΙ ερχόμεθα.
ν)

Το κα,g,ολικόν.

ΤΟ καθολικον της μονης κείμενον, ώς ελέχθη, εντφ κέντρφ της τετραγώ

νου περωχης, εχει εν συνόλφ το σχημα όγκώδους όρθογωνίου παραλληλέπιπέ
δου φέροντος προσκεκολλημένας κατα μεν την ανατολικΎlν αυτου πλευραν πέντε

τριπλεύρους ύψηλας>ςόγχας, κατα δε την άνω επιφάνειαν εξ εν δλφ τρούλλους

-

ενα μέγαν ύψηλα εν τφ κέντρφ, τέσσαρας μικροτέρους δορυφόρους του κατα

τας γωνίας καΙ ενα ελαφρον κιονοστήρικτον ουρανίσκον ύπερ το μέσον της δυ
τικης πλευράς.

. Το βαρυ κυβικον σώμα του κτιρ(υυ χωρίζεται εξωτερικώς εις τρείς καθ'
ϋψος ζώνας: Μίαν κατωτάτην (ϋψος )).00) αμελώς δι' άργών λίθων καΙ πλιν
θίων εκτισμένην καΙ δύο άλλας επαλλήλους κανονίκώς κατα το ισόδομον πλιν
θοπερίβλητον σύστημα φκοδομημένας καΙ διακοπτομένας έκατέραν ύπο

13

εν

όλφ τοξωτών, διλόβων παραθύρων.
ΤΟ κυβικον σχη μα του κτιρίου,
της αυτου ζώνης, αποτελούσης

'0

άξεστος τρόπος κατασκευης της κατωτά

οίονεΙ το βάθρον του, ή επιμελημένη τοιχοδο

μία τών δύο ανωτέρων ζωνών, αί μονότονοι σειραΙ τών τοξωτών παραθύρων,
ατινα πrριθέουσι το κτίριον κατα τας τρείς αυτου πλευράς, ανακαλουσιν εκ πρώ

της όψεως εις την μνήμην τo~ παρατηρητου συγγενη τινα της πρωίμου ιταλι
κης αναγεννήσεως άνάκτo(Jα.

Πράγματι αν αφαιρέστι τις άπο την Παρηγορή

τισσαν τας κόγχας του ίερου καΙ τους τρούλλους, ε'χτείντι δε άρκούντως προς
τα έξω το γείσον του κτιρίου, εχει εν βυζαντινΌ τεχνοτροπίg αυτο σχεδον τουτο
το σχέδιον τών εν Φλωρεντίg παλατίων

Medici

(νυν

Riccardi)

καΙ

Strozzi

2.

Άλλ' ή ρηθείσα ομοιότης είνε μάλλον συμπτωματική, αφ' ου ισχύει δια την'
παρουσαν μορφην του κτιρίου, ητις δμως δεν ητο καΙ το πάλαι κατ α πάντα ή
αυτή. Πράγματι προσεκτικωτέρα εξέτασις του οικοδομήματος πείθει δτι ή β(χσις
τουναου δεν ητο. δπως. σή μερον, απ' ευθείας ορατή. Κτίσμα τι προτεθειμένον

1

Mi!1et, MonuInents !))'Ζ, de Mistra πίν. XVI, 2 XXVII, 4 Ν 7.
HaIHlbuch der Architektur IV, 1 σελ, 177.

ο 'Όρα εικόνα έν
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Q

ΕΙκ.

της

"

αυτης

περιο'δ ου

J'
κτιρια

πλίνθων φκοδομημένον
ι

1I.

\

ι==.r-=τ:

~

4

Ι

5'

:::=J
6

Ί

~

3,

"

εχουσι

άλλα καΙ

,

"
αυτων

το

,

εκ

της

"

!Q

J'
μερος

-

δι"

άργων λίθων

την βόρειον, Τ11" δυτ ΙΚ1}ν

0'1 <Άγιοι Άπόσωλοι του ΛεονtαρίοlJ, ή "Ομορφη 'Εκκλησιά, η Παλαιά Έπισκο:ιηι Tεγ~'ας ό

.;ΥΆγιος Σώζων Γερακίου,

Βρονϊόχιον του Μιστρσ. κλ7ί.
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Ι:)

μέqoς .τ~ςνoτίας πλευράς τού ναού ύπάρξεως

12 εν δλφ παραστάδων όργανι
κως προς :τους τοίχους τού ναού συνδεδεμένων πλάτους 0.80 - 0.90, εξοχης 0.2 [)
και ύψους διήκοντοςμέχρι 1.50 μ~ κάτωθεν τη~ ποδιάς τ{ι')ν κάτω παραθύρων.

Είκ. 4. 'Η δυτικη πλευρά του ναου.

ΠΟίοςiΊτο ό σκοπος των παραστάδων τυύτων; Άντηρί,δες πρ(ις εξουδετέρωσιν
(J)θήσεων των εσωτερικών 06λων δεν εΙνε δυνατ(\ν να Ύισαν επειδη οί βυζαντι~
νοΙ κρύπτουσιν, ώς γνωστόν. τας άντηρίδας εν τφ δγκφ ωοϊ) κτιρίου καΙ {.:,:τειδll
()χι μόνον ελλείπουσι άπα τ(' άνατολικαν ήμισυ της νοτίας πλευράς Τ01) ναοϊ'ι,
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Α. Κ. Όρλάνδου,

άλλα και' δύο εξ αυτών δεν άντιστοιχοϋσι προς τα εσωτερικα σημεία εφαρμο

γης της ωθήσεως τών θόλων (δρακάτοψιν εΙκ. 3). Έπειδη, δ' άφ" έτέρου αί
εν λόγιρ παραστάδες είνεσυμμετρικώς κ~ι είς κανονικαςl άπ' άλλήλων άποστά-

, σεις τοποθετημέναι, εύλογον είνε να ύποθέσωμεν δτι εχρησίμευον ώς στηλαι
έδράσεως τών ζευκτών μονοκλινοϋς στέγης,ητις θα εκάλύπ~ε στο αν' φεQομέ:vη:ν

ύπο ξυλίνων' πιθανώς κιόνων. την υπόθεσιν τηςύπάρξεως στοαςκαθιστάνει

βεβαιότητα το γεγονος της εις το μέγαϋψος τών~.50 τοποθετήσεως της κάτω
σειράς τών παραθύρων, ατινα, ά" ή κάτω ζώνη π~oώριστo να είνε έξωτερικο'iς
ελευθέρα, δεν θα ήνοίγοντο βεβάίως οϋτως ωστεη αντυξ των να εγγίζη σχε

δον εσωτερικώς' Thv όροφην τοϋ νάρθηκος' (δρα εικ. 23). Μόνος λοιπον λόγος

της εις τοσοϋτονϋψος τοποθετήσεως τών παραθύρων ητο ή d'νάγκη λήψεως
φωτος άμέσου, ου την είσοδον θα ήμπόδιζε ή προτεθειμένη στοά;
Ώς δ' εκ' της κατόψεως εμφαίνεται άντηρίδες ύπάρχουσι μόνονκατα την

δυτικην πλευραν του ναοϋ καΙ το δυΤΙΚΟΥ' ημισυ της βορείοί> και νοτίαςτο-ό
του δ' ενεκα συμπερ'αίνομεν δτι ή στοα περιέβαλε τον ναον μόνον κατα Τ()'~υτι
κον ημισυ της βάσεώς του άρχόμένη άπο 'τών πλευρικών θυρων, ας αφηνεν
ελευθέρας.

Ποίον ητο το πλάτος της στοάς άγνοοϋμεν, διότι άλλα λείψ~νά της πλην

τα)ν άντηρίδων δεν περιεσώθησαν. Δεν άποκλείεται δμως, καΙ ή ~iθανότης να
προεβλέφθη μεν ή στοανα μη προέλαβε δε ν' άχθΌεις πέρας, ώς σ~νέβη .~ια

τόσα άλλα σπυυδαία τοϋύπο εξέτασιν ν~oϋ μέρη (γυναικωνίτης, επιχρίσμα~α,
κλίμαξ άνόδου κλπ.).

Σημειωτέον εν τέλει, δτΙ-καθ' δλον το μΏκος της δυτικης πλt:tJράς τοϋ ναοϋ

σΦζεται χαμηλον κτιστον βάθρον, πεζούλι, χρησιμεϋον άναμφιβόλ<ός προς άνά
παυσιν του εκκλησιάσματος.

Στοαl ξύλιναι

11

λίθιναι περιβάλλουσαι μίαν

11

πλείονας πλευQας των ναών

παραλληλιζόμεναι δε κατά τε την μορφην καΙ τον σκοπον προς ,την περίστασιν

τών άρχαίων έλληνικών ναών φαίνεται δτι εφηρμόσθησαν το πρώτον εν Κων
σταντινουπόλει καΙ Θεσσαλονίκη Ι, δθεν ή χρησίς των μετεδόθη άνα σύμπαντα
τον βυζαντινον κόσμον, ευχρηστοϋσιδ' α{ίται μέχρι καΙ της σήμερον εις τα βο

ρειότερα της Έλλάδος μέρη. Έν αυτΌ τΌ "Αρτη διατηρείται εισέτι παλαιον ξύ
λινον περιστύλιον εν τφ εκείθεν τοϋ Άράχθου

βυζαντινφ ναφ της Παναγίας

τών Βλαχερνών 2.

Δια της προσθήκης χαμηλης στοάς εμετριάζετο όπωσοϋν ή βαρύτης της

ι Millet, L'ecole grecque dal1s I'architecture byzantil1e

132.

, Περί τού ναου τούτου θα πραγματευθώμεν προσεχώς εν λεπτομερείq.,
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• Αρτης

εμφανίσεως του κτιρίου, δπερ εκέρδιζε δι' αιιτης οίονεΙ πλατείαν τινα ·βάσιν καΙ
επλησίαζε περισσότερον την πυραμιδοειδη μορepήν.
Έν τΌκάτω ζώνη του ναου εύρίσκοντο πέντε εν δλφ θύραι (δρα κάτο
'ψιν εΙκ.

3)'

μία -

Τι καΙ κυρία είσοδος του ναου- κατα την δυτικην ώς συνή-

. θως πλευραν καΙ άν~ δύο πλευρικαΙ επι της βορείου καΙ νοτίας. Έκ των πλευ
ρικων δε τούτων θυρων· μία είνε σήμερον εν έκατέρQ. των πλευρων πtφραγμένη.
Αί θύραι φέρουσιν ώς ύπέρθυρα ΟΥκους μαρμαρίνους ύποοαστάζοντας ανευ της
μεσολαοήσεως άνακουφιστικων τόξων, την ϋπερθεν λιθοδομήν, εξαιρέσει του της

κυρίας εισόδου, δπερ δμωςλόγφ ελλείψεως χώρου άνακουφίζεται ουχΙ δι' ήμι

κυκλικου άλλα δια του τόσον άγαπητου εις Τσ'υς Ρωμαίούς καΙ χωρον οικονο
μουντος όριζοντίου θόλου 1 (ΕΙκ. 4). τοιουτον είδος θόλου δεν έτυχε να παρα
τηρήσω μέχρι τουδε εν αλλφ βυζαντινφκτιρίφ έι μη μόνον δια πλίνθων· μεν

εν τΌ παλαιοχριστιανικΌ

βασιλικΌ· του Μαξεντίου

Άγ. Τίτου της Κρητικης Ι'όρτυνος
του· Choisy

4

3.

2,

δια λίθων δ' εν τφ ναΦ του

Ό επίπεδος δε θόλος δεν άναφέρεται ύπο

μεταξiι των {,πο τωνβυζαντινων χρησιμοποιηθέντων είδων θόλων.

Έν άντιθέσειπρος την κάτω ζώνην του ναουεκτισμένην, ώς είπομεν, δια
κοινων λίθων καΙ άτάκτως εν άφθόνφ κονιάματι παρεμοεολημένων τεμαχίων
πλίνθων, αί .δύο ανω ζωναι του κτιρίου φκοδομήθησαν ισοδομικω, κατα τον

άπο του 10°" μ. Χ. αίωνοςενκοινΌ χρήσει εν τfι κυρίως Έλλάδι οικοδομικον
τρόπον, καθ'δν εκαστος των ορθογωνίων πωρολίθων περιοάλλεται ύπο πλαι

σίου εκ. πλίνθων. δομουμένων δια παχέος κονιάματος

5.

Το ϋψος των δόμων της παρηγορητίσσης δεν είνε πανταχου το αυτο, ούτε
δε καΙ

11

'(εχνικη

έ~τέλεσις της τοιχοδομίας· αμεμπτος ώς συμοαίνει εις ναoiις

του ΙΑ' μ. X~ αιωνος (Καισαριανή,

Δαφνί,

Χριστιάνου, "Ομορφη

Έκκλησιά).

ου μό'νον δε μεταξiι των διαφόρων δόμων παρατηρουνται διαφοραΙ ϋψους άλλα
καΙ εν μιQ. καΙ τΌ αυτΌ ενίοτε σειρ~ το ϋψος των λίθων μεταοαλλεται, μάλιστα
δταν τουτο διακόπτεται. ύπο παραθύρων (βόρειος πλευρα εΙκ.

ι 'Όρα δια τα ρωμα·ίκα παραδείγματα

234 - 2i3.

Durιn

τα εν τοιαύτη

BaukHnst der Etrusker und Romer' 1905

τας εΙκόνας

'Επίπεδος θόλος ευρηται καί εν τιρ εσωτερικφ της Παρηγορητίσσης οπισθεν των γοτθικών τοξυλ

λίων, περί ων κατωτέρω θα είπομεν. ("Ορα είκ.

34).

• Dnrm, Baukunst der Etrι\sker und Rotηer' 1906
• !"yfe εν Architectural review 1907, 63.
• L' Art de bfi.tir chez les B)'zantins Paris 1883.
i>

5).

εΙκ.

244,

Ή Ιδέα της δια πλαισίου :περιΒολης εκάστου λίθου δεν πρέπει να θεωρηται ώc αποκλειστικώς βυζαν

τινη εφεύρεσις αφ'

01>

την βλέπομεν, εν σπέρματι βεΒαίως, εΙς την ελληνιστικην καί ρωμα"ίκην περιτένειαν

και τας πομ:τη'ίανας απομιμήσεις ίσοδόμου τοιχοποι'ίας. Ή διαφορα είγε μόνον οτι το πλαίσιον κατα τους

βυζαντινους χρόνους είνε πάντοτε διαφόρου χρώματος και διαφόρου υλης τοίί λίθου ον περιΒάλλει, εν Φ
παρ' "Ελϊ.ησι και Ρωμαίοις

ro

περιθώριον αποτελεί τμημα αναπόσπαστον τοίί ενεργουμένου λίθου.
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Αρτης

Etς άντιστάθμισμα της ύστερο:ύσης κάπως τεχνικης των. τοίχων της Παρη
γορητίσσης παρουσιάζουσιν άι έπιφάνειαι των τοίχων της ποικιλίαν εντφ χρω
ματισμφ και' τΌ διακοσμήσει, ην δεν' εχουσι τα iτλείστα των άμέμπτως μεν άλλα

κάπως μονοτόνως εκτισμένων κτιρίων τού ΙΛ' αιωνος. Οϋτω ενταύθα εκτος των
συνήθων όδοντωτων ταινιων, .δι" ων χωρίζονται άπ" άλλήλων αl: ζωναι καΙ στε
φανούται:ι;ο δλον κτίριον, παρεμβάλλονται μεταξυ των δόμων καΙ άλλαι τ\νες
ταινίαι άποτελούμεναι είτε εκ μικρων ρομβοσχήμων πλινθίων-κομβολογίων-η
εκ πλίνθων μεγάλων διαστάσεων 0.08 χ 0.28 εναντι των κοινων πάχους 0.035.
την ώραιοτέραν δμως διακόσμησιν των τοίχων άποτελεί πλατεΤα ζφοφόρος ϋψους

0.70 εύρ'ισκομένη εΙς το-δΨος των άνω παραθύρων (ΕΙκ. 5) καΙ εκτεινομένη
καθ' δλην την ~ρέιoν' πλευραν τού· ναού, κατα μικρον τμημα της δυτικης καΙ

κατα δύο έκατέρωθεν της μέσης κόγχης τμήματα τού Ι:ερού. την εν λόγφ ζφο
φόρονάπαρτίζουσι πλακίδια εξόπτης γης τετράγ<J;)νιχ, πλευράς

0.12,

χρώματος

εναλλαξ κερ'αμίνου καΙ φαιοκυάνου, 3iρOσκεΚOλλημένα επι τού κονιάματος καΙ
τοποθετημένα οϋτώς, ωστε ή μία των διαγώνιος να ίσταται κατακόρυφος, ή δε
έτέρα να βαίντι όρ·ιζοντίως.
.

Toια;}τ~ι διακοσμητικαΙ ζφοφόροι ησαν φαίνεται πoλiJ άγαπηταΙ εΙς τους
άρχιτέκτονας τόύ δεσποτάτου' διότι άπαντωσιν δμοιαι καΙ εΙς δύο άλλους ναούς:

τον εν τΌ πόλει "Αρτης

U

Λγ. Βασίλειον

1

καΙ την σύγχρονον προς την Παρη

γορήτισσαν Παναγίαν Βελλά παρα το Βουργαρέλι

2.

Κατα τον

Mil1et 3 ό τύπος

τού ζατρικιοειδούς κοσμήματος ηλθεν άπό βορρά, διότι άπαντ~ ήδη άπο τού

ΙΑ' αιωνo~ εΙς τους Ταξιάρχας καΙ την Κουμπελίδικην της Καστοριάς, ύστερώ
tερον δε καΙ είς τον <Άγ. Κλήμεντα καΙ την Άγ. Σοφίαν της Άχρίδος.

Άπαράλλακτοι ζφοφόροι σφζόμεναι μέχρι' σήμερον εχρησιμοποιήθησαν
ήδη ύπο των Ρωμάίων άπαρτισθείσαι κατ' άρχας μεν εκ λίθων εΙσχωρούντων

εΙς το σωμα τού τοίχου (ΤΟ' opus reticulatum τού Βιτρουβίου 1Ι, 8) σπανιώ
τερον δε καΙ εκ πλίνθων διακοσμητικως μόνων επικεκολλημένων επι twv εξω

τερικων έπιφανειωντων τοίχων αύτοκρατορικων ίδί~ επαύλεων 4.. Βραδύτερον
την χρησιν τοιούτωνζφοφόρων παρέλαβον παρα των Ρωμαίων καΙ 01: λαοΙ της
Δυτικης Εύρώπης διότι τας έπανευρίσκομεν κατα μεν τον Ζ' αΙώνα εν πύργφ

t Lampakis Memoire sur les antiquites cbretiennes de la Grece 49. Δελτ. Χριστ. Άρχ, Έταιρ. Γ' 80
Millet Ecole Grecque εΙκ. 120.
• Έκτίσθη όπα τοϋ Νικηφόρου Δόνκα τφ 1281 Σπυρ. Π. Λάμπρος εν Ν. Έλληνομνήμονι τόμο 2
σελ. 297.
a Ecole Grecque 260.
• Παραδείγματα. Ρώμη: Αύτοκρατορικά άνάκτορα, έπαυλις Γορδιανοϋ, έπαυλις Άδριανοϋ. 'Ολυμπία:

"Επαυλις Ν έρωνος.

ΑΡΧΑΙΟΛΟrIΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΙΒι9
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18
τινΙ της Κολωνίας

1

κατα. δε τον Η' έν

Cravant 2

της Γάλλίας και εν

Lorsch

της Γ'ερμανίας 3, καΙ τέλός κατα. τον ΙΑ' έν τφ Πύργφ τού κωδωνοστασίόυ τού

'Αγ: 'Απολλιναρίου ίη Classe 4, παρα. την Ραβένναν. 'Εκ της Δύσεως δε άργότερον

διεδόθηή χρησίς των καΙ είς την Βαλκανικήν ο/Ωραίον δε παράδειγμα τοιαύτης

ζφοφόρου εχομεν, πλην τών μνημονευθέντων ~ης Καστοριάς καΙ της. Άχρίδος;
έν τφ λεγόμένφ άνακτόρφ τού Πορφυρογεννήτου έν Κωνσταντινουπόλει

6

(Tek-·

· fourSarai) .και τίί Παλαιιι. 'Eπισκoπfι Τεγέας.
Πολυ πλουσιωτέρα τών λοιπών πλευρών καΙ είς κίνησιν και' είς διακόσμη· σιν εΙνε ή πλευρα. τού ίερού. Δεν ύπάρχουσιν ένταύθά όδοντωταΙ σειραΙ χωρίζου
σαι· το κτίριον εΙς ζώνας. Άπλη μόνo~ ταινία μαρμαρίνη τού γνωστού λοξοτμή
του τύπόυ χωρίζει χαμηλήν -τινα βάσιν άπο τού ύπερθεν κτιρίo~ (ΕΙκ. 6).. Πέντε
άνισοπλατεϊς καΙ άνισοϋψείς 7 καΙ άν~σoν έξέχουσαι. τού τοίχου κόγχαικοσμού
μεναι· δια. ποικίλων πλινθίνων κοσμημάτων, διακοπτόντων την άπο τού έδάφους
μέχρι της στέγης· ίσόδομον το ιχοποιίαν, προσδίδουσι δια. τώνάνομοίως φωτι
ζομένων παρειών των καΙ. δια. τών σκιών, ας ρίπτουσι έπΙ τών μεταξυ κατα

λειπoμέν~ν στενών λωρίδών μεγάλην κίνησιν καΙ γραφικότητα.. Μόνον δ' ίσως
ποιά τις άσυμμετρία περΙ την τoπ~θέτησιν ένίων μελών καΙ κοσμημάτων μετριά
ζει κατά τι την έντύπωσιν άρμονίας τού συνόλου. Άτυχης έν παραδείγματι πρέ

πέι'να. θεωρηθύ ή τοποθέτησις .τών ανω παραθύρων τώνάκρων κογχών καΙ της
ζατρικιοειδούς ζφοφόρου είς διάφορα έκατέρωθεν της μεσαίας κόγχης ύψη

8.

Έκ τών.πλινθίνων κοσμημάτων τού ίεροίί, ρόμβων, ζητοειδών, πριονωτών

9

, καΙ. άλλων αξίος ίδιαιτέρας μνείας εΙνε διπ~oύς μαίανδρος σχηματίζων οίονεl
qειρα.ν~ σταυρών .. ΤΟ θρησκευτικον τούτο κόσμημα. εύρηται διπλούν μεν πάλιν
· έν"ΆρΤU έν τίί· άΨίδι τού έν Κιρκιζάταιςναού τού Άγ. Νικολάου της Ροδιάς,
άπλούν . δε πολλαχού .
Essenwein, Die Ausgange der klasSischen Baukunst Darmstadt 1886. Η. Α Π, 3.
, Α. de Caumont, Bul1etin monumental. .
• ·jackson Byzaιitineand romanesque architecture ΙΙ, σελ. 6εΙκ. βό.
• Holzinger Altchristlίche und byzantinische_ Baukunst 1909 εΙκ. 84.
". Κατα τόν Strz~'gowski (Ztschr. f. Gesch. d. Arch. 1907, 6) αϊ πήλιναι έπενδύσεις τοίχων εΙνε Άσια
τικης καταγωγης ..
β Wulff, Altchristlίche und byzantinische Kunst πίν. χχνι.
1 Έκ των πέντε κογχων αϊ μεν τρείς διήκουσι καθ' όλον σχεδόν τό ϋψος τοϋ κτιρίου, δύο'δέ - αϊ έκα
τέρωθεν της μέσης-εΙνε πoλiι χαμηλότεραι των λοιΠων (ϋψος ύπέρ τήν ζώνην 0.10 μ.).
•
8 Ή λίαν αίσθητή αϋτη άκανονιστία (διαφορά ϋψους 0.85 μ.) διέφυγε μετ' άλλων τόν ζωγραφήσαντα
τό 'ίερον καλλιτέχνη ν άρχιτέκτονα Ρ. Guidetti, όστις έν τϋ εΙκόνι του άπλοιιοιήσας τα πράγματα έτοποθέ·
. .-1

τησε παράθυρακαί κοσμήματα (προσέθηκε μάλίστα και" άνύπαρκτα) συμμέτρικως έκατέρωθεν τοίί άξονος.
~Oρα

Salons d' Architectιire 1910
8

260)

σελ.

71.

Κατά λάθος γράφει ό κ. M:il1et ότι τό κόσμημα τοίίτο δέν MavtQ. έν τϋ Παρηγορητίσστι (Ecole

έν Ψ κοσμεί σειραν όλην υπό τήν ζώνη ν της μεσαίας κόγχης και των δύο έκατέρωθεν αυτης. ~Oρα είκ.
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7.

19
1διάζουσαν

διακόσμησιν

τοϋ ίεροϋ άποτελοϋσι

18 ήμικυκλικοΙ έν τoμfι

σηκοΙ τεταγμένοι, κατα το ύπόδειγμα τών ναών της Κωνσταντινουπόλεως, είς
δύο έπαλλήλους σειρας έπί τε τών κογχών καΙ .τών μεταξiι τούτων στενών λω-

ΕΙ ....

6.

ΤΟ ιερό".

ρίδων. "Έκαστος τών σηκών τούτων έξωτερικώς μεν περιβάλλεται ύποδδοντω

της ταινίας, έσωτερικώς δε κοσμείται δια ποικίλων πλινθίνων κοσμημάτων, δι
πλών σταυρών, τεθλασμένων γραμμών κτλ. την όλην διακόσμησιν τοϋ ίεροϋ

συνεπλήρουν n'ι κατα τας κόγχας εύρισκόμενα παράθυρα, ων όμως δυστυχώς τα
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πλείστά πάλαι καταστραφένταεφράχθησαν δι> άργολιθοδομης [(Είκ.

6). Προ-

/Ξ/:/~I~ι.~·,~.:.~.~./~';~:~;Ι. :;';~;/,='=:II:~:I-:'~~"~~ JI;~I:- .".;~="J ~~:τι~κ~o~ν ;;::~~~ :~~~~

Ι;!

.;

//.

_

κνύει, ΟΤΙ αί με" δύο ακραι

'/'

κόγχαι εφερον έκάστη άνα

J'; ..

δύο δίλοβα
.
εν ανω

-

εν κάτω. και

παράθυρα, άνα εν

δ~ (σήμερον πεφραγμένον)
τα έκατέρωθεν της μεγάλης

άψίδος κογχίδια, ώς σαφως
εμφαίνεται εκ των σφζομέ
νων

μαρμαρίνων

λοξοτμή_·

των κατωφλίων των. Ή δε
μεγάλη άψις εφερεν εν τφ
μέσφ εν μέγα τρίλοβον πι

θανώτατα παράθυρον, oiίτι
νος

σήμερον διατηρούνται

μόνον τα

πολλαπλά

πλίν

θινα περιθώρια. Ό δ' .εν τφ

μέσφ ΤQύ παραθύρου τού
του είκονιζόμενος εν τφ σχε

δίφ (Είκ.

6)

κιονίσκος δεν

εύρίσκετο

άρχικως

αύτόθι

άλλ' ετέθη κατά τινα πρόσ
φατον τού ναού επισκευήν'

διότι ουτε το μέγεθος ουτε
ή θέσις του συμβιβάζονται
ιΙI

U

ΜΙ Dnmmιiπι .!IJJIiJmiimJ lJIlI!IIlmΠJ!W ~ l!ίffiQπimm. ΠlliίiifillillI fiIΠIΠilljJ]( ΙΙJllωι.ιιιω: Ι

~~~~~~~~~,~~~~
.....

ι!Σ+

~~~re=~~==-.

προς τα σφζόμενα περιθώ

ρια.

Άναπαράστασιν

τού

παραθύρου παρέχει ή είκα/ν

7, ενίl φανταστικη είνε μό
νον ή είς τρείς λοβους δια
δύο μαρμαρίνων κιο"ίσκων
εσωτερικη διαίρεσις του =τα

ιιαθύρου.
'Α","δ
~ια ι
E~κ.

7.

'Αναπαράστασις τού παραΙλ τής μέσης κδΥχης του ίερού.
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ιαιτερας παρα-

τηρήσεως εΙνε ενταύθα τCJ.ι-

Ή Παρηγορήτισσα της
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•Αρτης

νία διακοσμητικη άπαρτιζομένη εκ βερνικωμένων τετραφύλλων στομίων πηλί
νων άγγείων (Είκ. 8) καΙ περιβάλλουσα εξωτερικως την εξ οδόντων ζώνην τού τε

παραθύρου της μέσης κόγχης· καΙ των έκατέρωθεν αυτού σηκων. Τοιαύτα φια""

λοστό μια ήσαν .μέχρι τούδε γνωστα εκ μνημείων της βυζαντινής Σερβίας, της

Μακεδονίας καΙ τού Μυστρά

1.

Οί ~ιoνίσκoι των. διλ6βων παραθύρων των κογχων ησαν,ώς καΙ πάν~ων
των λοιπων παραθύρων, εκ λευκού· μαρμάρου, &πετελούντο δέ, ώς συνήθως, έξ

όρθογωνίουκορμού (0.16 χ 0.084) καΙ λοξοτμήτου έπιθήματος (ϋψος 0.12) άνευ
ίδίου κιονωtράνου, ώς εν Άττικη

2

καΙ άλλαχού. Πολυτελέστερον των λοιπων

διεκοσμήθη. δ κιονίσκος . της κόγχης τού νοτίου παρεκκλησίουτων κατηχουμένων (Είκ.

9)

λ.

όστις εχει τας μεν έξω γω-

~'

νίας ήμικυκλικως, τας δ' εσωτερικας ευθέως άποκομμένας καΙ

~~9T')'f'ι

κεκοσμημένας άνω και κάτω δια βαλανομόρφων άποφύσεων

~

(Είκ. 10). ~o αυτος δε κιονίσκος φέρει προς τούτοις κατα .

Qo..,

μεν τας πλαγίας αυτού όψεις κατακόρυφον, κατα δε την έξω
Οψιν όριζόντιον μωσαίκην ταινίαν συνισταμένην εκ κανονι- _ .

~

~Υ
'~

κων μαρμαρίνων τετραγωνιδίων καΙ τριγωνιδίων έναλλαξ ~ ~~~~~
έρυθρων και κυανων έπΙ λευκού έδάφους, εντεθειμένων δια -

κονιάματος· έντοςορθογωνίου
,

_

.~ -.... ~ ~

αύλακος λαξευθέίσης έν τφ. ΕΖκ. 8.~εnτο~έeεια

_

ψια,ιoατoμιΩl" και

..

μαρμαρφ του ~oρμoυ.

neIO-

"ωτοv κοσμήμα.τος.

Των δε λοιπων πλευρων τού ναού τα παράθυρα τεταγμένα, ώς έλέχθη, είς δύο έπαλλήλους σειραςάνα

13

κατεσκευάσθησαν δίλοβα

μετα διπλού. εκ πλίνθων περιθωρίου περιβαλλομένου καΙ αυτού ύπο οδοντω

της· ταινίας, Ύμις άνευ· τινος διακοπης συνεχίζεται κατα ~τα μεταξυ. των παρα
θύρων τμήματα τού τοίχου, δίκην άλύσεως συνδεούσης είς~ εν όλον τα παρά
θυρα της αυτης σειράς.
τα ύπερ τους λοβους τύμπανα των παραθύρων εσχηματίσθησαν δια σει
ρων πλίνθων τεταγμένων καθ' όμοκέντρους προς τα τόξα των λοβων κύκλους

οίτινες προσδίδουσι μεγάλην έλαφρότητα και χάριν είς την δλην όψιν τού παρα
θύρου. Έξαίρεσιν ποιούσι δύο μόνον κάτω παράθυρα τ·ης βορείου πλευράς ενθα
τας πλίνθους άντικαθιστωσι τα καΙ έν τφ ίερφ άπαντηθέντα διακοσμητικα φία
λοστό μια (Είκ.·

5).

Οί χωρίζοντες τους λοβους των παραθύρων κιονίσκοι ησαν εκ λευκού μαρ-

1

Millet Ecole Grecque 283, Monuments byzantins de Mistra 29", 30., 37,. ΕΙς τα ανω παραδείγματα

προσθετέο\' καί τό τής χιακης Κρήνας ΑΔ 1916 πίν. 6 είκ.
t

21.

Strzygowski Άρχ. Έφημ. 1902 στ. 66.
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μάρου'έξ αυτων ομως περιεσώθησαν μόνον οί ήμίσεις

J

τών λοιπών .καταστρα

φέντων ύπο έχθρικών βλημάτων κατα ·τας έκάστοτε πολιορκίας της οιΑρτης, καθ'

ας η Παρηγορήτισσά έχρησίμευεν ώς ποJ~εμικον τών Άρταίων άμυντήριον, καθως
άποδεικνύουσι τα πολλα
χού τού μνη μείου άπαν

τώντα τραύματα 2. ΕΙνε δε
ό χρόνος της καταστρο
φης τών είρημένων κιο
νίσΚα/ν πάντως

στερος τού

πρώτον

προγενέ.;.

1820,

οτε το

έδημοσιεύθηή

συντετελεσμένην ήδη' την
καταστροφην δεικνύουσα

παλαια είκα/ν 1Ο τού συγ
γράμματος τού

Hughes 3.

Βραδ{ιτερον

πιθανώ

τατα το

οτε έγέ

1864,

νοντο αί μεγάλαι τού ναού
επισκευαι-οί καταστρα

φέντες κιονίσκοι άνεπλη

ρώθησαν δια νέων έξ έγ-;
χωρίου λίθου.
Οί κιον(σκοιτών κάτω

παραθύρων άποτελούνται
έξ όρθόγωνίόυ κορμού
βαίνοντοςέπΙ λοξοτμήτου
βάσεως καΙ στεφομένου
ύπο' όμοίουτή βάσει επι

θήματος. τοποθετημένοι·

άντιστρόφως. Δύο μόνον της νοτίάς πλευράς κιονίσκοι (Είκ. 11) δ~αφέρoυσι τών
λοιπών άπομιμούμενοι τΟ'υς της άνωζώνης, οίτινες εχουσι τύπον παλαιότερον

1

τα έξης παQιiθUQα της άνω σειράς διατηQοuσι είσέτι τούς άQχαΙοuς κιονίσκους. ΒόQειος πλεUQά:

1°v

20Υ και 4ον άπ' 'Ανατολ6')ν. Δυτική πλεUQά: 2ον και 50Υ άπό BOQQίi. ΝοτΙα πλεUQά: 1ον και .3 0Υ άπ' Άνατολών.
• ·oQa π. χ. τόν κιονίσκον του ΠQώτοu άπό Δ. παQαθύQΟU της Β. πλεUQάς, τούς κιoνίσκoiις του ούρα
νίσκου (ΕΙκ. 15) κλπ.

•

Ή εικων αϋεη άνεδημοσιεύΟιι και έν

tft

ΙS' έκδόσει του σΟΥγQάμματος του

la Grece 1826, 278,
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23
ήτοι βάσιν ίωνίζουσαν, κορμον κύλινδρικον η όκτ~γωνoν (ΕΙκ. 12) καΙ κιoνό~
κρανον καλαθοειδες μετα τετραγώνου ά6ακος. τα κιονόκρανα δε ταύτα εΙνε

άπλούστατα, ούδεν άλλο φέροντά κόσμημ.α πλην τεσσάρων κάτα τας γωνίας άμυγ
δαλοειδων άποφύσεων. Μόνον δ' έπΙ τού ά6ακος ένος των εΙρημένων κάτω παρα~

θύρων' της νοτίας πλευράς εύρηται άτέχνως λαξευμένη κεφαλη ζφου (κριού ;).
Ώς προς δ'ε το μέγεθος τα μεν της κάτω σειράς παρά-'
Ι

θυρα εΙνε πάντα ίσα 'καΙ είς κανονικας κατ α το μάλλον η

ήττον άποστάσεις άπ' άλλήλων τοποθετημένα. Δεν συμ6αίνει

όμως το αύτο και δια τα ~αράθυρα της άνω ζι&νης, α.τιν~ καΙ

~

+
άησα εινε καΙ άτακτότερον τοποθετημένα. Ούτω π. χ. έκ των' Ν
13

άνω παραθύρων 9 μεν εχουσι πλάτος ποικίλλον άπο

μέχρ,

1.72
1.90, τα δε λοιπα τέσσαρα εχουσιν άνοιγμα 1.42 ........ 1.53.

ΚαΙ κατα μεν την πρόσοψιν ή διάταξις των παραθύρων

,1

r--. 31

\

-:-- ,

~

/

'"

Ι

εΙνέ οπωσούν κανονική, καθόσον τα έν αύτη δύο μικρα παρά
θυρα κείνται συμμετρικως ~κατέρωθεν τού μέσου' έν τυ βο,

ρείφ όμως πλευρ~, ενθα τα παράθυρα εΙνε 4, έξ ών πάλιν τα

3 μεγάλα, το μικρον τέταρτον εχει τοποθετηθη μεταξυδύο

Ε'

μεγάλων καΙ δη ούτως ώστε άπο μεν τού ένος ν' άπέχη Ο. 72 ,

άποδε τού ετέρου 1.55! Χαρακτηριστικη τέλος εΙνε ·ήάσυμ
μετρία της τοποθετήσεως των παραθύρων της μιάς σειράς έν

σχέσει προς τα της άλλης, αίσθητη ούχΙ τόσον έν τυ προσό

ψει όσον' έν τυ βορέίφ πλευρ~ τού' ναού ενθα έκ 4 ζευγων
παραθύρων μόνον τού παρα την ΒΔ γωνίαν ζεύγους Ιοί άξονες
συμπίπτό-υσι, των. δε λοιπων όλονεν άποκλίνουσι μέχρι δια

Ir
,165

φοράς 1.30 ~ατα την ΒΑ γωνίαν. Τον λόγον της τοιαύτης
τοποθετήσεως θα έξηγήσωμεν βραδύτερον. ,
Προς συμπλήρωσιν της' περιγραφης τού έξωτερικού ύπο

λείπεται ήμίν ή έξέτασις της στέγης. : Αύτη καλυπτομένη σήμε-

ΈΙχ. 1.0. ma';la 8ψι.s
χα l τομη ιJ'l&ζΟt1τίσ'τοϊί
x&_iaxov τ;;ς .Ιχ. ΈJ.

.ρον δι' ώχροπρασίνων σχιστολιθικων πλακων ύψούται πυραμιδοειδως άπο των'

τεσσάρωνγωνιων προς το κέντρον τού κτίρίου δι~κoπτoμένη κατα μεν την κορυ
φην ύπο της μεγό.λης (8.00 χ8.00 χ 1.68), ίσοδομικως έκτισμένης βάσεως τού κεν
τρικού τρούλλου καΙ των άπ' αύτης έν σχήματι σταυρού έκφυομένων τεσσάρων
σκελων (έξοχη άπο 1.43", 2.88) καταδε τας 4 γωνίας ·ύπΟ ίσαρίθμων ύψηλων

κεραμοσκεπων τρουλλίσκων (έσωτ. διαμ. 4.00) συμφώνως προς το άπο Κωνσταν

τινουπόλεως όρμηθεν σχέδιον, είς δ προσετέθη ένταύθα Ο ύπερ τδ μέσον της
δυτικης πλευράς προβάλλων ευπετής, κιονοστήρικτος ούρανίσκος (όραείκ. 4).
Χάριν έλαφρότητος αμα καΙ κομψότητος οί τρούλλοι κατεσκευάσθησαν πάν-'

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:40:41 EET - 44.207.124.84

24

Α: Κ. Όρλάνδου

τες έξ όλοκλήρου πλίνθινοι, πλην των. δύο όπισθίων, οίτινες. εχουσι τας γωνίας
των ένισχυμένας

δια πωρολί

θων (Είκ .• 6). ΚαΙ ό μεν κεν

τρικος τροϋλλος είνε δωδεκά
πλευρος (πλευρα 1.95), <b; ό

. της Άγ. Σοφίας Τραπεζοϋν
τος 1, οί δε γωνιαίοι όκτάπλευ
ροι. (πλευρα
εκαστος

2.12) φέροντες

ίσάριθμα

προς

τας

πλευρας χαμηλα τοξωτα παρά
θυρα (κ. τρούλλου 0.57 )( 2.87'

τρουλλίσκων 0.59 χ 1.55) μεθ'
ύψηλων

ϋπερθεν

τυμπάνων.

Παράθυρα καΙ τύμπανα περι
6άλλονται ύπο

Ε/κ. 11. Δνο τώ" κ,ο"ίσκω" τής κάτω σε'eα.ς τώ" παeα1J.Veω".

σίου και της παρομαρτούσης

γωνιαίους
όλίγον

τρούλλους

κατωτέρω

όριζονείας

μέχρι

/

των

Ι

φθάνει κάτω μέχρι της τετραγώνου βά

Δια των

κατακορύφων

άλλεπαλλήλων

και

τοξοειδων

1

Τ

~

τούτων

ταυς

βαρείς

άλλως

γραμμων

κορμους

τους

ι

h~

7'

0.2.6

Ι ,<J N(j) CE..I r?-IC
ι

~--:zι

~--·--.),.1

Ι

0·18

tS

t

των πλαισίων κατωρθώθη να προσδοθΌ
είς

. μεν

ι1Ε rτTOhi€P€I(4! ΚΙΟΗ IC~

τόξων διαμέτρου, είς δε τον κεντρικον

σεως.

χοντος πλινθίνου τοξωτοϋ πλαι

άτέρμονος όδοντωτης ταινίας, ήτις είς

κατέρχεται

της

διπλοϋ προέ

των

τρούλλων (κεντρ. έξωτ. διάμ. 7.38, ϋψος

3.50, γων. διάμ. 5.00, ϋψος 3.00) κάποια
έλαστικότης, είς παλμος ζωης, ένισχυό
μενος είς τους δύο

τρουλλίσκους της

προσόψεως δια της κατα τας γωνίας των
τοποθετήσεως ημικιονίων έσχηματισμέ

νων δια στρογγύλων πλίνθων (Είκ.

5, .6

και'

27).

Το

4,

γείσον πάντων των

τρούλλων είνε όριζόντιον.
Τελευταία δέ τις διακόσμησις της

στέγης εϋρηται έπι των προς τα εξώ βλε-

Ε/κ.

12. Κ,ο". της ά"ω σε'eα.ς τώ" παeα1J.Veω".

πουσων πλευρων των έκ της βορείου, δυτικης και νοτίας πλευράς της βqσεως
1

Bachmann Kirch.en und Moscheen Leipzig 1913

πίν.

12.
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τού κεντρικού τρούλλου f.κφυομένων σκελών, ατινα φέρουσι δύο επάλληλα πλίν
θινα τόξα και οδοντωτην ταινίαν (Είκ.13), αντιπροσωπεύοντα εξωτερικώς τα ς
κατα τας θέσεις ταύτας αντιστοιχούσας έσωτερικας καμάρας.
τα τόξα ταύτα προωρίζοντο, κατ α τον συνήθη τύπον τών άπλών σταυρο
ειδών ναών να .περιβάλλωσι τρίλοβον παράθυρον μετα μαρμαρίνων κιονίσκων.

Τοιαύτα' παράθυρα κατεσκευάσθησαν πράγματι και ενταύθα κατά τε την νοτίαν
και την δυτικην πλευράν, αλλ' εΙνε όρατα μόνον εκ τού εσωτερικού τού ναού,

διότι ε'ξωθεν ή στέγη τών κατηχουμένων α~'ελθoύσα κατεκάλυψεν αύτα κατα τα

ΕΙκ.

18.

ΤΟ νότιον σκέλος του σταυρoiί τής στέΥης.

τρία τέταρτα τού ϋψους των και κατέστησεν αύτα λίαν έκ τών εξω δυσδιά

κριτα. Το άσκοπον δ' άλλως της έν τη θέσει ταύτη τοποθετήσεως παραθύρων
κατενοήθη φαίνεται οψέ ποτε, ώς αποδεικνύρ,ται έκ της βορείου πλευράς ενθα
το αρχικώς και ένταύθα άφεθεν χάριν παραθύρου κενον έφράχθη ϋστερον δια
κοινης τοιχοποιιας [δρα βόρειον δψιν τού ναού (Είκ.
(Είκ.

5),

και κατα πλάτος tOμην

24)].
Άλλα το μάλλον την προσοχην του θ~ατoύ έλκύον έξωτερικον σημείον

.

εΙνε ό πλινθόδμητος, κεραμοσκεπής, οξυκόρυφος ούρανίσκος, δστις φερόμενος έπΙ
οκτω λευκομαρμάρων κιονίσκων αίωρείται κομψος καΙ έλαφρος ίιπερ το μέσον
της προσόψεως.

Τοιούτους ούρανίσκους συνήθιζον οί Βυζαντινο! να τοποθετωσι ούχιέπΙ
τ<ί}ν έκκλησιών των, ώς κατ' έξαίρεσιν ι συμβαίνει έν τΩ Παρηγορητίσση, άλλα

,

'Ολίγο,> τι ιί(ιγότερο\', κιο"οσηΊρικτοι οί'ρανίσκοι εφηρμόσΟησαν συ"ηΟέστατα ει; ναούς της Άρμε-

λΙ'Χ.\.ΙΟ.ωΙ'ΙΚΟΝ ..H~Al'ION

1919
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ύπεράνω έξεδρων, φιαλών η κιβωρίων καΙ τέλος έπΙ των ίδιωτικων των οίκιων
Ιδίq. δε ώς έπιστέψεις πύργωΥ, καθα διδάσκ,ουσι τρείς μικρογραφίαι τού ίστο
ρημένου μηνολογίου τού Βατικανού, χρονολογουμένου, ώς γνωστόν, άπο τού
ΧΙ μ. Χ. αίωνος 1. Τούναντίον

λίαν συχνη ητο ή, χρησις ούρανίσκων

είς τα

κωδωνοστάσ,ια των ρωμανικων καΙ γοτθικων έκκλησιων.

Λόγφ της κλίσεως της στέγης οί όπίσθιοι κιονίσκοι τού ούρανίσκου εΙ~ε
κατα τα 3/4 αύτωνέντετοιχισμένοι (ΕΙκ. 23). Ή τοιαύτη δ' έντοίχισις ώς καΙ ή
ύπο της στέγης άπόκρυψις των τριλόΌων' παραθύρων των σκελων τού σταυρού,
'?Ι'"

περι

ης

"

ειπομεν, ,παρεχει

,~,

την

υπονοιαν

περΙ άρχικως προβλεφθείσης .όριζοντίας
στέγης,

είς ην επειτα~,πιθανως λόγφ

διαρροης, έδόθη κλίσις προς άπομάκρυν
σιν των ύδάτων. Ού μόνον δε τού ούρα
νίσκου άλλα καΙ των γωνιαίων τρουλ

λίσκων μέγα μέρος καλύπτεται ύπο της
φ

στέγης.

LC)

6'

Οί έκ λευκού μαρμάρου κίονες τού
ούρανίσκου ύψους έν δλφ

2.18, εχουσιν έν

τομϋ όριζοντίq. το σχημα τριων τετάρτων

κύκλου προσκεκολλημένων είς όρθογώ

νιον ούραν μήκους 0.14. Είνε δε τοποθε
τη μένο ι ούτως, ώστε ό κύκλος να βλέπll
προς τα έ'ξω (Ε ίκ.

14).

'Έκαστος κιονίσκος άποτελείται έκ

+------'
ΕΙκ.

14.

τεσσάρων έν δλιρ μερων ητοι της έλα
φρως κωνικης βάσεως ύψους 0.22, κορ
μού όλοσώμου άρραΌδώτου ύψους 1.54,

~40------+

Όρ&ζοιοτία τομή

τώ" κ&όllα/lΙ τoiί

οVραllίσκοv.

κιονοκράνου τύπου

βυζαντινού

ύψους

0.26 καΙ τέλος έπιμήκους έπιθήματος τού γνωστού παλαιοχριστιανικού τύπου
ύψους 0.16. ΚαΙ ή μεν βάσις άποτελείται έκ δύο έπιπέδων ταινιων μετα παρεμ
δεβλημένου κυιιατίου, το δε κιονόκρανον άπαρτίζεται έξ έπιπέδου αβακος, σώμα
τος κωνικού καΙ χονδρας στρογγύλης όριζοντίας ράβδου (άστραγάλου) συνδεού

σης το κιονόκρανον προς τον κορμον τού κίονος. Των κιονίσκων έκοσμήθη

νίας ώς έπιστέψεις κωδωνοσεασίων' δρα εικονας παρά Strzygowski, bie Baukunst der Armenier und
ΕurΟΡaεΙκ. 211, 273, 379, 380 και Ri voira, Architettura Musulmana εΙκ. 177" 181.
ι

De Beylie L'habitation byzantil1e 79

και

83.
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μόνον το κιονόκρανον δια λαμπρών άναγλύπτων κοσμημάτων κατα πάντα τα
μέρη του. Είνε δ' ή διακόσμησις αύτη ένδιαφέρουσα και δια τον τρόπον και

δια το σχ~διoν. Δύο είνε τα κυριαρχοϋντα σχέδια (ΕΙκ. 15, 16). Κατα το πρώ
τον ό άβαξ τοϋ κιονοκράνου κοσμείται δια φύλλων δάφνης έπικαλυπτόντων

άλληλα καΙ τεταγμένων είς δύο παραλλήλους στοίχους κατα δε το δεύτερον ό

ΕΙκ. 15. Κιο"όκρα1l0" ~κ τoiί OVealliUHov.

αβαξ κοσμείται δι' έλικοειδών πλοκάμων αφ' ών εκφύονται εναλλαξ φiJλλα αμπέ

λου καΙ βότρυες. Ό δε κάλαθος εις μεν τον πρώτον τύπον κοσμείται πάλι"
δΙCl φύλλων αμπέλου καΙ βοτρύων, εις δε τον δεύτερον δια σειράς 6ρθίων τρι

φύλλων κρινανθέμων αναπηδώντων κάπως ανοργάνως εκ συνεχούς τινος και
πολλάκις ανακυκλουιιένου παχέος κυλινδρικού βλαστού.
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Τέλος ή στρογγύλη ράβδος, ή συνδέουσα το κιονόκραΥονπρος

τον κορμον

του κίονος, εις μεν τον ενα τύπον άπομιμείται σχοινίον πεπλεγμένον, εν Φ είς

τον αλλον καλύπτεται

ύποάπλης

σειράς

έπικαλυπτομένων

φύλλων δάφνης

1.

Πλην δμωςτων άνωτέρω δύο τύπων έχρησιμοποιήθη καΙ τρίτον τι είδος κιονο
κράνου διά τινας των προς το έσωτερικον τοϋ ούρανίσκου εύρισκομένων κιο-

1/;" '

1'1

1

\

ι; / / ,.Ι'
ι ίj'

,11
,/

,

J
\'

ΕΙκ.

,Ι \ \

ι"

16.

ΚΙΟ1lόκρu1ΙΟll εκ του συραlΙίσκου.

1'\\,

/

Ά ι ιΈ \'

νίσκων, ο'ίτινες φέρουσι κατα τον κάλαθο'\' τοϋ κιονοκράνου των το εις παλαιο

χριστιανικα κιονόκρανα συχνάκις, άπαντων φύλλωμα ύδροχαρων φυτων (fetlίl

les d'eau)

(ΕΙκ.

17).

Το ζωηρως εξεργον των άναγλύφων διακοσμήσεων, ή έλευθερία τοϋ σχε-

1

ΒγΖ.

·Ομοιον φύλλωμα εϋρηται και εις κιονόκρανον του Ε' μ, Χ. αίώνος του μουσείου του Κα'ίρου nalιol1

Art.

είκ. σελ.

33.
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2~1

•Αρτη;

δ,ίου καΙ μάλιστα ή κατα φύσιν άπόδοσις των φύλλων της άμπέλου, τέλος δε ή

παράστασιςκρινανθέμων, συνδυαζόμενα προς το παρα Βυζαντίνοις άσύνηθες
σχημά τα/ν κιόνων παρέχουσι άσφαλη λα6ην εις υπόνοιαν περΙ ξενικης, φραγ
κικης βε6αίως, επιδράσεως.

8'

ΤΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΟΥ

ΝΑΟΥ

Διερχόμενόςτις την στοάν, ήτις περιέ6αλλέ ποτε τον ναον εισέρχεται δια της
μιας καΙ μόνης κατα την δυτικην πλευραν υπαρχούσης θύρας εις επιμήκη νάρ
θηκα πλάτους 4.9?, καταλαμ6άνοντα όλόκληρον το πλάτος τού

~_

.0'

_

ναού (20.28 μ). τας μακρας πλευρας τού νάρθηκος τούτου, διαρ-c;:τ" '1"11;' 'J';'~
θρούσιν άνα τέσσαρες όλόκληροι καΙ δύο κατα τας γωνίας η' μί-

σειαι παραστάδες, έξοχης 0.35, κείμεναι εις άντιστοίχους περίπου
θέσεις προς τας περιγραφείσας εξωtερικας άντηρίδας καΙ χρησιμεύουσαι ώς βάθρα δια τα. τόξα, εφ' ών βαίνουσι τα σχηματίζοντα την όροφην τού νάρθηκος 4 σταυροθόλια καΙ το σφαιρικον εν τφ μέσι:ρ τμ'ημα (δρα κάτοψιν εΙκ. 3). Δια τού τρόπου

''. \

'ι,

Ι

'j

'1 \\ 11 11, ,ι:

_ ,;"
~
Γ

;,

~

'1 .
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τούτου το μέγα καΙ μονότονον άλλως μηκος τού νάρθηκος κατε-

τμήθη εις πέντε εν δλφ τμήματα, τρία μεγάλα κατα τας γωνίας

Γ-Ι

καΙ δύο μικρότερα μεταξυ καΙ άπέκτησεν,ό' νάρθηξ κίνησιν άμα

,1_

καΙ μεγαλοπρέπειαν. Εις εκαστον των ειρημένων τμημάτων ηνοί-

~

χθη κατα μεν την ,άνατολικην πλευραν άνα μία όρθογώνιοί; θύρα

~

'i

συγκοινωνίας προς τα (1.λλα τού ναού διαμερίσματα, κατα δε την ΕΙκ. 17. 'Εσωτεο

δυτικη'ν

dva, εν

εξηγήσαμεν,

έφάπτηται

δίλο60ν παράθυρον, τοποθετηθέν, δι' ους λόγους

τόσον δυσαναλόγως

υψηλά,

eικός κιο-νίσκος

τού οVeα-νίσκοv.

ωστε ή άντυ~ του να

σχεδον της όροφης (Είκ. 23). τα δ' άκρα τμήματα έφωτίσθησαν

προσθέτως καΙ δια δευτέρου παραθύρου άνοιχθέντος κατα την στενην πλευραν
τού νάρθηκος.

'Εκ των πέντε εσωτερικων θυρων του νάρθηκος, αί μεντρείς. μέσαι αγου
σιν εις' την σολέαν, αί δε δύο ακραι εις τα .έκατέρωθεν αύτη ς κείμενα Jtαρεκ

κλήσια. Τούτων το μεν βόρει.ον τιμάται εις μνήμην των άρχαγγέλων Τα.ξιαρχα)ν,
προστατων τού οικου το)ν Άγγέλων και φερωνύμων τού ίδρυτου τού δεσποτά

του Μ ι Χα11 λ, το δε νότιον εις μνήμην τού Προδρόμου Άγ. 'Ιωάννου. Έκάτε
ρον των παρεκκλησίων καταληγον άνατολικως 'εις κόγχη ν εχει μηκος μεν 12,50,

πλάτος δε 4,65 καΙ. κατατέμνεται ύπο ζευγων παραστάδων, καθ' ον τρόπον και
ό νάρθηξ, εις [ρία ϊσα τμήματα, γιν τα μεν ακρα καλύπτονται ύπο στα.υροθο

λίων, τι) δε μέσον ύπο σφαιρικου τμήματος (άσπίδος, calotte). Εις εκαστον δε
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.

πάλιν τμημα άνοίγεται καΙ ένταϋθα· έν τφ μέσφ. άνα εν των της κάτω σειρΙ
διλό6ων. παραθύρων; Τοάνατολικον καΙ το μέσον τμημα έκατέρου των παρε:

κλησίων φέρουσι προς τούτοις καΙ θύραν

1,

δι' ης έξήρχετό τις εις την αύλή

το δε μέσον έπεκοινώνει' προσθέτως δια θύρας, φερούσης παραδόξως πλίνθιν(

τοξωτον πλαίσιον καΙ. όδοντωτην ταινΙαν, προς τον κυρίως ναον ητοι· την τετρ(
γωνον σολέαν. Οϋτω, ώς βλέπει τις καΙ έκ της κατόψεως,. τέσσαρες τον άριΙ

ΕΙκ.

18.

Ν6τιον ανω κατηχονμενον.

μον θύραι~ τεταγμέναι έπ' εύθείας, διασχίζουσι κατα πλάτος τον- ναον διενερ

γοϋσαι ρε.ϋμα έναλλακτικον άέρος. Έν τφ μέσφ τμήματι τοϋ βορείου παρεli
κλησίου εϋρηται καί τις τΟίχος η μάλλον .κτιστον εικονοστάσιον προστεθεν έκ~

βεβαίως ύστερ(;nερον, ώς δεικνύει ή άσύμμετρος θέσις του καΙ ή άνόργανο
μετα τοϋ λοιποϋ κτιρίου σύνδεσιg.
ι 'Η "(ων άνατολικων διαμερισμάτων θύρα εΙνε σήμερον πεφραγμένη λόγΟ) διαρρήξεως τού μαρμrιρ

νου ύπερθύρου.

'
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Ύπερ τον νάρθηκα καΙ τα παρεκκλήσια έκτείνεται συνεχης γυναικωνίτης

(τα ανω κατηχούμενα) δίήκων ανευ διαχωρίσματος άπο της ΒΑ μέχρι της Ν Α
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Είκ.

19.

Κάτοψις α' όρ6φου.

..-<

γωνίας του ναου, καθ' ας εϋρηνται κόγχαι ημικυκλικαί,

ων τα μικρα δίλοοα

παράθυρα εϊδομεν όμιλουντεξ περι του ίερου (σελ. 21).
Ό εν σχήματι ΓΙ περιοάλλων την σολέαν γυναικωνίτης βλέπει προς α1Υτην
δια τριών μεγάλων διλόοων παραθύρων ανοιγομένων είς το μέσον έκάστης των
πλευρών του πεί (δρα κάτοψιν ο' ορόφου είκ. 19). τα παράθυρα ταυτα φθάνοντα
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μέχρι τού δαπέδου τού γυναικωνίτου εκλείοντο κατα το κάτω αυτων τμη μα, προς
άποφυΥην πτώσεως, δια θωρακείου, δπερ σήμερον μεν δεν σφζεται άλλΟ oiίτι
νος διετηρήθησαν άφ' ένος μεν τα επι τού μέσου κίονος ίχνη προσαρμογης (Β.
πλευρά), άφ' έτέρου δε ή επι των έκατέρωθ~ν τοίχων εγκοπή, εξ ης εξάγεται, οτι

το μεν ϋψος τού θωρακείου ητο 1.30, το δε πάχος 0.17.

01:

δε χωρίζοντες τους λQβους κίονες βαίνοντες

έπΙίωνικης

μετα πλίνθου

βάσεως είχον τον κορμον

άρράβδωτον (ΕΙκ.

20, 22) καΙ διάφορον εκαστος κιο
νόκρανον μεθ' ύψηλού επιθήμα~oς φέροντος κα-::α την
προς την σολέαν Οψιν. άνάγλυπτον σταυρον (ΕΙκ. 23).

t

'Εκ των ειρημένων κιονοκράνων πρωτnτυπον είνε το

τοί, δυτικού παραθύρου. (ΕΙκ.

20),

δπερ άπομιμείται

πιθανως κάλυκα νυμφαίας, περιβάλλοντα όρθογώνιον
πρίσμα, εφ' ου ελαξεύθησαν εναλλαξ φύλλα άμπέλου
καΙ βότρυες. 'Εκ δε των λοιπων επι μεν τού μεση μ
βρινού

(ΕΙκ.

21)

παρίστανται φύλλα

άκάνθης

μετα

καλύκων συμπεπλεγμένων, επι δε τού βορείου άπλούς

στάυρος εντος άβαθούς καμπυλωτού περιθωρίου (Είκ. 22).
Ό γυναικωνίτης εχει ύπερ πάντα τα λοιπα μέρη

. τού ναόύ τον περισσότερον φωτισμόν' διότι πλην των
13 μεγάλων παραθύρων της ανω σειράς καΙ των δύο
μικρων διλόβων των κογχων, έίς ας καταλήγει προς

ί

άνατολάς, φωτίζεται καΙ ύπο των πάραθύρων των

4

τρουλλίσκων καΙ μάλιστα δια τού άνοίγματος τού ούρα
νίσκου. Το φως δε τούτο δια των 3διλόβων παρα

θύρων, περ1. 6)ν είπομεν, εΙσδύει. καΙ εις την σολέαν.

Γ

Ως τα κάτω κατηχούμε'να οϋτω καΙ τα ανω διαρ-

Ο

Ν

θρούνται δια παραστάδων εις πλείονα διαμερίσματα,
ΕΙκ.

20.

Διαχω/?ιστι.κός- κ{ων

ισωτε/?ικoiί πα/?α{)ύ/?ου του
)'vναικω"lrοtl (Δ. πλευρά).

&ν τα μεν 4 γωνιαία καλύπτονται ύπο των τρουλλί
σκων, των δε λοιπων τα πλείστα μεν εχουσιν όροφην
μετα σταυροθολίων, δύο δε δια άσπίδος

εΙκ.

(calotte)

(δρα

19). Το περίεργον δμως είνε, δτι αί παραστάδες των ανω κατηχουμένων

δεν άντιστοιχούσιν άκριβως προς τας των κάτω' συμβαίνει δε μάλιστα τινες εξ
αύτων να μη εχωσι ούδαμως συνέχειαν προς τα κάτω, άλλα να βαίνωσιν έπΙ
των σχηματιζόντων την όροφην των κάτω κατηχουμένων σταυροθολίων!
μέγα τούτο τεχνικον ατοπον προεκλήfJη

ΤΟ

εκ τού έξης λόγου, ον ώς φαίνεται

δεν προέβλεψε ό εκτελέσας το εργον πρωτομάστορης. ΈπειδΎι κατα τας τέσ-
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• Αρτης

σαρας γωνίας τού κτιρίου επρεπε να τοποθετηθωσιν οί τρουλλίσκοι, οί μεν
δύο εξ αυτών, ό της ΒΔ καΙ ό της ΝΔ γωνίας, εκτίσθησαν ουτως ωστε να στη-

. ριχθώσιν

ι1φ' ένΟς. μεν έπΙ. τών δύο τόξων, ατινα γεφυρούσι τας παρα τας άντι

στοίχους γωνίας παραστάδας, άφ' έτέρό,! δε επι δύο τόξων συνδεόντων τας
γωνίας του εσωτερικού κορμού (τοίχου της σολέας) προς Τσ'υς εξωτερικους τοί

χους τού κτιρίου. Κατα ταύτα ή διάμετρος τών τρουλλίσκων κατεσκευάσθη ιση
προς την μεταξυ τών εξωτερικών καΙ εσωτερικών τοίχων άπόστασιν, ήτοι

περίπου. ΚαΙ επειδη και

4.00

μ.

οί τών δύο αλλων γωνιών τρουλλίσκοι ου μόνον

όμοίας ώφειλον να εχωσι διαστάσεις προς τους

εμπροσθίουςάλλα καΙ ισον άπο τού γείσου να

~

-

0.65

άπέχωσι τα κέντρα των, παρέστη άνάγκη,. δια k=-_Ξ'_==_Ξ=Ξ_:"'Ξ_;ο-=_::a~-====---/-ι1
να σχη ματισθΊΊ τετράγωνος βάσις, εφ' ης θα εβαι

νον, μεταθέσεως τώνπρώτων εξ άνατολών αντη
ρίδων κατα δύο δλα μέτρα προς δυσμάς, ουτως

ωστε να καταστΊΊ δυνατη ή

μεταξυ τών κογ

χών καΙ αυτών εγγραφη κύκλου διαμέτρου

4.00.

Έπηλθεν ουτω αυξησις τού μήκους του άνατο
λικου τμήματος έκατέρου τών άνω παρεκκλη
σίων, ητις επήνεγκεφυσικα καΙ την μείωσιν τών

δύο παρακειμένων διαμερισμάτων, στενωθέντων

κατΆ άναλογίαν, εν Φ εν τφ κάτω όρόφφ τα δια
μερίσματα είνε πάντα Ισομήκη. 'Εντευθεν προ
ηλθε ή παρέκκλισις τών άνω

άπο

τών κάτω

ΕΙκ.

21.

Κιονόκρανον του πρός τήν

σολέαν νοτίου παραD-ύροv τών κατη
χουμένων.

παραστάδων. 'Αλλ' εχομεν καΙ άλλο επακολού-

θημα της μεταβολης τών διαστάσεων τών καθ' εκαστον τμημάτων, της επελθού
σης λόγφ τών τρουλλίσκων: την μετάθεσιν του άξονος τών οικείων παραθύρων,

ατινα ό άρχιτέκτων επέμενε να τοποθετΏ πάντοτε κατα τον άξονα έκάστου τμή
ματος άδιαφορών αν διεσαλεύετο εξωτερικώς ή άντιστοιχία τών άξόνων το)ν
άνω καΙ τών κάτω παραθύρων. <Ώστε άφ' ένος μεν λόγοι ισότητος καΙ συμμε
τρικης διατάξεως τών τρουλλίσκων, άφ' έτέρου δε λόγοι εσωτερικης συμμετρίας
τών παραθύρων προς τα διαμερίσματα, εις α δια παραστάδων διαιρουνται τα
παρεκκλήσια, εδημιούργησαν, τουτο μεν-, το τεχνικον ατοπον της μη κατακορύ
φου άντιστοιχίας τών εσωτερικών παραστάδων του κτιρίου καΙ της στηρίξεως

τών ανω επι τών σταυροθολίων τών κάτω, τουτο δε το αισθητικον ατοπον
της μη κατακορύφου άντιστοιχίας τών άξόνων τών παραθύρων της άνω καΙ

κάτω σειράς. Τέλος ό αυτος σχεδον λόγος επέφερε και την σμίκρυνσιν τών δευ
τέρων μετα τας γωνίας παραθύρων καΙ το)ν τριών πλευρών του γυναικωνίτου.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ

1919
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Πόθεν εγίνετο ή είς τον γυναικωνίτην άνοδος δεν δυνάμεθα άσφαλώς να είπω
μεν. Ούδαμού περιεσώθη άνοιγμά τι δια κλίμακα. Σήμερον ή άνοδος τελείται

. δι' όπης άνοιχθείσης επι τού σταυροθολίου τού τρίτόυ άπ' άνατολών διαμερί
σματος τού νοτίου κάτω παρεκκλησίο.υ. Ή όπη α15τη φαίνεται λίαν ~παλαια καΙ
δεν είνε άπίθανον, δτι δι' αύτης, εύρυνoμένης~ καΙ διαμορφουμένης καταλλή
λως, θα εμελετατο ή είς τον γυναικωνίτην άνοδος.
Φοβούμαι μάλιστα μήπως ό πρωτομάστορης καΙ περΙ
ταύτης είχε λησμονήσει ναπρονοήστι, δι' δ καΙ :ήναγ-

κάσθη να χαλάστι εν· τών σταυροθολίων. Πάντως 1Ι
άνοδος θα εγίνετο εσωτερικώς διότι προς έ.ξωτερι
κην κλίμακα 1 σχι μόνον ούδεν θεμέλιον ύπάρχει άλλα

και ούδεμία είσοδος. Ό γυναικωνίτης είνε προφα·
νες δτι δεν επρόλαβε να περατωθfί' τούτο μαρτυρεί,
άφ' ένος μεν το άνώμαλον' εδαφός του, δπερ δεικνύει
άκόμη την κυρτην ράχιν τών σταυροθολίων καΙ τών
άσπίδων, εξ ών άποτελείται ή όροφη τού νάρθηκος
καΙ τών παρεκκλησίων, άφ' έτέρου

κονιαμάτων άπο τών τοίχων,

δε ή ελλειψις

εφ' ών: διακρίνονται

άκόμη τα άποτυπώματα τού σανιδώματος τών θολο

τύπων. Δια ταύτα φαίνεται δτι τα άνω παρεκκλή
σια είχον μείνει κατ' άρχας άχρησιμοποίητα.
Σημειώ εν τέλει δτι τά τε εξωτερικα τού ναού

παράθυρα καΙ τα προς :,την σολέαν είχον φραχθη δια
τοιχοποιίας 'ίνα μη καταπέσωσι μετα την ύπο τό)ν
τουρκικών
ΕΙκ.
σκος

22.

Διαχωeιστικος κιοvί·'

έσωτεeικου

IΠaea1}veov

του Υvvαικωvίτοv (Β. πλεveά).

σφαιρών

καταστροφην

τών

κιονίσκων,

ο'ίτινες εστήριζον τα τόξα των. Ο15τω δε πεφραγ
μένα τα άπεικόνισε ό

Hughes το 1820. Βραδύτε
ρον κατα τας μεγάλας επισκευας τού 1864 τα μεν

εξωτερικα παράθυρα άπηλλάγησαν της φρασσούσης αύτα τοιχοποιίας, άντικα

τασταθέντων τών μαρμαρίνων κιονίσκων δι' άλλων λιθίνων, μένουσιν δμως άκόμη

πεφραγμένα τα προς την σολέαν παράθυρα τού γυναικωνίτου. ΈπΙ τού τοίχου
δε τού δυτικού παραθύρου άνέγνωσα το έξης σημείωμα:
ό Παπαναστασίου σημειόνω
φευρουρίου ιδ' ,αωκ'
ι Συνήθως δια τας εις τον 2uy

.

ροφον άναγούσας κλίμακας χρησιμοποιείται mί{>γoς κτιζόμενος παρά

τινα των γωνιών του κτιρίου, ό)ς π. χ. είς τους 'Λγ. Άποστόλους του Λεονταρίου, είς το Δαφνί, εις το Βρον-

τόχιον του Mυστρίi κτλ.
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"Η :20λέα. ·0 νάρθηξ μετα των παρεκκλησίων καΙ ό ϋπερθεν αυτων συνε
χης γυναικωνίτης περικλείουσι κατα τας 3 α"τοϋ πλευρας μέγαν τετράγωνον

χώρον (9.15 χ 9.20), ούτινος την τετάρτην (άνατολικην) πλευραν σχηματίζουσιν

ΕΙκ. 23.

Τομη κατακόρυφος κατα μήκο,.

αί τρεΙς ύψηλαι κόγχαι τοί, ίεροϋ,ί Ό κεντρικος ούτος χώρος, δστις άποτελεί και
τ()'\ι κιχτ' έξοχην ναον και; δν χάριν ε1Ί κολίας (1:τωωλοϋμεν κατα συνεκδΟϊ;Υγ\'
':σολέαν», διήκει δίκην πύργο\!, (lνευ rινoς .καθ'ϋψος διαχοπϊl; (/.πΙ) τσίΊ δαπέ
δου μέχρι τοϋ κεντρικού τροί,λλου, δστι; τ(\ν στεγάζει και έt οι" μόνον δέχεται
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φως αμεσον. Έφ' έκάστου των 4 τοίχων τού τετραγώνου της' σολέας' εύρηνται

άνα. δύο ορθογώνιοι παραστάδες

1

διήκουσαι άπο τού δαπέδου μέχρι ύψους εν

δεκά περίπου μέτρων (Είκ. 23, 24). Έκά~τη δε πάλιν των παραστάδων τούτων

ΕΙκ.

24.

Τομη κατακόρυφος κατα πλάτος.

ύποδιτιρέθη καθ' ϋψος είς τρία ϊσα περίπου τμήματα, ών τα. δύο κατώτερα, όμοϋ
λαμβανόμενα, καταλαμβάνουσι το μέχρι τού δαπέδου του γυναικωνίτου ϋψος

(Είκ.

23, 24).

Προ των δύο άνωτέρων τμημάτων έκάστης παραστάδος έτοποθε-

ι Ώς παραστάδες της ανατολικης πλευράς έχρησιμοποιήθησαν αί κεφαλαι τών άπό του ίερoiί πρός την
σολέαν παραλλήλων τοίχων.
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'τήθησαν

μ?,ρμάρινοι

τοϋ άλλόυ
κίονες

άρράβδωτοι

κορινθιακοΙ

κίονες' δύο μεν

-

ό είς δπισθεν

- έν τφ μεσαίφ τμήματι, άνα είς δ' έν τφ άνω. Έστηρίχθησαν δ' οί

άμφοτέρων τών τμημάτων

έπΙ

~ριζoντίων κεραιών

δηλ. μαρμαρίνων

κορμών κιόνων έμπηχθέντων είς τον ΤΟίχον, οϋτως ωστε το μεν εν άκρον τών
κεράιών ν,α διασχίζη διαμπερώς την παραστάδα και τον δπισθεν αύτης τοίχον

της σολέας,το δε άλ~o άκρον να προβάλλη προς

tq

έσωτερικον τοϋ πύργου

. χρησιμεϋον ώς στήριγμα, κιλλί6α~, δια τους έπ' αύτοϋ βαίνοντας κίονας (Είκ.
25, 26). Ση μειωτέον δε ότι αί της άνω σειράς κεραίαι έξέχουσι προς το έσωτε
ρικον πολυ περισσότερον τών της κάτω, οϋτως ωστε οί άνω κίονες να αίωρών
ται κατα μέγά μέρος είς το κενόν! ΚαΙ .όμως έπ' αύτών έστήριξεν ό άρχιτέκτων

·τολμηΡότατα τας4 καμάρας α'ίτινες διασταυρούμεναι βαστάζουσι τον έν τφ κέν
τρφ τροϋλλον (ΕΙκ. 28). "Ας ίδωμεν ήδη τίνες λόγοι έπέβαλον την έκλογην μιάς

,

τοιαυτης

λ'·

υσεως.

Προκειμένης της καλύψεως τετραγώνου χώ()ου δια τρούλλου δύο συστή
ματα ήσαν συνήθως έν χρήσει άπΟ. τοϋ

10°\)

μ. Χ. αίώνος. "Η ό τροϋλλος θα

έλάμβανε διάμετρον ίσην περίπου προς την έσωτερικην πλευραν τοϋ καλυπτέου
τετραγώνου,

όπότε έστηρίζετο έπΙ

8

ση μείων τοϋ τετραγώνου της βάσεως τη

μεσολαβήσει 4 ήμιχωνίων (trompes) τοποθετουμένων κατα τας γωνίας (σύστημα

όκταγωνικον) η θα έλάμβανεν ό τροϋλλος διάμετρον πολυ μικροτέραν της πλευ
ράς του καλυπτέου τετραγώνου; όπότε θα έστηρίζετο έπΙ 4 στηριγμάτων 1 τοπο
θετουμένων έν τφ έσωτερικφ τοϋ τετραγώνου, tfi μι;σολαβήσει 4 σφαιρικών τρι
γώνων (pendentίfs).
Ή πρώτη διάταξις, ην εύρίσκομεν είς πολλους μεγάλους ·ναους της κυρίως

Έλλάδος (Χριστιάνου, Σωτείρα Λυκοδήμου, Δαφν~ 'Όσιος Λουκάς, Νέα Μονη
Χίου, Άγ. Σοφία Μονεμβασίας, 'Άγιος Θεόδωρος Μυστρά), εχει το μειονέκτημα

ότι παρουσιάζει έξωτερικώς πολυ βαρυν τον τροϋλλον λόγφ της κατ' άνάγκην
μεγάλης διαμέτρου του. Ή άλλη πάλιν διάταξις, ελκουσα την καταγωγην έκ

Κωνσταντινουπόλεως και έφαρμοσθείσα είς πληθος ναών μικροτέρων διαστά
σεων, εχει μεν τον τρουλλον 'ραδιν~ν άλλ' εχει το μειονέκτημα, 0ΤΙ τα 4 εσωτε

ρ'ικα στηρίγματα τοι} τρούλλου, έκτος του ότι καταλαμβάνουσι ώφέλιμον χώρον
της σολέας, έμποδίζουσι καΙ την θέάν είς το έκκλησίασμα. Έκάτερον λόιπον τών
συστημάτων είχε το μειονέκτημά του καΙ πρόβλημα πλέον δια τους άρχιτέκτονας
ι τα στηρίγματα ταυτα περι~ρίζoντo ένίοτε καΙ είς δύο, ώς έτέρων δύο λαμβανομένων των χεφαλων
(Zweisaulenkirchen). Ή τοιαύτη διάταξις
τα)ν ναων θεωρείται {,πσ μεν τoiί Struck (Athenische Mitteilungen 1906, 220) ώς άπλη συστολή τoiί μετιΊ.
τεσσάρων στηριγμάτων τύπου, ύπο δε του Mil1et (Ecole Grecque 56) ώς άρχικος τύπος, εξ ο'δ έπήγασεν ό
των έκ του 'ιερoiί προς το μέσον της σολέας έρχομένων τοίχων

τύπος της Κωνσταντινουπόλεως.
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ήτο πως να κατασκευασθϋ έξωτερικως
ραδινος ό. τρούλλος χω ρΙς δμως και να
. ΕΙκ. 26.

τοποθετηθωσι

Βόe.'Ο/j πλεvρά.

εσωτερικα

στηρίγματα.

. Τούτου δ' άκριβως τού προβλήματος την
λύσιν· έπεχείρησε και ό πρωτ?μάστορης
της Ι1αρηγορητίσσης. Ίδου δε ποία σκέ-:

ψις ίσως τον ώδήγησε είς την παραδο:,

_

"

~I

~,

χην του συστηματος, οπερ εφηρμοσε.

Άφ' ου τα εσωτερικα στηρίγματα·

. παρέχουσιν

εμπόδια είςτο κάτω τμημα

τού ναού, είνε δ' δμως ωφέλιμα επάνω
προς

επιτυχίαν

μικρας

διαμέτρου

δια

τον τρούλλον, δύνανται να καταργηθωσ~
μεν είς το κάτω ημισυ τού ϋψους να
παραμείνωσι δ' είς το άνω. Ζήτημα εΙνε

μόνον να εύρεθϋ δια το ανω αύτο ημισυ
εν στήριγμα μη φθάνον εως κάτω αρά
μη κατακόρυφον. ΤΟ στήριγμα αύτο θα
το παράσχουν μαρμάριναι Ωριζόντιαι κε

ραίαι έμπηγνυόμεναι είς τον τοίχον της
σολέας. Πρέπει δμως αί κεραίαι αύται

να εχωσι μεγάλην άντοχήν' διότι .δεν θα
βαστάζωσι μόνον το βάρος των κιόνων,

οίτινες έπ' αύτων θα πατήσωσι άλλα και
το βάρος, δπερ αύτοl. οί κίονες θα βα
στάσωσι

δηλ.

των

καμαρων

καΙ

τού

τρούλλου βάρος τε καΙ ωθησιν. Θα το
ποθετηθωσι λοιπον κατα ζεύγη (Είκ. 19)

~
1Β5 i
'40

καΙ θα πακτωθωσι είς τον παχυν τοί

χον ~ης σολέας καθ' δλον αύτού το πά;:ο;

(1,75 κατα τας παραστάδας). Τότε τΩ
βάρος τού τοίχου θα άντισταθμίση την

ροπην πακτώσεως καΙ το δλον σύστη μα
θα ίσορροπήση·
ΤΟ σύστημα πράγματι ίσορρόπησε,

άλλα

με

μέγαν

κίνδυνον.

Αί κεραίαι,

εύρεθείσαι σχετικως άδύνατοι ένέδοσα\'
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είς ,την συνδεδυασμένην ενέργειαν τών

'

τμητικώνκαΙ καμπτικών τάσεωνκαΙ διερ
ράγησαν σχεδον

πασαι ι. δύο δε μάλι

στα αυτών (αί της ΝΔ παραστάδος) και
εθραύσθησαν όλοτελώι; επενεγκουσαι την

IoMiic
~j;jT~ I{O Ρ{ ό (5
Λ€ t'-' ίΥI ιif€! ~
11

κατάπτωσιν τ~ν ϋπερθεν κιόνων. Ευτυ-'
χώς το κακον δεν επροχώρησε. Προε
λήφθη ή επέκτασίς του δια της εν ισχύ..'

ΕΙκ. ;~Ι~.

σεως τών κάτωθεν τών κεραιών παρα

Δυτικη οΠ,λ,ε,υιι,ο',

dτάδων

του

ίσογείου,

οϋτως

ώστε

το

σημείον εφαρμογης της πιέσεως επι των
κατωτάτων κεραιών να μη κείται πλέον

ύπεράνω του

κενου.

Αυτος

δε

εΙνε ό

λόγος δια τον όποίον αί παραστάδες του
ίσογείου εχουσι σήμερον τόσον άνομοίας

. διαστάσεις:

ενισχύθησαν άνομοίως, εν φ

άρχικώς ησαν πασαι ίσαι εξέχουσαι μόνον

κατα

0.50

του οπισθεν αυτών τοίχου,

ώς πιστοποιείται",επιδύο εξ αυτών (της
καταπεσούσης και' της συμμετρικης της)
εφ~

d)v

άναγνωρίζονται

ευχερώς αί άρχι

καΙ τών παραστάδων διαστάσεις.
Το εφαρμοσθεν σύστημα ητο άλη

θώς ευφυέστατον' κάι θα επετύγχανεν όλο
κληρωτικώς εαν εδίδοντο είς τας κεραίας

διαστάσεις

κατά τι μεγαλύτεραι. 'Έλει

πεν δμως ό στατικος ύπολογισμος καΙ ό
πρωτομάστορης

την άντοχην

του εργου

ύπερετίμησε

τών μαρμαρίνων

ους εχρησιμοποίησε δια κεραίας

1

Έκ τών

ορόφου

6

16 (8

στύλων,
2.

Έν τού-

ζευγών) κεραιών του ανωτάτου

μεν εΤνε ραγισμέναι, δύο δε εχουσι τελείως

θραυσθη και καταπέσει.

•

Τινες τών κεραιών διαπερώσαι τόν τοίχον της

σολέας έξέχουσι πρός τά ανω κατηχούμενα. Έπι~:της
κεφαλης

μιας εϋρηται κεχαραγμένον

τό

γράμμα

€

και παραπλεύρως αυλαξ μολυ6δοχοΙας. Ταύτα πάντα

δηλοϋσι την έξ αρχαίων

11

παλαιοχριστιανικών

μνη-
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τοις δια της εφαρμοσθείσης λύσεως επετεύχθη, ώστε τρούλλος διαμέτρου μόνον

5.80 να καλύψτι, άνευ της παρεμβολης εσωτερικών στηριγμάτων, τετράγωνον
σολέαν πλέυρας 9.20 μ. ΤΟ σύςιτημα δι' ου τούτο εγένετο κατορθωτον μας έρμη
νεύει άριστα μία συγκριτικη μελέτη της κατόψεως τού ίσογείου (ΕΙκ. 3) προς

.

την τού α' ορόφου (ΕΙκ. 19). Πράγματι εν Φ εν τφ ισογείψ ή γενικη διάταξις
.
.
εΙνε ακριβώς ή τών οκταγωνικών ναών \ εν τ<'ρ α' ορόφφ πλησιάζει την τών
σταυροειδών καΙ' θα την εφθανε αναντιρρήτως εαν εϊχομεν ενα ακόμη δροφον.
Διότι τότε οΙ προς τας γωνίας της σολέας κίονες έκάστης πλευρας όλονεν εξέ

χοντες προς τα εσω θα συνεχωνεύοντο ανα δύο εις ενα καΙ τα στηρίγματα τότε
θ' απέοαινον εν δλ<ρ 4, ή δε κάτοψις θα ητο πλέον αυτη αυτη ή τών σταυρο
ειδών ναών. 2. 'Ότι δ'ή εφαρμοσθείσα

μορφη ύπολείπεται κατα

€\' μόνον βημα .

της σταυροειδούς αποδεικνύεται τρανώς καΙ εκ της εξετάσεως της τομης τού

ναού (ΕΙκ.

Βλέπομεν εν αύτη πράγματι μεταξυ τών κιόνων καΙ cων άντι-ο

23, 24).

στοίχων παραστάδων τού άνω ορόφου δύο μικρα τόξα ατ~να ουδεν άλλο είνε

11

ή δειλη εμφάνισις τών τόξων, δι'

d)v εις τους σταυροειδείς ναους συνδέον

ταΙ,. όΙ τοίχοι προς τους κίονας. Βλέπομεν επίσης καΙ τον τρόπον δι' oiί τελεί

ται ή μετάβασις άπο τών στηριγμάτων προς τον τρούλλον, ουχι πλέον δι' ήμι

χωνίων, ώς εις τους καθ' αυτο . οκταγωνικους ναούς, άλλα δια κυλίνδρου συγ
χωνεύοντος δύο

σφαιρικα τρίγωνα ώς εις τους σταυροειδείς τελείται εν τη

Παρηγορητίσση ή μετάβασις. Τί δε απέγειναν αί

Στρογγυλευθείσαι

3

4 γωνίαι της σολέας. άνω;

επίτηδες (ΕΙκ. 19) εστεγάσθησαν, ώς εις τους σταυροειδείς,

δια σφαιρικών τμημάτων. Ώς μόνον δε λείψανον τών ήμιχωνίων εμεινε το μι

κρον τόξον δπερ γεφυρώνει εις έκάστην γωνίαν τους δύο άνω κίονας.'

.

'Έχομεν λοιπον άναντιρρήτως εν τη Παρηγορητ(σση μίαν ύπέρθεσιν δύο

συστημάτων (superposition): οκταγωνικού κάτω, σταυροειδούς δε άνω. Δεν είνε
δ' άσυνήΟεις αί. τοιαύται ύπερθέσεις κατα τον ΙΔ' καΙ ΙΕ' μ. Χ. αίώνα εν τη

μείων ληψιν τών κιόνων, ων ό άριθμος άνέρχεται εν συνόλφ.εΙς

56,

εξ ων

32

μέν εχρησιμοποιήθησαν διά

ΤfJ.ς όριζοντίους κεραίας, ~4 δέ διά τούς κίονας. Ή παράδοσιc, ώς είδομεν (σελ.
εΙς

200.

φερη παρά
1

3),

αναβιβάζει τούς κίονας

Τά κιονόκρανα τών εν λόγΟ) κιόνων άνήκουσιν εις τύπους τού Δ' και Ε' μ. Χ. αΙώνος. ·Ορα παρεμ

Dalton

ΒΥΖ.

Art,

σελ.

116

εΙκ.

69.

Πρέπει ό άναγνώστης να εΧΌ πάντοτε εν νψ δτι αί παραστάδες αρχικώς εξεϊχον μόνον 0.5U, παχυν

θεϊσαι ύστερώτερον, λόγφ τού παρουσια(lθέντος κινδύνου (δρα σελ.

39).

t 'Ως παρουσιάζεται ή διάταξις εν τ<!> α' όρόφΟ) της Παρηγορητίσσης όμοιάζει καταπληκτικώς την

κάτοψιν τού Ισογείου της εν
ψιν αύτης παρα
3

Torcello βυζαντινης εκκλησίας Santa lFosca,
Corroyer L'architecture romane εΙκ· 74.
.

τού ΙΓ' μ. Χ. αΙώνος. ''Ορα κάτο-.

·Ομοιαι στρογγύλαι η μάλλον κυλινδρικαι γωνίαι εν τψ ανω όρόφφ ευρηνται. και εν τfl Μαρτοράνι;ι

της Σικελίας

(Dalton ΒΥΖ. Art σελ. 405 εΙκ. 237). Είνε δε συνήθεις' και είς τζαμία ώς π. χ. εν Άγκύρg.
(Choisy, L'art de batir chez les Byzantins πίν. ΧΧΙ) και Kodscha Kalessi (Benoit: L'oriel1t medieval et
1noderne 52).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:40:41 EET - 44.207.124.84

Ή Παρηγορήτισσα της

41

•Αρτης

βυζαντινϋ τέχνη. τας εύρίσκομεν εις τον Μυστραν

1

καΙ το Λεοντάρι

2,

δπου εις

σταυροειδης ναος εχει επικαθήσει επι μιας βασιλικης. Εινε δε προφανης ό λόγος,
δι' δνό σταυροειδης ναος εύρίσκεται πάντοτε ύπεράνω: Ή διαμόρφωσις τού

σταυρoειδoίjς. σχεδίου ού μόνον ποικιλωτέραν επιτρέπει την σύνθεσιν της στέ
γης καΙ ραδινωτέραν την εμφάνισιν τού τρούλλου αλλα καΙ παρουσιάζει εναρ

γώς εις το εξωτερικον τού κτιρίου το συμβολικον σχημα τού σταυρού, δπερ δια
τών άλλων συστημάτων καθίσταται συνήθως δυσδιάκριτον.

Ή προ των παραστάδων της σολέας τοποθέτησις κιόνων εν επεξοΧϋ (en
encorbelleΠlent) δεν επέφερε μόνον την σμίκρυνσιν του τρούλλσυ' επετυχε και
αρίστην αρχιτεκτονικην διάρθρωσιν καΙ διακόσμησιν τού πύργου της σολέας,
δστις άλλως, φέρων μόνον τα δίλοβα παράθυρα, ατινα βλέπουσιν εκ του γυναι

κωνίτου, θαπαρόυσιάζετο λίαν γυμνος καΙ μονότονος (ΕΙκ. 29). 'l--l εμπνευσις
δμως της εφαρμογης κιόνων προ τών παραστάδων εις πλείονας του ένος όρόφους

δεν εφηρμόσθη εδώ το πρώτον. Παλαια ρωμα'ίΚ11 κληρονομία εφαρμοσθείσα εις
μαυσωλεία

3

καΙ κρύπτας

4

κατα τους πρώτους χριστιανικους αιώνας απαντ~

επειτα εις όκταγωνικού ακριβώς συστήματος ναον κτισθέντα δύο καΙ ημισυν αί(ο
νας προ της Παρηγορητίσσης, την Νέαν Μονην της Χίου 5 καΙ τας απομιμήσεις
της 'Άγ. Γειοργιον Συκούση καΙ Άγ. Άποστόλους Πυργίου

6.

Το κοινον τουτο

στοιχείον ηγαγέ τιναςνα παραδεχθώσιν Ότι ή Νέα Μονη της Χίου εχρησίμευ-

. σεν ώς πρότυπον δια την Παρηγορήτισσαν της 'Άρτης 7. Ή Ιδέα αϋτη τότε μόνον
δύναται να θεωρηθΏ όρθή, δταν παραβλέψωμεν το κύριον χαρακτηριστικον τού
εφαρμοσθέντος εις την ΠαρηγΟΡ'ήτισσαν συστήματος, την έπεξοχήν, ην δεν εύρί
σκομεν εν Χίφ. Έκεί εις έκάστην τών

8 της σολέας παραστάδων έτοποθετήθη

σαν η μάλλον προσεκολλήθησαν άπλώς ζείιγη κιόνων τόσφ λεπτών, ωστε μαλ

λον ώς διακοσμητικως 8 η όργανικώς δρώντες επιτρέπεται να θεωρηθωσιν. Άπόρ
ροια δε τούτου εΙνε δτι το δλον σύστημα του ναού της Χίου παραμένειαπο

κάτω εως άνω άγνώς όκταγωνικόν' δι' αύτο δε καΙ η μετάβασις εις τον κύλιν
δρον τού τρούλλου τελείται εν αύτφ κανονικίος δι' ήμιχωνίων (troΠlpeS). Δεν

Mί1iet Ecole Grecque σελ. 95.
• ·Ορα·προσεχως δημοσιευομένην μελέτην ήμων εν Revue des Etudes Grecques 1921.
8 Niemann Diokletians Palast ίη Spalato πίν. ΧΙΙ. Hebrard et Zeiller Spalato .
• Κρύπτη Άγ. Λαυρεντίου εν Γρενό6l.ίΙ (νι αίωνος). Rivoira Le origini de la arcllitettura I,oιnbarιla

1

εΙκ.

341.
• Strzygowski

Zeitschr. 1896 πίν. ΙΙ και Ztsch. fiir Gesch. der ArchitekttH 1909 σελ. 12.
1916 παρ. 35, 36 (Σωτηρίου).
1 Millet Art byzantin Η, 929. Σωτηρίου Άρχ. Δελτ. 1916 Παρ. σελ. 31.
8 'Ορα Strzygowski ΒΥΖ. Ztschr. 1896, 143: So ist ohne weiteres ersichtlich, class die Siίnlen
lich decorativen Zwecken dienten. ·Ορα και Άρχ. Δελτ. 19ιG Παρ. σελ. R3.
6

ΒΥΖ.

Άρχαιολ. Δελτ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ1ΚΟΝ ΔΕΛTlΟΝ 1919

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:40:41 EET - 44.207.124.84

6

lediι:;

42

Λ. Κ Όρλάνδου

πρέπει κατα ταύτα ή Χίος να θεωρηθίl ώς πρόδρο μος της

.,Αρτης. •Αλλού

πρέ

πει ν' άναζητηθίl το πρότυπο:ν τηςΠαρηγορητίσσης, πιθανώτάτα είς· την Δύσιν

. της έπιδράσεως της όποίας πλείστας δσας ένδείξεις παρέχει όναός, ον έξετάζομεν.
Δ/7',-,

~

, _ L ._
. -_

~_}--ι-LL--.γ-~.L.,-_-..l.--J--~-------'---l

__. _ _

!

(Ι

ΕΙκ.

27.

1

3

4

,

6

7

8

~

10~

®

Όριζο"τία τομη τον "αον εί~ το ;;ψo~ τώ" διακοσμητικώ1! κιο"ίσκω".

Μία των χαρακτηριστικων ένδείξεων είνε καΙ ή άρχιτεκτονικη καΙ γλυπτικη

διακόσμησις, ην βλέπομεν μεταξυ της άνωτάτης σειράς των κιόνων της σολέας

καΙ της βάσεως τού τρούλλου. Ώς γνωστον μεταξυ των δύο τούτων μελων παρεμ
Βάλλονται συνΙ1θως αί φέρουσαι τον τρούλλον 4 καμάραι. ΤΟ έξαιρετικον δμως

f,νταύθα είνε οτι αί καμάραι αύται δεν βαίνουν, ώς συνήθως, άπ' ευθείας έπΙ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:40:41 EET - 44.207.124.84

43

Ή Παρηγορήτισσα της ~Aρτης

των, κιόνων άλλ' εχουσι την άρχήν των --; τας γενν(}σεις των, ώς λέγονται είς την

τεχνικην γλωσσαν -

τρία όλα μέτρα καί 25 έκατοστα ύψηλότερον. Μεταξυ δε

αύτων καΙ των κιόνων παρεμβάλλονται δίκην ποδαρικων, ύψηλοΙ τοίχοι, παρέ
χοντες είς τας καμάρας την οψιν άψιδώματος (Είκ.

23, 24).

Οί λόγοι της τοιαύ

της διατάξεως εΙνε κυρίως αίσθητικΟί. Δεδομένης της εξωτερικης κυβικης μορ
φης τού κτιρίου, έαν ό ύπερ το κέντρον αίωρούμενος τρούλλος έτοποθετείτο
έπΙ καμαρων στηριζομένων άπ' εύθείας έπι. των κιόνων ήτοι

3.25

μ. ταπεινότε

ρον, οχι μόνον δυσαναλόγως μικρος προς τον δλον ογκον τού κτιρίου θα έφαί
νετο άλλα καΙ μόνον έξ ίκανης άποστάσεως θα ηδύνατο να εΙνε όρατός. 'Έπειτα
καί τι άλλο επέβαλλε την ύπερύψωσιν των καμαρων. Ή φροντΙς

'.'0.

διαγράφε

ται σαφως έπΙ της στέγης το συμβολικον σχημα τού σταυρού, όπερ έσχημάτι

ζον αί

4

καμάραι. Πράγματι έαν αί καμάραι αύται εβαινον άπ' εύθείας έπΙ

των κιόνων τα σκέλη τού σταυρού θα άπεκρύπτοντο όλοσχερως ύπο της προ

τεθειμένης στέγης τού γυναικωνίτου, άφ' ού καΙ μετα την ύπερ-όψωσιν άποκρύ.
πτεται, ώς ήδη ελέχθη, σπουδαίον αύτων τμημα μετα των τριλόβων παραθύ
ρων. Έπεβάλλετο λοιπον ή ύπερύψωσις ήτις, ώς εΙπον ήδη άνωτέρω, προσέδιδεν
εσωτερικως είς τας καμάρας Οψιν άψιδώματος. Ή Οψις δ' αύτη έτονίσθη ετι

μάλλον δια της έπΙ των άψίδων προστεθείσης διακοσμήσεως, συνισταμένης έκ

μαρμαρίνου τόξου άπαρτισθέντος έκ σειράς άναγλύφων συγκροτούντων μ(αν
παράστασιν ένιαίαν

1.

Το' τόξον τούτο προσηλωθενέπΙ τού έσ~ρραχίοu της

καμάρας έστηρίχθη κάτω έπΙ τού ξυλίνου αύτης έλκυστηρος, όστις κατα βυζαν
τινην συνήθειαν άφίετο να εΙνε όρατός. 'Ίνα δε μη φαίνεταικρεμάμενον το

τόξον έτοποθετήθησανκάτωθεντων άκρων του άνα είς λεπτοςκιονίσκος, δι; ων
άπετελέσθη το πόδιον τού, άψιδώματος (Είκ.

23, 29). Οί κιονίσκοι δε πάλιν

προσηλωθέντες δια τού κιονοκράνου των έπΙ τού όπισθίου τοίχου, ού ,καΙ έφή·
πτοντο, έπάτησαν κάτω έπΙ

άναγλύφων πλακων έμπηχθεισων είς

τρν τοίχον

εύθυς ύπεράνω των κιονοκράνων των κιόνων της άνωτάτης σειράς. Δεν περιω

ρίσθη όμως ή διακόσμησις είς τας μεγάλας μόνον καμάρας της σολέας. Έπεξε
τάθη καΙ είς :αύτα τα μικρο. τόξα δι' ων, ώς είπομεν, έγεφυρώθη το
δύο γειτονικων πεσσων

μεταξυ

μικρον διάστημα. 'Έκαστον των τόξων τούτων ελαβε

πάλιν εν άψιδωματικον περίβλημα άπαρτισθεν ~κ

2

κιονίσκων καΙ ένος όξυκο

ρύφου τόξου διακοσμηθέντος δια προστύπων άναγλύφων (Είκ.

23).

'Ίνα δε ελθω

σιν είς άρμον.ίαν τα μικρο. προς τα μεγάλα τόξα κατεσκευάσθησαν οί κιονίσκοι

ι Έκ tιJJY

4 καμαρ<ίη' μόνον ΤΙ βόρειος και ή δυτικη φέρουσι σήμερον τα είρημέ\'α τόξα! <1.τινα θα

ύπηρχον βε6αίω,; και είς τας λοιπας αλλ' ειτε διότί κατέπεσαν ε'ίτε διότι δεν προέλα60ν να κατασκευασθώσι
δεν εύρίσκονται σΥlμερον είς τάς θέσεις τω\'.
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των δμοιοι προς τους των μεγάλων, έπάτησαν

δε μάλιστα καΙ έπΙ των αύτων ί) όμοίων και
έκείνοι βάσεων.

Ή οϋτως άπαρτισθείσα διακόσμησις δύσ
κολον ητο να έπινοηθϋ ώραιοτέρα και περισσό
τερον όμοιόμορφος προς τον δλον έσωτερικυν

ρυθμόν -(ΕΙκ.27). "Ας παρατηρηθϋ εις ποίαν
θαυμαστην προς τους κάτω
~,

Ι!~

ευρισκονται

οι

ανω

κίονας άρμονίαν

,

κιονισκοι'

-:r

'\~,

εινε

και

αυτοι

άρράΌδωτοι καΙ 'ίστανται, ώς οΙ κάτω, έπι πλα
κων

έκκρεμαμένων

σχηματίζοντες

ενα

δμοιον

προς τους κάτω άλλα διακοσμητικον αύτον και

ταπεινότερον δροφον, χρήσιμον 'ίνα καλύΨη την
ύπερύψωσιντων καμαρων, ητις άλλως θα παρου
σίαζεν αφΟQήτως βαρείς όγκους.

"Ας

πτον

εξετάσωμεν

-ηδη

έγγύτερον

τον γλυ

διάκοσμον των τόξων άρχόμενοι

κάτω. Ώς άνωτέρω
ανωτάτων

έλέχθη,

διακοσμητικων

έκ των

ώς ύπόΌαθρα

κιονίσκων

των

χρησιμεύ

ουσι πλάκες, ών ή μεν ούρα είνε έμπεπηγμένη
εις τον τοίχον, το δε προέχον τμημα

προς

τα

κάτω

έστραμμένην

εχει την

έπιφάνειαν

κοσμημένην δι' άναγλύφων παραστάσεων.

διακε
Εικο

νίζουσι δ' αί παραστάσεις α{iται ώς έπι το πλεί

στον πολύπλοκα συμπλέγματα δύο η τριων τερα
τωδων μορφων, ζω'ίκων αμα και ανθρωπίνων, έξ
έκείνων τας όποίας τόσον αγαπάζει ή ρωμανικη
τέχνη.

Δυστυχως

τόσον κακως

και

αί

μορφαι

εΙνε

αύται

φωτίζονται

τόσον ύψηλα

ωστε ού

μόνον να φωτογραφηθωσι η σχεδιασθωσι αλλα
και να διακριθωσιν εΙνε δύσκολον. Μία έντεταμ
μένη έν τούτοις παρατήρησις μοϋ εδωκε τα έξης
πορίσματα.

Ύπο τους κιονίσκους

κης πλευράς

της σολέας εικονίζονται

μεν δύο αντωπα θηρία
Γρυλλίζοντα

της άνατολι
αριστερq

μετα χαίτης (λέοντες

;).

εχουν ήδη συμπλέξει τους έμπρο

σθίους πόδας των και δΙς περιπλέξει τας ούράς
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F;lκ.

29.

Ίσομετρικη προβολη του εσωτερικου της σολέας.
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των, περί τε τα όπίlJθιά των ακρα και περι τον κορμόν. Δεξια το θέμα εϊ
πολυ εύδιακριτώτερον' διότι δεν' στρέφεται ώς ~o προηγούμενον όλως προς
κάτω. Παρί~ταται έδω πετων ώραίος όλόγλυφος μεγαλοπτέρυξ άετος (Είκ.

2

ύπερήφανος δια την λείαν του, τον λαγωόν, ον συλλαβων κρατεί σφιγκτα l
των γαμψων όνύχων του. Είνε άσφαλως το ώρα'

.τερον,

γλυπτικον έργον τού ναού.

Κατα την

βόρειον πλευραν δεξι~

μεν

l

ύπηρχε κάτωθεν των κιονίσκων πλαξ άνάγλυφ
δι' αύτο δ' αί βάσεις των κιονίσκων, αίτινες ησ
κάτωθεν όραταί, έχουσιν άπλως κοσμηθη δια

δάκων έν ζωηρφ έξέργφ (Είκ..
είκονίζεται μορφη

(;

34). Άριστερ~

έστεφανωμένη, με χαρακτηι

στικα τέρατος εύρείαν ρίνα καΙ πλαδαράν, με)
ΕΙκ.

80.

Τεμάχ,ο" έκ τιIW κάτω-θεν

τώ" κ,ο"ίακω" ".ινπτώ".

λους λίαν διεστωτας όφθαλμούς, τέλος στόμα

3

λώριον δια τού όποίου κρατείται ό ετερος τ·
όπισθίων ποδων δύο ζώων φευγόντων δεξια ί

άριστερα καΙ. μετα πόνου στρεφομένων προς τον δάκνοντα.
Ύπο τους παραπλεύρως κιονίσκους της δυτικης πλευράς παρίστανται έ;

τέρωθεν φυτού δύο ίπποι άντωποί, τείνοντες προς το δένδρον τον ενα τ·
ποδων' το δε συμμετρικον προς το άνάγλυφον
τούτο βάθρον είκονίζει άνθρωπίνην γενειοφόρον

κεφαλην 1 φέρουσαν τριγωνικον πιλίδιον (Είκ.

32).

Έκατέρωθεν της κεφαλης ταύτης καΙ είς το i.ίψoς
των ωτων τη'ς παρίστανται δύο σφιγκταΙ παλάμαι
κρατούσα ι εκατέρα ταυτοχρόνως ενα όφιν έπωδύ

νως σ"Jνελισσόμενον και τους πόδας ενος πτηνού

έπιστρεφο μένου καΙ κρώζοντος.
Πλην δε των κατα χώραν εύρισκομένων άνα

γλύφων τούτων βάσεων άνεύρον δύο άκόμη τεμάχια έξ όμοίων

θ έσεων

e.

'λ

άναμφΙUO ως προερχόμενα.

ΕΙκ. 81.' Τεμάχ,ο" έκ τώ" κάτω'

τω" κ,ο"ίακω" "λυπτώ".

Τούτων το μεν (Είκ.

30) είκονίζει την πτέρυγα
πτηνού καΙ παρ' αύτην σπείρας: όφεως το δε άλλο (Είκ. 31) δράκοντα φο
δωτον συνεσπειρωμένον με στόμα' άνοικτονετοιμον να καταβροχθίση τας πα

την κεφαλήν του εύρισκομένας πτερωταςκέφαλας νηπίων (Χερουβείμ ;).
ι Ή κεφαλη αυτη όμοιάζει καταπληκτικiί>ς πvος τίl" τοϋ προφήτου Δα6ήδ. την εικοηζομένην έπι
τόξου της Β άψϊδος (δρα κατωτέρω)
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32.

ΟΙ κιονίσκοι τής ΝΔ Υωνίας και το -υπ' αυτονς Υλυπτόν.
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Γενικώς ή έργασία τών λίαν έξέργων τούτων άναγλύφων εΙνε καλή, τα δε

θέματα πολύπλοκα, τολμηρα καΙ βασανισμένα άναπαριστώσι τέρατα, οία βλέπο
μεν συνήθως κοσμουντα τα θυρώματα ρωμανικών καΙ γοτθικών εκκλησιών. Λόγφ
δε της θέσεως, έν Ό τα άνάγλυφα ταυτα εϋρηνται, άντιστοιχούσης προς τα λοφία,
έφ'

d)v εικονίζονται κατ α κανόνα οί ευαγγελισταί, δενείνε απίθανον να παρι

στώσι τα σ~μ60λα τών ευαγγελιστών ουχι άπλά, ώς ή βυζαντινη τέχνη μάς τα
καθιέρωσε άλλα πολύπλοκα καΙ σύμφωνα προς την περιγραφήν, ην μάς παρέ

χει ή άποκάλυψις του 'Ιωάννου

(IV, 7). Μάς είνε λοιπον χρήσιμα τα ανάγλυφα

ταυτα δια τον καθορισμον της θέσεως

έκάστου ευαγγελιστου, ην

άλλως θα ηγνοοίίμεν, διότι τα έπι τών λοφίων περισωθέντα λεί
ψανα μωσα'ίκών εΙνε έλάχιστα. Οϋτω ύπεράνω μεν του άετου ητοι

κατ α την Ν Α γωνίαν εικονίζετο ό ευαγγελιστης 'Ιωάννης, ύπεράνω
δε τών λεόντων ητοι κατα την ΒΑ γωνίαν ό ευαγγελιστης Μάρ
κος, ύπεράνω δε του μόσχου η~oι κατα την ΒΔ γωνίαν ό ζ,υαγγε
λιστης Λουκάς καΙ τέλος ύπεράνω του ανθρώπου ΎΊτοι κατ α την
Ν Δ γωνίαν ό ευαγγελιστης
Οί ύπεράνω

Ματθαίος.

τών άναγλύφων

βαίνοντες

κιονίσκοι ϋψους έν

συνόλ<ρ 2.40 άποτελουνται έκ τριών εκαστος μερών' της βάσεως

του κορμου καΙ του κιονοκράνου. Και αί μεν βάσεις είνε γενικώς
άττικαΙ ιωνικαί, άλλ' ούχΙ πάσαι Όμοιαι' διότι άλλαι μεν αυτών
εχουσι .την κάτ<.ο σπείραν έξωγκωμένην (ΕΙκ.
καλύπτονται ύπο άνεστραμμένων φύλλων 1

34), άλλαι δε πάλιν'
(ΕΙκ. 33) όμοιάζουσαι.

μάλλον προς περσικας (ΒΔ γωνία). Οί δε κορμοΙ εΙνε γενικώς άρρά

Δ,:::~μ::~oς 6δωτοι καΙ άλλως άκόσμητοι πλην τών δύο κιονίσκων τών άποκιο'l"aκοι;.

τελούντών τα πόδια του δυτικου άψιδώματος, οίτινες άπομιμουν-

ται δέσμην τεσσάρων στύλων συσφιγγομένων δια σχινοειδών πλοχ

μών, οίους συνήθως βλέπομεν, έν μικρoτέρ~ Όμως κλίμακι, εις' εικονοστάσια,
παράθυρα καΙ άνάγλυφα άλλων βυζαντινών ναών 2. Κατα τουτο δε μόνον δια
φέρουσιν :οί έξεταζόμενοι κιονίσκοι τών λοιπών γνωστών, Ότι οί πλοχμοί των
αύλακουνται

ύπο γραμμών παραλλήλων

καΙ έγκαρσίων

δακτυλίων, ητ\)ι ύπο

διακοσμήσεως λίαν συνήθους τfl ιταλικfl γοτθικfl τέχνη.
Μεγάλη ποικιλία παρατηρείται εις τα κιονόκρανα τών κιονίσκων, τών όποίων

πολλα ουδεν άλλο εχουσι εις τον κάλαθόν των κόσμημα πλην 4 άμυγδαλοειδών

1

Όμοίαν περίπου βάσιν μετ' ανεστραμμένων φύλλων φέρει καί το πρώτον απο Δ άνω παράθυρο"

τής νοτίας' πλευράς τοίί ναοίί. (ΟΟρα εΙκ.

12).

• Παρόμοιοι κιονίσκοι άπαντώσι σuνηOέστατα καθ' όλην την 'Ιταλίαν όρα Traquair έν BSA ΧΙΙ, 268.
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'άποφύσεων ύπο τας. γωνίας τού τετραγώνου αβακος ι (Είκ.

:33). ., Αλλων

όμως

πάλιν δ κάλαθος καλύπτεται ύπο μιας η δύο σειρών φύλλων άκάνθης η αλλων

ΕΙκ.

84.

.ιt,αΚOσμηr&HO" τόξο" της ΒΑ Υω"ίας της σολέας.

φυτών (Είκ. 34). Τελευταία δέ τις παραλλαγη άπομιμείται έν σμικρφ τον τύπον
τών «θεόδοσιακών» κιονοκράνων (ΒΔ γωνία).
1

~Aνάλoγoι &λλα πολύ μιιγαλότεραι &μυγδαλοειδεϊς αποφύσεις απαντωσι και εις τους κίονας της Εϋαγ

γιιλιστρίας του M"στριi

Mil1et Monuments byzantins de l\Iistra

πίν,

APXAIOAOriKON ΔΕΔΤΙΟΝ 1919
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·Ως ήδη είπομεν, οί κιονίσκοι άνα δύο λαμΒανόμενοι· βαστάζουσιν'έναλλαξ

τά μεταξυ των καμαρων διακοσμητικα τοξύλλια (Είκ. 34) καΙ τα μετ' άναγλύ
φων τόξα τα έπενδύοντα τας καμάρας έσωτερικως. 'Ιδιαιτέρας προσόχης άξιος

εΙνε ό έντελως γοτθικος χαρακτηρ των τοξυλλίων: εν έξωτερι)(ον τόξον οξυκόρυ
φον περιΒάλλει τέσσαρας καυλους κυρτ~υμένoυς οϋτως, ώστε να σχηματίζωσιν έν

τφ έσωτερικφ τού τόξo~ εν τρίφυλλον. ΚαΙ το μεν έξωτερικον τόξον διακοσμεί
ται δι' έλαφροΌ άναγλύφου ~αριστωντoς βυζαντινον θέμα έξ έκείνων, ατινα βλέ
πομεν συνήθως είς έπίητλα χειρογράφων: 'Εκ τού στόματος ζώων ίάταμένων
έπΙ των οπισθίων ποδωνκατα τας δύο γεννήσεις τού τόξου έξέρχονται κυμα

τοειδείς βλαστοΙ φέροντες έναλλαξ βότρεις καΙ άμπέλου φύλλα. Οί δε σχηματί

ζοντες το τρίφυλλον καυλοΙ δ~ακoσμoύVται δια ραΒδώσεων διακοπτομένων άπο
άποστάσεως είς άπόστασιν ύπο έγκαρσίως βαινόντων κλοιων, ώς είδομεν οτι

συμΒαίνει καΙ είς τους πλοχμους των κιονίσκών. Κατα δε τας γωνίας της συναν
τήσεως των τριων λοΒων φύεται άνα εν τρίφυλλον (κρινάνθεμον).
'Όπως τα τοξύλλια οϋτω καΙ τα έπενδύοντα τας καμάρας τόξα εΙνε καΙ
αύτα έλαφρως οξυκόρυφα. ΚαΙ αύταΙ δ' άκόμη αί πλίνθιναι καμάραι εΙνε κάπως

οξυκόρυφοι κατα σύστημα, οπερ δεν εΙνε ξένον προς την βυζαντινην τέχνην,
άφ' ου άπαντ~ έν Άχρίδι 1 καΙ έν Κωνσταντινουπόλει

2

καΙ ΣερBί~

3,

μάλιστα δε

έν Σικελίg 4, ενθα ομως φαίνεται οτι εΙνε μαλλον άποτέλεσμα άραΒικης έπιδρά
σεως. ·Η οξύτης δ' αϋτη της κορυφης καθιστ~ στερεώτερον το τόξον καΙ μετριά
ζει την κλίσιν της συνισταμένης των πιέσεών του.

"Ας ?ξετάσωμεν ήδη τα' διακοσμητικα τόξα, ~τινα έπενδύουσι την άντυγα
της βορείου καΙ της δυτικης καμάρας της σολέας

5.

των άπαρτίζεται έξ ενδεκα τεμαχίων

προσηλουμένων τη βοηθείq.

-

θολιτων -

'Έκαστον των τόξων τού

ίσχυρων σιδηρων γόμφων έπΙ της άντυγος της καμάρας. Οί δύο μάλιστα κατώ

τατοι θολίται φέρουσι καΙ ούραν έκ τού αύτού καΙ το γλυπτον λίθου είσδύουσαν

είς την γέννησιν της καμάρας (Είκ. 35). 'Εφ' έκάστου θολίτου έΙ~ε γεγλυμμένη
μία ώς έπΙ το πλείστον μορφη όλόσωμος έγγεγραμένη είς την περιφέρειαν ητοι

τοποθετη μένηοϋτως, ώστε οί πόδες της να β(lίνωσιν έπΙ της κεφαλης της κάτωι 'Αγία Σοφία. Mi11et Ecole 4.0.

Forcbbeimer Strzygowski die Byzantiniscben Wasserbebiilter νοη C/pel Beil. 12α.
• Gratcbanica, Nagorica.
• Cefalil, Martorana (Cboisy, Histoire de I'arcbitecture ΙΙ, 63).

2

ο Λόγφ του μεγάλου ϋψους είς δ ευρίσκονται τα γλυπτα ταύτα (ή κ~είς του τόξου κείται 15 μ. ύπερ το
δrίπεδoν) μεγάλην παρέχουσι δυσκολίαν εΙς την μελέτην των. O~τoς δ' εΤνε βε6αίως ό κύριος λόγος δι' ον
καί παρέμειναν μέχρι τούδε αδημοσίευτα. Ή έξέτασις καί ή άπεικόνισίς trov, μάλιστα δ' ή άνάγνωσις των
. έιτιγραφων, ας φέρουσι, κατέστη δυνατη δια της τοποθετήσaως τηλεσκοπίου κατα τα προς την σολέαν βλέποντα παράθυρα του γυναι~ωνίτoυ.
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θεν. Κατα μίμησιν δε τών τοιχογραφιών παρ' έκάστην μορφην έχαράχθησαν έπί
τού γενικού περιθωρίου τού τόξου έπιγραφαί- χρφματισθείσαι έπίτηδες δι' έρυ~

θρo~ χρώματος 1, 'ίνα διακρίνωνται έξ αποστάσεως -

όνομάζουσαι ενα εκαστον

τών είκονιζομένων προσώπων.

Ή περιφερικη διάταξις τώνάπαρτιζόντων τα τόξα γλυπτών φέρει ευθ-υς είς
την μνήμην τού παρατηρητού την όμοίαν ησυγγενη διακόσμησιν, ην φέρουσι τα

άλλεπάλληλα τόξα έξ ων συνήθως διαρθρούνται οί πυλώνες τών γοτθικών ίδί~

ΕΙχ.

35.

τα ~πενδύοvτα τηvβόρειοv καμάρα" της σολέας αvά"λvφα.

άλλα καί τινων ρωμανικών μητροπόλεων. Δεν είνε δμως καΙ ξένη προς την βυζαν

τινην τέχνην, ητις την έφαρμόζει είςμικρού (μέχρι

1.80) άνοίγματος τόξα κιβω

ρίων. Ώραί~ παραδείγματα τοιούτων κιβωρίων εχομεν έν τφ έν Άθήναις βυζαν
τίνφ μουσείφ 2. Ή μόνη διαφορα είνε δτι τα κατα την αντυγα τών κιβωρίων
έγγεγ~αμμένα γλυπτα· δεν είνε, ώς ένταύθα, αυτοτελη, άλλ' εχουσι κατασκευασθη
έκ τού αυτού λίθου π~oς τοτετράπλευρον πλαίσιον, δπερ τα περιβάλλει. Είς την

Παρηγορήτισσαν άπετολμήθη δια πρώτην φοραν έν Έλλάδι ή διακόσμησις
τόξων μεγάλης διαμέτρου

(5.80

μ.) άναμφιβόλως κατα φραγκικην έπίδρασιν.

ι ΤΟ ερυθρον τοίίτο χρώμα άποπεσον απο πλείστων γραμμάτων καθιστ~ σήμερον δυσκολωτάτην την
άνάγνωσιν τών επιγραφών.
2

aΟ ρα είκόνας παρα ~rehier

Nouv. Arch. des Missions Scient. 19,13 Fasc. 9
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Ή κλεΙς τού τόξου .της βορείου άψίδος εΙνε πλα:tυτέρα τών λοιπών λίθων

λόγφ της είς αύτην προσαρτήσεως λοβού όρθογωνίου, έφ' ου έλαξεύθη το κύριον
σημείον της όλης παραστάσεως τού τόξου, ή Χριστού Γέννησις.

Κατακεκλιμένη έπΙ στρωμνής άχυρίνης ή θεοτόκος εχει ~πεγείρει τοανω
.' μέρό ς τού σωματος στηρίζουσα την κεφαλην έ~Ι της δεξιας χειρος κεκαμμένης
κατα τον άγκώνα, έν Φ ή άριστερα φερομένη έμπρος διαγωνίως εΙνε τοποθετη
μένη ύπο τον δεξιον άγκώνα. Πέριξ της δια φακιολίου κεκαλυμμένης κεφαλης

της Παναγίας έλαξεύθη μέγας φωτοστέφανος έφ' ου ή συντ~τμημένη έπιγραφη

Mij) ΘΥ.
Ύπεράνω της θεομήτορος καΙ με διεύθυνσιν παράλληλον προς αύτην εϋρη

ται θερμαινόμενον ύπο την πνοην τού βοος καΙ τού' σνου, το θείον βρέφος έν

. σπαργάνοις, άναπαύον την κεφαλήν τουέπΙ μεγάλου προσκεφαλαίου. ΠερΙ την
κεφαλην έλαξεύθη μέγας ενσταυρος φωτοστέφανος με την έπιγραφην IC XC.
οιΑλλαι δε πάλιν έπιγραφαΙ έχαράχθησαν έπι τού περιθωρίου τού τόξου, άριστερα

μέν, ήτοι ύπερ την Παναγίαν καΙ τον Ίησούν, Η ΧΡIς'Μ ,r6NI'HCIC, δεξια δέ,

ήτοι ύπερ τον βούν καΙ τον δνον, Η φΑΤΝΗ.

'

Έκατέρωθενι της Γεννήσεως παρίσταταιάνα εΙς Αrr6ΛΟC KYPlts με ουλην

κόμην. Έκ τούτων ό μεν ~εξιoς άνατείνει προς τον Κύριον τας χείρας, ήνωμένας
έν στάσει ίκεσίας, ό δε άριστερος κρατεί πλάκα έφ' ης ή έκ τού :κατα Λουκαν

Εύαγγέλίου είλημμένη έπιγραφη (Έπιγρ. α) «Δόξα έν ύψίστοις θεφ».
Ύπο τουςάγγέλους δεξια μεν είκονίζεται καθήμενος ό ΑrΑΘΟC ΙWCΗΦ.

έν τΟ συνήθει σΚέπτ..κΪί τουστάσει, άριστερα δε ό ΠΡΟΦΗΤΗC ΔΑΒΗΔ φορών
πλουσίως κεντημένον μανδύαν καΙ τριγωνικον πίλον

1 _ στέμμα,

είς δήλωσιν της .

.' βασιλικης ΤQυ ίδιότητος. Ό προφητάναξ δια μεν της δεξιας δεικνύει τον Σωτηρα
• δια δε της άριστερας κρατεί άνεπτυγμένον εΙλητάριον έφ' 0'6 ή έκ των ψαλμών
(ιζ' 10) είλημμένη έπιγραφη (Έπιγρ. β) «ΚαΙ εκλινεν ο-όρανον καΙ κατέβη».
Κάτωθεν τού 'Ιωσηφ παρεστάθησαν οι ΜΑΓΟI, δύο τον άριθμον έλλεί
ψει χωρου, ό μεν νέος ό δε γέρων πωγωνοφόρος. Φέροντες άμφότεροι μικρΟ'υς

πίλους έπΙ τηςΚόρυφης τηςπλουσίας κόμης των κρατούσι. μετα προσοχης τα
κιβώτια τα περιέχοντα τα δώρα, ατινα ερχονταινα προσφέρωσι.

Άντιστοίχως 'προς τους μάγους είκονίζονται ύπο τον Δαβήδ; ΟΙ nOI!l1€N6C

δύο καΙ αύτo~ τον' άριθμόν, εΤς γέρων καΙ εις νέος. Ό γέρων ένδεδυμένος ένδ1'
μασίαν έκ μηλωtης.ίσταται κρατών άνα χείρας δύο ράβδους, την ίδικήν του καΙ

την ~oύ σύντρόφου του, όστις, ένδεδυμένος λινούν lήμιχειρίδωτον 'έπ'ενδύτην καΙ

.

1

.

'Αναμφι6όλως τό~ πιλον τoiίτoν έξέλα6εν ό Λαμπάκης ώς τήν «τιάραν τής Δυτικής 'Εκκλησίας έν

σχ.ήματι πίννας» περί ης γράφει έν Δελτ. XQιot. Έταιρ. Γ' σελ.

78.
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περισκελίδας έκ μηλωτης καΙ καλυπτόμενος την κεφαλην δια μικρουπιλιδίου,
κάθηται έπΙ βράχου τέρπων δια του ηχου του αύλού του τα ~ταρα τους πόδας του

βόσΚονταπρό6ατα.

.

Ένταύθα κλείει ή σειρα των πρόσώπων, ατίνα συνήθως συγκροτούσι την
παράστασιν της Γεννήσεως

1

αν καΙ κυρίως είπείν -οί μάγοι άποτελούσι συνήθως

το θέμα χωριστης παραστάσεως. τα δε λοιπα πρόσωπα είκονίζουσιν ένταύθα
tωCΔ(
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δ.

εύαγγελιστας και προφήτας έκ των προειπόντων την Γέννησιν τού Χριστου.
Ούτω ύπο τους μάγους παρίσταται ό εύαγγελιστης Λουκας, ό λεπτομερέστερον

πάντων έκθέτων έν τφ Εύαγγελίφ του

(6' 1-.20)

τα .χετικα προς την Γέννησιν

τού 'Ιησού καΙ την είς τους ποιμένας άγγελίαν. Ό εύαγγελιστης παρίσταται εχων
παχείαν ούλην κόμην κρατων δια της άριστερας πλάκα καΙ φέρων την δεξιαν όρι-
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ζοντίως προ τού στήθους. ΈπΙ της πλακος ή έκ τού κατα Λουκαν Εύαγγελίου

.(6' a)

έπιγραφη (Έπιγρ. γ). «Ώς δε έπλήσθησαν :αί ήμέραι τού [τε]κεί[ν το παιδίον) ».
'Αντιστοίχως προς τον Λουκαν είκονίζετα.ι ό ΠΡΟΦΗΤΗC MlχAIA~ εύλογων
δια της δεξιας, κρατων δε δια της άQιστερας άνεπτυγμένον είλητάριqν έφ' ου ή
έπιγραφη (Έπιγρ. δ). «Και συ Βηθλεεμ οΙκος Έφραθα [όλιγοστος εΙ]» (Μιχ. ε'

2).

Τέλος έκ των δύο κατωτάτων μορφων ή μεν άριστερα είκονίζει τον προφή
την 'Ιερεμίαν εύλογούντα δια της δεξιας, δια δε της άριστερας κρατούντα πλάκα
με την έπιγραφην (Έπιγρ. ε). «Ό θ[εο]ς έπΙ γης ό)φθη [καΙ τοίς άνθρώποις συνα-

ι 'Εκ της δλης είκόνος της Γεν\ήσεως παρελείφθη ένταϋθα μόνον ή σκηνη τοϋ λουτροίί.
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στράφη]» (Ίερ. γ' 35), ή δε· δεξια τον προφήτην Ήσαιαν φέροντα την μεν άρι
στεραν διαγωνίως έπΙ τού στήθους, δια δε της δεξιάς κρατούντα πλάκα, εφ' ης ή

έπιγραφη (Έπιγρ. ζ) «t Παιδίον εγεννήθη lήμίν καΙ υίος εδόθη» (Ήσ. Θ', 6).

Ή κατα την κλείδα τού τόξόυ είκονιζομένη Γέννησις εϋρηται πανομοία σχε- .
δΟν καΙ επι άναγλύφου τού εν Άθήναις βυζαντινού Μουσείου

1.

Διαφορα ύπάρχει

μόνον ώς προς την στάσιν της Θεοτόκου είκονιζομένης εκεί έντελ&ς κατακεκλι
μένης. Ή δε στάσις ην ενταύθα εχει ή Παναγία

Άριάδνης ζαντίου

2,

'1 ταλίαν 3.

-

παλαια άνάμνψης στάσεως

εϋρηται επι παλαιών τοιχογραφιών της Καππαδοκίας καΙ τού Βυ

όθεν το θέμα τούτο μετηνέχθη, δια μοναχών βεβαίως, είς την Κάτω
ουδόλως δ' άπίθανον, ότι εξ Ίταλίας μετεδόθη καΙ είς την άπέναντι

άκτην της Ήπείρου, άφ' ου μάλιστα, τόσον στενοΙ συγγενικοΙ δεσμοΙ ειχον ένώ
σει τους δεσπότας της Ήπείρου προς 'τους Άνδηγαυους πρίγκιπας της Νεαπό

λεως. ου μόνον δε το θέμα, άλλα καΙ ή τεχνικηεκτέλεσις τών γλυπτών εχει καθα

ρώς ίταλικον τον χαΡακτηρα. Ό τρόπος εκτελέσεως τών πτυχώσεων, τα επίπεδα
σώματα, αί ζωηρώς εξεργοι καΙ δυσανάλογοι είς μέγεθος εν σχέσει προς το σώμα

τών μορφών κεφαλα~ ή άφελης τρα~ύτης καΙ ή εντελώς παιδικη άδεξιότης τού

τεχνίτου, προσπαθούντος να μιμηθΌ την φύσιν, είνε άσφαλη τεκμήρια της ύπο
τεχνιτών της Δύσεως εκτελέσεως τών άναγλύφων. Έαν δε ύπάρχη άκόμη άμφι
βολία τις περΙ τούτου, ταύτην δύνα:tαι να διαλύση ή μεγάλη όμοιότης στάσεως
καΙ τεχνοτροπίας,

ην 'παρουσιάζουσιν

οί προφηται τού τόξου προς άνάγλυφον

προστομιαίου τινος τού δωδεκάτουαίώνος, καθαρώς ρωμα'ίκης τέχνης, πρoερχo~
μένου εκ τού

S. Bartolomeo all'Isola 4.

'Έλθωμεν νύνείς την εξέτασιν τo~ δυτικού τόξου. Το κύριον σημείον της
όλης παραστάσεφς εύρίσκεται καΙ ενταύθα κατα την κλείδα τού τόξου ενθα, ώς

καΙ ή έπΙ τού περιθωρίου επιγραφη μαρτυρεί, παρίσταται «ό άμνος Κ[υρίο]υ ό

αϊρων την άμαρτίαν τού κόσμου»
ΤΟ πρόβατον (Είκ.

36)

('100. α' 29) (Έπιγρ. η).

είκονίζεται, εν ταύθα σχεδΟν. όλόγλυφον καΙ κατα

,:,ρόταφο'ν, βλέπόν προς δεξιά. Οί εμπρόσθιοι πόδες του εχουσι γονατίσει.. Ή
κεφαλή του φέρει οπισθεν ενσταυρον φωτοστέφανον, εν Φ προ τού μέσου τού

κυρίου σώματος εϋρηται «λατινικος» σταυρός, ούτινος ή κάτω κερα'ία, ο{ίσα
μακροτέρα τών λοιπών, διασχίζει το μεταξυ τών εμπροσθίων ποδών κενον διά-

σελ.

1 ·Ορα είκόνα παρα F. Noack Die Geburt Christi ίη der bildende~ Kunst Darmstadt 1894 εΙκ. [)
19.

Millet Recherches sur l'iconographie de l'Evangίle 102.
• S. Biagio, Bertaux: L'art dans l'Italίe meridionale πίν. IV, 1.
• Α. Frothingham: The monuments of christian Rome New York 1908, 235.
2
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Παρηγορήτισσα της" Α ρτης

στημα ι. Ή αριστερα όριζόντιοςκεραία τοϋ σταυροϋ τούτου εϊνε εν μέρει· τε
θραυσμένη, εφερε δε καΙ αύτη μέρος της ··επι των ακρων καΙ των λoιπων~κεραιων
κατατετμημένης έπιγραφης 'Ι(ησοϋς) Χ(ριστος) Ν(ι)κ(ω. Ό αμνός, ώς ό ενσταυ

ρος φωτοστέφανος δηλοί, παριστάνει, ώς γνωστόν, τον Χριστόν, ό δε συνδυα
σμος τοϋ "(>πισθεν

σταυροϋ προς τον γονυκλινη αμνον συμβολίζει ίσως

'Ιησοϋν έλκόμενον προς σταύρωσιν.

τον

.

"Οτι δε την σταύρωσιν ηθέλησαν να

--,_ο,...-........~~'-.-~.

παραστήσωσιν επι τοϋ δυτικοϋ τό-

~,

ξου γίνεται δηλον και εκ τδ)ν έπιγραφων, ας φέρουσι τα λοιπα πρό

'"

σωπα, ατινα απαρτίζουσι το τόξον,

.
~~~.' . ,

",.

,'~~. Ι
~.~ .}
ι ~. 1
..'., ' Ί

α'ίτινες είνε πάσαι σχετικαΙ προς το

σταυρικον πάθος.

: ';,

"Ας ίδωμεν ήδη τίνα πρόσωπα

.~ -'ο.' ~

εικονίζουσιν αί λοιπαΙ μορφαι κ~Ι

·1.~

.-"
.' .. .

ποία έκάστη τούτων ρητα φέρει.

., '

Έκατέρωθεν τοϋ αμνοϋ εικο
νίζονται οί δύο εύαγγελισταΙ 'Ιωάν
νης καΙ Ματθαίος αμφότεροι ύπο

'

την μορφην των συμβόλων των, ήτοι

.,
Ι

"ι

(

ό μεν Ματθαίος δεξιg ώς αγγελος,
ό δε 'Ιωάννης αριστερg ώς αετος

φέρων φωΤοστέφανον. Άμφότεροι
κρατοϋσί ένεπιγράφους πλάκας,

iliv

ή μεν τοϋ Ματθαίου λέγει (Έπιγρ. θ).

«t Στ[αυρ]ό)σαντεςτον 'Ι[ησοϋ]νδιε
μερίσαντο τα ιμάτια [αύτοϋ έ]αυΤ[Οίς

καΙ έπΙ τον ίματισμον αυτοϋ εθε[σα]ν
κληρον». (Ματθ. κζ'
κα'

19).

35

πβλ. Ψαλμ.

Ή δε τοϋ 'Ιωάννου ειλημ

μένη εκ τοϋ οικείου Εύαγγελίου (ιθ',

ΕΕκ.

16). «tΤότε δ Πιλάτος παρ έδωκε τον

36.

ΤΙΧ έπενδνοντα τήν δυηκήν καμάραν της

ι70Αέας άνάΥΑνφα (βόρε,ον ημ,συ).

'Ι[ησοϋ]νηνα [στ]αβρο[θη]» (Έπιγ. ι).
Κάτωθεν των εύαγγελιστων παρίστανται δεξιg καΙ αριστερg προφηται, πάν

τες εν τ[Ί αύτη τυπικΌ στάσει, 'ητοι δια μεν της δεξιάς εύλογοϋντες, δια δε της
ι Σταυρος όμοίω; προ τοϋ σάιματος τοϋ άμνοϋ τεθειμένος εικονίζεται και επί τινος αρμενικοϋ Ευαγγε·

λίοll του 1198 εν rJeml)erg δρα εtκ. 320 παρα Van Rerchem Strzygowski Amida σελ. 369.
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αριστεράς κρατούντες ένεπιγράφoυ~πλάκας. Άξιοπαρατήρητος είνε ό αύτόχρημα

παιδικος τρόπος, καθ' ον ό τεχνίτης ήθέλησε ν~ παραστήστι την προς τον αμνον
ατένισιν τών παρα τας γεννήσεις του τόξου εικονιζομένων προφητών. ΆντΙ να
κλίνη την κεφαλην τών μορφών κατα τ.ην ποθητην διεύθυνσιν παρέστησε το· μεν

σώμα μετα τού λαιμού όρθά, αποκόψας δε την κεφαλην έτοποθέτησεν αύτην όρι
ζοντίως έπΙ 'τού λαιμού (ΕΙκ.

36).
''Ιδωμεν ήδη τίνες εΙνε οί' ούτω εικονιζόμενοι προφηται. Ύπο τον Ίωάννην
tTOTE
ΟΠΙίΊΑ

Toc

Π~

Ρε λι.JKE:
ΤοΝ

ΙΝ

Τ ΗΝ ΑΒΡοΘ

'En'"e. ,.

tι?lNOI ΓΟΝ

Θ'1Γ~ΤE

ρ

ΚΑΙ ΙΔε-η:

..,
"

Π

ος

χ.

+0,+,0

Ν

T(IlλCON

oUl

(:I€KεN

ΘtλNOI

THCl;\
Ν

Τ ον

t>.Nwt-l
8En'"e.

(, ,01

τε

, PE.C Ιλ Ht1
E:lE it θΗε

'En'"e.

λ.

t

'En'"e· μ.

παρίσταται ό προφήτης Σολομων με πορπωτον βασιλικον μανδύαν καΙ πίλον
στέμμα' φέρει την έξης έπιγραφην ειλημμένην έκ τού <*σματος q.σμάτων (γ'

2)
('Επιγρ. κ). «Θυγατέρες Ί[ερουσα]λημ έξέλθετε καΙ ίδετε [τον στέφ]ανων [ον
έστεφάνωσεν αύτον ή μήτηρ αύτού] ».
Κάτωθεν 'τού Σολομώντος' ό προφήτης '1000 με το ρητον ('Επιγρ. λ). «' Ανοί
γονται [δ]έ [σ]οι [φό]οφ [πύλαι] θανάτου» ('1000 λο', 1).
t

ΟΙ tλ ρ

ΧΌΝΤεc

(~N-1χΘI-1
<2IN(ΠIT~

ΟΥ P~'1ωN

'En",e· ".

ΟΨ(

C

twc

Θε

tiN'
Zw-N <.f

~AbNE:
τι J c <RFNH

f'ι!ωN-<PE

wc

')\θ Η< ~ι
Q,IτNOC

"" tI\ lr1 ε
ΓtN,

' EnJ1e·

Γ?Ο

ξ,

'En'"e.

ο,

Κε rNWPI
(ΟΝ tτ101

K~I ΓΝ u.ι
COtrtQI
1<~'EIl10N

'En'"e.

π.

Ύπο τον Ίωο ό προφήτης Ζαχαρίας δεικγύει την έπιγραφην (Έπιγρ. μ).
«''Οψοντε ιας ον έξεκέντησαν»

('100.

ιθ',

37).
Ό τελευταίος προφήτης τού αριστερo'i;ί σκέλους του τόξου, αποσπασθεΙς

πάλαΙ., έλλείπει.

ΈπΙ δε τόύ δεξιου ήμίσεος τού τόξου εύθυς μετα τον εύαγγελιστην Ματ

θαΤον εικονίζεταΙ., αντιστοίχως προς τον προφητάνακτα ΣολΌμώντα, ό προφητά
ναξ Δαοηδ με την αύτην βασιλικην"αμφίεσιν, ην φέρει καΙ εις το βόρειον τόξον,

καΙ την έξης έπιγραφην ειλημμένην έ~ τών ψαλμών του (Έπιγρ. ν). «Οί αρχον
τες συνήχθησαν έπΙ το αύ[το κατα Τ]Ού [κυ]ρ[ίου αύτών» (ψαλμ. ο', 2).
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Ύπο τον Δαβηδ παρίσταται ό Μωύσης φέρων την έπιγραφην (Έπιγρ. ξ).
«'Όψεσθε την ζωην ύμώνκρεμαμένην {άπέναντι ύμών1» (Λευίτ. κη', 64).
Μετα τον Μωύσέα ερχεται ό προφήτης Ήσαίας Ιδεικνύων το έξης ρητον

(Έπιγρ. ο). «Ώς πρόβατον έπΙ σφαγην ηχθη καΙ ώς άμνός». (Ησ. νγ"

'i).

Τελευταίος εικονίζεται ό προφήτης 'Ιερεμίας φέρων την επιγραφην (Έπιγρ.
π). «Κ{ύρι1ε γνώ,ισόν μοι καΙ γνώσομαι και εΙδον» (Ιερ. ια',

18).
Άντιθέτως π('ος την επι της βορείου άψίδος παράστασιν, γενομένην ώς

είπομεν κατ' εμμεσον μίμησινάνατολικών προτύπων, ή της δυτικης άψίδος είκων

συνελήφθη κατα δυτικα όλως ύποδείγματα. Τούτο τούλάχιστον ύποδηλοί σαφώς ή

κατα την κλείδα άπεικόνισις τού άμνού, ητιςάπαγορευθείσα να εκτεληται εΙς την

άνατολικην εκκλησίαν δια κανόνος της εν Τρούλλφ Πενθέκτης 1, εξηκολούθησε
να εΙνε εν χρήσει. άποκλειστικώς

εν τη Δύσει. Είνε δ' άπορίας άξιον πώς επε

τράπη ενταύθα Τι τοιαύτη άπεικόνισις.

Ή εξέτασις τών άπαρτιζόντων τα τόξα γλυπτών παρέσχεν ήμίν το έξης συμ
πέρασμα: ότι καΙ τα θέματά των έλήφθησαν εμμέσως η άμέσως εκ της Δύσεως
καΙ ή εκτέλεσίς των εγένετο ύπο ξένων- 'Ιταλών πιθανώτατα-τεχνιτών, επίτη

δες ύπο τών Δεσποτών μετακληθέντων. "'Αν δ' οϋτως εΧΌ το πράγμα τότε αύτοΙ
ούτοι οί τεχνίται θα εξετέλεσαν καΙ τα ύπο τΟ'υς διακοσμητικΟ'υς κιονίσκους πολύ
πλοκα ~αΙ συνεστραμμένα γλυπτα τα εικονίζοντα, ώς ελέχθη, πιθανά)τατα τα σύμ
βολα τών εύαγγελιστών καί αύτα δ' επίσης τα όξυκόρυφα τοξύλλια και τ-έλος τα
ώραία γοτθικα κιονόκρανα, ατινα κοσμούσι τους κιονίσκους του ύπερ την δυτικην

πλευραν τού' ναού άιωρουμένου ούρανίσκου.

r'

ΤΑ Μ ΩΣΑϊΚΑ

Πλην. της πλαστικηςεφερεν ό ναος καΙ μωσα'ίκην διακόσμησιν, ης σπου
δαία λείψανα διεσώθησαν εν τφ τρούλλφκαι τοίς λοφίοις

(pej}dentifs).

Έκ τών

μωσαϊκών εικόνων άλώβητος διετηρήθη ή τού εν τφ ήμισφαιρίφ Παντοκράτορος
καΙ εκ τών

12

προφητών, οίτινες ίστανται επι της σφενδόνης μεταξυ τών παρα

θύρων, δύο μεν εχουσι τέλεον καταστραφη, ~τεσσάρων δε άλλων τα άπο της

όσφύος καΙ κάτω μέρη εχουσι καταπέσει. τα.. καταπεσόντα τμήματα συνεπληρώ

θησαν δια τοιχογραφιών εκτελεσθεισώνκατα τας ενεργηθείσας το 1864 επισκευας
τού ναού, ώς εμφαίνει ή επ' αύτών σημειουμένη χρονολογία.

Τέλος εκ τών διακοσμούντων ποτε τα λοφία μωσα'ίκών διασώζονται όλίγα.
λείψάνα κατα την ΝΔ καΙ την ΒΔ γωνίαν.

1

Ράλλη καί Ποτλη: Σύνταγμα θείων και ίερών κανόνων Β' 493, Hefele: Conciliengeschichte lII~

340. Millet: Art byzIIntin

Ι,

186.

ΑΡΧΑlOΔοηΚΟΝ ΔΕΔΤ10Ν 1919
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·0

ΠavτοκeάΤ0e. 'Εν άσυγκρίτως μεγαλυτέρ~ κλίμακι των λοιπών μορ

φών είκονίζεται έπί τού όλοχρύσου πεδίού της σφαίρας ό Παντοκράτωρ (Είκ. 37)
. έν προτομή κατενώπιον, ώς συνήθως, εύλογών δια της δεξιας κρατών δε· δια της

ΕΙκ.

37.

Ό Παντοκeάτωe τοϊί

"eovAlov.

άριστερας το Εύαγγέλιον, ο{;τινος φαίνονται αί μεταλλικαΙ ταινίαι της πορπώ
σεως καΙ ή δια πολ,!χρώμων λίθων κοσμουμένη όπισθία όψις. Μέγας φωτοστέ
φανος μετα σταυρού κοσμουμένου κατα τα ακρα δι' έρυθρών καΙ π~ασίνων λίθων
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περιβάλλει την ηρεμον τού Σωτηρος κεφαλήν. Ή όλη προτομη περικλείεται έντος

μεταλλίου διαμέτρου 4.62 μ. φέροντος <hραίον έξ έρυθρών σπειρομαιάνδρων έπΙ
λευκού έδάφους περιθώριον, όπερ άντικατέστησε την ένταύθα συνήθως είς δήλω
σιν τού ούρανού, δν παρισΤQ. ό ΤΡΟύλλος, είκονιζομένην ίριδα.

ΈπΙ τού χρυσού πεδίου της είΚόνος· καΙ ύπερ τΟ'υς ώμους έγράφ·η καΙ
ένταύθα λοξως ή συντε~μημ~νη έπιγραφη ίC xc. Ή εκφρασις της μορφης τού
Παντοκράτορος, Πατρος άμα καΙ Υίού, εΙνε ένταύθα έπίσημος καΙ σοβαρα άλλ'
ούχΙ τραχεία καΙ στυγνή, ώς παρεστάθη

συνήθως κατα τον ΙΑ' μ. Χ. αίώνα.

Οί μεγάλοι άμυγδαλωτοΙ καΙ καμπυλόφρυες όφθαλμοί Του, συγκεντρούντες έν
έαυτοίς δλην την δύναμιν της είκόνος, άτενίζουσι τον παρατηρητην με εύαγγε
λικην γλυκύτητα καΙ είλικρίνειαν. Ή πλουσία καστανη κόμη, διηρημένη

ενθεν

καΙ ενθεν τού· μετ~πoυ ~κατα το εθος των Ναζωραίων» καΙ μόλις άφίνουσα
να διαφαίνωνται τα ώτα, πίπτει όπισθεν τού αύχένος συναπαρτίζουσα μετα τού
πυκνού γενείου σκοτεινον πλαίσιον, όπερ έξαίρει το σιτόχρουν πρόσωπον τού
Σωτηρος.

τα λοιπα απ

αιωνων καθορισθέντα

είκονογραφικα

χαρακτηριστικα

τού

Παντοκράτορ·ος δεν λείπουν καΙ έκ της είκόνος μας: έξέχοντα μηλα των παρειων,
πλατεία νύμφη χωρίζουσα. τον μύστακα, τέλος ό ύπερ το μέτωπον ούλος βόστρυχος.

·0 Κύριος φέρει έ~ώτερικως· μεν χρυσούν ίμάτιον με βαθέως καστανας πτυ

χας κάι παρυφήν, όπερ καταλείπει γυμνΟν·μικρον τρίγωνον κάτωθεν τού λαι

μού. Ύπεράνω δε τούίματίουείνεέρριμμ~νoς θαυμάσιοςύπερθάλασσJουκυανού

χρώματος (bleu d'outre mer) χιτων σ6φως έπτυχωμένος, άπο τών δύο άκρων
τού όποίου έξέρχονται αί κατα παράδοσιν μακροδάκτυλοι χείρες τού Σωτηρος.

ΈπΙ της ύψηλης σφενδόνης τού τρούλλου είκονίσθησαν,ώς συνήθως οί προ
φηται (Είκ. 38, 39, 40, 41, 42) τοποθετηθέντες εκασΤΟ,ς κατα την στενην λωρίδα,

ην άφίΥουν μεταξύ των τα 'δώδεκα χαμηλα παράθυρα' τού τρο1Jλλου.''Υπερθεν

των παραθύρων τούτων παρεστάθησαν μεταξυ των κεφαλών ~ων προφητων αί
ούράνιοι δυνάμεις τών έξαπ~ερύγων ΣεραφεΙμ καΙ των· πολυομμάτων Χερουβείμ.
Οί δώδεκα προφηται τεταγμένοι άνα εξ είς δύoήμίκύκλι~ διευθύνονται ώς

έν χορφ πάντες προς άν~τoλας άλλοι μεν άτενίζοντες άνω ·πρΟς, τον Πα:ντο.κράτορα άλλοι δε βλέποντες όριζοντίως προς το άπειρον.

.
".ε;νδεδυμένοι την άπ' αίώνων δι' αύτους καθιερωθείσαν άρχαίαν έλληνικην

ένδυμάσίαν, ητοι χιτωνα λευκΟν·ποδήρη καΙίμάτιον περιτέχνως είς π~oυσίας καΙ
δυνατας πτυχας άναδιπλούμενον, ύποδεδεμένοι δ' έλαφρα σανδάλια άναμένουσιν
άσκεπείς καΙ έν άγωνί~ την ελευσιν τού Σωτηρος, ην προείπον.
Έξαιρέσει τού Σολομώντος είκονιζομένου κατα παράδοσιν ώς νεανίου καΙ

τού Σοφωνίου φέροντος βραχείαν μέλαιναν κόμην καΙ μικρον μέλαν γένειον,
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πάνtες οί λοιποί προφηται παρεστάθησαν ώς πρεσ6'ί!ται με μαχραν λευκην κόμην

καταπίπτουσαν εLς κύματα βοστρύχων επι των ώμων των καΙ μακρόν λευκην

f.

'."

•.
... .

-.

ΕΙ ...

38.

Μωυσής

.. αί 'EJ.tuuaios.

γενειάδα. Κρατοϋσιδε πάντες καΙ περγαμηνας άνειλιγμένας η βιfιλίoν (Ίωνα;)
tπι των οποίων είνε άναγεγραμμένα ρητα εκ των προφητειων. 'Άλλω δε πάλι'\'
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έπιγραφαΙ γεγραμιιέναι δια μελανών ψηφίδων -επι τού χρυσού π-εδίου καΙ παρα
τον φωτοστέφανον, δστις~ περιβάλλει την κεφαλήν των, όνομάζουσι

"

ενα

"

εκα-

·,

-~ ........ ι.w '"-':::.t:'.. \

Είκ.

39.

'Ιωηλ και 'Iωllας.

στον των προφμών κατα τιι'\' fξ'i'Ίς ιΙπΟ. δυσμών πρ()ς άνατολας τάξιν
Bόρειoν~tjιιιχόριον: Λασίδ, Μωίϊσης, Έλισσαίος. 'Ιωήλ, 'lων(Ίς, 'Ησαιας,
,
Ν στων

1
'
ημιχοριον: ~ οι>.Ομων,

<,

.....
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'Ι ε ζ εκιη,
, λ Σ ωφνιας,.'Ι·
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'Ιδου δε ποϊ:αι έπιγραφαι

Ι

εϋρηνται γεγραμμέναι έπι_της περγαμηνης έκάστου:

ΕΙκ.

Δαυίδ:

Ήσα"ί.a.ς κα, Ίεeεμίας.

βασίλισσα 4 εκ δεξι5 ων σου β περιο 7 εο[λη
μένη εν ίματισμφ διαχρύσφ] (Ψαλμ. μδ' 10).

1

* Παρέστη2

40.

ή

~Oσαι τών έπιγραφών φθαρείσαι αντικατεστάθησαν το

1864

δι' άστερίσκου τεθειμένου έν αρχη της προφητείας.
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διά τοιχογραφι(ον, σημειoiίνται ένταίiθ«

'Η ΠαρηΥορήτισσα της ~Αρτής-·

Μωϋσης: *Εϋρη2κα χά 3 ριν εν4αντΊSoν σoυ(~Eξόδ.λγ'

63

13).

Έλισσαίος: Καί εΙΠl'2 Έληων 3 ζη ~4 [καί ζίi ή ψυχή μουl (Βασιλ. δΌ 2).

Είκ.

Ίωljλ : Τάδε λέ.lγει
'Ιωνάς:

KC

41.

:Σωφνίας και Ίεζεκιtiλ.

επ~στράφιτε4

[πρός με] ('Ιωηλ

6', 12).

ΈγένεΤΟ 2 λόγος:: προς Ίω. ναν τον προφήτην (Ίων. α' 1).
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Ήσαιας-: Ήδου πα 2 ρθένος3 έν γαστρι ε4 ξει [και τέξεται υίον] (Ήσ. ζ',

Σολομών:

l

'.

.~,..,

:-.

'.

..

~

'.:'"

.\.......•~.. ι. ι""_.-. .•~:I:'
...•._~. .,. ~.
.:
.

.

θυγα3 τέρες4 εποί5 ησανι; δύναμιν. ('Ί~.. σμα ~σμάτων).

* Πολλα ι

' .'

"

.

:.~.
.

-~

.

....

"λ'

.

....

ΕΙκ.

Ήλίας:

",,":"'"~

_.",,':~ ~~.
'"'.~("fό",_.
_-......
.Cr
_~_*!'."
~

';'"

* Ζηλων 2

14),

-

i

ν. Αι.

.

42.

εζή3λωσα4

'λαρών.: *τας ευΧ2άς μου 3
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'Ιεζεκιήλ: Τάδε λέ2 γι ΚC ηΠΙΒ

Σωφνίας: Τάδε:ι λέγει ΚC B ύπομένομεν (Σοφ. γ' 8).
'Ιερεμίας:
2& οςΒ ποαις4 τα γε5γονό6τα.
Αί στάσεις καΙ αίκινήσεις τών προφητών καίτοι περιωρισμέναι έντος τών
ίερατικών ορίων εΙνε έντούτοις πασαι άληθείς καΙ άνόμΟίαι άλλήλαις, ληφθείσαι

έκ του πλουσίου θεματολογίου της άρχαίας άνδριαντοποιΙας.

Οί προφηται στρέφουσι πάντες, κατα την βυζαντινην συνήθειαν, τα

3/

~ προς

τον θεατην ρίπτοντες το βάρος τού σώματος άλλοι μεν έπ' άμφοτέρων τών ποδών,
μικρον διεστώτων (Ήσαιας, 'Ιερεμίας), άλλοι δε έπΙ τού ένός, οπότε ο ετερος κάμ
πτεται προβαλλόμενος όλίγον προς τα έμπρος η οπισθοχωρών προς τα όπίσω

(Σωφνίας) καΙ δημιουργών οϋτω ώραίας πτυχώσεις τού Ιματίου.
Ποικίλαι είνε έπίσης καΙ αί κινήσεις τών χειρών,

θως ή κρατούσα την περγαμηνην -

<hv οτε μεν ή μία -

συνή

εΙνε καθειμένη παρα τον μηρόν, ή δ' άλλη

ειτε είνε και αυτη καθειμένη (Άαρων) ειτε ύψούται προς τα πλάγια ('Ιερεμίας)

η προ τού στήθους (Μωϋσης, Έλισσαίος) 11 τέλος ύψωμένη ευλογεί (Ηλίας)' οτε
δε πάλιν άμφότεραι αί χείρες κρα
τούσιν ύψωμένην προ τοί' στήθους
την περγαμηνην η το βιβλίον (Σω
φνίας, 'Ιεζεκιήλ, 'Ιωήλ, 'Ιωνας).
ΤΟ σχέδιον τών έπίτηδες λόγφ

ΕΙκ,

43,

Μωσαϊκον κόσμημα.

τού μεγάλου ϋψους είς δ εύρίσκον

ται έπιμήκων

έκτελεσθεισών

μορφών εινε άκριβές. Ή εκφρασις τών κεφαλών

άποπνέει πάθος μετα χάριτος καί τινος άπροσώπου οικτου

11

τινος άορίστου όνει

ροπολίας. Τού Ήλία ίδίως ή κεφαλη εχει πoλiι δυνατην προφητικην εκστασιν,
δπως πάλιν ή του Έλισσαίου καΙ τού Ίεζεκιηλ βαθείαν έσωτερικότητα.

Συνε

χίζουν κατα ταύτα τα ήμέτερα μωσα'ίκα την παλαιαν παράδοσιν της μετα δρά
ματικού πάθους παραστάσεως τών προφητών.

<Όσον δ' άφoρ~ τας μεταξiι τών προφητών παρισταμένας

ουρανίας δυνά

μεις, τα μεν ΣεραφεΙμ είκονίζονται με άναπεπταμένας τας πτέρυγας πέριξ της έν
τφ κέντρφ άνθρωπίνης κεφαλης, .τα δε ΧερουβεΙμ εχουσι τα πτερά των συνεπτυγ
μένα διαστιζόμενα

ύπο όφθαλμών

καΙ φέροντα

έκατέρωθεν

της έν τφ μέσφ

κεφαλης χείρας, κάτω δε καΙ πόδας ουδεμία δ' έπιγραφη τα όνομάζει.
Κάτωθεν της ζώνης, ήτις σχηματίζει την βάσιν τού τρούλλου,

άνωθεν είκονιζόμενον

μωσα'ίκον κόσμημα (Είκ.

43),

εϋρηται το

δπερ άπαντ~ μετα μικρών

παραλλαγών καΙ είς άλλα σύγχρονα μνη μεία' ώς π. χ. είς την έν Κωνσταντι
νουπόλει Μονην της Χώρας

1

(Καχριε Τζαμί).

Τέλος τα έπΙ τών λοφίων σωζόμενα όλίγα λείψανα μωσα'ίκών είκονίζουσιν'

1

''Ορα εΙκόνα παρά

Wu1ff: Altchristliche und byzantinische Kunst.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΤΙΚΟΝ Δ~ΛTION 1!119
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άμφότερα Ευαγγελιστας

καθημένους καΙ συγγράφοντας το Ευαγγέλιον.

Ούτω

π, χ. έπΙ τού της νοτιοδυτικης γωνίας σφζονται το κάτω μέρος φαιούίματίου καΙ
οί μετα σανδαλίων άκροι πόδες μορφης καθημένης καΙ προς δεξια βλεπούσης .

. Διακρίνεται

δ' έπίσης καΙ τμημα της δεξιας χειρος τεταμμένης προς άνοικτον

βιβλίον έφ' ού ήμικατεστραμμένα τινα γράμματα.

~EπΙ δε τού λοφίου της ΒΔ γωνίας, διετηρήθη πάλιν το κάτω τμημα μορ
φης βλεπούσης προς άριστερα καΙ καθημένης προ γραφείου εχοντος το σχημα

διφύλλου άρμαρίου. ΈπΙ τού γραφείου τούτου διακρίνεται φιάλη μετα μελάνης

ώς καΙ άκρα χεΙρ μετα γραφίδος, Δέξια δε καΙ κάτω της εί~όνoς διαφαίνεται καΙ
,άρχιτεκτονικόν τι βάθος.
' .
Οί είκονιζόμενοι έπΙ των δύο λοφίων ευαγγελισταΙ είνε, ώς συνάγομεν έκ

των περιγραφέντων γλυπ~ων συμβόλων των, περΙ ών άνωτέρω είπομεν, ό μεν έπΙ
τού νοτιοδυτικού ό Ματθαίος, ό δε έπΙ τού βορειοδυτικού ό ι\ουκας.

'Όσον άφορg νύν την χρωματολογίανκαΙ την χρωμοτεχνικην των μωσα'ίκων
παρατηρω, ότι ώς έπΙ το πολυ ό μεν χιτων των μορφων εΙνε άνοικτού λευκοφαίου

11 λευκοκυάνου χρώματος, το δε ίμάτιον συνήθως σκοτεινοτέρου τόνου, καστανού
('Ιωνας, Ήσαιας, Ίεζεκιηλ) 11 έλαιοπρασίνου (Σωφνίας). τα περιγράμματα των τε
μορφων καΙ των ίματίων χωρίζονται άπο τού χρυσού βάθους δια ζωηρας μ"ελαίνης

11

έρυθρας γραμμης. Ή άνάγλυφος Οψις των προεχόντων μερων έπιτυγχάνεται δια

βαθμηδον άπαλυνομένων τόνων μελανων

11

καστανοχρόων, διΎόμοίου δε τρόπου

άποδίδονται καΙ αί πτυχώσεις. Αί σάρκες δηλούντα ι δι' άνοικτού καστανού χρώ

ματος φέροντος είς το μεταίχμιον φωτος καΙ σκιας πρασίνας άποχρώσεις (Παντο
κράτωρ). Αί δε ρυτίδες δηλούνται δι' έρυθρωπού

11

βαθυτέρου καστανού χρώματοι;.

Αί πτέρυγες των μεν ΧερουβεΙμ εχουσι γενικον καστανόφαιον χρωμα, των
δε ΣεραφεΙμ κοσμούνται δια της έξης κλίμακος τόνων. "Έξω μεν σκοτεινως καστα
νού, είτα ροδίνου καΙ τέλος έσωτερικως πρασίνου μετ α χρυσων άκτίνων.

Ή χρονολογία κάτασκευης των μωσα'ίκων §εν φαίνεται να είνε μεταγενε

στέρα τού 1300 μ, Χ. ~πoχης καθ' ην άρχίζει ή παρακμητού Δεσποτάτου. Δεν
δύναται όμως να είνε καΙ πολυπρογενεστέρα λόγφ των πραοίνων «έντυπωτι~,

-

κων

αποχρωσεων»

'?':Η

περι

ων

ειπομεν,

"q

αιτινες

ευρηνται

"

κυριως

εις

,

μεταγενεστερα

μνημεία, μάλιστα δ' είς τας τοιχογραφίας τού Μυστρα ι.
Αί μωσα'ίκαΙ είκόνες καταλαμβάνουσιν, ώς είδομεν, όλόκληρον τον τροϋλλον

καΙ τα φέροντα αυτον τέσσαρα λοφία' δεν ε!νε όμως άπίθανον να είχε σχεδιασθη
καΙ έπΙ των τεσσάρων μεγάλων καμαρων έκτέλεσις μωσα'ίκων, μη προλαβούσα
καΙ αυτη να πραγ ματοπο ιη θΌ , ώς τόσα άλλα τού έξεταζομένου ναού μέρη. Άπο

ι

Diehl: Manuel d'art byzantin

σελ.

745, 747. Millet Art
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δε τών καμαρών καΙ κάτω οί τοίχοι της σολέας δεν θα εμενον βεβαίως γυμνοί,·
ώς είνε σήμερον' θα διεκοσμοϋντο καΙ α'υτοι είτε με πολύχρωμον ορθομαρμάρω
σιν, ώς συ:ιήθως είς τους μετα μωσα'ίκών ναους της β' περιόδου (Όσιος Λουκας,

Νέα Μονή, Δαφν~ 'Άγ. Μαρκος Βενετίας) είτε με τοιχογραφίας.

Ή π.ρώτη ύπόθεσις εϊνε πιθανωτέρα λόγφ της κατα τον πόδα τοϋ νοτίου

ΕΙκ. 44. Μαeμάριvος τοιχοβάτης·της σo~έας μετα τμήματος της στρα/σεως.

τοίχου της σολέας ύπάρξεως λευκομαρμαρίνων τεμαχίων κυματιοφόρου τοιχοβά

του ύψους 0:12 (Είκ. 44) φέροντος ανωθεν εγκo~ήν, προωρισμένην προς ύποδο
χην μαρμαρίνων ορθοστατών, ώς καΙ είς την ·μονην
Δαφνίου

1.

Παρα την

βάσιν δε

μάλιστα ταύτην

εϋρήται καΙ τεμάχιον της καλυπτούσης
δάπεδον
(ΕίΚ.

44),

της σολέαςλευκομαρμαρίνης

ποτε το
στρώσεως

ήτις φθαρείσα κυρίως κατα τΥιν παρα-

..
ο

'

ο

Τ

διδ~μένην χρησιν τού ναοϋ ώς στάβλου επι τουρ

ι-

0.01 -i
.

..6

κοκρατίας (ΣεραφεΙμ 147) άντικατεστάθη, πιθανώς
το 1864, δια κοινών πλακών, εν τφ μέσφ τών
όποίων έλαξεύθη ομφάλιον μεταbικεφάλου άετοϋ,
Άλλ' ώς τα μωσα'ίκα τών καμαρών ούτω καΙ
ή ορθομαρμάρωσις τών τοίχων

-

ώς την ονομάζουσι παλαιοχριστιανικαί τινες έπιγραφαΙ

1

ΕΙκ.

45,

Τομη τοιχοβατω'ν,

τι σκούτλωσις,
2 -

δεν εξετελέσθη πιθα-

Περιέργως ό τοιχο6άτης του έν Δαφνίφ ναοϋ, ούτινος πλείστα εγχρωμα τεμάχια εϋρηνται και κατα

χώραν έν τφ ίερφ και έν τφ περι6όλφ τοϋ ναού ουδεμιάς ετυχε μνείας έντφ διεξοδικωτάτφ αλλως συγγράμ
μαη τού κ. G. Millet περι τής μονής Δαφνίου. Μίαν κατακόρυφον τομήν του παρέχει ή παρατιθεμένη εΙκα/ν
45 παρά την όποίαν, χάριν συγκρίσεως έσχεδιάσθη και ή τομη τοϋ τοιχο6άτου τής Παρηγορητίσόης .
.• Osterr. ]ahreshefte 1904 BeIb1..42, BCH χχνΙIl αριθ. 30.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:40:41 EET - 44.207.124.84

68

Α. Κ. Όρλάνδου

νώτάτα. Τούλάχιστον ούδεν ίχνος πoλυχρ~μoυ μαρμάρου σώζεται σήμερον ούτε
επι τών τοίχων, ούτε άλλοϋ που τού ναού.

Άργότερον, κατα τον IC' μ. Χ. αΙώνα,άπεφασίσθη ή δια τοιχογραφιών
διακόσμησις τών τοίχων τού ναού, ητις,άρξαμένηάπο τού ίερού, δεν προέλαοε'

καΙ αύτη να επεκταθη καΙ επι τών τοίχων της σολέας, ενεκα άγνώστωνεις
ήμας λόγων.
Δ'

ΑΙ

τοlχΟΓΡΑΦIΑI

Αί εν τφ ίερq) τοιχογραφίαι κοσμούσι την μέσην κόγχην καΙ τους δύο έκα

. τέρωθεν αύτης τοίχους εκτεινόμεναι εις τρείς ζώνας απο της εις το ϋψος τού
δευτέρου ορόφου εύρισκομένης

λοξοτμήτου

ταινίας

μέχρι τού

δαπέδου.
ΚαΙ εν μεν τφ τεταρτοσφαι
ρί<ρ της κόγχης ήτοι εν τη άνω

τάτη ζώνη

παρίσταται καΙ εν

ταύθα, κατα το απο τ~ύ Θ' η Ι'
αιώνος
σύστη μα

καθορισθεν δογματικον
εικονογραφήσεως τών

ναών, ή Θεοτόκος όλόσωμος καΙ

όρθία κατα τον τύπον της Πλα
τυτέρας ήτοι εν στάσει δεήσεως
,«τας

άχράντους

αύτης

ύπερ

ήμών εξαπλούσα»

χείρας
1.

Προ

τού στήθους της εικονίζεται εντος

μεγάλου χρυσοπέδου μεταλλίου
ΕΙκ. 46. Ή Πλιιτvτέeιι.

το παιδίον 'Ιησούς εν προτομη

κατενώπιον εύλογούν. δ ι' αμφο

τέρων τών άνατεταμένων χειρών του (ΕΙκ. 46). Ή Πλατυτέρα βαίνει επι μικρού
τετραγώνου τάπητος φέροντος ροδίνην παρυφην καΙ εύρισκομένου προ έτέρου
μεγαλυτέρου τάπητος εστρωμένου παρ α την βάσιν κυβοσχήμου θρόνου κεκαλυμ
μένου δια πρασίνου ύφάσματος. Φορεί δε ή Παρθένος κατα μεν την κεφαλην
φακιόλιον, εσωτερικώς δε φαιαν εσθητα καταπίπτουσάν μέχρι τών ποδών εις
άδρας κατακορύφους πτυχας καΙ επ' αύτης καστανόχρουν μαφόριον πορπούμενον
εμπρος κατα τον λαιμον καΙ καλύπτον το μεν στηθος μέχρι της όσφύος, την δε

ι Κατά Φώτιον παρά Κωδινφ εκδ. Βόννης σελ.

199, 22.
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ράχιν μέχρι τών κνημών. Ό δε Χριστος εΙνε ένδεδυμένος χιτώνα κιρρον καΙ εχει
έπ' αύτού έζωσμένον λευκον ίμάτιον.

Έκατέρωθεν της κεφάλης της Θεοτόκου εϋρηται έντος κύκλου ή συντετμη
μένη έπιγραφηΜί) ΘΥ. .ΤΟ βάθος της δλης εικόνος, μη διατηρουμένης δυστυχώς
έν αρτί~ καταστάσει, είνε μολυβδόφαιον:

,&,.tf(//

κρόταφον προσκλίνοντες προς αύτην δ~o άγγελοι έν

'Η xeo'lloAoyla κατα.

Ο APXWN ΓΑΒΡΙΗΛ. 'Έχοντες αμφότεροι έρυθρας

~" Ι ι στολη διακόνου. Κατα τας έπιγραφάς, α'ίτινες ύπάρ\.~PΙ-. χουσιν ύπεράνω των κεφαλών των ό μεν δεξια της
.\
Παρθένου εϊνε ο APXWN ΜΙΧΑΗΛ, ό δε αριστερα

TfιΙ
Ι

ΕΙκ.

47.

Έκατέρωθεν της Πλατυτέρας εικονίζονται κατα

~~ c;

σκεvης τώ'll ΤΟ'ΧΟΥe. το;'; Ιεeο;';.

τας πτέρυγας φορούσιν ό μεν Μιχαηλ έρυθρον ό δε

Γαβριηλ κυανούν στιχάριον έφ' ου χρυσούν όράριον.

Έν τη δεξιq. κρατούσι καΙ οί δύο περγαμηνας ανεπτυγμένας, ας στρέφουσι προς
τον θεατήν. ΚαΙ έπΙ μεν της περγαμηνης τού Μιχαηλ εϋρηται ή έπιγραφη
«Παρίστατε δουλοπρεπώς το

. . . . έπουραν.ί ... » έπΙ δε

της τού Γαβριηλ «Ποϊόν σοι έγκώμιον προσαγάγω έπάξιον

τή δέ σε όνο[μάσω

;].

Τέλος παρ α το κράσπεδον τού μαφορίου της Θεοτόκου

εϋρηται ή έπιγραφη Άνανί[ας] Μοναχός. Πρόκειται πιθα
νώτατα περΙ τού τεχνίτου της εικόνος, ηςεχομεν καΙ την
χρονολογίαν

κατασκευης

(ΕΙκ.

47) γεγραμμένην κατα. τας
ύπερ το δι' ώραίου γραπτού κοσμήματος (ΕΙκ. 48) καλυπτό
μενον εύρυ περιθώριον σχηματιζομένας δύο γωνίας: 'Έτους
ζξς'

(= 1558)

Ί(νδικτιών)ος αΌ ΤΟ· σχέδιον της εικόνος της

Πλατυτέρας είνε ακριβές, οί δε χρωματισμοΙ αύτης άρμονι
κώτατοι, έπιτυχης δε καΙ ή πλαστικη αύτης παράστασις.

Σύγχρονοι προς την Πλατυτέραν είνε καΙ αί εκατέρω
θεν τών αρχαγγέλων ζωγραφηθεϊσαι εικόνες προφητών, παρα
μεν τον Μιχαηλ τού Δαβήδ, παρα

δε τον

Γαβριηλ τού

Ήσα"ίου. Ό πρώτος φέρων στέμμα καΙ χιτώνα τα μεν ανω
έρυθρόν, τα δε κάτω κίτρινον, ύπεράνω δ' αύτού πράσινον

ΕΙκ.

48.

Γeαπτό'll κόσμημα τής

Πλατvτέeας.

μανδύαν, κρατεί δια της ήνωρθωμένης αριστεράς είλητάριον

με την έκ τών ψαλμών (μδ' 15) ειλημμένην έπιγραφΙ1ν: {( Άπενεχθήσονται

τφ

βασιλεϊ

... ». Ό δε Ήσα"ίας φέρων κυανούν χιτώνα καΙ έρυθρον ίμάτιον κρατεϊ
καΙ α{ηος είλητάριον έφ' ού ή έπιγραφη (Ήσ. ζ' 14): {( Ίδου ή Παρθένος έν

γαστρΙ [εξε] ι καΙ τέξεται υίον κ~Ι καλέ[σουσι το δνομα αύτού Έμμα\'ουήλ]
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Ύπο την Πλατυτέραν είκονίζεται έπΙ καστανοχρόου βάθρου Άγία Τρά

πεζα κεκαλυμμένη δια λευκου ύφάσματος. καΙ φέρο,,!σα έπ'αύτης αριστερα. μεν
το "Αγιον Ποτήριον, έν δε τψ μέσφ τετράγωνον ϋφασμα (τον :άέρα) κοσμούμε
νον κατα μεν την παρυφην δι 'ώραίου κοσμή ματος, κατα δε το μέσον δια σταυ
ρου κατα τας τέσσαρας γωνίας :του όποίου εϋρητα~ ή έπιγραφη IC XC Ν Κ.

E1H. 4θ. '0 •ΑΥίος Ά"ιJρέας •. Τοιχοrρ·αφlα τοii "ιielJ.ηκος.

Ύπεράνω της Άγ. Τραπέζης παρίσταται Έξαπτέρυγον μετ'έρυθρων πτε
ρύγων καΙ εκατέρωθεν αύτου ανα εΙς κύκλος μετ '" ακτίνων. Άμφοτέρωθεν δε της
Άγίας Τραπέζης είκονίζονταιοί τέσσαρες μεγάλοι Πατέρες της έκκλησίας συλ

λειτουργουντες. Φέροντες εκαστος λαμπραν αρχιερατικην στολην εύλογουσιδια

της δε~ιάς κρατουντες δια της αριστεράς περγαμηνας έπιγεγραμμένας. ΚαΙ δεξια
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μεν εϋρηνται, ό ~Aγ. 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος με τtιν έπιγραφην

«τα σα έκ

τον σον σοι πρoσφέρo[με]ν>~ καΙ ό "Άγιος Άθανάσιος ό Μέγας με την επιγραφην
«Έξερέτος της Παναγίας αχράντου

.. ».

Άριστερα δε της Άγίας Τραπέζης εικο

νίζονται ό "Λγ. Γρηγόριος ό Θεολόγος με την επιγραφην «Τον επινίκιον ϋμνον
άδωντα, βοώντα» καΙ ό "Λγ. Βασίλειος ό Μέγας με το ρητον «[εδωκε τοίς] άγί[οις

---""-,

ΕΙκ.

50.

Ό Πρόδρομ.ος. Τοιχογραφία του νάρ{}ηκος.

αυτού μ]αθητα[ίς καΙ αποσίόλοις ειπών .. ». Αί εικόνες αδται εϊνε 'ίσως σύγχρονοι
προς τας της ανω ζώνης, εχουσιν δμως προφα\lη τα σημεία επισκευών.

Τέ\ος ύπο την Άγ. Τράπεζαν εϋρηται οίκτρώς ύπο τών επισκευών παρα

μορφωμένος ό μυστικος δείπνος με την αναθηματικην~επιγραφην

«[Δέησις τού]

δούλου τού Θεού Άποστόλου Ίηραίος».
Πλην τών εν τCΡ ίερCΡ τοιχογραφιών εύρέθησαν εσχάτως καΙ αλλαι τινες εν
τCΡ νάρθηκι.

Aiίται καλυπτόμεναι

ύπο ασβεστοκονιάματος

απεκαλύφθησαν

το

1917 εις εν μέτρον ύπεράνω τού εδάφους. Έκ τούτων ή μεν 6ριστερ~ της βασι
λείου πύλης εικονίζει <Άγιον Άνδρέαν τον πρωτόκλητον (ΕΙκ. 49) εν προτομη με
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έλλειψοειδη φωτοστέφανο.ν περισάλλοντα. έπίμηκες πρόσωπον και άτημέλητον

κόμην, ή δε δεξια τον 'Άγιον Ίώάννη:ν τον Πρόδρομον πτερωτον (ΕΙκ. 50),

φέροντα και αυτον μακραν κόμην και κρατούντα δια μεν της δεξιαςτην ράσδον
του, δια δε της άριστερας την έκ τού κατα Ίωάννην Εύαγγελίου ειλημμένην
έπιγραφην «Μετανοείτε, ηγγικε γαρ ή βασιλεία των ούρανων».

ΈπΙ δε τού τοίχου άριστερα τού Άγίου Άνδρέου ευρηνται έντος μεταλλίων

αί προτομαΙ <Αγ. Γρηγορίου τού θεολόγου και <Αγ. Ίω(iννουτου Χρυσοστόμου

(ΕΙκ. 51). Δεξια δε πάλιν ~oύ Προδρόμου διακρίνονται τα ίχνη είκονος τού Άγ.
-~------

~---.-'--.------:._---:--~-

~

;:-. -

.,

~-'-=-'--

ΕΙκ.

51.

•
Ι ~ ";.
Ι

.

,..,.... ..=...:.:.

ΤΟ'ΧΟΥρcψίc, τοϊί lΙάρ{}ηκος.

Γεωργίου. Κοινον χαρακτηρεστικον πασων των ανω εικόνων τού νάρθηκος είνε

έλαφρός ~ι άλλοιθορισμος των όφθαλμων των:
Ή τέχνη των εικόνων τού νάρθηκος διαφέρει της των τοιχογραφιων τού

ίερού, καθόσον αΟται μεν είνε κατεσκευασμέναι μάλλον ώς προσωπογραφία ι κατα

μίμησιν συγχρόνων προτύπων (Πρόδρομος), έν Φ αί τούίερού εΙνε έκτελεσμέ
ναι κατα τα αρχαία ιδεώδη πρότυπα .• Αλλό. καΙ ή τεχνική των έκτέλεσις είνε

διάφορος διότι και οί χρωματισμοί των είνε ζωηρότεροι καΙ αί προς αλλήλους
αντιθέσεις ισχυρότεραι ή δε άπόδοσις πολυ κατωτέρα της των τοιχογραφιων
τού ίερού.

<Ότι δ' αί εικόνες τού νάρθηκος είνε μεταγενέστεραι της Άλώσεως άποδει-
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κνύει και η μετα πτερύγων παράστασις του Προδρόμου, ήτις συνηθίζεται άπο
του ΙΕ' μ. Χ. αίωνος καΙ έξης, ίσως κατα την προφητείαν του Μαλαχίου (γ'

1)

καΙ την κατ' αυτην συνήθη ευαγγελικην ~ φράσιν: «Ίδαυ εγω άποστέλλω τον

αγγέλόν μου προ προσώπου σου, δς κατασκευάσει την όδόν σου εμπροσθέν σου»,
"Εχων δ' ύπ' 5ψει άφ' ένος μεν" το χαρακτηριστικον τουτο, άφ' έτέρου δε την

ρεαλιστικην ελευθερίαν, μεθ' ης είνε εκτελεσμέναι, δεν διστάζω να θεωρήσω τας
εικόνας του νάρθηκος ως ποιηθείσας ύπο εγχωρίου τινος τεχνίτου περΙ τα τέλη
του

12'

η κατα τον ΙΗ' μ. Χ. αίωνα.

Τελευταίας άναφέρομεν τοιχογραφίας τινας γραφείσας επι των τοίχων. της

σολέας, τεταγμsνας δε είς δύο καθ' ϋψος ζώνας, ων ή μεν κάτω ϋψους
άρχεται είς

1.45

1,40

μ.

άπο του εδάφους, περιλαμβάνουσα όλοσώμους άγίους παρατε

θειμένους κατ' ενώπιον εν είδει συνεχoυ~ ζωφόρου, ή δ' ανω στενωτέρα

(0.45)

περιλαμβάνει άσκητας όσίους. καΙ άλλους δευτερεύοντας ~ άγίους είκονισθέντας
εντος μεταλλίων συνδεομένων προς αλληλα διακλιμάτίδων. Πλην δ' αυτών τοι

χογραφίαι εϋρηνται καΙ επι των δύο τοξωτων τυμπάνων ύπεράνω της βασιλείου
πύλης (Κοίμησις) καΙ της βορείου θύρας (Άνάστασις),;ητις άγει είς το παρεκ

κλήσιον τών Ταξιαρχών. Αί δύο τελευταίαι είνε άφιερώματα, ως δηλουσιν αί
προσγεγραμμέναι επιγραφαί, ων ή μεν ύπο την Κοίμησιν λέγει: «Δέησις' του

δούλου του θεου 'Ιωάννου Μάγκου », ή δε ύπο τηνΆνάστασιν«Δέησις τού
δούλου του θεού Μικρου ». τα όνόματα καΙ την περιγραφηνένος

εκαστου των

άγίων των τοιχογραφιών της σολέας παραλείπω, καθόσον αί είκόνες a{jta~ ουδεν
παρουσιάζουσι

ενδιαφέρον,

ποιηθείσω,

μόλις περΙ τας άρχας του ΙΘ' αίωνος,

ως μαρτυρεί ή επι τού Άγ. Βησαρίωνος (δεξια της βορείου θύρας) γεγραμμένη
επιγραφή:

«Δέησις του δούλου

Ήωάννου

Άθανασίου Μάρκου Δούλη

1826».

Γνωρίζομεν δ' άλλως τε καΙ εκ των περιηγητών 2, οτι κατα τους χρόνους τούτους
ελειτουργείτο ή εκκλησία.

Κατα τους αυτους δε χρόνους θα εποιήθησαν άναμφιβόλως καΙ αί εν τοίς
παρεκκλησίοις όλίγαι είκόνες ήτοι επι μεν τού λιθοκτίστου τέμπλου τού τών

Ταξιαρχων ή του άρχαγγέλου Μιχαήλ, επι δε τού βορείου τοίχου τού παρεκκλη
σίου τού Προδρόμου ό 'Άγ. Χαράλαμπος καΙ ό 'Άγ. Βασίλειος.
'Όσον δ' άφoρ~ τας επι τού είκονοστασίου της σολέας φορητας είκόνας,
αύται πλην της τού Χριστού, 1\τις φέρει την χρονολογίαν ,ΑΨΝΗ'

(== 1758),

εΙνε πασαι εργα τών μέσων τού ΙΘ' αίωνος. Δύο μάλιστα εξ αυτών, άναγρά-

1

Ματθ. ια'

t

Ό

lU,

Λουκ. ζ'

27,

Μαρκ. α'

2.

Hughes (Tra~'eJs 434) αναφέρει, οτι είδε εν τη Παρηγορητίσση Ιερέα μοιράζοντα κόλλυβα.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ

ΔΕΛΊ'ιΟΝ 1919
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φουσι προς τ1ι χρονολογίg κατασκευης .καΙ το όνομα τού Ύράψαντος αύτας τεχνίτου:

t

Δια συνδρομης τωνενoριηίJν καί επιτρόπων

Φε6ρουαρίου

20. οα ζωγράφος Πέτρος
τοψάλτης της μητροπόλεως Ίωαννίν~ν.

1852

Γεωργιάδης, πρω

Τού αυτού· δε ζωγράφου εργα είνε καΙ αί επι τού τέμπλου τού παρεκκλησίου τού,
Προδρόμου φορητάΙ είκόνες τού Προδρόμου,
τού Άγίου Ν ικολάου καΙ της Παναγίας «Χρυ
σοΟίτζας».

Μόνη παλαια είκων εκ τών φορητών εΙνε

ή κατ' εξοχην λατρευομένη· καΙ θαυματουργος
θεωρουμένη

της

ΠαναγίαςΠαρηγορητίσσης.

Αϋτη - ζωγραφηθείσα επι ξύλου κέδρου διαστά
σεων

0.66 χ 0.97

εΙνε τοποθετημένη εντος πα

λαιού προσκυνηταρίουκατα το δεξιον άκρον τού
είκονοστασίου της σολέας (Είκ.

52)·

καλυπτο

μένη σήμερον δια πλουσίας άργυρας εσθητος;

Ή είκων παριστ~ την Θεοτόκον δεξιοκρατοϋσαν
τον Χριστον κατα τον τύπον της γλυκοφιλού

σης. Δυστυχώς το πολύτιμον τούτο λείψανον
ύπέστη το
Είκ.

1792

τελείαν άνακαίνισιν. ώς προς ~

τoiις χρωματισμούς,καθως μαρτυρεί ή παρα την

52.

Φοeητη εΙκα/ν της ΠaeηΥορητίσσης,

κεφαλην τού παιδίόυ προσγεγραμμένηεπιγραφ11:

Α ϋτη ή πάνσεπτος της Θεοτόκου Ι εικων παλαια τυγχάνουσα Ι
εις η1ν βασιλικην εκκλησίαν της 'Άρτας δνο-

μαζομένην Παρηγο Ι ρίτζα &νακαινίσθη παρα Γεωργίου Ι Ίωα

i

νίτου δια συνδρομής τοϋ τιμιωτάτου κυρίου Ι Δημητρίου
Τουρτούρι

1792 1

'Ιουνίου

Ε'

ΑΙ

25.
ΕΠΙ ΓΡΑ'ΦΑΙ

.'.

Mεταξiι τού ύπερθύρου της βασιλείου'π·ύλης καΙ του υπεράνω παραθύρου

τού γυναικωνίτου φέρει ό τοίχος της σολέας ίδιόρρυθμόν τινα διακόσμησιν
(Είκ.

-

.

53)

συνισταμένην εξ όρθογωνίων πλαισίων τεταγμένών άνα τρία είς δύο

-- -- - _ . _ - - ι Ή χρονολογία 1792 εχει σιιμερον τελείως άποσ6εσθη υπό τών ηλων της άΡΥυρας εσθητος. Γνωρίζο

με\' όμως αύτήν εκ της παλαιάς ά\'αΥ\'ώσεως του Άντωνίνου (ΙΖ RulneIίj
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75
παραλλήλους κατακορυφους σειρας έκατέρωθεν μαρμαρίνου τόξου σχηματίζοντος
το πλαίσιον της είκόνος της Κοιμήσεως, περΙ ης είπομεν (σελ. 73).
<Έκαστον τών ειρημένων πλαισίων άπαρτίζεται

εκ σειράς ατρακτοειδών

σωμάτων (μηκ. 0.13) εναλλασσομένων μετα τριών μικροτέ.ρων κόμβων' είνε δηλ.
παραλλαγή 'τις τού άρχαίου λεσβίου άστραγ6.λου. Εις τΙ εχρησίμευον τα εν λόγφ
πλαίσια δεν είνε εξηκριβω-

μένον' πιθανώς
λον εΙκόνας. η

~εριέβαλ
άλλα

τινα

εμβλήματα.

ΤΟ δε μαρμάρινον τό

ΓΙ

L,J

•

ξον, εσωτερικης διαμέτρου

1.92,

.13

... 7,

~:
(I(nTOMf'pE.I(.1 _

απετελείτο άρχικώς εξ

'

'-f!cpi9rA71~

ενδεκα εν δλφ θολιτώνπλά
τους

0.40

καΙ πάχους

0.03

φερόντων κατα την εξωτε
ρικήν των περίμετρον σπεί

ραν διαμέτρ.

0.04

καΙ προ

σηλωμένων επι τού οπισθεν

τοίχου δια μακρών σιδηρών
ήλων. Τών θολιτών τούτων

·04

σφζονται σήμερον μόνΟΥ
δηλούμενοι εν τη είκόνι

5
53

δια

δε

διαγραμμίσεως οί

1,92

ύπόλοιποι εχουσιν αντικατα
σταθη δια μαρμαροκονίας.

. Ή μετωπιαία επιφά

ΕΙκ.

53.

Διακόσμησις δι' αστραΥαλωτα/'Ι' πλ«ισίω'l'.

νεια τού τόξου κοσμείται δι'
ώραίων επιπεδογλύφων κοσμημάτων κατανεμημένων εις τρείς ζώνας, δύο στε
νας κατα τα άκρα, φερούσας σειραν ανθεμίων, καΙ μίαν πλατυτέραν εν τφ μέσφ
απαρτιζομένην εκ σειράς κύκλων διαμ.

0.12

συνδεομένων προς άλλήλους και

προς τας στενας ταινίας δια κόμβων (τών λεγομένων συριακών τροχών). ΚαΙ
εντος μεν έκάστου κύκλου ελαξεύθησαν μικρογλάφυροι παραστάσεις, κατα δε

τα μεταξiι τών κύκλΟ?ν καΙ τών άκρων ταινιών κενα ή πολυθρύλητος κτιτορικη
τού ναού επιγραφή. το πεδίον

(fondo)
-

τών παραστάσεων καΙ της επιγραφης

μετ' εγχρώμου τινος ουσίας- ερυθράς

μεν γενικώς εντΌς τών φερόντων τα

είνε πεπληρωμένον δια κηρομαστίχης

μίγματος κηρού

ζφα κύκλων, πρασινομελαίνης δε πέριξ της

επιγραφης
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μαρμαρ~κoνίας

εξαιρέσει

τού

θολί-

7β
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του της κλειδός, ενθα πάντα τα χε-να έπληρcοθησαν δι' έρυθρας κηρομαστίχης.
ΚαΙ 6π1 μεν τοϋ πρώτου κ'ύ1~λoυ το)ν παρα τiXς γενν11σεις θολιτων (ΕΙκ. 54 Α)
εί~ωνίζεται λέων μαχ,ρόουρος πατων επι φύλλων κ.ισσου, επι δε του' δευτέρου

---~------

8

"F
πι'\lΟ'ντα

πτηνα

e,

Ε)tατερω

θ

εν

.,

{!

Ι'

άναορυτηρισυ,

=ιι

'\

επι

-

του

τριτου
f'-·

δ"

'110

•

ορ

θ'

ω

•

αντωποι

μακρόουροι Μανίες, επι του τετάρτου σύμπλεγμα &νθεμίων καΙ επι του πέΙ1Πτου
γριιψ πτερωτος στρεφόμενος

δπίσω και κρcl}ζων, ΈπΙ δε των παρα την
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W

κλείδα θολιτών (Είκ.54 Β) εύρηνται έν όλφ τρείς καΙ ημισυς κύκλοι' καΙ επι μεν
του ήμίσεος διακρίνεται το έμπρόσθιον η.μισυ της είκόνος ζώου τινός, έπΙ δε του

έπομένου, άντιστοιχουντος άκριοώς προς την κλείδα του τόξου, παρίσταται ίπτά
μενος κατ' ένώπιον άετος'δικέφαλος; έπΙ δε του τρίτου τέρας εχον μακρα ώτα καΙ

: ούραν πολλάκις'περιελισσομένην, έπΙ δε του τελευταίου τέρας πτερωτον εχον
συνεστραμμένην ούραν όφεως

1

καταλήγουσαν είς τρίφυλλον. Πάσαι αί μνημο

νευθείσαι παραστάσεις τεράτων .ελκουσι την καταγωγην έξ άρχαίων άνατολικών

προτύπων καΙ άγαπώνται ίδιαιτέρως κατα την έποχην τών Κομνηνών.
''Ας έξετάσ~μεν ηδητην έπιγραφήν. Ταύτης εχομεν μέχρι τόυδε πέντε

δημοσιεύσεις. Ή πρώτη έγένετο τφ 1835 ύπο του Leake

2,

ή δευτέρα -

τελείως

έσφαλμένη - έδημοσιεύθη ~o 1856 ύπο του Άραοαντινου 3, ή τρίτη το 1886
ύπο του ρώσου Άντωνίνοιι 4, ή ~ετάρτη το 1903 ύπο του Γ. Λαμπάκη δ καΙ τέλος
ή πέμπτη το 1916 ύπο του κ. G. Mil1et 6.
Καίτοι' δ' ώς είπομεν, ή άνάγνωσις του Άραοαντινου καθ' έαυτην ούδενος
λόγου άξία είνε, όμως θα μνημονεύσομεν αύτης καΙ είδικώτερον' διότι αύτη έγέ

νετο ή κυρία αίτία άναγραφης άνακριοειών ώς προς τον κτίτορα της lΙαρηγορη
τίσσης ύπο πάντων άνεξαιρέτως τών περΙ δεσποτά"ου γραψάντων ίστορικών,
ξένων τε καΙ ήμετ.έρων. 'Ιδου λοιπον τΙ λέγει ό Άραοαντινος ε. ά.: «Ού γνωρί
ζομεν έαν τουτον τον 'Ιωάννην (Β'

1335) Τι τον πατέρα του άπομνημονεύει ώς
έπισκευαστην Τι καλλωπιστην ή έν τφ ναφ της Παρηγορίτζας έν .. Αρτη άναγινω
σκομένη έπιγραφη 'Ιωάννης Κομνηνος Δούκας».
Στηριχθέντες έπΙ της άναγνώσεως ταύτης, ητις,ώς θα ίδωμεν, ούδεμίαν εχει

σχέσιν προς τα πράγματα, άνεκήρυξαν τον 'Ιωάννην Β' Όρσίνην ώς δεύτερον

κτίτορα Τι άνακαινιστην της Παρηγορητίσσης ό Hopf 7, ό Ρωμαν.ός 8, ό Mil1er 9
καΙ τέλος ό Σπυρίδων Λάμπρος

10,

όστις θέλωνετι μάλλον να ένισχύστι την περΙ

Όρσίνη θεωρίαν άναγράφει 11, ότι έπΙ της φερούσης την έπιγραφην πλακος εϋρην1

'Ομοίου σχεδίου ά.λλά πολυ μεγαλυτέρων διαστάσεων πώρινον άνάγλυφον εύρισκόμενον έξωθεν τοϋ

έν ΔελοίνιΡ βυζαντιακου ναου έδημοσιεύθη ύπό του Βερσάκη (Άρχ. Δελτ.

1915 σελ. 42 εΙκ. 18) θεωρηθεν
{,π' αύτου άτόπ~ς ώς μακεδονικών η ρωμα'ίκών χρόνων εργον έν <9 και τό θέμα και ή τεχνοτροπία του εΙνε
καθαρώς βυζαντινης προελεύσεως, (ΟΟρα όμοιον ζiρoν και έπι βυζαντινου κιονοκράνου τοϋ έν Θήβαις μουσείου).
• Travels ίη northern Greece Ι, 204.
S Χρονογραφία της Ήπείρου Α' 113 ύποσημ.
• ΙΖ Rumelίj 4711'
δ Δελτ. Χριστ. Άρχ. Έταιρ. Γ' 76.
• L'ecole Grecque dans l'architecture byzantine 9,.
7 Geschichte Griechenlands έν Ersch und Grubers Encyklopadie τόμο 85 σελ. 429.
8 Περι του δεσποτάτου της Ήπείρου 127, Γρατιανός Ζώρζης 231.
8 The Latins ίη the Levant London 1908, "50.
10 Νέος Έλληνομνήμων 2,297.
ιι 'Ιστορία της ΦραγκΌκρατίαςέν 'Ελλάδι (Miller) 1909 σελ. 359,
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ται άναγεγλυμμέναι καΙ άρκτοι σύμβολα τού οίκου τών Όρσίνη. 'Αλλ' ώς"εκ της
περιγραφης τού φέροντος την επιγραφην τόξου είδομεν πάντα τα. έπ' αύτού είκο

νιζόμενα ζφα φέρουσ:ιν ούρα.ς μακροτάτας· &στε πασα ύπόνοια, ότι δυνατον να.
παριστώσιν άρκτους άποκλείεται. Ούδ"ητο δυνατον να. σ:uμβαίνη τούτο άφ' ου, .
ώς άμέσως θα. ίδωμεν, ούδεΙς 'Ιωάννης άναφέρεται εν τη άπασχολόύσυ' ήμας

επιγραφη, ης παραθέτω ενταύθα την ύπο τού κ. Mil1et δημοσιευθείσαν άνάγνω~
σιν επειδη εχω να. επιφέρω και επ' αύτης ελαφράς τίνας διορθώσεις.
(Άνάγνωσις κ.

Mil1et):

Κομνηνόδουκος δεσπότης Ν ι[κηφόρο)ς 11 'Άν[να) βασί[λισσα

Κομνηνό6λαστος δε[σπό)της [θωμας μ)έγα[ς) 11 Κομνη[ν

'την πρώτην λέξιν τού πρώτου στίχου -

....

....

έκάστη σειρα. περιλαμβάνει άνα. δύο στί

χους - ό κ. Mil1et άναγινώσκει ΚομνηνόδΟύκος. Άλλ' (ί)ς εκ της είκ. 54 σαφώς
φαίνεται ή ορθη άνάγνωσις εΙνε Κομνηνοδούκας, διότι σφζονται καΙ το α καΙ ό
τόνος επι της συλλαβης -δού. 'Άλλως τε δε Κομνηνοδούκας, Άγγελοδούκας κλπ.
εκφέρεται το σύνθετον καΙ εν εγγράφοις καΙ παρα. τοίς συγγραφεύσιν.

Ώς προς το δνομα τού δεσπότου συμφωνώ καΙ εγω προς την ύπο τούκ.

Mil1et παραδεκτην γενομένην συμπλήρωσιν τού Άντωνίνου (ε. ά.) Ν ι(κηφόρο)ς.
Έν τφ δευτέρφ στίχφ παρατηρώ, ότι το "Αννα σφζεται άριστα όλόκληρον

(πβλ. καΙ Λαμπάκην Δελτίον Γ' 76), τοί! δε βασίλισσα διασφζεται προσέτι καΙ το λ.
Έν τφ τρίτφ στίχφ σφζεται εν τη επιγραφη ό τόνος επι της συλλαβης -νό,

ώστε άναγνωστέον Κομνηνόβλαστος, άναλόγως προς το πορφυρόβλαστος, όπερ
εύρίσκομεν παρά τε Μανασση
λογίναν «επιγραφη»

1

καΙ Ίω. Δοκιανφ εν τη προς Έλένην Παλαιο

2,

Της δε ύποτιθεμένης λέξεως δεσπότης ούτε το ε σφζεται οί'τε ή κατάληξις
-της, ώς σημειοί ό κ. Mil1et, άλλα. μόνον το άρχικον δ. Τέλος τού μέγας σφζεται
καΙ το τελικον σίγμα.
Ή πρώτη σείρά, ώς ορθώς παρετήρησεν ό κ.

Mil1et, περιλαμβάνει δύο ίαμ

βικους τριμέτρους, δι' δ και συνεπλήρωσα μετα. το βασίλισσα την λέξιν Παλαιο
λογίνα. Δεν συμβαίνει. όμως το αύτο καΙ δια. την δευτέραν σειράν, διότι ελλείπει

ό άναγκαίος χώρος. Πράγματι αν παρατηρήσυ τις τα. τεμάχια Α (Είκ. 54) θα. ίδυ,
ότι είς τας εννέα σφζομένας συλλαβας της άνω σειράς άντιστοιχούσι μόνον εξ

της κάτω καΙ κατ' άναλογίαν είς τα.ς ύπολοίπου; τρείς συλλαβα.ς της άνω δύναν

ται ν' άντιστοιχώσι μόνον τρείς

11 το πολυ τέσσαρες συλλαβαΙ της κάτω, εκ τών

όποίων έχομεν ηδη τα.ς δύο εν τφ κεντρικφ θολίτυ: μ] έγας. Κατα. ταύτα. εκ τών
,
•

Σύνοψις χρονικη εκδ. Βόννης στ.
Ηορί

5576.
Chroniques grecoromanes 1873, 257.
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δύο λέξεων

- δεσπότης θα/μας - , ας αποκαθιστq. εν τψ τρίτφ στίχφ ό κ. Millet,
μόνον την πρώτην δυνάμεθα: να εξοικονομήσωμεν. Ό τρίτος λοιπον στίχος ήτο
δεκασύλλαβος καΙ συμφώνα/ς προς αύτον άποκατέστησα καΙ τον τέταρτο'" στηρι
χθεΙς καΙ επι τών μεταγε'Vεστέρων γραπτών επιγραφών τών μη, σφζομένων θολι

των, αΤτινεςάναφέρουσι ταόνόματα Δούκας καΙ 'Άγγελος (Λαμπάκης ε. ά. 76).
Κατα τ' άνωτέρω την επιγραφην άναγινώσκω καΙ συμπληρω ώς έξης:
Κομτ/νοδούκας δεσπότης Ν ιΙκηφόρο)ς Il'Άννα βασίλ(ισσα Παλαιολογίνα
Κομνην66λαστος δ(εσπότης μ)έγας 11 Κομνη[νος και Δούκας και >ΙΆγγελος,

Ώς πα:ρατηρεί ό αναγνώστης ρητη μνεία κτίσεως η άνακαινίσεως του ναου

.εν

τϋ επιγραφΌ ούδεμία γίνεται. Δεδομένης όμως της θέσεως εν ΤΙ εϋρηται ή επι

γραφη καΙ της λαμπρας αύτης διακοσμήσεως ούδεμία άπομένει άμφιοολία, ότι
τα εν αύτϋ άναφερόμενα πρόσωπα Νικηφόρος καΙ"Αννα είνε αύτοΙ οί κτίτορες

του ναού. Σημειωτέον δ' ότι το αύτο άκριβώς ζευγος εκτισε, κατά τινα σφζο
μένην.έπιγραφην 1 καΙ την παρα το Βουργαρέλι Παναγίαν Bελλα~
~o Ν ικηφόροςτης 'επιγραφης ήμών είνε ό πρωτότοκος υίοςτου μεγαλεπη-

. βόλου δεσπόΤΟl1 της Ήπείρου Μιχαηλ Β' του Δούκα, όστις άποθανών 2 εκληρο
δότησεν είς τον υίόν του την «θεσπρωτίαν, Άκαρνανίαν, Α.ίτωλίαν, Δολοπίαν και
την νησον Λευκάδα»

3.

Πολυ προ του θαγάτου του πατρός του, καθ' ον χρόνον

διετέλει όμηρος εν τη αύλΌ της Νικαίας εΙχε τιμηθη ό Νικηφόρος ύπο του Αύτο
κράτορος Βατάτση δ,ια της προσηγορίας του δεσπότου

4, πιθανώτατα λόγφ του
γάμου, ον' συνηψε κατα την διάρκειαν. της εν' Ν ικαίq. διαμονης τουμετα της
θυγατρος του θεοδώρου Β' Λασκάρεως καΙ εγγονης του Βατάτση Μαρίας.

Βραδ"ότερον άποθανούσης ύπο νόσου της συζύγου τού ηλθεν ό Νικηφόρος
είς δευτέραν γάμου 'Κοινωνίαν νυμφευθεις το 1264 την άνεψιαν'του βασιλέως '100.
Παλαιολόγου" Ανναν Παλαιολογίναν

Καντακουζηνήν

5,

αύτην άκριοώς,ην άνα

φέρει καΙ ή επιγ'ραφη της ΙΙαρηγορητίσσης, ήτις, κατα ταυτα, είνε μεταγενεστέρα
του 1264 καί, ώς μη μνημονεύουσα τον Μιχαήλ, μ~ταγενεστέρα και του 1271.
Έκ του μετα της 'Άννης γάμου του εσχεν ό Νικηφόρος τρία τέκνα : την
Μαρίαν, την Θάμαρ καΙ τον θωμαν. ΚαΙ ή μεν Μαρία ύπανδρεύθήτΟ.ν παλατί
,Υον κόμιτα της Κεφαλληνίας Ίωάννην Α' Όρσίνην, ή δε Θάμαρ ελαοε σύζυγον

(1294) τον ΦίλιππΟ'" .de Tarente, δευτερότοκον υίον Καρόλου του Β' d'Anjou

Λάμπρος Ν,Έλληνομνήμων 2,29.
• Κα..ά τι μεν έγγραφον (Miklosisch-Miiller Acta et Diplomata.249) ό Μιχαηλ άπέθανε το 1266, κατά
Γρ.ηγοραν (εκδ. Βόνν. 110) το 1269 και κατ' αλλους το 12J1.
• Γρηγορ. WΕχδ. Βόν. 110.• Ακροπολ. 49.
• •Ακροπολ, 98. Γρηγορ. 49.
<'
δ Παχυμ. Δ' 27.
• Livre de la conqueste εκδ. Buchon 1846 σελ, 464.
J

τον

6.
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Άμφότεραι δ' αί θυγατέρες α{ίται θα κ~τώκησαν βεβαίως παρα τοϊς συζύγοις

των ή μεν εν Kεφαλληνί~, ή δε εν Ν ε'απόλει της Ίταλίας, παραμείναντος εν
"Αρττι μόνον τού θωμα, οστις αναμφιβόλως είνε ό εν τη επιγραφη δια τού έπι
θέτου Κομνηνόβλαστος προσαγορευόμενος1.

Περι τού θωμα τούτου γνωρίζομεν εκ τού Παχυμέρη, οτι κατα τον θάνατον
τού πατρός του ητο μόλις έπταέτης. Άφ' ου δε ό Νικηφόρος άπέθανε το

επεται οτι ό θωμας εγενήθη το

1289.

1296

Κατ' ακολουθίαν ή κτιτορικη επιγραφη

ώς αναφέρουσα μεν τον θωμαν εινε μεταγενεστέρα τού

1289, ώς μνημονεύουσα
δε τον Ν ικηφόρον προγενεστέρα τού θανάτου του ητοι τού 1296. ·Η κτίσις άρα
της Παρηγορητίσσης πρέπει ,να θεωρηθfι συντελεσθείσα μεταξυ τών ετών 1289
και 1296.
Γενναται ηδη το ερώτημα: δια τίνα λόγον εθεώρησεν ό Άραβαντινος τον

(αναμφιβόλως εκ παραναγνώσεως τού εν τη επιγραφη όνόματος "Αννα πλα

σθέντα) Ίωάννην ουχι ώς τον κτίτορα αλλ' ώς τον ανα

~t"!P~~
·~(t&

καινιστην τού ναού; ·Η απάντησις είνε εύχερής. Ύπεράνω

της βασιλείου πύλης αλλα κατα την προς τον νάρθηκα

~~~
(f)_ .
r.: c

Ti-

Π Α Λ ε; Ί1

.,~~

IΑΤο(

/

..

~

1

.

ΕΙκ.

Μ

Ίς

..

Ο

βλέπουσαν πλευραν εϋρηται εντετειχισμένη έτέρα ενεπί-·

0.26 χ 0.30 μ. (ΕΙκ. 55). Ίδου
o~ δε τι λέγει αϋτη: Του παΑεου κ(τι)σ(ί)ματος 796.
Ι

'f

55~ ~ΊJ:"~;':ιeαφ()~

πλαξ έ-ν τφ ~""κ&.

γραφος πλάξ, διαστάσεων

Κάτωθεν δε φέρει κεχαραγμένα και ακατάληπτα τινα .

σημεία, ατινα εν τούτοις μας δίδουσι την εξήγησιν της
χρονολογίας 796, ην φέρει ή επιγραφή. Πράγματι εαν
παραβάλωμεν τα ρηθέντα σημεία προς την υπερ την Πλα
τυτέραν γραπτην χρονολογίαν (Είκ.•4 7) θα εϋρωμεν οτι

ταύτα ούδεν άλλο είνε η αδεξία τις μίμησις της ;χρονολογίας

ζςς εκληφθείσης

αμαθώς ώς γεγραμμένης δι' αραβικών στοιχείων και ταυτισθείσης προς τον αριθ
μον

7962. ·Ότι δ' ή επιγραφη αϋτη είνε τών αρχών τού 1Θ' αιώνος, εντειχισθείσα

εν τφ νά~θηκι, αναμφιβόλως υπο αμαθών επιτρόπων τού ναού, αποδεικνύει ου
μόνον ό χαρακτηρ τών γραμμάτων της αλλα και το σχημα τού σταυρόύ, ον φέρει
υπεράνω και τέλος ή μορφη τών έκατέρωθεν τού σταυρού αναπηδώντωνκλαδίσκων.
Λόγφ λοιπον της επιγραφης ταύτης εθεωρείτο εφ' ίκανον ό ναος ώς κτίσμα
τού Η' μ. Χ. αιώνος 3.

1

Ό κ.

MiIIet

συνάγει στι εν τφ τρίτφ στίχφ άνεφέρετο ό Θωμάς εκ του επιθέτου μέγας, δπερ άκολου

θεί καί δπερ επανευρίσκεται εν λατινικψ τινι έγγράφφ. Τό επιχείρημα σμως τoiίτo εΤνε λίαν· άσθενες δεδομέ
νου στι του επιθέτου μέγας χρήσις

- αν μη κατάχρησις - εγίνετο διά πάντας άνε;αιρέτως τους δεσπότας.
• Toiίτo παρετήρησεν ήδη καί ό Λαμπάκης (M~moire σελ, 40).
• την αύτην χρονολογίαν κτίσεως παρεδέχθη έν τφ Δοκιμίφ του (146) καί ό μητροπολίτης Σεραφείμ_
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τα όνόματα των κτιτόρων τοϋ ναοϋ μας έξηγοϋσιν άριστα και τονάρχιτε

κτονικον τύπον, όστις έφηρμόσθη είς την Παρηγορήτισσαν. Είνε γνωστη έκ της·

ίστορίας άφ' ένος μεν ή μεγάλη έπίδρασις, ην ησκει έπι τοϋ συζύγου της Ν ικηφό
ρου ή "Αννα Παλαιολογίνα,

yuvi}

«σοφωτάτη», εύφυεστάτη ι καΙ πλουσιωτάτη

2,

άφ' έτέρου δ' αί στεναΙ σχέσεις, ας ή "Αννα έφρόντιζε να διατηρη μετα της αυλης

της πατρίδος της. Κωνσταντινουπόλεως 3. Ούδόλως λοιπον εΙνε άπίθανον, ότι προ
κειμένης της άνεγέρσεωςμεγαλοπρεποϋς ναοϋ, άπαθανατίζοντος την εύσέ6ειαν
τοϋ δεσποτικοϋ ζεύγους είς την μνήμην των άπογόνων των, μετεκλήθησαν, είση

γήσει της δαιμονίας "Αννης, τεχνίται οίκοδόμοι έκ Κωνσταντινουπόλεως, οίτινες

καΙ έξετέλεσαν την Παρηγορήτισσαν qυμφώνως προς τα έν τη βασιλευούσυ οίκο
δομικα πρότ,,=,πα. Τεκμήρια δε τούτου εστωσαν: τα κατηχούμενα, οί τέσσαρες κατα
τας γωνίας δορυφόροι τοϋ κεντρικοϋ τροϋλλοι. αί ύψηλαΙ μετα διπλης σειρας σηκων

(niches) κόγχαι τοϋ ίεροϋ, τα όριζόντια γείσα των πλινθίνων τρούλλων, τ(). τοξωτα
dψιδώματακαΙ τόσαι αλλαι oίκoδ~μικαΙ λεπτομέρειαι τοϋ ναοϋ, αίτινες μόνον
είς Κωνσταντινοπολιτικοϋ τύπου ναους άπαντωσι.

Έν Φ δ' ή άρχιτεκτονικη τοϋ ναοϋ φαίνεται όδηγουμένη έκ Κωνσταντινου
πόλεως, ό καθαρως ίταλικος χαρακτηρ της έσωτερικης γλυπτης διακοσμήσεως είνε
άναμφι6όλως, ώς καΙ πρότερον παρετηρήσαμεν, άποτέλεσμα της έπιγαμ6ρείας των

δεσποτων της "Αρτης μετα των ίταλικων οίκων των Όρσίνη της Κεφαλληνίας
καΙ των

.

Anjon της Νεαπόλεως.

Δυστυχως παρα πασαν την έγνωσμένην δραστηριότητα της"Αννης τίποτε

δεν κατωρθώθη να προστεθη είς την διακόσμησιν τοϋ ναοϋ μετα τον θάνατον τοϋ
Ν ικηφόρου. Πόλεμοι διηνεκείς προς οίκείους τε καΙ ξένους εΙχον άπησχολημένην
την προσοχην της έπιτροπευούσης τον άνήλικον Θωμαν δεσποίνης άποκλειστικως
περΙ στρατιωτικα εργα. Διήρκεσε δ' ή συνεχης αϋτη έμπόλεμος κατάστασις ού

μόνον μέχρι τοϋ θανάτου της"Αννης (1312) άλλα καΙ πολυ μετ' αύτόν, κιχταλή
ξασα έντέλει είς τον διαμελισμον τοϋ δεσποτάτου μεταξυ Όρσινων καΙ Βυζαν
τίνων, εΙτα δε καΙ είς την κατάληψιν αύτοϋ ύπο των Σέρ6ων, τti')ν Άλβανων καΙ
βραδύτερον των Τούρκων. Καθ' όλον τοϋτο το διάστημα, ηκιστα πρόσφορον

προς έκτέλεσιν καλλιτεχνικων εργων, ό ναος παρέμενεν οίος κατελείφθη μετα τον

. θάνατον τοϋ Νικηφόρου, ητοι ήμιτελης καΙ άκόσμητος, τελευταίον καΙ κάλλι
στον άμα τεκμήριον της άρχιτεκτονικης τοϋ δύσαντος δεσποτάτου.

1

cMoult sage fetne et de grand enging». Livre de la conqueste
454. «lJne des pll\s sachans feme de RotnIιnie,.

εκδ.

Buchon 184&

σελ.

περαιτέρω σελ.

• Ηορί ε. ά. Ι, 301.
S

Παχυμ. Άνδρον. Παλαιολ. Γ'

4.

Ρωμανοϋ: Περιτοϋ δεσποτάτου της 'Ηπείρου

APXAIOAOrIKON ΔΕΛΤιΟΝ 1919
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Α. Κ. Όρλάνδου

Εις τηναυτην καΙ χείρονα, λόγι:ρ της εγκαταλείψεως κατάστασιν, εiίρε την
Παρηγορήτισσαν, σταν-κατά τινα επιγραφην γεγραμμένην επι του επιθήματος

του προς την σολέαν νοτίΟΥ παραθύρου' τοί, γυναικωνίτου (ΕΙκ. 56)-,- «ηλθεν
ενταυθα ο παναγιώτατος Πατριάρχης κύριος 'Ιερεμίας εν τφ ζλη'

(= 1530)

ετος

μηνος Ίουλλίου καΙ εποίησεν άγιασμόν»:

Άλλ' εις ουδεν καΙ του ευπαιδεύτου πατριάρχου ϊσχυσαν αί. προς ζωογόνη

σιν του ναου προσπάθειαι. Ό ,μαρασμος πάσης καλλιτεχνικης ορμης είχεν επέλθει
πλέον οριστικώς και παρα πασαν την τελευταίαν' απόπειραν εΙκονογραφήσι;.ως.

του
νου

1558, 1Ίν ειδομεν εν τφ ίερφ - αληθη ύστάτην αναλαμπηντουQοεννυμέ
λύχνου - «το πατριαρχικον σταυροπήγιον το λέγόμενον Παρηγορήτισσα»

περιπεσόν, ώς μας λέγει το εν αρχίι του παρόντος παρατεθενπατριαρχικον σιγίλ
λιον, εις ενδειαν και «ελάττωσιν δια τας καιρικας ανωμαλίας»

μετέπεσεν απο

μητροπόλεως εις μοίραν μετοχίού, προσηλωθέντος «εις αιώνας τους απαντας»

εις την ολίγον εξωθι της ''Αρτης κειμένην ευαγη μονην της Κάτω Παναγιας,
εις ην καΙ πράγματι μέχιμ σήμ.ερον ύπιί.γεται.
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Ι
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

-

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ

Άφορμην προς αρχαιολογικην δι' ανασκαφών ερευναν της νήσου Κεφαλ
ληνίας εδωκεν ή κατα. τα τελευταία δέκα καΙ πέντε ιδί~ ετη γενομένη πολλαχου

τών 'Ιονίων νήσων αρχαιολογικη εργασία προς έπίλυσιν του απδ αρχαιοτέρων
ετι ετών σφόδρα συζητούμένου ζητήματος της έξακριβώσ~ς της πατρίδος του

Όμηρικου 'Οδυσσέως.

.
.
.
Μετα τηνύπο του Scl11iemann κατα τα ετη 186~ και 1878εξερεύνησιν

της νήσου 'Ιθάκης ι, καθ' ην ουδεν ευρέθη προς πιστοποίη<Jιν της πατρίδος του
Όδυσσέως και μετατην αυτόθι συνεχισθείσαναρχαιολογικην ερευναν κατα το

1903 και έςης ύπο του W . .vοllgι-aff δαπάνα·ις του αοιδίμου φιλαρχαίου καΙ
φιλέλληνοςΌλλανδου ΑΕ. Η. Goekoop, καθ' ην ουδεν' εϋρημα επιβεβαιουν την
ϋπαρξιν του πολιτισμου τών χρόνων του 'Οδυσσέως ηχθη εις φώς, κατ' ανάγκην
εστράφη ή προσοχη τών αρχαιολόγων ειςτας παρακειμένας τfJ 'Ιθάκη νήσους
του 'Ιονίου πελάγους.·

Toι~υται δ' ησαν ή Λευκας καΙ ή Κεφαλληνία. ΚαΙ δια μεν την Λευκάδα
απο του 190 Ι καΙ έξης διετύπωσεν ιδίαν θέωρίαν, καθ' ην ή σημερινη Λευκας είνε·
ή ·ύπΟ ~oυ Όμήρου περιγραφομένη 'Ιθάκή, ό σοφος αρχαιολόγος καΙ άλλοτε
διευθυντης της. εν Άθήναις Γερμανικης Άρχαιο'λογικης Σχολης W. Dorpfeld,
καΙ απ(). του 1904 κάΙέξης ενήργησε πoλλ~κις ανασκαφας εν αυτϋ παρα το χωρίον
Ν ιδρ~ ενθα άπoκ~λύψας σπουδαία λείψανα μυκη"α'ίκου πολιτισμου πιστεύει, δτι
πρέπει εκεί να τοποθετηΟϋ ή πόλις του 'Οδυσσέως.
ΤΟ ζήτημα τοϋτ() εκτοτε ηγειρε πολλαςσυζητήσειςκαΙ προυκάλεσε την συγ

γραφην πολλών μελετών μεταξυ τών άλλοδαπων καΙ ή μεδαπών επιστημόνων.

Έκ τών τελευταίων του 'Ιθακησίου Ν ίκολάου Παυλάτου ή συγγραφη «ή

.

ΠατρΙς· του 'Οδυσσέως, εν 'Αθήναις. 1906» ώς καΙ ή μονογραφία του α~τoυ «ή
Όμηρικη 'Ιθάκη, εν Άθήναις .1908» εν ύποσημειώσει της ενάτης σελίδος, της

όποίας βλέπει τις δλην·την βίβλιqγραφίαν επι του ζητήματος ~oύτoυ, χρΤΙζουσι
μεγάλης'προσοχης καΙ δια τα σπουδαία καΙ πολλαχου ακαταμάχητα επιχειρήματα
ι

Schliemann, Ithaka.
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καΙ δια τα; του πολυΘρυλήτου Όμηρικης. χωρίου έπιτυχείς καΙ δεξιωτάτας έρμη

νείάς του συγγραφέως, ύποστηρίζοντος' την ταύτότητα της σημερινης

'Ιθάκης

προς την Όμηρικγιν,

Δια δε την ερευναν της Κεφαλληνίας προσηλθεν χορηγος γενναίος ό ένθου
σιώδης του Όμήρου θαυμαστης καΙ προ μικρου μνημονευθεΙς Α. Ε, Η,

Goekool),

δια των χορηγιων του όποίου ή Άρχαιολογικη Έταιρεία 11δη άπο του ετους

1 ~08

καΙ έξης ηρξατο άνασκάπτουσα συνεχώς σχεδον μέχρι του προ δύο έτων έπι

συμβάντος προώρου θανάτου του άοιδίμου άνδρός, πολλαχου της Κεφαλληνίας
προς άνακάλυψιν λ!'.ιψάνων έπιβεβαιούντων την ϋπαρξιν μυκηνα'ίκου πολιτισμου

των χρόνων του Όδυσσέως καί, εί δυνατόν, αύτου του άνακτόρου του Όμηρικου
βασιλέως.

τα άποτελέσματα των άνασκαφων έκείνων ουπωδημοσιευθέντα, ύπηρξαν
πολλα και σπουδαία, μέλλοντα ού μόνον να πιστοποιήσωσι καΙ καθορίσωσι τον
μυκηνα'ίκον πολιτισμον της νήσου Κεφαλληνίας, άλλα καΙ έν γένει σπουδαίαν να
παράσχωσιν συμβολην είς την καθόλου ίστορίαν του μυκηνα'ίκου πολιτισμου. Έκ
της δ' οϋτω

βεβαιωθείσης ύπάρξεως μυκηναϊκου πολιτισμου έν Κεφαλληνίq.,

ένθαρρυνθεΙς ό τα μάλα έμπεποτισμένος είς τα νάματα της Όμηρικης ΠΟΙ11
σε ως καΙ ύπο καΘαρου προς αύτην ένθουσιασμου έλαυνόμενος φιλέλλην "Ολλαν
δος περιηγήθη την νησον Κεφαλληνίαν 'καΙ έπίστευσεν δτι άνευρεν είς τα γοη-

,

τευτικα τοπία της κάτω Λειβαθους τα ύπο του Όμήρου περιγραφόμενα μέρη της

'Ιθάκης καΙ κατ' άκολουθίαν, δτι ήδύνατο να καθορίσυ περίπου καΙ την θέσιν του
άνακτόρου του Όδυσσέως καΙ τον λιμένα του Όδυσσέως καΙ την άπο του λιμέ
νος είς το άνάκτορον άγουσαν όδόν.

τας ιδέας του ταύτας διετύπωσεν έν ιδίφ τομιδίφ έπιγραφομένφ

1a grande» Ahtenes 1908,

«Ithaqne,

έν φ πειράται να άποδείξυ, δτι ή Όμηρικη 'Ιθάκη

δεν είναι ή κατα παράδοσιν γνωστη του 'Ιονίου πελάγους νησίς, ούδ' ή ύπο του
κ.

Dorpfeld

οϋτω μεταβαπτισθείσα Λευκάς, άλλ' ή μεγάλη, ή καΙ το ϋψιστον των

πέριξ νήσων δρος εχουσα νησος Κεφαλληνία.

Έν 'τφ βιβλίφ τούτφ έκτος άλλων όμοιοτήτων, ας άνεύρισκε, καθώριζεν ώς

λιμένα μεν του Όδυσσέως τον σημερινον όρμίσκον τον πλήσίον του χωρίου
«Μηνιες» κείμενον, ώς θέσιν δε του άνακτόρου τον λόφον, έν φ σήμερον 'ίδρυ
ται ή μικρα έκκλησία του άγίου Ν ικολάου, πλησίον της μαγευτικης θέσεως της
«πέτρας του Βύρωνος», εις την όποίαν και ό φιλέλλην ποιητης άλλοτε ώφειί.ε
πολλας των ποιητικων αύτου έμπνεύσεων,
σούρη,

11

1'1

τον λόφον των μύλων του Μου

έν γένει το έν τοίς λόφοις τούτοις έκτεινόμενον πλούσιον χωρίον της

.Λακκήθρας.
τα μέρη ταυτα ήθέλησε καΙ δια της σκαπάνης να έρευνήσυ, 'ίνα καΙ ή ευρε-
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-σις άρχαίων εύρημάτων τοϋ μυκηνα'ίκοϋ πολιτισμού καΙ ίδί~ των χρόνων των
όμηρικων ήρώων επιβεβαιό)στι εν μέρει η εν δλφ τας δοξασίας αυτού.
Λαβοϋσα δ' ή Άρχαιολογικη Έταιρεία, δια της όποίας ό φιλάρχαιος άνηρ
ένήργει τας άνασκαφας αυτού, την προς ένέργειαν αυτων άδειαν, άνέθεσεν είς

έμε την δι~ύθυνσιν αύτων εν συμπράξει μετα τού τότε συμβούλου της Άρχαιο

λογικης Έταιρείας καΙ νϋν συναδέλφου κ. Άλεξ. Φιλαδελφέως.

ΚαΙάνεσκάψαμεν

μεν τότε τα ύπ' εκείνου ύποδειχθέντα ήμίν μέρη καΙ τα

άποτελέσματα των άνασκαφων αυτών βλέπει τις εν ΠΑΕ, 1912, 100 - 118, άλλ'
εγω ευθυς εξ άρχης διαφωνήσας ώς, προς τας ύποδειχθείσας θέσεις, εναίς εζη-

Είκ.

1.

Ό μν"δs τοv Κοντάβον και

d

λόφοs .,Καστέλλι •.

τούμεν να εϋρωμεν λείψανα τού ύπο τού Όμήρου περιγραφομένου πολιτισμού,
δι' οϋς λόγους αvτόθι εν σελίδι

104 και έξης άναφέρω, έπεζήτησα μετ' επιμονης

την ερευναν άλλου μέρους, εν φ άνευ άμφιβολίας ητο φανερον εκ των προτέρων,

δτι 1Ίθέλομεν ευρει λείψανα τού μυκηναϊΚΟύ πολιτισμού της νήσου.
"ΤΟ μέρος τούτο εΙναι το κοινως καλούμενον Παλαιόκασ:τρον.
Παλαιόκαστρονκαλείται το σύνολον των δια κυκλωπείων τειχων ώχυρωμέ
νων λόφων (ίδε Othon Riemann «Cephalonie», σελ.
-άρχεται άπο τού άποκρήμνου λόφου, όστις

18 καΙ 20), ων ή δλυσσις
όνομάζεται Καστέλλι (Είκ. 1) καΙ

όστις άποτόμως ύψούμενος άπο τού μυχού τού Κουτάβου, όπου αί πηγαΙ των

'ύδάτων, δια μεν της βορειοδυτικης αύτού πλευράς καταλαμβάνει ίκανον μέρος
τού κόλπου, δια δε της μεσημβρινοδυτικης, άρχομένης εκ της παρα το εκκλησί

·διον τού άγίου 'Ιωάννου σχηματιζομένης καμπης, προσβλέπει προς τας ευφόρους

;καΙ μεστας πλουσίων άμπελώνων γαίας της Κράνης.
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ΚαΙ συνέχεται

μεν το Καστέλλικατα

τους πρόποδας προς τον δεύτερον

. ύψηλότερον λόφον, τού οποίου πάσα ~μεσημβρινη πλευρα προσβλέπει προς τας

πεδι<iδας της Κράνης καΙ το τέρμα αύτης 'προς την Άλαφωνα καΙ τού οποίου ή
ιδιαιτέρα όνομασία εΙναί Πε~oϋλες (Είκ.2), άλλ' εις ίκανον ϋψος άποχωρίζε-:

ται αύτού δι' άβαθούς όροπεδίου, δπερ ήρέμα καΙ ομαλώς διαχωρίζε.ι τας δύο

κορυφας άπ' άλλήλων (Είκ. 1 καΙ 2).
Προς το τέλος της :μεσημβρινης:του

πλευράς ο λόφος oiίτoς μικρο'\' προ

της καλουμένης σήμερον Λeακοσπηλιας, λαμβάνει δ ιεύθυνσ ιν βορειοανατολικήν,

ΕΙκ.

2.

Ό λόφος «Πεζουλες».

άποχωριζόμενοςα1lί~ των άνατολικώς ύψουμένων λόφων δι' άποτόμου χαράδρας
καΙ ένούμενοςπρος τον βορειοανατολικώς αυτού {,ψούμένον απόκρημνον λόφον,

δστις όνoμάζετ~ι'Κοvvτοveοϋ.
Οϋτω το άπο της βορειοανατολικης γωνίας 'των Πεζουλών μέχρι της .κορυ

φης της Κουντουραυς διάστημα άποτελεί κ'αθαρως την άνατολικην πλε~ραν της
δληςωχυρωμένης περιοχης. Διότι άπο της κορυφης της Κουντουρούς ή γραμμη
των τειχων λαμβάνεί πλέον την τελευταίαν αύτηςδιεύθυνσιν προς τον συνεχόμε

νον ήj Κουντουρου χαμηλότερόν πως λόφον, όστις όνομάζεται ΤeαΥαλοβούνι
(η τραγανοβούνι η τραλαγοβούνι) καΙ προς τον προς τουτο συνεχόμενον ύψηλό

τερον καΙ μείζόνα λόφον" δστις όνομάζετάι eΡάχη καΙ τού οποίου. οί πρόποδες'

.

έκτείνονται μέχρι τηςκοιλάδος των χωρίωνΠροκοπάτων και ΆΡαζάτων.
'Αλλ' έκτος της έξωτερικης ταύτης σειράς των Κυκλωπείων τειχων ύπάρχει
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προσέτι _καΙ έσωτερικως: πα{?αλΛ.ήλως· σχεδΟν της άπο Κουντσυρού μέχρ ι 'Ράχης

βορείας (Είκ. 3) πλευρας της έξωτερικης ·τειχοδομίας, γραμμη τειχων, ητις άρχε

ται μεν άπο της βορειοδύτικης πλευρσ.ς τού Καστελλίου, λήγει δε καθέτως μετα

ΕΙ". 3.·' Εσωτεeικο" τείχοS.

ΕΙ".

4.

Τείχος ΚαστεΗίοv eωμαί'κώ" χeό"ω".

έλιγμων έχόντων την α1Jτην διεύθυνσιν έπΙ της νοτιοδυτικης πλευρας των Πεζου

λων, άποχωρίζουσα ούτω τΟ'υς δύο τούτους λόφους άπο των λοιπων καΙ άποτε
λούσα δι' αύτων κυρίως την άκρόπολιν της άρχαίας πόλεως. Τούτο έγένετο, 'ίνα,
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έαν εκυριεύετο ή βορεία γραμμη νών τειχών, ητις διέτρεχε τον μέγιστον κίνδυνον
εκ τών άπο ξηράς εχθρών καΙ εχει δια τοϋτο την τειχοδομίαν αύτης πολλφ' μεγα
λυτέραν καΙ στερεοτέραν, οί πολιορκούμενοι καταφεύγωσιν είς την δευτέραν

όχυρωτικην γραμμην την εγκλείουσαν την κυρίως άκρόπολιν καΙ εξ ίσου !όχυραν-

ΕΙκ.

5.

Προμαχών Ισοδομικός.

καΙ δια πλείστων εξωτερικώς τφ τείχει εφαπτομένων προμαχώνων κοσμουμένην_
Οί προμαχώνες ουτοι άνίσως άπ· άλλήλων άπέχοντες εΙναι άλλαχοϋ μεν
τετραγωνικo~ άλλαχοϋ δε τριγωνικοί. Οί πλείστοι δ· αύτών εΙναι χρονολογικώς

νεώτεροι της εν γένει τείχοδομίας, ών ή κατα νεωτέρους χρόνους προσθήκη γίνε
ται εκ πρώτης όψεως άντιληπτή.

ΚαΙ εν Φ επι μεν της Κυκλωπείου τειχοδομίας διακρίνει τις όλα τα στάδια.
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της έξελίξεως κατα διαφόρους θέσεις απο των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των

ίστορικων έλληνικων χρόνων καΙ των τελευταίων ρωμα"ίκων (Είκ. 4), επι των
προμαχώνων διακρίνει τις μόνον τους χρόνους της έλληνικης τειχοδομίας, ενια

χού δε καΙ της ·Ρωμαίκης.

Έλλ:ηνικης τειχοδομίας προμαχωνα ίσοδομικον εκ πώρου, εν

c9

τα τείχη

ΕΙκ. 6. 'H6vea του δ.α,δeόμοv του πeομα,χω'Vος.

εΙναι εξ εγχωρίου σκληρού λίθου, προσκεκολλημένον είς νεωτέρους χρόνους επι
μέρους τ ύ πολυγωνικού τείχους της εσωτερικης γραμμης της όχυρώσεως, περι
ης όλίγον ανωτέρω όμιλούμεν, βλέπει τις εν ττΊ είχόνι. 5.

Ό προμαχων 011τος κατέληγεν είς δωμάτιον η είς διάδρομον τού όποίου αί
δύο πλευραΙ ησαν αφ> ένος μεν το πολυγωνικον τείχος, άφ' έτέρου δε ή εσωτεAPXAIOΛOΓlKON

ΔΕΛΊ'ΙΟΝ

1919
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ρικη όψις αύτού τού προμαχώνος. Είς τον διάδρομον τούτον ώδήγει θύρα, ης αί

παραστάδες σφζονται αριστα μέχρι σήμερ.ον άνασκαφείσαι ύπ' εμού: καΙ εφ' ών
διακρίνει τις τας κοιλότητας, έφ' ών εφηρμόζοντο τα φύλλα αύτης. ΕΙχε δε ή

θύρα, ης το μετα δύο βαθμίδων κατώφλιον βλέπει τις έν τη είκόνι 6, πλάτος μεν

0.92

μ., ϋψος δε

1.75

μ.

Τοιαύτας δ'~:δμως ,προσθήκας νεωτέρων χρόνων εν τΌ· δλυ

τειχoδoμί~

συναντ~ τις ού μόνον είς τους προμαχώνας άλλα καΙ άλλαχού, εκπληρούσας ίσως
άνάγκην τινα μεταγενεστέρας έξασφαλίσεως τών τειχών.

Οϋτω εν είκόνι 7. βλέπει τις προσθήκην μικρού μέρους πολυγωνικού τείχους
ρωμα'ίκών χρόνων άνασκαφέντος ύπ' έμού καΙ εχοντος ϋψος μεν
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δε 2.25 μ., δια τού όποίου έσχοπείτο ή άπόφραξις διαδρόμου τινος των μεγάλων

τειχών. Ύπο τα θεμέλια τού μέρους τόύτου τού τείχους καΙ άκριβως οπισθεν των
ποδων τού έν τη . είκόνι .ίσταμένου έπιστάτου των άνασκαφων μου εύρέθησαν τα

έν είκόνι 8 εΙκoνιζ~μενα, ητοι εν λίθινον ίγδίον, τού όποίου το μεν έσω'τερικον

ΕΙκ.

8.

Αί/J.ι't'ο't' ι"δίο... μπά σφο't'δvλ[ω't'.

εΙναιίαριστα λελεασμένον, με διάμετρον

0.14 μ. καΙ ύψος .0.21 μ" το δε έξωτερι

κον όλως άκατέργαστον, εΙς λίθος είς μέγεθος μεγάλου ώού, αριστα λελεασμένος

καΙ σκληρός, έντος του ίγδίου προφανως δια την χρησιν αύτου καΙ όλίγα διά
τρητα σφονδύλια έξ όπτης γης.

τα εύρήματα ταυτα είς προμυκηνα'ίκην έποχην άνήκοντα άποδεικνύουν ότι
το μέρος τουτο, έπΙ του όποίου εμελλε να άναπτυχθίΊ καΙ διατηρηθίΊ μέχρις έσχά-
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))ν ίσχυροτάτη της Κεφαλληνίας πόλις, ητο απο άρχαιοτάτων χρόνων συνεχώς
χτψκημένον. Ή πόλις αύτη ητο οί Κράνιοι.

ΠερΙ της πόλεως ταύτης ώς και περΙ τών τειχών αυτης, ατινα εχουσι μέγι
ων πάχος απο πέντε μέχρις εξ μέτaων καΙ ών αί δύο δψεις αποτελουνται εκ

εγάλων λίθων επιμελέστατα κατειργασμένων καΙ αριστα προσαρμοζομένων, εν
το μεταξυ τών δύο τούτων δψεων πάχος τών τειχών σύγκειται εκ μικροτέρων
ι;άκτως ερριμμένων λίθων, βλέπει τις πλείονα εν τφ ανωθι μνημονευθέντι συγ

)άμματι του Ίωσηφ παρτς κατα μετάφρασιν ύπο Λ. Γ. Παπανδρέου « Κεφαλ
ινία καΙ 'Ιθάκη» εν σελ. 200 και έξης.

'Ι-Ι λεπτομερης δι' ανασκαφών ερευνα τών ερειπίων της πόλεως ταύτης
'ταιτεί μεγάλην και πολυδάπανον εργασίαν, διότι, ου μόνον η μεγάλη αυτης

:τασις άλλα καΙ το" βάθος εί.; δ ύπι) τα ερείπια αυτης εύρίσκονται οί μυκηνα"ίκοΙ
Jνοικισμοί, ώς απσδεικνύ υσι τα εν εικόνι

8 εύρήματα, ών την ερευναν κυρίως

ϊκόπει ή ανασκαφη ημών, είναι τοσαϋτον, ωστε καθίσταται δυσχερής, ύφ' ας
~ικας συνθήκ ς εκτελείται η ανασκαφή, 1~1 ;ιτλήρης εξέτασις αυτης.

Ευτυχώς 11 όχύρωσις του τόπου τούτ υ εις μεταγε εστέρους χρόνους δεν
cεξετάθη, ώς εικός, εφ' ολων τών μυκη α"ίκών

συνοικισμών,

αλλα κατέλιπεν

:τος τών όχυρωματικό~n' εργων καθ' ολας αυτό2.ν τας διευθύνσεις αρκετα λείψανα
?ομυκηνα'ίκών καΙ μυκηνα"ίκών συνοικισμών εις ώ

την ερευναν προέβημεν καΙ

ν τα εύΡ11ματα μέλλομεν ενταυθα να έξετάσωμεν.

11
ΤΑ

ΣΠΗΛΑΙΑ

ΚΑΙ

ΟΙ

ΤΑΦΟΙ

Έκτος της (οχυρωμένης περιοχης προς το άνατολικον αυτης μέρος, εις μικραν
τόστασιν άπο της καλουμένης Δρακοσπηληας, εις θέσιν, ητις καλείται Διακα
ιακατα, ανεκαλύφθησαν

11

τα δύο σπήλαια, το μεν εν, το μεγαλύτερον περιέχον

ixa τάφους κατα τον Σεπτέμβριον του 1912; όλίγας ημέρας προ της επιστρα
.ύσεως, ης ενεκα διεκόπη ΤΙ ανασκαφή, το δε ετερον, το μικρότερον, το περιέχον

)0 μόνον τάφους, κατα την 16 ην Σεπτεμβρίου του

1914, οτε μετα. τους πολέ

)υς έπεχείρησα την συνέ,χειαν τών ανασκαφών εν τη θέσει ταύτη (ίδε Πρακτικα
.Ε.

1912 σελ. 117).
Ή θέσις αύτη, εν !Ί εύρέθησαν τα σπήλαια, αποτελεί το πρανες λόφου,

~ρoυς του όποίου η σύστασις είναι εξ άσβεστοοριθοϋς ψαμμίτου λίθου (Είκ. 9)
μν ευκατεργάστου καΙ κατ' ακολουθίαν καταλληλοτάτοu δια την εν αυτφ κατα
(ευην κατακομοών και τάφων.
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Τοιαυται θέσεις όμοίας γεωλογικης συστάσεως ύπάρχουσι πλείσται καΙ εις
άλλα σημεία της νήσου: εφ' α)ν εύρέθησαν σπηλαιώδεις συστάδες τάφων' σχεδΟν
δε πάντοτε ή εϋρεσις τοιούτων θέσεων εύκατεργάστου λίθου συνεπάγεται την
εϋρεσιν λαξευτων τάφων, διότι φαίνεται δτι οί αρχαίοι κάτοικοι είχον χρησιμο
ποιΥlσει δλας αύτας τας θέσεις ώς νεκροταφεία.

'Εν τΌ είκόνι ~ βλέπει τις τον λόφον, εφ' ου έγένοντο αί ανασκαφαΙ καΙ εν

Είκ.

9.

Ό λόφο§' Διά'καη Διακά'τα, έφ' συ τα δ'lι" σπήλαια.

τcρ μέσφ ακριοως της εικόνος κάτωθι της ανθρωπίνης μορφης το στόμιον τοϋ

πρώτου καΙ μεγαλυτέρου σπηλαίου.
'Εν τΌ είκόνι

10 προς τα αριστερα καΙ εις το μέσον βλέπει τις το στόμ,.ον

τού δευτέρου μικροτέρου σπηλαίου.

Άμφοτέρων τούτων των σπηλαίων βλέπει τις εις τας εικόνας

11 καΙ t 2εν

δριζoντoγραφί~ το σχημα και το μέγεθος κατα σχέδια εκτελεσθέντα έπιμελέ
στατα και μετα μεγάλης επιστημονικης ακριοείας ύπο τοϋ εν Άργοστολίφ τότι;

διαμένοντος διαπρεποϋς ~ρχιτέκτoνoς κ. Μ. Δελλαδέτσιμα, μετα διαφέροντος
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παρακολουθήσαντος την πρόοδον των έμων ~νασκαφων είς ον έκφράζομεν- τας
εύχαριστίας ήμων.

. Εϊς τη~ εϋρεσιν τού πρώτου καΙ μεγαλυτέρου σπηλαίο,,! ώδηγήθημεν εύθυς
άπο της πρώτης ήμέρας της αύτόθι έρεύνης έκ μικράς όπης, ήτις έσχηματίσθη

ΕΙκ.

10.

Τό ~rύΤ4ΡO" σπήλαιο".

συν τφ χρόνφ άριστερα τού στομίου τού σπηλαίου δια της καταπτώσεως μέρους
τού βράχου (Είκ.

13).

Έκ της όπης ταύτης βεΟαιωθέν-.:ες περΙ της ύπάρξεως τού λαξευτού σπη
λαίου άνεζητήσαμεν είτα καΙ άνεύρομεν την είς το στόμιον τού σπηλαίου αγου

σαν λαξευτην ώσαύτως δίοδον, ης αί πλευραΙ κατα το πλείστον εχουσι καταπέσει

καΙ ητις γίνεται όρατη μόνονείς ένος μέτρου άπο τού στομίου άπόστασιν (Είκ.

13).

Ή προς το στόμιον τούναντίον τού δευτέρου σπηλαίου άγουσα δίοδος
σφζεται είς μηκος

2.84

μ. (Είκ.

14).
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'. Κuπ ρLσoη

Ή δίοδος αύτη είς άμφότερα τα σπήλαια είναι λαξευτη 'έν τφ βράχψ καΙ αί
μεν πλευραι αύτης συγκλίνουσι πΡ..9ς τα άνω, χωρΙς να έφάπτωνται τα "'νω αύτών

(ΣΠΗΛΑΙΑ)

ΤΑ-ΦΟΙ ΔΙΑΚΑΤΞΝ
ο ΡΙ Ζ. ο ΝΤιΟ ΓΡ Μ'ΙΑ

..

'

'\J

ι
~

..

r.

...
" ..... "

0-'

r

r-:

_,1-

r-;:...••

<~
.. .....

Ε/κ.

12.

ακρα (έν Φ έν άλλοις λαξευτοίς σπηλαίοις της Κεφαλληνίας έφάπτονται), το δ!:'
εδαφος αυτης είναι ίκανώς έπικλινες προς το στόμιον τοϋ σπηλαίου.
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ΚαΙ εν τη αρχημεν ή δίοδος είναι σχεδον πάντοτε στενοτέρα, βαθμηδον δε

καΙ κατ' όλίγον εύρύνεται κανονικώς μέχρι του στομίου.
"Η δίοδος του δευτέρου σπηλαίου εχει εν τη άΡΧΌ μεν πλάτος 0.53 μ., εν τφ
στομίφ δε του σπηλαίου 0.75 μ.
Αϊ δίοδοι αύται τών σπηλαίων ήσαν πεπληρωμέναι δια χωμάτων καΙ μικρών
λίθων, δια μεγαλυτέρων δε λίθων ήσαν πεφραγμένα τα στόμια άμφοτέρων το)ν
σπηλαίων.
Το ύψος του στομίου του δευτέρου σπηλαίου ήτο

1.05

μ. Μετα τα στόμια

λαξευτΎI βαθμlς ήγεν εις το κυρίως εδαφος τών σπηλαίων.
Το εδαφος του. μεν πρώτ~υσΠ'1λαίoυ είχε μέγιστον μηκος

ΕΙκ.

4.70

13.

μ. καΙ ύψος εν τφ κέντρφ

μηκος

2.65

5

μέτρων, πλάτος

Στόμιον τοϊί πρώτου σπηλαίου.

1.90

μ., του δε δευτέρου σπηλαίου μέγιστον μεν

μ., πλάτος 2.10μ. καΙ ύψος

1.25

μ. ΤΟ κοίλον του μεγάλου σπηλαίου

ήτο σχεδον απαν πεπληρωμένον εις ύψος περισσότερον του ένος μέτρου ύπο
λεπτοτάτου χάψατος, δπερ μετα προσοχης εξηγάγομεν καιεξητάσαμεν.

Έν τφ χώματι Ο'όδεν εύρομεν αξιον παρατηρήσεως πλην μεγάλης πληθύος
όστών πτηνών, πιθανώτατα περιστερών,ών τινα βλέπει τις έν είκόvι

15,

εν τφ

κατωτάτφ στρ(όματι του χώματος επι του δαπέδου του σπηλαίου, χωρΙς εν τφ
σωρφ του χιδματος να ύπάρχη ίχνος πυράς.

Ώσαύτως εύρέ3η και σιαγων προβάτου. τα πρώτα ιχνη πυράς συνηντήσα

μεν μετα την εξαγωγην του χώματος επι του δαπέδου του σπηλαίου και δη επι.
APXAIOΛOΓIKO~ ΔΕΛΤΙΟΝ ΙΗ19
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έκάστου των έν αυτφ λαξευτών τάφων, διατηρούμενα καΙ έπΙ των ανω στρωμά-.
των δλων των τάφων.

.Είναι περίεργος ή ϋπαρξις τοσούτου χώματος μετα των έν αύτφ όστων

Είκ.

,

,~,

χωρις να υπαΡΧίJ

14. Στόμιο" δεvτέeοv σπηλαΙον.

,,*

"

1:1

,

'v

.

_

_'

ιχνος αναμεμιγμενης τεφρας, ητις το οπρωτον παρατηρειται

,

επι

του. δαπέδου του σπηλαίου. Προφανώς ή πυρα 'ήνάπτετο έντος του σπηλαίου,

'1

άκρι6έστερον ϊσως έπί τών τάφων, έφ' ών έτελουντο αί θυσίαι των ζφων καΙ ίδί~
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των πτηνων, διότι καΙ ή θόλος τού σπηλαίου διατηρεί μέλαν χρώμα προελθ<n'
βε6αιότατα εκ της πυρ ας.

ΤΟ μέγα σπήλαιον περιείχε δέκα λ~ξευτoυς τάφους ανα πέντε έκατέρωθεν

το;) εν τφ μέσφ καταλειπομένου διαδρόμου.

·0

πρωτος τάφος δεξια τφ είσερ

χομένφ εΙχε βάθος 1.40 μ., ό δεύτερος 1.30 μ., ό τρίτος ήμιτελης ων U.45 μ., ό
τέταρτος

1.60 μ. καΙ ό πέμπτος 1.15μ. Έκ της άλλης πλευρας ό πρώτος αρι
1.50 μ., ό δεύτερος 1.60 μ., ό τρίτος 1.45 μ.~
τέταρτος 1.20 μ. καΙ ό πέμπτος 1.1 Ο μ.
'Εκ της εικόνος 16 κατα φωτογραφίαν ληφθείσαν έντος τού σπηλαίου δύνα

στερα τφ εισερχομέν<ρ είχε βάθος
ό

ταίτις να λά6ιι ίδέαν τών έπΙ της μιας πλευρας λαξευτών τάφων. ΈπΙ έκάστου

ΕΙκ.

15. Μ'κeά όστα πτη"ώ".

των τάφων ύπηρχον πολλοl νεκροί. Τούτων οί τα ανώτερα στρώματα των τάφων
κατέχοντες διέσφζον ακεραίους τους σκελετους καΙ είχον την θέσιν τών ύπτίως

κατακειμένων. τα σκέλη τούτων δεν έφαίνοντο πεπιεσμένα είς θέσιν όκλάζοντος.
'Ήσαν δε ανα είς είς το ανώτατον έπίπεδον έκάστου τάφου. ΈπΙ των νεκρών
τούτων είχον ριφθη ατάκτως λίθοι καΙ χώμα, δπερ διέσφζεν ιδίg είς τα ανώτερα
μέρη αύτών φανερα τα ίχνη πυράς.
Πέριξ της κεφαλης ώς καΙ πλαγίως τών νεκρα)ν καθ' δλον το μηκος τού

τάφου έξηγάγομεν πλείστα αγγεία ίδίg τυφλόστομα βραχί,σωμα αμφορείδια του
συνήθους τύπου των 'ύστέρων μυκηνα'ίκων χρόνων (ίδε κατωτέρω είκ.

24 καΙ 26).

πλείστα ,μόνωτα κύπελα (ος καΙ πολλΟ'υς κρατηρίσκους.
Έπι' ΤΩύ πρώτου νεκρού μόνον τού εύρεθέντος εν τφ πράιτφ τάφφ αριστερα

τφ είσερχομέ"φ είς το μέγα σπήλαιον εύρέθη ή εν είκόνι 27 άρ. 6 {nvίπους κύλιξ.
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Ν. Κυπαρίσση

με τα χείλη αύτης εντος τού στόματος τού νεκρού, ούτως ώστε ό πους της κύλικος
εστηρίζετο επι τού στέρνου τού νεκρού. τα σκέλη ησαν πεπιεσμένα είς θέσιν
ύπτίου όκλάζοντος. Έπειδη δε το πράγμα δι' εμε ητο πρωτοφανές, εκάλεσα τους

εργάτας καΙ έπΙ παρουσίg τού εκ Κεφαλληνίας ζφγράφου κ. Διαλησμά καΙ της
κ. Κοντομιχάλου, παρ ακολουθούσης μετα διαφέροντος τας άνασκαφάς μου, έξΙ1

γαγον την κύλικα εκ τού στόματος τού νεκρού, άφ' ου δεν ητο δυνατον ελλείψει
φωτογραφίκης μηχανης να λάβω φωτογραφίαν της ανω φυσικωτάτης μεν άλλα

Είκ.

16.

Οί έΥτος τον σπηλαίου λαξευτοι τάφοι.

και σπανίας θέσεως. Πλαγίως της κεφαλης καΙ ύπ' αύτην τού ανω νεκρού εύρέθη
ό μέγας κρατηρ (ΕΙκ.
Εις τά μεσαία

παρακειμένους

17).
σΤΡ(J)ματα

τών

τάφων

εϋρομεν

περισσοτέρους

εν τφ αύτιΡ. επιπέδφ, άφ' ου προηγουμένως

σκελετους

εξηγάγομεν

τους

επ' αυτών ιος καΙ επι τών πρώτων σκελετών άτάκτως μετα χώματος ερριμένους

λίθους.

Και επι τού στρώματος τών νεκρών τούτων εύρέθησαν άγγεία όμοια

προς τα εν τφ ανω στρώματι, <!)ζ και αί αιχμαΙ δοράτων (ΕΙκ.

36)

δεν ήδυνήθη

μεν δμως ν(χ καΟορίσωμεν τον αριθμον τών εν τφ μεσαίφ στρόψατι σκελεt<:Q".

διότι τινες τούτων ησαν έλλιπείς, διότι είχεν επέλθει σύγχυσις όστών. Εις όσΟΗ;
όμως τάφους ησαν μύνον δύο σκελετοΙ σαφώς, καθωρίσαμεν είς τινας τοίιτων ΤΙI"
στάσιν τού κατακεψένου δκλάζοντος.
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Ε'ίς τιναςτάφους προ τού τελευταίου στρώματος τών εν τφ πυθμένι τού

τάφου νεκρών, εχομεν καΙ τρίτον στρώμα ,νεκρών, εν Φ εύρομεν πλείστα μόνωτα
αγγεία, πολλα τυφλόστομα μακρόσωμα αμφόρείδια ώς καΙ μακροσώμους κρα
τηρίσκους.

,

Σημειωτέον, δτιή 'ύγρασία τών σπηλαίων συνετέλεσεν, ωστε ό φύσει μαλα-

κος καΙ εύθραυστος ασσεστοσριθης ψαμμίτης λίθος ναεχτι dσσεστοποιηθη τελείως
καΙ επικολληθη επι τών αγγείων κατα τοιούτον τρόπον, ωστε δια να επιτύχω
μεν την,εξαγ<ιηην τών αγγείων ακεραίων απεσπάσαμεν μετ' αυτών καΙ τεμάχια
τού, βράχου.

ΙΙΙ
ΤΑ

ΕγΡΗΜΑΤΑ'

KPATHP~Σ-AMΦOPEIΣ

1) Μέγας κρατηρ δίωτος, εχων πλάτος κατα τα χείλη 0.30,.περιφέρειαν χεί
0.96, περιφέρειαν κοιλίας 0.98 καΙ ύψος 0.26. Εύρέθη εν τφ τάφφ ζ τού
μεγάλου σπηλαίου (ΕΙκ. 17). ΑΙ λασαΙ τού κρατηρος εί~αι άπλαί, τοξοειδείς καΙ

λους

προς τα άνω φερόμεναι. <ο πηλος τού κρατηρος λεπτος καθαρος καΙ λελεασμένος

ων εχει χρώμα ύπέρυθρον καΙ είναι σκληρότατα καΙ κάλλιστα ωπτημένος.
Ή, κοιλία τού κρατηρος αρχομένη ακρισώς κάτωθι της ρίζης τών ώτων,
ενθα είναι ή μεγαλυτέρα ευρύτης αυτης, μέχρι της βάσεως αυτού διαιρείται εις
τρείς ζώνας ισοπαχείς, πλην της τελευταίας, ητις είναι παχυτέρα καΙ διήκει μέχρι

της βάσεως, κεχωρισμένης απ' αλλήλω~ δια δύο στενών ταινιών τού φυσικού
ύπερύθρου χρώματος τού αγγείου.

Αί ζώναι είναι δεδηλωμέναι δι' ερυθροκιτρίνου χρώματος, εφ' oiί εχει έπι
τεθη δεύτερον καστάνιον γάνωμα, δπερ πολλαχού τού αγγείου καΙ ίδί~ εις τα
μέρη, εφ' ών είχεν έπικολληθη δ ύγρος βράχος, εγένετο εξίτηλον καΙ εφερεν εις

φως το ύπ' αυτο ερυθροκίτρινον χρώμα. ΤΟ φαινόμενον τούτο παρατηρείται καΙ
έπΙ τών λοιπών κοσμημάτων τού αγγείου.

Έκτος τών ζωνών καΙ τών κοσμημάτων ώσαύτως δια καστανίου γανώματος
επι ερυθροκιτρίνου επιχρίσματος καλύπτονται ή βάσις, το χείλος καΙ μικρον μέρος
κάτωθι αυτου, ή κορυφη τών ώτων καΙ το άνω μέρος της ρίζης αυτών ώς καΙ

δλον το εσωτερικον τού κρατηρος. Ή διακόσμησις τού αγγείου καταλαμσάνει το
άνω μέρος τού αγγείου αρχόμενον όλίγον κατωτέρω τού χείλους καΙ, έξικνούμε

νον μέχρι τού μαλλον εξογκουμένου μέρους της γαστρός, δπόθεν αρχονται αί

ζώναι καΙ είναι ίκανώς διάφορος είς τας δύο δψεις αυτού (Είκ. 17).

ΤΟ κέντρον της μιας δψεως καταλαμσάνουσι δύο δρθια παραλληλόγραμμα,
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σχηματιζόμενο. υπο ΤΡι,(ον όρθΙων εnιμήκων ζωνών. Τούτων ή μεν πρώτη σχημα
τίζεται εκ τεθλασμένης γραμμης περιλαμβανομένης εντος δύο εκατέρωθεν παραλ
λήλων γραμμών, ή δε δευτέρα ~ιαΙ τρίτη εξ ημικυκλίων εφαπτομένων αλλήλοις

περιλαμΌανομένων ώσαύτως !\ντος δύο εκατέρωθεν παραλλήλων γραμμών αλλ'
ουτως ώστε εν μεν τΌ δευτέΡQ: τα εφαπτόμενα ήμικύκλια άνα τέσσαρα να κατα-

λείπωσι τετράγωνόν τι κενόν, εν δε ΤΙΙ τρίτη το κενοv τούτο να είναι χρω μα
τισμενον.

ΚαΙ το μεν πρώτον παραλληλόγραμμον είναι πεπληρωμένον δια τριών επαλ
λήλων σειρών έ)~ατέρωθεν συγκεντρικίδν παραοολΙ1ι<υν γραμμών, ων τα μεταξυ
κενα είναι πεπληρωμένα δια δικτυωτών ρόμβων, το δε δεύτερον δια

12

δριζον

τίων τεθλασμένων γραμμών εξικνουμένων απο της μιας πλευρας μέχρΙ. της αλλης
κατα πλάτος του παραλληλογράμμου.

Μεταξυ τών ωτων καΙ τών παραλληλογράμμων υπάρχει ενθεν μεν δΙς ενθεν
δε απαξ επαναλαμΒανόμενον κόσμημα συνιστάμενον είς την 6ρθίαν τεθλασμf

νην γραμμην εντος διπλών καθέτων γραμμών περιλαμοανομένην, εφ'

d)v

εξωθεν

ύπάρχουσι τρείς σειραι επάλληλοι συγ)ιεντρικών παραοολικών γραμμών (Εί)(,
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ΈπΙ της ετέρας Οψεως εγγυς
κόσμημα, μεταξυ δε των κο,lJμI1μ(l'τ{()'\i'

.ορθια παραλληλόγραμμα εκ τε(Jσό~ρο:~ν

-την διαφοραν στι αί δύο εξωτερικαΙ
κεντρικων παραβολικων γραμμων
λΟ'Υρ()ιμ.μ,ων πληρούται δια κοι:ιμΥιμα.τος
εκαστονημισυ κοσμεί ήμΙ1,ύ1ιλιον

18.

2)

Κρατηρ μετ

Έτέeα. οψιι;; του μ.εγάλου κρατήρας.

ε1ιροης !έχων διάμετρον χείλους

{ιειαν χείλους μετα της εκροης

0.7 5

0.23,

υψος

καΙ περιφέρειαν κοιλίας

0.20,
0.75. Εύρέθη

εΥ

τάφψ ίο

κρατηρ oiίτoς δμοιότατος τφ προηγουμένψ κατά τε την τέχνην καΙ

-σχημα διαφέρει μόνον εκείνου στι μεταξυ των δύο {{>των εν τφ μέσψ τοί,
εχει εκροην ύπερέχουσαν τού χείλους τού άγγείου (ΕΙκ.

19).

ΤΙ χρησις του μετ

εκροης κρατηρος τούΤΟ'J είναι πρακτικωτάτη, διότ, αντ1 να αντλωσιν εξ αυτοϊ" τι)
περιεχόμενον υγρόν, δια μΙ1ιρας κλίσεως εξέχεον αυτΌ δια της εκροης προς πλή
ρωσιν των κυλίκων. Ό πηλΌς Cι.1πού εΙναι λεπτότατος, υπέρυθρος καΙ λελεασμέ
νος, φέρων ώς καΙ δ προηγούμενος επι ερυθροκιτρίνου επιχρίσματος χαστάνιο,'
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Ν

ΚυιταρΙσση

γάνωμα, διατηρούμενον όμως άριστα σχεδόν έπΙ. 'όλων των μερών του αγγείου,
ενθα εγένετο χρησις αύτοϋ καί. έν

tC9

έσωτερικφ αύτου. Καίπερ συγκεχολλημένος

εΙναι σχεδον πλήρης πλήν μικρου μέρους συμπληρωθέντος

ύπερ το εν ούς καΙ

παρα την εκροήν.

Πασα ή .κοιλία μέχρι της βάσεως εχει το καστάνιον γάνωμα, εν Φ ή μεταξυ
αύτης καί τού χείλους του κρατήρας πλατεια ζώνη φέρει έπΙ μεν του κέντρου της
μιας όψεως το γνωστον- όρθιον παραλληλόγραμμον

Ε/κ.

19.

το εκ της έκατέρωθεν έντος

Κρα-τη!} μer' έxρoή~.

τριων παραλλήλων γραμμών τεθλασμένης γραμμΊΊς σχηματιζόμενον, τοΟ δποίου
το έμ6αδον πληρούται δια διχτυωτων ρόμβων, έπι. δε της έτέρας έν τφ μέσcy καΊ.

κάτωθι της έκροης τόξον ύπο δύο γραμμών σχηματιζόμενον, το μεταξiι των
όποίων κενον πληρουται δια καθέτων γραμμών, έν Φ το κενον τοϋ τόξου κατά

τάς δύο ακρα πληροϋται δια καμπύλων γραμμών.

Έκατέρωθεν έ,(άστου τών ωτων ύπάρχουσι τρεις ορθιαι παράλληλοι γραμ
μα~ έπΙ της τελευταίας των όποίων είΚOνίζOνΤαL δύο έπάλληλα δικτυωτα τρίγωνα

προφανώς τα i'nιίση δικτυωτών ρόμβων (Είκ.

20).

3) Μικρος κρατηρ δμοιος μεν σχεδον κατα το σχημα τοις δύο προηγουμέ-
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νοις αλλ' εκ πηλού ωχρερύθρου συγκεκολλημένος· και. συμπεπληρωμένος χατά
τι κατα το χείλος της μιας Οψεως και κατα την κοιλίαν πλησίον το)ν ωτων.
Ευρέθη εν τφ τάφφ θ.

'Η διάμετρος τού χείλους αυτοϋ είναι Ο. Ι 7

περιφέρεια της 1ωιλίας 0.55.
λελεασμένος.

1/2' ΤΟ ϋψος αυτού 0.15 και 11
πηλος :O,1JTOii λεπτός, 1tάλλιστα ό)πτημένος καΙ

ΤΟ σ.γγείον φέρει καστάνιον αραιον γάνωμα επι δλωtλήρου της

ΕΙκ.

20.

"Ετέe(J. l/ιρις τού κρατήρος μΓn;' έκροης.

εσωτερικης επιφανείας αύτοϋ, IWt περι το χεΙλος επι ζώνης Ικανως παχείας, επl'

των ωτων, επι των τριων λεπτων ζωνων, α'ίτινες περιθέουσι Τ71ν κοιλίαν και επι
της τελευταίας ζώνης, ητις διήκει μέχρι της βάσεως (ΕΙκ.

21).

Δια καστανίου επίσης γανώματος δηλούται και το κόσμημα, το οποΤον περι
θέει ολόκληρον το αγγεΤον κατ' αμφοτέρας τας μεταξυ των ωτων δψεις αυτού
συγκείμενον έ)~ σειρδ.ς γωνιων καVΟVΙ1tcος κειμένων.

4)

Κρατηρ δίωτος

διαφέρων των προηγουμένων

κατα την β6.σιν,

Τιτις δεν είναι οϋτως ειπείν συνέχεια της κοιλίας, αλλα χωρίζεται απ' αυτής δια
στενού λαιμού. Ε-υρέθη εν
τι'> δε ϋψος

0.161/2'

ι. 'Η διάμετρος τού χείλους αυτού είναι

0.16,

'Αποτελείται 2Κ πηλού λεπτοιj, κάλλιστα ωπτημένου χρώ-

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 1919
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ματος ώϊ.ροκιτρίνου και εχει απαν το έσωΊ8QΙκσ'V αυτού διά καστανόχρου γανώ
ματος δεδηλωμένον, ώς και τα; ζώνας του χείλονς χαΙ της κοιλίας, δλόκληρον

την -βάσιν και τα ώτα αυτού (Είκ. 22). ΦέΡΕΙ δε έπ' dμφοτέρων των όψεων
μεταξυ των ώΤα/ν την συνήθη

μυκηναϊκήν σπείραν έλισσομένην διά

πολλών

πυκνών κύκλων, μil συνδεομένων πρός άλλήλους δια γραμμης, ώς συμσαίνει
συνήθως έν άλλσις άγγεισ". (Όμσία σπείρα ίδε ΑΕ

1914 σελ. 111).

δ) Τρία/τος μυκηναϊκος γαστρώδης άμφορευς διατηρούμενος άκέραιος, εχων
ύψος

0.19, καί διάμετρον χιοίλους 0.91/2' έκ πηλού λεπτού μελανοφαίου καΙ σκλη-

Είκ.

21. Κρο.τήρ αΙΙΥκεκολλ'1ι-ιi"ος κc:ι< σιιμnεπλ"gωμ.wοι;.

ρότατα ώπτημένου. Εύρέθη έν τφ τάφ~ ο. τα ώτα αυτού εΙναι λεπτά, πλατέα και
ταινιοειδή. ΚαΙ ό μεν λαιμος αυτού ηρέμα προς τα κάτω έξογκούμενος άποτελεί
μετα τfjς σφαιρικης γαστρος τοϋ άμφορέως συνέχειαν, έν φ ή μικρο. αυτοϋ βάσις
χωρίζεται άπ' αύτης άποτ6μως (Etκ.

23).

'Άπαν το άγγεϊον εΙναι άληλειμμένον έξωτερικώς καΙ έσωτερικώς δια καθα
υάς καστανόχρου άλοιψης, πολλαχού έξιτήλου. γενομένης, ωστε να διακρίνεται

%αλως ό μελανόφαιος αυτού πηλός, έφ' ης ύπάρχουσι δια μέλανος χρώματος
δι:δηλωμένα τα κοσμήματα αύτοϋ.

·Δια μέλανος χρώματος εχει κοσμηθη το χείλος καΙ το στόμιον τοϋ άμφο
ρέως έσωτερικως, ό λαιμος μέχρι των ώτων και ή βάσις αυτοϋ. Ώσαύτως ύπσ με,\,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:40:41 EET - 44.207.124.84

Κεφαλληνιοχά

107

1Cι ώτα φέ~ει τρεiς μελα(νας~ταινίαι;, έν δε τυ ζών!1 τού dμφορέως τη μεταξiι τών
ωτων φέρει την είς κύκλους έλισσο μένην
μυκηναίκην σπειραν κατα το πλεiστoν έςί
τηλον γενομένην.
ΤΥΦΛΟΣτΟΜλ

ΑΜΦΟΡΕfΑΙλ

6) ΤΟ έν είΧα .. 24-ύπ' άριθ_ 3 τυφλό
στομον· μυκηναϊκον άμ.φορείδιον άκέραιον,

ύψους

0.141/2'

έχ πηλον Λ.επτoiί ώχροπρα

σίνου λελεασμένου",,wέρει δι' άραιοϋ μέλα
νος χρώματος δεδηλωμένας. λεπτας ταινίας
περιθεούσας -δλην την κοιλίαν ά.-"tΟ της ρί
ζης των ώτων, το ·δε. μετά"το τέλος των ται

νιών μέρος μέχρι της βάσεως εΙναι ώσαύ
τως κεχρωσμένον. Eiιρέθη έν τ~ μέσ<!,) του
τάφου ζ. Έπί των ώμων δε εντος τού κύ

Eloc. 28.

TΡI'ω~oς yaσlρώδή~ αμφορε""

κλου τού περικλείοντος τα ώτα καί τηΥ έκροην ύπάρχουσι σφηνοειδή τρίγωνα

έπί τού έξωτάτου των όποίων ύπάρχουσι μΙΥ.ραΙ κάθετοι γραμμαΙ τα ώτα
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φέρουσι έξωθεν μικράς όριζο"τίας γραμμας και το τυφλον στόμιον συγκεντρι
κούς κύκλους.

7)

Τό έν είκόνι

24· ύπ'

άριθ.

1

ιίκέραιον τυφλόστομον άμφορείδιον εύρέθη
2

ΕΙ,.,

24.

3

Τvφλόοrομα lι.μφοeεlόlα χαΙ

oiVOXd'1'

ώσαύτως έν τφ τάφφ ς' τσυ πρώτου σπηλαίου, εχει ϋψος

0.09, έκ 1tηλoϋ ώχρο

λεύκου και λεπτού, καΙ. εΙναι σχεδον δλόκληρον κεχρωσμέναν δι' άραίοίί μέλανος

χρώματος, πλην μικράς ζώνης έπΙ τού ανω μέρους της κοιλίας, έφ' ~Ίς δια -iOil
2

Είκ.

25.

'.Αμφοe~ίό.ο"

3

Αεβήηο..

ωίτοϋ χρώματος είχονίζΟVtαι πλήρη γραμμών τρίγ"ωνα, είς τα μεταξυ των όποιων
κενα- ύπάρχουσι στιγμαί. Έκατέρωθεν . . δε τοϋ έτέρου των ωτων ύπάρχει ή κυ
κλικη σπείρα.
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8)

τα έν είκόνι

25

ύπ' άριθ.

1

τυφλόστομον αμφορείδlOν, ώσαύτως dκέ

ραιον, εύρέθη μεταξυ των πρώτων εύρημάτων του τάφου α τού πρώτου σπη

λαίου εχον ύψος

0.11. Ό πηλός αυτού εΙναι λεπτότατος, έρυθρωπος καί άριστα

ώπτημένος. Μεταξυ των ώτων καΙ της κοιλίας τρεΙς ταινίαι περιθέουσι το άγγείον
δεδηλωμέναι δι' άραιου μέλανος χρώματος, μεθ' άς απασα fι κοιλία μέχρι της

βάσεως εΙναι .όμοLως κεχρωσμέ1'η. ΈπΙ του κύκλου των ώμων τού άγγείου, 'ΈV φ
περιέχονται τα. (οτα καΙ ή έκροή, είκονίζονται καθ' δμοιον τρόπον τέσσαρα δι
κτυωτα TQLyoova. -του μέλανος γανώματος εΙς τα πλείστα τού άγγείου μέρη έξι

τήλου γενομένου, έφάνη ύπο το γάνωμα έπίχρισμα έκ καθαρας έρυθρωπης αλοι-

,

3

φης, δι' ης -.)το άληλειμμένον το άγγείον είς πάντα τα μέρη της διακοσμήσεως
αυτου.

9)' ΤΟ έν είκόνι 26 ύπ'Wάρlθ. 3 άκέραιον τυφλόστομον αμφορείδιον εύρέθη
έΥ τφ τάφφ δ τού πρώτου σπηλαίου και άποτελείται εκ πηλού ο)χρολεύκου καΙ

λεπτού. "'Eχει"~ϋψoς_(,O.08 καί φέρει δια καστανόχρου γανώματος ,τρεις ταινίας
περί την κοιλίαν καΙ τέσσαρας κυκλικας σπείρας είς τούς ώμους.

10Ι,Τό έν είκόνι

26 ύπ' άριθ. 1 όμοίου τύπου τυφλόστομΩν άμφορείδιον,

ύψους7Ο.09WεUρέθη έν τ<9 τ4φφ ι τού πρώτου σπηλαίου, έκ πηλού έρυθρωποϋ
άνομοίως ώπτημένου καί φέρει δια μέλανος χρώματος ζωηρως δια,τηρουμένου

ταινίας περΙ την κοιλίαν καΙ έπΙ των ώμων δύο κυκλαας σπείρας κάι τρία δι
κτυωτα τρίγωνα. Ώσαύτως δε άπας ό λαιμός, τα ιl)τα καΙ ή έκροή εΙναι κεχρω-
-σμένα.
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ΔΙΑΦΟΡΑ

11)

ΤΟ έν είκόνι

26

καί. ύπ' άριθ.

2

τρία/τον πλατύστομον άμφορείδιον

εύρέθη έν τφ τάφφ ι τού πρώτου σπηλαίου. '>Εχει ϋψος

0.085,

εΙναι έκ πηλού

έρυθρωπου λεπτού καί λελεασμένου, διατηρείται άκέραιον καΙ φέρει δι' άραιού
μέλανος χρώματος τα κοσμήματα αύτοϋ ήτοΙ., τρεις ταινίας περί την κοιλίαν,

μεταξiι των ώτων είς μεν τα δύο μέρη της ζώνης σπ.είρας. είς δε το τρίτον έν τφ

: μέσφ

δικτυωτον ρόμΒον έπΙ των δύο γωνιων τού όποίου πλαγίως καΙ όριζοντίως

Ο'tηρίζοvται δύο φυλλοειδη κοσμήματα. ~o λαιμος καΙ μέρος τού χείλους έσωτε
ρικώς ώς καΙ τά ώτα έξωτερικώς είναι ώσαύτως κεχρωσμένα.

12)

Ή

έν είκόνι

24

καΙ ύπ' άριθ.

2

μικρο. οίνοχόη άκεραία σφζομένη,

εύρέθη έν τφ τάφψ .ς' τού πρώτου σπηλαίου. -Έχει iJψος"

0.092

καί ό πηλος

αύτης είναι χρώματος έρυθρολεύκου καί λεπτότατος. Μέγα μέρος της κοιλίας
μέχρι της βάσεως ώς καΙ αί ταινίαι καΙ άπαντα τα κοσμήματα δηλοϋν1:αι δια
χαστανόχρου γανώματος, ύφ' δ ύπάρχει ώχροκιτρίνη άλοιφή. τα κοσμήματα

συνίστανται είς σειρας παραλλήλων γραμμών. Έπί τινων έξ αύτών στηρίζονται
μικραί γραμμαΙ

13)

ΤΟ έν είκόνι

25

υπ' άριθ.

2,

δίωτον

λεβήτιον

ευρέθη έν τ41 τάφφ β τού πρώτου σπηλαίο". "Εχει -υψος

άκέραιον

σφζόμενον,

0.065 καΙ εΙναι &παν

κεχρωσμένον δια καστανόχρου γανώματος πλήν της μεταςυ λαιμού και κοιλίας
ζώνης, έν ύ δια τού αύτού χρώματος ε[κον(ζονται τρίγωνα πλήρη γραμμών.

14)

Το έν εΙΚόνι

25

ύπ' άριθ.

3

(ληκυθιοειδες) ανευ ωτων μικρον αγγείον

ευρέθη έν τφ τάφφ δ τού πρώτο" σπηλαίου. "Εχει ύψος

0.6

καΙ κοσμήματα δια

καστανόχρου γανώματος έπΙ έρυθρολεύκου πηλοϋ ταινίας πέριξ της κοιλίας και
έφ' δλης της εύρείας αύτοϋ βάσεως συγ-λεντρικους κύκλους,

15)

Ό έν είκόνι

27

καΙ ύπ' άριθ,

1

δίωτος ύψC:πoυς κρατηρίσκος ευρέθη έν

τφ τάφψ ζ τοϋ πρώτου σπηλαίου. 'Έχει ί1ψος

0.098 καΙ είναι έκ πηλού ούχΙ λίαν

λεπτού, περιέχοντος χονδρους'κόκκους, τα δε κοσμήματα αύτοϋ, ταινίαι καΙ συγ
κεντρικα ήμικύκλια εΙναι δεδηλωμένα δια καστανόχρου γανώματος έπΙ ΚLτρίνης
άλοιφής..
16~ ΤΟ έν είκόνι

27

ύπ' άριθ.

2

μόνωτον άγγείον, υψους

0,075,

έκ πηλου

λευκοφαίου, εΙναι &παν άληλειμμένον δι' έρυθρωπης άλοιφης, έφ' ~ς ύπάρχει γά
νωμα δι' άραιοϋ μέλανος χρώματος έξιτήλου ήδη κατα το πλείστον. Εύρέθη έν
τφ τάφ<9 θ, καΙ εΙναι το συνηθέστατον των μυκηνα'ίκών άγγείων κατα τας ανα
σκαφας Κεφαλληνίας, διότι εΙναι μέγας ό αριθμος των ευρεθέντων όμοίων πρός
αύτό, Είναι προφανώς το άρχαιότερον των σχημάτων τών μυχηνα'ίκών τής Κε-
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φαλληνίας άΥγείων. διό-η καί το πλείστον των χειροποιήτων μυκηναϊκών άγγείων
των ευρεθέντων αύτόθι εχουοι το σχημα αυτου (ίδε είκ. 28).

17) 'Εν"tφ αίι-τφ τάφφ του πρώτου σπηλαίου εύρέθι .0 έν είκόνι 27 ύπ'
άριθ. 3 ΙΙγΥείον μετα της περιέΡΥου ταινιοσχ'ήμου προς dνάρτησιν πιθανώτατα
χρησιμευούσης λα6ης, έκ πηλού έρυθρωποϋ, κεράμόχρου. "Έχει ύψος 0.14.6 μετα

,

•

,

•

3

,

•

τής λα6ης χαΊ. είναι άπαν ά.ληλειμμένον δια μέλανος χρώματος. (Παρεμφερη ίδε
TσoΎVΤα ΑΙ JtQoίo"tOQιxaL άκροπόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου σελ.
σελ

133 είκ. 33, καί

147 εΙχ. 56, σελ 197 εΙΚ. 104, καΙ σελ 273 εΙχ. 197).
18) Το έν εΙΚόν, 27 ύπ' άριθ. 4 λε6-ήτιον ύψους 0.105 εύρέθη έν Τ<i> δευ

τέρΙ:!? σπηλαίφ. Ό πηλος αυτού είναι έρυθρωπος κεραμόχρους καΙ ύπο τό μέλαν
γάνωμα τ.ης διακοσμήσεως εΤναι αληλειμμένον δια καθαρού έρυθροϋ χρώματος,
ΈπΙ της. ζώνης της κοιλίας είκονa;ον~αι δικτυωτα τρ(γωνα καί ύπ' αύτα ταινία!.
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Ν. Κυπαρίσση

;τεριθέουσαι την κοιλίαν. τα χρόψατα εΙναι κατα το πλείστον εξίτηλα. το άγγείον

εχει δύο τοξοειδή καΙ προς τα. ανω φερόμενα γnα καΙ στερείται ιδίας βάσεως.

19)

Ό εν εί1tόνι

27

ύπ' αριθ.

του πρώτου σπηλαίου, εχει υψος

5 δίωτος κρατηρίσκος εύρέθη εν τφ τάφφ θ
0.079, καΙ ειναι εκ πηλού λεπτοτάτου ερυθρω

που κεραμόχρου. τα κοσμήματα αυτοίί (ταινίαι περΙ ΤΩ'υς ωμους) δηλούνται δια
καστανόχρου γανώματος επι ερυθρωπής άλοιφής.

20)

Ή εν εικόνι

27

ύπ'

6

ύψίπους κύλιξ εχει υψος

εν τφ τάφφ ζ του πρόΗ;ου

0.147

καΙ εύρέθη

σφζεται άκεραία. Ό ~tηλος αυτής είναι

πρασινόφαως, εχων χονδρούς τινας κόΚJιους ιδίι;:- εις την ύψηλην βάσιν αυτης.

Λεπτ·η ταινία παραθέει το ακρον τού χείλους δια μέλανος χρώματος ό)ς καΙ ετε
ραι δύο το 'ί!πο τα cbtCI. μέρος. Ύπο ταύτας απαν το

a.yyeIov

μέχρι της βάσεως

ει,ιαι, κεχρωσμένον όμοίως ,))ς καΙ απαν το εσωτερικον αυτού. τα ταινιόσχημα

ιΛτα εξωτερικώς δμοίως Jtεχρωσμένα περικλείονται εντος δύο γραμμών.

21)

"Η'εν

"

εικovι

7

2'1"'
,υπ

εν τφ τάφφ δ τού πρόnου

'ψ'ιπους
υ

'λ'i::""'Ψ
κυ
ι" εχει υ
ος.

015

'

και

'θ η
ευ ρε

,

εχουσα κατ' εξαίρεσιν τρία JHa. Ό πηλος

α1Jτης ειναι λε:ιττότατος, Q)χρολεύJGOυ

Jtal

ουχι σκληρώς

ωπτημένος.

Τούτου ενεκα δ διάκοσμος αυτού απας εχει γίνει εξίτηλος καΙ μόνον ;ιατα τον
πόδα σΦζονται ιχνη τινα μέλανος χρώματος. Σφζεται ακεραία καΙ μόνον όπους
αυτης εΙναι συγκεκολλημένος.

22)

Ί-Ι εν εικόνι

27

υπ' αριθ. 8υΨίπους κύλιξ ευρέθη εν τφ τάφφ θ τού

πρώτου σπηλαίου καΙ εχει υψος

0.158.

Ό μεν πηλος αύτης σ;ιληρότατα ωπτη··

μένος, εΙναι ερυθρωπΌς κεραμόχρους, το δε εσωτερικΌν αύτης είναι ώς καΙ Τ{)
κάτωθι τ('ον ωτων μέχρι της βάσεως μέρος κεχρωσμένον δι' ερυθρού χρώματος.
Ύψίποδες κύλικες εν δλφ εύρέθησαν εν τφ πρώτφ σπηλαίφ επτά.

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ

23) το εν εικόνι 28 υπ' άριθ. 1 μόνωτον αγγείον τού συνηθεστάτου σχή
ματος τών εν Κεφαλληνίι,t μυκηνα'ίJιών άγγείων ευρέθη
πρώτου σπηλαίου καΙ εχει υψος

0.076.

εν τφ τάφφ

β τού

Ό πηλος αύτου εΙναι ερυθρομέλας ανο

μοίου οπτήσεως καΙ χονδρόκοκκος. Ή επιφάνεια αυτού άνώμαλος πλ11ν τού λαι
μού ενθα υπάρχουσι ιχνη στιλβώσεως.

24)

ΤΌ εν εικόνι

28

υπ' άριθ.

2

:;τλατύστομον μόνωτον αγγείον εύρέθη εν

τφ τάφφ ι τού πρώτου σπηλαίου καΙ εχει υψος

0.076.

Ό πηλος αύτου ερυθρομέ

λας χονδρόκοκκος καΙ ανομοίου οπτήσεως. Εις το τέλος της κοιλότητας του πλα
τέος χείλους, δθεν άρχίζει 1'1 κοιλία, υπάρχει στοίχος μικρών κοιλοτήτων πέριξ
δλου του αγγείου. Ή επιφάνεια ανώμαλος.
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,

25) 1\, εν εικόνι 28 ύπ' άριυ. 3 ά,lΥείον σΖήματος άσκού εύρέθη εν tC9
τάφl:9'Ο τού πρώτου σπηλαίου και εχει ύψος 0.17. Ό μ~ν πηλΟς αύτοϋ εΙναι λίαν
χονδρόκοκκος και έρυθρος κεραμόΖρους, 11 δε έπιφάνεια αύτοίι δλως άνώμαλος
καί τραχεία. Ί-Ι uJtτησις αύτοϋ άσΟεηlς, οϋ ενεκα διετήρησε τ() φυσικον χρώμα

,

,

,

•
Ei...

28. Xe'eonoifIIB

,

,
μv><η>'ιιi'ιι" ι:iyyε''''

του ;tηλοϋ. Ούδαμου ίχνη στιι.σιλσεως iΊ ~αψη;. '1-Ι λα511 αίtτοιl λε;ττιι και :rλα•
τεία ταινιοσχημος.

26)

Τι) εν είκόνι

2R

ύπ' άριΟ.

4

μόνωτον άγγείον, ίΊψους

0,7,

εύρέθη εν τφ

τάφι!) ζ του ΠΨ:ΙΤΟΙΙ σπηλαίου και εΙναι έκ πηλού c'iIΟαUτως χονδροκόκκου καί
μέλανος εκ πολλης ύπτ1jσεως και έντελ{ί)ς αστιλ6ιίnΟ\I.
2ί) Το εν είκυνι 2χ ύπ' ιlΙHθ.

;)

στενόστομον μόνωτον αγγείον, ϋψους

εύΡfΟη έν τά} τάφ(~) ιι το\) :tί.l<:'TO\I σ:τηt.(ιίllll.

'0 πηλιΊς «t',roi"J ειναι ',;rομέλαc.

ϊ.ο"i)Qύκοκκος και σκληρας ι');ιηΊαεως: καΊ 'Ι [;.ηιιιί."εω (ί.,·ι:)μη!.ο;:,
ΑΙ'~Αω.\I)rll\l)~

j).;ΛΤιιι,\

1~IH)
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28) τα έν είκόνι 28 ύπ' άριΟ. 6 καί 7 κυαθοειδη μόνα/τα άγγεία μετα
μtκρdς προχοης, εύρέθησαν το μεν εν τφ τάφφ δ, το δε εν τφ τάφφ ζ τού πρώ
τον σπηλαΙΟυ. ΕΙναι χειροποίητα καί θα έχρησίμε"ον, ώς έκ τού σχήματος αύτibν

φαίνεται, πρός αντλησιν ύγρων. ~o πηλος αύτων ε~ναι έρυθρομέλας καΙ χονδρ6
κοκκος μετα τραχείας έπιφανείας.

29)

Το έν εΙκόνι

28

ύπ' άριθ.

8

μόνα/τον άγγείον εύρέΘη έν τφ τάφφ η

3

,

Εί ...

29. ΆΥγεϊα a.n:'1laiov Πeοκοπάτωt' κσιι ·Ρι:τζάτω...

τού πρώτου σπηλαίου καΙ εΙναι ϋψους

0.8 και έκ πηλού έρυθρομέλανος χρον

δροκόκκου.

Πάντα ταύτα τα αγγεία απο αριθμού 1 - 8 της είκόνος 23, εύρέθησαν εΙς
τα κατώτερα στρώματα των τάφων, ώς καί αλλα όμοια '(ούτοις έν τοις τάφοις
άμφοτέ.ρων των σπηλαίων.

ΤΟ έν εΙκόνι 29 ύπ' άριθ. 1 μέγα πλατύστομον αγγείον ώς καί τα παρ' αύτφ

δύο μικρότερα εύρέθησαν τfι ύποδε(ξει τού άποθανόντος έπιστάτου των έν Κε-
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φαλληνί~ άνασκαφών μου Νικολάου Γαλιατσάτου έν τφ σπηλαίφ τφ ύπο την

δημοσίον δσον πλησίον των χωρίων Προκοπάτων καί Ραζάτων εν θέσει, ήτις
καλείται Γεφύρι καί εν τφ κτήματι Δημητρίου ΓαλΙάτσάτου.
ΤΟ σπήλαιον άνεσκάφη ήj 2011 Ν οεμ6ρίου 1909 ύπυ τo~ τότε έπιμελητοϋ
τού εν Άργοστολίφ Μουσείου καθηγητοϋ κ. Γ. Πυλαρηνοϋ, εύρόντος επί τού

δαπέδου τού σπηλαίου τα εiκoνιζόμενα άγγεία, ώς καί όστά μετά χαλκης λεπίδος
καί χαλκού δακτυλίου. ΤΟ σπήλαιον τούτο ήρευνήθη καί ύπ' έμού κατόπιν πρός
έξακρίβωσιν, έαν ύπηρχον ΈV τφ δαπέδφ ~oϋ σπηλαίου λαξευτοί τάφοι. Τοιοίι

"'ΟΙ όμως δεν εύρέθησαν. Τούτο δεικνύει, δτι και εν Kεφαλληνί~ εθαπτον τoiις
νεκρους καΙ έJτί τού δαπέδου τού σπηλαίου.
Τό αγγείον έχει ύψος μεν

0.313, πλάτος τής κοιλίας 1.05 καί διάμετρον τού
χείλους εκ τών ώτων είλημμένην 0.31. Ό πηλός αυτού εΤναι ερuθρος κεραμό.
χρους καθαρός, λεπτος καΙ λείος. τα ώτα αυτού εΙναι ταινιόσχημα, εχουσιν εΙς τα

dnQa αυτών ερυθρας ταινίας καΙ περιλαμβάνονται έντος δύο καμπυλf"i>ν ταινιών.
τα ίϊκρον τού χείλους εσωθεν καΙ έξωθεν είναι κεχρφσμένον δι' έρυθροϋ χρώ
ματος ώς καΙ ή έντομη αυτοίί. Άπο της ρίζης τών ώτων περιθέουσιν όλην την

κοιλίαν τού άγγείo~ τρε'ίς ταινίαι έρυθραί, δύο δε το κάτω μέρος τού άγγείου.
'Ωσαύτως έρυθρα εΙναι καί ή βάσις αυτού.
'Εν τη ζώνη τfι μεταςυ της έντομης τού χείλους καί τών την κοιλίαν περι
θεουσών ταινιών ώς κόσμημα υπάρχουσι δι' έρυθροϋ ώσαύτως χρώματος μυκη
ναϊκαΙ κυκλικαι. σπείραι ένούμεναι δια γραμμών, έν τφ μυχφ δε τών σχηματιζο.
μένων ένώσεων άνα δύο τρίγωνα.

ΤΟ εν εΙκόνι
ρείδιον ϋψους:

29 υπ' άριθ. 2 άρίστης διατηρήσεως τυφλόστομον άμφο
0.107 εκ πηλοίί ώχρολεύκου, λεπτού καί λείου .φέρει άπό των

ωτων μέχρι τής βάσεως ευρείας ταινίας δια χρώματος βαθέος καστανόχρου. τα
μεταξiι τών ευρειών ταινιών κενα πληρούσι σειραΙ μικρών ταινιών, το δε εν τφ
μέσφ κενον περιθέει καμπύλη γραμμή. Ή βάσις κοσμείται δια συγκεντρικών

κύκλων, ώς καΙ το ψευδες στόμιον. Έπι. δε των ώμων φέρει εν σιινεχεί~ πέντε
κοσμήματα.

Ό εν είκόνι

29

ύπ' αριθ.

:1

τρίωτος ύψίπους κρατηρίσκυς, ϋψους

0.162,

εκ

πηλού ώσαύτως ώχρολεύκου, λευκού καί λείου φέρει ώσαύτως ευρείας ταινίας
δια χρώματος βαθέος καστανόχρου, μεταξύ τών όποίων σειραΙ λεπτοτέρων ται
νιων. Έπί δε τών ώμων καμπύλη γραμμη περιθέει τα μεταξύ τ(;\ν cίnων δια
στήματα.
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Ν. Ι{uιtuρίσση

ΑΛΛΑ

ΕγΡΗΜΑΤΑ

Πλήν των άγΥείων εύρέθησαν έντος των τάφων του δευτέρου σπηλαίου και
τ(! έξής εύρίιματα, των ίιποίων έλύ.Ζιστα tΊσαν χρυσά.
Ψηφος έξ άχάτου (Είκ.

30 <lριθ. 1).

Ψηφος εξ ύαλ<ί)δους κιτρινωπης μάζης (Είκ.
Ψηφος διάτρητος έξ 1jλέκτρου (ΕΙκ.

30 (lριΙΙ. 2).

30 άριθ. δ).
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•
Διάφορα t:Veήματο.

Ψη(! σι ?cξ ύιΥείας Υ-QU(Ηύ.λλου (Είκ.

30 άριΙΙ. 4 καί .5).

ΨlΊιι u; έκ ;το(lοεί.άνης (Είκ. 30 <lριθ. (i).
Ψηψο.; σκί.ηιιι1ς ίώδου.:;: κυανης μάζης (Είκ. ~() άριθ.
Ψϊι<ι,υ; έ;τιμί]Κl1ς έξ ιίϊ.άτου (Είκ.

3() αριθ. Η).

Ψ~φ(ι.; ώσαύτι,ις έξ ιΙϊ.ι(τυυ (Είκ.

:10

Λε.ττάτατα φιιλλα ΖιltJσούl

Iilv

αριθ.

7).

9).

~\' φέρει όπην έν τψ μέσφ (Είκ. :-ω (lριΙΙ.

] Ο).

ΧιΥυσαί χάνδρω ένενlΊκοντα τfσσαvες. (~Iν αί :τρωται εΙνω ,ιε·:αί.ύτεραι :ι.υ.ί
ι.1:'πη; τέΖνης (Είκ.

30 ιί.ι..lΙθ. ] 1).

'Εκτός τιί1ν ανωτέρω εύρέΙΙησαν έντος των τ.άφων (lμφοτέρων των σπηλαίων
τα έν είκό\'Ι

31 διάτριιτα κω"οειδη κομ.βία. Πλην τριιί')ν, {inva εΙναι :τίιλινα. τά
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λοιπά είναι έκ οτεατίτου ποικίλου χρώματος κυανού, φαιού, πρcιοινοq:.αίου ιω
δους κ.λ. "Έτι δε εύρέθησαν και χάνδραι κυανα"ι ύάλιναι καί τινες έξ αχιίτου, (~)ς

tf1

βλέπει τις έν-

ανω είκόνι.

• •
. ~ ••.•••
•.. •. ~• •
-~

.

.. {ι'

.~

.'

Ε.κ.

ΑΙ Ρ.ν είκόνι
~ιJΊΚOυς

2

0.364

32

ύ.-τ' άριΑ.

εύρέθησαν έν

χαλκη περόνη μήκους

j

Κω"δε.δή Κδ/-,β'α καί χά"δρα, ίιάλ."α•.

31.

:t<'9

1

καΊ

3

χαλκαί καρφίδες, ιίη' 1"] δευτέρα είναι

τάφ<9 ζ του πρώτου σπηλαίου, ώς και ή ύπ' άριΟ.

0.428"

'"~

η

-"
11

~
•

1

φιn,.

Ε

,
ι

. !j':'

_-------~·-~_.1'
Είκ.

32.

Χαλ .. α; καοφίδε,

.. α.

Έν τφ αύτΙΤ) τάq:φ ευρέθη χαί ή έν είκόνι

0.13-1:

καΙ !ιετα

Jί:

-_._---

rou

περό"α •.

33

αΥ.ρου τη.; μη φωτογραφηθέντος

τα έν είχό\'ι i}4 ύπ' ιiQιθ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:40:41 EET - 44.207.124.84

1

χαΊ

2

χαλκη πόρπη, εχουσα μηκος

0.17.

ξίφη εύρέθησαν έν τοίς δύο. τάφοις του

118

Ν. Κυπαρίσση

δευτέρΏυ σΠflλαίου. Το ύπ' αριθ.
μόνης μηκος

0.9

1 εχει μηκος 0.390 μετα της λαβης εχούσης

)(αΙ είναι ακέραιον. Ή λαβη παχυτέραοi'iσα καταλείΠει κενόν,

εντος τού όποίου φαίνονται τέσσαρες όπαί, δι' ων προσηρμόζετο δστέ'ίνον )ιό
σμημα καταλαμ6άνον το κενόν.

ΤΟ ύπ' αριθ.

2 της αύτης ει,'(όνος ξίφος σφζεται εΙς τέσσαρα τεμάχια, είναι

τού αύτου σχήματος μι; το άνωτέρω, εχει μηκος

0.10)

0.455

και εν τΌ λαοϋ (μήκους

φέρει τέσσαρας δπάς.

'Ωσαύτως b"V τοΙς τάφοι.;; τού δευτέρου σπηλαίου εύρέθησαν: 'Η εν εΙκόνι
35 ύπ' &ριθ. 1 χαλκη λεπΙς μαχαιρίου μήκους 0.18. Ή λαοη κατει την αρχην

2

Eln. 34.

Ξίφη.

είναι κολοβή, επι της όποίας σφζονται τρεϊς δπαί, δι' ων διήρχοντο ~λoι προς
συγκράτησιν της εξ &λλης υλης λα6ης.

υ ύπ' άριθ,

2

χαλκούς ξυρος εχων μηκος 0.1~5. Σφζονται τρείς δπαί, επι

των δ{JO δε εξ αυτών σφζονται ετι οΙ ήλοι, δι' ων θα εΙχε.προσαρμοσθη ή λαβή.
Ή υπ' άριθ.

3

χαλκη λεπΙς

μικρού μαχαιρίου

0.09,

επι της λαοης τού

οποίου σφζεται ήλος.

Ή υπ' &ριθ, 4 χαλκη λεπις (ο.Ι(Η) μαχαιρίου επΙ'της λαοι]ς του οποίοι'
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-σφζονται ΤQε-ις οπα(, ών ή μία μετα τού 'ιλου, καΙ ή ύπ' ά.Qιθ.

b

ώσαύΤΟ>ς χαλκ'il

λεπίς μετά τριοη' όπών, έφ' ών σφζονται ~αι οΙ tιλoι (O.13fi).
Αί έν είκόνι

36

χαλκαί αΙχμαί δοράτων EiJQlBηoav Εν τφ τάφφ κ τού πρώ

του σπηλαίου.ιΤού'tων ή iιπ' άριθ.

1 εχειΙμηκος 0.17 ".σι μετα το τέλος των πτ€-

2

Ι

3

Ι

.~

•

•
ΕΙ".

86.

ρυγίων της αίχμης φέρει όπήν, δι' ής θα διήρχ,ετο ήλος προς στερέωσιν έπί το"
κοντου. της ύπ' άριθ. 2 αίχμης τα πτερύγια εΤναι μικρότερα καΙ στενότερα. Α {
αΙχμαΙ α.ύται 'Ιών δοράτων ευρέθησαν παρα τούς νεκρους τού μεσαίου στρώμυτπ;
τοίι τάφου.

Τά έν είκόνι 37 τεμάχια μαχαιρίων μετά των σ<!>ζομέ'\'ων ήλων τής λαΙίίJ';
εύρέθησαν ε{ς τούς τάφους τού δευτέρου σπηλαίου.

'ΊX\rη των όστεινων πιθανώτατα λαβών, αίτινες ,"ισαν πρoσηρμoσμέναt fπί
τω\· μαχαιρίων δια τών ήλων, ουδόλως άνευρέθησαν.
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,

!

, Ι'

Ει ..,

36,

ΕΙ,.,

37.

ιν
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

''Αν λάΒωμεν ύπ' όψιν τα πλεϊqτα καΙ τα σπουδαιότατα των έν τοίς τάφοις
άμφοτέρων των σπηλαίων εύρημάτων, πρέπει να κατατάξωμεν αυτα είς τον ένδέ
κατον π. Χ. αιωνα, ητοι είς τόν τελευταίον αία/να τοϋ μυκηνα'ίκου πολιτισμού.
Ύπάρχουσι Βεβαίως μεταξυ των αγγείων ίκανα αγήχοντα είς αρχαιοτέρους
χρόνους τού μυκηνα'ίκοϋ πολιτισμου (μακρόσωμα -ιυφλόστομα άμφορείδια καΙ
μικρόσωμοι τρίωτοι κρατηρίσκοι καΙ ϋ.λλα είκ. ~4 άριΑ.

3;

είκ,

29

άριθ.

2

καΙ

3),

άλλα ταύτα δέν είναι τα έπικρατουντα είς ποσόtlιτα, δεικνύοντα μόνον την ϋπαρ
ξιν τού πολιτισμού καΙ είς αρι.αιοτέρους χρόνους,

Τούτο δεικνύουσι καΙ τ(,( πάμπολλα ήλιόψηστα καΙ εύτελη άγγεία, ών δμως
ή χρησις διετηρήθη κατόπιν έπΙ πολλους αί6)νας (Είκ.

28).

''Αν δε λάβωμεν προς τούτοις ύπ' όψιν, οτι πολλαχοϋ της νήσου εύρέθησαν
πλείστα προμυκηνα'ίκα εύρήματα καΙ ΠQομυκηνα'ίκοΙ συνoικισμo~ συμπεραίνομεν,

δη ηκμασεν άπΩ αρχαιοτάτων χρόνων πολιτισμος έ.ν .Kεφαλληνίζl, λαιJooν μεγά
λην έπίδοσιν κατα τοίις αίωνας τού μυκηνα'ίκοίί πολιτισμού καΙ ηιν μεγίστην

αύτοίι άκμην κατα την τελευταίαν έκατονταετηρίδα αύτού, ητοι κατα τον ένδέ
κατον αίωνα, εΙς δν άν11κουσι τα πλουσΙUΗατα καΙ σπουδαιότατα των εύρημάτων
τών έν Κεφαλληνίg (~νασκαφων.

'Εκ των ευρημάτων τούτων τα αγγεία εχουσί πως ίδίαν τεχνοτροπίαν καΙ
:τρ{) των έν Kεφαλληνί~ συστηματικών άΥασκαφών
να καθορίζηται

σαφ<ϊ.Jς

11

110av

άπλως γνώστά., χωρlς

τάξις αύτών, έκ τυχαίων εύρημάτων, γενομένων Ιδί~

%ατά την έπΙ τί)ς [.1:ΟΖ.)lς nον 'Άγγλων κατασκευην των όδών έν τη νήσφ.
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Μετα τας ανασκαφας δ' δμως χαθορίζεται πλέον ή τάξις αυτων, αφ' o{i
μάλιστα παρόμοια αηεία ευρέθησαν τελευταίως καΙ αλλαχού (τάφοι Σ"αλαμίνος
ΑΜ 1910, 25 καΙ έξης) ιδίr~ εν τψ Οολωτ(ρ τάφφ της Μεσσηνιω,ης l1ύλου, Ηϊ'
ανασκαφέντι υπυ τού κ. Κ. Κουρουνιώτου κατ,:% το 1912 καΙ τού οποίου τα εύΡΊΙ
ματα εδημοσιεύθησαν εν ΑΕ, 1914 σελ 99 χα! έξης.

τα αγγεία τα1'Ίτα της 11 ύλου ωσωΥιως

κ. Κουρουνιώτης κατατάσσει εις

την όψιμωτάτην μυκηνα'ίκην περίοδον (ΑΕ ΗΗ4 σελ.

105, 111 καΙ 116).

Ώς προς το ζήτημα τού τρόπου της ταφης των νεκρο)ν δια των ανασκαφων
αποδεικνύεται, δτι εν Κεφαλληνί(! καθ' δλην Τ11ν μυκηνα'ίκην περίοδον {]Το λίαν
διαδεδομένος, αν μη μοναδικός, ό τρόπος

εν λαξευταίς κατακόμοως ταφης

τι'))ν νεκρων.

ΚαΙ φαίνεται, δτι ύπηρχον συστηματι),α νεκροταφεία, αποτελούμενα. ως εις

τα Μαζαρακατα, εκ συστάδος τοιούτων κατα:ωμβ(,)ν, εν εκάστη το)ν οποίων ί.πηρ
χον επι τού δαπέδου πολλοl λαξευτοl

μέχρι !3&θους

2

μέτρων, ενΤ(Jς

ri!)V

οποίων εθάπτοντο οί νεκροί.
τα. υπ' εμού δ' Όμως άνασκαφέντα δύο ΠΠΊΊλαια ησαν μεμονωμένα, ο)ς απε

δείχθη

δια. της ερεύνης δλου του πέριξ χ,{)ρου ει.ς μεγάλην α,<τίνα, ανήκοντα

'ισως εις ωρισμένους ο'ίκους

11

γένη.

Ή δ' επι του δαπέδου των λαξευτι))\' στη λα ίων κατασκευ1]
τάφων, εφ'

JJv εθάπτοντο οι νεκροί,

το)ν λαξευτο)ν

δη, ητο δ συν11θης τρόπος της

ταφης των νεκρων κατ α την τελευταίαν περίοδον του μυκηγα'ίκοι,

πολιτισμού,

ως αποδεικνύεται εκ των μέχρι τούδε γενομένων &νασκαφο)ν, εν Φ εις {iλλους
τόπους ο τρόπος οδτος ητο Ο σπανιώτερος.

'Ότι δ' δμως ητο αγνωστας εν Kεφαλλl1νίζi

καΙ δ τρόπος της επ' ω"τού

τού δαπέδου τού σπηλαίου ταφης το)ν VExgii)'v, ΟJς ισχυρίζεται ο κ. ΚαβιΊαδίας

εις τας προ'ίστορικάς του αρχαιότητας (σελ. 355) δεν είναι ακριβές διότι ευρέθη
σπrιλαιοv επι του δαπέδου του οποίου 1'ίσαν τεΟαμμένοι οί νεκροί, χωρις να υπάρ
χωσιν εν αυτφ λαξευτοι τάφοι. Ό τρόπος οδτος εις {lλλους τόπους {μο δ συνή

θης, εν Φ εν Kεφαλληνίζi ητα σπανιώτερος χαι αρχαιότερος. ΈπΙ τού σότηλαίου
τούτου παρα τον νεκρσν ευρέθησαν Η!. (έν ειχόΥΙ 2~ί ύπ' &ριΟ. 1, 2 καΙ 3)

ματα, ανήκοντα άπλο)ς εις παλαιοτέρα" !ιι.'κηναϊκll'l' περίοδον.
Ώς προς ηΊν θέσιν των νεκρ(,)ν εν τοίς
ή συνήθης ητο τCιΊν {ιπτί.ως 6κλαζόντων

σαφο)ς παρετηρήσαμcν

Ιδίζi εις TOtJ;

στρωμάτων nλ)ν τάφων, παρ' Όλην ΤΙ!'ι'

στους σκελετους προερχομένη πIΟαν(Οτατυ. ει"

εχομε'l'

vCI.

προσθέσωμεν. στl

συγκεΧλιμένα τα. σχέλη
τί,J'I' ()στο,ν, 'ηnςύπηρχε εις ,τ

κcnc'ι. ηΊν ταφ]lν νέων

πυγκομιδης τιJ)ν (Jσr[σνΤ<l)ν παλαιοτέψσν
Λ Ι'ΧΛΙΟΛΟΓ!]{ΟΝ όΕΛΤ!ΟΝ

ιι)<:

τισ" ,τρώτων ;ω.1 τ(σ'l' δευτιιω\

lωο
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ΈπΙ των τάφων κατα την ταφην των νεκρών έτελοϋντο θυσίαι, ώς φαίνεται

έκ των bτ' αύτών λειψάνων τi'jς πυράς καΙ των έπι του δαπέδo~ τού σπηλαίου
όστών ίδίg. πτηνών καΙ Πίθανώτατα περιστερών (ΕΙκ.

15).

ΑΙ θυσίαι αύται, αί προς τιμήν των νεκρών γινόμεναι θα ·ήσαν μεγάλαι καΙ
ή πυρα άρκούντως ίσχυρά, ~ιότt ου μόνον το χώμα καί οί λίθοι των άνωτάτων
στρωμάτων τών τάφων εΙχον μέλαν χρώμα, άλλα καί πλείστα όστά των σκελε

τών ήσαν σχεδόν ήμίκαυστα προφανώς έκ' της μεγάλης έντάσεως της πυράς, -f\ έκ
της μετα ταυtης άναμίξΖως των συγκομιζομένων δστών παλαιοτέρων νεκρών, άΠΩ

κλειομένης άπολύτως τijς πλήρους καύσεως αύτων, ώς άπέδειξε καί χημικη άνάλυ
σις ήμικαύστου όστοϋ. 'Ώστε οί νεκροί άναμφισβητήτως έθάπτοντο ανεύ καύσεως.

Είς ήμάς φαίνεται άπορίας άξιον, πως είς ΤQiις τάφους των Μαζαρακάτων

δεν εφάνη ούδαμοϋ 'ίχνος πυράς, εν Φ εΙναι της αύτης εποχης με τους τάφους
των ήμετέρων δύο σπηλαίων, ώς ίσχυρίζεται ό κ. Καββαδίας είς τας προϊστορι
κάς του άρχαιότητας εν σελ.

365

καΙ

656,

λέγων δη ούδαμοϋ ούτε εν τοις τάφοις,

ούτε έν τοϊς σπηλαίοις, ουτε έν τοις δρόμοις άνεφάνη ούδ' έπ' έλάχιστον ίχνος
πυράς, ανθρακες

11

τέφρα.

Τέλος ώς πρός το ζήτημα της πατρίδος του Όδυσσέως, ό καθορισμος της
όποίας ύπηρξεν ό σκοπος των άνασκαφων,

προσθέτομεν

άπλως όλίγq.ς σκέψεις

ήμων κ~Ι συμπεράσματα, χωρΙς να θελήσωμεν να έπιληφθωμεν λεπτομερως τού
μεγάλου αύτοϋ ζητήματος, του δποίου πιθανή τις λύσις 'ίσως δοθη εκ της περαι
τέρω έρεύνης καΙ της συνεχείας των άνασκαφων.

ΉμεΤς κεκηρυγμένοι σντες κατ' άρχην ύπερ της παραδόσεως,

πιστεύομεν,

δτι ή σημερινη νησος 'Ιθάκη είναι ή αυτη με την Όμηρικήν.

Είς ιό φαινόμενον δ' σμως~ στι έν μεν τη 'Ιθάκη δεν εύρέθησαν σπουδαϊπ
εύρήματα των χρόνων τού Όμηρικοϋ βασιλέως, εύρέθησαν δε τούναντίον εν τϊι
νήσφ Κεφαλληνίg, δύναται πιθανώς να δοθϋ ή εξήγησις, στι ό 'Ιθακήσιος βασι
λευς έξέλεξεν την μεγίστην τδ)ν νήσων τού βασιλείου του καΙ την πλησιεστέραν

τηι; ίδίας αυτοϋ πατρίδος, ηης ητο ή Κεφαλληνία, ώς εδραν τού βασιλείου του
καΙ ώς κέντρον της δράσεως αύτού (ίδε ΠΑΕ,

] 9] 2, ] 00 - 118),

Έάν τούτο παραδεχθωμεν, έξηγεΤται, διατΙ ό 'Όμηρος έπαναλαμβάνει, δη ό
'Οδυσσευς ηρχεν μεγαθύμων Κεφαλλήνων, οϊτινες απετέλουν τό σπουδαιότερον
καΙ έπισημότερον μέρος των ύπηκόων του.
'Ίσως εΙς την ύπόθεσιν αύη)ν προσθέτει μείζονα πιθανότητα καΙ ή μεγάλη

δμοιότης τών εύρημάτων της Κεφαλληνίας μετα των τού θολωτού τάφου της
Μεσσηνιακης Πύλου, δεικνύουσα την μεταξυ των δύο μερων έπικοινωνίαν.

Πάντως τα ανωτέρω εΙναι άπλη σκέψις, 'Ίτις πιθανόν εΙναι να λάβη μεγαλυ
τέραν εκτασιν καΙ να άνα.r-ττυχθfι είς ίδίαν θεωρίαν περΙ της πατρίδος τού 'Οδυσ
σέως δια τη::: περαιτέρω έρεύνης της νήσου καΙ δια της συνεχείας των άνασκα
φών εν αύτή, εξ ων ίσως χυθϋ μείζον φως είς τό ζήτημα τούτο.
Ν.
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κνΠΑΡIΣΣΗΣ

ΣΤ:ΗΛΗ

ΤΟΥ

ΕΧΕΝΙΚΟΥ

ΕΚ

Διττ/ εΤναι ή σημασία της δημοσιεύομένης
-ιήν εΙναι άξιόλογον εργον τiΊς διακοσμητικής
λεί και σπουδαίον

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

στήλης .....Οχι· μόνον καθ' έαυ·

τέχνης τών τάφων, άλλ' άπατε

μέλος της γνωστής

ίδιαζούσης σειράς έπιταφίων στηλών ~κ
Θεσσαλίας.
ΤΟ

ανάγλυφον

παρελθόντα

Μάρτιον

καλλιεργητών
χωρίον

ευρέθη

παρα

απέχον

κατα
τους

κατα

τον

τύχην ύπσ
Καλογέρους,

Τρικκάλων (ΕΙκ.

8 ωρας δυτικώς των
1): το άφανες χωρ(ον

ευρίσκεται ύπερ

την δεξιαν όχθην του

λεγομ:ivου

Π ορταΤκοϋ, χειμάρρου ρέον

τος παραλλήλως
ζιακα, πρώτης

καΙ οπισθεν τοϋ

Κό

εξ άναιολών όρσσειρας

της Πίνδου, καΙ είσ6άλλοντος

είς την

πεδιάδα κατα το στενον ρηγμα της Π όρ
τας. δπου ή εξαίρετος βυζαντινη έκκλη
σία της Παναγίας. Ό τόπος τής: εύρέ
σεως εΙναι μικρον άρχαίον νεκροταφείον
άναλόγου

συνοικισμοϋ

κειμένου,

όπου

τΟ σημερινσν χωρΙον καΙ όλίγον κατω

τέρω αυτο\ί. Ί-Ι φύσις των πέριξ τόπων
αγονος καΙ άγρΙα, άμμόλιθος κάτω καΙ

υπεράνω σκληρος άσ6εσ~όλιθoς με σπο

Ε1:<.

1. Ή <1rήλη rov 'κχι;... ίΗΟIΙ μεrαξv τω'"
eve nωv .

ραδικας κηλίδας δασών έξ έλατων, δεν
επιτρέπει τη~ άνάπτυξιν σπουδαίων συνοικισμών καΙ σήμερον καθ' όλην την

χαραδρώδη κοιλάδα δεν υπάρχει μεγαλύτερον χωρίον της άπέναντι τών Καλο
γ?ρων Τύρνας, συνοικισμοϋ έξ

120

οίκιων. Ύπεράνω τοϋ χωρΙου έπΙ άποτό

μου ύψηλης κορυφης εμαθον παρα των χωρικών, στι υπάρχει μικρό καστράκι
μέ πέ'l:eες έλληvικές. .,Αλλαι άρχαιότητες εΙς τα πέριξ φανεραΙ δεν υπάρχουν.
Δια τοϋτο δεν μνημονεύεται

ή

μικρα κοιλας ούδαμοϋ υπσ των περιηγητών.

"Αν. ζητήσω μεν την πόλιν, είς ην άνηκεν ό άρχαίος
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μικρσς συνοικισμός, πρέ-

ι

ί24

Κ. Α.

Ρι.ψαίου

πεΙ. να φθάσOJμεν προς Νότο" εως το Μουζάκι, ')JfOU 11 ~πιφαVIJς πόλις nj)v
Γ(ίί(φω\', ΊΙ Τοίκκα ϊl το παρα τι}ν Καλαμπάκα\' ΑίΥ{νιον ιi:τέχοu\' περισσότε.ρο\'.
Τί, ar.l.aιo" νεκροταφείον εΙναι άσ«.αλα)ς κατα

ll) μέγιστο" μέρος κωε

στ(ι(φμ§ΥΟ\"

,:)1(( τσυτο ή έκπληξις ί(,n' ε{'ιιετδ'n' IjΓO φυσn:α μεγάλη. 'Επί της

χατωψε(ιι),ης:

~~ΚTάσεως παρό: το ε,~κλησίδω\ι της 'Αγ. Τριι"{δο;. ()που ~καλλιέ.ρ

γουν, τ(ποτε δ~" προδιέθετε εις τi)ν έμφ(ί.νιοι\, τοωύΤΟί! ΤεΧ"ΙΚΟl1, (~,ς 11 {(νάγλυν
πτος στήλη,

ειιγου. τα άναλιΊtψΗ ω Γης '1χετι;.nϊς ι-)δΩ'ϋ

εχουν φθαρ-η

f:XH\: έλαχίστι,)\' έδι', }:{Ι:Ι ~κεί tzy(i"n' καί αl

πλι1.κες τ6:η: τύ.φων

,,!!i,

πολλuϋ

:ΧIJ'~'\' f~ξο.Ζοη

ποιηθεΤσαι εΙς 'τά π::~,.!ω.ια ι,'ίη' ΖIt'''Ψι ι\7)\"

μul'U\' όλό)/ί'ΨΖΙI;

1Ι

λίθους ει.; Ι';ιί.ι)οι;

Ι'''',ιγι[ηειι\,\' τιιιι

στ(l,τα καί

,πηλη

XLH}aLflfl-

Καί δμως ί..'χι

r,t'I/OI} :'Κ<'Ι l'jtl' ι(μ\;QΨΟΙ'''::
flf:I!!~-'I' άλλα .τλησιt'.

τί.ι "πί~;!I..; ;;;-~ ,U'(,!ιιύι-!\ι'_,

Γ:'τ,}(ί.,,'(I"'Ο\·

[-\άθιιοι'

(Εί:'_ 2). 'επ Utl'rlIi) ,,'Ι:ΟΙΨ,Η'1ΤΙΙ ιΊ μο,ι,(ιί)[)ΟΖοημέ"υ..; TεtQ«('
πλευρο,; γ.:Ίμψο; ι';,

μ:Ξι,ο.;

1\1;-,.'L.\·

τη.; σοΊί.II.;,

τl'ι y-αϊU

τΙ)" δεξΙ'Jν ,J.:~'!"I" :τ,',σα. Έπει;);ι 1) μ~r(lφ.ιΙ'i't τοiΊ [-ί<ί.l:Ίι)(ω
"μι Ι ύ.δύναto.;, uιτι'Iς ::;τίπl}.;' ι-:αι '[ I/,Ι";Π;Τ(/.(iΙC ΤOil γΙJμΨΟυ,

π((ι)~στη ιί.νύΊγί)

Ι

ι

~-=~

\,u.

Οι.'ι,ωσΟο τιΊ 1'/1(0'..10\', ί\'(Ι, άπ(.δο(Jfl ::ί.,;

ΤΙ!" στήλην τιΊ σΙI\'I/,νψ,:,η'

(ί.;τ,I;:οl'!1Ι(. Ί Ι

γειτνfασις τiΊ.;

σηlλης καί τσίi μύΙΙ,!σο ί'πεδl·ιi.ων\lν. (j1 ι -ιλησίον υιι ειναι
χαί ό οίχ:οϊο; μί,Ιι,Iι,,;. 'Αλλα ,HJ(l!(i. (iy't('!'II· ίί\' έπεΖείρησα

bι' (Ίλίγ(l)" ~QYltTI-;J\" (~I)ίδαξε" ιϊrι lίεlJω6τη; δ~ν είναι
δυνατον νζι. §πιιευιοη, ~π:::ιδίl ιπtΊλl1 Χιι;Ι βάυ(!ο\, εχοιι"
Υ-υλισοη Ιξ ύΨ'lλύΤΕ(ισ" κειμ~\'υυ I.(;,,~.. .ιι'. δε\, έ.φ((νη

δε

~----, - - - -

ίχνυ,; τύ.φύυ κατά τίιν αμεσον γεnυ\'ίαν του τόπου ιης

ΕΙ...

εύη2σεως. Πιθανιι" μεγαλυτέ,ρα σι'σΤΙΗι(ΠΙΧ11 SQευν(f. νά

2. 'JI

ση1λ" μεrd

roιi, (ΜΟρο,.,

' 't
δ ωα~ll

'

πεQισσοτει..'α.

έδείχUη κυ,ί δια της εύο{σεως παρα

'Ι Ι

,ωυ

καταIίΤΡΙ,lιι'η

,

"Ί'εΚι,Jσταφειoιι

t11" fιτlΊλψ' εύ,Ι:ΟΥέΟοll'; ;ωδσ.; τρ(~πέζης ι~ξ

(i.σΙjεστολίflοu, Υ.οσμουμέ\'ου ποός τα ι'ί\'{ιι ι')ι' έλίΚ(ιJν.
Ά\'ωΤ~ΡύJ

ειπο"εν, οτι εις τους χαλί.lεQΥητα.;

έντύπωσιν.

Βε6αίως το UσύνηΟες καί

ιιπλu'ίκοίις

άνθρώπους. Άλλα δέν εΙνω

τιΊ :::ίiΡII!IIι €καμε μεγάλην

ιΊ έλπίς της ά,ωιΙίη; συνεκίνησαν
μιxρoτέριJ.

τοίις

ί] συγκί\'ησι.; .:ταντΟς άσϊ.0

λουμένυυ μέ τ.ην άΡΖαιότητα, ϋταν έν ,Ira(!> ι'νημίας καί ~ι'Ι;lίε(IJ; ιίγρία.; εύ(!ίσκr

ται .:τρο ένος τόσο" λι.φΠQΟU δείγματος 1I0λιτισ~lOύ. Ή άντίΟι:.σις !,ί: τα.; σljμεQI
νας συνθήκας εΙναι ΤεQασιία καί με κατάπληξιν άναμετοεί %Η\':.:.ί; Τ1ιν ά.πύστασι\'
καί Πιν εΙς τα κύQια ζηηΊματα, της τέΧΙ'ιις χαΊ της ζΜ)';. l,nΙOQ0ziJ\' των άQχαίω\'.

ΤΟ ύλικον εΙναι ϊ.ονδρόΚΟΚΥ.ον μά(ψαρο\' λευκόν. γαλωnii)ι'f;, i:λαφι,ιίiJς %υιι
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Σι:ήλη τού Έχενίχο\l Ιχ θεooαl,ί'.ιι;

Ύίζόν. Ε[ναι μάυμαρον θεσσαλικόν, το όποϊον οί παλαιοΙ έξηγον έκ των παρα

τόν 'Άτρακα, τόν σημερινον Άλήφακα, λατομείων (Lepsins J Gι·ίccΙι. Marn10rstιt

dien S. 38).

Τοίι αυτού ύλικού εΙναι τα άνάγλυφα της συλλογης τοίl Τυρνά60υ

καί τα έκ Λαρίσσψ; είς Άθήνας' συγκομισθέντα. Διαστάσεις: ύψος 1,66, πλάτος
κατα την βάσιν 7 J περιοριζόμfνον ανω εΙς 61, πάχος 08, μέγιστον βάθος τού
άναγλ-ίιφου 08. Βάθρο" διαστάσεις: 78 χ 55 χ 2::'. ΈπΙ της κάτω έπιφανείας
ουδένα παρουσίαζε τόQμιlν, δΗίτε πιθανως θα 1'Ίτο έπί τού γηtνου έδάφους τοπο
θετημένον. Ή κορωνίς, ίtψoς μεγ.

26,

έκοσμείro δια γραπτού άνθεμίου, δπερ

όδηγούμενοι έκ του .:τεQιγράμματος είικόλως δυνάμεθα "α άναπαραστήσωμεν.

Ε{.ι.

8.

Τό έπίΥραμμα.

Έπί τού πρωτοrιίπo1.' Ilλέπει τις άμυδρώς το σΧfJμα τού κεντρικου ψιΊλλου, το
διαφυλαχθεν έκ του μετα χρόνον έκπεσόντος χρ«(ιματος.
Έχένικος ά)νομάζετο ό δια της στήλης τψ(~ψενoς. Κατα συνήθειαν μαρ

τυρουμένην και δι' {ίλλων θεσσαλικών μνημείων εχομεν έπΙ της σηΊλης έπι
γραφήν, Τι όποία την ψορό.ν αί'τ"iιν ευτυχώς εΙναι όλόκληρον καλώς διατηρού
μενον έπίγραμμα (ΕΙκ. 3). ΟΙ χαρακτηρες άνιικυυν βεβαίως εΙς τον Δ' π. Χ.
αΙώνα. ''Αν πρέπει να όνομ(1σωμεν τ(; α'

11

β' ημισυ του αΙώνος, δr.ν εχομεν

,ίκανα στοιχεία να κρίνα/μεν. 'Η χάραξις άλλως

bFV

είναι πολύ έπιμελ1Ίς. Κατα

την τελευταίαν λέξιν ό χαράκτης παυέλειψε το γΡΙΧμμα Α. Μεταξύ τού Η καΙ
Ν έν τψ κην φαίνετα'ι ώσει τό άνώΠιjOν ημισυ ~·ν('ι;. ί(ίnα. Άλλ' είναι πιθανώ
τερον, δτι τούτο ΠΡ(lΙ\'ϊ.εται έ% κτυ.ηίματος

τυχαίυν, ΟIΙ;ΤΙ ύ σn:νιις χώΡΟζ δεν

επιτρέπει άλλο έκεί γιιάμμα. ,Μεταγιlαφόμt:Vον

TU

(ιάιιιι γ_n'ι'ι χιιί ποιί1)r; ιΟιτέση}σα\"

ri' {I~ χιι\,

ιί."'Ι'(γραμμα εχει ώς επετω:
'Εχεl'ιχω.

1,\<14.( Xt'!'I'I'" ;Ωστι z{<ί)~)I~
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Κ. Α. Ρωμαίου

Ό ναΌς εΙναι φανερός. 'Επί τού τάφου τού Έχενίκου εστησαν την στήλην

ή σύζυγος αύτου καΙ οΙ παίδες. "Αν εΙναι ~δυνατον:~καΙjεtς τον ....όδην .που είναι
να του χαρίση τουτο κατι καλόν. 'Ι-Ι πένθιμος άμφι60λία,
τον

..~δην

εΙς

τους

αν υπάρχει καΙ είς

κάτω καποια πηγη χαράς, είναι
καΙ

άρχαία.

Χαίρε μαι, ώ Πάτροκλε, καΙ εΙν

παλαιούς

Άιδαο

δόμοισιν (Ψ,

19)

μόνιμος

έκφωνεί Ijδη ό

Άχιλ

λεύς. ΚαΙ εΙς μεταγενέστερα έπιγι-άμματα
έ.ίταναλαμβάνεται ή

μελαγχολικη

σκέ'ψις.

Εϊπερ χρηστσίς γέρας έστίν, λέγει δ τιμών
την τροφόν του

Epigr. 48.

Μέλιτταν παρα

Kaibel

ΈπΙ τού θεσσαλικού έπιγράμ~

ματας άξιοσημε(ωτος εΙναι ή άπλότης καΙ
σαφήνεια συγχρόνως δε καΙ ή συντομία,
μεθ' l)ς εργον καΙ σκέψις έκφέρονται δια
των δύο τούτων στίχων.

Έκτός των δωρωμών

(γυνά, σαμα,

"~δq) ή γλώσσα τού έπιγράμματος είναι ή
συνήθης άττικη ανευ Ιωνισμών, ώς τοιού·
τους παρουσιάζει το σύγχρονον έπίγραμμα,
ισ ΙΧ, Π,

252.

Διαλεκτικον στοιχείον δεν

ύπάρχει άλλο έκτος τού διπλασιασμού τού
σ έν τιj) έσστι (πρβλ.

IG

ΙΧ, Π,

254).

Τίς εΙναι ό Έχένικος ο'δτος δεν ήδυ
νήθην ~λλoθεν να μάθω.

Βεβαίως πρό

κει-,;αι περ1. προσωπικότητος οπωσδήποτε
σημαντικης είς τον ιXπόκεVΤρoν τόπον καΙ
κατα το μικρον νεκροταφείον δεν θα ήσαν
συχναΙ αί άνάγλυπτοι μαρμάριναι στηλαι.

Είναι άξιοσημείωτον, δτι έξ έπιγραφης
των Γόμφων τού Β' π. Χ. αίώνος
ElH. 4. Ή στήλη τ"υ 'Εχε,Ι,."ιι.

Π,

287)

(IG

ΙΧ

,

μνημονεύεται μεταξiι των άπελευ-

θερωσάντων δούλους καΙ Ξείνων ό Έχε

νίκου. ΔΈV: ε[ναι λοιπον άπίθανον δ Έχένικος τιϊς στήλης να άνijκεν είς την
αύτ/ν επιφανη οΙκογένειαν των Γομφέων, εΥ Τι έπανελαμ6άνετο κατα την συνή

θειαν το αύτο Ονομα. Κατα ταύτα εχομεν καΙ αλλην ενδειξιν, δτι ό μικρος σuνοι
κισμος παρα του; Καλογέρους άνηκεν εΙς την πόλιν των Γόμφων.
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"Ας. Ιδωμεν τώρα τόν σπουδαιότερον κόσμον τής στηλης, την άνάγλυπτον
παράστασιν. Ό Έχένικος, άνηρ ώριμος, με έξωτερικον στρατιωτικοΊ\ διευθύνε
ται πρός τα άριστερα και έγγΙζει με

την δεξιαν την κεφαλην παιδαρ ίου
κρατουντος πτηνον έπί του στήθους.
Φορεί χιτώνα έζωσμένον, όπως καλύ
tECOV φαίνεται επί της εiκόνας 4, και

\ι~εράνω χλαμύδα, της όποίας το έμ
προσθεν μέρος έδιπλώθη και άνεση

κώθη έιτΙ τού άριστερου ώμου. Οϋτω
εμεινεν έλευθέρα καΙ φανερα ή άρι

στερά, κρατουσα δύο άκόντια. 'Επι
του ώμου, όπως συμβαίνει κατα την
πορείαν, εχει πέσει δ πέτασος καί
συγκρατειται βεβαίως έκεΤ δια λω

ρίου παριστωμένου άλλοτε δια χρώ
ματος. Ή

{Jπόδεσις συνίσταται έξ

έμβάδων Τι είδους κρηπίδων. ΟΙ: δά
κτυλοι των ποδών καλύπτονται, και
"περάνω δια τi;ς άφης μόλις άντι
λαμβανόμεθα τα άνάγλυπτα λωρία,
ταδποια κάτα τα λοιπα ύπέρ τόν

άστράγαλον θα συνεχ(ζοντο δια χρώ

ματος. ΤΟ παιδάριον, dδήλου γένους,
φορεί άπλοϋν χειριδωτον χιτώνα καΙ

t11V

άριστεραν εχει κενήν.

Τού άναγλύφου ή έργασία δεν
εΙναι πανταχου η αύτή. Έν4) τα έν

δύματα, αί χείρες καΙ ή κεφαλη τού
Έχενίκου άποδίδονται με Ικανην έπι
τυl.ίαν

τα

γυμνα

άπηλλαγμένα

σκέλη

κάποιας

δεν

εΙναι

σκληρότητος,

κατα δέ το πρόσωπον καΙ τόν λαι-

El... 5.

Ή aι:ήλ'l ι:οv 'ExcνΙ.. oυ.

, μον του παιδίου ώς και κατα τόν
λαιμον τού άνδρος παρατηρουμεν άμέλειαν πλησιάζουσαν είς βαρβαροτεχνίαν.

ΤΟ φαινόμενον έξηγείται ~κ της Ικανώς μεγάλης άποστάσεως, ητις χωρί
ζει τόν χειροτέχνην μαρμαρογλύφον άπο του προτύπου, το δποϊον εΙχεν ύπ' όψιν.
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Κ. Λ. l'ωμαίoΊJ

του προτύπου τούτοll αί άρεται ειναι μ:ογάλαι. Θαυμαστυν ε[ναι έν πρώτοις, δw.
ποίας δεξιότητος ά.ίτέμεινεν έλάχιστος άκόσμητος χωρος. ΤΟ αρχαίον πρόβλημα
της διακοσμήσεως τόΊν ύψηλ(:')ν στενών στηλών δια της μορφης τού τιμωμένου,
παριστωμένου όρθίου εις πλαΥ(αν όψιν, εχει απο()η πολυπλοχώτερον. Ή Οψις

των τριών τετάρτων δσον φυσικωτέρα και αν ητο παρείχε μεγαλυτέρας δυσκο

λίας. Διότι οϋτω έκοσμεllΟ 1"} οnΊλη κα~α τγιν μίαν μόνον διαγώνιον,

με τtlν

κλίσιν της κεφαλης καί τ)ιν .τ(lός ηι δεξι<Ί. διεύθυνσιν

ποδός,

του &ριστερου

τα δε πέρατα της άλλης δια'{ωνίου εμε\'ον κενά ..... Εξοχος αρα ίιτο ή εύρεθε10α
λύσις με το προστεθi.oν 'παιδίον

ItCP'

ακόντια αφ' έτέρου. Έπιrυyχάνεtαι

ένΟ.; και τον καταπεσόντα

πέτασον και τα.

Ο('Τ(Ι) ή ίσοδυναμία των άνnΟέτων

ροπών

και ό χώρος πληρούται, hηλ. στολίζεται κατα τί)ν τελειότερον δυνατον τρόπαν.

Ή αναδίπλωσις της χΙ αμύδος επειτα έπΙ τού υ.!}tστερoϋ ώμου ητο σημαντ'ΙΚΊ'1
εt.ς αποτελέσματα.

Έλευθεριονετuι

δχι μόνον 1) (ίριστερά, άλλα φα(νεται και

1'1

ζώσις τού χιτό)νος, ijnς χωQ!ζει οϋτω σπουδαίως τι') (ίνάστημα και άποδίδει εις

tllV μορφην μέγεθος. Προς τούτοις δια του άνασηκώματος πλουτίζεται είς ποι
κιλίαν ή πτύχωσις της χλαμύδος, διακρινομένης σαφG)ς ώς

βαρέος μαλλίνου

ι;φάσματος άπο τού έλαφροτέρου χιτιί)νος. Αί μεγάλαι γωνιώδεις ποικίλαι πτυ
χαΙ καΙ τα μεταξυ έλαφρ(;)ς κυματούμενα μέρη, η παράστασις τού κρασπέδου
καί των παρ' αύτο θυσάνων παρέχουν μεγάλας σαφείς ώραίας είκόνας. Ό πέτα
σος τέλος δια την μαλακότητα του ύλικοίί καΙ την πλα.γίαν u)ς προ; το κατακό
ρυφον έπίπεδον θέσιν του παρεστάΟη προοπτικώς έξαίρετα. (Ίδε λ. χ. το 'έλλει
ψοειδες σχημα και την κυκλοτερη βάθυνσιν,
άκρον, Zν(~ ιχνογραφικώς
ταίιτα ύ μαρμαρογλύφος
εργον εΙναι

11

καλη

t1

εν είδει όμφαλοίι,

tijV

θα ίιτο κατα τιΊ μέσον).
ειΙρε θησαυρισμένα

κατα

το

Είναι προφανές, δη πάντα

έν τι!) έργαστηρίφ. ΤΟ Ιδικόν του

μετρία άπόδοσις ηον προϋπαΡϊ.<,υσών τούτων άξιων.

"'Αν αρνούμεθα ουτω πΠσα'\' καλλιτεχνικijν δημιουργίαν εις τον έκτελέσαντα
το άνάγλυφον, ομως οφείλομεν να άναγνωρίσωμεν.

χ';ιν όχι πολυ

άφισταμένην

οη είργάζετο ουτος εΙς έπο

των μεγάλων καλλιτεχν(,η'

καλι,)ν παραγγελιών καί ακμιις της επαγγελματικϊις

του Δ' αίώνος, έποχην

τέχνης.

Σχετικώς πρός το

~Qότυπον, εαν ά:τ06λέψωlιεν εΙς τα νεΙ;Ηατα στοιχεία αι,του, ι))ζ ειναι ή προο
;πικ)} παQαστασις του :τετCΊ.σoυ καΙ τυ

DafJt'" ι'(ς

είπωμε\' σκοπ(lδειον, βλέμμα τού

ι1νδσος θα εuρωμε\', δη τουτο οα είχε σl'\'τελΕCί()ίl ϊιδη κατα τ(Ί 1350 περίπου π. Χ.
'Εκ των δε/4ικιυν

άναθlΗιάτων

;τείου έj!γαστψ..,ίΩlΙ

μετιl. τι! ;):)~,

(BCH

του εκ Φαρσιί:λων :~α<ίχoυ, εργων τού λυσιπ

{) ά\'δσιΙΙς τοί1 %(trα τ(')ν HOHlOlIe Άκνονίου

;":\\', 2. ρ. 421 κ. ι~. ΠρΙ). 1-~oIljl1es de De1pltcs 1. LXVI)
r;j\' (Ι.ιΊτΙlν :}.lί του (~'μO\1 ιί.l'Uδί.τλ,ΟΙΗν τη; ϊ.λα,ιύδος, άλλ' έπί της

!X!f!). 111.

:ταvουσιι.ί~('ι

ΙΊμετί-'ι..,lα.:; CίτlΊλης {γ,'Ωι'μιιt .-ΤΙΙl..lαΤ1jιιείται t~-;τί()!.'Ι'ΗΙ; ωί! ί.11(Jιππείου τρόπου, καθ'
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ον τό μάλλινον ϋφασμα παριστάνεται μεν φυσικώτερα, άλλ' δχι με τόσον ώραίας
σχηματιχας πτυχάς. 'Όπως καΙ αν εΧΊJ 1] εκτέλεσις τού αναγλύφου θα εγινε κατα

το

tJ'

ημισυ τού αιώνος καΙ οχι βραδύ1Έρον. Εις τουτο, ώς ειδομεν, δεν αντι

τίθρνται καΙ οι χαρακτηρες τού επιγράμματος.

Κατα ταύτα ή καλώς διατηρουμένη στήλη τού Έχενίκου εΙναι ή νεωτάτη
εξ δσων εχομεν θεσσαλικών επιταφίων στηλών. Πρό πολλού δηλ. καΙ ιδίως ά.πο
της δημοσιεύσεως τών αναγλύφων της συλλογης του Τυρνά60υ ύπο του Heberdey (ΑΜ 1890, σελ. 199 κέ.) γνωρίζο μεν, δη [εν Θεσσαλί«;l ύπηρχεν εργαστή-'
ριον τοπικον χειροτεχνών, ο'ίηνες ειργάζοvτο δια τας χρείας τών εντοπίων επι

τυμβίους στήλας καΙ αλλα άνάγλυφα κατ' ιδιάζοντα τρόπον. Τού εργαστηρίου
τούτου τα γνωρίσματα εΙναι κυρίως εξωτερικά, ι.ος εΙναι Τι αύτη αμφίεσις επι

Τω." άνδρων, χιτω." χειριδωτός εζωσμένος και χλαμύς, δ πέτασος, 1'1 αύτη ύπό
δεσις τών κρηπίδων, τα δποία γνωρίζομεν καλώς εκ της παραδόσεως 1 (ος άντα
ποκρινόμενα εις τας συνηθείας τού τόπου. ΤΟ παλαιότατον μέλος της σειρας

εΙναι το ώραίον εκ Φαρσάλων θραύσμα ίΟυ Λούβρου με τας ανθ~φoρoύσας
2 (περίπου 500 π.
Άκολουθεί Τι εκ Λαρίσης δμας της στήλης

κορασίδας

τού Ρεκεδάμου, της Πολυξένας, της μεγάλης ακεραίας στήλης με τον

κρα

τούντα νεανίαν καΙ αλλης γυναικος ελλιπούς, φυλασσομένων εν τφ Έθηκφ Μου
σείψ. Εις την αυτην δμάδα ανήκει χρονικώς, περι το

460 π. Χ., το τεμάχιον
(BCH 1888, 273, ρl.

της νηθούσης !3)ι Φαλάννης, της συλλογης τού Τυρνάοου
χνι

Fougeres).

"Επονται αι

ας εδημοσίευσεν δ Άροανιτόπουλος εν

ΑΕ 1916,20 εκ Φαλάννης καΙ ΑΕ 1911, 1112 κέ. πίν.

3 εκ Χυρετιων. Προς

την πρώτην έδει -να παρα6ληθ~ ή ακεραία στήλη της συλλογης τού Τυρνά60υ,
ΑΜ,

1890,

Τ. νπ. ΚαΙ αι τρείς ιϊ~ήκoυν εΙζ το

6'

ημισυ τού Ε' αΙώνος. Νεώ

τεραι εΙνι:ι.ι τεσσάρων αλλων τεμάχια της α:υτης συλλογης,
ν,

1890, νι, 1, 2.
1, 2. τα δύο τελευταία ανήκουν ασφαλώς εις τον Δ' αίώνα, μάλιστα το ν,

1, οπου γίνεται προσπάθεια παραστάσεως και τού 'ίππου 1ιατα τρία
'Αλλ' επειδil διατηρούνται τόσον ελλιπώς δεν δυνάμεθα να ειπωμεν, αν αί στη
λαι είναι σύγχρονοι πρός την τού Έχενίκου.

ι Τόν θεσσαλικον Π6τασον ήδη -ό .20φοκλης αναφέρει έν ΟΙδ. Κολ.
κυνή θεσσσJ.Ις), ό Θιόφροο'tος, Φυτ. Ίστ.

3 Ι3 μ~ άλλας λέξεις (1ίλιοστερής
IV, 8, ώς πίλον θ:!:π;τα.λικήν και ό Δίων ό Κάσσιος μνημo,,~ύει

(LIX, 7) :Ji:lftov$ τον i)εσσα.uuό'J.· t'e.σποw. Παραθέτομεν έκ της κομψής περιγραφής τού "Ηλιοδώρου Αίθιοπ.
ΠΙ, 3- το σχεηκόν προς 1;0 εξωτερnιόν τών Θεσσαλών ίππέων (Αινιάνο)ν) μέρος: ",κρηπίς μ,~ αύτοί!) Εμά...,,1:Ι
φοινικφ "ι&πλοΜΟ§ -ύπέρ &ιnαάyαλO'l" &σφΙπ"ο, χλαμ'OVΒ δε Μυκή neQ6'P'f] x@vrJfi .r.:eO; τοϊς CWfJev@r.r; έσφή.
Κα/ΤΟ, τήν εE~ &ΚΟΟ'Ρ πέζαν nva.'iI'ij τΗ (Jαφfj ueu'iHClwpιέ'V'J3:>' Πρβλ. BCI-i 1899, 427 (Hon1011e).
~ Είς τό γνωστόν -coiίt"o άνάγλυφο" των Φαρσάλ(Α)ν πρέπε& 'Ιό πρoστ.;εθfι καί έ.έρας ατήλης παρομοί{1ς
το 'XIi"iOO μέρος:

Heuzey Macedoine, 417)

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓIΚΟΝ

ΛβΛΤιΟΝ

ρ1.

2·1.

1919
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Έκ της ευτυχούς διατηρήσεως της εκ Γόμφων στήλης καΙ της ανωτέρω

δειχθείσης ασφαλούς χρονολογίας αυτης εχομεν εν πρώτοις το σημαντικον ~έρ
δος, στι τοΙδιαζον θεσσαλικον εργαστήριον τών μαρμαρογλύφων διετηρείτο καΙ
καθ' δλον τον Δ' π. Χ. αίώνα. 'Έπειτα μανθάνομεν στι ή αρχικώς Ιωνικη στήλη

η στενη καΙ ύψηλη με το ανθέμιον ύπεράνω,4.δς γνωρΙζομεν αότην εκ Δορυ
λαίου, Σύμης, Νισύρου

1

καΙ αλλοθεν, η επικρατήσασα επι μακρον εν ΆττικΌ

κατ α τον C';" αΙώνα εχει πραγματικώς την νεωτάτην εμφαVΙσίν της εΙς την στή
λην του Έχενίκου

2.

Ό

Rodenwaldt

1913, 315

εγραψεν δτί ή στήλη φθά

νει μόνον μέχρι τού β' ήμίσεος του Ε' αΙώνος, επειδη είχεν ύπ' δψιν του τας
εκ Θεσπιων τού Έθν. Μουσείου καΙ Τ1ιν εκ Πέλλης ωραίαν στήλην τού Μου

σείου της Κωνσταντινουπόλεως. Έν Άττικυ δεν εξηφανίσθη κατα τον Ε' καΙ
Δ' αΙώνα, αλλα μετεβλήθη συμφώνως προς τας .συγχρόνους απαιτήσεις. Έπειδη
δεν ηρκούντο πλέον εις την παράστασιν ένος μοναδικού προσώπου, εχώρισάν επι

της στήλης Ιδιαίτερον χώρον δια το άνάγλυφον, περιέχον πλείονα τού ένος πρό
σωπα εΙς μικρον μέγεθος, καΙ το ύπεράνω μέρος έκόσμησαν δια ροδάκων καΙ
επιγραφών. Άλλ' είναι φυσικόν, δτι εις την Θεσσαλίαν, χώραν βεβαίως επαρ

χιωτικην ως προς την καλλιτεχνικην κ ίνησιν, διετήρησαν μέχρι τέλους του Δ'

αΙώνος τον dρχαίον τρόπον.
Θα ήτο δ πλέον αφόρητος σχολαστικισμός, αν αφήνομεν να εννοηθυ, στι
το σχημα της στήλης μόνον του εΙσήχθη εξ 'Ανατολης, ως τι καινοφανες σπου

δαίον είδος. ~Oχι. Ή στήλη είναι αναπόσπαστος &το την γλυπτικην καΙ την έν
γένει διακοσμητικην τέχνην τών 'Ιώνων, ητις ηδη καΙ πρότερον αλλ' άπο τών
μέσων κυρίως του C';"

αΙώνος επνεεν σ.πΟ τών Ιωνικών νήσων καΙ το>ν άκτών

της Μ. Άσίας ως πνεύμα ζφογόνον καΙ δημιουργικον επι την λοιπην ηπειρω
τικην Έλλάδα. Άλλ' ενφ εν Άττικίi ΜΙ Πελοποννήσφ
Ιδιορρύθμου

δια την εκεί ϋπαρξιν

αρχαίας τέχνης το ιωνικο'll τουτο πνευμα αφωμοιώθη

καΙ μετου

σιώθη, εΙς τας προς Β <Ζνατολικας ελληνικας χώρας ή Ιωνικη τέχνη παρέμεινεν

αμιγης και εσχε διάφορον εξέλιξιν. την διαφοραν ταύτην παρετήρησε

με όξυ

δέρκειαν δ Βι·ηηη ΑΜ, 1883, 81 κέ. καΙ π.ρο·σεπάθησε να καθορίσl1 ~oν χαρα
κτηρα μιας fιwείας έλληνικης γλυ~τικης. Άλλα περιέπεσεν είς το σφάλμα να
μεταχειρισθΌ ύλικον διαφόρου άξίας ως Ισότιμον. Οϋτω παρα την εξαίρετον στή
λην των Φαρσάλων

δάμου καΙ της

εξήτασε καΙ τα αρκούντως

Πολυξένας,

, S. Reinach Revue Archeol. 39,
2

εξ ων συνήγαγεν

190Ι,

χειρωνακτικα

άτόπως

εργα του Ρεκε

ως χαρακτηριστικα

της

158 ,,11.

"'Οη και άλλα σχή μαtα επιταφίων στηλών, ώς το μετ' αετώματος, εϊχον είσαχθη και είς την Θεσσα

λίαν δεικνύει και το επίσης έκ Γόμφων ανάγλυφον παρα Heuzey Macedoine 418, Ρl. 26, 2.
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'βορείας ταύτης τέχνης τας εσ,φαλμένας μιμήσεις των χεΙΡΟ,τεχνών. 'Εκ τού μεθο
δικού τούτου λάθους εδιδάχθημεν, δτι τς. χειρωνακτικα εργα πρέπει με πολλην
προφύλαξιν και ως δευτερεύοντα

μέσα να μεταχειριζώμεθα,

ενφ, αν αναχωρου

μεν εκ τών πρώτης τάξεως εργων, ως το ανάγλυφον των Φαρσάλων,
μεν ταχέως και ασφαλώς εις θετικα συμπεράσματα.

φθάνο

Προ των ωραίων τούτ'ων

κορων με τα ευχυμα μεστα σώματα, τα απαλα φευγαλέα περιγράμματα και την

αβραν μαλακότητα των επιφανειων τού γυμνού ενθυμούμεθα αμέσως τα γνω
στα ανάγλυφα της Ξάνθου της Λυκίας, άνήκοντα εις τον ιωνικον κύκλον, εν Φ
σ,κτινουολεί το περίφημον ανάγλυφον της

Villa Albani

και ή Φίλλις της Θάσου.

Άλλ' δσον λαμπραι και μεγάλαι εΙναι αι αρεταΙ α'υταί, τόσον επικίνδυνοι απο
βαίνουν εΙς ταυς μετρ ίους, ως εΙναι κατα κανόνα οι Θεσσαλοί, χειροτέχνας. Ή

χάρις τού ελαστικού περιγράμματος και ή άπαλότης των επιφανειων καταντ~
ατονος άδρομέρεια καΙ χονδροκοπια χωρΙς εκφρασιν. 'Επίσης εις τα ενδύματα
τι μετρία η κακη εκτέλεσις φέρει εις επιπολαιότητα και τοιαύτην αποτυχίαν, ωστε
ουτε το ενδυμα με καλας χαρακτηριστικας πτυχας να παριστάνεται καΙ το υπ'

αύτο σώμα να μένη αγνωστον. Διδωnικη ως προς τούτο εΙναι ή
του άναγλύφου της συλλογης Τυρνάβου (ΑΜ

1916, 20

παραβολη

1890, Τ. νπ) προς το εν ΑΕ

δημοσιευθεν τεμάχιον. 'Ως προς την καθημένην και τα δύο άνάγλυφα

άντιγράφουν το αiΊτo πρότυπον, δμως με διάφορον επιτυχίαν. το πρωτον, αν
και χειρωνακτικον και τούτο αρκετά, εΙναι καλύτερον. Φαίνεται οπωσδήποτε
επ' αύτού ή μαλακότης και πληθωρικότης των σαρκων, ενφ επι τού έτέρου ,το
σωμα κρύπτεται ύπο τας χονδροειδείς πτυχάς. Οϋτω τα δύο ταύτα διαφόρου
αξίας έργα παριστωσι δύο βαθμίδας, δι' ων εύκόλως και ασφαλώς θα αναοω
μεν εις την ύψηλοτέραν τρίτην, δπου εύρίσκομεν τα αναμφισβήτητα. καΙ χαρα
κτηριστικα τού ιωνικου τρόπου εργα.

αΟ ταν περΙ τού ιωνισμου τού θεσσαλικού εργαστηρίου ε'ίμεθα βέβαιοι,
έλ1ωστικον εΙναι να μνημονεύσωμεν 1 την μαρτυρίαν του Πλινίου (Η. Ν.

34, 68)

περι του εκ Φωκαίας Τηλεφάνους, δστις εUΔoκιμώτατα εΙργάσθη εν Θεσσαλίι;;: καΙ
κατα τους παλαιους τεχνοκρίτας ητο εφάμιλλος προς τον Πολύκλειτον, Μύρωνα
1ωι Πυθαγόραν. Άλλα καΙ αν παραβλέψω μεν την ισχνότητα καΙ ανεπάρκειαν

της ειδήσεως ταύτης του Πλινίου, δθεν προηλθεν ασυμφωνία μεταξυ των νεω

τέρων λογίων περΙ της εποχης καΙ της πατρίδος του αρχαίου καλλιτέχνου (Bnιηn

Gesch. d. gr. Kunstler 211, 298. Penot-Chipiez VIII, 356,1) δεν κερδίζο
μεν τίποτε περισσότερον εκ της συσχετίσεως αύτου προς το Θεσσαλικον εργα
στήριον. Διότι εΙναι φανερόν, δη περΙ του Τηλεφάνους, ι!)ς καλλιτέχνου πρώτης

ι Πρ6λ. ΑΕ

1916,20

κ"ι ΑΕ

1917, 134,
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τάξεως, ούδεν θα διδάξουν ήμας τοιαύτα εργα μαρμαρογλύφων έπαγγελματιων~

ΤΟ μόνον, δπερ δυνάμεθα να εϊπα/μεν, εΙναι, ΟΤΙ, αν οΙ χαλκοί άνδριάντες αυτοΊ}
είκόνιζον έπιφανετς Θεσσαλούς ώς π. χ. τους Άλευάδας της Λαρ(σσης, ούτοι
θα ένεφανίζοντο με χλαμύδας καί κρηπίδας ώς έπΙ των άναγλύφων καί των γνω

στων έκ Δελφών λυ~ιππείων εργων. T(πoτ~ αλλο. Ό δε Εωνισμος τού τοπικού'
έργαστηρΙου έρμηνεύεται καί ανευ της O'UGXEtίoero; αυtής ώι; έρμηνεύεται ή

ώραία στήλη τής Πέλλης καΙ. το σπουδαίον εργαστήριον των Θεσπι.ών

(Rodeu-

waldt Α] 1913, 309-339) δπερ, αν καί τόσον έγΥυι; των Άθηνών, διετήρησε
μέχρι καί του Δ' αία/νος τας Εωνικας παραδόσεις.
"'Αν έπανέλθωμεν τέλος είς την στήλην τού ΈχενΙκου θα εννοήσωμεν καλώς,.
στι αϋτη εΙναι γνήσων εργον μιάς τέχνης t.παρχιωτικης καί συηηρητικης, ητις

εΙχε μεν ε'ύγενη τήν καταγωγήν, άλλα δέν έδέχετο μετα ζωηρότητος τας εξωθεν

έπιδράσεις καί το σπουδαιότερον ήσκείτο ώς έπί το πoλiι ύπο χειροτεχνω\'"
μετρίας άξίας. Δια το συντηρητικον πνείιμα έξηγείται ή διατήρησις τοϋ άρχαCoυ
σχήματος της στήλης καΙ τοϋ άρχαCOυ τρόπου, καθ' δν το υψος τοϋ άναγλύφου

εΙναι σχετικως μικρόν. την βιασύνην τοϋ μαρμαρογλύφου δηλώνει ή άνομοία
έργασία. Σκληρα καί ξηρα είναι τα σκέλη τοϋ άνδρος κατ' άντίθεσιν προς ται;

άπαλάς εύγράμμους χείρας τας όποίας θα ώνόμαζέ τις μετα πεποιθήσεως ίωνι
κα/;. το εξηρτημένον πνεϋμα τοϋ άντιγραφέως φανερώνει ή παράθεσις της ώραίας
χλαμύδος προς τον ασ.(ημον δια τας πτυχας χιτωνα τού παLδαρCoυ. ΠερΙ πάν

των τούτων πoλiι διδακτική εΤναι ή στήλη τού Έχενίκου. Άλλα καί παρέχει
την βάσιμον έλπίδα οτι τοϋ αυτού έργαστηρίου εργα δχι μόνον πολλα θα εύρε·
θουν έν Θεσσαλίg, άλλά καΙ ίσάξια προς, έκείνο των Φαρσάλων καί έξ δλων
των έποχων.
'Ιούλιος Ι 920.
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Κ.

Α.

ΡΩΜΑΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑ
ΤΟΥ

APXAΙOΛOΓlKOY

ΤΟ

ΩΔΕΙΟΝ

ΤΟΥ

περατωθεισών

ΠΕΡIΚλΕΟΥΙ

βαΙνοντας καί ~κεί χορεύΩντας, μι'κτηρίζοντας

θεάτρου, ώς καί του μεταΞU χώρου του εις το
καί

1919

δρχήστρω' (του ΔΙΟ\'υσιακοϋ θεάτρου) κατα'

ΤΡΙftlv οικίσκων ΚΕιμέ"ων κατα Ι11\' Ν Λ γωνίαν
Πις Άκροπόλεως καί ανωθεν του Διονυσιακοϋ
άηίκοντος

ΤΟΥ

διηγειτω, δτι έκ του Περιβόλου τοϋ Διονύσου
εΙδε τους συ\'ωμότας άπο του νδείοι' εις την

Άπο του 191-1 d.vασκαπτομέi'ων των ύπο
της Άρχαιολογικης Έταιρεί!1ς άγορασθέντων

δημόσιον

ΔΕΛΤίΟΥ

προ

όλίγου των έφέτος δι' ήμων ένεργηθεισών «να
σκαφών πρός άνα;{άλυψιν
roυ "{.~δε(oυ του

Περικλέους, συνοΨίζομεν 'δι' όλίγων ενταϋθα
τά ά:ιτοτελέσματα τά μέχρι τούδε επlτευχθέnα,
απερ έδημοσίευσα fιδη εν τε τή Άρχαιολογικη
Έφημερίδι (1914, 1915, 1917, 1918 χαΙ 1919)
καί εν τοίς Πρακτικοίς της Άρχαιολογικής

, Εταιρείας.
'Ως γνωστον τοις πάσιν, ήγνοείτο μέχρι τοί'δε
~l άκρlΒής θέσις του Ώδείου τού Περικλέους,
ο\ιδ' εφαί\'οντό που λείψανα αύτοϋ, {όστε νά
όδηγηθη ό άρχαιοδίφης πρός είίρεσ~ν της θέ·
σεως lv ΊΊ &ξετε(νοντο. Πολλα χωρία των άρ
χαίων συγγραφέων ποιοϋνται μΥείαν του Περι
κλείου ίδρύματος, άλλα μό\'ον lx τοϋ Ά"δοκί
δου καί τοϋ Βlτρου6(ου, ΟΙΤI"ες καθώριζόν που
ποϋ εδει \·ά ά\'αζητήσωμεν το 'qδεiον.
Και ό μεν Άνδοκίδης (περί μυσηιρίων 38).
λέγει: ",έπε/. δέ naed το Πf:?οπύΛαιοv το Λια·
νύσΟl1 ηνι 6f:?ιXv dν'l7-f:?ώποtl, πoλιl.oυς dnb
7;01/ ΊJδειου κα7;αβαΙνον7;ας εΙς 7;1]1' δeχή·

και χλευάζοντας τα μυστήρια.
](ατα δε Τ1)ν μαρηψίαν του Άππιανοϋ (Μι

θριδατικι\ς κ. 38) μα"Οάνομεν δτι το νδείον
του ω, κα,α τη\· δπο τοϋ Σύλλα πολιορκία,' τίίιν
'Αθψισν ,ίί) 81) π. Χ. ένFπρησεν ό στρατηγος
τοϋ

!\'Iιθριδriτoυ Άριστίων «ϊνα μ?) έΊioΙμo&ς

ξύλο&ς αύΊiΙκα ό .Σ'-ύΑλας έ'χει Ίi?)ν :ΑΚf:?όπολ,v
ΙνοχλεΙν> δπερ άποδεικνύει n)ν γειτ\·ίασι\· τοϋ
"-lδείου είς τη\· Άκρόπολιν (Είκ. ]).
το δε ϊνα μη ετοίμοις ξύλοις &\'oXAEiv, ollμαί\'ει 'ίνΗ ιιη τό του 'Ωδε(οι' {.},ικόν, δπερ -ι((ιτά

Βιτρούβιον μι, Ι), ως 'προείπομεν, ην εστεγα

σμέ\'ον εκ των ίστων καΙ κερctι(!:ι\· τι;)\' νψσ"
και αλλιuν λαφύρων τοϋ περσικου σίόλου, τοϋθ'
δπερ δεικνύει δτι καί παρό τοίς δ.ρχαίοις 'Έλ
λησιν ως και παρ' ΙΗιίν \·υν, οτε κατασκευάζσ.
με\' ά\'δριάντας έκ τηλεβόλων έχ τοϋ εχθροϋ είς
ά\·άμνησιν, ουτω και εκείνοι έποίου\' ομΩίως.
''1\'α μη μεταχεlριοΟ(;')σι λοιπόν ταϋτ« οΙ πολέ

μιοι προς καrασκευη\· Ιχρίων και δι' αύτ(7)ν
άνέλθωσιν εις την Άκρόπολιν κατ' αυτό δη

τoυτn το σημ.ίον ούσαν χαμηλοτέραν ως έκ

περι

,

τοϋ \ιπερκεtμένo·' βράχου.
Ταίς μαρτυρίαιr, Ht·tιOv στοιχουντες προέ6η •
μεν προ πε\'Ταετίας μετά την &παλλοτρίωσιν

"Εχe ω

του Μτα τα Ν Λ της 'Ακροπόλεως χώροι', είς

untibus e theatro sinistra parte Odeum,
quod Themistocles (άντί Περικλέοιις, βεβαίως
εκ λάθοl'ς μνήμης) columnis lapideis dispositis navium malίs et antennis e spolίis
persicis pertexit».

τ11\' κατεδιtφισι\' των οίκίJχων καί την ενέρ
γειαν άνασκαφων, έξ &ν καί ω~()ωώθημε\'
πλioν τελέως εκ των σχεηκωΥ εϋρημάτων Ότι
το ζη'tOύlιει'ον 'Οδειον εΙναι αίπο τουτο· ώρί

ΑΙ μαρτιιρίαι των δύο ανωτέρω συγγραφέωι'

Τά εΙς φι;).; εκ της πενωετσίος άl'ασt<ω~IΙG
ίlιι<Τ)\' προελθόντα, απεδείχθησαν δτι πρdγμαη

• Τ~O·δ·;ε Β ιτρου'6 ιος (V. 21)'αιταρl θ }HιJν
- τα,
τό θέατρον του Διονύσου λέγει τα εξης:

σιιμπ(πτοιισιν άκριδως πρός την

θέσιν

ενθα

ήμείς άνεσκάψαμεν, δηλαδη προς το 'Qδείον
τοίί Περικλέους. Καί ό μεν Βιτροίl6ιος λέγει
δτι εκειτο άριστερά τοίί θεάτρου τοϋ Διονύσοι"
ό δε Ά νδοκίδης λέγει δτι ό δοϋλος, δστις κατα
την nJxta ηίιν <Ερμοκοπιδώ\', ε[δε Τ{( γενόιιενα

σθ'ΙΙ άναμφι6όλω'; ;1 θέσις α1Υιου.
α,,}]κοι'σι\'

είς το ϊδρυμα

του

ΠερικλέΟ\iς.

περισωθέ\'ω ερείπια του κτιρίου, δσα 1-:HΠ~
ραν

είσέη

XfivΤUI,

διότι

πλΤlν

τών

ΟεμελΙα/I'

και τι;>ν έ:ι:ι του jtaXaxClii βράχου έγκεκnμμF
"ων ωίχων τ6Ίν διι1 μαρμαρίνων (F.ix. 2) πλα[
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Τιί

?,.u-

Παράtlτημα τοίι

'Atn,aII)).oYI"oi

κών επενδεδυμένων, ών σειρά ηλη άνεκαλύφθη
επ' έσχάτων είσί ίκανα να βε6αιώσωσιν ήμας

δτι εύριοκόμεθα πρό τοϋ '~δείoυ. Έπίσης εύ.
ρέθησαν κα·ι όρθοστάται εφ' γ)ν εστηρίζοντο ΟΙ

διαθέοντες κατα τον ΒιτρούΒιον το 'QbtΤOv κίο
νες, καί ο'(τl\'ες ησαν λίθινοι καθως και τά έδώ
λια, ών εί\ρομεν περι ru δεκαπέ\'τε περίπου

φέρονταJέπi της προσόψεως αύτων άνάγλ\ιπτον
Υλαϋκα (ΕΤκ. 3).
'Ως γνωστον ίl γλαυξ ήτο σύμβολον nί)ν
'Αθηνών καΙ φέρεται έπί τιi",,' τετραδράχμων
νομισμάτω,' αυτι..,,·, &:nνα δια τoiίτo καί Γλαϋ·
κες εκαλoiί,'Τo. 'Επισταμένως εν τό) Διονυσιακφ

θε,άτρ~ παρε:ήΡ!J?(~ ϋη .oύ~είς θρόνο? ψέ~ει .τ~
συμβολον τουτο.

επειδη

Λυκούργου κτισθε"

ω; γνωστον,

το επι

θέατρον ητο άφιερωμένον

τφ Δωνύσφ Έ)):ι,Οερεί, ού ό θρόνος τοί' Διο-
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Δc:).τ~οu

1919

νύσο,' φέρει εν άναγλ'ίφφ τιι σχετικά σύμβολα,
ητοι δύο Σαιύρους καΙ έκαιέρωθεν σταφυλάς,
εχομεν τi)ν γνΙ,Jμην, Ωτι ιιl ήμέτερα εδώλια με
τό σχεηκον σύμβολον τijς γλαυκος άνηκον είς

την Άθlj\'άν, εΙς ημη" της όποΙας ίσως l'Ίτο
αφιερωμένον το 'Qδείον ιοϋ Περικλέους.
Ή [:παρξις της γλαυκος ταύιης επι rij; πριΊ-

σόψεως rIj)v έδωλίων καθ' ήμάς δύνατω νά
ΕΧΊΙ καΙ έτέραν συμ60λικιtν ύποτύπωσιν του επί
Περικ),έους Ιδρυθέντος 'Qδείου, δσης •Αθηναίος
(ι)ν, και ίδρυτης συγχρόνως {]θέλησε να διαιω
νίση το σύμ.60λον της πατρίδος του επί τoiί
μαρμάρου} κατα τοσουτο" μάλλον, καθόσον και
τα Άθηναϊκά νομίσματα, ώς είπομεν ανωτέρω.

εφερον τον τύπο" τοϋτον.
Έπίσης εύρέθησαν και μαρμάρινα ηνα ύπερ
φυσικού μεγέθΟ\'ζ προσωπεία άνήκοντα προφα·

\
Q

\
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Παράρτ/μα τού Άρχαιολογικο

ς εις ΤΟΥ του ιδρυματος αρχιτεκτονικον διά

Δελτίου

1919

να πιστεύσωμεν,

δτι αϋτη

δεν παρίστησι

uEA_

Έπίσης ευρέθl] εν τοις κάτω στρώμασιν επι

ληνα ανδρα, αλλ(!. βάΡlJαΡΟΥ και ουχι 1ωινόν,
αλλ' ηγεμό\'α τινά. Έκ των μέχρι τούδε εν τοΙς

. τ~ύ στερεου, σχεδόν ,εδάφους _ανδρι~η μαρμ;ι

yl~!πεΡOlς Κ[/;l ξέ~oις ~ιJυ~EίOις γ;ωσTίυ~ κεφ~ι

κοσμο\' (Ειχ

4

και

6).

ριl'η ειχονικη κεφαλη, φυσΙ1ωυ μεγεθους (Εικ.
Ο και 7), μετα μέρους του λαιμου αγένειος και

Είκ.

3.

λων προς ουδεμια\' ηδυ)'ηθην να ταυτισω, εΎ.
παραοολης (Ιμως προς περισωθέΙ'ϊα νομίσματα

Έδ, ,λιον ε" του 'Ωδείου του ΙΤερι"λέους.

cψύσταξ, αποκεκρουμένη το Όπισθεν δεξιον υπΙψ
τι'> μέτωπον και την ρίνα, στεφανηψόρος δια
σrεφάνου εκ φύλλων δάφνης περιδαλλομενη
αφίνει το'υς βοστρύχους να καταπίπτωσιν επι
του μετύJπου. Έαν κρίνωμεν επ1 των οΌσιω
δων του προσώπου χαρακτηριστικω)', 11τοι δτι
τι!. μηλα των παρειων ειναι εξωδηκότα, τα χείλη
προτεταμένα, η ρις σιμη και πλατεΤα, αγόμεθα

του βασιλέως της Καππαδοκίας Άριο6αρζάνου
Β'. του &νιδρύσαντος, ως είπομΕ)' το JLUQJIOAIIθεν ΏδεΤον, και του τρόπου της παραστάσεως
των οφθαλμων, εχό'iτων τι το IΙγεμονlκόν και
προς τα αl'ω ατε)'ίζον, δεν διστάζομεν να απο
δωσωμεν αΌτιlν εις αυτ()\' τοίιroν τον IΊασιλέα
Άριοοαρζάνην, Οι'τι)'ος αναμφιοόλως, Ι~Jς ευερ
γέτου 1'1 πόλις, πλην της Υ)'ωστης αναOηματιrιης
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έ~ιγραφης (IG. ΠΙ 5(1) εΙχε χαί δαφνοσrεφη
εΙχόνιι (ι\ιτoiί στήσει.

Οίιδέν δ" άλλο είιρέθη, των πάντων χιόνων,
βάθρων, έδωλίων χαί λοιπων άQxtrεxroVLxwv
μελων χρησιμοποιηθέντων είς μεταγενέστερ«(
οίχοδομήματα δια μέσου των αίώνων, ώς: εί;ρο
μεν αυrά b τιμ ΆσΧλΨΗείω χαί τψ Διο\'\!
(ι"ιαχ& θεάτρφ Χαί ώς ύλιχον έν τω δια μέσου
Σου '!~δείoυ διερ;ιομένφ Βαλεριανείφ &ι(((νο\'ί-

ΕΙκ.

στφ τείχε!, ώς σημειοι ο

4.

'επίσης «πειροι χεραμίδες πήλιναι (σωλήνες
χαι χαλυπτηρει;) (Είκ. !J χαι 10) ως χαί τινες
φέρουσαl yραπrιιν κόσμημα (ΕΙκ. 10") &νακιιλυ_

ιpe~.ioaa Ι6ε6αιώθη δη άνήχουσι\' είς τους Πε.

ρlllλείOuς xρόνo\.~, διατηρούσαι εη ίΧΙ'η πυράς.

'Ωσrιύτως εϋρομε\' lιπo το BαJ.εριάνειoν τεί

;(0'0 υδραγωγείο,' ΠlίλινOν

μαίχων χρό\·ων.

Είναι

(Eb:. Ι()δ) των {ιω
δέ Toiίro τετράγων()ς

όΧετός. Τούτο dnγ\'α/ρίσαμεν δτι εΙναι συνέχεια

Μaeμ.aeΙ:"οv π('οcrωπcίοv ά'ψιr π('οσδία.

Judeich (Topogra-

,"οη Atl1en σελ. 113) και είς dσ6ετοποίη
σιν lιπo των χαΣα καιρους δεσποσά\'[ων της

pllie

πόλεως της Παλλάδος.
την γνώμψ 11μών ταύΣην πρoσεπικυρoίiσι
και τα ιiμα Ση Ινάρξει των ά,'ασχαφων dιρε
θ~ηα στρώματα τέφρας και ήμιχαύτων εύλων
bι ιιιtίς χαι της αύτης πυρας χαι ούχ όλίγους

σ.δηριιiί; ηλους μετα σιδηρών έλασμάτων (ΕΙΧ.
δ'nνιl ε;ιρησίμευον πρός σύ;ιδεσιν των δο
χών Σης στέγης και προερχομέ\'ων βε6αίως bι:
τής καείσης ευλίνης στέγης τoiί οίχοδομήματας,
περί o~ βε6αιoiίσιν ήμας τα lιπo τοίί Πλουτάρ
χου χαι Άππιανoiί .λεγόμενα.

8),
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τού παρα τήν Έννεάχρουνον ύδραγωγείου τoiί
είιρεθέντοι; κατα τας lιπo τού ΓεQμU\'ιχοίι 'Ινστι_
τούτου δια τού κ. DorpfcId γε"ομένας ανασχα
φας Τ(9 ι902 πρ6.

F. Graeber

~Die

Ennea_

εν ΛΜ 1905 σελ 23.
Ώς χαι άλλοτε ε!πομεν το οίκοδόμημα τουτο
ιιαεν !πί τijς lιπo Σύλλα 'Υ.αταοτροφης των
Άθηνών (86 π. Κ.) άνφκοδομήθη ύπο του βα
σιλέως τήι; Καππαδοκίας Άριο6αρζάνου Β' τού

krunos.

Φιλοπα/ορος

63/. - 6211

Π. Χ. Τσως κατά

άρχαίον σχέδιον, δια των άρχιτεκιόνω\'

το

ratou

χαί Μάρκου. Σταλλ(ων χα; Μεναλίππου (νίσ.

ν.

91)

στήλην

οΙς οι "Αθηναίοι ιδΡ1ισαν αναθηματιιιην
ώς

εχ

της

κατωτέρω

επί

XLovoς

τού

6

ΠοaάΡl:ημα 1:0ί

'Ωδείου έπιγραφών
(ΕΙκ. 11).

(Ig.

ΠΙ

(41)

'Αιn.αι.οkoγικού Δελτ[cnι

μανθάνομεν

Βασι),iα Άριο6αρζάνην Φιλ.οπάτορα τόν εκ βασιλέως

'Aριu6αρζάνoυ ΦιJ.oρωμα(oυ καΙ βασιλLoΟ'ljς
Άεπιναίδος φl'j,οοτόQΥΟ'U, οΙ κατασταθέντες

1919

δμως ιiναγράφει ϋπηρεσίας μεταξιι των όποίων
καί Τι άνοικοδόμησις τοϋ 'qδείου ΤιJϋ Περι
κλέους, και δι' άλλος ίσως μεί1;ονας ιί έλιίσσο

νας εiιεργεσw.ς α"(οϋ...Αλλως τοϋτο ουτε ~" ή]
άρχαιότητι έγένετο, ουτε νϋν γίνεται προκειμέ.

'ύπ' avtoϊi 4n:i -ιήν του 'Ωδείον κατασκευήν
Γά'(ος καί Μαρκος Στάλλιοl rotov.Voi καΙ
Μενάλιππος έαν/ών ει'ιεργέτ/ν.

νου περι έκφράσεως έOvιχης ευγνωμοσύνης πρός

"Οτι ό τιμώμενος βασιλευς της Καππαδοκίας
Άριο6αρζανης Β" Etνal ό &νεγείρας το καεν

εν τ~ αναθηματικφ κίονι δέν iΊδύνατo να γίν!]

ην«. Ή δε δεδομένη τινί προσωvυμLα τοϋ ευερ
γέτου ην ή μεγίστη εκφρασις εύγνωμοσύνης καί
λόγος περί της ανοικοδομήσεως του 'Qδείου του

'Qδείον, το {ιπο τού Βιτρουοωυ αναφερόμενον

Περικλέους. Άλλα γεννάται ν/ν το ζήτημα πού

ν ι 9, 1) προσεπιμαρτυρεί
επιγραφη εύρεθείσα κατα τας τφ

δ δημος τον άναθηματικον τοϋτον κίονα, εφ' ού
ή επιγραφή, "δρυσεν; εν τφ άνοικοδομηθέντι
-δπο τοϋ Άριο6αρζάνου ΏδεCο;>, ε\, Φ να έπι.

(Vitr.

ηδη

1862

ή ανω
γενομέ

νας άνασκαφας του Διονυσιακού θεάτρου (Λ.
Ρουσόπουλος ΑΕ 1862 σελ. 167 - Σ. Κουμα

νούδης εν Φιλίστορι,
νογλους εν

1862 σελ. 462 - Περ6ά
Bulletino 1862 σελ. 120.

Ό κίων εφ' οϋ ή ~πιγραφή, l\ν εντεt"oιχισμέ
νος ΈV τη ορχήστρα τού Διονυσι.ακού θεάτρου,
εν τό;. κατιχ τους έσχατους ρωμα'ίκους χρόνους
κατασκευασθ6'τι προμαχωνι. Βεβαίως δέν ενδεί
κνυται διά ποίαν εύεργεσίαν άνετέθη αύτφ δ
ό τιμητικος or.toc; χίων ύπο τού δήμου, πάντως

δεικνύεται ώς ευεργέτης δ φιλαθήναιος βασι

Tc9

λεύς, 11 &λλαχου; λ. χ. εν τη 'Αγορα, Τι εν
παρακεψέν(ι,) θεάτρ<!> τοϋ Διονύσου, ενθα επί
σης ήδύνατο,

ώς γινώσκομεν

εκ· των συγγρα

φέων και επιγραφών, να επιδεικνύεται Τι προς
τόν εύεργέτην εί,V"ωμοσύνη του δήμου. Φρο
νοϋμεν όθεν, δτι Τι &.νιιθηματικη

επιγραφή. εν

Φ άναγινώσκεται ό Άριοοαρζιίνης ώς εί,εργέ
της τού δήμου, εδρίσκετο άρχικώς εν τ<9 'qδείφ
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Παeιi'eτημα τοί 'Αeχaιολoyuφίι Δελτίο" 1919

χαι δτι μετηνΙΧθη

εκείθεν έν μεταγενεστΙροις

xρόνo~ ε[ς το Διονυσιαχόν θέατρον δπως εντοι.

xισθ!J εν τφ άνω ρηθΈVtι προμαχώνι.

"Ότι δ σπόνδυλος εφ' ού ή άναθηματικη έπι

Υραφη

άνηκεν εΙς i.δρυμά τι και δη

εΙΙ; το

'!.)δείον_ δυνάμεθα να θΒωρήσωμεν ιt:ις βέ6αιον,
διότι ειναι γνωστον δτι οΙ έξωτερικοΙ κίονες

α{ιτοίι ησαν λίθινοι καθώς χαι τα έδώλια κα,
δτι έφ' ένος των σπονδύλων των κιόνων τού·

των, είς μνήμην dtδιον του εύεργίτου και άνι·
δρυτοϋ του χαέντος 'Ρδείου, άνέγραψαν, ~ "ιτο
έπόμενον,

οΙ Άθηναίοι

δαρζάνου, ού μνημονεύει

το ~νoμα τοϋ "Αριο

ή lntYQaψIj." Αλλως

δέ χα, ό σπόνδυλοι; ούτος προέρχεται εκ κίονος
διότι φέρει άναθυρώσεις καΙ τόρμους ανωθεν
καΙ κάτωθεν, έξ ών συνάγομεν δτι ουτος συνε(·

χετο έκατέρωθεν πρός άλλους σπο·νδύλους όμοίου

dρρα6δώΤΟlJ κίονος, πάντως έκ παρακειμένου οί·
κοδομήματος προερχομένου οtoν ητο το "qδείον.
Έπίσης δέ }'.αι !ν τφ περιβόλφ τοϋ Διονυσια
κού θεάτρου ευρομεν καΙ δύο Ετερα τεμάχια
όμο(ων σπονδύλων, μη άνήκοντα είς οϋδέν ετε.
ρον οίκοδόμημα, ~ εΙς το παρακε(μενον '')δείον

ιοϋ Περικλέους. ΕΙναι δε γνωστον εκ τίjς ίστο

οίας τ/ς τέχνης, δτι ως επι το πολυ των Ρωμαϊ.
χων χρόνων ίδιον εΤναι οΙ αρράβδωτοι χίονες.
Οiiτως άνοιχοδομηθεν το "qδείον ετέθη α~'
θις είς χρησιν. Πόσον όμως κατα την νέαν αύ.
'(οϋ μορφην χρόνον διειηρήθη

τοίίτο άκρι6ως,

δεν γινώσχομεν, σώζεται δμως 'UΛιχoν αύtου
~νtοιχισθεν Εν τη του Διονυσιαχοϋ θεάτρου
σχηνη. 'lτις ~ρησίμευσεν ώς προμαχο)ν χατ{'ι
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8
τόν

μ. Χ.

Ε'

αιω'·{~. Έπίnης

Ι ι ~ .;2

μέτρων

ανωθε\' των θεμελίων το\' 'ΩδείΟ1' είίρ()ι~εν τα
φοl'ς χριστιανικοί!ς ΤΟI' -:-' καί Ζ' Iιίiίη'''ς, έν

μέτρου της επιφανείας ωύ σημεΡ"'οίί έδdφOllς,
ευ(lομεν έν ταίς &νασκαφαίς ήμών κατα Πιν
ΒΔ γωνίαν tOV οίκοδομήματος θεμέλια 01"'0'-

οlς ,"Π11ρχον πήλΙ\'ΗΙ Λ,'χl·ίοι φερουσ(Η άνωθεν

κισμί;ιν μεtαγενεστέρων χρόνων εκ μεγάλων είρ·

•

,

,.'

~

r-'..,' ....
,~'
..

<. ..".

ι··{;;.,:

... <'

.~

,"

•
•:'J

.. .r'

"';".

,

,

,

,

."

"

,

"

"""'~.

γασμένα/l'

λίθων

'.

.....

_ ...

τροχμαλοπαγων,

ε1λιlllμέ\'α/ν

f"I\':rιOI' O(I(\\)(JI' κ"ί τιψροδύ/οl'; λ(ιγ\'\"'Ι'~ Ζ(ιί
:τίΟ'Η'; ;τευιIl.l)\·Τιt~ ;'στι! μικl.ι,';'!\· παίδ")\,, "Ω,ηΕ
ιiσΨflΧ,υ: i)~,\'(ir\Ee'I ι'ίι EiZriaroJJJf,., έκ ωύτιl)l'

[ου έγγί'ς άναλήμμα[ος [ου· Διονt,(ηωιοίί
erdrQo'J. 'Εν δε τοίς ύΠΟΥείοις των οίκιιίιν τού

,';τι ΤΙ', \1οείl)\' ι!<ιππτριιφη :ιπαξυ Τ';Η' l.ρ,ίl··Ο)\·

Τα/ν €ίί~Oμεν πίθους η"ας ει'μεγέΟεις (Είκ 12)

ιυί. μ. Χ ..:-. Ζω Ζ' αίι7n·ο;.

εν τη
πόΘε~ιν

Εί; τ;( ί''Ι'II;'I)ΤΕΙ.)(Ι rJr'.'I'J!LltHI ,ωΊ είς βάιJn; ι
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Εκ

yn

κε,(α/σμένους,
δημητριακων

χρησιμεύοντας εlς ε\'α
καρπιίιΨ ω'ίος τ"ύrα/γ

Παράρτημα τού ΆΡXαιoλoΎΙΚoiι ΔελτΙο\l

~πικεχρισμένoι έ·σωθεν δι' &μμοκονίας ΙΧρησί.
μευον

είς εl'((πόΟεσιν

i'ye(,JY,

\;/Ίατος,

Oi\·Ol'

Γι

ελαίου.
Γ« θεμέλιιι τιίlν nίκιι-;:n' τούΤα/ν δέν φθάνουσι
μέχl,?1 ΤΟ;, στερεου eδάφfluς, άλί.' έξικνουνΗΗ

,,

1919

καμίνους. 'Η εϋρεσις ωύτω\' έξηγ{ί: tlll' γεl'ιψέ·
\'ην ενται,θα μεγrίί.ηl' κιnnστροφίιν ωϋ ·t)δείΟI'
και τύ)\' ι,ι.Ικι;Η' απ\,.ι ~ZΡIIGIIlOjfO[()i'\'TO δΙ4(

«Ιύτας,

οί'Κ uλίγα μ'ΙΡΙΗί!)l\'α θριιύσμαnι

(tl\,

ει"ρέθηΓια\' έν ιιί'nιίς iΊμlκεκ((]'!'ένιι Etl, ει, Iιέο(!:-'
πι'κνοϋ σιρώμαΤlJς j=},ωι)ΠΙ'llll\,/"I', (ιIΊI\,ες ιί!;
καύσψfl'; ί'λη ετίθετιι εκεί.
'Η eπ(χωιης κ(ι·ι έI·ιιn,O<ι είl'(tl ιιεγιστη ,"ΠΕΡ-

Ei". 8,
μόλις

;) μέΤΡα/Ι' ε\, Φ τό στερευν έδαφο-:; ενΟα
ΗΙ θεμέλι(ι τού ·Qδε(οl' iizol1ITl βιίθο; Li ](2 μέ
ι:ρα. At οΙκίαι αυι:ω , (;,; εικάζ(ψεl', θiι &νηγέρ
θησαν

(1455)1

πασω

Ίίι:οι

μετiι

lϊTL

Πι\'

{ίλωιt{\,

τιϊΗ'

-, -.-.
.

'λθην(,ιν

τοuρ·l.uκρωίαc. Οί χάι:οικοι
n;n' πειρατιί)ν και:ιι

_._~.,-.,

n'H' 'Αθηνών fX φό60,'

ΕΙ,.,

Ei,.. 9.
ι:ούς χρόνοι'ς έκείνους i'ι\'αγκάσθησ(ιν να συ
σπειρωθι7Jσι περΙ ι:ην ΒΔ ·.ι.αΙ ~;Ι ι:ης Ί\κροπό

λεως πλευρό.ν καί περιφρ~ωσl το μέρος έκείνο
δια λίθων J,ηφθένΙ:α/1' εκ πανι:οειδών άρχαίων
μνημείων. Τοϋω έγένει:ο και:άδηλον οι:ε μετα

lOa,

6αί\'1J1'Ο(Ι τι'ι Ο μέτρα· προηλθΕ δε εν μέρει εκ

n""i)v ι(πο των κλ(τ1iων της 'Ακροπόλεως Υ.ατερ
χομένων χωμάτων, &λλά και κατα το πλεί:στο\'
ομως ;(((ΤF.χ,ύοΟη δ χω(1Ως fιί'τος εκ των της
άνασκαφης τού ΛΙΟ\'llσl{tκοiί θεάΤΡΟΗ (τι!> , fo.(i,:?)
άπορριφΟέ\'τι,lι' fΚf.ί Υ{ο)μ{ίτω\,. 'Ο πυκ\'ος 0('1'111·

την &πελευθέρωσιν njς Έλλάδfl{; ίίνεκ(ιλι'φθη_

ΕΙ".
Ει,.,

10β.

10.

;-;tOIII',; {οι' Τ!('I!'''1!'~ τω:τ!)" τ~; π/,λειι\ι;: Ι:,ι;: Υ.ω
σω'

ί,πίο Τ'Ι Χ4,)lιιιι:α ί';'τ'ιί'l)α ι:ειχίσιωτα και

4ϊχετοί και πίθ4'1 'καΙ έστιιlιl' ίχνη (Ο·ρα' Πιττπκη
mΗιείωιtll· εν .\Iι~ Ι-Ι;Ί2 φ"λλ. ::11). Κω ίH(~:'
παρετtllnΊσαμεl'
τ,)ι"ιτο ~I' τ~1 (ί\"(((jκωriι 101'

νδείοιl, "Οθε\' έκ φrίΙΊιll' TIjc λlll({.1Ι·4ψέι'll; τιίΗ
πειρατείας

ΠΙ'I'ωκίοΟII

1')

ΙΙΗ)11:: τοί,τ(Ι ΚΙίΗ( Η.Ι

1:-' l1ίΙ~"'H. 'Κ:τίση,; ρί:ι.Iί!·'~'I: Χι'( h,;" ,iOl'\fnl1!
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τυι' Β )ιεροι': 1;1: .\,:~I(IAI;J.r.,,)-;, ~ϊπερ 01Ίμερfl"
y.~'f;r", jIi,i;-" /.,({,··,'~·ίTI' ί·;;;, 1ίj,; ((ΡΙ"ΤΟΚ(ΗΙ
τι"" . li:' ι'·.: ~':Ι Ι'" ,-,Υ,VΧ('Ιt{ω..; ΧΡΙ)I"f,ιlς xui
,,','.'..

..

ι),.'"

·1

"'τ')

"'!"<~Ί"'"

'

'''''''.,
.. ,,'

ιψ

. ".

}ΠI!\'ΙΙ('lι(1τlν Τlίί,

",.ι "ι',,,,I'

'τ" <ο.".': 'Ι"
,\ ΤΙ· .11/.11

1."1

.ν

τ!ι

1~21.

,

ιιρχιιι'ι.

.. '11:'\· 1\l,οlιllηl"..ιίι.j\'
')'11""1' τοί' ';ιπτ::ω·;
•"

ιο

Παράρτημα τού ΆΡ7.αιολογι:ιοίί ΔΒλάου

πραγματεία

ήμών ,(Die Denlel1 von Attika
Leipzig 1886 σελ. 257) άπεδεΙξαμεν.

j

Έκ tijζ έφετειvijς δ' ΙΙνασκαφης έ6εuαιώthι

μΗ' πλέον κ«ί περ! τοίί άκρι60iiς σχήματος του
'ι:;!δείου, όντος τετραγιίη'ου και ο'δχι περιφερους,

1919

κ6,,« λέyειrlJoαι ΥΒνΒσ6αι καΙ μ.Ιμημα τ;ψ;
βασιλέως σΚ'1νης, Ι,πιστιtτ;o{ίVΤO!> καΙ "'OύΤ~
Πεeικλέοvς».
ΤΟ οίκοδόμημα τουτο, &ς λέγει ό Πλoύrαρ
χος -ητο παραλληλόγραμμον δια πολλών κεκο-

Ei... 11. ΖπόνδυΑσς κίο>'ος i", tOi' '!Jδεlοv .ου Πtli!,κ.ι~ΟΙ'!i, έφ' o1'i d.ναιJ.ημαt,κη Ε'Ι<Υεαφή
εις 'Αeιοβαe'ά .. ην.
&ς 'δπεt(θετo ύπό των κακώς έρμηνευι,ντων τα
του Πλουτάρχου. Καθ' ήμας δ Πλοι;ωρχος
(βίος Περικλέους 13) πoλiι ορθώς λέγει: ... Τό
δ' "(Μείον, τjj μεν lvτύς δια-f,έσει .ποΑ:ύεδ/?ον
καΙ πoλύιnυλoν, 'Ifj δ' έeέψει .περικλινές καΙ
καταηες εκ μιας κοevφ7Ίς nεnοιημένο1t, εΙ~
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σμημένο\' στύλων, οιτινες εοω καί εξω της σκη
νης, συνάμα δε και ύπερ τος σειράς των εδω
λίων κατα QΙ'θμόl' ιποας περιθεQύσης τον περί

βολο\' (πρδ. Βιτρουυιον Υ. () 4,), μ6νην δε
,,(ΣΤα. "ην κορυφήν 7)το περικλινές &nολη)'ο1'
εΙς κωνικόν σχήμα όμοιάζο" πρόι; τηιο σκη·

Πο(!ά(!τημα ,",oi'ι 'Aρχαι.oλoyικoiι Δελτίον

v1),.

του Ξέeξοvι ένtεύθεν δε καί

εν χλείοιι

παρέβαλον

01.

κωμικοι

την Υ.εφαλην τοϋ

Περι

κλέους πρός αύτό.

Και

εν

τ~

έπι

νομίσμαtOς

εΙκο\'ιζομένφ

'Qδεί(9 (Ε'ίκ. 13) παραnιρείται ση παριστq: τε
τράγωνον στοαν μετα κιονοσtοιχίας γύρωθεν'
μόνον δε προς τα ανω συγΥ.λίνει ή ξυλίΥη α{ι~
του στέγη άπολήγουσα εις κωνον. Τοιούτον
σχϊϊμα άπεκάλυψαν -ίιμίν αl. άνασκαφαι ηίΟΙ

Είκ.

περ~θεoμένην

δια

δε τη όρχήστρα θα υπηρχον μόνον ai εδραι
τ.ων μουσικών, fu; βλέπομεν ~ν τφ μικρφ θεά
τρψ της Πομπηίας (πρβλ. Ιν

Baunleister Denk-

εΙκ. 1837), δι' δ και δ Πλούταρχος κα"
λεί αύτο πολύεδρον. Κατόπιν τούtων δυνάμεθα
να άναπαραστήσωμει' το σχήμα τού Ώδείου,
tltOI: επι τού διαζώ.μαtOς δπερ διαθέει γύρωθεν
την σtoαν και ~τις εσχηματίσθη δι' άποκοπης

maeler

του μαλακού βράχου όριζοντίως, εκεί ύπηρχον

12.

λιθ(νων

κίονες, οϊτινες ιΊ πε6άσταζον ττιν σtέγην, σπισθει'

Ή αποκάλυψις τ/ς στοας ταύτης και Τι κωα
μηκος '(ης κορυφης του κοίλου, ητοι της γραμ

τών όποίων !ισαν αΙ οειρα1. των έδωλ(ων δια
τονς θεατάς, άκριβως fu; iv "(<9 Boυλευτ/ρί~
της Πριl]'l!ης.

otOav

τεtράγωνoν

11

1919

κιόνων.

μής της άνωτάτης σειρας του διαζώματος διά

Προ; η1ν Υ"ώμην ήμων ταύτην συνεφώνη

ταζις, ώς ε"δομεν τοϋτο έκ των !ιέχρι τουδε

σαν καΙ 01. έπισκεφθέvτες τος άνασκαφάς ήμων
άρχαιολόΥΟΙ καθηγηtαι κ. Ή. Kttackfuss, Κα6,

ανασκαφέντων και αποκαλυφθέντων τύ')ν δύο
α(ιτου πλευρων,ίίτοι τfjς βορείου και τής δυτι

κης, συμφωνοϋοι πληρέσταΤf( προς τα ύπο (ου
Βιτρουβίου λεγόμενα περΙ. τ/ς εσωτερικης α-f!
τού διατάξεως.

ΤΟ κοίλον δε" 1~lΤO άμφιθεαtρικόν, άλλ&' τι
'(ράγω,'ο", 'Όθεν επειδή μόνον μουσικαΙ παρα

στάσεις

εν

α(IΤ(Ρ

ltE}.oUvtC',

φα(νεται

ΟΤΙ

ιιΙ

έδραι δεν ;jσαv ως εν εοις θεάτροις, ήμικι'κλι

κως διαtεθειμέναι απ6'((ντι της σκηνης, άλλΟ:
κατελάμ6ανο\' π Ίσαν
γύρωθ~"V σ,ο&\·. 'Εν

ttl"

υαδίας και Όρλάνδος.
l\·lετα tιt 'όφ' iΊμων εκτεθέντα, δημοσιεύομεν
παρα πόδας οσα εύηρεση'Ίθη νά γράΨη ό φίλος

συνάδελφος και άρχιτέκτων κ.

Α. Όρλάνδ"':;

περ1. του Ώδείου ήμων, επισκεψ&μενος καί μετ
έπιστάσεως ύπο άρχιτεκτονΙΚ11ν εποΨtν μελεη!.

σας '(οϋτο: <iTb οΙκσδόμημα άνηγέρθη εν μεΙίt!
εντος και εΥ μέρει επι του φυσ,κου π<':τρώμα.
ως, όπερ ΚΗτα .ην ΝΑ της 'Ί".ίιροπόλ:>ω; γ"ι
,,(αν τυYΊ.άνε~ ";.ι. εΙναι σεσα&ρωμέ'Ι;1 μ(ίργl'.
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Παράρτημα τοίί Άρχαιολογικοί Δελτίου

IJ
Ί:i:πωφεl.ηθέΙ·τξς

0]\' ιruσΙΚ;ll' κλιwν

TOt' έδά

φους <ί\'έφξα\' δια καtαΤOμης τοϋ βράχου μέγα
όρθογι()\'ιο\' πιιραλληλεπίπεδον, Ωυ αί άκρι6είς
διαστάσεις καθOρισOήσOI'fαΙ είιθ&ς ι~)ς xrnaarii
δυ\'ατ;] 1'1 άφαίρεσις τη; παρα το ΝΔ πέρας

~ Υον

Έξ

1919

ά\'αυαθμι;'\'

Β

r;φlll'ς

O,4U;) χαΊ

ΠΙ(Υ.ους Ο,ί6 %εψέ\'Ι\υ κατι! 0';11:1 έσΙ"Ηερο\' ωϊ,
έ;ωτερι%ου χείλοιος τι]; ε;'θι'ι·τηρία;. Οί "ίσοι,
έξ ι\", ό (ίI'αβαιJμός σι;γκειτιο. εΧΟ1',ΙI τους μll\'
πλαγίους

άρμούς καλιυ;

μότrΟI'Τ'(ζ.

ά\'ώμαλον

11]1'

δι' d\'IltJI'ΡO;JaEΙOJ':

δε πρ,ισΟίω'

cll,!-

ιϊμως ~:τιφJ"ειαν

'.

~ 3"". 'Εξ όρθoσnιτι;ι\' Ι', κειμέι'ι,ιl' Χ(Ηίι O,i:<!
εσΙ!Jτεροl' τι')ι' {ί\,α6ι(Ομ,7Η·. 'Κι rf;JI' ίιρθuι:πα
τι7.ι\' είς κrιί μ.-)"ΟΙ' ι'ιεσt~θtl Xfnu χ,;)ρα\" (j τη;
ΒΑ γα/\·iας εχο" !ιηκη; 1,:).-:;, ;''1'0; 0,\)7 Κ(Jί
πάχος

tl,-l-t (αί διαστι(σεις,
ΑΕ t915 μ", δi·;Ι' ~'ί>'αι

αΊτι\'ε.; ι(ναφέρο"ται

ε\,

ίαρι6εί;). Ψέρεl δ':Ί

όρθοστάn]ζ οι'τος πρ\.σπεφ\')':Ας (O,u1;""» TμiifIft
του καθέτως ln' αί.τιJ\' lιιJQUt'\'ro; σκέλο,'ς του
ΕΙ ...

13.

Τό

roίχου, δσrις €πεςετεΙ\'1'f1J κιnά τ€ ΤΙ}\' ΒΑ καί
Β .... πλευρu.\, {υς Οl'\'άγεται εκ της π}.αΤFία;

'.!..Μείον ""ου Περ ... λioυι;

ri1\'

έπί νομίσματοι;.

επιχι~σεως•. "Πρό; το παρόν έκ ται\' πλει'ριίη'

της όηθείσης όρθογωνίου σκάφη; απεκαλύφθη
σαν δια τω" άl'ασκαφω\, ή ΒΑ και μέγα μέρος

αl'αθΙ'l)(;lσεως ΙΊι' φέρFι ίι ο/!)ζόιιηο; υι;Οοστα.
τη; έκωέρωθ€I', ijΤOI fπΊ ttJ; ά\'ατολικη; αυτου
πλευράς :ωί επί της ~I]θείηη; ι1ποφι'σεως. Τύ
άκρισές ιΌψο; του τοίχ,)ιι δη γιl'ώσ;ιο!ιε\" διΙ>η

280

άλλοι ά\,(:ιτεροι ταΗ' όρθοπτlΗ"lΙ' δδμοl δέ\' πε
ριεσι~θησαl' Eil'αI υμως πιθα\'ιίιτατ<Η' ,οίη (Μ

"Άμφότεvαι α1 άποκαλυφθείσαι πλειιραί τού

ε;ΙΥ.\'εΙτο κ'nιι 2,-f5 (il'ιo Τl1ίι άl'αt)nθμοιl ί'jτι,.
μέχρι της όριζο\'τίως ι~ψιιλισμέ\'I!ς r.πιψαηίάς

της ΒΔ (τό οίκοδόμημα αποκλίl'ει
από τοϋ μαγ\'ητικο\ι βορρα)).

κατα

ίιηθέnο; όρθογ('JI'ίου εΙναι έσωτερικω; fίTEI·bE-

tOtl

βράχου, ϊιτις ,Ι.τΕτέλεl

τι) '-'Η,lζι,)!l(ι.

Κt'ριvς

σκοπό; ,1Jί' r"fϊ.")' llru ιΊ επένδυσις
ωίι /iQfiZ()\' f,π,ιτερι%ως. ου fIi]" άλλα
;(α'ι il Ιοι'γκράτησις τω\, χωμάτων, δι'
ιί l \' €π-ληρσίι\'ΤO τα μεταξ& τοίχου και
βράχου κεl·α επειυγχανετο ίl όριζο\'
Ηότης τοίί έδάψους TOt. ;~,20 ευρέος
διαζ(~ματoς. Φαίνεται δε μrίλι(πα [;τι

δια το άσθηές πάχος rni' έξεταζομέ.
"ου τοίχου (0,425) ;ιατεσκευάσθησαν
αί κατιλ τόπους (δ - t3 μ.) σ(l)ζόμεναι

ΤΟΜ Η

ε

rKAPt

Ι Α

ένισχ,'τικαι άντηρίδες

(0,46

+ 0,(0)

αί

€Ισι.ωρoί'σαι είς τό σι'ϋμα τού βράχου.
Etς τας αnηρίδας δε ταύτας, ώς δει

ΚΙ'ύει IΊ ιί\'τεστραμμέ\'η α\'αθύρωσις,
και (ιποτομη

1]\'

,;,fροι'(ιιι'. Lυνεδέ()νω

δ' αί άηηρίδες πρός τοίι; λίθοι'ς τoiί
Εί...

14.

Π~ρί.. λειoν

"j]Jeio ...

διψέ\'ΙΙΙ ()ι(( τοίχου εκ σκλιιρ,)[> .1/'ψολίΟοιι :{Ιλ
ι)ιφ1;ψlγμέ\"()ι' με!'! Κ(lt'f1τιιλλαnl· ιί(J(;ε,πnί.ίθοι'.

Ό τοϊΖος απαρτίζεται fX τι7,\, έξη; μερι7n' •.
, I"V. 'εξ είΊ(ίι'nη!Jίιις Α (;;ρα είκ. τομης τoίi

χtιρίιιι') lί;;: ί] ,'(ι'ι,) έπlιριΙ"εια ίΊπερέχει (ΕΙκ,

14-)

\'υν της έπιφαl'είας

της

toi'i

σιερεου έδ,ίφι)\'ς

σ;,.ιίφt]ς (uρχtJιΗΡΙλςj) κατά n,OEι .. 0,07, πιθανι;ι
τ(ιτα λόγφ αφωρέσεως ΤΙ;,,' π;'ιικιί'Jν δι' ':1\' ΟίΑ
ίιτο πιίλαι {] ι)(Ι;(Ιιστρη έσΤ()(Ι.J!(fl't]' ,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:40:41 EET - 44.207.124.84

τοίχου δια ΧΟ"δραΗ' πειοσ,(ιιμω\' "υ,,
δέσμων ώl', (~ι; γ\'ωστόν, χρησις (lπο
κλειστικη\' εγί\'εω κιnα τοί'ς ,~ιω!H(Iχους μιiλιστα Ζρu\,u,'ς '.
~ Ι(ατ« τι]\' εξωτερικι}ι' γ,)αIΨ;11' ωύ δωζι:ι
μαcoς

αl'ε,'ρέθl] σ€lρα λίθ(ι)\' .:\

;'ψοι,; σ,-ω.-)

καί πΙ.άωυς O,~)O έr.cJι·ω.J\· {Ου; άρ!ι,,\',:; κιι!,(7ς
&ρμόττο\'τας και μίΗΙ' ;ιι),nίιι' H'JU, τι]\' πριι
σθΙαν Επιφάνεια", 0'1 λίθοι οί.tOι δύνι(νται ιϊρl
πtα ι,α χαρι,κιηρισθG.ιc;ι\'

(Έπl

τω\, λ(θων

ώς έOιόλια~.

Δ βαίνει

0,47

εσιόΗψ';

τοίχος Ε μεταγε\'€στέρωl' χρό\"(\JΙ' έξ

ciQYCJ" τα

Πqάt!τ/μσ. τοί ΆQχaι.οJ..oyιιcοiι Διλτίου

πολλά λίθων, άντικατασrήσας κατά πάσαν πιθα
νότητα d:Q1αιόΤΕρον (οίιον έν τη αύήι θέσει
εύρισκόμενον ού λείψανα συμπεριελήφθησαν lν
Iι'Ως έν -ι:φ ανω διαζώμαη, οϋτω καί κάτω
περΙ την δρχήσfραν εΙμαι βέ6αιος ση θά ύπήρ.

nQOtXfaaLV

και ην έπενδεδυμένος

(ων

ει

...

εΤναι .άνωμάλως λελαξευμέvη, τόσον μάλιστα
πολύ ώστε, λαμ6α,'ομέ'ι"1jς ύπ' όψιν τής έπιμε
λείας μεθ' ;ις έξετeλέσθη το οίκοδόμημα, άδύ.

νατον "α παραδετ.θι';'ιμη· δτι προωρίζετο "ά εΤ.
ναι όραrή. Θά νπηριε 1.I)[ΠΟ" α,'ηΥκ(ιίως προ
aίIrijr; σειρά ης i.ιθων, δι' οί>ς μάλιστα ύπιίρχει
και προσφορώΤ<ΙΤΩν θφέλιο\', Ij αλJ.ως ύΠΕ(16Ω.
λικως (10,58) πλι(πίll ευΟuνηιρίιι Α. Ί'ύ iiψος
τ/ς Ιλλειπούσ-ιις σειράς έδωλίω\',(ι;-'ν εύχολοιιάιη

ή καιά τούς μεταγε"εσιέρους

xeUI'our; αφαίρεσις

;j

δι' ύμηττLων πλακιο\',

(ί"ωθε,' δ' ηρχετο εΙς πλάτος 1 ι/~ μ. περίπου τι)
διάζωμα η δ λεγόμενος περίπατος οπισθεν δέ

λίθων Β, n)ν βε6αιότψά μου δε στηρίζω Ιπί
των έξης κυρίω~ λόγων: Ώς εΙΠον ήδη, ή και

σήμερον άρατη έ~ωτερικη σειρα τών λίθων. Β

ι

6ες σμως nAdfoς aiJfWV (πάντως έλασσον (ιίn'
0,58) άΥνοείfαι, ώς αγνοείται καί ή διατομη
autWV, ην Ισχεδίασα δι' ΙσηyμέVΗς Υραμμης Ιν
τφ διαγράμμαη δμοίαν πριΊς την των θεάτρων ...
Ό βράχος ~ν λαξευμένος εΙς 'Ηψος 3 μέτρωl'

ΤΤΙ άνακαfασκευί'i~,

χον έδώλια καί δή κα((1 την

1919

ύπηρχον τα μαρμάρινα έδώλια. ΤΟ σύνολο,' τ()ύ

κηρίου

Ικαλύπτετο ύπο

Πiς ξιιλίνης

στέγης,

15.

ςιούσης σχημα σκηvi'jς, ώς είΠΟμΕ\', κατ' άπο.
μίμησιν τής του Ξέρξου,
Καί τά μέν άνωτίρω βάθρα τά πρός τόν
βράχον δεν ΠΕ{)lεσώθησαν, ώς μη lιαλυφθέντα

ύπό τl11\' άπο τiίς 'Ακροπόλεως καταφερομένων
χωμάτων, έλπί; δμως ίιπάρχει, δη τά κατώτερα
τά πρός Α και Μ έδώ).ια θά ε{ιρεθωσι κάτωθι
τ6)\,

προσχειμένων

οίκιων,

(ι~ν

άπαλλοτριωμέ.

ι'ων καί χατεδαφιζοιιέ,'ων, θά Ινεργηθϋ συσrη
μαηκωτέρα άνασιιαφή μέλλουσα να δικαιιόιtη

λόγφ ιης πανιελούς έλλε(ψεως συνδέσμω,') ;IT(l

ήμιίς έ\' τη πρoσπαθε~

0,405 ιtκριβώς δηλαδι} ιιίσον όσον και (Ο ί~ψoς
t6J\' έδωλί.:ι>ν Δ τού "ϊ\'(·ι διαζ~ματυς. ΤΟ άκρι.

(οίί Περικλείου 'qδε(ου ύπερ ο» τόσα έΟαπ(ί.
νησεν ή Άρχαιολογικη Έταιρεία.
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Παράρτημα τοί

Ά(!Xα~o)"oyικoiί

Ταύτα έ\' συνόλω ύπijρξαν τα μέχρι σήμε
ρον ίκανοποιητικά αποτελέσματα της πενταε·
τους άνασκαφης ήμων ώς προς το σχημα καί

την έσωτερικην διάταξιν τού 'ιΊδείου.
ΕΙχον γράψει τα ανωτέρω δτε εσχάτως παρε·
πιδημών ~ν 'Αθήναις δ καθη.,ητ/ζ καί άλλοτε
διευθυντης τοϋ Γερμανικού' ΑρχαιολΟΥΙΚΟV 'Ιν
στιτούτου κ. Dorpfeld καί επισκεφθεlς το οίκο
δόμημα συνεφώνησε με την γνώμην ήμών στι το
ύφ' ήμών άνασκαφέν καί εtς φως έλθον οίκο

δόμΥ)μα είναι οντως το 'Qδεiον τού Περικλέους.
<Η γνώμη τοϋ διαπρεπονς άρχαΙOλόγCΙ\} βαρύ
νει πολυ και δύναται να θεωρηθ{Ί αiιθεντ(α ώς
προς τα άΡΧΙΤΕΚτονικαζητήματα, δια τουτο παρα·
θέτω ενταύθα περικοπην της πρόο; με ύπο6λη

θείσης βραχείας εκθέσεώς του (tις καΙ σχεδιά
γραμμα (Είκ.

15)

μετα σαφών παραΤ/ΡΙ1σεων,

ας φιλικώς μοι ύπέδειξε.~H έ'κθεσις ην μοι άπηύ

θυνεν δ κ.

Dorpfeld

εχει

o{jtro:
Athen den 6. S. 21

1919

Fundamente werden Sie finden, wenn Sie
etwas ticfer graben werden.
Ich gratuIiere Ihnen dazu, dass Sie ίη der
Tat das Odeion richtig gefunden hatten.
Ich glaube, dass Perikles nicht nur das
Odeion gebaut, sondern zugleich auch das
offene Theater geplant und angefangen hat,
das spater νοη Lykurg vollendet wurde. Ετ
\vird auch schon den jίingeren Tempel des
Dionysos geplant haben ίη dem das Bild
dieses Gottes νοη AIkamenes stand.
ΜΗ fwst~tl G,.iiss~"

Wίlhelm

"Ήδη

Dorpfeld.

έναπόκειται πλέον τfI Άρχαιολογικη

Έταιρεί~ ή

περαιτέρω έργασΙα δι~ έξαγοράς

τών παρακειμένων οίκιων δπως έπεχταθΌ ή

άνασκαφη :προς ΝΑ καί ο{ίτω άποκαλυφθ!Ί
προς τψην τijς 'Εταιρείας τελέως το πρώτον

εργον

rou Περικλέους, το έν ετει 456 π. Χ.

Φκοδομηθέν, εστω καί εν έρειπιακil καταστασει.

Lieber Herr Kastriotis

Es freut mich sehr, Ihnen mitteilen zu
konnen, dass Ihr Bau, den Sie ausgegraben und gefunden hatten, wirklich das
Odeion des Perikles ist Ι Der Bau hangt
mit denl Theater zusammen und ist wahrscheinlich ein sehr grosser viereckiger Bau,
dessen NW Ecke auch schon bel<annt war
und ίη den Zuschauerraum des offenen
Dionysos-Theater einschneidet (ΕΙκ. 15).
Das Odeion war ein bedecktes Theater,
das unmittelbar neben dem offenen Thea~
ter lag, ίη iihnlicher Weise, wie ίη Megalopolis das Thersilion, das vermut1ich nach
dem Vorbilde des Odeion gebaut war.
Sie haben die Nordost-Ecke des Baues,
die Nordmauer fast ίη ihrer ganzen Liinge
und wahrscheinlίch das Fundament des
ostlichen Einganges aufgedeckt. Das Fundament des west1ichen Einganges ist schon
frGher beim Theater (bei Β) ~efunden \νοι·
den. Nordlich davon steht bet Α noch eine
Basis ίη situ. Die Umfassungs-mauer des
Odeions war nach dem Felsen hin dopp"eIt gebaut und beide Mauern waren durch
Strebepfeiler verbunden. Sie haben beide
Mauern gefunden, die aussere liegt ηυτ
anf 110herem Niveau.
ΙΙl1 Innern de$ Baues \\'erden ebenso \vie
i111 Thersilion, ,"iele Siiulen gestanden haben, die viel1eicht aus Holz hestanden. Die

Διιλτ'ου

Άθήνησι χαιό Ίοι;νιυν
Π.

ΕΡΓΑ

1921.
ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ

λΝλΣΤΗΛΩ:.εεΩΣ

Πλην των έπί της "Ακροπόλεως Εκτελεσθεισών

έργασΙιlJν άναστηλώσεως ενηρΥήθησαν κατα τα

ετ/

1915, 1916 καί 1917 δαπάναις τον Ύπουρ

γείου ri'\ς ΠαιδεΙας καί αΙ κάτωθι Εργασίαι στε
ρεώσεως.

α') Έν τω ΏιολοΥlω ~oυ

Ά"όeοvLHov

KtιIIήo~oυ. ΣκοπΟι; της ένταύθα έργασΙας ήτο

ό καθαρισμος καί ή στερέωσις τijς ΗωνΙΗης στέ
γης τον μ'·ημεΙου. Μετα την άπομάκρυνσιν τών

παρασΙτων φυτών, &τινα εΤχον άφθόνως βλα
στήσει επί της στέγης ταύτης, άπεφασΙσθη να
άφαιρεθη καί ό επί τijς κoρυφijς τού Ηώνου
επί τουΡΚΟΗρατίαι; κατασκευασθείς μέγας έκ κε·
ραμοκονΙΟς κόμ60ς, ό προφανώς τουρκικον κε·

φαλόδεσμον (σαΡΙΗΙ δερ6Ισου) άπομιμούμενος

(Είκ.

1). Ή κατεδάφισις δ' αϋτ/ εγένετο δπως

τοποθετηθη εν τη άρχαΙ~ του θέσει το παρα
Stuart καί Revett (AntiCJuities οί Athens
εκδ. 1913 πίν. ΙΧ) είκονιζομενον ΗορινθιαΗον
ΚΙΟ"όΗρανον, το φέρον ποτε - Ηατα Βιτρού
6ιον (De architectura Ι, 6) -τον μετα ραπΙ.
δος χαλκούν ΤρΙτωνα, δπερ Ηαταπεσόν, τίς οΙδε
πότε, άνΤΙΗ(ιτεστάθη δια ιού εκ κονιάματος κόμ
βου, δταν το μνημείον μετεβλήθη υπ!> των Τούρ
βων εις τεχέν, γνωστον υπο το ονομα ΤΕΗες τού

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:40:41 EET - 44.207.124.84

ΠαQά{rtημll τοίι 'ΑΡΧllιοΜιΥι'Ι'Cοί Δe1τwv

Ι[)

1919

Μπραtμη ι. Τοϋ κιονοκράνου τούΤΌυ σ4>ζεται

ροϋ κινδύνου, δν θα διέτρεξεν ή εύστάθεια του

δ1!oτvχώι; μόνον τό κάτω ημισυ, συμφυει; μετά

κορυφώματος. Σημειωτέον δ' δμως, δη αΙ εΙρη~
μtναι ράβδοι δυσκόλωι; ησαν έκ τών κ~τω όρα
τα~ ώς δέν ητο όρατος καΙ ό άμελώς είργα~
σμένος όκταγωνικος κορμός, έφ" ού βαΙνει το
κιονόκρανον. Περί '(ούτου πεΙθεταί τις αν προε
κτεΙνη την κλΙσιν της σtέγης μέχρι του κιονο
κράνου. όπότε θα 'ίδη δτι ή συνάντησις τελεί-

τμήματος &μελώι; είργασμένου ό1ιταγωνικου κορ
μού. Παρετηρηθη νυν δτι έπΙ τού κορμού τού·
tO\l, καί δη χ.ατά τέσσαρα σταυροειδώς διατε
ταγμένα σημεία εBιiηνται τόρμοι διατηρούντες

ετι Ίχνη σκωρίας. 'Αντιστοίχως δε πάλιν έπΙ
τεσσάρων ~κ τών τριγωνικών πλακών τών Δπαρ-

..

ΕΙκ.

1. Τοv/?κικοv κορvφωμ-ο του ώρολΟΥ{ΟV.

ηζουσών Πιν στέγην, εϋρηνται όμοιοι μεγάλοι

τόρμοι. Έκ τής συμπτώσεως ταύτης συνάγομεν
δη ράβδοι σιδηρα'ί '6πεστήριζόν ποτε, δίκην
Δντηρ(δων, το doΠOtEλOiJv το κορύφωμα της στέ

γης, &στήρικτον δ'llλλωι;, κιονόκρανον. Έπειδή
δ" ~ παρουσία σιδηρών ράβδων έξωΤεΡικώς τε
θειμένων ζημιοί το κάλλος τού μνημείου, πρέ
πει νά παραδεχθώ μεν, δη α1 ράβδοι έtέθησαν
πολυ

,

μεtαγενεστέρως,

κατόπιν

βεβαΙως

σ06α-

"ΟΡIl ΚllμnοVρογλου:ΙΟtΟΡ· τών Άθη\'αΙων Α'

160.

ται άκρι6ως

κατα

τό άνώτατον

σημείον

του

κορμου.

Μεταςυ τών έν τη ά\'ασκαφη της ρωμαϊκης
άγορας κατεσπαρμένι:ι.w τεμαχΙων &\'ειιρέθησα\'
καί τρία μάρμαρα άνηκοντα εlς το κυκλοτερές

θωράκιον, δπερ περιέβαλλε τΟ έν τ~ εσωτερικψ
τού πύργου ώρολόγιον. "Οτι τα τεμάχ'ια ταυ,"
Δνιικουσι πράγματι εις το εΙρημένόν θωράκιον
έςάγεται ο{ι μόνον εκ της συμπτώσεως της χαμ
πυλότητός των προς την καμπυλότητα της έπ,
του μαρμαρΙνου στρώμαtoς τού πύργου λαςει'-
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θείσης πρός ύποδοχην του θωρω,ίου αυλακος
οί Atl1ens ε'Κδ. 1913 πίν. VIII),
&λλα κα} εκ τεμαχίου μαρμαρίνου εμβόλου σφ
ζομένου επι ενός των λίθων και αριστα πρός
τας διαστάσεις της αυλακος άρμόττοντος. των
λίθων εΙς αν1]κει εΙς το ανω καΙ δύο εις τό
κάτω μέρος του κιγκλιδώματος. Έξ ούδενός
δμως δυνάμεθα να εξαγάγωμεν το δικριοες δλι-

(Antiquities

1919

6 ') Έν τη "Πύλ'[j -εής Άρορας» (Αθηνας
Άρχηγέτιδος). Ταύτης συνεπληρώθησαν δια σι
δηροπαγους κονιάματος αποκεκρουσμένα τινα
tμl]ματα των ραΟδωτων κορμcον τό)ν δύο βο
ρείων κιόνων (ΕΙκ. 3), στερεωθέντα δ' &'ν8ΤΟ
ποθετήθησαν μέρη τινα τοϋ θριγκοϋ καΙ τοϋ
αετώματος το ,ωρυφαίον γείσον (ΕΙκ. 4).
Υ') Έν Φοιλήρφ. Ένταύθα εστερεώθη καΙ

Τ
Ι'Ι

9

\7 \ /

r
t\ V

/,1\

\ <\
/

,

,

1\

V /

\

ί

/

\

\ / /\
/ ' \ \/ ι
\
/

1[
ΕΙκ.

2.

Ι
\

/ 1\ \
1

Ι \~

>1\
---

Θωράκιον εκ του εσωτερικου του ωρολογίου.

κόν υψος, δπερ, κατα την εν το) συνημμένφ
σχεδίψ (ΕΙ,ι. 2) συμπλήρωσιν, δυνατόν να ητο
0.\)0 μ. Τό θωράκιον απομιμούμενον δρύφα
κτον εΤχε την επίστεψιν ήμικυλινδριιιήν, τα καθ'
Εχαστον δε τεμάχιά του συνεδέοντο ανω δια
συνδέσμων πιομόρφων.
Έν τέλει της εργασίας εγένετο παραπλεύρως
του μνημείου πρόχειρος συναρμολόγησις των
σφζομένων τεμαχίων τού θριγκου του ΒΔ προ
στΦου.
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ίιπεστηρίχθη τμη μα τοϋ φαληeιιωϋ ΤΙ διαμέ
σου τείχους αριστερq. τφ δια τού σιδηροδρόμου
μετα6αίνοντι εις Πειραια, Το τμήμα τούτο του
τείχους (ΕΙκ. 5) εΙνε το μόνον λείψανον, οπερ
διεσώθη κατα το μέροι: τoVTO μετα την εκ της
διελεύσεως των σιδηροδρομιχων γραμμων επε
νεχθείσαν καταστροφή\'.
δ') Έν ΔελφΟίς, πρός επαναφοραν λίθων
τινιον τού ενεπιγράφου πολυγωνικού τείχο,'ς εΙς
τΊ1ν χανο\'ικην αί,των θέσιν, αφ' {ις είχον εξω-

Παράρτημα τoiί 'AΡXαιoλoyιxoiί Δελτί(lν

17

1919

σθη εΊτε λόγ~ σεισμών, εΊτε λόγ~ της ωθή

θείσα πλά~, ή άποτελοίίσα την κλείδα της θό

σεως τών οπισθεν χωμάτων. ~Oμoίας

λου. Τέλος εκαθαρίσθη

φύσεως

το έσωτερικον

τοίί τά~

άνά

φου, έφράχθη δ' I~ είσοδος αυτοίί δια μεγάλης

λημμα τ/ς Μαρμαριάς, οίίτινος άνφκοδομήθη

σιδηράς κιγκλιδωτης θύρας, σπως έμποδισθ!) ή

σαν καταπεσόντες

περαιτέρω χρησις τοίί τάφου ώς στάνης.

εργασία

εγένετο καί διu το 'ίσοδομικον
τινες

δόμοι.

Μικρα

δέ ης

ύπoστήρι~ις επεχειρήθη καΙ εν Τ'!Ί οπισθεν τοίί
άναΟήματος των Πλαταιών άναλημματίφ.

ε') Κατά δε το

1917

εργασία στερεώσεως

ς') Κατα το αυτο έτος άνφκοδομήθη εν Δα
φνίφ 1~1 ΝΑ γωνία τοίί Εξω τοίί περι6όλο\1 τής

Μονής κειμένου παρεκκλησίου, συ\'επληρώθη δε

εγένετο Εν τιi:} παρα το Μενίδι γνωστ~ θο

καί μέγα μέρος τής κόγχης τοίί

λωτφ μυκηνα'ίκ~ τάφφ. Τούτου συνεπληρώθη_

Ό πέριξ τοίί ναυδρίου χώρος, ώς και το έσω

teQoii

(Βίκ.

6).

σαν χάσματά τινα, κατα το ϋπερθεν της είσό

τεριχ9ν αυτοίί έκαθαρίσθl1σαν

δο\! της θόλου τμημα τοίί άl'αλιιμματος, έπανι·

των χωμάτων, ατινα ή άνασκαφη και δ χρόνος

άπο τοίί σγκου

θρύθησαν καταπεσόντες τι\'έ.. όγκόλιθοl Εκ τής

είχον συσσωρεύσει, οϋτως ωστε δύναταί τις νυν

άνωτάτ/ς κεκλιμένης σειρας τών λίθων τοίί δε

να διακρ(νη εύκρινώς τα λείψανα των βάθρων

~ιoυ άναλήμματος τοίί δρόμου καΙ έφράχθη δια

των κατά μήκος τοίί ναού

νέου λίθου ή πάλαι ύπο τιιμοωρύχων άφαιρε.

μάτων.

βαινόντων

άψιδω_

3
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ΒίΗ.

6. "Αφ., .. ον fι, Δα,",ί~ nσ~C"HJ,,·
αίοιι (xo.μηrηρίσν).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:40:41 EET - 44.207.124.84

ΔεΙ"(ίου

1919

ΕΙ .. 7. ΠQ.f/ά{}v,c't' τ-ου ΝΑ

naec.. Hl""lov

-':0. . .cισίι Δαφνioιι.

Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού lIελτΙο'l!

Έν δε τφ . καθολικΦ της αυτης

Μονης, το

19

1919

ζ ') Τέλος εν τφ εν "Αeτ'!J βυζαντινφ να(~

ανατολικον παράθυρον του κατα την ΝΑ γω

της

νίαν παρεκκλησίου απαλλαγεν εξωτερικως των

το

Itονιαμάτων, δι'

ξύλινα, βυζαντινου ρυθμου υαλοστάσια -ι:ου τε

<bi'

εφράσσετο,

αποκατεστάθη

εις την αΡΧΙΚ11ν του Οψιν, συμπληρωθέντος

ΕΙκ.

4.

Ή

flfJl"!

του

Παρηγορητίσσης, ετοποθετήθησαν κατα

1917

τα κατα

XBvrQLxoij

το

1ιατασκευασθέντα

1916

τρούλλου και

των

τεσσάρων κατα

.ης 'ArO€!ί'J.r; από Δυσμών.

λιθίνου δρυφάκτου δια νέων τεμαχίων εκτελε

τας γωνίcχς του ναού τρουλλίσκων. Έλπίζεται

σθέντων επι τΌ βάσει τού σφζομένου παλαιού

στι προσεχως

τεμαχίου, ως η εικων

σις καΙ των υπολοίπων υαλοστασίων l1ΤΟΙ των

7 δεικνύει. Εινε δε το

θέλει

συντελεσθη

iΊ

τοποθέτη

παράθυρον τούτο το μόνον εν Δαφνίφ σπερ

παραθύρων

διεφύλαξεν τον αρχαίον τύπον του δρυφάκτου,

τραπη του λοιπου

δστις .πολυ προσομοιάζει τον του Όσ. Λουκα.

μείον ε'ίσοδος των τόσην ζημίαν προκαλουσων

(υΟ ρα

κορωνων.

οί

Schulz aud Barnsley The Monastery
St Ltlke οί Stires πίν. 10).
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του ανω ορόφου, Υνα ουτω απο
ή εις

το Θαυμαστον

Α.

Κ.

μνη

ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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Παράρτημα τoiί 'Αeχαιολογικοί Δελτίον

1919

.πάντες συναπαρτισθΈVτες έκ παλαιών και αύτόθι

ΕΡΓ"
ΕΡΓΑΣίΑI

"Ν"ΣΤΗΛΩΣΕΩΣ
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ

ΚΑΤΑ

Ή άπό του

ΤΑ

ΕΤΗ

ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ

1915-1917

κεκλιμένα/Ι'

τυ.

ολίγα

γείσω\',

μη

περισωθέντα

καλύψαντι'Χ

τεμάχια

δυστυχώς

πάντας τους όρθοστάτ«ς. Τέλος έπΙ των γείσων

J908 άρξαμένη ά"ασιήλωσις της

ανατολικης προστάσεως tών ΠροΠ\lλαίων συνε

χισθείσα καΊ κατά (ά ετη

άνηκόντων τεμαχίων. ΈπΙ των όρθοσrατων τού
των έτέθησαν

1915, 1916, έπερα
191 ί.

Τίοθη δλσσχ.ερώς KCΙtίX Μάϊον του

Μετά την σιιγκόλλησιν και 'τοποθέτηση' των

ΕΙκ. 1, 'Α>'ατοολικη πρόαΨΙG τοω>'

τούτων της ά\'ατολικης πλευρας έτοπσθετήθη
σαν πέηε τεμάχια σιμ6n', οσα κατέστη δυνα

τόν να συγΥοροτήσωσι &.κεραίάς εΙς μηκος και
πλάτος σΙμας. Έν άντιθέσει όμως πρός τας αί.

μας τοϋ άετώματο.; τα ~\' άφθΟ\'ίι;ι διασωθέντα
τεμάχια της {οραίας δια'ρήτου -δδρορρόης της

n(!onuAaiw>, Π(!Ο t''7G αv .. αnιλώσεωG.

τριών βορείων δοκών της δωρικης δροφης ιΊκο

βορείου πλευράς έπέτρεψω' την εις ικανόν μη_

},ούθησε η έπανίδρυσις τών όριζο"τίων γείσων

κος έπανίδρυσι\' αυτης ως

της τε άνατολικης καΙ της βορείου πλευράς τi'jς

60λίΊ πρός τήν εtκ,

προστάσεως.

Τών

γείσω\'

τούτω\'

όλοσχερώς

νέον εΙνε το της ΒΑ γωνίας, των δε λοιπών

συνεπληρώθησω',

οπου παρίστατο

1

11

είκα/\'

2

έν παρα

δεικνιtει. 'Όπισθεν δε των

σιμών τούτων έτέθησαν τεμάχιά τινα στρωτή_
ρων καΙ κάλυπτήρων κεράμων.

άνάγκη, α1

Μετά Πιν τoπoθέrησιν τω\, λίθωl' του άετό)

ούραί, αϊτινες, έπειδι) οπισθεν έξείχον της ζωο

ματος ηκολούθησε ή ά\·ύψωσις των άπό και

φόρου και δεν ε~χoν έπαρκη την έ'δραση', έσrη

ρού συγκεκολλη μένων φατνωμάτων της όροφης,

ρίχθησαν

εκτελεσθείσα τελευταία λόγιρ της εσωτερικης δια

έπΙ κατακορύφων

σιδηρών

στύλω\',

των κενων των δοκων της όροφης γενομένης

περιβληθέντων δια σκυροκονιάματος.
Έπι τών όριζοντίων γείσων έτοποθετήθησαν
κατα τη\, πρόσοψιν τρείς όρθοστάται

του άνα

τολικού ήμ(σεος τού τυμπάνου τού άετώματος,

άνυψώσεως των τεμαχίων τoiί άετώμrttος. Κά
ΤΟψιν

των

συναρμολογηθέντων

φαnωμάτων

μετα τήν κατα χώραν τoπoθέrησιν α'δcων παρέ-
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Παράρτημα τού Άρχαιολογικού Δελτίου

Eί~~.

2.

1919

'ΑνατολΙΚ1) πρόοψις των Προπυλαίων μετα την άναση]λωσιν.

ΕΙκ.

3.

'Οροφη άνατολικης προστάσεως τών Προπυλαίων.

(Φωτογραφία εύμενώς παραχωρηθείσα παρα του κ. Δρος Βέλτερ).
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22

ΕΙκ.

5. ΒΑ ρωνία της σr:οας των Πeοπυλαlων
μετσ. τή'b' ά'Vαστήλωσ~'b'.

Εlκ. 6. Κιο'llόκρα/1Ι0ν ά"αστηλωfJ.i'llτος ιωνικοv κΙονος
της εσωrι:ερ~κης στοας των HeonvAalro'V εκ τεσσ&eω'll
διαφόρων τεμαχίων απαρτισ{Ν:ν.
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Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου 1919

Ε/κ.

7. 'Οροφη δυ1:ΙΚ1Ίς ι:n:οας τω" ΠrlQπυλalωv.

(Φωτογραφία εύμενως παραχωρηθεισα παρά. του κ. Δρος Βέλτερ).
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Πaοάοτ/μα το" 'AQX~~oloYLxoii Δελτίου

χει ή ύπ' άριθ.

3

εί'<ών. ΑΙ εΙκόl'ες

4,

δ,

6

καί

ρωσις τού κτιρίου άλλΟ ή είς τας άΙ!χικάς Τα/ν

7-παρέχουσι σαφη τεκμήρια των λεπτομ.ερειών

,θέσεις

της γενομένης άναστηλώσεως καί των σημαντι

. τεμαχίων.

κών αύτη.; πορισμάτων, σπως εΙναι ταύτα όρατα
απο τού

1919

επανίδρυσις

των

σφζομένων

ιiρχαίων

Πρός έξασφάλισιν τής γενομένης εργασίας

Matou 1917,

δΤΕ σιινετελέσθησαν αί

ύπολεΙΠεται ήδη ή ϋm:ρθεν της φατνωμαηκης

εργασίαι. ΑΙ δε εtκόνες

3 καί 4 παριστώσι τήν

οροφης

κατάστασιν τfiζ ά\'ατολικης προστάσεως, ή μέι.<

3

είχεν α,'τη προ της ϊνάρξεως των έργα{fιώ'l

(προ τoiί

1908),

ή δε 4.μετΙΙ το τέλος της άνα

κατασκευή' δώματος

στεγανοϋ

πρός

παρεμπόδισιν '(ης εlς τoVς άρμονς των λίθων
διεισδ~σtως

όμ6ρίων

ύδάτων,

Clttva πολλάς

προκαwuσι ζημίας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

στηλώσεως (Μ άίος ΗΗ7).
Ώς βλέπει τις ή άναστήλωσις περιωρίσ&η εΙς

ΜΠΑΛΑΝΟΣ

ΣΗΜ. ΆδQΟΙ πεQΙΥQοφαΙ 'tα/ν ncqoyeveOIe.QIOς έΧΊ'ε

την άνατοποθέτησιν των έπί της Άκροπόλεως

λεοθειοα/ν έΡΥαοlιί)ν έδημΟΟΙδνθηοαν έν nQ{tΚ't. Άρχ.

κατεσπαρμένων άρχιτεκτονικων μελων, διά της

"EtOIQ 1910,281 xui "AQX.

προσθήκης ώς olόν τε όΑ,γωτέιων νέων τε
μaχl.ων διότι πρόγραμμα Υ.αί σκοπος των έρ.

Δελ't.

1915', 49

κλπ.

Λε1tlvμερη δέ ~ριyραφήν της όλης ήμα/ν έΡΥαο(ας
έπιφυλασσόμεθα νά δημοοιεύΟα/μεν έν κοιρΦ·

γασιων της άναστηλώσεως δέν εΙναι ή συμπλή.
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1919

Εις ράχιν αδενδρον τών δυτικών κλιτύων του
μ. που υψος) Ξηρο60υνιου της Παύλια
νης, δεσπόζουσαν απο Ν του υψιπέδου της κυ-

δ~ πελωρίαν εκτασιν τεφροχωμάτων αναφύρτων
μετ' άπείρων θρυμμάτων λευκαζόντων οστών,
περαιτέρω δε περΙ τα 11'10 μ, βορείως επι της
αυτης ράχεως θεμέλια ορθογωνίου στοας όμοίου
ΟΙ1ωδομήματος (εικ, 1), εΙχον απ' αρχης συλ
λάβει την σκέψιν δη επι του ϋψους εκείνου ύπερ
τη ν Τραχίνα καΙ την Ήράκλειαν (3 καΙ 4 (i)Qa,,;
ανατολΙ1tώτερον ύποκειμένας), εν τ1\ αμέσφ απο
Βορρά γειτoνί~ της ιΙρχαίας Δωρίδος και της

ρίας καταΒόθρας της Ο'ίτης, κατα τον αυχένα,
καθ' ον υπερβάλλει μεν ανέκαθεν τας ΜΑ ακρω
ρείας της Ο'ίτης 11 εκ της 1ιοιλάδος του
χειου δια της Τραχινίας προς τον Δάφνον,
Ναύπακτον κλπ. επαρχιακη οδός, χωρίζονται
τα ϋδατα του ανω Δάφνου καί του 'Ασωπου
και η σημερινη επαρχία Παρνασσίδος απο της
Φθιώτιδος, Ί1γαγεν 1]μας από του 1918 η πλη
ροφορία της υπάρξεως «Μαflμri.@ων» ενταύθα.
Παρατηρήσαντες δε πράγματι εκτεταμένα μεν
ερείπια δωρικού οΊκοδομήματος, παραπλεύρως

εΙχοv ενωπιον μου
ευλόγου λατρείας την
των αρχαίων
το [Έμ]πeήσΤΙf)'ΙΙ της παρα
δόσεως και εν τη γυμνη εκείνη ράχει ακριοι1>ς
την ομώνυμον θέσιν της Ο'ίτης 11 Τ1]ν "cJj(Jv'ι/ίαν απο του εν αfιτη πεφρύχθαι τον Ήρα-

Β' ΑΡΧΑIΟΛΟΓII(Η

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.

191'1-19.

Α' Α Ν Α Σ Κ Α Φ Α Ι

Άνασκαφη τής «Πυράς» τής Οϊτης;.

(1800

\1

..j.
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Πα~elημα τοί Άιη,αιoλoylΚoί

κλέα.· καί ~ άμέσως λοιπόν παρ' αύτην όδός

θα ητο αύτή έκείνη, ην διώδευε τυχαίως μεν
δ Φιλοκτ/της (η Ποίας) της παραδόσεως δτε
ύφηψε .ην πυραν τοϋ φίλου ηρωος, άλλα κα"ι

δ Γλαβρίων της ίστορίας (Liv. 36, 30) σκοπί
μως tJC 'Jfjt; "He«JClelat; (κατ' είιθεiαν λοιπόν,
οχι δι' "Υπάτης, δδόν ήμέρaς!) άνα6αίνων, ίνα
θύση τω Ήρακλε1 ίη eo loco, quem Pyram

appellabant

καί συνεχίση εχείθέν ποθεν άνα.

λαμβάνων τον δι' δμαλωτέρων προπεμφθέντα

στρατόν του

toto agmine

είς Ναύπακτον. Καί

δέν ,'Ίτο λοιπον ούδε ήδύνατο νά εΙναι

Oved

η

ύψίστη κορυφη τoiί ορους, το Γeεβtv6, έφ' ο'ίι
ματαίως φυσικά ζητήσαντές τ~ αυτής 'ίχνος καί

ό

Ross καί α:λλo~ εςηκολούθουν δμως άπλώς

άπαντες νά τοποθετώσιν, έλλείψει άπτoiί τινος
μνημείου, την ιfπAt}v δ1jδtv mιedISoO'tv 't1j!:
αvτοπvetUΟ'εωι; του ηρωο,' διότι καί lφαί.
νετο αύτονόητον δτι μtrf}ι.κή άπλώς ανάληψις
άρμόζε~ άκρ~6ώς έπι τoiί ύψίστου σημείου τοϋ

ιίρους, αδιάφορον αν cπυIιi τραχΙνιοι;:ο (θεο
κρ. ΚΔ'

82)

καί ρητώς λέγεται καί δι' 5λων
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Δε).τίον

1919

των οΙταϊκων καί δρυοπικων μύθων δ Ήρα
κλής συνδέεται πρός την νοτιωτέραν ταύτην

Οϊτην (οχι τό Γρε6ενΘ των Αινιάνων)."Οτιδμως
ούχί μυθική άπλως άναλήψεως θέσις, άλλά καί
λατρείας μακράς λείψανα γνωρίζει επί της Ο'ί.
της ή τυχαία παράδοσις, ουδείς εΙχε παραδόξως
επιστήσει την προσοχήν του' πρβλ. Εκ πoλfμί)ν

π. χ. Στο6, dve. Δ' 154 σελ. 26 «της Ο'ίτης lni
τfi ακρωρε~ θύεσθα~ οσα έστΙ (γρ. Βαα #fJη)

νόμος καί Ήρακλεί και' Φιλoκτήτrι ε'ί.ς μνήμψ'
τoiί παλαιού παθήματος καΙ την τέφe«r ,πΙ

'tjj πvρκ;αϊ~ ", χώef!. μένειν καί Sil. ltal.
νι

402 Hercnlei monimenta regi,

ες ών

ώς και άλλων χωρίων ασφαλές συμπέρασμα
προκύπτει δη και άπτ6ν τι μνημείον της πυ
ρας νπi'jρχεν.
Άνακοινώσαντες δε την bt rijς γραπτης παρα

δόσεως ήδη γνώμην ιιμων ταύτην εκτοτε έν
συνεδρία της 'Επιστημονικης έταιρείας, προέ
βημεν ε1τα και είς άνασκαφην των έρειπίω\'
κατ' Α iίγoυστoν τοϋ 191 fI δαπάνη τoiί Σε6.
'Υπουργείου. των δε σχετικών πρός το1)το ύπ'

Πα.eάρτημα τού ΆρχαιοΑΟ'\'ικού Δελτίου

ι~ριθ. 96 καΙ 104 του 1919 εκθέσεων ήμων
δημοσιεύομεν.ενταυθαπερίληψιν (εΙκ. 2).
του μεν προ δεκαετηρίδων τινων εη σφζο
μένου κατα δμοφώνους περιοίκων μαρτυρίας
πωeίvο'l} IΠeeepdlov τοϊι τεμένους μόνον 'ίχνη
βλέπομεν αμυδρα πλέον εις αυλάκια διακεκομ
μένα βαίνοντα πέραν τής εκτάσεως τιον τεφρο
χωμάτων μέχρι της νοτίας ακρας της ράχεως
εκατέρωθεν, Ωπου κατέληγεν εΙς τετράγωνον,

Ει".

3.

27

ανατολικην πρόσοψιν, δύο σπόνδυλοι ελλιπείς
και αλλων ολίγα τεμάχια, με 9 και 6 ~αβδώσει;
~ωρικάς, εκατέρωθεν δε αδιάξεστον επιφάνειαν
σφζουσαν εν τισιν οπην κιγκλίδος &λλα παρα
κείμενα μέλη εξ δλων των μερων του ΟLJωδο
μήματος ευρομεν αφθονα, σχι μόνον των δό
μων &λλα καί του θριγκου, δηλ. επιστύλια πο
λυάριθμα, λίαν δε βραχέα (0,91 μ. μηκος, τα δε
γωνιαία 0,97), ωστε προδήλως επί τοίχων, σχι

ΒΔ γω'!'ία τής πυρας και ΝΔυτ,,,,,, του ση"ου.

πυρόκτιστον, μικρον οικοδόμημα, 'ίσως μικραν
πυράν ποτε.

1919

Κατα. nιν πρώτην ταύτην περίοδον εκαθαρί
σθη πρωτον δ σύμφυρτος σωρος συντριμμάτων
και αποπελεκημάτων μακροχρονίων λατομιων
των περιοίκων, ό καλύπτων το κυρίως Ιε(!ον
και &,;ασκαφεν τουτο κατα το πλείστον κατε
φάνη ο:ς δώΡΙ/JΙς ναός 11 μάλλον &πλούς σηκδς
έν παραστάσιν, Εκ τιτανολίθου δλος πλην των
μαρμαρίνων κεραμίδων θεμελιωμένος Επι των
σαθρων πλέον λειψάνων προκατόχου Πα/ρl:νου,
{'πεστρωμένων αντι στερεο6άτου. Καί κιόνων
μεν α"του λείψανα είιρέθησαν μόνον κατα την

περιστάσεως, βαίνo,·tα, επειτα τριγλύφους τοξο
ειδούς cίνω αφέσεως τιον ποδι7n', γείσα οριζόν
τια με τας συνήθεις προ μόχθους και καταιι~τια
χωρις αι'τιίς, αίμας μαρ μαρ ίνας και κεραμίδας
ι!)σαύτως, στρωτηρας κιΛ ·ι.αλυπτηρας 1, λίθους

τυμπcίνου τοι' αετιόματος κλπ., ~ εν συνόλφ
επαΡJCOυντα και εις αναπαράστασιν του σλου'
κατα χιόραν [Jμω;, σημειωτέον, διετηρείτο μόλις
,

'Ετι δε καί ffiJeoιG ()ί.ίγα μέλη και τέλος μ'κρό·

τερά ,,''!'οι γεϊσα σΥ όρατυν εν εΙ%. 4 δεξιά), lλ τελευ
ταίον άνεγΥιl)ρισεν ό φίλος κ. 'λ ν. 'Ορλάνδος ι;)ς επί
ffωρα"ίων τ'ίι; π(!οσόψεως κτιστc;;'!' μετυ:ξί, τι,)ν :;ταρα·
στά,δωΥ έ:;τικείμενι" Όμοια τοις ε\' λυκοσούρ\,.
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ΠαQάcτ/μα τoiί 'Aoxαιoλoyι~oί Δe:).τWu

28

'Ι ΜΔ γωνία καΙ δη δλη που ή Μ πλευρά 14 μ.
που) Τ'ι' εύfJvnηρ{ας μόΥης καΙ μιας βα,{}.

μίδος, Ει'τος δε ηίι; γωνίας καί τμημα, πλακό

στρωτον πεζώς, έδάφουι; φαίνεται ύπσ λατρΕU
ηκο\' αΥαλμα στρωθέντοςΈV ύστέροις ρωμαϊκοί;

χρόνοις (εΙκ.

3 - 4)' την εκ θεμελίων ~ξαφάνισιν

1919

δε τοίίτον συναφες βάθρον ύπερ 5 μ. ΤΟ μηκος,
τούλάχιστον δι6άθμιον.
. "Ως προς δε τον xed'l'ot' της κτίσεως και ση
κοίί καί βωμού κατ" άρχας πιστεύσαντες (έκ των
τριγλύφων Ιδία και των συνδέσμων, πελεκίνων
ολοοll) οτι ήδύναντο καί 'μέχρι του Ε' αία/νας

των αλλων πλευρών εξηγοϋσιν α~ πληροφορίαι

π. Χ.

προετίμων να έκθεμελιώσιν οΙ κάτοικοι καΙ της

εΙν"αι αμφότεροι, μόνον δε δ πώρινος ό πρoil~.

Παύλιανης (τ<i,i

τοχος καί τινα των εύρημάτων 11σαν καί πολυ
αρχαιότερα.

ήμών, δη άκριβώς Τύύι; ύπό την γην λίθους

1864

πρός άνάκτισιν του ναου

του χωρίου των) καί οί (ης Γκούρας, ώς &φθαρ.

τους ύπο παγετα/ν καΙ 1iλίων.
Έπιγραφης μιας μόνης, φαίνεται, (ρία τεμά
χια εύρέθησαν, ("f.ιν εν άναφέρη Κόμμοδον, (όν

γνωσtον εν βασιλεi'ίσιν Ήρακλέα κλπ. καί ίππο
δρόμων (η Ιπποδρομίαν), άναμφι6όλως λοιπον
δχι ασχετον πρός τα OIτα~α Ή(>άκ)~εια, ούδεν
δμως περιπλέον άτυχώς διασαφοϋντα rijιo πυράς.

Περί δε τα

15 μ. άνατολικώς ώτέχαλύψαμεν

καί βωμαν ορθογώνιον, όμοίως τιτανολιθιχον
(6 χ 4 μ.) σφζοντα μόνον ολίγοι'ς όρθοστάτας

(μονους) επι της εκ δύο δόμων κρηπίδος, παρα

νάναχθώσιν,

άνεγνωρίσαμεν

άιnά

δτι

πoλiι μάλλον αΙτωΑ,κώ" χeόvων (Γ' αία/νο;)

"Η δε κvρlως nιιρά, έκσκαφεϊσα, κατεφάνη·

ώς λεκάνη, τετράπλευρος (πλάτ. 20 - 25 - 30 μ.),
περιειλημμέVΗ κατα .ην τελευταLαν, μορφην
αύτης εντος μονολίθQυ πεeιχειλώμα:r;ος τομης

καθέτου ϊ~, εφαπτομένρυ σχεδόν από Β της

Μ πλευράς του σηκον, ης δια τοϋτο δλως μέχρι

καί τού θριγκού εδρίσκομεν τους λίθους σχεδόν
&σ6εστοποιημένουςτήν επιφάνειαν ύπό των λει
χουσων φλογών.
Άλλ' ένφ τό περιχείλωμα, εϊπομεν, έτέθη b-

Ρωμα·ίχο!ς

μόλις

χρόνοι; κατά τινα 6π' αύτο
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..

);

30
εύρήματα - χαι εςετείνετο κατα ίχνtι βέ6αια
και πορρωτέρω πρός τ/ν νοτιανατολοη)ν αχραν,
ώστε νά περιφράσση καΙ ιiλλoυς επαJJ.ήλoυς
χώρους (κατ' άπoιnάσεις 2Ει, 1 και S ΠΩν ,Ι.),
πιθανώς άφωρισμένouς ΠQός χωριστc'ις φtί,ιω"
ntIed, άλλας, - αΙ ΈV τfI χυρία λ.εκάνη δμως

τέq~αι.. πάχους δλικού

0,30 - 0,80

μ., κατεφά.

νησαν αίω\'ας &Q".(αιότεραι, χαί δη αϊ μέν περί
τον κεντρικόν πνρηνα (υπόλαοχον, &λεuρώδη
δλοοι;, μέ μικρότατα άπειροπληθη λευκα'ζοντα

δατικοί 1(οτε λόγιοι εκ μάχης δηθεν. η οίά ηι
πλάσσει παQάδοσις εηωρία, εντοπίζουσα εδώ

τ/ν Π\ιQγοποιtαν τής Γραφης καί διηΥουμένη
ώς ημωρ(αv τών αiιθαδών c ~Eλλήνων. ΠΟ\;
f]eEλav ν6νε6oίiν aτόν o~Qαvov~ έΥκατάθαψιν
αίιτών υπό 'Ιό θεόργιοτον κρήμνισμα. - Ξνλων

τούναντίον η καρπών είδος oύδέv διακριτόν
ποσά δε θυμάιων, εκ τoίi ΟΥχου 'Ιων 3στο6ρι
θών στρωμάτων, βε6αίω; μυριάδας_

_Άλλ"lντoς των τεφρώ\', εϊπoμεv, εύρίσκοντο

δστάρια) πασαι ά.ίτλώς, άκόμη δηλ. και αί bnπο"ής, ητοι «1 τού l.ωματσποιημένου καί όλί.
γψ πόαν φύοντος επιπάγου, dexaiHttl, ήdη
του ς' αίώ"ος κατα τά αφθονα τεμάχια 1"10.-

καΙ πρ.ίΥματα μεταλlικά καί πήλινα, άφLEQω.

"ο)'@άφω7 κα.ί χαειακτω... d~Bl6W -

τα; Εξω τού κέντρου κλίσεις, ώστε πρoφανιί~
ώιοκυλισμένα εκ του ~ψoυς τών ςυλοσωρών

οδδενός

δ' ερυθΟΥράφου: «ι δέ :ι:ρός τιJ πλαίοιο και
Ιδίιι πρός '(0\' σηκίΊν μεταγενέστεραι βαθμηδόν,

μέ;({>ι κ(lί ί'ωμαϊχων κατά πολλά τινα λυχνάρια
μ.ε πρ,'μνοειδείς λα6άς όπίσω καί εχτυπσν κοι_

\'0\' κόσμον) άλλά και ίιέλινα τεμάχια· μ(ίτην
ίίμως έζ'lτήσαμεν νά δικρίνωμεν στρώματα, έκ

μένα ΚΟ·Ι Ο't1)'ΚΩ'Iι:ικεκαvμwα (οριστικώς, μετά
ηνας ά.μφι60λίας, άφ' ίίτο\.' εϊδομεν και χαλκών

dΥαΑμΙ:Ηlωv ήμΙτηκτα. τεμάχια), κυρίως κατά

κατά τός καύσΈις- ~lσαν ταντα" α') 6.πλα. (δεχι::ί
δες αίxμιiίν δοράτων καΙ μα-.(αιρών ποικίλων,
τούτων πιθανώς lεeοi1'νr:ικώv. άφιερωμένα δηλ.
μετά τύ.ς Ιπιτοπίους σφαγάς εδώ χοί κράνος:
εύρη μένον ίοπο ΠαυλιανlτΙ;-ιν πρό 60 έτων)"

λεπίζοντες καΙ τμηματ~κώς χωρούνΤΕς (μόνα δια
κριτά ησαν το λΕVKάζOι' τής καθαράς 6σΤΟ1'έ

6 ')

φeιις τού κέντρου και '10 επ' αίιτού καί περί
αύτό μελάπειον δια τ/ν φυηκην εςαλλoί.ωσ~ν,
πάλιν δέ μελανώτερον το κατώτατον. επί του
κεκαυμένου δηλ" στερεo~). - Προδήλως 1) πυ·

διπλοί)

κ\,η έπαλληλία τών ένιαυσίων πιθανώτατα καύ·
σεων '~φάνιζεν εκπυροίίσα πάν στρώμα διάlΑε

σον, &φοίί ΟΧΙ μόνον δόμους Hα~ tnIocvlIιI
dΗόμη

της νοτιοαναλικης

XAeuιιO;

τού σηκού

λε(;(ουσα έξησ6έστα/νεν fι φλό~ εν μ~ρει, ΔJ.λά

καΙ μεταλλικα σκεύη η είδ<όλια κατέtηκεν,
μόνον

μολύβδινα,

άμόρφους

8;(1

ών απείρους παηoiί μάζας

ούδέ συνελέγομε\'

πλέον,

ιiλλd

:tι:al

%ολΗ4 • •Ασφαλες μόνον- δτι XQta τους πρώτ()υς
χρόνους, τους άρχα'ίκο-υς ίδί~, αλλά καί τον Ε'
αία/να, nιι,,"τόii ddΙΟΗeΙ1'ως κα(ψτες - ίδία δε
περί τΟ κέντρον τ/ς νUν λεκάνης και νοηώτε.
ρον, άλλα και εξω, ε'ίδομεν, "πο τού βωμoίi
τά θεμέλια, - βαθμηδόν επλησίαζον οΙ ίiστερoι
Π()Ος τόν ώς ε'ίπομεν, από του Γ' αί.ώνος (έπΙ
attooAoxeattαt;. -ηδη κατά ταρχαιότερα των περΙ

αVτόν νομισμάτων) λίθινον αναχτ:ισθέντα σηκόν
διότι ενταίίθα Πjς λεκάνης μόνον, πρός τό βό
ρειον δηλ. πλαίσιο", ενρίσχομεν καΙ έλληνιστικά
καί ρωμαιχά έv Υένει χράγμ.ατα.

ΚαΙ τoiι μέν πυρός ή εντασις αμα και ~ Εκ .
τασις κατεφαίνετο ο"τω πελωρψ' ενθυμίζουσα
άληθώς τά 1(ε~σιχά καί καππαδοκικα.

nveela.

ii

mιριιιδelα.- είδη δέ ζφων καιομένων δΙEΚQίνα.

μεν εκ τών ήμααύστων τεμαχίων οστών κα!
βοίίς Υ.αΙ xoίqouς καί πρόδαια {οίιδε εν δε δν.
θρώπινον, οΙα έλεγον εις τoUς έΥχωρίου, δια.

έρΥα.λ.εΖα iιιtoΙOμΙ:Kά, ώσαύτως βέβαια μετά
την lδώ χρησιμοπο(ησιν, (ίξ(νας, πελέκεις (ών [)

l'

όπτηιικά (ό6rλoί 'tινες) καί όλως χει

ρωναχηχα (δρέπανα σιδηρά, χαλκη σμιλίς, εη

καΙ ~κμων αίοτούσιος)-" Υ') σκεvη lερά. λοιβων
Χλπ, οΙον κυλίχνη χαλκη με ήλοχόλλητο ύΗα,
άρνταινα χαλκη με λα6ην σιδηράν, φιάλη χαλκη

συντεθλασμένη, άλλων ποικί),α τεμάχια ,xatE·
φθαρμένα ύπό τού πυρός, λαβή καδίσκο\! χ.αλκή,
πυθμένει; ΔΥΥειδίων ;(αλκών μολυδδοπλήρωτοι

_

καΙ Ιπεν&'6μα1'α Xαλ.Hιi ξυλίνων κιστιδίων,

έλιίσματα δηλ., οίον πιθανώς l''ιτο καΙ

dexarHf]

2φΙξ

ορθόπtεροι;, μήκους 0,20 μ", κλείθρον

κλπ: δ') δλΙΥιστα κοσμήμα1'α, Ιδία δακtύλιοι
σιδηροί κααφθαρμένοι, 2 πόρπαι άπλαί '(οξω
ταί' ε') κυριώτατα dμοιώματιι αίιτοϋ τοΌ ηρωος

ΠQοφανως,

&tίo

d)'οlμά1'ια

)'vμ,,"οv

'Hea.

Hιttov, Xa1Hd. τό μέ\' τέ;(νης αρχα"ίκης έπιμε.
λοΌς (ϋψος 0,10 είκ. (ja _ 'ία) απουν. το δέ ώρίμου

καί πο)." καλης «ρτιον καΙ αριστα διατηρούμε.
νον (ϋψος 0,09 εΙχ. 66 _76), αμφότερα είκον'·
ζουν τόν ηρωα εν τfι γνωστf! στάσει ζωηραι;
έπιθέσεωι; πρός δεξιά, Uψoίiντα πλαΥ(ως; παρα

τον κ()όταφον τό ρόπαΑον δια. ri'jio δεςι(iς, δια
δε Πjς αριστε(lάς προτείνοντα βεβα(ως τό τόςον

(αν_ χαί_αμφότερα λε}πουν b. !ων κενων ~ηδ.η

οπων των συνεσφιγμενων xειqων· ανευ του εν

. τfι

στάσει .xιασμoύ~ ΠΙ αμφόΤEQα, τό δε μεί

ζον xal τραχύ μάλλον ακόμη τ/ν ρορφΟΟοσ(αν.

προσθέτουν δμως κάτι 6ξιόλΟΥον δια την ευιο·
νιζομένην δρμΤΙν καΙ δύναμιν εtς την σειραν
των (έχ Δωδώνης χ.

t!)

ηδη ΎVωστων αΡXα"bι:ών

είδωλίων ~ΙφορμώonO'W•• ίδ(q: 'to μικρόΤqlον,
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Παράρt'ημα του Άρχαιολογικού Δελτίου

εννοείται, το ο{)τως ιΊρεμώτερον και φυσικώτε
'ρον αμα, του γνωστου εν τcρ Cabinet cles Π1e
dailles ύπερ{)ολικου Ήρακλέους:εαν το α'
παριστ~ την τεχνικην βαθμίδα του Άγελάδα
π.-, χ. (3tοιήσαντος, ως γνωστόν, καΙ αγένεΙΟΥ
<Ηρακλέα), το {)' εΙκονίζει 1\δη την μυρώνειον
περίπου' αλλα και αλλα χαλκα τεμάχια αγαλμα-

τίων, χείρες Ιδίιι. καΙ πόδες, ευρέθησαν και κορ
μος αποτετηγμένος την κεφαλην και τα ακρα,
ενφ πήλι-να ιεΙδώλια tλλeΙποvv σχεδΟν δλως
(εκτος τμήματος οπισθίων ταύρου).
Εις τα dvαi}ήματα δμως, ταναμφισΟ11τητα,
καταλεκτέον, πλην 2 αστραγάλων χαλκών, Ιδί(,ί
ljόπαlιο'V σιδηρουν (μηκος 0,46) και τέλος τα
σχετικιος οχι υπεράφθονα πήλινα αγγεία, δηλ.
μόνον τεμάχια και οι,δεν ακέραιον, δια καΙ
ασφαλώς συμπεραίνομεν δτι θα συνελέγοντο καΙ
απεφέροντο μετα τας θυσίας έκάστοτε, ε'ίς τινα
αποθέτη ν 'ίσως δτι και ταυτα επετ:ίθεντο προς

1919:

συγκατάκαυσιν, 0'1 πΙi10Ι π. χ. οιων εχομεν γύ
ρους πλ11ρεις 'ίσως ,υγρών σπενδομένων, κατα
φαίνεται εκ της επιφανείας 1\δη πολλών, εχλε
πισμένης υπα του πυρός τούτων τα πλείστα,
εκτος τ(ον αρχαιοτάτων, μελανογράφων ειπο
μεν, -i'jari>' μελαμβαφη μεν αλλ&. σχημάτων λίαν
αρχαιοφανών, τέσσαρα δε φέρουσι καΙ χαράγ-

<

\

ματα Ε: Ρ Α Κ Ιι Ε: Ι Τι
/Ι Ε: Ι η
Ε: Ι , - ιος δτl
καΙ δύο χαλκά χείλη αγγείων (βουστροφηδΌν)

τα [α]1'Ι Ε: Θ Ε: [κε.
Το{,ναντίον τα 'l'oμlσμα:ι;α (εν δλφ 13 εκ της
πυρας, σχεδΟν απαντα περί το βόρειον πλαί
σιον, ούδεν εκ τού κέντρου τού τεφροσωρού),
τα πλείστα Αιτωλών, ιΠλλα καΙ Αινιάνων - Λα
μιέων καί

2 O&1:6.fO'l'

με την σχετικην πιθανώς

προς τας εδώ θυσίας lεροi1V1:ικη'll μάχαιραν
προδήλως τυχαία, πεσμένα ενταυθα, σχι ανα
θήματα.
Συγ;-:εφαλαιουμεν τα περΙ τών ενταύθα καύ-
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Πaeά9τ/μα του ΆQχaιοΜιΥΙΧΟU Δελτ-Ιοu

σεων εκ της άνασκαφης

ΠΟΡLσματα:

πιστοϋται

πρωτον η O'U)'Hol'cfκavotr; dνα"'ιιμdl'ων ώι;
δμοία προς τ~ VExl;tOAatpIxot; των κτερισμά

των: άσφαλωι; επίσης

xuQoirtaI

ή δλΟΗαwωσις

αύταιν εκ τών Οστων. nanoμBe6Sv δντων και
Ο\ιΧ' εκ μηρών μόνων (διό καΙ βοών και κά

πρων και προβάτων οδόντες άλλα καΙ πόδες
κλπ.), 6Sστε και κατα τοϋτο ή λατρεία προσφέ-

ρεται ό'Jς χθον(ω ηνί, ουχι τελεl:ωι; Όλυμπί~

τ4)

Ήρακλεί.

Άπεφέροντο δ" σμως μετα τας

καύσεις τα άκέραια τών άναθημάτων, ώς είκα

ζομεν εκ τοϋ lAAIn:ovr; τών τεμαχίων, δ δεν θα
έξήγει fι άλλως πιθανωτάτη διαρπαγη της πυ
ρα/; ύπ" άρχαίων και νέων θησαυροδιφών, ή
και περl mryχρόνων μαρτuρoυμένη. Τών καύ
σεων ή διάρκεια πιστοϋται μακραίων, άπο άρ
χαϊκών και δη τοϋ ς' π. Χ. αίώνος τούλάχι

στον μέχρι

ρωμαϊκών ύστέρων, άλλ' ώς εντο

νωτάτη φαίνεται ΕπΙ ΑΙtωλοκρατίας
έπΙ των αύτοκρατόρων.

-

και εΙτα
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~O}.ίyoν ομως, πoλiι όλίΥον, βοηθείται ύπό

της άνασκαφης προς λύσιν το μέγα, όσον χαΊ ή'

Οίτη ή βαστάζουσα, πρόβλημα

'"7' dexijt;

"ί'

Μ4υδα λαι-ρεlας, ιiv δηλ. υπόκειται ιθαγενής,
καΙ δη εκ της παναρχαίας ήδη lαπεηκης κοι
τίδας κληρονομημέ'.·η πυρολατρικη παράδοσις
(α:(ιI'ΟΠιιρώιιεως) η μεταφύτευσις και είς ri)v
συνήθη έλ/ηνικην l)eωoAO'Jee[av έyxwretatr;

l

μικρασιατικών lσ~oeIxc'δoν έπιδράσεων .(ταρσι
Ήρακλέους Τι Σανδων κιλικικοϋ, πυρών
συριακων πολ" γνωστων κλπ.)' ,'1ν συνηγορεί
πως ύπερ '(ης πρώτης γνώμης fι άρχαιότης τ/ς
ΟΙταίας mιpα/; (βε6αίας lπαναλαμ6ανομεν, άπό
τοϋ ς' αίώνος π. Χ. τούλάχιστον) καί αtι'(o '(Ι>
i!ψoς, - εξ ών ·δηλ. θά σvνεπέpαινέ τις ΟΤΙ ΙΥ
χωρΙα θά ήτο άνέκαθεν και ή παράδοσις της

xoi'i

εκ πυρι:iι; εΙ, ο-bραvόv άναλήψεως (oi'ί

•Αλκεί

δου, - ή vεκeολα~euιή (άνάπαλιν φύσις των
θυσιών βαρύνει πολ" υπερ της γνώμης, δτι
ούχl ώς όλυμπίψ άλλΟ ώς 1jproi πανταXoiί dρ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:40:41 EET - 44.207.124.84

114

Παoάιrnιμιι

'tou

ΆοχαιολΟΥιχοΈ Δελτίο"

ρωμαϊκού τύπου με την γνωστην πρυμνΟΕιδη
οπίσω προεξοχην άντΙ λα6ης, εχοντα υπό τον
πυθμένα χαρακτα δύο μεν το ΛΟΥΚΙΟΥ, εν
δε το

B€NYCTOY

καΙ έν μόνον μέγα Α' εη

τι}αγικον προσωπεΤΟν xaJ,w; διατηρούμενΟΥ, το
μόνον πιθανώς κατα χώραν άφειμένον (δρθιον
εν yωνί~ τού προθαλάμου) υπο των αρχαίων
τυμβωρύχων καΙ έν. μόνον χρυσούν φυλλάριον.
ΩΑκρι6ώς χάριν άσφαλεστέρας φυλάξεως επε

τράπη είς τον ίδιοκτήτην να χρησιμοποι1ι τον
τάφον ώς άποθήκην.
Μεγαλύτεραι δε άνασκαφαΙ ετελέσθησαν πρώ

τον μεν είς δύο περιόδους ύπο τον Ταξιιίρχηl'
τής ΚΟf/owεlαι; παρα τCις πηγας τοϋ Φαλάρου"
άλλiι περΙ ταύτης δημοσιεύοντες εν τω πρoσε~
χεί τόμφ τoi:ί ΑΔ έκτενη πραγματείαν, ένταi:ίθα
συνοψ(ζομεν μόνον βραχύτατα, ση εκ τοίί έρει
πιώνος έκεtνου μονης βυζαντιακης άπεκομίσα

μεν έκτός πλήθους γραπτών βυζαντιν. άΥΥείων,
τινών έξαιρέτων, καί ηνων νομισμάτων βυζαν
τινών καΙ φραγκικών, παντοίον άρχαίον 'όλικον
εκ της άρχαίας Κορωνείας καΙ τών νεκροτα
φείων αυτής είλημμένον' τούτου δε άξιόλογοι
ίδί<! εΙναι οΙ ένεπίγραφοι λίθοι, πλην δηλ. πολ_
λών

δεκάδων έπιnιμ6ίων, άναθημαηκαί τινες

καΙ ημητικαί (π. χ. εΙς Τύχην, είς τον Σύλλαν,
τον Λολλιανόν, τον Ούαλεριανον κλπ.), ψήφι

σμα είς; τραγικον Έφέσιον τοίί Β' π. Χ. αίώ
νος, κυρίως πέ-ντε μεΥάλαι αm:ο"ι?αΤ0ι?ικώ-ν
Υeαμμdτω-ν ('Αδριανού, Άντωνίου Πίου καΙ
Μ. Aiιρηλίoυ) περιεκηκαΙ έπιγραφαζ ών πολυ
ημοτάτη (έκτός ri'jς κυρούσης την αυτονομίαν

της Κορωνείας) tM~ fι ΠLστoίίσα μεΥdλα 'toV
:Λδeια-νοv καί t-ν τΥ ΚωπαΤδι ύδeαvλικά.

El};'a (n"eοχώματα κανονίζοντα τάς κοίτας Φα
λάρου, Έρκύννης καΙ Κηφισού).
ΝΙΚ.

ΑΝΟΡΥΞΙΣ
ΤΑΦΩΝ

Γ.

ΠΑΠΠΑΔΑΚΙΣ

ΘΑΛΑΜΟΕΙΔΩΝ
ΕΝ

ΜΥΚΗΝΑΙΣ

Την 3 'Ιουνίου 1919 ηρξάμην δαπάναις τοϋ
Δημοσίου ri'jς άνορύξεως τάφων τινών θαλα
μοειδών έν Μυκήναις τέως άφανών και μήπω
ερευνηθέντων. την t'ίπαρςιν ενίων τούτων μοι

ύπέδειξαν άφ' ένος μεν ό εμπειρος περι το. τοι
αίίτα τέως επιστάτης άνασκαφών, νϋν δε διευ

θυντης τοϋ μικρού εν Μυκήναις της «Ώραίας
~Eλένης τού Μενελάου .. Ξενοδοχείου Δημήτριος

Ντάσης, άφ' έτέρου δε δ πρώην φύλαξ άρχαlO

't1jtrov

εκεί Γεώργ. ΩAλ€ξόπoυλoς.

Ό πρώτος &νορυχθεις θαλαμοειδης Τι σπη-
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λαιοειδης άκριβέστερον τάφος εiίρηται εν θέσει
ιι:Διάσελο», κάτωθι δηλ. καΙ έπι.

πλευρας τού λόφου, έφΩ ού
γίας εκκλησία.

Μετα

της δυτικης

11 μικρά της Πανα

έργασίαν

ήμερών τινων

άνωρύξαμεν όλόκληρον τον δρόμον καΙ εν τέλει
άνεύρομεν την εΊσοδον τού τάφου ε'tς ίκανον
βάθος ίιπο την σημερινην έπιφάνειαν τού λό
φου. Πλην αt'ίτη ήτο κατεστραμμένη εκ τijς
πτώσεως μεγάλων ογκων χωμάτων, ωστε μετά
την άφαίρεσιν τών άποφρασσόντων

ti

τ/ν ε'ίσο

δον λίθων 1!ιτο άδύνατος
είς αίιτο εΊ~σoδoς.
Έκ τούτου άπεδείχθη δτι ό τάφος εΙχεν όπο
σri'j καθίζησιν, 'μο δηλ. κατά την κοινην εκ
φρασιν <ιβoυλιαγμένoς~. Οϋτω εδέησε νάρχίση
ή εργασί.α livroOEV και νάνασκαφij όλόκληρος δ
τάφος, τούθ' δπερ άπήτησεν εργασίαν πολλών
ήμερών και επίπονον. ΩΑλλα συνήθως οί τάφοι

o{itoL ΙΚανοποιοίίσι τας άνασκαφάς, διότι εΙσΙν
dOIxtoL.
"Οντως μεςά τινας ήμέρας εφθάσαμεν είς το
νεκρικον στρώμα, uπου ή συγκομιδη ην Ικανώς
πλουσ(α. Ό τάφος λελαξευμένος εν τφ βράχφ

εΙχε σχημα τετραγωνικόν. Και το μεν ϋψος α'6τού
Ιιν 4 μ., το μήκος 3 μ. καΙ το πλάτος 2,80. ΤΟ
dνοιγμα της είσόδου 0,82, το μηκος τον δρό
μου 12 μ., το ϋψος 4 καΙ το πλάτος αυτού 0,60.
Έννοείςαι ση οΙ άριθμοΙ ο{iτοί είσι κατά προσέγ
γισιν, διότι είς ςοιούτους τάφους αΙ διαστάσεις

ποικίλλουσι λίαν ώς tκ της φύσεως τον εδάφους.
Εύθυς δέ παρα την εισοδον ύπο λίθους ηνας

άΡΥους εκ τών άποφρασσόντων ταύτην εύρέθη
σαν 1) φtίλλιι τινά χι?υαοϋ (διπλά τριγωνο
ειδη), 2) ψ'ιφ!ς πeaαΙνη tξ iιελώδoυς μάζης,

3) Allios byΥεΥλvμμένος μέλας με ύδατίνας
γραμμάς, 4) ψηφΙς κυανή τεθραυσμένη είς
τρία τεμάχια, 5) ψηφις εκ μέλανος M{Jov
λίUl'

σηλπνον

σχήματος

κωνοειδούς

άκανονί

στου, 6) ψηφις αφαιeική ύπομέλαινα μικρο_
σκοπική, 7) Allios byΥεΥλvμμέ1ιος άμυγδαλnει
δούς σχήματος, χρώματος καφεχρόου μετά λευ
κών στιγμάτων. Ό λίθος οότος φέρει εγκοπας
τινός καΙ :ι:αριστ~ κεφαλην ϊππου, 8 _ 10) 'Jela
6στέϊνα άντικεΕμενα, έξ ών εν κομϋίον και

δύο ψηφίδες διάτρητοι,

11) Al-/Joos έοΥΥεΥλυμ

μΕνος, τροχοειδης και κιτρινόχρους, σκληρόrα·
τος, πιθανον ονιιξ, διαμ. 0,12, επί της κυρίας

l)ψεως -rnij όποίου παρίσtανται 'Jee1s )'ttναι
κείαι μοeφαί, ιJ)ν ~ εν τό) μέσφ ύπερέχει
πολ/φ τών άλλων δύο Εκατέρωθεν, εξ ού εΙκά
ζομε\'

utI αuτη

παριστ~ θε(ί.ν. Πιiσαι κατά τον

συνήθη μυκηνα"ίκον τρόπον ενδεδυμέναι, εχου
σιν κεκαμμένους τους βραχίονας και έρειδομέ.
νους ~πι της δσφύος έν σχήματι δρχήσεως. 'Όη
δε πρόκειται :ι:ερl τοιούτου τινος μαρτυρείται

Παράρτημα τού Άρχαιολογικού Δελτίου
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και εκ, της κινήσεως των σωμάτων και των
τριων γυναικων, διότι παν αλλο 11 ακινησίαν
δηλουσι τα σχήματα τούτων. 'Η δ' αρχησις αϋτη
δεν θα ητο βεβαίως προς ψυ
χαγωγίαν, αλλ' ασφαλιος 1}ρη
aκεVΗκή, ως ε'ίθιστο κατ α τΟ'υς
αρχαιοτάτους χρόνΟί'ς (ΕΙκ. J).

.. Έκ των ανωτέρω καταφαίνεται η σπουδαιό
της του ειρημένου λίθου, οστις τυγχάνει εκ των
σπανιωτάτων δια την ενδιαφέρουσαν ταύτην

Ή θεα αϋτη εχει η)ν κεφα
λ11ν εν κατατο μfι εστραμμένην
προς τα δεξιά, εχει δε το ανω
ΊΊμισυ του σιοματος μέχρι της
Εί". 1. 'Έγγλυ
οσφύος τελείως γυμνον με με
πτας μυκηναϊκή
γάλους μα στους και με ψέλια
σφραγίς.
περΙ αμφοτέρους τους βραχίονας, οπισθεν δε επι των ν(οτων αυτής πίπτει
πλου σία 1ιόμη εΊς σιλωιάμους. Περι τον λαιμον
φέρει περιδέραιον, οπισΘεν
δε τούτου παρίστανται ανε
μιζόμενα τα ακρα ταινίας
(φιόγκου), τα οποία Θα iΊδύ
νατό τις εκ πtκOτης οψεως
να εκλάβη ως πτέρυγας. Ί-Ι
οσψυς ε1νε λίαν εσφιγμένη,
ενω τουναντίον το κάτωθεν
ενδυμα, αληθ'ης σημερινη
«φουστα»,
ευρύνεται λίαν
προς τα κάτω εΊς σχήμα κω
δωνοειδές (clocl1e). ΕΊνε δε
τουτο, ως πάντα
μυκη
ναϊ1tα δμοια γυναΙ1ιεΊα εν
δύματα, ουχ! απλουν, αλλ'
αποτελείται εξ ερραμμένων
αλλεπαλλήλων στολίδων (να
lants). Χάριν περιεργείας
παραθέτω ιΜε φωτογραφι
κην απεικόνισιν ξυλίνης συγ
χρόνου βελονοθήκης εκ των
φυλακων Παλαμηδίου εν
Ναυπλίφ (ΕΙκ. 2), 1ιτις
σχήμα γυναικος φερούσης
ενδυμα λίαν ομοιον προς το
της επι του μυκηναϊκού σφρα
γιδολίθου Θεας. Μετα τόσας
χιλιετηρίδας παρατηρεΊ τις
μετα καταπλήξεως πως εν
Έλλάδι διετηρήθη η αυτη
εγχώριος τεχνοτροπία, η αρε
σχομένη πάντοτε σχεδον εΙς
Εί". 2. ;Σύγχρονας τα αυτα περίπου γεωμετριχα
ξυλίνη βελονο{}?ίκη. σχήματα.

δε'ύτεflος. τουτον ανώρυξα 1ιαθ' Όλως
ανέλπιστοΙ' τρόπον. Κατά τινα δηλ. 1ιαταιγίδα
επισυμβασαν εσχάτως εν Μυκήναις κατέπεσε
μέρος τού αριστερου τοιχώματος τού δρόμου
Βολωτου τινος τάφου, ον προ ετιον είχεν ανα
σκάψει δ κ. Τσούντας. Ό τάφος οi)τος ευρηται
Ο'υχι μακραν του πρώτου και πλησίον 1tatEστραμμένου θολωτου τάφου, oi) σ(οζεται }]
Πύλη με το μέγα ανωΘεν υπέρθυρον ('ίδε ΜΥ
cenean Age 1ιλπ. σελ. 125 εΙ1Ι. 46).
Κατα την κατάπτωσιν λοιπον του τοιχ(ομα
τος ανεφάνη τάφος μικρος θαλαμοειδης εν

Αι εκατέρωθεν μΙ1ιραι χο
ρεύτριαι φέρουσι το αυτο σχεδΌν ενδυμα, ε1νε
δε χομψόταται 1ιαΙ 1tύπτουσ~ χαριέντως (ος σύγ
χρονοι δεσποινίδες εν χοροεσπερίδι ,

..

παράστασιν.

Έκτος τιον εi'Jρημάτων τούτων &νευρέθησαν
και πολλα τεθραυσμένα αγγεΊα του συνήΘους
μυκηναϊκοϋ τύπου (ΕΙ)(.

ματι )ιλιβάνου

ϋψους
ϋψος 1,

3).

πλάτους

μ., μήκους

2,20

ΤΟ ανοιγμα αυτου 0,80 1ιαι το
Οι ανασκάψαντες δηλ. και κατασ?ιευά-

σαντες τον δρόμΟΥ του προειρημένου
ειδους τάφου δεν εγνώριζον τηνυπαρξιν
πλησίον
τάφου, οίίτω δε το τοίχωμα του
πρώτου
μόλις ολίγα υφεκατοστόμετρα
απο του τέρματος του ?ιλιβcινOEιδoϋς μικρου
εξ oi) διcιπιστσυται απαξ ετι
απεκρύπτοντο οΊ
iOiJtOl,
σημείου δηλουντος
ί'παρτων.

Άνερευνήσαντες τοϋτσν ανεύρομεν τα οστα
ενος μόνου νεκρου, 'ίσως γυναηιός, παρ α δε
ε'ίσοδον αυτού επτα ψηφΊδας εξ υελώδους

ζ~ς διαφ~ρoυ σΧ11~α~oς, 'Ι\τοι στρογγύλας,
μηκεις χαι ρομΌοειοεις.

τουτον
> πλησίον

.,

πηγαδιου

του

&νώρυξα

εν

1tαλουμένου

θέσει

,χ Κάτω

του χωρίου Χαρβατίου, οπου και

αλλοτε απεκαλύφΘησαν τάφοι θαλαμοειδεΤς. υ
τάφος
είiρηται προς η)ν
πλευραν του λόφου. Αι διαστάσεις του
ο)ς εξης: Μηχος δρόμου β μ., υψος
τος 120 - 0,70, παρα δε την εισοδον
δε χυρίως n.Ζφου κυκλοτερους σχεδΌν

διάμετρΌ 2 - 2,50, υψος 2 μ" υψος εισόδου

<ο μι?ιρος ουτος τάφος εκτος ολίγων δστων
δεν περιεϊ:χεν 11 μικροσκοπικην
χα! ~'V
μικρον λΗ}ινον ιJφι:ινl%;Ιιι:ι~.·.

τέταeτος. υ τάφσς ούτος (ος καΙ σι
επόμενοι τρεΊς ευρηνται εν τφ χωρίφ Πeiφτανι
~

,

, , 1/2

απεχΟΎΤΙ περι

την

<:.1

ωραν

:>,....

απο

των

l\/f

Ν

ιnυκηνωv

και προς ταριστερα της δδου της αγούσης εις
ΉραΊον. Ό θάλαμος του τάφου τούτου είνε
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σχήιιατα; δρθΟΥωνικοϋ μετCι. μικράς προς Β έν

πρ(ότης:Ο,275,

έ,' .οίς μυκηνα'(κοlς τάφοι;. ΤΟ ίϊψοι; σ.iΊτoυ εί"ε

λίcι\' παχέα.

ft"'Qo.; σroμίου 0,12' ;;ΨΩς δε~'τέ·

είδε'ι κόγχης εΙσοχης, οιαι 'όπιίΡΥ.Οllσι πολλciίω;

ρας

2,30, το μήκος 4 μ. καί το π~άτo~ 2,80. του δ~
δρόιιου το μήκος εινε 6,50, το πλατος j μ. Περι
δε ~ό στόμιον του τάφου φ 0,80 κ,:ιί ι'ψος 3 ι!·

ακέραιω. 5) 2τάμνος μετα τρι(ον λαυGn' καθέ·
τ(ιj\' ϋψος 0,~05, διάμ. στομίου 0,1 ]b' πηλ(ι;

'Εντός αtιτoϋ

άνεύρομε\' δtκe. άΥ;ιεΤι;ι, ητοι:

Είκ.

1)

"Υδρία",' ϋψος

0,285,

διάμετρο στομίου

ΣυνεκολλήΘη εκ πολλων τεμαχίων.

σφαιροειδείς

0,07.

τής γαστρός.

3

καί

4)

Δύο

μετά στρογγύλ'lς λα

βής. Φέρε~ καστανοχρόους

είιρος στομίου

0,10. τα τoι;-:ώμαrcι:

Διυ.τηροϋ,'rω

ανοιΧτός ερυθροκίτρι\'ος.

αμφόrεραι (ελείω;

6·11)

Πέ-,ιτε στε}'α

":!6στομσι ;ilμφοelσ,ωιι ι';)ν τρείς τελείως (,ίκιό·

3. Mυκφocιί'κά άΥΥε'''' όεvτieσv nίφσιι.

Χρώματος πορτοκαλόχρου μετα ταινιών καστα
νοχρόων δριζΟ\'τ(ων περί ri}\' γαστέρα. 'Εν τη
πρ(;)τιι ζωνιι μετα. το" τράχηλο\' έλικοειδη '?ο(ι.
σμι1ματα. Συνεκολλήθη έκ πολλών τεμαχίων.
2) "Ομοία -ίιψος 0,305, διάμετρο στομίου 0,07,
πηλός πορτοκαλό:ιιρους. Φέρει όριζοντίας ζώνας
καί τινα κοσμήματα έπι τΊϊς πρώτης ζώνης «\'00.

ΠIoxoίδε~

0,221\

ζώνας έν τό.) μέσ<Υ

Πηλος ι1χροπράσινος.

'''i·oφo, της

ραιοι, -{"ψος τούtΟΟ"

0,]05, (J,OS, 0,cJ65

(ΕΙκ.

4).

Τάφος mf.ιπτος. Οίιτος fι μΖγιστος πάντων
κείται ολως πλησίον του προηγουμέ,'ου.

Μετά

την έκσκαφlιν του δρόμου ε('ρέθη κα'ι ο{'τος εν
καθιζήσει ώς ό πρώτος, έξ οι' καί ιδέησε να"ιι
σ:ιαφη έξ όλοκλήρου α\'ωθεν. το σχlΊμα αΙ.τοϋ
είνε τελείως ακανόνιστο,", διότι πρός άπάσας
τας πλευρας α~,τoυ σχημαtίζει κοιλότητας χαι

ιιόγχας. Έπί του έδάφους ί'πάρχουσι και λάκ
κοι πολλοί, ::φ' 0\' δηλουται το πληθφ:: τω\, εν

αύτψ ενtαφιασθέντων νεκρυn'. ΑΙ διαστάσεις
αύτου εχηυσιν ιΤ)δε: μ1ϊκος μέγιστο\' f) μ" π/Δ.
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Παράρτημα

τσc: 3,50,
διότι δεν αViΕσ~;άqlη
{ίψος

2,60,

τάφου 0,80.
ΈΥτος των
πολλΟ:

ησαν καΙ επι

.σεως, εξ oV προfj:λθε
κατάπτωσιν

Δελτίου

ii\v επnι. τελείως ακέραιοι. τα
ποιχίλλουσιν απο Ο,Ο6[) - 0,13. Πάντες
ρουσιν ταινίας δριζοντίας ερυθρας 1]
επι πηλοί:' ερυθρού 1] χαστιχνcι'!οόοu.
nον ωμων φέρουσι ηνες
1(Ο1cκίδων, ΤΙ1,ες δε ημ~ιχ;υκ;ιικα

~.!':νΤΙII1!,α τόξα; αλλοι δε τέλος δυσδιάκριτα
15 - 17)
κνa{;.οι
μιας
δε τούτων καΙ μετα
CΎ ψος
χείλους
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ΠOQάρτημο του 'AIJX(U.O).OytMU ΔΒΑ-τίο" 1919

.aάxιoν ~λtφα"'1:0ς.

27) Ειδώλιον γυναικΟς

δ καΙ 6) Δύο κύλικες vVJmode, κατά το
ijμισν τεθραυσμέναι. Ύψος πε~ίπoυ 0,10.

κι;ιατούσης βρέφος εις .ας άγκάλας τον γνω
στο" πρωΤOγενoUς μυκηνα'ίκοϋ τυπου, ϋψ. 0,11.
Τεθqαυσμένον εις δύο τεμάχια. Πηλός καΙ δια

7) Kvaf)os τεθραυσμένος,ο-δ έλλείπει ~ λαβή.
0,04, διάμ. 0,10.
Ό κυρίως τάφός μήκους 3,20, πλάτους 2,85
καΙ {ίψους 2,80 δεν περιείχεν η μΈΥα 4πεΈ"ον
συνήθους bt ται\,ιων διακοσμήσεως καΙ έντΟς
'Ύψος

κόσμησις έι;ιυθι;ιά.

Τάφο, έκτος. Και ο{ι'(ος αΥε\'()έθη πλησίον
των προηγουμένων έπί τi'jς αύτη; προς το
ΉραΤον δδοίί έν τω χωρίω Πρίψτανι, "Εχει

μηκος

3,50 και πλάτος 2,80, ϋψος δε 1,80. ·0
δρόμος αυτοίί: μήκος 7·8 μ.ι ϋψος 3 μ. καΙ
πλάτος κατα. τ/ν εΥσοδον τού τάφου 0,60-0,80.

Έν αύε~ εϋρομεν ΠQό μξν τής είσόδου τΙ/ία
μνxη... α&cά dnιera., ητοι δύο στεγανοστόμυυς
άμφορίσκους ϋψος 0,15 και nvat?oov μετα λα
δης {ίψος 0,06, διάμ. στομίου 0,09. ΟΙ άμφορί
σκοι φέρουσι τάς συνήθεις όρι.ζοντίους ζωνας

καί τινα έπι των ωμων κοσμήματα.
Έντος δε τον τάφου άνωeύξαμεν εύθυς

τ/ν ε'':σοδον π~oς τd{ιιστε~ τεt~άπλευ~oν

λάκκου εΕ άyyεΈ"c:ι τεθραυσμένα, πάντα μικρά
το μέγεθος και &πΜ τ/ν δι.ακόσμησιν. Πάντα
τά ανευρεθέντα άΥγεία καΙ λοιπά κτερίσματα
κατετέθησαν εί.ς το Ιν Ναυπλίω αρχαιtιλoγικoν
Μουσείον έκτος του εγγεγλυμμένου σφραγιδο
λίθου και τού εχοντος οχημα ίππου λίθου,.οΤη
νες κατετέθησαν εις το ενταϋθα Έθνικ. άρχαω.
λογικον Μουσείον.
'Εν 'Αθήναις '(η δ Νοεμ6ρίου

.
δ~

ΑΛΕΞ.

θογώνιον λάκ)(ον μήκους πε~ίπoυ 1,60, έv Φ
&πηρχον όστα νεκρού. "Άνωθεν δε τού τάφου
εύρέθησαν 1) Eiιμεγiθεις κάΜαι με τέσσαρας
μιη)(ύλας καθέτους Λα6&:ς έπι των ώμων. Έπι
τ/ς γαστι;ιος φeqοιισι ζώνας όριζοντίους. 'Ύψος

ΕΡΜΑΙΙ<Η

ΗΡΩΔΟΥ

ΑΤΤΙI<ΟΥ

διάμ. στομίου

λαβών φέρων ζώνας οqιζοντίους ερυθροκαστα
νόχρους. 'Ύψος 0,12, διάμ. στομίου 0,125. ~Eν

τι;. πύθμένι φέ~ει μικράν όπην πρΟς έκροήν
τών ύγ~ών. 4) .Σ'φονδύι1ιον ε)( σκληρού λίθου.
δ) Xa.u.7j Ζι6ο:ιιη τεθραυσμένη.

Κατα την δειη)ν θύελλαν τού μψος Όκτω
βρίου προ παρελθόντος ετους εςε6qάσθη ύπο
τού χειμάρρου «Λεύκων ι εν Κορ(νθφ ?τ/λη
έρμα"ίκή '(εtQάγωνος άκέφαλος φέ~oυσα τήν
επιγραφήν:

ΗΡΩΔΗΣ
ΕΝΘΑΔΕ

Τάφος ΕβΙομος. Παραπλεύρως τού προει
ρημένου ανωqύξαμεν Ετερον μέγαν σπηλαωειδη

ΠΕΡΙΕΠΑΤΕΙ

ταφον, δστις εΙχε το έξης περίεqγον και σπά
νιον οτι δηλ. έν τ~ δρόμω αύτού περΙ τά 6-7 μ.
dπo . τiίς εί.σΟΟου τού κυρίως τάφου υπηρχον
κοιλότητες μεγάλαι εκατέρωθεν εντος τών τοι
χωμάτων τού δρόμου (προς Α καΙ Δ), εν αlς

εΙχον ταφη

νεκροί,

μη

ίιπάρχοντος π~θανoν

πλέον χώρου Ικανού έντος τού μεγάλου τάφου.
~EντOς τών σπηλαιοει.δών τούτων κογχών ευρέ
θησαν τά έξης κτεqίσματα:

1) "ΔμφOΙlακoς σupα)'όατoμoι;, ού έλλεί
πουσιν 1) ετέρα τών λαβών καΙ τμήμα εκ της
γαστρός. 'Ύψος 0,16, διάμ. 0,095.

:J.) ΚαΙΙσκος πεπλατισμένο; με τρείς λαΜς
καΙ φέρων έπΙ τ/ς κοιλίας ζώνας ερυθροκαστα
νίνας έπι δέ τών ωμων τεθλασμένας καθέτους
γραμμάς. "Ύψος

0,065,

διάμ.

0,05.

Πο6χουι; με υψηλον λαιμον και σφαιρο
ειδη γαστέρα, εφ" ής φέρovται συyκε:vτρωτικoΙ
κόκλοι καΙ κάτωθεν τούτων ζώναι όριζ6ντιοι.
4) Κα&loκος δμοιος προς τόν υπ· dQte. 2, άλλΟ
έΧων dποκεκρουσμένον το στόμιον καΙ τάς λαβάς.

3)

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ

ΣΤΗΛΗ

ΤΟΥ

1,10. 2) Σ~εyανόστoμoι;
dμφοelaιcος τεθqαυσμένος. 3) Kva6lσHo.; ανευ

0,23,

1921.

naQcJ.

Έκ τού άνω μέρους τού τ~αχήλoυ εφα(νετο

δτι ~ κεφαλη αρτί:ως εΙχεν άποκοπη, "'O'Uτο δέ
παρείχεν ελπίδας άνευρέσεώς τινος. 'Όντως δε

μετά τινας .ημέρας άνευρέθη αύτη ύπο γυμνα
σιοπαίδων παeα τ/ν άκτην τού Κορινθιακού
κόλπου,

δπου

μετ' ολίγας

παντος θά έξηφανίζετο

...

στιγμας

ίσως

διά

"Ηδη συναρμοσθεί

σης της κεφαλης προχείρως μετά τi'jς τετραγω.
νικης στήλης εϋρηται bt τφ Μουσείφ Παλ.
Κορίνθου, ~ δΑ παρούσα εικων ~λήφθη εκ
φωτογραφίας, ην εiιγενώς ελα6εν εκ 'tou πρω
τοτύπου δ ύποδιευθυντης τής Άμερικανικης
Άρχαιολ. Σχολής, κ. Mπλέγκεv, αν και ό φω·
τισμος τi'jς έρμαϊκης στήλης ην 5λως δυσμενής
προς φωΤΟΥράφησιν. Διά μείζονα σαφήνιαν
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έξετέλεσα δ ίδιος πρόχειρον σχεδίασμα, εν τί;>
δποίω, αν μή τι

dAAo,

διακρίνονται καλλίτερον

οΙ χαqακτηρες τού προσώπου τού μεγάλου των
'Αθηνών ευεργέτου, διότι αύτον παριστ~,
θά tδωμεν, η πα~oϋσα έρμα"ίκη στήλη.

&ς

39
AiΠη εχει 'δψος 1.84 χαί 0,285 ,u.άΤQς κατ"
ένώπιον. ΚQΤO: τά πλευρά δέ τι:niτης 0,25. Ώς
πάντες 'δ" οί τετράγωνοι Έρματς καί δ πα:ρών
εχΕΙ τας δύο έχατέρωθεν των ώμων τδ'tραγωνι
χάς όπας, είς ό.ς: προσηρμ6ζ:οντο μαρμάρινοι
κανόνες, ννν A~αφανισθέντες. Τό -δψος της κε

φαλης καθ' έαν.,Ίν 'άνέρχεται άπό της κορνφης
μέχρι της γραμμης της τομης είς 0.33. Καί fι
μεν έπιγραφη εϋρη1'αι είς 1'0 σύνηθες ανω ϋψος,
όλίγον τι ύπό Πι" ΠΡOtομήν, κάτωθεν δέ ταύ
της εξέχει άνάγλνπτον το &νδρικόν μόριον, πλην
"ικρωτ/ριασμένον. ~H κεφαλη ώς βλέπει τις εις

γάλο" σοφιστο\ί και είιεργέτο" των Άθηνων.
είν~ δ" αϋτ/ ή ΎVωστ/ προτομη τού Ήρώδου
fι .:παρά τον Μα:ραθώνα εντός τάφο" άνευρε
θεΤσα και νϋν

b

τ<9 Μουσείφ το\ί Λούδρον

διαφυλασσομένη. Ταύτης χαλκογραφίαν έδημο_

σ(ευσεν ό Ι. Bernouillί lν ή'j Griech. IkonoΙΙ σελ 207 1901. ''Αν καΙ ή χαAJιo
γραφία ελευθεριάζει όλίγον, ~ν τούτοις άναγνω-

graphie

Δμφοτέρας τάς παρατιθεμένας είκόνας, είνε Λίαν

lφθαρμένη.

διότι

ρ~να, τόν μύσταχα

εχει

άκρα των ωτων καΙ

άποκεκρO\lσμένην

Πιν

μετα του ανω χείλους, τά

bo

γένει πάν εξέχον μέρος

του προσώπον &ς αΙ δφρεi; κλπ. πα:ριστ~ δε
ιiνδρα ώρίμον ηλικίαι;, πωγωνοφόρο", ευειδη
καί σεμνόν, οΙ δε όμυΥδαλόσχημοι όφθαλμοΙ
με τας πρός τανω ολίγον νενούσας κόρας δη

λουσιν άνδρα φιλόσοφον και φιλόμονσον. το
είιγενές καΙ ίδεώδες φιλοίίντα, πάντα δε ταϋτα

λίαν σννάδονσι πρός δ,τι yνωρίζoΜΕV ΠqlΙ τού

περιφανο\;ς ρήτορας καΙ φιλομουσοτάτον των
Άθηνων, της Κορίνθο" καΙ πλείστων CDJ,.rov

έλλην(δων πόλεων διακοσμητου •• Ηeώδοv -ι:οv
'Α.·n::ικοϋ.

την εικασίαν δε ταύτ/ν ενισχύει και ή μόνη

σωζομένη ~κ της αρχαιότητος προτομή τοίί με.

ρίl;ει τις τον ΑUτoν πωγωνοφόρον καΙ σ06αρσν
φιJ.όσοφον και μουσόληπτον "Αθηναίον, ουτω
δε πιστοποιεΤται ον μόνον 1~ ημετέρα έρμαϊκη
στήλη, άλλα και αντ/ ~ τοϋ ΛούΒρου προτομή,
περι ης υπηρχον ~δoιασμo\

και dμφι60),,(αι.

ΤΟ ~ΈρμεΤoνJo λοιπόν της Νέας Κορίνθου άπο
κτα μεγίστην d~ίαν, διότι εΤνε fι αύθεντικωτέρα

προτομη 'toiί διασημου σοφιστο\ί, η δ' επιγραφη
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περί πλέον μαρτυρεί δτι αύτη άνέκειτο εν δη

μικροτέρους όρθοστάτας καΙ κιονόκραναίωνικά.
~Eπειδη
νλικον τών μαρμάρων διετηρηθη

Κρανείφ δηλ. ΟΠε{ι κατα πάσαν πιθανότητα
έ"ΚΕΙΤΟ παρα τον σημερινον σταθμον ~Eξαμιλ·
λίου, όπόθεν διέρχεται ό ρηθεΙς χείμαρρος ~Λεύ

κατα μέγα μέρος αΟικτον κατα χώραν, q,ομεν

μοσίιΥ τινΙ Κ1]πφ της άρχαΙας Κορίνθου, εν τ~

χων», δστις εκείθεν άναμφισβητήτως παρέσυρε

ταύτην προς την παραλίαν τού Κορινθιακοϋ
κόλπου, σπου καΙ έξεβράσθη. Τελευτώντες μίαν
διακαη έκφ{lάζομεν εύχήν, δπως δαπάναις τοϋ
Δημοσίου άνιδρυθωσι δύο άντίγραφα ταυtης,

εν

b τω Παναθηνα"ίκώ Σταδίω καΙ ετερον έν

τφ "Qδείφ ~Hρώδoυ τοϋ "Αττικού, οπου ες άεί
θα προσβλέπωσι την εύγΕVΗ μορφην του μεγά

λου των •Αθηνών εύεργέiου εiιγνωμόνως οι
§πισκέπται καΙ προσκυνηται των μεγαλοπρεπών
τούτων της γενναιοδωρίας του μνημείων!
ΑΛΕΞ.

ΦΙΛΑΔΕΛφεΥΣ

'ro

την βάσιμον ελπίδα, δ,ι συντελουμένης της απο
καλύψεως τού ολου ερειπίου, θά γίνη δυναtη ή
τελεία άναπαράστασις τού μνημείου. Έκ τω,·
εύρημάτων το λαμπρότερον εΙναι εiιμέγεOες γω
νιαίον άκρωτήριον τού ϊιπεράνω ναισκου, δπερ
μεταφερθέν εΙς Άθήνας συνεπληρώθη σχεδΟν
Μτα το δλον, έπειδη οχι μόνον διετηρήθη το
κάτω σΤΕ{ιεον μέρος των δύο πλευρών κοσμού
μενον μέ φύλλα άκάνθης, άλλα καΙ 35 θραύ
σματα έκ των ύπεράνω διατρήτων πλεγμάτων
καΙ άνθεμίο;ιν.

Κατα το διάστημα της τριμή\'ου διαμονης
μου έν Άλυζί~ ήσχολήθην καΙ είς την σπουδην
των πέριξ τόπων καΙ έπέτυχον καΙ μερικα ενρή
ματα. Άγαλμάτιον χαλκουν 'Ηρακλέους ενρε
θεν νπο χωρικού επί του κεντρικοϋ λόφου της

εΙΔΗΣΕΙΣ

εκ

ΤΗΣ

Η'

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΛνΖIΑ

ΤΗΣ

1919

ΑΚΑΡΝΛΝΙΑΣ

Δαπάναις της Άρχ. ~Eταιρείας ενηρΥήθησαν
Κα/α τον λιμένα της ά{ιχαίας πόλεως, τον λεγό
μενον σήμερον Βουλκον, άνασκαφαΙ δΙ(l{lκέσα
σαι περΙ τους δύο μηνας. ΑΙ άνασκαφαΙ άπέ
βλεπον εις την διαφώrισιν του παρα το έκκλη.
σίδιον της ~Aγ. Τριάδος -υποφαινομένου σωρου
μ(l{lμάρων. Ύπετίθετο, δτι άνηκον είς το iιπo
τού Στράβωνος μαρτυρούμενον τέμενος τού
Ήρακλέους, γνωστον είς την tστoρίαν της τέ
χνης δια την εκεί άνάθεσιν εργων τού Λυσίπ

που, είκονιζόντων τους άθλους τού ηρωος. Άλλ'
αΙ προβλέψεις δεν έπηληθευσαν. ΆντΙ τού άνα

μενομένου Ήρακλείου τού Δ

' τοϋλάχιστον αίώ

"ος ε6ε6αιώΟη δια της &νασκαφης, δτι τα μάρ

μ(l{lα &νηκον εΙς επιφα"'ές έπιτάφιον μνημείον
Β' μ. Χ. αίώνος. Τού άκρι6ώς τετραγώνου
κτίσματος διατηρείται ή βάσις με τέσσαρας βαθ

'roii

μίδας ες άσ6εστολ'θου. εξ
μηκος

9,30

iliv ή κατωτάτη Εχει

άρχαίας πόλεως παρα την Καντήλαν ώς καί
τεμάχιον κόρης παριστώσης τον α-δτον ηρωα

ύποδεικνύο'ln', δπως καί αλλως εΙναι ευλογον,
δτι fι λατρεία τού Ήρακλέους δεν περιωρίζετο
ξΙς τον φερώνυμον λιμένα της 'Αλυζίας, άλλ'
εΤξλείτο καί εΙς το κέντρον της άρχαίας πόλεως,
την άκρόπο],ιν. Νοτίως τού Μύτικα 1 ωραν
έ6ε6αίωσα μικρον άγροτικον ί,ξρόν, Άρτέμιδος,
ως φαίνετα~. Διατηροϋνται άναλήμματα και
ελάχιστα λείψανα τών τοίχων τού ναού. Πέριξ
εiιρέθησαν {ι;το χωρικών καΙ παρεδόθησαν δύο

ωραίαι μικραι κεψαλαΙ μαρμάρινοι καΙ έπίσης
μαρμάρινον

άκέφαλον αγαλμάτιον Άρτέμιδος.

Τέλος εΙς την αύλην τού έκ Καντήλας Άπο
στολάκη παρετήρησα καί έξησφάλισα δια τού
άρχαιοφύλακος Δ. Τσαμπιέρη άςιόλογον Ιωνι.
κο" κιονόκρανον. Άνηκεν ιος φαίνεται εΙς στή

λην ~πιταφίαν και κοσμείται και κατα ,ας τέσ
σαρας πλευρας δι(, διπλης ελικος. Τοιαύτα κιο-

·.. όκρανα γνωρίζομεν έκ νεωτέρας εποχης, άλλά
το της Άλυζίας άνijκει δια την άπλόη)τα και
ακρίβειαν τTjς εργασίας, αν μη είς τον Ε', εiς
τον Δ' τοϋλάχιστον αί(~να.

μ. ΑΙ βαθμίδες περικλείουν ασ6ε

στοπαγες στρώμα έκ λιθαρίων κοινών με το

ΣΤΡΑΤΟΣ

κατα tO μέσον χάσμα Πίς πρό πολλοίί κατα
στραφείσης μαρμαρίνης σαρκοφάγου. "Η ανω

τέρα κατασκευή, -υποθέτω, ήτο παρομοία προς
τών μικρασιατικών μνημείων τίiς Λυκίας
καΙ tiίς "Αλικαρνασσοϋ. Ύπερ την βάσιν ύψώ
νετο κτίσμα τετράγωνον, πιθανωτατα περίκλει

n,v

σων, άνέχον Ιωνικον '·αΙσκον. Τού κλειστοϋ
κτίσμαtος διαΤ/ρούνται πολυάριθμοι όρθοστά
ται, δόμοι, έπιστύλια καΙ γείσα ίωνικά, πάντα
μαρμάρινα. 'Εκ τού ύπεράνω ναισκου εχομεν

Κατα την καλλιέργειαν

τοϋ Κ1Jπου του ό Δ.

Γιαννούλης είς το Σοροοίγλι ανευρε καλώς δια
τηρούμενον λίθο\' εί;.«()νίζοντα έμπρος τρίγλυ~

φο\' και μετόπην κοσμουμένην δι' άναγλύπτου
βουκρανίου. Μήκος 0,688 (0,413+0,275) ύψος
O,δlδ._Δια το βο'l'κράνιον εΙναι πιθανόν, δτι δ
λίθος θα άνηκεν εΙς μέγαν βωμόν, κοσμούμξνον
δια τριγλύφου ως ό εν Κερκύρα είιρεθείς. Ή

qιγασία εΙναι &κρι6<'ίΙς ή α-δτή 'προς την τον
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Παράρτημα

-roii

'Aιn:αιoλoγιltOίi

εν Στράτφ ναοϋ τού Διός, του Δ' δηλ. αιώνος.
ΕΙς την μικριιν συλλογην αρχαίων την φυλασ
σομένην ύπο τοϋ νεωστΙ διορισθέντος αρχαιο
φύλακος Στράτου Ν. Μοσίου προσετέθη καΙ
τεμάχιον κεραμίδος με γράμματα εντυπα του
Β' π. Χ. αιώνος: Στρατ. Ή εντυπος σφραγις
συμπληρουμένη εύκόλως εις ::Ξτeατlοο'll είναι fj

ΕΙκ.

1.

Δελτίου

1919

Δ' αΙώνος με το στρογγ1'λον επιμηκες πρόσω
πον καΙ το ύψηλον τριγωνικον μέτωπον είναι
απαραγνιΟριστος. TiJV κεφαλην εξετείχισα εκ
τάφου σημερινοϋ νεκροταφείου της λευκάδος
καΙ. μετέφερα εΙ; την συλλογην της Πρεοέζης,
σπως δε θετικώς εμαθον ό τυμοωρύχος ευρέτης
ε'ίχε μεν εκθάψει την κεφαλην εκ~της ανατολι-

Κεφαλη μαρ.ιιαρί'llη εκ Παλαίρου.

πρώτη επιγραφικη f\'δειξις περ! της εξ αλλων
λόγων προ πολλοί' γνωστης πόλεως.
ΠΙ\ΙΙΑΙΡΟΣ

<Η παραπλεύρως (εΙκ. 1) εικονιζομένη μαρ
μαρίνη κεφαλη προέρχεται εκ της γ"ωστης και
μάλιστα εις τΟ'[,ς τυμβωρύχους πλουσίας νεκρο
πόλεως της Παλαίρου .. είναι απόκομμα μεγέ
θους φυσιχου αναγλίοφου Ισχυρώς εχτίοπου.
Παρα 11'11' φθορα.ν 1'1 εργασία φαίνεται καλή.
Και ό αττιχος τι'πος γυναιχείας κεφαλης του

κης :rί.ει'ράς της Κεχρο:rούλας χατέθεσε δ' αυη'1ν
ε'ίς τινα φίλον του εις λει'χάδα, 15στις αποθα
νούσης της γυναιχός του ενύμισε χαλον να χρη.
σιμοποιήση χα! :τάλιν tJl" αρχαίαν εΙκόνα!
Κατ<'ι την ιΊνομασθείσαν νεκρόπολιν πολυά
ριθμα εΤναι τι~ παρα τους συληθέντας τάφοι<ς
μαρμάρινα συντρίμματα αναγλύφων και αγα/,
μάτων.
ΛΕΥΚΑΣ

Εις Ζαυέρδαν παρέλα60ν παρα του κ. Κ
Γεροκωστοποίολου ι'(νάγλυφον :\'υμφίίJ1' τεθραι<·
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Παράρτημα τoiι Άοχιιιολογικοί

σμένον εΙς δύο, αλλως άκέραιον, καί ~ξησψά
λισα προσωρινώς εί; .ην οίκίαν του άρχαιο

φύλακος Δ. Γαρ [δα. Εiκον(ζεtαι to βραχώδες
αηρον με τό" Πιίνα καί τας κιίτω χορευούσας

Δελτίου

19]9

τό αμπέλι τοϋ Κ. Koψιδιi παραπιροϋνται
πολλα πολυγωνικα &\'αλήμματα κατερειπωμένα
Κ!1Ι Οστρακα.' Έδώ Κόρος εύρε πρό έτών το
(ίl·άγλυφο\·.

.

ΟΙ πέριξ βράχοι. οίις προχείρως Ι1ρεύιιησα,
δε\· παρουσ[ασαν σημεια Ιερου «ντρου. ώ; έκ
Λευκάδος γνωρ(ζflμΕ\· το της Xoιρoσπηλtiίς καί
τfι της Άγ. Κυριακης άπέναηι του Νιδρίου.
ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ

Μ ικρο\' εξω τιίιν τειχ/nν και β()ρείω; αύτων
κατα την πρός το μέγα θέατρον διεύθυνσιν
παρετηρήθη κατυ: Φε6ριιυάριον ύπό ποιμένος
ό άνωτέρω είκονιζιι[ιενο; συμπαθηnκος λέων
(εΙκ. 2). ΕΙχε καλυφθη δια φρυγάνων έντός
Ζά,'δακος υπο κερδαλεοφρόνων, o'ttI\'E; ΕVηι
Ζώς άνέ6αλο" την άπαγωγήν. Πάντως ό άρ_
Ζικός τόπος τοϋ λέοντος δεν eIl εΙναι μαιψάν
καί δια το δύσκολο" της μετακινήσεως και
δια .ην

μεγάλην πιθαl'ότητα, δη ο'δτος θο.

iχρησίμευσεν ώς κόσμημα τάφου Ικ των της
πλησίον βορείας

πιίλης.

ϋψοι'ς «\'ευ της πλί"θΟI'

ΕΙναι

μαρμάριν()ζ,

1,15 μ. ·<Η έργασi:α

πα"ταχοι' εΙ,·(ιι αρκετu. χαλ,]. Ή στάσις ενθυ
μίζει αμέσως τόν μέγα\' της Χαιρω"είας

(Col.

Ιίιηοl1, Statues FUl1eraires 263 fίg. 153)
με Πι" διαφοράν, οτι δ τελευτα~nς δρθοϋται
περισσότερον και βλέπει πρός τΙΙ εμπρός. Ή
στροφη

τοϋ

της Νικοπόλεως πρός τά δεξιά

σημαίνει, ση Επί τοϋ επιταφίου μνημείου
κατα το ετερον «χρο\, ύπηρχε και αντίστοι

χος στρεφόμενος πρός το. αριστερά. Παρά
δειγμα άνάλογον εχομε" τους δύο λέοντας

τοϋ Έθν. Μουσείου, το"ς προερχομένους έκ
τοϋ περι6όλου Διονυσίου τοίί Κολ.λυτέως

(BI'Hckner, Eridanos, 80 - 82).
ΑΜΒΡΑΚΙΑ

<Η συλλογη

του Γυμνασίου

.• Αρτης

(πρβλ.

ΛΔ, 1916,62-53) έπλουτ[σθη δια. της προσ_
Αήκης τ/ς συλλογης μικρών άρχαίων τοϋ φι.
λαρχαίου Κ. Κατσάνου. Μεταξύ τών κορών
της συλλοΥης άξιοσημείωτος εΙ,,«ι μία με τε·

ράστιον πέτασο"

σιο\'. "Αξιόλογα
ΕΙκ.

2.

Μαeμdeι"ΟS λέω" ΝΙΗοπ6λεωί.

τρείς Νύμφας. Ή έΡγασία εΙναι μετρ[α. <Υπο
τοϋ είιριiτoυ τοϋ άναγλύφου Β. Κόρου ώδηγή
θην είς τον τόπον της προελεύσεως
<Ημίσειαν ωραν δυηκως τοί' Κουλούμου,
σπως όνομιίζεται ή ακρόπολις της άρχαίας Λευ

κάδος, ει;

τ'ιν θέσι"

Περιβολάκια καί παρά
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θολίαν, είκονίζουσα κορά.

πρός τούτοις ε'b'αι περΙ τα.

συντρίμματα πηλ(νων μητρών, μικρών
καί μεγάλων, προεΡΖομένων εκ τι"ος θέσεως
τοϋ λόφου τού Άμυ"τικοϋ Στρατώνος. Έκεί
πρέπει νο. υπηΡΊεν &ρΖαϊον κοροπλαστεϊον άξιον
ερεύνης. Προσετέθησαν και «ί.λα πολυάριθμα
πήλινα συντρίμματα έκ Κουδουν6τρυπας συνι
στώντα την δια. της σκαπάl'ης τα}'.είαν εξερεύ
νησι" τοϋ ~κεί lίντρoυ τών Νυμφών.

20

Κ.

Α..

Ρ.ΩΜΑΙΟΣ

Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού ΔελτίQ'U

{ΦΟΡΕΙΑ

ΟΥΖΑΝΤΙΝΟΝ

A~NAΓι'\YΦON

ΕΚ

ΤΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΗΙΤΟΝ

ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΜΥΣΤΡΑ

Κατα την ενεργηθείσαν εσχάτως εξασφάλισιν
τού περιβόλου της Μονης Περιβλέπτου εν Μυ
atQfj. εγένετο συγχρόνως και ταξινόμησις γλυ
πτων τινων του εκεί Μουσείου πλουτισθέντος
δια της μεταφοράς αναγλύφων εκ της Παντα
νάσσης, Παλατίων, Άγ. Νικολάου κ.λ.π.
Μεταξυ των αναγλύφων τούτων ύπάρχει f,>'
προερχόμενον εκ της Παντανάσσης, οπου άνευ
ρέθη κατ α το 1907 η 1908 ύπο των εκεί μο
ναζουσων αδελφων Πα'ίσίας και Ευσεβίας Για-

43

1919

νου εκ τού κάτω ακρου του μαρμάρου. ΤΟ εδα
φος του &ναγλύφου πληροϋσι ελαφριος γεγλυμ
μένα φύλλα και βλαστοι λίαν ε1ιπεφυλισμένης
μορφης. Τέλος εις την κάτω πλευραν τοϋ μαρ
μάρου διεσώθη μικρον τμημα διακοσμήσεως
συνισταμένης εκ συμπλεκομένων κλάδων.
Ή παρατιθεμένη τομη του τεμαχίου και 1Ί
ϋπαρξις διακοσμήσεως και επι της κάτω πλευ
ράς πείθουσιν, δτι τούτο άνήκει εις επιστύλιον
εδρισκόμένον αλλοτε εις το ([νω μέρος τέμπλου
και βασταζόμενον ύπο κιόνων οϋτως ιοστε
μεταξυ αυτων δρατη επιφάνεια της κάτω πλευ
ράς του επιστυλίου να παρουσιάζηται κεκοσμη
μένη, ιος συνήθως βλέπομεν τοϋτο εις διασω-

11

Γ

,
\

\

\
\
\
L

ΕΙ ...

1.

'Α ... ά"Άυφος παράστα,ης το;) συμβόλ(1)

(Μουσείο"

τράκου απερριμμένον εντος υπογείου μεταξΙ I
αχρήστων λίθων.
ΤΟ γλυπτον τουτο, ως ανευρεθεν μετα το πέ
ρας των εν Mυστρ~ ερευνων του κ. G. l\1illet
δεν περιελήφθη εις το -υπ' αυτου εκδοθεν λεύ
κωμα των βυζαντινων μνημείων του "!\[υστρα.
Έπι του τεμαχίου τούτου, πλάτ. 0,32, [,ψος
0,235 (ΕΙκ. 1), παρίσταται εν λίαν εξέχοντι &να
γλύφφ μεγαλοπρεπης αετος εστραμμένος προς
αριστερα και εχων τας πτέρυγας αναπεπταμέ
νας κατ' αντιθέτους διευθύνσεις ουτως ωστε νιξ
πληροϋται δι' αυτων ολος σχεδΟν δ πέριξ χώ
ρος. Δι' αμφοτέρων των ποδων κρατεί ογκωδες
βιυλίον κλειόμενον δια φυλακτήρων και φαίνε
ται στηριζόμενος επι μικροϋ ανθεμίου φυομέ-

τοϋ Eυ,ηyελιιno;)

'Ιωά ...... ου.

Μυστρα).

θέντα κατα χώραν βυζαντινων χρόνων τέμπλα 1
ΤΟ βιβλίον, δπερ κρατεί μεταξυ τι'Ον ποδιον

του ό αετός, φαίνεται δτι εΙναι ε-Ιιαγγέλιον και
επομένως εχομεν ενταϋθα απεικόνισιν συμΌόλου
ευαγγελιστοϋ ;{αι δη του 'Ιωάννου, τον σπο ίον.
ι;)ς γνωστόν, συμβολίζει το πτηνον τούτο. Το
υτι δε δ αει-ος ενταϋθα δεν φέρει φωτοστέφα
νον δεν εΙναί τι εξαιρετικόν, αφου 1ιαι πολλα
αλλα παραδείγματα
εχομεν 2.

ελλείψεως

φωτοστεφ(χνου

1 "Οσιοςιlου,,,'iς: Schultz - ΒειΓηει! ey The ΙΙΙ 011 astery οί St I.l1ke οί Stiris ίη Phokis London 1901
Πίν: 22-24.
2 Προ. Kraus R. Enc)'k!opiidie der christ1ichen
A1tertlliimer Ι 46θ χε., 2ωτηρίοll εν ΑΔ ιν (1918
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Παράρτημα: 'fOi 'AexULOkOYLΚoOi Δr.).ιίου 1919

Τό ίσχυρως έξέχον άνάγλυφον τού τεμαχίου
τούτου καΙ η μεγίστη περΙ τήν έκτέλεσιν έλευ

θερία εΙναι φαινόμενα ούχι συνήθη δι' εργον

βυζαντινών χρόνω\'. ·0 άετος δεν εχει την γνοο
aπ)ν εσχημαrοποιημένηνμορφtιν, ην απαντΙ;Ι τις
συχνα είς τα βυζαντινα γλυπτά. ΤΟ ολον εχει
σχεδιασθη καΙ έκτελεσθη ύπο τεχ,'(του, σπουδά

σαντος,

&;

κατα τιΙς τρεις δε πλευράς

φαίνέται, έπιμελως τιι" φύσιν καΙ

μ1} άπομιμηθέντος τα εργα τtϊς ίιφαvτoυργικης,
1:ην συνήθη πηγην τών βυζαντινών γλυπτών
καΙ άγγειογράφων. ΤΟ άνάγλυφον τοίίτο, δύνα
ταί τις νΙΙ ε'ίlt'fj, οη άποτελεί έξαίρεσιν μάλιστα
δια το\' Μυστρά\', δπου κυριαρχοϋσι σχεδόν γε-

περιβάλλΕΙ

αυτην

τετράγωνον πλαίσιον κοσμούμενον δι' έπιπεδο
γλύφων d\'θεμίων. τας μεταξυ του τόξου καί
του τετραγώνου πλαισίου σχηματιζομένας ανω
γωνίας κοσμουσι δύο ΆSΤOί, εντελώς διάφoρo~
κατιl τήν κίνησιν προς άλλήλους, lxtEiVOV'rE'; τας
πτέρυγας, δι' ών πληροϋται το μεταξ\ι κενόν.

ΟΙ δύο ούτοι άετοι παρουσιάζουσι το ι:ίΙΙtΟ
έξfΧΟ\' ανάγλυφον, την ίδίαν πλαστικότητα και

όμοίαν τεχνικtιν επεξεργασίαν προς το περί 0'0
ό λόγος επιστύλιον τοίί Μουσείου. Άπλή παρα·
δοΗI

τ(7)ν

δύο τούτων γλυπτων

πείθει, ση Τι

μεrαξυ αύτων συγγένεια ε'ίναι τόσον στενη ωστε
να δυνάμεθα να παραδεχθώ μεν, οτι αμ.
φότερα ε(ναι εργα ίσως του Ίδίου '[εχνί

του καί εκόσμο"ν

πιθανώτατα

το αίιτο

μνημείον.

<Η χρησις πλαv,ώ\' όμοίου σχήματος
προ; Τ11ν είκόν{( 2 είναι Ίνωστή. Toιαίί~
ται πλάκες ετοποθετοϋντο εις '(α μέτωπα
των τοίχω\' των χωριζόντων τϊις κυρίως
ιiψΙδα απο της προθέσεως και τοίί δια.·
κονικοϋ καΙ εχρησίμευο" ώς σύνδεσμοι
μεταξύ των τριών μερων του τέμπλου των
ανtισΤOιχoύντων προς τας τρεις κόγχας J.

"Όμοιαι πλάκες είιρίσκο\'ται κατα χώραν
καΙ

~\'

Mυστρ~ (Μητρόπολις, Περίβλε

πτος) 2 και εις πολλα αλλα μέρη.

Έκ riΊς
ΕΙκ.

2.

Μ<>:ρ.u«e~vον <πλαίσ.ον μn' άl'αrλvφwν άετων.
(Ναό;: Άγ. Γεωργίου κάτω Μυσι-ΙΚΙ).

νικώ; το λίαν ελαφρον άνάγλυφον καί το εκι_

σΤΕνωτάnις τεχνικης συγγε

νείας τω\' γλυπτών τούτων δυ\'άμεθα να
είκάσωμεν μεtα πολλής πιθανότηΤ<>ς, σΗ
αμφότερα d:πετέλουν ποτε μέρος του αυτού τέμπλου της ΠΗντανάσσης
ΊΌϋτο
καθισΥα πολν πΙθανώτερον το γεγονός,

ΟΗ ή πλας, εφ' 11ς οΙ άετo~ €"χn το αντο πλάτος

πεδόγλυφον.
Έν τούτοις τα αύτα άκριβως χαρακτηριστικιl
παρουσιάζει και ετερον γλυπτον εφελκύσαν ijδη
και αλλω\' την προσΟy'llν δια την ελευθερίαν

(περίπου 0,89) προς τα μέτωπ"α των τοίχων
τών χωριζόντων εν tft Παντανάσση τήν κυρίως

καΙ το τολμηρον αiιτoυ ι.

σθέσωμε\' και εν είσέτι τεμάχιον άποκείμενο\'
έν τψ Moυσεί~, οίιτι\'ος ή εκ ,ης Παντανάσσης
προέλευσις εΙναι γνωσιή. Έπl τούτου, άνήκον
τος εΙς το αύτό επιστύλιον, είς ϋ καΙ ό αετός,

ΤΟ d:νάγλυφον '[ουτο εΤναι νυν έντετειχισμέ
\'ον επί της Δ πλευράς της εν Κάτφ Mυστρ~
εκκλησίας '[ου Άγ, Γεωργίου, προέρχεται δμως
άναμφιβόλως, οπως και
άλλα έκεί έντετει

ta

χισμένα γλυπτά; έκ του μεσαιωνικου '[ι''lυστρα.
Έπί

rii;

πλακος ταύτης (ΕΙκ,

2) 2

υπάρχει τό

ξον σχηματιζόμενον iιπo διατρψου πλέγματος
Πα~cί(lτημα οελ.
~.oιι Σπηλαίου).

65

εΙκ.

20

ΕΙς το αύτο τέμπλον δυνάμεθα τέλος \,α προ

ώς '(oiιλάχιστoν δεικνύουσι αΙ αiιται διασtάσεις
και ή αυτή τομή, παρίσταται έν όμοίως έξέ

χοντι ά·ναγλύφω

λέων

βαίνων προς αριστερα

καΙ στρέφων τήν κεφαλην προ; τα όπίσω στη_
ριζόμενος δε επί άνθεμίου όμοίοl' προς το τού

(Χειρόγραφο\' Μ. Μεγά

Brobier Nou\'ellea recberches sur I'bistoire <Ιο !a
sculpture bγΖantίne. Arclιi\'c:s des .MiSSiODS scientifi·
ques, fasc. 9 (1913) σβλ, 53.
, MίJJet MonumelJts bγ1.anιίl1S <Ιο Mistra ΡΙΙΓίs
1910 Π(ν. 54.,.
•t

άΨίδα από τώ\' δύο άλλων s.

, SIrzygowski έν Δελι. ΊοtoΡ.· >ιαί ΈΟι·ολογ. 'Εταl·
ρείας ΠΙ 124. Van Bercbcm. SIrz~'gowski Αωίda,
HeideIberg 1910214 κέ.
Μίιιοι ΜίSΙΓιΙ Πόν. 48,. 4r>,. 49,.
ι SIruck ΜίΕΙΙnι \\"ίοη 1910 σε!.. 125 είκ. ~,8. Mi11et
Mistra Πί\'. 85.
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άετου. Τέλος σμοια φύλλα'και κλάδοι μετα στα

Touro εξάγεται εκ των επί τινων τεμα;ψον της

φυλών πληρουσι ΤΟ εδαφος t. ~Aν λάβωμεν ί,π'

σειράς ταύτης α'l'αγλύφων μονογραμμάτων του
Μανουηλ Καντακουζηνού και της Ίσαοέλλας
Lusignan l,ίjτις παρα τας υπαρχούσας αμ
φιοολίας φαίνεται αη υπηρξε σύζυγος αυτοϋ 2.
Έξ απολεσθείσης επιγραφης, ην 1ιατα το
1730 αντέγραψε\' ό FOUrnl0nt, μανθάνομεν,
δτι ό ναος 015τος, ό δνομαζό'μενος πλέον Παν
τάνασσα, επεσκευάσθη και μετερρυθμίσθη περι
το ε'ως 1428". cH επισκευη αυrη εγένετο υπο
τοϋ Πρωτοστράτορος Ίωάν1'ου Φραγ}ιοπούλου,

Οψιν τιχνωτέρω λεχθέντα περι τού αετου δυνά
μεθα να παραδεχθώμεν δη Ο λέων &νταϋθα
συμβολίζει τον Ευαγγελιστην Μάρκον.
ΈϊΙ της Παντανάσσης δμως προέρχεται και
αλλη σειρα αναγλύφων, νϋν &ν tcl> Μουσείφ
απωιειμένων, ανηκόντων δε εις τέμπλον εντε
λιϊ)ς διάφορον του ιϊλλου 2. τα γλυπτα ταυτα
φέρουσι διακόσμησιν εκ λίαν ταπεινού αναγλύ
φου και παρουσιάζουσι συΧΥ1Ίν χρησιν προεξε
χόντων κομβίων (caboclIol1s).
'Έχομεν λοιπον δύο εντελώς διάφορα τέμ
πλα ανήκοντα εΙς την αυιην εκκλησίαν της
Παντανάσσης. Ταϋτα αντιστοιχοϋσιν ακριβώς
εις τας δύο περιόδους, αί οποίαι διακρίνονται

εν τη LcrtqQtQ! τοϋ μνημείου τούτου.

Έ}ι πατριαρχικου σιγιλλίου του 1365 μαν
θάνομεν, δτι ό δεσπότης Μανου'ηλ Καη:ακου
ζηνος ηγειρε τον ναον Ίησοϋ Χριστοϋ τοϋ
Ζωοδότου (την επειτα Παντάνασσαν), ον κα
τόπιν }ωτέστησεν Μονην ανδρών ". <ο δεσπό
της Μανουηλ Καντακουζηνος εμεινεν εν Μυ
στριι. απο τοϋ 1349 μέχρι του 1380' οθεν η
κτίσις τοϋ Ν αου τοϋ Ζωοδότου δέον να τσπο
θετηθfι μεταξυ των &τών 1349 και 1365.
τον πρώτον τουτον νασν φαίνεται ση
το τέμπλον, του οποίου τα τεμάχια φέρουσι την
εν ελαφρώς εξέχονη αναγλ"δφφ διακόσμησιν.
1 Μίl1",ι Mistra Πί\'. 58". Εις το 'ίδ",ν τέμπλον ανή
κει πιθανώς και τεμάχιον επιστυλίου δl,οίως εκ Παν

τανάσσης προερχόμενον

(MH!",t

ενθ' αν. Πίν.

, Mil1et Mistra Πίν. 531l , 58, . 5'

• Struck
1892, 35 Ν.

11' 14'

59."

59,).
5'

Β'

6215'

1':νθ' αν. 127 κε. Ζησί()υ Σύμμικτα Άθήναι
Έλληνομνήιιιοι' ιν (1907) 169.

ae

ο-Οτινος

το

ονομα

αι'αγράφούσι

πολλα

συμ

πιλήματα και επιγραφαι επι τcoν εξωτερικων
πλευρων του vaoi'), επl των τοιχογραφιων τοϋ
ανω ορόφου και επι τοϋ επιθήματος ένος κίο
νος της κάτω κιονοστοιχίας, εξ 0-0 δυνάμεθα να
συμπεράνω μεν την μεγάλην εκτασιν, ην ελα
ιJoν αι εργασίαι της επισκευής ταύτης .1. 'Εκ
τούτου δυνάμεθα να εξηγήσω μεν και την άνάγ
κην
κατασκευης νέου τέμπλου,. τοϋ οποίου
τεμάχια φαίνεται, δη εΙναι τανωτέρω περιγρα
φέντα τα εν
Μουσείφ και τιρ <Αγίφ Γεωρ
γίφ του Κάτω Μυσιρα ευρισκόμενα.

,q;J

Α.

, MH!et Mistra ΠΙι'. 58",.

ΞΥΓΓοπονι\ΟΣ

tL' tL'

62'5' Mil!et εν

Η ΧΧΙΠ (1899) σ. Η2, 155. B.C.H χχχ (1906)
σελ. 4&3 κε. Ζησί(1) ε\' Βυζαντίδι Ι (1909) σελ. 440, Η
(1911-12) σελ. 164,167.
, W. Mil!er 'Ιστορία της Φραγκo~ιρσ.τίαςεν Έλλάδι,
μετάφρ. Λάμπρου Άθήναι 1909 -10 Ι 413. Struck ,ενθ'
άν. 50, 87. Mίl!et B.C.H ΧΧΧ (1906) 459.
3 Mil1et B.C.H xxrrr (189Η) 137 χε. Stcuck ενθ'
αν. 128 κε.
• Mil1et ενθ' ανιοτ. 134 κε. Ζησί()1) εν Βυζαντίδι Ι
440κέ. MίI1et l\1istra Πί\'. 38,. 40" 148,.

B.C

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:40:41 EET - 44.207.124.84

46

Πo.o!ίqτημα τO'ii 'ΑQχοιολΟΥΙ"Ρί

Δεlτ(oυ 1919

ΝΕΚΡΟλΟΓΙΑI
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ση.

Διιoτuxώι; 1:αiς πQώlαις ταύτα.ς

ΣΤΑγροπονΛΟΣ

(20 MOQnou 1872-19

Νοι:μβςιίου

Κο.τά τό "οι; τούτο Τι ελληνιχή άιn:αιολΟ'Υία σ.."Ιώ
λεσε "Ιόν .i;τό XOnW,l ετών υπό επιμόνov και δδννη

Qό.~ νόσου χατοτ(!\lχόμΕ\'Ο"w:EιpoQO'l 'Ιών ΆρχΟIΟπ]1:ων
Δημήτ(lιο.. ΣΤO\ι(!ό:uιυ).oν, ΙΙνδQσ ΧQηcnον χαl ιύθύν,
ι.ετ· άφoo,ώσEmς Υ.αί φι)..ο.-τοΤQ(ας UπηQEnlσono τ/"
,ίοχοιολογl;ιήν υπηιμoίαv, πqooιpt).ioto.,10," δέ Υενόμε
,-ον εΙς τo~ OV\OQδέJ.φοιις ο\Ποίί διά 1"Ε την xάQ,ν τoίl

"νεύμιιτος χο.ί τήν εVyivειo'l τής vuxΤΙς.

1892,

είοιΑ.θών ιίς Πι" άQxoιo"oyιxήν ίιπηQεoίαν άμα

1:1;

πέρ(ιτ. των Ιν 'Αθήναις πανtπιιnηpιαχώ,. οvτσu σπον
δών, χαθ' <iς ί10ίσΤEUCJε λαδών χα, 'Ιό 'Pάllι:ιoν χιιη·
ματιχόν βοοβι:ισν, ύ:tηQiτησε 'Ιό πρώτον ώς έ;tό:πης;

'Ιών

tv

Δύ.φΟίς ΙχτελουμΕ.\'<Ον d.νασχαq;ών :.ιαί ίχι!lτα

διοδοχιχώς ι1:ν Έο"ρία, Δελφοίς, Μυχό"ω χαι 'Αθήναι ..,

T<iι 1895 δ Σταuoόπού),ος δι(ι){lίoθη μετά τον ύ.."tω1:0u.

μενον δ.αγω,'.ομόν εφoQOς αρ~α'01:ή1:ωy καϊ έτοποθε·
τήθη είς 'Ο),υμπίαν, δπ~υ Π?Qεμ~.vε μέΧ.ΡΙ_1:0ίί 'A."~Ι'

Μου 'to{lIS91, δτl!! !'I!!Τετt'θη εις Μυκο,'Ον ωι; εφoQOΙ; των
ιίρχαιοτή1:ων Δήλου χαι Μυχό,'Ου, διmlQησι: δ! τ/ν
οιν 1:αύτην μέχρι τέ),ους, &πο 1:0ίί 1910 μαλιστα κοί ώς
i'CFOQOΙ; 1:1;ς Ολη.. χεοιφι:οείας 1:ων Κυχλάδων νήσων.

et·

345·810,

πεοί 1:ε τήν ώιόδοοιν καί περί τήν έρμη-νείαν άxρίGειαν
χοί όςυτητο. Μετά τινα χρόνον Ιξέδωκεν δ Σ1αυρόποll·
),οι; θετικώ1:ερον χα; εύχυμό1:εQον καοπόν 1:ης έν Έρε
'tOLq. άσχολίας αίl1:oiί, τά Ιν τη Άοχαιολογικτι Έφημε

1895 κα1:αχωριoθΙvτα 'EQt'tQ.xα

Με),ttήμα'tα.

'Εν 'Ιοις Μελετήμαοι 1:0υτοις ό Σταυρόπουλος πρώ

την δη~ooιι:υει μελέτην περί τών ΈΡI1:ρικων δήμων,

εν τα όποί{< μετά πάοης επιμελείας καί λtπτότψοc

o~voδευoμένη~ ύπό ~ΤΙ,~.τάτης 9'ιλ.ολο"(ιχης .οιιγχρο

τ/οεως, λαμGάνωv δε υπ όψιν και το. τε εωι; τοτε γνω.
οτα έπιγοαφιχά. μνημl!!ια κοι 1:άς έχ της άλλης άοχαίας
παοαδόσεως παραδεδομένο.ς μαοηιρίας καταιιτίζει πρα.·

1:ΟΙ; αiιι:ός mαΥQαφήν 1:ών ΈΟΕ1:(ιιΧΏν δήμων καί μ~'
wστσχίας πoayμα1:ΕUε1:αι, ένθα 1:0ντ-ο εΙναι δυνατον,
πιοί τ/~ 10πογοαφικης αiιι:ών έν 1:'(] Έοl!!1:(ιΙΧίι eIίotιoς,
mιoooxων οδτω 01t(ltιIv βάοιν είς τας μηαγενεσ1:ι!οας
ιlvαΥQOφό; τού

Geyer Topogmpbie und Gescb. der
Insel Euboia (1903) οελ. 13, 1:0ίί ΚουQO"".ώ1:0ΙΙ Ά(ιχ.
Έφ. 1911, 24 καί τ06 Ziebartb IG ΧΙΙ fasc. ΙΧ ρ, 164.
Έν 1(1) δευτέοω 1:ών εοποιχων αύτοΟ μελε1ημά~ων
δ Σ,αυQό:ιι:oιι).oς διε~ρxπ'oι άπό 1:ών 'Εοπρικών επι
YQ<Ιφων άφοομώμενΟ$

'tQ.

κα,ά

1:0.

δόσ ίεοα "ης Άμα·

O\lo~ ΆQ'tέμιδος. ΤΟ 'Ιl!! 'EOt'tQLxbv καί 1:ό Άπιχόν,
καί με'tα :Ι:QOO'tοηlπία.ς χαι αύτο,iliίας έργα1;όμενος

κα1αλήyt.~

εΙς

ιIιJ;9=αλio,tqo.

οποlO1l \lItTιQ;ty αιποχοημα '10ωι; xτισ~ης

Aνα~ψας

εiιnιxΙcπαlα Ιν 1:U Yήom 'Pηνt:~ 1:φ 1898, 1899 xα~ 1900
ο\l'-εκόμιοεν έχ 1ών ΙΡΥο.ο.ών txείνonι πo.λuτlμ01α1~

ιύoήμα~α, πιοι 1ών o.'toLm.. lγ(Iσψε o~oμ,OUς Ιx~ε
αεις

h τοις Π(lαxt".κo.ς riΊc;' Αοχαl01.ο'Υιχηι; Ε1αlρε.α.ς
1898 οελ. 100 ·104, 1899 οει. Gδ· 9, και 1000 σε'λ
67 • 11. ΤοοαUτ/ δι: ή1:0 ή πληθώρα ιών eiιQημά'tων
και ούτως αίoθηriι ή ά\-ειιά(ιχεια 'Ιο\ί xQόνou. παο'
όλην τ/ν ιiπOx.λε'01.χ-ην του ΣιαUQOΠ;ΟUWU. ά.φοοίωοιν

εις τήν .πιςεΡΥαοίαν αύτων. ώο1:ε ψαγχαοθη οντοι;

άμα 1ι..» πέQO.1:Ι τ/ς τρίτης έχαναλή..,εως '".ών i(Iyao,~v
"ο. .ιιQOιείηι εν τΌ _ρος τ/ν Άοχοιολογικην 'Ι1:αLQειι;ιν
έκθέοει α~10ίι (ΠΑ Ε 1900, 71), όπως διαxoπii π(loι;
και(lΙΙν ή άναoxαqrή. ·810 δέ 1:0UtO δηως επάναΥκες.
δ.όη ή δες:ιώς όδηγουμevη οκα.."tάνη εΙχεν αΙΙOXαλVφεl
ιΙφθοvo. δοιρακα ι έχτεταμένφ βόθρο, OU06ωOειJθίν1:α
κα1:ά 11\'0. πιρίΟ1:0.0.ν, ηης ύ.."tί11ηoε τοιαuτ/ν άΟρΟΟν
ώτόθεοιν καί ιήν όποίαν εiιθίις άμέσως !ιαί άδιστά·

..

ήδη δε από 1:ης ποω·

1:ης 1:αύτης δημοοιεύοεωςεδειξε 1:ήν διακρί,'ouσo.ναίιτόν

ρίδι 1:0ύ

~ή,,-?υ ~oι εΙς τ/:ι ~"ιyxoόl!10ιν τo~ i:ν ~vιtOνφ" 10ΙΙ

o,otQdtou κάθα(lο,ν τής Δή),οιι, τ/ν υπό '".ώ~ Άθηνa~ων
τιg 426/5 π. Χ. ουντελεσθε,οαν, ι'i1ε χαι ωιηγορεύθη
το Ιvα>1oθνήox.ε.ν και Εντίκιε,ν 1:0ίι λοιπΟ'ίι 'ν Δήλφ
(ΠΑ Ε 1898, 101 [xc'tQ θουκυδ. ιν 10~J). τα κυοιώ·
'Ιατα ix τοΟ βόθρου 'tούl0U είtρήμαlα ηοαν 1:0. 'Ιεμάχ.α

π),είοτα .. επιγραφι'ις κα; έδημοσίευοεν αύτά .. τω 1893
1:ψ ΠΕριοδικψ τ/ς ltv 'Αθήναις Έπιστ/μονιχηι: Έτα.ι
Ε' οε),.

οφοοιωθεί.ι; εις τ/ν 'tα/l'tοιιοιηοιν τοιι Mo\lO~,o\l τ/5

χτως ό ΣταUQόποuλ.ος; έιαύηοε ποΟς ιήν υπό τού 80Uκυδίδοιι 1,8, 1 d,ναφεQομίvην δευτέραν άπό το\ί Πει

lv

1:,

Μετά -τήν εΙς Muxovov 1:0::ιοθέτηοιν ou'toij ό Σταιι

(ιόποιιλος ΠιQιφQίοθη εΙς ιήν, U:πι(lEO~ΑXiIy άo~o'-ί~,

συVΈλεςε

'Εν Έqετρί!l δια1:0ιβων ό Σ1:αυρόπουλος

ρείιις: 'Αθηνά

χαQ01Cτ/Qιοη·

επιοιημο,.. χ-η άνaxoίνωoις.

1919).

Νεωτατος, μόλις εiκoσα.πής, χστά ,1ον/,ον τού

otl'ttu

κατς l(Iγαοίαlς οίιδεμία άΗ-η έπηκολούθηΜ δημοοία

'IO:ι:ιryQOφl~ _ οιιμπιοά:

ομα'ο, 10. δποια \ΙΟ1:ιρον ε:ι:ε&.!kιlωσι:ν η t(ltUvα ,OU
Κouoouvιώ,οu Άρχ. 'Eφηll. 1900, 5 Ι. εΙναι δέ καί
σήμεοον 'Vt\'ιχως πOQ<Xδι:δtyμίνα' 1tQ6},. Ποππο.6α?ι
λείου Πεοι twv έν E~60ία OQxoiwv 1:άφων rΊ2, 86. Z,t-

barιh IG ΧΙΙ, ΙΧ ρ. 11>1 ot. 90 έ.
Άλλά 'Ιοί οι b τφ τοίτφ 1:ών 'EonolXΩv μελετημά1:ων
ε!ιoιoχόμrιαι νiιι, 1:o\i ΣτWJΡοποuλου άναγvώoεις και

άναοιθιιή1:ων καί παν'tοίων Ιποχών άγγείων, ηδη δ' Ιν
'"ίi δειιτί(l{< αίtl0ύ έκθίοει (ΠΑΕ 1899, 69) γοάφει δ
Σ1:αuοόπου),ος

• τα

άΥγεΤα ταύια πάμπολλα Ο'l1α καί

πάσας σχεδόν, ιός μΕν μάλλον. τας δ' ηηον, τας πε(lιό·
δους χαί τl!χνοτοοπίας τής 'ελληνικής αγγεlοπ).αοηχης

τίχνης άπό ιών γεωμετρικών μεχ(lι 'Ιών εοuθ(lομόQφων

έ~πoooωπoίιντα, δσημεραl απαρτίζονται π"η(lέοτερα,
'μάλιοτα

α.1:ινα

με'tά

τήν

προοθήκην

τών "εφγ

1:εμαχ(ων,

noHa;<ulc;; σuμ:ι),η(lοίιοι 10. χΜ α'ηών.,
11 και ΠΕρι &1.),0. Ιξ άλλων τόιιων τής

άλλω Τι έα\lIΦ U:tηρε1:oϋvtα άνήλ.ωοε τον άείμνηΟ1:0ν
ouνά.δελ.ιroν.
Eίnιτoloν viίv ε1vo.ι να ouvτελεoθiΊ

;1

σ.."tό πά'J,Iς

άπόφε ..... πολύι,μος ΙΡΥαοία Ιχείνη, τής οποίας έδιmΤα

έθηχε 1:α θειιίλια καί μετα tijς όπoiα.ζ &QQήΚ1ως oυνΙ~
δι!:cκ "[ό Ιvoμα αύτού άΤQu'tως μοχθών ό Δημή'tριος
Σταuoόπουλος, Τνα Τδωσι 1:αχίως τό φώς τα οημαηι,
χώιατα μνημεu:ι τής 'Ρηνείας, 1:0UI0 δi θά ε1ναl καί
των πόvtιιν και τής aVtOΠO(lVΉ1011 άφοοιώσεως έκείvoιι
xα>J.(στη χαι διχαΙΟ1:άτ/ αμοιβή xo.i 1:o\i διαχαοίιι; α';'
1:oU πόθου Ι:ντελ-ης πλήοωσ.ς :t(IOc; ιιμην και ώq:έ.λι:.αν
τής 1:Ι ΈλληνlχίΊς καί

tijo; καΑ' δ).ου Ιπιοτήμης.

i::toνooeώoεIς Είι60ϊχών έχΙΥQOφι»ν ιήν αυτi}ν μαQtu

(10001'1 ΔΧQίβιlαν

χαί άoφιilιιανriΊc; Χ(ιίοειος 10'Υ oνδQός.
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Πιοι

1:αύιά
'Ρη
νείσς :πιιντοΤα aίt10i) ε~(lήμα1:α άδιαχόπφς ήοχολεί1:0
μίχοις έοχά1:ων ό Σ1:αuoόιιοu:ι.ος :ι:αρασχευάζων 1-ην
εχδοοιν αuτών χαί ΚQlατ(lιβόμενoς ItEQi 1:ήν κοπιώδη
τής δημOOlnιoεως; 'Ιεχνιχήν :ιO(lOοκευήν δι' έ:ιαvειλημ.
μέVftιν καθαοιομών καί ΟυΡ;ολλήοεω,' 1:ων άγγείων καί
δ.ά λεΠ10).όγου καί wο\lVl!!.δή10υ «ύτών i~'tdoEιoς,
ήτις Π0()01ε.νOμiYη dnεμάκρυ\"t:ν αΙΙτόν έτι μιί.λ).ον άπό
τή~ ά.."tοφάοειος τής δημοο,εύοεως χαί οίΠω μιinoν

Γ.

Ο.

Πα.ράρτημα τού Άρχαιολογικού Δελτίου

ΓΕΩΡΓ.

Α.

φώσεως ταύτης του δευτέρου ναοί'. ποολάβη την πλήρη

σχ~δ6" (~Hoρ~ν ταη' άΥ,ιογραφια/ν άμφoτέρ~ν των ναών

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μετάλύπης "γγέλλομεν τον θάνατον του πολυιίμου
έπιμελητου ι'ρχαίων και μεσαιωνικών μνημείων Γερα·
ο;ίου, Γ. Α. Παπανικολάου, σύντομον βιογραφίαν του
οποιου δημοσιεύει ένταυθα δ άνεψιος αύτου και πολύ·
τιμος βοη{)ος του &ποΟανόντος εις τ' &φορωντα την
άρχαιολογικην εξερεύνησιν Γερακίου εφέτης Πρόεδρος
των εν ' Αθήναις Πρω<οδικό,ν κ. 1I. Πουλίτσας.
«Κατα. Ίούλιον -ι:ου λ11ξαντος εtους άπευίωσεν έν
Γερα>ιίιρ της Λακεδαίμονος, αγων ήλικίαν 70 σχεδον
έτων, ό έπιμελητης ηίJV αύτοθι σ.ρχαίων και μεσαιω\'ι~
"'?iv μν'ψείων >ιαι Πρόεδρος της Κοινότητος Γερο.·
ΚΙΟΗ Γεωργιος Α. Παπανικολιί.ου.

1\1ετα άρτω}τάτας εγκυκλίους σπουδά:, iLC:: ίtατόπt\'

συ\'επλήρωσε δι' εόρυτάτης
σεως, άφωσι(6θη

εγκυ>ιλοπαιδικiΊς μορφό,

άνέκαθεν είς τήν εξυπηοέτησιν τα/\'

κοινών, παρασχων έν ακρq. άνιδιοτελείq. μεγίστας Ι\τtη~

ρεσίας εΙς το\' τόπον και τούς συμπολίτας αυτοί;' έφ'
αίς ετιμήθη >ιαι ύπο τούτων. διά τηc σχεδΟν συνεχους

επί 30 ετη εκλογης του ώc Δημάρχού τόυ τέως δήμου
ΓερονθΡ'jJν και ώς Προέδρου της Κοινότητος Γερα
κίου, κσ.Ι .ύπΟ της ΙΙολιτείας δια της Ο.πονομης αυτιί)

του αργυρου Σταυρου <ου Σωτηρος.
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.

Ίδιαιtέρας δμως εύφήμου μνείας άξιαι rυγχά\'ουσl\'
αι ,σπουδαίαι υ.τηρεσίαι του άειμνήσroυ ,Ινδρος εις τη\'
διασωσι"ι περισυλλογ{1ν, έπισκ€υην και εύτρεπισμον
τών άρχαίων καί μεσαιω\'ικών μ.νημείαw της ίδιαιτέ
ρας πατρίδος ,lμών, Η,η άρχαίων Γερο\'θρ"n' και το;;

τ_~υ~ων ~εκ τ.το," εί~ρεoντ~" ύδά~ων ~αί ril\' επίχρισιν
~υτων .. Ηδυ,,,,ιθη ομr;>ς ν~ δια",ωση ολίγας Τιl'άς υπο·
λειφJ)εισα; _αγιογραφι?,ς, ως δειγματα της τέχνης τών
τοιχογραφιων άμφοτερων τών ναών τούτων ονΤα/ν

άλλοτε καταγράφων εσωτερικως.

'
, '~πί",ης ~ότε επε~ελήθlJ της. επισκευης του ναου <ου

Αγιου Iω~ννoυ, τo~ Xρυ,:oσ~oμoυ, ,".ξιολόγου δια τάς
τοιχογρ?-φι?-ς αυroυ, καλως οπωσδηποτε διατηρουμέ
νας, >ιαι ,;ην προσ.ωπογρ?,φίαν τo~ πιθα\'ου κτίτορος
••Χριστοφορου ιερεως και χαρτοφυλακος Κο\'τολέοψ

(ετο,:; 14~υ); Ώ.σαύτως τo~ εντ~ς τ,?υ κάστρου κειμένου
\'~oυ του ~γιoυ. ΓεωΡΥ,LOυ, εν φ και το περίφημον
~εγα γ!.υπτον ει~oν~στ~ισι?\' (κουοού>ιλιον), λίαν δε
ενδιαφεροντος και δια τας αγιογραφίας αύτου και ιδία

δια τάς ,καλλί?τας. εικό~ας τό,ν :Αγίων Γεωργίου καϊ
't.a, προς τουroις δια το πολλαχου είκο",

Δη μητριου

ζόμε"ον Ι~)Ρ(J.ίo\' οΙκόσημο\' είτε τού ίδρυτοϋ του κά
~;:;ρoυ βαρ(ό\'ου Γoυ~ δε Ν ι6ελέ, είτε πιθαγιίηερον τοίι
Ελληνος χωροδεσποτου Σεβασroυ Τζαουσίου 'Ισαα
κίου. Όμοίως <ου ώραίuυ ύ.ψιδωτου ναου το;; Ποοφή

του :Ηλιου Τ21ς αλ~oτε Μονης ,Δάφνης, εν Ψ δ,ασd>ζον.

ται α~nαι πα~α~ αι τοιχογραφιαι, του ναοίι των ~Aγ(ων

θεοδωρων και αλλων τι\'<υν μιχροτέρων γαό)ν.

. Πρό ΤΙ.",ω,' έτώ~' έπ~μελ";)θη ώσαύτως της επισκευης,

εί~τελεσθεισης και ταυτης ύπό τήν έπίΟλε-ψιν j~αi. τα~

τεχνικcΊ.ς όδηγίας τ.ου λία.ν έ.π;ιτυχώς, του υπα το κά~

. μεηΙ μεγίστης καί cl.όκνου έπιμελείας είς ι:ην περισυλ

στρον κομψου και ιδιορρύθμου ναου της Άγίας Παρα
σ>;ευίις· Κατά .δέ το παρελθο\' ετος του επίσης ύπο το
~αστρo." >ιειμενου. vCl;ou, της Ζωοδόχου Πηγης, λίαν
ενδιαφεροντος δια το ωραίο\' γλυπτόν πλαίσιον της
θί'ρας, τάς άγιογραφίας, ιδίΙ!' Τ11ν καλλίστη ν εικόνα

λογην πάντων τιί)ν -υπαρχόντων και άνευρισκομέ\'(ι,n'
άρχαίων άνtικειμένων τέχνης, άναγλύφων', ενεπιγρά
φων πλακών, τεμαχίων &γαλμάτων κ.λ.π., δι~ (Τη' κατ'iΊρ
τισεν άληθες μουσείον. Χάρις εις τάς φροντίδας (11'ΤΟ;;
διεσ(ί)θησαν πλε-ίσται άξιόλΟΥΟΙ άρχαιόtητες, α'ίτινε r

επιγραφας.(ετος 14συ.
'Εάν λά611 τις ΙΙπ' οψι\' στι πάσας τάς εργασίας και
επισκευας ταύτας εξετέλεσεν δ αοίδιμος Γ. Παπανικο·
λάου, ανευ ούδεμιάς ούδαμόΟεν ΙΙποδείξεως και ενι·

μεσαιωνικοίί Γερακίου.
'Εμφορούμενος ύπό σπανίου άληθως ζήλου κατέγινε

άλλέως άσφαλώς θι! είχο\' καταστραφη, χρησιμoπoιoύ~

μεναι ώς οικοδομικόν ύλικοl' υπό τών &μαθώ\' χωρικών.
Πολύτιμοι ώσαύtως είναι αί ύπηρεσίαι του μακαρί·
του εις την διάσωσι\' των μεσαιωνικών μνημείων του
Γερακίου, και δη τών αυτόθι πολυαρίθμων και άξίων
λόγου βυζαΥτινώ\' ,'αω\" >ιαι δύναται (;,ρισμένως \'σ.
λεχθη, δrι άνευ ,ης μερίμνης εκείνου, οι πλείσroι τού·
των θά 'ίιατέκειντο νυν είς έρείπια.
ουτω προ εικοσαετίας έξ ιδίας πρωωβουλίας επε·
μελήθη της επισκευiΊς, γενομένης μετά λαμπράς επι·
τυχίας ύπό την αμεσον έπίβλεψιν καί τάς τεχνικυ.ς
όδηγίας του, του καλλίστου και συι.-ιμετρικωτάτου ναου
τ~ίi ΆγίΟΥ Σώ'ζοντος, φέρο\'τος πλείστα ρήγματα εν
τφ περικομψιρ τυμπάνιρ. ταίς άψίσι, τη άρκτικϋ και
τίΊ δυτικίΊ πλευρq.. καί εν γέ"ει ετοιμορρόπου 5,,<ος.
"Ομοίως κατα την aίIf11V έποχην έπεσκεύασε καί. τον
ναόν τού "Αγίου 'Αθανασίου, άποτελοϋντα τό &.\'τίστοι
χον του άνωτέρου ναου του "Αγίου Σώζονroς ετοιμόρ·
ροπον καί. αύτον καθ- όλου Οντα. Kατ~ άτυχίαν τού
ναοϋ τούτου το τύμπανον είχε καταπέσει είς παλαιοτέ
ψι.\' εποχη\' καί κατεσκευάσθη εκτοτε ύπ' αδεξίου τε·

:ου χρ,,!του" έλκo~νoυ

(παρ α ΤΙI\' κλίμα>ια) και τάς

σχύσεως, εξ ίδίας πρωτοβουλίας, διό. δαπαν,jJν 'αύτου

κα.ί τινων _εύλα6ώ\', συμπολιτci>ν του, και δι' άτρύτω\'

προσωπικων του μοχθων, πσ.ρισταμένου, Εποπτεύοντος
και καθοδηγουντος ".αθ' δλην τη,. διάρ>ιειαν των εργα·

σι,?ν, δεν δύναται η ,·α αίσθανθΏ άληθη θαυμασμόν
;;αι βαθείcι.\' εύγνωμοσύνην προς τόν ύπέΡΟΧΟΥ έκει\'ο"
a.νδρα.
'~ν τέλε, δε~ πρέ:rει ν(ι >;αραλειφθϋ ή μνεία της
προφρονος ξενιας, της προθυμου συνδρομης και των
ύπηρεσιό}ν, ας παρείχε προς πύ,ντας τους μεταβαίνο\'
τα~ εις Γερά>ιιον προς μελέτην τών αύτόθι άρχαίων
και μ,;::ς;αιωνικων μνημειων, καΙ περί ιΤη' ύπηρεσιG)v
του ευ~η μον ,:οιουνται μνεία;, και οι ξένοι άρχαιολό
γοι και Οι -ημεrερoι (\Vace, ό ,·υ\' διευθυντJlς της εν·
ταυθα 'Αγγλικης άρχαιολογικης σχολης εν τι[> ,Al1l1ua!. αύτής τόμο 11 σελ, 99. -Ό ουιλλιαμ Μύλλερ

δ συγγρα.φευς της ,'Ιστορίας τίις φραγ>ιο>ιρατίας ε~

Έ~λάδι> !ν σ:ρθ~φ του ε,: τ(τ> ~'EroO,vii) Ταχυδρόμφ»
του Λο\'δινου. - Ο Γαβριηλ Mlllet εν <η ,.Ecole Gre·
qι\e dal1s !'architect"re byzal1tine •. -"O Κ Ζησίου εν
τη ,Βυζαντίδι. τόμο Α' σελ. lf\3 κ. α.)"

χ~ίτo~ ό.π~,ρoκάλως. Εί\',,;ι ά:,ύχημα.orι δεν ύπηρχε
τοτε ο Γεωργ. Παπα\'ικολαου ινα πλη\' ,ης παραμορ·
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