ΑΡΧΑΙΟΛΟ

ΙΚΟΝ

ΤΟΥ

ΤΩΝ

ΕΚΚΛΗΣ!ΑΣΤιΚΩΝ

ΚΑΙ

ΔΕ

ΥΠΟΥΡΓείΟΥ

ΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

12.

1929

ΕΝ

ΑΘΗΝΑΙΣ

Τ Υ r:I Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι ΟΝ

IL

Ε .Σ Τ Ι ..Α.."

1932
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ
ΤΟΥ

ΤΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΔΕΛΤΙΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΤΗΣ

ΤΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

12.

1929

ΕΝ

ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΎΠΟΓΡΑ.ΦΕ:ΙΟΝ ΙΙ:ε: ετ ι:Αι. 1ι

1932
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Πά'οι(

ιίποσιολi, προς

ιό

ΆρχαιολΟΥικό1' ΔελτίΟ1' γίl'εrαι

προς τον Διευ.

{}υντην τού άρχαιολογικου τμήματος τού Ύπουργείου της Παιδείας.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

APXAIOΛOΓlKOY

ΔΕΛΤΙΟΥ

Α. Όρλάνδου: A~ παλαιοχρισιιανικαί βασιλικαΙ της Λέσβο" (πίν.
παρένθετος)

1929

1 - 3 και είς

Α. Δ. Κεραμσπούλλο1l: <Υ π(, ιό προπύλαια τής Άιtροπόλεως
.Σπυρίδωνος Ν.

Μαρινάτου:

Κράσι Πεδιάδος (πίν.

Πρωtoμινωιχος

73 - 101

θολωιός τάφος παρα το χωρίον

102 - 141

4) .

Α. Ξυγγοπούλου: ΤΟ Καθολικοv

lv

α'δt~ ψηφιδωτόν (πίν.

111:;
5 - 8)

Λ-Ιονης του Λατόμου εν ΘεσσαλονίΚll και το

142 - 180

Κ. Α. Ρωμαίου: Ή κάθαρσις τίι; Δι]λου καί τό ευρημα toυ Σταυροπούλλου (πίν.
Χέμνηι; Καeούζοv: Δίφ~λoς; (πίν.
Ν. Κνπαρίσση:

Βασ. Δ.

llQOfleijKal

9-10) 181-224

11)

και Διορθώσεις έπι των επιγραφών τού Παρθενώνος

Θεοφανείόη: Ένεπίγραφον Ήλιακον ώρολόγιον εν Σάμ<ρ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΥ ΔΕΛΤιΟΥ

..

225 - 233
234 - 235
236 - 237

1929

Δ. Γ€!. Καμπούρογλου: Αί παλαιαί άπαλί.οτριώσεις χάριν άνασκαφης των 'Αρ
χαίων 'Αθηνών.

2.

Σελίς

1 - 72

.

Σελίς

1 - 28

Β. ΚουΥέα: 'Έγραφα τ/; ΈθνΙΚ11ς Βι6λιοθήκης αφορώντα είς τήν άπαλλο
τρίωσιν των έν Άθήναις dνασκαπτέων άρχαιολογικών χώρων.
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28- 32

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ

ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατα τα άνα τας έλληνικας νήσους τού Αίγαίου πελάγους ταξίδια} ατινα
έπεχείρησεν δ

Llldwig Ross άπδ τοϋ ετους 1~o5 άναζητων κλασσικάς κυρίως

άρχαιότητας, δλως ίδιάζουσαν έντύπωσιν του έπροξένησεν ~ έν τοις νήσοις εύρε
σις άφθόνων παλαιοχριστιανικώνναών καί μνημείων. «Έφ' έκάστης σχεδΟν τών
νήσων του Αίγαίου» γράφει «εύρίσχει τις λείψανα μνημείων του πρωιμωτάτου
Xριατιανισμoiι. .

1.

Τήν άλήθειαν ταύτην έπικύρωσε μετά τινα ετη ή ύπ' αύτου του

Ross το πρώτον παρατηρηθεισα χριστιανικη κατακόμβη της Mήλoυ~, αργόΤΕρον
δ' αί ύπσ τού Hiller νοη Gartringen ένεργηθεισαι εν θήρg. ανασκαφαί 3, καθ' ας
έξ έπιγραφών συνήχθη, κατα το μάλλον η ηττον άσφαλώς ή έν θήΡf! καί θηρα
σίg. ύπαρξις κοινοτήτων ήδη κατα τούς πρό τού θριάμ60υ της 'Εκκλησίας αίωνας~.

Ή εύρεσις μνημείων της πρωίμου χριστιανωσύνης είς τας άπο Διοκλητια
νοϋ ιδίαν έπαρχίαν άποτελεσάσας

r-,5 νήσους τοϋ Αίγαίου

5,

εΙναι εύεξήγητος.

Πράγματι αί νήσοι αύται, μάλιστα δ' έκ τούτων αΙ προσκείμεναι πρός τας άκτας
της Μ .. Ασίας, ών τας πλείστας έπεσκέφθη αύτος ούτος δ άπόστολος Παϋλος 6,

, Ludw;g /{OS$, Reisen auf den griechiscben Jnseln des Agaiscben Meeres. Stuttgar! und Tubingen 1845 Halle 191311 σελ. 102. (2" έκδοοις).
• LudwJl! Ross; Reisen auf den grίecbiscben Jnseln des Agaiscben Meeres 184;, τό". 3 σελ. 143-151.
Πιρ~ της αότης καΤ!11ι.όμ6ης ήσ7.0λήθηοαν ύ.ργότιρον καί Ο{ Ch. Bllyet BCH, 1878, 347, Γ. ΛΩμπιί><'1ς Δελτ.
ΧίΙΙΟΤ. Άρχ. Έταιρ. Ι' (1907) σελ. 29 καί έσ;:άτιι>ς ό κ. Γ. ZW''1eiolJ Πρωι.rικtι της Άχαδ. 'Αθηνών ιο1ι
1928 οελ. 33 Ι
• ffllJer νοπ Ollrt,.Ingen: Thera Ι 200 -1157, 302·303 πίν. 11.
• Ό AcheIis (Zeitschrift fur Ν. Τ. WissenschaH ι οελ. 87 Ι) έπεχείοηοε έπί ιύ βάοεl έΠΙΥραφών νό.
άποδεl~'(J ιην Ιν Ρόδφ, θήΟ9 και θηοασί9 iίπαQςlν ΧίIlorιανικών χΟI\'οιήιων ήδη άπό ιου 100 μ. Χ. 'Α"-λ' ό
ff:>.,.nack (Mission und Ausbreitrung des Cbristentums 488) δέν θεωρεl ένιελως πειοτικάς τάς α/roδε~εις
του Achelis παραδεχόμενος ώς άσφαλή μόνον τήν έν Μήλ!!, iίπαρςιν χριοιιανών κατά τόν 30" μ. Χ. αίώνα.

• Provincia graecarum insularum μέ
φρασις Καρσλίδοιι 816λ. Μαρασλή Α', 101.

•

πρωτεύοιισαν την Ρόδον fferή:be1'g ΊσΤΟQ. τής ΈΙ.λάδσς μετά.

Ποάξ. 'Αποστόλων κι:φ. κ' καί χα'.

APXAIOAorIKON

ΔΕΛηοΝ

1929
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Α. Όρλά\'δου

έχρησίμευσαν, λόγ~ της γεωγραφικης των θέσεως, ώς αί γέφυραι δι'
παδεύθη

f]

(bv μετελαμ

χριστιανΙΚΙ1 θιlησκεία καί τέχνη άπα των μεγάλων κέντρων της ϊ.ΡΙ

στιανικης λατρείας, ατινα ύπηρξαν αί πόλεις της Μ. Άσίας καί Παλαιστίνης, πρός
την στερρ<tlς άκόμη έχομένην της πατρίου έθνικης λατρείας 1~lπειρωτικiιν Έλλάδα.

Εύνόητος λοιπον τυγχάνει καί i] μεγάλη σημασία, ΎΙν κέκτηνται αί νησοι του
Αίγαίου καί ίδίg αί παρα την Άσίαν μεγαλόνησοι

δος

-

Λέσβος, Χίος, Σάμος, !'>ό

_. (ιπο της άπόψεως των πρώτων έκδηλώσεων του χριστιανισμου. Παρά

πασαν έν τούτοις Τ11ν μεγάλην αύτων σπουδαιότητα

f]

περΙ των νήσων έρευνα

των τε σχετικών πηγων καί ίδί~ τών μνημείων ύπηρξε μέχρι τουδε λίαν περιωρι
σμένη ι. Ζητήματα σπουδαιότατα ώς το της ύπάρξεως χριστιανικων κοινοτήτων

καί εν ταις λοιπαις νήσοις, ηδη προ της άνακηρύξεως του χριστιανισμου ώς έπι
σήμου του Κράτους θρησκείας, το τών διωγμών καί μαρτυριων τών Ζριστιανών,
τό της

μορφης

καί λειτουργίας

τώ'\' πρώτων

οίκοδομηθεισών

έν ταίς νήσοις

Εκκλησιών, το τών όνομάτων τών πρώτων χρηματισάντων θρησκευτικων λειτουρ
γών (';πισκόπων, πρεσΒυτέρων, διακόνων, διακονισσών, κατηχητών κλπ.) καί πλεΊ

στα άλλα συναφη, .ίίαραμένουσιν είσέτι ε,ι τω σκότει. ΣυμΒαίνει δε τουτο διότι ΎΊ

σχετικη ερευνα περιωρίσθη μέΧQΙ τούδε, καί μάλιστα λία' ύ.τελως, μό'νον είς τήν
μελέτην των ολίγων, άνεπαρκών καί σκοτειν(lJν ό)ς έπΙ τ() πλεϊστον μαρτυριών
των πρώτων έκκλησιαστικο)ν

συγγραφέων,

εμειναν δ' δλως άνεξέταστοι

τόσαι

άλλαι πηγαί, ώς εΙναι π. χ. αί πράξεις των άγίων, τά μαρτυρολόγια, τα όδοιπο

ρικά, τα θαύματα και πολλα άλλα λειτουργικα

βιΒλία. Μόνον μία λεπτομεΡ11ς

έπεξεργασία τ«,ν έμμέσων τούτων πηγών έν συνδυασμω κυρίως καί προς Τ1ιν
ι Περί έ\'ί)ς χαι μό\'ου παλαιοχριστια\'ικού
της έν Πάρα.> Έκατοντα;ιυλια\·η-

μνημείοv τών \'ιΊσω\' εχομεν δυο πλήΡΕις δημοσιενσεις:

πβλ. jewe/l and Ha /uck

Tlte cbttrcb of our Lad)' of tlte lntndred tloors
London 1920 καί Μ. Buh/mann έν Zeitschrift fur Gescltichte der ArcbiteJ,tur HeideJ1)erg 1914 Beilteft
10 πσλ. lΙαι ΛaαιrάΚ'1ν έν Δελι. Χριστ. Άρχ. Έ'Γ.αιρ. ΛΊ 111 καί έν l\1eruoire σελ. S.
Συ\'τόμους δ' άλλας μελετας περί -.'ησιωτικων χριστιανικών μνημείων εχομεν τάς έξης: 1) Περί tll;;
έ,· Mηλtρ κατακόμβης, πι;;ρί 1ίς αρχόμενοι ειπομΕ\'. 2) Περί του έν Μήλ'!,) Βαπτιστηρίου F/etcher- KJtson
Ann\tal of tlle BritisIt ScltooI 1895 - 6 σελ. 156 έ. Δ.aμπάκης Δελτ. Χριστ. 'Αρχαιολ. 'Εταιρ. Ζ', 1:J4. 3) Περί
τινων' βασιλικών έν Kaentibtρ, Jacoplch Edifici bizantini di Scarpanto Rodi 1925 και έν C1ara RJIodos
1928 σελ. 100 ·104. 4) Περί του ~απτισ1:ηρίoυ τiις Κώ, Ορλά-vδος Πρακτικά της 'Ακαδημίας Άθψών τού
1928 σελ. 322 έ. 5) Περί τινων παλαιοχριστιανικών λειψά.νων έν Xlf!J Σωτηρίου ΆρΊ... Δελτ. 1916 παρ. σελ.
2S!. 6) Σίιντομον άνακοί\'ωσιν περι 2 βασιλικών της Λέσβου, 'Ορλάνδος Πρακτικά Άκαδημ. Άθψών 3,441
-.tαί 7) Περί της βασιλικης του Μεσοκάμπου της Σ.άμ.οv, Wrede Αι1ι. Μίιι. 1929, 69.
Πλή\' δέ τω,· άνωτέρω άνεσκάφησαν καί τά κάτωΒι χριστιανικα μ\'ημεια μη δημοσιευθέντα είσέτι:

1) έν ·Ιαλύσιι.> της Ρόδου. ΠαλαιοχριστιανΙΥ-η βασιλική του τέλους του 50u Τι τώ\' άρχύη' του 6O'U αίώνος μετά
βαπτιστηρίου κατα τήν νότιον πλευρά\'. 2) Παλαιοχριστιανικη

βασιλική εΙς Καρδάμινα της Κώ μετά τρι

πλε'Vρου άψίδος καί μωσα'ίκου δαπέδου (μ\'ημονείιεται παρά fferzog έν ]aJιrb. d. Just.

1903 Arcb. AnZ. 6).
3) Βασιλική του ι) .... " αίώνος παρ&' '(ό Ήρα~oν της Σσ.μοv. 4) Βασιλικαι παρά τό Τηγάνι της Σάμου. 5) Βασι·
λική μετ&. κuκλq,τεροuς άψίδος έν KaAvμooν'!,) (μνημονευομένη Υ-αί παρα Ross, Reisen Π, 82). 6) Bασlί.ικcιί
έν Δήμ'νζΡ άνασκαφεi.σαι έσχάτως ύπό 'tft; έν Άθ{l\,uις 'Ιταλικης Άρχαιολ. Σχολης.
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άρχαιολογικην δι' άνασκαφών ερευναν των χριστιανικών μνημείων των νήσων

δύναται παντοιοτρόπως να φωτίσll ήμας περί της έν ταίς vιiσοις εκκλησίας των
πρώτων χριστιανικών αίώνων. ''Ας έλπίσωμεν δτι τώρ~ οτε πάσαι πλέον αί νησοι
τού Αίγαίου ήλευθερώθησαν άπο τού Τουρκικοϋ ζυγού ή έρευνα των έν αύταίς

χριστιανικών μνημείων θέλει χωρήσει άπροσκόπτως, θέλει δ' έκ παραλλήλου άνα
ληφθη παρα θεολόγων καΊ. ή λεπτομερης έπεξεργασία των πηγών, περΙ ών άνω

τέρω είπομεν. 'Ως μικραν δε συμ60λην είς την μνημειολογικην ερευναν έπιτρα
πήτω μοι να παράσχω ένταϋθα την περιγραφην και άνάλυσιν τριών παλαιοχρι

στιανικών βασιλικών της Λέσβου τού 50'1 και

6 0u

μ. Χ. αίώνος, με την έλπίδα δτι

καί άλλαι σχετικαΙ πραγματείαι αφορώσαι την έκκλησίαν καί των άλλων άδελ
φων νήσων θέλουσι ταχέως ίδει το φως.
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Α. 'Ορλάνδου

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΘΕΣΙΣ

ΤΩΝ

ΕγΡΕΘΕΙΣΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Έκ των τριων βασιλικων, ας θα περιγράψω ένταύθα, αί μεν δύο πρωται
είχον πάλαι ανασκαψη

ύπο φιλοθρήσκων και φιλαρχαίων αμα Λεσοίων χωρι

1

κων, έμού ένεργήσαντος έν αύταίς μικράς τινας μόνον συμπληρωτικας σκαφας
και καθαρισμόν

τού

1928,

2,

ή δε τρίτη απεκαλύφθη ύπ' έμού έξ όλοκλήρου κατ' 'Ιούλιον

ένωλίi και δαπάναις τού Ύπουργείου Παιδείας καΙ Θρησκευμάτων.

Και Τι μεν πρώτη το)ν βασιλικων, τιμωμένη υπο των περιοίκων εις μνήμην

τού Άγ. Δημητρίου, εύρίσκεται εις το βόρειον τμημα της Λέσβου 1]μίσειαν περί
που ωραν κάτωθεν, ητοι προς νότον, του κατα τους πρ<5ποδας τού δρους Λεπετύ

μνου κειμένου χωρίου Ύψηλομετώπου' Τι δε δευτέρα, τιμωμένη εΙς μνήμην
Άγ. Άνδρέου τού Κρητός, κείται έπι της θέσεως της άρχαίας Έρεσού, ητοι κατα

την δυτικην άκτην της Λέσβου, απέχουσα της έκτεταμμένης αμμώδους παραλίας

περι τα έκατον μόλις μέτρα. Τέλος Τι τρίτη βασιλική, απεκαλύφθη 20 λεnτα της
ωρας δυτικως της δευτέρας έν θέσει Άφεντέλλη, ολίγον και ταύτη απεχούση τού
αμμώδους αιγιαλού. Έν τΌ θέσει ταύτη έτοποθέτουν οι έγχώριοι προ της ανα
σκαφης το «Σχολείον» τού έξ Έρεσου φιλοσόφου καΙ συγγραφέως το)ν «Χαρα

κτήρων» Θεοφράστου.

1.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟΥ

Ή βασιλικη τού Ύψηλομετώπου
τικων λίθων καΙ ασοεστοκονιάματος
της μέχρις υψους

1,00

έκτισμένη

διατηρεί τους

έξωτερικων

0.G5 - 0.70

μ. παχείς τοίχους

μ. περίπου απο της έπιφανείας τού έδάφους, Το γενικον

αύτης διάγραμμα παρουσιάζει έν κατόψει (εΙκ.
διαστάσεων

δια μετρίου μεγέθους γρανι

15.80 χ 30.10

1)

σχημα κανονικού ορθογωνίου,

μ. διευθυνομένου απο ανατολων προς

δυσμάς. Εις τι) ορθογώνιον τούτο είναι προσκεκολλημένα έξωτερικως κατα μεν

την ΒΔ. γωνίαν μικρον ορθογώνιον πρόπυλον, κατα δε την ΒΑ. πρόσκτισμα,
ούτινος ή εκτασις καΙ ό προορισμος δεν κατέστη δυνατον να όρισθίi λόγφ της
μεγάλης έπιχώσεως, ήτις το έκάλυπτε 3. Πλην δε των ειρημένων δύο συγχρόνων

1

ΤΎιν ύπόδειξιν τών ώς ανω δύο βασιλικών καί την προς μελέτη ν καί δημοσίευσ.ν αύτών παραχώρη

σιν οφείλω εΙς τον τέως εφορον τών άρχαΙΟΤ11των καθηγητην κ. Δημ. Εύαγγελίδην, προς ον έκφράζω καί
ένταϋθα f}ερμάς τας εύχαριστίας μου.

,

"Ορα σύντομον άνακοί,'ωσίν μου περί τών δύο τούτων βασιλικών έν Πρακ-,;,κοίς της 'Ακαδημίας

'Αθηνών του
3

1928

(Τόμ.

3)

σελ.

32 J

έ.

"Η έν λόγφ έπίχωσις προηλθε έκ της έντος του προσκτίσματος τούτου άπορρίψεως Ιιπο των ένεργη

σάντων την ΠΡι!Ηην άνασκαφην χωρικι)ν, τών χωμάτων ατινα έξήχθησαν έκ του έσωτερικου της βασιλικης.
Έπι της κατόψεως διακρινεται ή άρχη τών έγκαρσίων τοίχων του προσκτίσματος, ο'ίΤL\'ες είναι σύγχρονοι
προς την βασιλικ{]ν, ατε Οργαν.κώς προς τους τοίχους αύtης συνδεδεμένοι.
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Παλαιo;ι.ρισtιανικαΙ βασιλικαί της Λέσβου

5

!~l~~

~~~~
lIf;;
,.ι:.

J~,;J!;! .' ' "' ' ' ' ';.'~f "v;" ,~"φ' ' ' ' ' ;','j" ,Π;1' ' -!t'i'~'tΜ; ;';i1j;μi.*j"i \"Χiψ.μ"'j;l~
Ι

Ι

ΕΙκ.

1.

1
10tτj

ο

Κάτοψις τής βασιλικής "Υψηλομετώπου.

τφ άρχικφ ναφ προσαρτημάτων ύπάρχουσι κατα την δυτικην αύτοϋ πλευραν και
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Α. Όρλάνδου

αλλα τινα κακότεχνα, άναμφιΌόλως μεταγενέστερα προσκτίσματαο Άποτελουνται

δε ταύτα εκ δύο μεσαίων όρθογωνίων, έσωτερικώς συγκοινωνούντων, διαμερι
σμάτων, έχόντων την προς τα έξω πλευραν αύτών καμπύλην καί δύο έκατέρωθεν

αύτών πυργοειδών κτισμάτων. τα άδήλου χρ{ισεως μεταγενέστερα ταυτα προσκτί
σματα εσημειώθησαν έπΙ της κατόψεως δια κοκκίδων, ένάντιθέσει .nρός τους
άρχικους τοίχους, ο<ίτινες έχρώσθησαν μέλανες.

Α'ίθριον προ της δυτικής πλευρας του 'ναού δεν ύπηργε οϋτε θα. επέτρεπε"

ΕΙ,:.

2.

'Όψις τω", κιό'l'ω", τοϊϊ προπνλοtl έκ του έσωτερικου.

άλλως τε τήν ένταυθα τοποθέτησίν του ή ίσχυρα όπωσδήποτε κΙ. ίσις, ην παρου
σιάζει το έδαφος προς δυσμας της βασιλικης.

CH

είς τον ναον είσοδος έτελειτο δια έξ θυρων:Εκ τούτων δύο μεν εύρίσκον

ται κατα τήν δυτικην πλευραν του όρθογωνίου και παρα τας γωνίας, άνα δύο δ~
επί τ'ης βορείου και' νοτίας μακρας πλευράς τού όρθογωνίου (δρα κάτοψιν είκο

1)

ή μεν παρα το ίερόν, ή δε παρα τήν δυτικΎιν πλευράν. ΑΙ δύο παρα τήν ΒΔ. και
τήν ΝΔ. γωνίαν τών μακρών πλευρών θύραι είναι μεγαλύτεραι τό>ν λοιπών, θεω

ρητέαι δε δια τουτο ώς αί "ύριαι πύλαι εί.σόδουο Έκ τούτων δε πά.λιν έπισημο
τέρα 1')ΤΟ ή νοτία, λόγω τού προ αύτης τοποθετημένου

μνημειώδους προπύλου.

ΤΟ πρόπυλον τούτο, ο{ίτινος δμοιον περίπου και εν τη αύτ!Ί θέσει κατεσκευα

σμένον δ.παντωμεν και εν τfι παλαιοχριστιανικΌ
ι CurtiU5. Ad/er

OJympia, die Ergebnisse der
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βασιλικΌ της Όλυμπίας ι, εχει έν

Αιlsgrabιιιιgeη κλπ.

Tafelband

Ι πίν.

LXVH.

Παλαιοχριστιανlκο,i βασιλικα

ϊ

της Λέσβο"

κατόψει σχημα ορθογώνιον (έσωτερικών διαστάσεων

3,05 χ 6,20

μ.) εΙναι δε τοπο

θετημένον συμμετρικως προς την σπισθεν αύτοϋ κειμένην θύραν καΙ δη ουτως,
ώστε να έξέχη πρό τού δυτικού τοίχου της βασιλικης κατα

1,30

μ.

Ή '\Ιοτία πλευρό. του προ,;τύλου ήτα έν μέρει άνσικτή, εφερε δε δύο κίονας.
μεταξυ παραστάδων. Των κιόνων διεσώθησαν χατό.' Afi)Qav αί μετα τετραγώνου
πλίνθου καί κωνικης σπείρας {Ιψηλαι βάσεις (είκ.

2)

ώς και τμ{nιατα των έπιοαι

νόντων &ρραβδώτων κορμών των. Έπειδη δε κα'ι κατα την νοτίαν πλευρα'\ι τού

ναού εσχηματίζετο έλαφρά τις κατωφέρεια, κατεσκευάσθη χάριν μείζονος μεγαλο
πρεπείας της είσόδου, κλίμαξ ισοπλατης προς το πρόπυλον αποτελουμένη εκ δέκα
καΙ πλέον άνέτων

βαθμίδων,

cbv

τινες λίθοι διετηρήθησαν

εισέτι κατα χό)ραν,

άλλοι δ' έξεολήθησ'αν της αρχικης των θέσεως ύπο των χωρικών.

Κατα τας στενας καΙ την προς την θύραν πλευραν του προπύλου ύπηρχον

έσωτερικως %τιστα θρανία, χρησιμεύοντα πιθανcδς δια τας ενταύθα γινομένας δια·
δόσεις 1 η τον σιτισμον τών πενήτων 2.
ι Διάδοσις έκαλειτο ή ύπο των ίερέων Τι μοναχων ~ άλλων άρχ<ίη' γn'ομ.ένη δωρεαν δια,'ομή άρτο" ij
χρημάτων είς τους :τέ\·ητας. Είς τάς μο\·ας αί διαδόσεις εγίνοντο πρό τού πυλωνος, ενθα ύπηρχον ομοια κτι
στά θρανία. Περι διαδόσεων ί:ίρα Sch/umberger: l\'Io\Jnmel1ts ll11mismatiqnes et splJragistiques d\1 Mo"e\J-

age byzan6n Re", Arch. 1880
!

ΤΙ,

200,

"Ορα το. σχετικά χωρία παρα f(reuser

Der cllrist1iche KircbenbaIl
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135

έ.

Α. Όρλάνδου

Άπα τού προπύλου εχοντος τα δάπεδον εστρωμένον δια πλακών (εΙκ.

2)

ανερχόμενοι μίαν βαθμίδα εισερχόμεθα εις ταν νάρθηκα ητοι εις στοαν πιεflΙ
μήκη ι (εΙκ.

3),

πλάτους

3.40

και μ11κους

14.25

μ., περικλε!ομένην αφ' ένας μεν

ύπα του δυτικού εξωτερικού τοίχου αφ' ετέρου δ' υπα ετέρου παραλλήλου τοίχου,
διατρυπωμένου υπο τριών θυρών μιας μεγαλυτέρας

(1.98)

εν τφ μέσφ (βασιλείου

πύλης) καΙ δύο έκατέρωθεν αυτης μικροτέρων (1.15 μ.).
Ό νάρθηξ (είκ.

3) εστρωμένος δια γρανιτικών ορθογωνίων πλακών, εφωτί

ζετο δια μεγάλου τριλόβου παραθύρου ανοιγομένου κατα τα μέσον της δυτικης
Β

Α

~[[
+----

:J
048'5

----t

l

~
'===Ί
ι

ι

"1

'""

ΕΙκ.

4.

Άμφικιονίσκοι και κιονόκρανα παραifύρων.

αυτού πλευρας (δρα κάτοψιν εικόνος

1).

του παραθύρου τούτου εχοντος άλικον

ανοιγμα

3.70 μ., διπηρήθησαν εις ϋψος 0.80 απα τού δαπέδου τα μονόλιθα
τών δύο διαχωρισμάτων του, απέχοντα 1.30 απ' αξονος εις αξονα. Κατ'

βάθρα

ευτυχη δε συγκυρίαν εσώθησαν, ουχι δμως κατα χώραν, αφ' ενας μεν οί δύο μαρ
μάρινοι αμφικιονίσκοι, ο'ίτινες εχρησίμευον ώς χωρίσματα τών λοβών τού παρα

θύρου

2

(εΙκ. 4 αριστερά), αφ' έτέρου δε καΙ το ετερον τών εκ χωριστού τεμαχίου

ι Προκόπιος Περί κτισμάτων "Εκδ. Βό,'νης σελ.

,

187.

Ό εΙς τούτων άνευρέθη κατα τον υφ' ήμών ένεργηθέντα καθαρισμον του μεταγενεστέρου νάρθηκος
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Παλαιοχριστιανικαι βοσιλικαι της ΛέσΒου

επιθημάτων των αμφικιονίσκων (εΙκ. 4, Γ). ΚαΙ οι μεν αμφικιονίσκοι, ολικοϋ ϋψους

1.51 μ., εχουσι την συνήθη εις τα παλαιοχριστιανικα μνημεία μορφήν, ητοι ται
νιωτην βάσιν άπλοϋν αρράβδωτον κορμον μετ' ισχυρας μειώσεως ,(αΙ υψηλον

(0.36 μ.) κιονόκρανον φέρον φύλλα υδροχαροϋς φυτοϋ καΙ ελικας κατα τας γω
νίας. τα δε επιθήματα (εΙκ. 4, Δ) εχοντα σχημα αντεστραμμένης κολούρου πυρα
μίδος, φέρουσι μόνον κατα τας στενας αύτων πλευρας διακόσμησιν ητοι ανω μεν

φύλλα ακάνθης υπο δε ταυτα αντεστραμμένον κανόνα φων καΙ άστράγαλον. Και'
Π~"P~ΘΎPσH

Hi'lPSHKO~

C"r Ηί"\ΠΑ'Ρ?-1 C,Tt"IC.I(,

r
1

-I.f?o

Ε'ικ.

5.

-'Ι

Άναπαράστασις και τομη του παρα{}ύρου του νάρ{}ηκος.

αί μεν κάτω διαστάσεις αύτου (0.26 χ 0.66) είναι, ώς συνήθως, κατά τι μεγαλύτε
ραι άπο τας αντιστοίχους των αμφικιονίσκων (0.23 χ 0.535), αί δ' ανω

(0.435 χ

0.89) είναι τοιαυται, ωστε το επίθημα να προβάλλο του τοίχου εφ' ου ηνοίγετο
το παράθυρον 0.095 έκατέρωθεν, ώς τουτο συνήθως συμβαίνει 1. 'Έχοντες υπ' 5ψει
τα ανωτέρω ασφαλη στοιχεία κατηρτίσαμεν t-t]v 6.ναπαράστασιν του παραθύρου
του νάρθηκος (εΙκ.

5)

παραδεχθέντες ύπεράνω τών επιθημάτων τόξα ακριβώς ήμι

κυκλικά, ητοι Ο'υχι υπερυψωμένα, ώς συνηθίζοντο δηλ. κατα την παλαιοχριστιανι
κην περίοδον. Ώς δε βλέπει δ αναγνώστης, ο τε γενικος χαρακτηρ καΙ αί αναλο-

αμέσως κάτωθεν του παραθύρου, ό δέ ετερος ειναι εκτισμένος εΙς τήν άψίδα του επι τού ίερου ιJ.\'εγερθέντoς
ύπο των χωρικων μετα. ηΊν αποκάλυψιν του ναου να'ίδρίου.
1

Έπι της εΙκόνος

4 παρίσταται χα;' ετερος αμφικιονίσκος, μετά του σχετικου επιθήματος προερχό

μενος εκ τινος του παραθύρου του κυρίως ναου. ·Ορα κατωτέρω,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛTlΟΝ 1929
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Α. Όρλάνδου

γίαι του παραθύρου τούτου όμοιάζουσι πολυ προς τCις τών παραθύρων του εν
Θεσσαλονίκη ναού της Παναγίας Άχειροποιήτου

k.

Κάτωθεν τοϋ περιγραφέντος παραθύρου Ύιτο κατεσκευασμένον καί ενταύθα
χαμηλον κτιστον θρανίον (είκ.

3)

διηκον άπο της μιας είς τήν άλλην θύραν της

προσόψεως.

Δια τών τριών επι τού άνατολικοϋ τοίχου τού νάρθηκος ανοιγομένων θυρών,

iliv

οϊ μονόλιθοι ύψηλοι παραστάται 'ίστανται εισέτι είς τCις θέσεις των (εΙκ.

Είκ.

6.

3)

'Όψις της βοeείοv κιονι)(ιτο,χίa.ς.

εισερχόμεθα ύπερπηδώντες το κατώφλιον εις τον κυρίως ναόν. Οvτος διαιρείται

κατα το πλάτος αύτου δια δύο κιονοστοιχιών είς τρία κλίτη

il

δρόμους,

μέσος εχει έλεύθερον ανοιγμα (ήτοι άπα στυλοβάτου εις στυλοβάτην)

δε ακροι

chv ό μεν
6.40 μ. οι.

3.40 μ. Ό λόγος αρα του πλάτους τού μέσου δρόμου προς το πλάτος

τών ακρων είναι και' έδώ ό συνήθης ητοι περίΠου 2: 1.
Οί άποτελοϋντες τCις κιονοστοιχίας κίονες άνα έξ εφ' έκάστης σειρας τεταγ
μένοι βαίνουσι σήμερον τη βoηθεί~ υποβάθρων (είκ.
κατα

0.28

6) επί στυλο6άτου υψουμένου

μ. υπεράνω της εκ γρανιτικών πλακών στρώσεως. δι' ης καλύπτεται ό

μέσος μόνον δρόμος φαίνεται δμως, δτι κατα την 6.ρχικην αύτοϋ μορφ11ν ό ειρη
μένος στυλοβάτης ύψοϋτο εισέτι κατα

0.23 ητοι εν συνόλφ κατα 0.51 ύπερ το

πλακόστρωτον. Συμπεραίνω δε τούτο εκ τού γεγονότος δτι τα τετράγωνα ύπόβαι Dleh/. Letourneau ~ Stl/a.din: l\lonul1lents cllretie115 Ile Saloni<}ue. l)aris σελ. 43 είκ, 12 Jackson:
Byzantine anrl RomaneS(lue :ιrcl1ίtecture Ι πίναξ νr,
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Παλuιoχριστια ικαί βασιΑιχα' τή

θρα, έφ' ων πατο - οι σήμερον αί βάσεLJ
τάς προς ""ούς δρόμο - βλεπούσα

11

έο6ου

τών κιόνων (εί.χ. 6 καί

έν Φ ΕΊ.ουσι

7)

παρειάς των όμαλως εί γασμένα

παρουσιά

ζουσι κατα την διε 'θυ σιν τού στυλο6άτου έπιφάνειαν χονδροειδως λαξευμένην.
Φαίνεται

J οιπόν

ΟΤΙ κατά τινα

έ;τισκευην του ναού άφΌρέθησαν τα μεταξυ τών {ιποβάθρων

τμήματα τοϋ στυλοβάτου μέχρι

της κάτω στρώσεως, οϋτω δε

Ι,
-;ο

1----_
.. .

;ι;ροέκυψε διπλη βάσις δια τους

-

:~

:

•

....-.~=

, ..

κίονας. 'Άν δε λάβω μεν υπ' Όψει,
οτι καί ή έκ γρανιτικών πλα

κών στρώσις έτέθη ύστερώτε

ρον ύψώσασα την στάθμην του
δα.ι-τέδου κατα

.2

τού στυλ06άτου

ά..ι-τοΟαίνει έv

συνόλφ Ο.

το ϋ ος

5 μ. ΜΟ το

μω

σαίκoϊi της άρχικης βασιλικης
άλ α το

τούτου δ'

μέγεθ ς το'

ύψους

π έπει να μας ξε

νίστι. Έκ πολλων άλλων παρα
f)ειγμάτων

βεβαιούμεθα

1.

τ

στι

ό χωρισμος τού μέσου άπα των

άκρων δρόμων έγίνετο, ιδίg Ης
τους άσιατικους ναούς, δι' άρ

κετα ύψηλων τειχίων. Ούτω

π. χ. ύψηλους στ λο6άτας συ
ναντωμεν καί είς τάς δύο ϋ.λ

] ας κατωτέρω περιγραφομένας
βασ ιλικας της

έσ60υ. Ώσαύ

τω οίακροικίονε_ έκάστη κιο

νοστο χίαςαντίκρ

0<'31

ονΟ.70πλα-

τεία παραστάδας' '1..0' σα τοϋ Eiκ.
συνα 0-

τοίχο

κατα Ο.

ί βάσεις τών κιό,'ων (είκ.
γώνο

7.

Kά.~oψι,. χα, πλαΥία &ψις τώ" βό.σε,OJ'ΙΙ τώ" ΚLΌVaw.

μ.

7),

όλικου ύψου_ 0.395, άποτελο-νται έκ τετρα

πλίνθου ϋψου 0.16 εφ> ης βαίνει κ κλοτερης δακτύλιο

... ΨΟ

ι Π. χ. έν τϊi βασιλ.χϊι της 'Ολυμπίας οί στuλo6άται των κιονοστοιχιών ίιψοwται
τού δαπέδου CurtillS. Ad/eI':

Olympia, Die Ergebnis

Ta relband Ι πι.ν. LXVJ ΙΙ.
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μ. ίιΠΕράνου

12

Α. Όρλά,\'δου

τόν όποΙον πάλιν, τη μεσολαβήσει κωνικης έπιφανείας, είναι

κατεσκευασμένος

δεύτερος στενώτερος, έλαφρως κωνικος δακτύλιος, εφ' ου έτίθετο ό κορμος του
κίονος. <Ομοίου σχήματος ήπλοποιημέναι «ίωνικα·ι~ βάσεις εύρέθησαν και άλλα
χοϋ, ώς π. χ. εν

Aboba Pliska!, εσχάτως δε κα'ι ύπ' εμου κατά τάς άνασκαφάς της

εν Χί<ρ βασιλικης τού Άγ. 'Ισιδώρου 2,
ΈπΙ των βάσεων εβαινον κορμοι κιόνων εκ γρανίτου, άρρά6δωτοι, ων ίκανά

τεμάχια εύρεθέντα έτέθησαν είς τας οίκείας θέσεις (είκ. 6). Οί κορμοΙ φέρουσι

Είκ..

8.

ΚΙΟllόκeavα τώv κάτω κιονοστοιχιών.

κάτω καΙ ανω ελαφραν άπόθεσιν, δι' 'Ι)ς συνηνούντο άφ' ένας μετά -ι;ης βάσεως και
"
,
,_
,
αφ

"Ι'"

ετερου

μετα του κιονοκρανου.

Έκ των κιονοκράνων, ατινα εΙναι και αύτσ εκ γρανίτου λίθου κατεσκευα
σμένα, άνευρέθη ίκανας άριθμος (είκ.

8). Διαστέλλονται δε ταύτα είς δύο κατηγο

ρίας: τά μεγάλα, ατινα προσαρμόζονται προς τάς περιγραφείσας βάσεις και τούς
κορμους καΙ άλλα μικρότερα προερχόμενα εκ τού δευτέρου όρόφου ήτοι γυναι
,ιωνίτου, ον είχεν άσφαλώς ό ναός.
Τά τού εξεραζομένου κάτω όρόφου κιονόκρανα είναι πάντα ίωνικά μετά προσ

κεφαλαίων καί συμφυούς ύπεράνω έπιθήματος κολουροπυραμιδοειδοϋς. <Η κατα

σκευη των έλίκων, αίτινες γενικώς δεν συνενοϋνται πρός άλλήJιας διά του κλασσικού
κεκαμμένου σχοινίου άλλ' εΙναι αύτοτελεϊς (είκ. 9 κα"ι
τητα κιχί κακοτεχνίαν (είκ.
ι Α boba

- Pliska

πΙν.

XL.

9)

όφειλομένην κατά μέγα μέρος καΙ. είς την σκληρό-

Παράρτημα των

Izvestija

του έν Ι{ωνστα\'n\'ουπόλει ΡωσσιΧ6ϋ Άρχαιολο

γιχου ·Ινστιτούτον.
1

Or/a.ndos

10) παρουσιάζει πλαδαρό

MontIments b}"zantins <1e Chios 1930 πΙν. 2.
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Παλαιοχριστιανικαι βασιλικαί της Λέσβου

~)
~lQ2 ffi ιΈ +
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ο

Ο

I!'J
ό

Ι

ο

--{

~
't.

ο

τ

1
97"0

τητα του ύλικου. την μεταξυ των έλίκων άπόστασιν, ητις ποικίλλει, καταλαμβά
νει ισοϋψης προς αυτας εχίνος κοσμούμενος δια διαφόρου εκάστοτε κοσμήματος.
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Α. Όρλάνδου

Είναι δε τούτο οτε μεν εύρυτέρα διάπλασις τού άπο των έλίχων βλαστάνοντος
κλασσικού ήμιανθεμίου (είκ.

10

δεξιά), ότε δε διπλουν τρίφυλλον απο κοινού κεν

τρικου καυλού έκφυόμενον (είκ.

9 και 10) και αλλοτε πάλιν άπλούν παρανοημέ

νον Τι κακόσχημον ανθέμιον. Έν ήΊ περιπτώσει των ήμιανθεμίων το μεταξυ κενον

πληρούται που μεν δι' Φού

- ένος καΙ μόνου - (είκ. 10 ανω άριστερά), που δε
δια μικρού σταυρού (είκ. 9) Τι δια σταυρομόρφου τετραφύλλου (είκ. 10 ανω δεξιά).
ΥΨ Ηiiοrτ-ιε.! ωΠΟΝ

.Α o~
ΕΙκ.

10.

Κιο"όκρα.κα."α. τω" κάτω κιο"οστοιχ""",

''Ο τε τύπος των έλίκων καΙ ό τρόπος της εργασίας των κιονοκράνων ένθυ
μίζουσιν ανάλογα συριακα εργα

J.

Πλουσίως διακεκοσμημένα ειναι τα προσκεφάλαια των κιονοκράνων παρου

σιάζοντα αλλα μεν φύλλα καλάμου συσφιγγόμενα δια ζωστηρος (είκ.

10 κάτω
άριστερά, είκ. 9 άριστερά), αλλα δε φυλλώματα ποικιλοτρόπως τεθειμένα (είκ. 10).
τα δε συμφυα, ώς έλέχθη, επιθήματα, ύψους 0.215, εύρύνονται προς τα ανω
όλίγον μεν κατα τας υπερ τα προσκεφάλαια πλευράς, πολυ δε κατα τας ύπερ τας
έλικας, ούτως ώστε ή ανω αύτων επιφάνεια να. απο6αίνιι όρθογώνιον
ι ButleI'

ArcUitectl1re aud other arts.
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Παλαιοχριστιανικαι βασιλικαι της Λέσβου

ίκανον να δεχθη το πάχος του υπεράνω βαίνοντος τοίχου, δπερ, ώς εκ των σωζο

μένων παραστάδων συνάγομεν,
ητο

0.70

μ.

Τών επιθημάτων κοσμείται

μόνον η έτέρα τών στενών πλευ
ρών, αναμφιβόλως ή προς το μέ
σον κλίτος βλέπουσα. Ποικίλλει
δε η κόσμησις αυτης, γινομένη

αλλοτε δια
σκελους

({ λατινικου»

σταυρου

(εΙκ.

άνισο

1Ο

ανω

άριστερα και δεξιά), αλλοτε δε

/

δι' ισοσκελους σταυρου εγγεγραμ

μένου

εντος κύκλου (είκ.

εΙκ.

κάτω). Ό σταυρος δε ο'δ

10

9

και

/

μ'

τος αλλοτε μεν κατασκευάζεται
χαρακτος αλλοτε δε ανάγλυφος
(είκων

9).

<Ως

φανερώνει

η

παρατε

θείσα εν αΡΧ'Ό κάτοψις (είκ.

1)

αί δύο κιονοστοιχία ι του κυρίως
ναου κατέληγον

προς

ανατολας

και προς δυσμας είς παραστάδας
πάχους

μεν

παραστάδες

Είκ.

11.

ΚάΖ:οψις και πeόt10ψις ZntueιJ.'V{JV παeαστ&.δος.

0.70 δ' εξοχης ώσαύτως 0.70. Εις το
afJtat εφερον λαξευτον επίκρανον, (bv

υψος τών κιονοκράνων αι

εν παρέχει εν ~cατόψει καΙ

ορθώσει
κρανα

11

εικων

11.

συνίστανται

τα επί
έξ

ένος

άπλού αίγυπτιάζοντος κυμα
τίου

JI-----------mJ..t

φέροντος κάτωθεν

αλ

λοτε μίαν και αλλοτε δύο υπο
τομας (εΙκ.

11),

κοσμουμένου

δ' εν τφ μέσφ της προς τΟ'υς
κίονας βλεπούσης πλευράς δι'
αναγλύφου
ΕΙκ.

12.

Καμπύλο" γεισο" (κοσμήτης).

'Ως συνάγομεν

EJt

λατινικού

σταυ

ρού. ΤΟ όλικον ϋψος των επι
κράνων ητο

0.185.

της υπάρξεως τών επιθημάτων οί κίονες συνεδέοντο προς

αλλήλους και τας παραστάδας δια τόξων, (ϊτινα εν τη συνημμένο αναπαραστάσει
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Όρλάνδου

(είκ.

18) εσχεδιάσθησαν ήμικυκλικά. Ό ύπεράνω των τόξων τοίχος κατέληγεν είς
γείσον 11 κοσμήτην ούτινος εύρέθησαν τεμάχια, ων εν άκέραιον (ύψους 0.142 καί
πλάτους 0.80) κοσμούμενον
δι' ορθών αύλάκων και λογ
χων εν

αίς παρεμ6άλλεται

σταυρός, είναι και καμπύλον
εν κατόψει (είκ.

12).

Το καμ

πύλον τουτο τεμάχιον προ

έρχεται άναμφιβόλως εκ του

κοσμήτου, οστις συνήθως τί
θεται εν τοΊ,ς παλαιοχριστιανικοϊς

,

νησεις

ΕΙκ.

13.

-

ναοις

-

του

"
κατα

τας γεν-

,

τεταρτοσφαιριου

της κόγχης του ίεροϋ 1. φαί

Βάσεις κι6vων &Vw όρόφο'υ.

νεται δ' οτι εν τΌ βασιλικΌ

του Ύψηλομετώπου ό κοσμήτης του ιερού θα ευρίσκετο εις το αύτο ϋψος προς
τον χωρίζοντα τους
ορόφους
-

σΖημα

κοσμήτην.
Ι

-

του

κοσμητου

δύο
Το
~

εν

ίομΌ παρουσιάζει το σύ-

νηθες κατα τον 5 ev καί 6 0ν
μ. Χ. κο ιλόκυρτον εξωγ
κωμένον κϋμα.
μεταξυ

των

την

δύο

ϊΓ
~

1:1

ι

. ,

..

,,~

.....-<. 'jlf~i!'lj
'ι Ι!ί'
,
\.

δε

κιονο

στοιχιων θέσιν των τoιoύ~

των

κυματίων

άριστα

το

διδάσκει

κατα

χώραν

διατηρηθεν όμοιόσχημον
κυιιάτιον
τού εν 1\11. Άσία,
ναου του Κάσρ - ''16,,Βαρδάν 2.

Ω <ι δε'

-

των

"

ανω

κιο-

ΕΙκ.

14.

Βάσεις κιό-νωll σ:νω Οeόφσv.

νοσίοιχιων κίονες εφερον

βάσεις ίωνικας μετ' όκταγώνων πλίνθων,

iliv διετηρήθησαν ίκανα τεμάχια (εΙκ. 13).

Το ύψος των τε πλίνθων ώς και το άλικον των βάσεων ποικίλλει. Όμοίως δε
Όρα τα σχετικά παραδι:ίγματα παρά Ho/tzinger .
. Strzygowski J{leinasien ein Neuland der Kunstgescbichte, Leipzig 1903 σελ. 126 είκ. 95.

1
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Παλαιοχριστιανικαί βοσιλικα) της Λέσβου

ποικίλλει καΙ ή διάμετρος τών πλίνθων από

0.43

μέχρι

0.485

(εΙκ.

14).

Τοιαϋται

δμως διαφοραί δεν ειναι ασυνήθεις είς τα παλαιοχριστιανικα μνημεία καί δη τα
έπαρχιακά, ώς το εξεταζόμενον.
Έκ τών κορμών τών ανω κιόνων εύρέθησαν όλ~γα μόνον μικρό άρράβδωτα
τεμάχια εκ γρανίτου. Τούναντίον διεσώθησαν ίκανό κιονόκρανα, ίωνικά, εκ γρα
νίτου, πάντα σχεδον ακέραια (είκ.

15

καί

16).

Ί-Ι έργασία τών κιονοκράνων τού-

Είκ.

El... 15.
]C,ο",ό"ρa",a 'fώ", ίi"'ω ΚΙΟ,l,ΟG'fοιχιώ",.

16.

Προσκεφάλα,α Κ'Ο1'οκρά",. 'fώ", α:"'ω '<i,o'>"OG'fOIXCOOv.

των καΙ ή μορφη εΙναι δμοία προς τας τών κάτω κιονοστοιχιών,

με μόνην την

διαφοράν, δη ταυτα στεροϋνται του ύψηλοϋ έπιθήματος άντι τού όποίου φέρου
σιν άπλοϋν καί χαμηλΟν άνευ κυματίου άβακα. Λόγφ δε της τοιαύτης μορφής των
δεν δύναταί τις να είπτι άσφαλώς αν ταϋτα ύπε66.σταζον τόξα η αν έπ' αύτών
έβαινον εύθέα έπιστύλια. Τούτου ενεκα εν τΌ παρασχεθείστι αναπαραστάσει (είκ.

18)

κατέλιπα κενόν το ύπεράνω τών ανω κιόνων τμήμα.
Κατό την άνατολικην και την δυτικην πλευραν έκάστης βάσεως τών κάτω

κιονοστοιχιών ύπάρχουσιν όρθογώνιοι έγκοπαΙ (εΙκ.

6

καΙ

7)

πλάτους

0.11,

χρησι

μεύουσαι αναμφιβόλως προς στερέωσιν λιθίνων φραγμάτων Τι θωρακείων, δι' ών
έφράσσοντο πάντα τα μεταξυ τών κιόνων κενα πλην των δύο άκρων άνατολικων
και των δύο άκρων δυτικων δηλ. των μεταξυ των παραστάδων καΙ τών πρώτων
παρ' αύτας κιόνων έκατέρας κιονοστοιχίας, ατινα κατελείποντο έλεύθερα. Α ί εγκοΑΡΧΑΙΟΔΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΊ'ΙΟΝ

1929
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;ται αδται φαίνεται, δτι κατεσκευάσθησαν κατα την επισκευΎ]ν του ναου, περι ης

ανωτέρω (σελ.

11)

ειπομεν, οταν δηλαδη αφιιρέθη τ() ανcότερον τμημα του στυλο

βάτου, δ:;τερ θεωρηθεν ισως χονδροειδες ως διάφραγμα των κλιτων, αντικατεστάθη
δια κομψοτέρων γλυ:ττων θωρακείων. Άποδεικνύεται δε τουτο και εκ του γεγονό
τος, δτι αί εγκοπαι συνεχίζονται κάτω και

επι τΟ:)ν ύποβάθρων των κιόνων, {iTlνa προέ

.L

κυψαν, ως ελέχθη, μετα Τ1'1ν αφαίρεσιν τού
ανω τμήματος του στυλοβάτου (εΙκ.

7). 'Ότι

r

δε θωράκια ετέθησαν μεταξυ των κιόνων
προσεπιμαρτυρούσι

και λαξεύματα επι της

ανω επιφανείας του χαμηλωθέντος στυλο-

1
-r

Πε.c.CΟl

οι
<:J

.t-

t-ΕΙκ.

17.

ΕΙκ.

Κιονόκeαvοv α'llω κιονοστοιχιών.

0255

--!

19. Πεσσίσκιος 1Jωeακίω'V.

βάτου σφζόμενα, σαφη ίδίq. είς το 4 ον απ' ανατολών μετακιόνιον της βορείου κιο
νοστοιχίας και το Βον της νοτίας (δρα κάτοψιν είκ.

1).

Διδάσκουσι δε τα είρημένα

λαξεύματα και του το, στι εν τφ μέσφ μεν του μετακιονίου ιστατο ορθογώνιος πεσσί
σκος διαστάσεων περίπου

0.20 χ 0.25, εκατέρωθεν

δ' αυτου δύο λεπτότεραι πλάκες 1.

Μεταξυ των γλυπτών εύρημάτων της ανασκαφης ύπάρχουσι και ικανοΙ πεσ
σίσκοι όριζοντίου διατομης

0.21 χΟ.25

(είκ.

19)

και υψους

1.145,

καταλήγοντες

ανω είς κυκλικον επίφυμα. Οί πεσσίσκοι ο-δτοι φέρουσι κατα δύο μεν αυτων
πλευρας γλυφός (είκ.
1

19)

κατα δε τός δύο αλλας ορθογωνίους έγκοπας αντιστοι-

Όμοία διάταξις απαντq. εΙς τα θωρά.κια των μετακιονίων του βαπηστηρίου της κω (Όeλιl.vδος

Πρακτικα της Άκαδημίας Άθην(;)ν τόμο

30;, 1928,

σελ.

443).
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1\

Ι
(~

!

Ι

Ι

Ι

ι

====*=:1;3

b~=:::1::1==I:~====2
L--

Ι

f

~

- - - - - - -1
ΕΙκ.

18.

Άvαπαράστασις τμήματος τιον κιονοστοιχιών.
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χούσας προς τας έπΙ των βάσεων των κιόνων καΙ προοριζομένας εις ύποδοχήν

των θωρακίων. Τοποθετοϋντες ενα τοιουτον πεσσίσκον έν τφ μέσφ του μετακιο,

νιου

_

ΙO~

..,.

,

παρατηρουμεν οτι το εκατε-

ρωθεν ύπολειπόμενον κενον άντι
στοιχεί ακριβως προς

το

μηκος

μεγάλων τινων θωρακίων, ατινα
,

'\

οι χωρικοι

Ι

μετεκομισαν

..

~

και κατε-

t\

θεσαν είς τον νάρθηκα της έκκλη

~

σίας του χωρίου των. τα είρημένα
θωράκια εΙναι είργασμένα έκατέ
ρωθεν δια του γνωστου παλαιο

χριστιανικού θέματος του κύκλου

.

....

(στεφάνου) δστις βαίνει έπί κόμ
βου προεκτεινομένου είς ταινίας
Είκ.

20.

Πλάξ iJwρακίου.

άποληγούσας είς φύλλα κισσού
(είκ.

20).

"'Οτι δ' αί πλάκες α{ίται

προέρχονται έκ των θωρακίων των μετακιονίων άποδεικνύει το γεγονός, δτι κατα

μεν την μίαν αύτων πλευράν φέρουσι γλωττίδα στενήν, άνάλογον προς το βάθος
της έπί των πεσσίσκων έγκοπης, κατά δε την άλλην πλατειαν ταινίαν, έπίτηδες
o~τω κατασκευασθε~

σαν λόγω της μεγάλης
έξοχης της βάσεως των

κιόνων. Κατα ταύτα ή

άναπαράστασLζ των θω,
...
,
ρακιων

της

κατω

κιο-

νοστοιχίας ήτο ή εν εΙκ.

18 σχεδιαζομένη.
Διάφορος ήτο

ή

διάταξις των θωρακίων

εν τφ ανω όρόφφ, ών
την ~παρξιν ~ΠLβάλλει

να δεχθωμεν ό ένδεχόμενος κίνδυνος της πτώ-

:Ι

,.

•

Είκ. 21. Πεσσίσκαι μ1'τό: iJ.weaHlwv.

_.

σεως των επ αυτου ιστα-

μένων. 'Ενταύθα ομως, επειδη αί όκταγωνικαΙ βάσεις των κιόνων δέν φέρουσιν
έγκοπάς, πρέπει κατ' άνάγκην να ύποθέσωμεν, δτι ύπηρχον πεσσίσκοι κατα τα
άκρα, άλλως αί πλάκες δεν στερεούνται. Πράγματι δε εύρέθησαν μεταξυ των γλυ-
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πτων ίκανα τεμάχια παρουσιάζοντα πεσσίσκους συμφυείς κατα την μίαν αύτων

πλευραν προς πλάκας άναγλύπτους (είκ.

21 καί 22) μη φέροντας δ' έγχοπην έπι

της άντιθέτου πλευράς. Καί οΙ
μεν πεσσίσκοι άrcολήγουσι καί
αύτο ί, ώς ο ί κάτω, είς κυκλο

τερες έπίφυμα, κοσμοϋνται δε
δια

γλυφων

περιβαλλουσων

είξονικον σχοινίον (είκ

21)'

αί

δε πλάκες των θωρακίων, είμ
φίΥλυφοι καί αύταί) κοσμούν
ται κατα μεν την μίαν πλευραν

δια ρόμ60υ έγγεγραμμένου εντος όρθογωνίου φέροντος έν τω
κέντρ<ρ πυροστρόβιλον(είκ.

~.Λ·

.'

,;<~-

.,

.•. ~

__.:.:....

Ι

.;ιJ

ΕΙκ. 22. Πειιιιίσκοι ΙU τιi ·{}-ωeακίω'V.

21),

κατα δε την έτέραν δι' ελαφρώς είναγλύπτου «λατινικού» σταυροϋ περιβαλλομένου ύπΟ πλαισίου. Λίαν ύποστηρικτικον της έκ της θέ

σεως ταύτης προελεύσεως των εξεταζομένων θωρακίων

είναι, στι αί φέρουσαι το αύτο θέμα παρειαί των θωρα
κίων ότε μεν εύρίσκονται δεξια ότε δ" άριστερα του
πεσσίσκου (είκ.

21, 22). Τοποθετούντες δμως εν ζεύγος

τοιούτων πεσσίσκων μετα συμφυών πλακών παρατη
,.L-----....ι...,

-+-

~-----i ιό

a.ι

t

ρουμεν, δτι περισσεύει εν τφ μέσφ κενόν, ενθα δεν
είχομεν να. τοποθετήσωμεν τινα των σφζομένων ~πλα

κών τών θωρακίων. Δι' δ κάι εν τϋ παρατεθείσΌ άνα
παραστάσει (είκ.

18) εσχεδιάσαμεν δι' εστιγμένων γραμ

μών εν θωράκιον εν τ<9 μέσ<ρ των δύο άλλων.
~o φωτισμος του κυρίου σώματος του ναού θα

έπετυγχάνετο δια παραθύρων, ατινα δεν ησαν μονό
λοβα άλλα τούλάχιστον δίλοβα. Τούτο τούλάχιστον

1

άποδεικνύει ή εύρεσις ίκανού άριθμου διαχωριστικών
κιόνίσκων τού συνήθους παλαιοχριστιανικοϋ τύπου
βαθμιδωτη βάσις, κιονόκρανον συμφυες μετα φύλλων

ύδροχαρών φυτών κατα τας γωνίας κλπ. ΕΙκ.

23.

Τομη παea1J.Veοv.

ώς καί επι

θημάτων συνανηκόντων, κάλλιστα δε προσαρμοζομένων
προς το πάχος των εξωτερικών τοίχων τού ναού

(0.65).

''Εν δείγμα τοιούτου κιονίσκου εκ των παραθύρων τών μακρών πλευρών τοϋ
ναού παρέχει ή είκ.

4 και εν τομΏ ή είκ. 23.
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Προς άνατολας ό μεν μέσος δρόμος τού ναού καταλήγει είς ήμικυκλικην
κόγχην (ιίΨίδα). οί δε άκροι φράσσονται ύπο τοίχου φέροντος εν τφ μέσ<ρ θύραν
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Πλ"ξ f}ωeακ{ο" έκ το;; τέμπλο",

Δια των θυρων τούτων έπεκοινώνει έκάτερον των κλιτων πρός δύο συνε

χομένους χώρους, ενα μεγαλύτερον, παραπλεύρως της κόγχης κείμενον, καί δεύτε

ρον μικρότερον οπισθεν αύτη ς εύρισκόμενον. Οϊ δύο μικρότεροι χωροι εχουσι
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ΙΙλάξ {}roρακ{ο" έκ τοίι τέμπλο",

κοινον μεσότοιχον έκτισμένον κατα τον αξονα τοϋ ναοίί, άλλα δεν συγκοινωνοϋσι
πρός άλλήλους. 'Εκ δε των δύο μεγαλυτέρων δ μεν βόρειος είναι πλινθόστρωτος,
φέρει δε καί κατα την βόρειον αύτοϋ πλευραν αποχετευτικον αγωγόν, δ δε νότιος
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Παλαιοχριστιανικαί βασιλικαί τής Λέσ60υ

είναι έστρωμένος διά πλακών. Καί οΙ τέσσαρες δε χώροι καταλήγουσι προς ανα
τολας εις εύθύγραμμον τοίχοΙ' κλείοντα το ολοΙ' όρθογώνιον σχημα τού ναού.
Χώροι όρθογώνιοι εκατέρωθεν της άψίδος τού Ιερού δίκην πύργων τοποθε

τημένοι (παστοφόρια) είναι συνήθεις είς παλαιοχριστιανικας βασιλικας της Συρίας,
πολλαί τών όποίων παρουσιάζουσι καί τον κλείοντα το όρθογώνιον προς ανατο-
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.Στέψις {)ωρσ."lω'ν του τέμπλον.
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ήμετέρα

βάσιν συριακή, διαφ/,ρει

τών συριακών μόνον κατα τούτο: ότι δ

άνατολικος αύτης τοίχος δεν έφάπτεται,

ώς είς τας Συριακάς, της κόγχης τού Ιε
ρού, αλλ' είναι τοποθετημένος είς απόστασιν
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περίπου μέτρων απ' αύτης. Λόγ~

δε της άπομακρύνσεως ταύτης έδημιουρ
γήθησαν καί οΙ δύο μικρότεροι όπισθεν

--ι

της άψίδος χώροι, οϋς πρέπει να θεωρή-

Π[Ο'νες, ώ'ν είς έκ τοϊί τέμπλον.

σωμεν μάλλον ώς αποθήκας τών παρα
πλεύρων παστοφορείων Τι γραμματείων.

Το δάπεδον τού ναού, έκαλύπτετο χατα το μέσον κλίτος δια ψηφιδωτών

παραστάσεων, ων αί ανασκαφαί τών χωρικών απεκάλυψαν μόνον το προ της κόγ
χης τού ίερού τμημα. ΤΟ ψηφιδωτον φθαρεν ειχε καλυφθη βραδύτεροΙ' δια πλα
κοστρώσεως τοποθετηθείσης έπ' αύτού δι' αφθόνου κονιάματος. Έπί της πλακο
στρώσε'ως δε ταύτης καί αντιστοίχως προς ΤΩύς δευτέρους απ' ανατολών κίονας

δ ιασώζονται ί%"η τετραγό)νων β,ί.σεων κιόνων (δρα κάτοψιν εΙκ.

1)

ανηκόντων

προφανώς είς το τέμπλον της δευτέρας περιόδου. την ϋπαρξιν κιόνων μετα ίωνι
κών βάσεων εις το τέμπλον

της

βασιλικης

ι ·Ορα τας σχετικός κατόψεις πrιρό Oli1ck,

Ge.<c\1ic!lte der ArC!litektur Heide!1Jcr!,: 1916

συνάγομεν

Das Breit -

έμμέσως

t1nd Langllat1S

πίν, ΙΙ και ΠΙ.
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Α. Όρλάνδου

Πράγματι δύο μεγάλαι. μήκους

1.455,

πλάκες θωρακίων, μετακομισθε-ισαι καί

αυταί ύπο των χωρικων είς τήν έκκλησίαν τού χωρίου, παρουσιάζουσι εν προσό

ψει κάτω και έκατέρωθεν τομην άντιστοιχοϋσαν προς τήν των ίωνικων βάσεων
(εΙκ.

ΑΓίΑ τρΑπε.ΖΑ

24),

έν Φ αί έκατέτωθεν

αύτων στεναιπλευραι εΙναι καμ

ι

πύλαι. Είναι δρα προφανες δτι

ι

αί πλάκες προσηρμόζοντο

είς

κυλινδρικον κορμον κίονος (είκ.

24,25). ΛόγCΡ δμως τού μήκους
των (1.455) εΙναι άδύνατον να
11
~,

Ι!

!
}
!

εχρησίμευον ώς θωράκια των

κιονοστοιχιων (διότι το μετα
κιόνιον εκείνων είναι
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αυτων

θέσις το τέμπλον. Άμφότεραι
αΙ παρειαί το)ν θωρακίων κο

ΕΙ",.

28.

~"ία Τeάπεζq. βασιλι.κηι;

• Υ'ψηλσμετώΙΠΟ1J.

σμούνται ή μεν δια τού αύτοϋ
και αί των θωρακίων των κάτω

μετακιονίων παλαιοχριστιανικούθέματος με την διαφοράν, δτι ένταυθα ό στέφα
νος εχει πλαστικως δεδηλωμένα τα φύλλα της δάφνης φέρει δ' έντος και τετρά
φυλλον κόσμημα (είκ.

24),

ή

δε δι' άπλού στεφάνου εκ φύλ
λων δάφνης περιβάλλοντος το

μονογράφημα τού Χριστού ~
(είκ.

25).

Είς τους είς το τέμ

πλον άνήκοντας κίονας δυνά

μεθα ν' άποδώσωμεν τεμάχιον

γρανιτικού κορμού (διαμέτρ.

0.30)

φέροντος είς ϋψος

άνάγλυπτον σταυρον (είκ

1.15
26).

Έκ δε της επι τού πλακοστρώ

του δαπέδου θέσεως των βά-,
,
σεων

των ΚΙΟνων

ΕΙ".

29.

Πλαξ {).ωeσ.κΙσν έκ γeaνLτσν.

συναγομεν,

οτι το τέμπλον -της δευτέρας περιόδου θα εφερε τέσσαρας εν δλ<ρ κίονας καΙ δύο
θωράκια, ων ευρέθη καΙ ή έπίστεψις συνισταμένη εκ δύο έκατέρωθεν κοιλοκύρτων
τεμαχίων (ίνω μεν δι' δριζοντίας επιφανείας ένουμένων, κάτω δε φερόντων έγκο
κην (είκ.

27).

ΈπΙ των κιόνων δε θά ευαινεν έπιστύλιον, δπερ, λόγφ της σχετικης
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Παλαιοχριστιανιχαί β.ισl).ιχαί της Λέσβσυ

μ~κράς άποστάσεως των ακρων κιόνων τού τέμπλου άπο των κ~oνoστo~χ~ων, θα
έξετείνετο ίσως μέχρις έκείνων δένον το τέμπλον προς τούς δευτέρους κ(ονας, οϋς
άνηκρύζει. Άξ(α παρατηρήσεως εΙναι ή μεγάλη άπο της κόγχης τού ίερού άπό
στασις εΙς ην έτοποθετήθη το τέμπλον, λόγ<ρ τής όποίας το πρεσΒυτέριον κατα·
λαμΒάνει έπιφάνειαν μεγαλυτέραν τού ένος τρ(του της δλης έπ~φανε(ας τού μέσου

δρόμου (δρα κάτοψιν είκ. 1, έν

11

σχεδ~άζoνται τα ίχνη των ακρων κιόνων τού

τέμπλου). '""Η-ι;ο δε το πρεσΒυτέριον είς το αύτο ύψος προς το δάπεδον τού κλί
τους. Συνθρόνου η άνυψωμένης έξέδρας δεν σΦζετα~ σήμερον ίχνος τι. Διετηρήθη
δμως έν τη κόγχη τού Ιερού ή έν είκ.

28

παρισταμένη μαρμαρ(νη άγία τράπεζα

συνισταμένη έκ χονδρού κυλ~νδρικoύ κορμού (ύψ.
μεγάλου χοιλοκύρτου κυματίου ύπο6αστάζει

0.77), δστις, τίϊ μεσoλα6ήσε~
συμφυα λεκάνην δ~αμέτρoυ 0.55. 'Η

λεκάνη δ' αϋτη φέρει σταυρoε~δως τεταγμένας τέσσcι:ρας κεκλ~μένας αϋλακας συμ
6αλλούσας είς κυκλοτερη κενΤΡΙΚ1Ίν κοιλότητα. Παρόμοιον σχήμα λεκάνης άγ(ας
τραπέζης δεν γνωρίζω <ίλλοθεν.
Σημειcονω έν τέλε~ δτι πλην των άνωτέρω περιγραφεισων πλακων θωρακίων
ύπάρχει καί ή παραπλεύρως είκονιζομένη (εΙκ.
σμένη έχουσα μήκος

29)

έκ γρανίτου λίθου κατεσκευα

1.19 μ. καΙ έφωδ~ασμένη έκατέρωθεν δ~ά γλωττίδος. Πόθεν

προέρχεται ή δια σταυρού έντος κύκλου καί πλα~σίων κοσμουμένη καλης έργασίας
πλαξ αύτη δεν δύναμαι να είπω.
ΨΗΦΙΔΩΤΑ'

(Πίνας Ι)

Το άποκαλυφθεν ύπο την μεταγενεστέραν πλακόστρωσιν τμημα τού ψηφ~
δωτου δαπέδου της βασιλικης Ύψηλομετώπου έχε~ σχημα ορθογώνιον, διαστά
σεων 5.70χ3.80 μ. εύρίσκεται δε έν τc9 ίερφ2 ητοι προς άνατολας τού μεταγενε
στέρου τέμπλου, περί ού ευθυς άνωτέρω έγένετο λόγος (δρα κάτoψ~ν εΙκ.

1).

Το

έν λόγ<ρ ψηφ~δωτoν άποτελεί κλε~στoν και συμμετρ~κoν σύνολον, ύπο6άλλει δε

τούτου ενεκα την ίδέαν, δτ~ έσl.ημάτιζε το δάπεδον της σολέας, δτι δηλ. εΙς το
δυτ~κoν αύτού χείλος θα είιρίσκοντο τα κλείοντα το άρχα~ότερoν τέμπλον θωράκ~α_
Το ψηφιδωτον είναι συντεθειμένον έκ μ~κρων κύ6ων, πλευράς

0,01- 0.015

μ.,

τοποθετημένον έπι σκληροτάτου έρυθρωπού κονιάματος κατεσκευασμένων δ' έκ
ι Τά ψηφιδωτά του ([(ιού τής βασιλιχής Ύψηλομετώπου άιtεχαλυφθησαν το πρωτον {,;ιο του δημο
δ,δασχάΙ.ου του χωρίου χ.

r.

Χα6ιαQίδου, όστις ;ιοί-ν !Ιέ έl:ίοήθησεν

ti!; τάς συμ;ιληρωματικCις έργ.. σίας,

α.; άνέλα60ν άΡΥότερο\' έν Ύψηλομεtώ:τφ.

•

Τμήματα ψηφιδωΤOίi δα:τέδου διακρίνονται ε'ίς τινα σημεία καί ύπο τάς πλάχας του μέσο ... κλίτο ... ς

άλλά το κοv'αμα δι' ου ;tι?l)σΕ>ι.ολλήθησαv αΙ πλάκε; εχει τοαοιnον σ ... νδεθη μετά των ψηφίδων, ώστε έπιχεl
ρων ης νά άvααιίρη {ά; ;ιλάκας σ ... να:τοσ;t4

x<:tl

{μήματα του ψηφιδωτου. Διά τον λόγοv {oίiτoν αΙ τού μέσο ....

κλίtο ... ς πλάκες δέν άνεσύρθησα\'.

APXAIOAOfIKON ΔΕΛΤΙΟΝ 1929
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Α.

Όρλάνδου

φυσικών λίθων των έξης χρωμάτων:

λευκού, κιτρίνσυ, πρασίνου

καΙ έρυθροϋ.

Το διασωθεν όρθογώνιον (π (ν. Ι) δεν καλύπτεται όλόκληρον ύπο μιας καί

μόνης παραστάσεως (ώς θα ιδωμεν στι συμβαίνει είς τας αλλας βασιλικας της
Λέσβου καΙ. έν Λοκρίδι
Ούτω δια δύο

0.60

')

άλλΟ εΙναι κατατετμημένον εις πλείονα μικρότερα πεδία.

πλατειών ζωνών βαινουσων παιιαλλήλως προς τον μέγαν

άξονα τοϋ ναού διαιρείται το όλον όρθογώνιον εLς τρία άλλα ίσοπλατη μικρότερα
όρθΟΥώνια. Αί είρημέναι διαχωριστικαί ζώνω κοσμουνται δια συνθέτου τινος
μαιάνδρου έναλλασσσμένου προς έπιμήκη όρθογώνια, ων άλλα μεν κοσμούνται
δια φολιδωτού κοσμήματος η τριφύλλων πληρούντων τα μεταξύ των διαγωνίων
τού όρθογωνίου τρίγωνα, άλλα δε δια νησσων νηχομένων καί ιχθύων μικρων καΙ
μεγάλων.
'Εκ δε των τριων όρθογωνίων, είς ά δια τών ζωνων ύποδιαιρείται το μέγα,
το μεν μέσον εΤναι κατατετμημένον είς πέντε μικρότερα πλαγιασμένα όρθογώνια,

τα δε dXQa είς δύο όρθογώνια κατα τα ακ.ρα καί δύο τετράγωνα έν τψ μέσφ
φέροντα ίδιαίτερον έκ χονδρων άστρα γάλων περιθώριον.
τα τού μέσo~ τμήματος πλαγιαστα όρθογώνια κοσμούνται δια των έξης έξ
άνατολων προς δυσμας γεωμετρικών iΊ ζωτκων παραστάσεων: το

1ον

δια κύκλων

τεμνομένων ούτως, ωστε να σχηματίζωνται τετράφυλλα, το 2 0ν δια ρόμβου περι
βάλλοντος δύο μικρους κύκλους εκατέρωθεν έλλείψεως, το δον εΤναι όλοσχερως
έφθαρμένον ίσως έκ της ένταύθα τοποθετήσεως τής (ξυλίνης) άγίας Τραπέζης, το

4 0ν δια παγωνίων ίσταμένων κατα κρόταφον εκατέρωθεν μεγάλης διώτου γάστρας
(κανθάρου) άπο τfiς όποίας έκφύονται βλαστοΙ καρπεροί, όμοίων βλαστών πλη
ρούντων καί τα κάτωθεν των ποδών των παγωνίων καί ανωθεν της ράχεως αύτί'i)ν
κενα του όρθογωνίου καί το δον δια νησσων μετ' &.νακεκαμμένων ρυγχων νηχομι::
νων έν μέσφ ίχθύων καί δελφίνος ήμιτόμου. Μεταξυ τού

3° u καί

τού

4°u των

μνη

μονευθένtων πλαγιαστών ορθογωνίων άντΙ άπλης διαχωριστικής γραμμής μεσο
λαβεί ταινία φέρουσα το σύνηθες κυματοειδες μετά κισσοφύλλων κόσμημα. Άμέ
σως δ' ύπο ταύτην ευρηται ή έπιγραφη
Ύπερ της ψυιης Παππικίου πρεσ6υτΙρου

ής το δε~ιoν τμήμα καταλαμβάνει καί τμήμα της νοτίας διαχω~ιστικής ζώνης
ε\·θα καί τα γράμματα καθίστανται μικρότερα (πίν. Ι). 'Εκ της ώς άνω έπιγραφης
μανθάνομεν, ΟΤΙ καθ' ον χρόνον κατεσκευάζετο το ψηφιδωτον πρεσ6ύτερος τού
ναού έχρημάτιζεν ό Παππίκιος. ΤΟ όνομα τούτο εΤναι έν χρήσει ήδη άπο των
ρωμαϊκων χρόνων,

dnavtg

δε καΙ είς άλλας χριστιανικας έΠΙΊραφάς (π6λ. καί το

θρακικον Παππίκιον όρος).
, Orlarιdos t1ne IJasi!iqIIe paΙeochreti('nlIc eJl Locride tv llJ'zrιntion Τόμο; ν πίν. ~5.
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βασιλιY.α~ ,ης Λέσβου

Τά δε δύο ενθεν κάκείθεν της διαχωριστικης ζώνης όρθογώνια φέρουσιν

έντος τών ύποδιαιρέσεών των τας έξης παραστάσεις.

α) Έν τφ όρθογωνίφ της

ΒΑ. γωνίας: νήσσας, ών δύο άκέραιαι και μία ήμίτομος, κολυμ6ώσας έν μέσ~
ίχθύων. β) έν τφ όρθογωνίφ riΊς ΒΔ. γωνίας: νουμιδικας μελεαγρίδας (φραγ~
κόκοττες) άντιμετώ;τους έν μέσφ καρπερών βλαστών, γ') έν τ~ όρθογωνίφ τ/ς
Ν Α, γωνίας: μεγάλα φύλλα κισσοϋ άνά δύο δι' όρπήκων συνεζευγμένα καί τέλος
δ) έν τ(9 όρθογωνίφ της ΝΔ, γωνίας: μελεαγρίδας άντιμετώπους έκατέρωθεν διώ·
του γάστρας, αφ' ης έκφύονται καρπεροι βλαστo~ ών όμοιοι πληρoίtσι τα οπισθεν
τών ορνίθων κενα τoίt όρθογωνίου,

Τέλος έντος τών τετραγώνων

είκονίζονται

προς βορραν μεν καΙ άνω παγώνια ανερριχημένα έπί τών Ζ:ειλέων άώτου γάστρας

αφ' τις έκφύονται καρπερο" βλαστοί, άλλων ομοίων βλαστών πληρούντων διαγω
νίως τα. έκατέρωθεν της βάσεως τoίt άγγείου κενά. Έν δε τφ κάτω τετραγώνφ
είκονίζεται κατα κρόταφον λeπτοφυές τι τετράποδον (άντιλόπη;) οπισθεν δ' αύτoίt
πολύκλαδον δένδρον. Έντος δε τών πρός 'νότον τετραγώνων είκονίζεται ανω μεν
κατα κρόταφον λευκον πρόβατον όπισθεν δένδρου. κάτωθεν δ' αύτoίt θάμνος καί

ύπερ η)ν ράχιντου κλάδος φυλλοφόρος, ΈπΙ δε τoίt κάτωθεν τετραγώνου έτέθη
αντί παραστάσεως ή έπιγραφή:
ύπερ εύχης
Άνατολίου
καί της συμδίου
αύτοίί Τρυφένης

!)

καί παντός
τοίί ο'ίκου αύτοίί
έψήφωσεν
τό θυσιαστή.
ριον'

ϋψος γραμ.

t",d'SHS

0.12.

Συντακτικώς ή έπιγραφη χωλαίνει' διότι αντί τoίt όρθoίt: Άνατόλιος. υπέρ
εύχης έαυτου
~νατoλίoυ

dJtavtg

. . . . . . . . .

Αψήφωσε το 1Joυσιαστήριο'V λέγει: υπέρ εύχης

έψήφωσε το iJoυσιαστήριoν. Καί το μεν ονομα ~νατόλιoς

μόνον άπο τών πρώτων χριστιανικών αίώνων

J,

έν (Ρ τούναντίον το δι' ε

αντί δι' αι γεγραμμένον όνομα τρνφενα είναι πολυ αρχαιότερον έμφανιζόμενον
ήδη άπο τών έλληνιστικών χρόνων~. Θυσιαστήριον εΙναι συνήθης όνομασία τoίt
ίερoίt κατά τους χριστιανικους χρόνους.

'Εν τέλει ιης έπιγραψϊις αναγράφεται, (ί,)ς καί είς αλλας χριστιανικάς έπιγρα

φάς, μόνον ή Ινδικτιών: ίvd(ικτιώνος) Η' (=όγδόης) τών έκατέρωθεν τoίt Η δύο
, P_pe. BenseIer .. \\'urteτbιιc!, (!er griechiscuen EigennaIl1en έν λ.
, Π6λ. χαί τό πρός τιμήν της Άντωνίας Tρυφαίvης ψήφισμα τών Ι{υζιχηνών In5cr. gI·,
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το"ι.

IV, 144.

28
S όντων απλώς διακοσμητικών 11 στίξεως δηλωτικών σημείων, καθ' ά έδίδαξεν ό
Gregoire ι Δεν δυνάμεθα έπομένως εκ μόνης της Ινδικτιώνος να φωησθώμεν
περΙ της χρονολογίας κατασκευης των ψηφιδωτών. Τέλος δσον άφoρ~ την ό>ς d
λατινικσυ γραφην τού Δ, φαίνεται στι καί αϋτη Ύμσ εν χρήσει κατα τον
καί. 7 ον

f.L Χ. αίώνα

50\',

6 0Υ

2.

ΓενικαΙ παρατηρήσεις. 'Ως πρός τα εν τιρ έξεταζομένφ ψηφιδωτφ είκονι
ζόμενα θέματα παρατηροϋμεν, δτι τα πλείστα έξ αύτων εΙναι συμ60λικα έξ έκεί
νων, ατινα τόσον άγαπg ή τέχνη των πρώτων χριστιανικών αίώνων (ίχθϋς, άμνός,
παγώνια)"

ύπάρχουσιν

Όμως καΙ άλλα εχοντα άπλώς διακοσμητικην σημασίαν

(νουμιδικαι όρνιθες) καΙ άλλα εΙλημμένα έκ της ρωμαϊκής κληρονομίας (μαίαν
δροι, αστράγαλοι, φολίδες, φύλλα κισσού).
ΤΟ σχέδιον των καθ' εκαστον θεμάτων

εχει ακαμψίαν και αδεξιότητα,

οί

δε χρωματισμοί των εΙναι σκληροΙ και ούχΙ λίαν άρμονικοί. Ή έν γένει αίσθηΤΙΥ.η

διάταξις των είκόνων καΙ οtκονομία της διακοσμήσεως δεν δύναται να θεωρηθη
έπιτυχης άφ' oiί εtς τον μαίανδρον παρενείρονται ούχΙ συγγενων πχημάτων κοσμή

ματα η τίθενται είς κλίμακα λίαν δυσανάλογον προς την των πτηνων καΙ ζώων
(βλ. τα υπερμεγέθη φύλλα κισσού της ΝΑ. γωνίας), άκόμη δε καί μορφαί τοπο
θετούνται άντιθέτως προς την διεύθυνσιν τού θεατού (νησσαι ΒΑ. όρθογωνίου ".λπ.).
Δεν δύναμαι ασφαλώς να εί'πω αν τα έκτεθέντα έλαττώματα τού ψηφιδωτού
όφείλονται είς την κατωτέραν ποιότητα τοϋ είς τό άπόμερον Ύψηλομέτωπον
μετακληθέντος

ψηφωτού η μάλλον οτι εΙναι αποτέλεσμα παρακμης της τέχνης.

Όπωσδήποτε κρίνων έκ της τέχνης καΙ της τεχνικης του εχω την έντύπωσιν στι

το μωσα"ίκον τού Ύψηλομετώπου θα κατεσκευάσθη περΙ το 2 0v ημισυ τού 6 Ν'
μ. Χ. αίωνος, χρόνΟν" προς ον συμφωνεΤ και ό χαρακτηρ των γραμμάτων των έπΙ
τού ψηφιδωτού έπιγραφων.

, U)·OIaIltiOII

'(όμ. ιν σελ.

113.

ι ~Oρα εcερον παράδειγμα εΙς l.ήν καtωιiρω δημoσιευoμέvην έ;c:ιγραφήν η-ις βασιλικής ΆφεvτέΙ.λη
ώς καί τάς παρά v. o"..dlhausen .. GrieclIisclJe PaI~ograpllie' L~ipzig 1~13 πίν. 2 χα; Thompson (μετάφρ.
Λάμπρου) 'Εγχειρίδ. έ1.1.ην. Παλαιογραφίαςπίν. 2, γραφt'ιι; τοίο Δ κατά τούς y'ρ,σηανlY.OUς; χρό,·ους.
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Παλαιοχριστιανικα' βαοιλιχα" τής Λέσβου

2.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΗΣ

2!}

ΕΡΕΣΟΥ

APXITEKTQNIKH
Ή

βασιλικη αϋτη κειμένη εύθυς προς δυσμας τού ναίσκου Άγ. 'Ανδρέου

της παραλίας 'Ερεσού, άπεκαλύφθη κατα τα ετη

1884

καί

1885

έπιμελείg των

ΛεσΒίων μονών 'Υψηλού καΙ Πιθαρίου. Οί έξωτερικοΙ αύτής τοίχοι πάχους

0.70,

διατηρουνται σήμερον πού μεν μέχρις ϋψους

βασιλικη εχει έν κατόψει (είκ.

1.00 μ. που δε μέχρις 1.50 μ. Ή
30) σχημα όρθογώνιον, δπερ δι' έγκαρσίου τοίχου

διαιρείται είς νάρθηκα καί είς κυρίως ναον φέροντα ιiρτημένην προς άνατολας
έξέχουσαν (ίψίδα.
Ό νάρθηξ, έξέχων κατά τι εκατέρωθεν τού σώματος τού ναου, εχει εσωτερι

κώς πλάτος μεν

4.25, μηκος δε 19.20 καΙ φέρει προσκεκολλημένον κατα την
(4.25 χ 4.25), δστις πιθανώτατα άπετέλει

νότιον αύτού πλJ:.υραν τετράγωνον χώρον

το κατά την θέσιν ταύτην (η την συμμετρικην αύτης προς βορράν) τοποθετούμε
νον συνήθως κλιμακοστάσιον ι της είς τον άνω οροφον (γυναικωνίτην) άγούσης
κλίμακος. Ό χώρος δ' ούτος συγκοινωνεί δια θύρας μετα του νάρθηκος, δι' άλλης
δε θύρας μικροτέρας μετα της προς νότον της βασιλικης αύλiις (δρα κάτοψιν εί"..

30). Ό νάρθηξ φέρει κατα τας δύο μακρας αύτού πλευρας δύο μεν θύρας έξωτε
ρικης προσπελάσεως, άνοιγομένας κατα τα άκρα της δυτικης παρειας, τρεις δ' έπ1.
τής άνατολικης, δι' ών συνεκοινώνει προς τον κυρίως ναόν. Άμφοτέρων τών
πλευρών αί άκραι θύραι εΙναι τοποθετημέναι ούτως, ώστε αί έξωτερικαΙ να μη
εύρίσκωνται είς την προέκτασιν τών έσωτερικών καΙ τούτο, άναμφιΒόλως, προς

άποφυγην της παραγωΥης ρεύματος εν τ<9 κυρίως ναφ. Δια τον αύτον δΙ άκριΒώς
λόγον παρελείφθη και ένταίιθα, ώς καΙ άλλα;ι.ού,

li

τοποθέτησις κεντρικης έξωτερι

κης θύρας dντικρυζούσης την βασίλειον, τοποθετηθέντος άντ' αύτης, ώς είς πολ
λας άλλας παλαιοχριστιανικας βασιλικάς, πολυλόΒου παραθύρου 2.

Ό δε κυρίως ναός, μήκους εσωτερικοίι
τρία κλίτη: εν μέσον μεγαλύτερον, πλάτους

32.20 μ. διαιρείται κατα πλάτος είς
S.RO καΙ δύο ακρα στενώτερα πλάτους

3.70 μ. τα κλίτη δε ταύτα χωρίζονται άπ' άλλήλων δι' ύψηλού τειχίου (πάχους
Ο.ί'fi) έφ' ού διασώζεται στυλοΒάτης κατεσκευασμένος δια κυανών ούχΙ καθόλα
ι Παράσαλε β(lοlλικην Κάσρ νΙβν ΒαQδάl' Butle~ Nortl.ιern Syrίa σιλ.

Γόρτυνος 'Ορλιίνδος 'Ειιιτ. Έτf1ιι,>. Βυζ. Σ:τουδιί)Υ τόμο Γ' σιλ.

St,.zyftowski
f

Die Baukunst der Arlnenier

26,

Άγ. Τίτου τής ΚρητιχίΊς

κα; βαοιλικήl' ει,

Pirdop

τής Βου>.γαρίας

774.

Παι;ιάβαλι τά; βασιλικά.; Άγίου Δημητρίου χα. Παναγίας ΆχεΙΡOIιOI1'ιΤOυ θεοσαλονίκης DiehI. Le

Tou,.neau. Saladin
dos

ιίκ.

302

B}"1':antion

τόμο

Les Inonutnenl$ chretίens de Sa!olIique Itίν. ΙΙΙ χαί ΧΙΙΙ, Δαφl'ουσίω,' Λο:.ι.ρίδος
\' σελ. ZCJS. Ύψηλοιιετw:τοv Λέσβου, άνωτέρω οιλ. 5 είχ. Ι ..:ι,π.
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ΠαλαtOϊ.ριστιανικαί βασιλικαι της Λέσβου

σtιμ~ιετρο)ν μαρμαρων ειλημμένων εξ

ΈπΙ του

στυλο6άτου τούτου εβαινον ~(ίoνες, &ν δμως δεν κατέστη δυνατον να δρισθη ή
.ακριβης θέσις και αρα δ (J.ριθμός, καθόσον επι τών μαρμάρων τού στυλοβάτου
λόγφ της δευτέρας αυτών χρήσεως, ύπάρχει πλγΊθος τόρμων και γόμφων, ο'ίτινες

συγχέουσι τον εξετάζοντα

1.

Τούτο μόνον)"

so

-7"-;1"-

είναι βέβαιον, δτι αί κιονοστοιχίαι διη

1r

κον συνεχώς απο τού δυτικού προς τον
ανατολικον τοίχον, ώς αποδεικνύει δ στυ
λοβάτης ~ial ή κατ αμφοτέρους τΟ'υς τοί

χους τούτους 1ίπαρξις παραστάδων -ορθο
γωνίων εξεχουσών

0.77

(εΙκ.

,

:53

""ι"

""λ

''""
λ

30).

Ή άψις τού ίερού, στενωτέρα κατά
τι

(1.00

μ.), ώς συ\'ήθως,

μέσου κλί

τους, εΙναι εσωτερικως μεν κυκλοτεΡ11ς,
εξωτερικώς δε πολύπλευρος, έχουσα την
μέσην πλευραν μεγαλυτέραν τών άλλων
ώς 'σχηματίζουσαν το

δυτικον τοίχωμα

συνεχομένου τραπεζιοσχήμου προσκτίσμα

τος αγνώστου προορισμού (είκ.

30).

Έπι

της εξωτερικης μάλιστα παρειας της πλευ

i-

ρας ταύτης διατηρείται εισέτι το εκ κο

~
Ι

νιάματος επίχρισμα τού τοίχου τού προσ

κτίσματος. 'Αναφέρω εν τέλει στι ύπάρ
χουσι εντος τού ναού )(α1. δύο τάφοι σε

συλημένοι,

&'1'

δ μεν (διαστ.

Είκ.

31.

3Αμφιονίσκος παραfJιύeου.

1.92 χ 0.80)

κείται παρα τον άνατολικον τοίχον του νοτίου κλίτους, δ δε (διαστ.
παρα την νοτίαν {:Ικραν του ήμικυκλίου της άψϊδος (είκ.

1.60 χ 0.70)

30).

ΓΛΥΠΤΑ

Έν άντιθέσει προς την βασιλικην Ύψηλομετώπου ή εξεταζομένη βασιλικη

της 'Ερεσού εΤναι πτωχη ε'ίς τε άρχιτεκτονικον και γλυπτικι'Jν διάκοσμον. "Αν
εξαιρέση τις

1)

κολουροπυραμιδοειδες

επίθημα παραστάδος φέρον εν τφ μέσφ

της ;ιψεως αυτου ίσοσκελη σταυρον εντος κύχλου
χιονίσχον παραθύρου
1

(sl1i. 31)

χαι

3)

2)

τετραγώνου διατομης μεσο

δύο αμφιγλύφους πλάχας (εΙχ.

Οί εν τπ δημοσιευθείσ!! εν τοίς Πρακτικοίς της 'Ακαδημίας 'Αθηνών

(3,

σΟέντες κίονες εΤναι φανταστικοί.
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σελ.

326)

32)

θωρα-

κατάφει σχεδια

32
κίων (σολέας ή μετακιονίων) έφ' ων είκονίζεται το σύνηθες διακοσμητικον θέμα
του στεφάνου μετα των κυματοειδών ταινιών είς τα άκρα των όποίων ίστανται
σταυρo~τίποτε άλλο γλυ
πτον δεν διεσώθη.
Είς τα ώς ανω μέλη
θα

"1δύναντο Τσως

να

προστεθώσι καί κορμοί
τ~νες άρρα6δώτων γρα
νιτικών κιόνων, άποκεί

μενοι προ της εΙσόδου
τσυ ναού, ώς καΙ παλαιο
χριστιανικάτιναλείψανα,
διατηρούμενα εΙς τινας
νεοδμήτους οίκίας

της

παραλίας 'Ερεσού, ατινα
ΕΙκ.

32.

δεν είναι άπίθανον να

Θωράκιο",

προέρχωνται έκ της έξε

ταζομένης βασιλικης. ΕΙναι δε ταύτα 1) πεσσίσκοι έκ νησιωτικοϋ μαρμάρου ύψους

1.04 καί 2) πλαξ έξ ύποκυάνου μαρμάρου, έφ' ης δύο ίσοσκελείς σταυροι έντος
κύκλων, όλικοϋ ύψους 0.88 (είκ. 33).
ΨΗΦΙΔΩΤΑ (Πίνα;'

11)

την ελλειψιν άρχιτεκτονικών καΙ γλυπτών μελών έν τη έξεταζομένη βασιλιxfj,

άναπληροι τι παρουσία λαμ- Τ
πρών καί δή καί ένεπιγρά
φων ψηφιδωτών, δι' ών εΙναι
έστρωμένον

μέγιστον

τού δαπέδου του μέσου κλίτους (είκ.

30).

τα ψηφιδωτα

ταϋτα (πίναξ ΙΙ) άποκαλυ

φθέντα προ τεσσαρακονταετίας

καΙ

πλέον,

ί~

μέρος

δυστυχώς

ούχΙ μετα της δεούσης έπι-

μελείας, ύπέστησαν καΙ ύφί-

Θ

•
•

"'-

1

./

1::===------'";,;':,",,--------====::;
ΕΙκ. 33. Θωράκιον.

στανται εκτοτε φθορας είς πολλα αύτών μέρη. 'Εν τούτοις δια προσεχτικού καθα
ρισμού, ον ένήργησα, κατώρθωσα να καθορίσω την τέως άγνωστον γενικην διάτα

ξιν τού σχεδίου των, είς την περιγραφην της όποίας ηδη μεταβαίνω.
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ΠαλαlΟΧQlστlανl1<αί βασιλικαί της Λέσβου

00

Το ψηφιδωτόν δάπεδον άρχόμενον άπο του τοίχου του νάρθηκος (;τίν. ΙΙ)

Εί...

34.

Πα'1ώ,.,α έκ ΤΟV ψηφιδωτου δα.πiδοv τη, βασιλικης 'EeBaov.

καλύπτει δλον σχεδον το πλάτος του μέσου κλίτους

ΕΙκ.

τολας έπι
(εΙκ.

30).

25

35.

Πα'1ώνιο,. Ι ... ΤΟV ψf/φιδωτσv

δαπέδσυ

(8.50) προχωρεί δε προς άνα-

τη, βασιλικης ΈeεσοV.

δλα μέτρα, τελευτών έκεί, ενθα πιθανώτατα ηρχιζε το πρεσβυτέριον

το ουτω σχηματιζόμενον μέγα, κλειστου σχεδίου, όρθογώνιον φέρει έζω-

APXAIQAorlltON ι.ΕΔΤΙΟΝ 1929
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5

34

Α. Όρλά.νδο\l

τερικως, καΙ δη μόνον κατα τας μακρός πλευράς του, άνα μίαν τωνίαν κοσμουμένην

δια τετραφύλλων σχηματιζομένων δια της τομης κύκλων. Έσωτερικως της ταινίας
ταύτης κατεσκευάσθη πλατυ

(1.05)

συνεχες πλαίσιον έκ μαιάνδρων τοπο

θετημένων κατ' άραιάς άποστάσεις, οϋτως ώστε να καταλείπωνται μεταξύ
όρθογώνια σχήματα, κατα δε τας γωνίας τετράγωνα. ΚαΙ οί μεν

μαίανδροι πληροίίνται δι' άλυσοειδοίίς διακοσμήσεως, τα γω·
νιαία

tetQIJ.yoova

δια πτηναρίων έ.ι-τιστρεφόντων την κεφαλην καΙ

τέλος τα όρθογώνια

- πλην δύο, ατινα φέρουσιν έπιγραφας

κοσμοίίνται εκαστον δια δύο ώραιοτάτων παγωνίων σπευδόντων
να ραμφίσωσι τούς μεταξυ αύτών άναφυομένους έπι
μακρων μίσχων καρπΟ'υς (εΙκ.

34

και

35).

Άξία Ιδιαι·

τέρας προσοχης εΙναι της συνθέσεως ταύτης το άληθες

σχέδιον και ίι ζωηρα. κίνησις των παγωνίων.
έξαιρομένων ετι μάλλον δια τ(ί)ν άρμονικω
τάτων χρωματισμων των έκ κιτρί

νων και ίωδων ψηφίδων ούρων
και των λιγυρών πρασίνων η κυα
ΕΙκ.

36.

Κάll{}αeος μιτα όenήκ",... κσ.ί κισσοφνλωv.

νολεύκων λαιμών των.

Τοιαίίτα

ζεύγη παγωνίων εχομεν Ιέν δλφ

δέκα τρία "βλέποντα δε πάντα προς τα εξω ητοι προς τα άκρα κλίτη. Ό μέγας
αριθμος τών εΙκονιζομένων ένταϋθα παγωνίων εΙναι ένδεικτικος της άγάπης, Ύιν
ετρεφε προς το έξόχως

διακοσμητικΟν

τοίίΤ<J

θέμα ή χριστιανικη τέ
χνη άποδίδουσα ταύτο
χρόνως

είς

συμβολικη\'

αύτο

καΙ

Γοιιμασίαν.

"'Όντως, ισς ύ πtρι το

400

μ. Ζ. άκμ(ίσσ,ς Αύ·

γουστίνος ρη-τως ~",'ι::o..
φέρει

(De civitate Dei
LXXI, 4) δ ταως εθεω
ρείτο ύπο των χριστια
νών

ώς

το

ΕΙκ.

37.

neλιtvδα μετα βoτΡV"'....

σύμΙJολον

της άθανασίας. ΚαΙ αύτοΙ δ' οί Ρωμαίοι εΙχον χρησιμΟΠΟΙ11σει το παγώνιον εΙς
τΟ'υς αύτοκρατορικούς των τάφους, ώς σύμβολον της aπoθεώσεως των αύτοκρα
τόρων των, πιθανώτατα έπειδη παρ' άρχαίοις το κρέας τοϋ ταω έθεωρείτο σχεδον
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ΔΑΠΕΔΟΥ

ΤΗΣ
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ΠΙΝΑΞ
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ΠαλαιΟΧQιστιανικuί βασllικαί 'ιηι; Λέσβου

αφθαρτον, Χρησιν τών παγωνίων εκαμον οί Χριστιανοί ηδη έν ταις Κατακόμδαις,
ενθα ταίίτα άπαντώσι έζωγραφη
μένα

J,

άργότερον δ' είς τα ψηφι·

δωτα δάπεδα καί είς τα άνάγλυφα
θωράκια. Πολυ συχνα δ' εϊκονίζον

ται έν τίj χριστιανικίj τέχνυ δύο
παγώνια έκατέρωθεν μεγάλου καν
θάρου (ώς είδομεν έν τίj βασιλικίj
τοίί Ύψηλομετώπου άνωτ. σελ.

26

καί ώς θα ίδωμεν έν τίj τρίΤl1 έν

τιαίίθα δημοσιευομένυ β,ασιλικίj
Άφεντέλλη) άπο τοϋ όποίου είτε
πίνουσι είτε ραμφίζουσι τους έκ

φυομένους άπσ τοϋ άγγείου βό
τρεις. Έπειδή δε συνήθως ή παρά
στασις αϋτη εύρίσκεται έν το) {ερΟ)
βήματι τών βασιλικων,' δικαιούται

ΕΙ,.. 38. Πέeδ.ξ ψηφ.δω'fΟV δαπΙδQV βα<1,λ,,.η~'Εeεσοiί .

τις να πιστεύσl1, δτι όντως ύποδηλοί τας άπολαύσεις τών έκλεκτων έν

tl9

ουραν<ρ

καί το μυστήριον της θείας

Ευχαριστίας.
Ή έντσς τοϋ περιγρα
φέντος λαμπροϋ

πλαισίου

περιλαμδανομένηέπιφάνεια
διαιρείται δι' έγκαρσίωνζω
νών είς όρθογώνια καί τε

τράγωνα τμήματα, ατινα θα
περιγράψω άρχόμενος άπό

τοϋ πλησιεστέρου προς

tfjv

βασίλειον πύλην. Τούτο εχει
σχημα όρθογώνιον εΙναι δε

όλόκληρον

πεπληρώμένον

δια τοϋ γνωστού ύπο την
όνομασίαν
ΕΙ,.. 39. Πied.ξ ψ,lφ.δω'fΟ~ danIMov

riis

βασιλι,.η, "ΕeεσοV.

«συριακοί τρο·

χοί» κοσμήματος, δπερ συ-

ναντώμεν

καί

είς

ρωμαϊ

κών χρόνων ψηφιδωτα δάπεδα. τα μεταξύ των κόμδων τού κοσμήματος τούτου
, δΟQα ΠQοχεlQωι; WuI", Aitchristlίcbe und byzantiniscbe Kunst Ι πίν. IV.
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κενα πληρούνται δια σταυροειδούς κοσμήματος (πίν. Π). ΤΟ άμέσως έπόμενον διά

χωρον (ώς όνομάζουσιν αυτο αl: κατωτέρω δημοσιευόμεναι επιγραφαΙ) εχει σχημα
τετράγωνον,

οπερ φέρει εγγεγραμμένον κύκλον εντος τού οποίου εικονίζονται

κυκλοτερώς διατεταγμένοι

8 μικρότεροι εφαπτόμενοι άλλήλων κύκλοι πληρούμε

νοια.να δύο δια τού αυτού γεωμετρικού κοσμήματος (πίν. Π) συνήθους καΙ εις

ρωμαϊκα ψηφιδωτά!. Το εν τφ μέσφ τώνκύκλων τούτων κόσμημα εΙναι δυστυ
χώς εντελώς κατεστραμμένον. ΑΙ: μεταξυ τού εξωτερικού τετραγώνου καΙ τού
μεγάλου κύκλου γωνίαι εΤναι
πεπληρωμέναιδια διαγωνίως
τεθειμένων άγγείων

-

καν

θάρων-άπο τών οποίων εκ
φύονταΙ. πολλαπλοί φυλλο
φόροι πλόκαμοι (εΙκ.

36). Ό

κάνθαρος ήτο άγαπητον δια
κοσμητικον θέμα της ρωμα'ί
κης τέχνης, άπαντών συχνά

κις έπΙ επιτυμοίων στηλών
και σαρκοφάγων 2. Άλλα καΙ
εις ψηφιδωτα δάπεδα επαύ
λεων ρωμαϊκών χρόνων συ

χνάκι.ςεΙκονίζεται ο κάνθα
ρος ανευ μενκληματίδων ηδη
ΕΙκ. 40. Νήσσα ω ψηφιδωτο:;; δαπέδοv

εν ΠομπηtQ:, μετα δε κλη-

ματίδων
Περγάμφ

3,

Ρώμτι 4,

Trier

5,

Βόνντι

6

καΙ ουθίνη

7

(Uthina)

11

κισσοφύλλων εν

κλπ. προ τού

μ. Χ.

αιώνος. Τοποθετείται δε συνήθως ο κάνθαρος ειςτα δάπεδα διαγωνίως, ώς ενταύθα
(εικ, 36). Πλουσιωτάτην δ' άνάπτυξιν ελαβεν ό μετα κληματίδων κάνθαρος εις
ρωμαϊκα ψηφιδωτατης Βορείου Άφρικης,ενθα επι των νατουραλιστικως διαμορ

φωμένων καΙ πολλαπλως διακλαδουμένων'έκατερωθεν τού άγγείου κληματίδων
επικάθηνται πτηνα καΙ ερωτιδείς 8. Το θέμα δ' άκριβως τούτο, άφαιρέσασα τους
ι

uO Qa

π. χ. δμοια κοσμήματα εν τφ δαπέδφ της εν τφ πρ, βασιλικφ κήπφ Άθηνώll ρωμα'ίκης επαύ-

λεως, περί ης δρα

Uss!ng-: Bulletino del1 Instituto 1846, 177,
Romische Grabsteine 173.
g Athenische Mitteilungen ΧΧΧΠ 1907 πίν. χνι (Οικία Ύπάτου Άττάλου).
• Nogara, Mosaici antichi πίν. XVII.
b WlJmowsky, Romische Mosai1~en aus Trier πίν. IV.
G Rheinische HeimatsbHίtter 1924, 331.
1 αauckJer Musee de Sousse πίν. VI.
8 αauckler Monuments Ρίοι ΠΙ, 1896 πίν. ΧΧΙ. (~Eπαυλις Λα6ηρίων).
2

Α. Scholιer
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έρωτιδείς, έπανέλαβε συχνάκις άργότερον ή χριστιανικη τέχνη, άποδώσασα και είς
αύτο συμβολικήν σημασίαν ι,

Το περιγραφεν δεύτερον διάχωρον άκολουθεί σειρα τεσσάρων έγκαρσίων
ζωνων, ων ή πρώτη φέρει άντΙ κοσμήματος την έπιγραφήν τού άφιερωτού
ής κατωτέρω-ή δευτέρα και

li

τετάρτη γιρλάνδαν μετα βοτρύων (είκ,

37),

περί
θέμα

παρουσίαζον, δσον άφoρ~ τΟν σχηματισμον των φυλλωμάτων, ζωηραν όμοιότητα
προς άνάλογα θέματα έπι κοπτικων άναγλύφων 2 καΙ ύφασμάτων καΙ τέλος ή
τρίτη σειραν συριακων τροχων πληρουμένων δια τετραφύλλων.

Τα/; ζώνας άκολουθεί ετερον μέγα τετράγωνον "διάχωρον, δ~ρ έν τ<9 μέσ!!?
μεν φέρει τετράγωνον μετα της έπιγραφης τού δωρητού πέριξ δ' αύτοϋ, κυκλοτε
ρω; διατεταγμένα, όκτω άλλα μικρότερα τετράγωνα καίτέσσαρας ρόμβους ~ατα
τα/; διαγωνίους (πίν,

11). Ή τοιαύτη διάταξις ίδιάζει είς:μ"ωσαϊκα των αύτοκρατο
ρικων ρωμα'ίκων χρόνων, 'Εκ των έντος τω,,; .:Ι:~"tραγών~γ κοσμημ9,των κατώρθωσα
να διακρίνω μόνον τΟ των τεσσάρων (κλεις"'Άτόυ Σoλ~~'&ντoς)' .. δ~ότι των λ-~ιπων 'Ι
. έπιφάνεια εΙναι έντελως κατεστραμμένt1. τα μεταξ{; των.~έiΡαγώ,:φν' ύπολειπό
μενα τρίγωνι:ι. πληρούνται τα μεν δι"α 'τριων κισσo,φύλλωγ~:(πίν. 11) τα δε δια πελτοειδοϋς κοσμήματος s.
Το περιγραφεν διάχωρον χωρίζεται άπο τού άμέσ,ως άνατολικώτερΌν κειμέ

νου δια ζώνης φερούσης το αύτο μετα βοτρύων κόσμη:μα (είκ.'.'37), περΙ ού είπο
μεν άνωτέρω. Τέλος το άκρον ανατολικον ~ιάχωρoν, ,φέρον ~ν τ4> μέσ!!? την έπι
'γραφην του δωρητού, διαιρείται είς είκοσι τετράγωνα φέροντα έγγεγραμμένους
κύκλους, έντος των όποίων πάλιν εΊναι εγγεγραμμένα άλλα μικρότερα τετράγωνα

πλαισιουντα παραστάσεις πτηνων-περδίκων (είκ, 39 και

40) και νησσων (είκ, 41)

είκονιζομένων μεταξυ καρποφόρων μίσχων. Ή τέχνη των παραστάσεων τούτων
είναι πολύ κατωτέρα τ/ς των παγωνίων του μεγάλου πλαισίου, "Όσον δ' αφορζί το

θέμα της παραστάσεως πτηνων έντος πλαισίων. τούτο απαντg συνηθέστατα και είς
ρωμα'ίκων έπαύλεων δάπεδα ~,

ι πβι,. καl1:ό καnοιέρω δημοσιευόμεΥον μωσα'ίκόν της βασιι,ιχης ΆφΗτέλλη,

w;

χα! τά ,ον Άγίου

Κυριαχου 'Αyιtώl'ος, Νιχοπόλεως χ/.π.

•
•
•

Π. χ. πρός τό υπ' άρι(J.

7334

1:0υ ιιουσείοu 1:0υ Καίροu Stn.ygowsk,· Kopt-i~cht" KIInst είΧ.

ΠερΙ τη~ προελεύσεως του πελτoειδoiί-ς κοσμήμαιος δρα ZinKt:rll:

Osterr. JaIlres]l.

ΠGλ, ψηφιδωτόν έπαύλεως βασιΙικoiι κήπου 'ΑΟηνών κλπ.
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ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ'

Ώς άνωτέρω έλέχθη όρθογώνιά τινα τμήματα τοϋ πλαισίου, των ζωνών, καΙ.
αύτων των διαχώρων φέρουσιν, άντι. διακοσμήσεως, έπιγραφας δια ψηφίδων, ών

άλλαι μεν εΙναι γεγραμμέναι δια μεγάλων στοιχείων (ύψους
μικροτέρων

0.20), αλλαι δε δια

(0.12).

"Άρχομαι άπσ tής πρό της βασιλείου πύλης εύρισκομένης, ην ευθυς προσέ
βλεπεν δ είσερχόμενος (είκ.

30, Α). Ή έπιγραφη αύτη καθ' ον χρόνον άπεκάλυψα
αύτην έσώζετο πολύ άρτιώτερον 11 όσον παρίσταται έν tίΊ είκ. 42, ην ελα60ν δύο
έτη βραδύτερον (1928).
Έπιγρ.

στάσεις
μάτων

1

(εΙ..

42).

Δια

2.50 χ 0.88.Ύψος γραμ
0.13.

Έπλη()ώθη τό έργον επι τού
άγιωτάτου btισκ[όπουj ήμών
'Ιωάννου τού >ιαί κ[αρπ]οφορήσαντος.

Ή

έπιγραφη αύτη

εΙναι

σπουδαιοτάτη' διότι βοηθεί ήμας
είς τον χρονολογικον καθορισμον
των ψηφιδωτών καΙ. αρα καΙ αυ
τού τού ναού. "Όντως ό έν
El,.. 42. ΈΠ~Υeflφη lκ. ...oίi δαπιfδoν

n;s PaOIJ.IHjf,·E"CO'oii.

av:rfi

άναφερόμενος έπίσκοπος 'Iωάν~

νης εΤναι ό μόνος έκ των γνω
στών έπισκόπων Λέσβου, όστις φέρει το όνομα τούτο 2. Γνωρίζομεν δ' αφ' έτέρου,
δτι δ έπίσκοπος ούτος παρεκάθησε είς την Γ' εν Έφέσφ οίκουμενικήν Σύνοδον
τού

431

μ. χ., ό δε άμέσως μετ· αυτον γνωστος έπίσκοπος Λέσβου Φλωρέντιος

άναφέρεται ώς παρακαθήσας κατα το έτος

451

είς την Δ' έν Χαλκηδόνι οΙκου

μενικήν Σύνοδον. Κατα ταύτα τα ήμέτερα μωσα'ίκά, ώς καί ό ναός, εΙναι εργα
τού πρώτου ήμίσεος τού Ε' μ. Χ. αίώνος. Προς τοιαύτην δε χρονολογίαν άνταποι ΤΟ χείμενον των ψηφιδωτών έ",ιγρο.φών της Έρεοού έδημοσιεuθη το
έν τη Ν. Ήμέρq. της Τεργέστης (άριθ. φύλλου

1565).

1904.

νπο τοϊ; Χ. Έμμ. Δαβίδ

Πλην δυοηιχώς παρηλθεν έντελώς άπαρατήρητος ή έν

λόγ~ δημοσίευσl .., τούτου δ' ενεχα άναδημοσιεuω τάς έΠIΥραφάς ένταίiθα προσθέτων μίαν άκόμη, ητις δlέ
λαθε τον Χ. Δαβίδ (υπ' άριθ.

5) ιi",lσυνάltτων δέ χαί τάο; άναγχαίας περί έχάστης σημειώσεις.
, Le Quicn Oriens christ.ianus τόμο 1, 91;) Μan$ί. Conci1. col1. 4., 1924 και 1365 Gams Series Episco'
porum, 1873 σελ. 44.9. ΚαταλόΥου; τών έ",ισκόπων καί μητροπολιτών AioGou έδημοοίευοuν καί ό ~.A,,60IμoS
'Αλεξ'ονc1'1S' Ιν ΝεολόΥ"l Κων/πόλεως έτους 1891 dρlθ. φύλλου 6528, δ Στι;ινeos Κgeνδώ,,'1S' Τά έν Καλ
Aovfi Λέσβου μοναστήρια, Κων/πολl; 1900 σελ. 217 καί -τέλ.ο; ό Ε. Δe""οs Έχκλησιαστnιά Λέσβου, Άθηναl
1898 χα; Λεσβιακά 1899 τόμο Β'.
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κρίνονται πλήρως άφ' ένος μεν τα διακοσμητικα θέματα τών ψηφιδωτών, ών τα
πλεΤστα εϊναι, ώς είδομεν, άρχαία κληρονομία, άφ' έτέρου δ' η ώραία μεγαλογράμ
ματος τών έπιγραφα\ν
Τιμαγόρας, 'Αστερία,

litteratllra καΙ τέλος τα άρχαίζοντα
'Ισίδωρος -, ών γίνεται χρησις έν

όνόματα -

Τιμησίας,

ταίς έπιγραφαiς, ώς

κατιόντες θα ίδωμεν.

Ή έπιγραφη περιλαμ6άνει καί την μετοχην κ[αΡπloφoρήσαvτoς.Το ρημα
καρποφορώ άπαντών συχνάκις εις παλαιοχριστιανικαςέπιγραφας ι σημαίνει προσ
φέρω δώρα είς ναον η κατασκευάζω τι ιδίοις άναλώμασι. Φαίνεται λοιπον δτι ό
iπίσκοπος Λέσ60υ 'Ιωάννης προσέφερε καί ύλικην

σκευην

11

αλλην συνδρομην προς κατα

11 διακόσμησιν τής βασιλικης τής 'Ερεσοϋ.

ΕΙκ.

(εα.

'Entye. 2

43.

ΈΠIΥραφή έκ 1:oiί δαπέδοv t';" βαaιλικήs Έ:ρεaoiί.

43).

ται δεξια τφ είσιόντι (είκ.

Διαστάσεις

1.62 χΟ.52.

"Υψος γραμμάτων

0.12.

Ευρη-

30, Β).
<Υπέρ εύχής Τιμησίου καπαν
τος του o~κoυ αυτου εποίησα
το διαχωρον εκ των του θεου.

'Η άΟησαύριστος λέξις διάχωρον σημαίνει άναμφι6όλως διαμέρισμα, τμημα.
Ίi αύτη λέξις ευρηται καί εις τας ύπ' άριθ.

4, 6

καί

7

έπιγραφας γραφομένη

καί δειάχωρον.
~Eπιγρ.

3.

τού κλίτους (είκ.

Διαστάσεις

3.42 χΟ.50. <Ύψος

γραμμάτων

0.20.

Έν τφ μέσφ

30, Γ).
Εύξάμενος 'Ισίδωρος έψή
φωσα δειαχωρον εν.

Το ρημα ψηφώ σύνηθες ψήφωσις δε λέγεται η δια ψηφιδωτών στρωσις.
, Cirlgolre:
6αλε τας ~πιyραφα ..

Recueil des inscriptions grecques chretiennes d'Asie Mineure Ι, 2 χαί 3, eΙς
1\Iission de Phenicie 613, I~,vjestija 8 οελ. 105 χαί Βυζ. XQO\·. 19 (1912) 153.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:21:49 EET - 3.88.4.124

ας παρά

40

Α. Όρλάνδου

Έπιγe.

4.

Διαστάσεις

του 3 0υ διαχώρου (είκ.

1.20 χ 1.20.

'Ύψος γραμμάτων

0.16.

'Εν τφ μέσφ

30, Δ).
Τιμαγόρας

πρεσούτε
ρος καΙ οΙκο
νόμος εποί

[)

ησα &πο καρ
ποφοριών.

Άπο καρποφοριών'

δεδομένου δη δ επιμεληθεις του ύπ' δψει διαχώρου

1]ΤΟ ίερευς θα σημαίνει βεΒαίως «εκ προσφορων λα·ίκων».

ΕΙκ. 44. ΈΠΙΥααφη έκτου δαπέδου της βι:ι.σιΛ.ΙΚ'Ις Έαεσου.

ΈΠι'}'{j. 5 (είκ. 44). Διασι;άσεις 1,40χΟ.8Ο.Ύψος γραμμάι;ων 0.095. 'Εν
τφ μέσφ του· άνατολικου διαχώρου· (είκ.

t

30, Ε).

Άστερία ύπερ
σωτηρίας εμαυ
της καΙ· παντος

τοϋ. ο'ίκουμου εκ. τώ(ν)

[)

τοϋΘΞ παρ~[σχ]?ν.

Πλην δε των άνωτέρω διατηρηθεισων επιγραφων υπάρχουσι καΙ αί έξης δύο
λίαν εφθαρμέναι.
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ΈΠΙΥe.

6.

..

41

Λέσ60υ

Διαστάσεις 2.54 Χ 0.50:Ύψος γραμμάτων
γ

0.13.

διάχ[ονος ciι)ξά
μεν[ος ύπερ έμαυτοίί [κ)απαν(το; το]ίί

ot

κου [μου έπ)οίησα τ{ο διάχ]ωρον.

ΈΠΙ'ΥΩ'

7.

Διαστάσεις 1.50χΙ.20.'Ύψος γραμμάτων 0.16.
Ε

πρε)σ

(. . . .

δύ(τερος

ε]πύη

σα το διά[χω]ρον.

Έκ τών ανω έπιγραφών καταφαίνεται, δτι το ψηφιφωτον δάπεδον της βασι
λικης τής 'Ερεσού κατεσκευάσθη δια συνδρομης πλειόνων προσώπων, κληρικών
(έπίσκοπος 'Ιωάννης άριθ.

1,

πρεσβύτερος Τιμαγόρας αριθ.

ρος άριθ. 7, άγνωστος διάκονος αριθ.

6)

4,

άγνωστος πρεσβύτε

και λαϊκών (Τιμησίας αριθ.

2,

'Ισίδωρος

αριθ.

3, Άστερία αριθ, 5), ών εκαστος ανέλαβε την δαπάνην ένος τμήματος (δια
χώρου). Τοιαυται δια συμβολών πλειόνων προσωπων κα~ασκευαΙ δεν εΙναι σπά

νιαι είς παλαιοχριστιανικα

ψηφιδωτα δάπεδα

J.

Δεδομένης δε της ένότητος και

τού κλειστού, δπερ παρουσιάζει το σχέδιον τού έξετασθέντος δαπέδου, συνάγομεν,
δτι εκαστος δωρητης ητο ύποχρεωμένος να βαδίσυ συι:ιφώνως""πρός προδιαγε
γραμμένον γενικον σχέδιον, άναγράφων την μνημονεύουσαν το δνομα αύτού έπι
γραφην παρα το τμημα, σπερ δαπάνως του έξετέλεσε.

Έξαιρέσει της αναφερούσης τόν έπίσκοπον ύπ' άριθ.
εΙναι πάσαι είς πρώτον πρόσωπον συντεταγμέναι

-

1

έπιγραφης, αί λοιπαί

έποίησα, έψήφωσα. παρέ

σχον - , έν Φ είς τας δύο όλλαςβασιλικας ό δωρητης μνημoν~ύεται είς τρίτον
πρόσωπον -

έψήφωσεν, έκέντησεν.

Χαρακτηριστικη είναι τέλος

11

ίσχυς τής κλασσικης παραδόσεως, ην εμφανί

ζει το έξετασθεν ψηφιδωτον ού μόνον εtς τα διακοσμητικά του θέματα, άτινα θα
11δύναντο να ερμηνευθώσι και έκ τού κατ' έξοχην συντηρητικοϋ χαρακτήρος της
ψηφοθετικης τέχνης άλλα καί είς τα κύρια ονόματα, ών τα πλείστα εΙναι καθα

ρώς έθνικα

- Τιμησίας, Τιμαγόρας, 'Ισίδωρος, Άστερία - αποδεικνύοντα απαξ

ετι στι ήϋπαρξις έθνικών ονομάτων έν επιγραφαίς δεν εΙναι πάντοτε έπαρκης
άπόδειξις της μη χριστιανικότητός των.

καί

\ Bertoll, AnticIlitiι d' Aqui]~ja σελ. 340 _341, Dc R.ossi. BιιΙΙ~ιίno di arcIleoIog;a
1878, 31. Lenoir, Arcbitectllre monastiqιle ParIs 1852, Τόμ. Ι σελ. 24.5.
APXAΙOAorlKoN

ΔΕΛΊΊΟΝ

]929
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ΧΡIΣΤιΑΝIΚΟΝ

ΚΤΗΡΙΟΝ

ΕΡΕΣΟΥ

Πλην της παρα τόν 'Άγ. Ά"δρέαν βασιλικης διεσώθησαν έν Έρεσφ %ατά
την δυτικην κλιτυν της Άκροπόλεως, λείψανα δύο διαμερισμάτων παλαιοχρι
στιανικού τινος κτηρίου, έστρωμένου δια ψηφιδωτού δαπέδου. ΤΟ σχέδιον τού
κτηρίου, είς δ τα είρημένα διαμερίσματα άνηΥ.ον, δεν δύναται δυστυχώς να έξα

κρι6ωθίΊ, διότι καλύπτεται ύπο νεωτέρων οίκημάτων. ΚαΊ είς μεν το εν τών δια
μερισμάτων ή διακόσμησις τού δαπέδου παρουσιάζεται κυρίως γεωμετριχη ποικιλ

λομένη μόνον δια χισσοφύλλων καί καρπών ροιάς είς δε το άλλο παρουσιάζει

Είκ.

45.

Ψηφιδωτό... δό.;rι;εδo .. xeio"τIa .. iHO" Ητηeiοv τή~ Έρεσοίί.

θέματα διατεταγμένα κατα πλατείας όμοκέντρους ζώνας. Καί έν μεν τϋ έξωτάΤll
τών ζωνα)ν τούτων είκονίζονται «συριακοΙ τροχοΙ:. (είχ.

45) φέροντες σταυρους

έν τφ κέντρφ, έν δε τfι δευτέΡQ σειρq. κυκλοτερείς φυλλοπλόκαμοι περι6αλλόντες
άνα εν πτηνάριον (νησσαν ;).

Τόσον ΙΊ τεχνικη έκτέλεσις των ψηφιδωτών τοϋ έξεταζομένου κτηρίου, δσον
καί ό σχηματισμος των φυλλοπλοκάμων παρουσιάζουσι ζωηραν όμοιότητα προς τα

άντίστοιχα στοιχεία των -ψηφιδωτών της βασιλιΚ'ης, προς τα δποϊα θα εΙναι, πιθα
νώτατα, σύγχρονα. 'Όσον δ' άφορq: τον προορισμον
ούδε\, δύναμαι θετικσν να είπω.
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3.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΟΥ

Άκολουθών τις προς δυσμας έπι

20

()

ΑΦΕΝΤΕΛΛΗ

λεπτα της (1)ρας την θαυμασίαν αμμου

διαν τού κόλπου της 'Ερεσού καΙ κάμπτων επειτα προς βορράν, φθάνει μετ' 6λίγον
εις τοποθεσίαν δνομασθείσαν απο παλαιού πιθανο}ς αγροκτήμονος Άφεντέλλη.

'Ενταύθα διεκρίνοντο απο χρόνου μακρού λείψανα κατακεχωσμένων κτηρίων,
θεωρουμένων ύπο τών κατοίκων της 'Ερεσού ως λειψάνων του «Σχολείου» του

Έρεσίου φιλοσόφου Θεοφράστου. Το

1926 δ συνάδελφος κ. Δημ. Εύαγγελίδης,

έφορος τότε των αρχαιοτήτων Άρχιπελάγους, επεχείρησε, τη ύποδείξει τών κατοί
κων, δια τού δημοδιδασκάλου κ. Γ. Χαοιαρίδου, ερευναν εντος τών ειρημένων

κτηρίων, ητις εφερεν εΊς φώς εις βάθος

1.00

μ. τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου μετα

Ύεωμετρικης διακοσμήσεως. Όρμηθεις εκ της ενδείξεως ταύτης επεχείρησα το

1927,

προτροπο τού αυτού φίλου, δοκιμαστικην σκαφην εις τινων μέτρων απο

της πρώτης απόστασιν, απεκάλυψα δ' εύθυς απο της πρώτης ωρας την αΨίδα και

τα εκατέρωθεν αύτης παστοφόρια παλαιοχριστιανικης βασιλικης!, ης την τελικην

άνασκαφΎlν ενήργησα, δαπάναις τού Ύπουργείου της Παιδείας, κατα το επόμενον
θέρος

(1928)

εχων πολύτιμον βοηθον τον τόσον προώρως αποθανόντα αρχιτεχνί

την Μιχαηλ ΆγγελΙΚ11ν.
τα πορίσματα της εν λόγφ σκαφης εκθέτω λεπτομερώς κατωτέρω.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Ή βασιλικη τού Άφεντέλλη εχει εν κατόψει το σχημα άντεστραμμένου ταυ,

d{;τινος την μεν δριζοντίαν κεραίαν αποτελεί δ νάρθηξ, την δε κάθετον δ κυρίως
ναος μετα του ίερου (εΙκ.

46).

Ό νάρiJηξ εξέχων συμμετρικώς κατα

εχει πλάτος μεν (εξωτερικως)

6.30

7.25 μ. εκατέρωθεν του κυρίως ναου
33.45. ΚαΙ προς βορραν μεν περα

μ., μηκος δε

τουται εσωτερικώς εις ήμικυ1ιλικην κόγχην εγγεγραμμένην εντΌς ορθογωνίου, προς
νότον όμως δεν εχει κόγχην, 'ίσως λόγφ της τοποθετήσεως εκεί πλαγίας θύρας.
Έξέχοντες νάρθψιες δεν είναι αγνωστοι κατα την παλαιοχριστιανικην επο
χήν

διαμορφούμενοι μάλισ:τα εις 1ιόγχας κατ' αμφότερα τα α1ιρα των

2,

1

3.

Βλέπε την περί ταύτης βραχειαν ανακοίνωσίν μου εν τοις Πρακτικοίς τής Άκαδημίας Άθηνων

τόμο

3 (1928) σελ. 330.
, Νικόπολις, 1η Βασιλt1ιη Δουμετίου Φ,λ"δελφεvς: Έφημ. Άρχαιολ. 1917 σελ. 49. Ρα6έννα, "Λγιος
Άπολλινάριος ίη C1asse Ho/tzinger: A1tchr. llnd byzalltinische Ballkllnst Leipzig 1909 εΙκ. 70.
, Γκιουλ - Μπακτσε Weber: ΒΥΖ. Zeitschr. 1901, 570
Strzygowski Kleinasien Ι σελ. 232 εΙκ. 230.

=

Όμοίαν μετα διιτλων κογχων διάταξιν φαίνεται στι είχε και ό νάρθηξ της κατα την παραλίαν τών Κλαζο

μενων περιγραφομένης ύπό του κ.

r.

ΟΙκο"όμου βασιλικης (Πρακτ. Άρχ. Έταιρ. 1921 σελ. 71), ην δμως ό
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Έπειδη τών εξωτερικών τοίχων της βασιλΙΧI]ς διετηρήθησαν μόνον τα θεμέ
λια, άγνοουμεν πώς εγίνετο ή είς αΙΗην προσπέλασις.

Ό κυρίως 'ΙΙαός, πλάτους εξωτερικού

19.15 καΙ μήκους 35.77, διαιρείται δια

δύο παραλλΎΊλων προς τον μέγαν αξονα τοίχων είς τρία κλίτη, ιbν το μεν μέσον
εχει πλάτος (άπο στυλοβάτου είς στυλοβάτην)

9.20, τα δε ακρα 4.00 μ. Οί εν λόγφ

τοίχοι, υψούμενοι κατα 0.40 υπεράνω τού ψηφιδωτοϋ δαπέδου τού μέσου κλί
τους, άπετέλουν το ύπόβαθρον τών χωριζουσών τα κλίτη κιονοστοιχιών, ιbν Όμως
ουτε ό στυλοβάτης ουτε τις κίων εύρέθη καΤCζ χώραν η καΙ καθ' Όλην την εκτασιν
της άνασκαφης. ~Eχoμεν λοιπον καΙ ενταυθα την περίπτωσιν της τοποθετήσεως

τών κιονοστοιχιών επι ύψηλού ύποΟάθρου, της μεταξυ τών κλιτών επικοινωνίας
γινομένης δι' ανοιγμάτων άφεθέντων επι τών τοίχων ευθυς μετα τας παραστάδας
του δυτικού τοίχου (είκ.

Είκ.

47.

:>

46). 'Ανάλογα δ' ανοίγματα θα ύπηρχον αναμφιβόλως

Ιωνικα μετ:> επι{J7ι]μ,ατος

κιονόκea:vα

των κιονοστοιχιω-ν.

και παρ α τας παραστάδας του ίερού, ώς εν Ύψηλομετώπφ (εΙίΙ.

1).

Πλην δυστυ

χώς το τμf]μα τουτο τοϋ τοίχου κατεστράφη, ώς μ' ε6εβαίωσαν, κατ α Τ1]ν ύπο
Χαβιαρίδου γενομένην δοκιμαστικην σκαφήν.
Μεγάλη ειναι ή σύλλησις, ην υπέστησαν τα άρχιτεκτονικα

τών κιονοστοι

χιών μέλη. τα μόνα διατηρηθέντα λεί1vανα αυτων ειναι:
α') Τρείς ιωνικαι μετα πλίνθου βάσεις (υψ.

0.34), είλημμέναι εξ αρχαίου ίιτη

ρίου. Μία τούτων φέρει κατα το μέσον της μιας των πλευρών της εγκοπην προς
υποδοχην θωρακίου (διαστύλου).

6') Τρία λευκού λίθου ίωνικα μετα συμφυοϋς κολουροπυραμιδοειδουςεπι
θήματος κιονόκρανα (είκ. 47) εργασίας αμελοϋς, ήμιτελη δε κατα πασαν πιθα
νότητα' διότι καΙ αί στροφαl των έλίίιων των είναι αδήλωτοι, καΙ οί εχίνοι των
ακόσμητοι' μόνον δ' αί προς το μέσον κλίτος βλέπουσαι στεναΙ πλευραΙ των επι
θημάτων των είναι κεκοσμημέναι με διάφορον έκάστη κόσμημα. Ούτω εφ' ένας μεν
"

έρευνΥισας δέν χαρακτηρίζει ,ός βασιλικην αλλά θεωρεί ώς ιδιωτικόν τι ρωμα'ίκον κτήριον. Τόσον δμως έ"
της διατάξεως δσον και έ" των θεμάτων, {ί"να εικονίζονται έπι των ψηφιδωτων αυτοϋ δαπέδων (φύλλα κισ
οοϋ, παγώνια εκατέρωθεν κρατηρος "λπ.), συνάγεται μετά μεγάλης πιθανότητος, στι το περιγραφόμενον κτή
ριον είναι πράγματι χριστιανική βασιλικΥι.
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έπιθήματος παρίσταται σταυρος ίσοσκελης έντος έξέργου κυκλοτερούς πλαισίου

(είκ. 47 δεξιά), έπΊ. άλλου έξάφυλλος ρόδαξ χαρακτος έντος όμοιου κυκλικοϋ πλαι
σίου (είκ. 47 άριστερά), έπί δε τού τρίτου εξεργος λατινικΌς σταυρος φέρων έχα

τέρωθεν παραλλήλους τοξοειδεϊς γλυφάς, ών αί μεν εΙναι προς τον σταυρόν, αΙ δε
προς τας άκμάς τοϋ έπιθήματος έστραμμέναι (είκ.

47 έν τφ μέσ~).

ΤΟ όλικον ύψος των κιονοκράνων ποικίλλει άπσ 0.24 μέχρι 0.26. Και της
ανω δε τού έπιθήματος έδρας αΙ διαστάσεις κυμαίνονται άπΩ 0.46 χ 0.78 μέχρι

........~""'---------------------_!
Είκ.

48.

\
:

Θωράκιο.. τω .. κιονΟΟl:οιχιώ...

0'52 χ 0.84. Ή υπαρξις όρθογωνίων έπιθημάτων υποδηλοί σαφώς, δτι τα μεταξiι
των κιόνων κενα έγεφυρoVΝτO δια τόξων.
Λόγφ της μεγάλης σπάνιος άρχιτεκτονικών μελών δεν δύναταί τις να απο
φανθϋ αν ύπηρχΕV Τι ου άνω όροφος (γυναικωνίτης). Άλλ' ούδέ τον άριθμον τών
κιόνων, οϋς εφερεν έκάστη κιονοστοιχία δυνάμεθα να μετρήσωμεν άπ' εύθείας έπΙ

τού στυλοβάτου, διότι ο'δτοι εΙναι, ώς εί'πομεν, τελείως κατεστραμμένοι. 'Εμμέσως
Όμως δυνάμεθα να τόν εϋρωμεν τη βoηθεί~ άναγλύφου θωρακίου, δπερ, λόγφ τού
μεγάλου μήκους του, μόνον είς τα μεσοκιόνια δύναται να ανήΚ1]. 'Επί τού έν λόγφ

άναγλύφου, όπερ είναι κατ' άμφοτέρας αυτού τας παρειας γεγλυμμένον"και. σώζε
ται σήμερον εΙς δύο τεμάχια, παρίσταται το σύνηθες θέμα τού στεφάνου μετά

τών εΙς κισσόφυλλα καταληγόντων όρπήκων ύπεράνω τών όποίων ίστανται σταυ
ροΙ (είκ.

48). τα δύο τεμάχια, διασώζοντα έκάτερον Ο,τι έλλείπει έκ τού άλλου
U35 μ. Έαν
δ' είς τούτο προσθέσωμεν 0.35, ήτοι μίαν διάμετρον κιόνων, εύρί.σκυμεν ώς μετα
μας έπιτρέπουσι να ύπολογίσωμεν το πραγματικον μηκος της πλακος

ξό'ιιον διάστημα 2.25. 'Αφ' έτέρου τού από τού τοίχου του νάρθηκος μέχρι τού
ήμικυκλίου της άψίδος μήκους όντος 30.80 μ., αν αφαιρέσωμεν τα πλάτη δύο
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έκατέρωθεν παραστάδων 1 ητοι

2 χ 0.80,

εύρίσκομεν ύπόλοιπον

29,20,

δπερ εΙναι

άκριβες πολλαπλάσιον τοϋ ύπολογισθέντος μεταξονίου. Κατα ταϋτα έφ' έκάστης
κιονοστοιχίας υπηρχον δώδεκα έν δλoj κ(ονες μεταξiι τών παραστάδων, ήτοι άριθ
μος συνηθιζόμενος είς τας μεγάλας έλληνιστικας βασιλιχάς 2.

Το ίEed ... εΙναι και ένταύθα, ώς εν ΎψηλομετώΠi!?, εγκεκλεισμένον εντός τού
εξωτερικοϋ όρθογωνίου άποτελείται δ' έκ της έν τφ μέσφ ήμικυκλικης άψίδος

-

ητις ενταύθα εφάπτεται της άνατολικης πλευράς τοϋ περιβάλλοντος όρθογω

νίου-καΙ δύο έκατέρωθεν αυτης πενταπλεύρων χώρων, τών παστοφορίων. 'Ίνα
δε μη δημιουργηθώσιν έν τοίς χώροις τούτοις λίαν όξείαι γωνία ι κατα την συνάν
τησιν άψίδος και άνατολικης πλευράς, κατεσκευάσθησαν δύο μικροι άκτινοειδώς

περίπου βαίνοντες ΤΟίχοι, δι' ων άπεκόπησαν καΙ Ι1χρηστεύθησαν οί δύο έκατέρω
θεν της κορυφης της άψίδος μικροι τριγωνικοι χώροι (είκ.

46).

Και το μεν ημικύκλιον της άψίδος ήτο έμπρός άνοικτόν, έν Φ τουναντίον

τα παστοφόρια χωρίζονται τών πλαγίων κλιτων δια τοίχων, έφ' ων άφίνονται άνα
μία θύρα παρα την συνάντησιν αυτών με την έξωτερικην πλευραν τού όρθογω
ν(ου (είκ.

46).

Κατά την πρώτην σκαφην

(1927)

εΙχον εϋρει έπΙ τού τοίχου τοϋ

νοτίου παστοφορίου τα θεμέλια μικράς δευτερευούσης άψίδος, ατινα κατα τό έπό
μενον ετος άπεδείχθησαν ώς άνήκοντα εις την άψιδα τοϋ ίερού μικρού μεταγενε
στέρου παρεκκλησίου Ιδρυθέντος επι τμήματος τού νοτίου κλίτους. 'Ότι δε ητο

μεταγενεστέρα ή μικρο. αύτη άψις άπεδείχθη έκ τοϋ γεγονότος δτι :έθεμελιώθη
κατα τό ημισυ έπΙ τού τοίχου και κατα το ημισυ επι τού έντός τοϋ νοτίου παστο
φορίου εύρισκομένου πεζουλ(ου, δμοιον τού δποίου εύρίσκεται καΙ παρα τον
νότιον τοίχον τού αυτού παστοφορίου.

Σημειούμεν εν τέλει, δτι η άνατολικη πλευρά τού ναού συνεχίζεται προς Β.
και προς Ν. πιθανώς προς

σχηματισμόν προσηρτημένων βοηθητικών χώρων

(κατηχουμένων η σχολείων, η οίκημάτων κληρικών) ο[α συχνα άνευρίσκονται εις
παλαιοχριστιανικας βασιλικάς, άναφέρονται δε και ύπο έκκλησιαστικών συγ
γραφέων.

'Εν τι!? ημικυκλίφ τού ίεροϋ κατεσκευάσθη έσωτερικώς ομοκεντρος τοίχος
διατεταγμένος κλιμακοειδώς είς έδώλια 1l (σύνθρονον) (είκ.

49). ΕΙναι δ' δ τοίχος

ι Ή άνατολική ώι; είπομεν, κατεστ{lύ.φη κατά τήν παλαιοτέραν σκαφικήν t{lt\lvα" .

• Πl3λ. βασιλικάς: ΠαναγLαι;' Αχεl.Qοποιήτου Ιν θεσσαλονίκιι (Dieb/, Le Tournel1U. SalJIdin Le$ moncIlret. de Salonique πίν. ΙΙΙ), ΆΥ. 'AItoHavα{liou ίη C1asse της Pα6iνvηι; HoJt:zinger. AIιchri$t1iche IInd
byzantiniscIle. Baukun$t' είκ. 70 κλπ .
• ·Ομοια ήμικυκλ~κά έδώλια (σuνθ{lοvα) ίo:ιάQχoυσιν 0\1 μόνον ε[ι; τούς παλαιοχ{lιστιαvικσiιι; ναο\ιι;
'Αγ. Eί(lήVΗΙ; Κων/πόλεως Oeorlle The church of SI Eirene πίν. 1,4,5, κα1 Κατωπολιαvijι; ΠάQoυ jeweJ/
and ffasluck The church of our Lady of the hundred doors πΙν. 1 άλλά διετηQήθησαν καί εΙς πολλούι;
βυζαντινΟύΙ; ·,,0.1 μετα6ιιζαντινoiι; άκόμη ναούι; τής Έλλάδος. :Σιι\ήθης Ιπίοης εΙναι ή διάταξιι; τού οιινθρό\'ου
ε[ι; παλαιοχ{lισttανικούς ναούι; τ/ι; ΊταΗας (TorcelJo, Grado κλπ.)
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ούτος τοποθετημένος είς ά."tόστασιν 0.40 άπο της έσΟΟΤΕρικης παρ€ιας της άψίδος,
οίίτως, ώστε νά καταλεLπEται μεταξυ ήμιδαχ.τυλιοειδης διάδρομος, πλάτους 0.40
καί ϋψους

1.00. Ό διάδρομος ούτος θά έσχεπάζετο βεβαίως δια ;τ:λακων, αίτινες

εΙσδύουσαι είς τόν τοίχον τής άψίδος θα έσχημάτιζον τΟ κάθισμα της άνωτάτ/ς
σειράς των βαθμ[δων (είκ.

50). "Έχομεν κατά ταύτα ένταiιθα μικρογραφίαν της

μετά ήμικυκλικοϋ διαδρόμου διατάξεως, ητις άπαντg έν Άγ. Eίρήνn Κ/πόλεως

BACΙΛιKH Aφ€NTE,ΛΛH

ΤΟΜΗ ΤΟΥ CYNePONOY

'" •• cιω ••• .J._

-------- -------- -------'T"'"---__ L

,

•
Είκ. 50. Τομή ~αν

fίJ?W

1.00 .......

Q"..8-"6,,0,,.

χαί είς τας έν μορφη άνυψωμένου βήματος άψίδας dμφΟtέρων των βασιλικών

της Νικοπόλεως:, με ταύτην την διαφοράν, 6τι ένταϋθα μη ούσης δυνατης, λόγφ
τού μικρού πλάτους, tής έν τφ διαδρόμφ χυχλoφoρtας, αί. προς τόν ναόν ε:ξοδοι
,

ΆΟ7.αιοΙ. 'Έφη"..

1916

σΕ)..

34, nQO.xt.

"ΑοχαιοΙ. Έταιο.
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l1αλαιοχρισηανιχαί βαοιλιχαί ,;ης Λέο60υ

αυτού είναι έκτισμέναι. Έπειδη δε ουδένα λειτουργικον σκοπον έξεπλήρου ενταύθα
δ διάδρομος εΙναι πιθανον δτι κατεσκευάσθη άπλώς χάριν οίκονομίας ύλικοϋ.

ΑΙ σειραΙ των έδωλίων είναι 'έν συνόλ<ρ τέσσαρες η μάλλον τρείς, διότι η
κατωτάτη, ούσα
μηλη

(0.15),

λίαν χα

πρέπει να χα

ρακτηρισθΌ ώς άπλη βαθ
μίς. Των δε άμέσως έπομέ
νων δύο το μεν ϋψος εΙναι

0.25,

το δε πλάτος

0.35.

Τέλος της άνωτάτης το με~

ϋψος ήτο
τος

0.85

0.35 το δε πλά
έπιτρέπον την έπ'

αύτοίί τοποθέτησιν ~αί κι

νητών ξυλίνων θρόνων:
'Ιδιαιτέρα δ' εν τφ κένΤΡ<9

Ε,,,,. 51. 'Όψι, τoiί a'lvl<JPdrov "oiί "έ~~π)φν άπό ΒΔ.

τού ήμικυκλίου δ~άταξις
χάριν τοποθετήσεως άρχιερατικού θρόνου δεν παρατηρείται ένταϋθα.

Εύθυς προ τού ήμικυκλίου τού ίερού είχε κατασκευασθη όρθογωνίου σχή
ματος τέμπλον άποχωρίζον το πρεσβυτέριον ά~O. τού λοιποϋ ναού. Κατα χώραν
διετηρήθησαν οί άποτε
λοίιντες τον στυλο6άτην τού
παραφράγματος κανονικοΙ

πωρόλιθοι, έξέχοντες τού

έδάφους κατα

0.20 (εΙκ. 51)

και φέροντες επί της ανω

αύτων έπιφανείας τόρμους
γομφώσεως τών πεσσίσκων
καί θωρακίων, ατινα έσχψ

μάτιζον το τέμπλον. Ειnυ
χώς των μελών τούτων εύ

ρέθησαν κατα την ανασκα
φην Lκανά, έρριμμέναπάντα

παρα
Είκ.

52.

Πεσσ,σκοl τoiί ".μ.πλον.

τον

σίσκοι (είκ.

την διατομην

μνημονευθέντα

στυλο6άτην. Και οΙ μεν πεο

52)

τετράγωνοι

(0.26 χ 0.27) εχουσιν ϋψος 1.00 μ. και φέρουσι κατα μεν τας έλευ
52),

θέρας κατακορύφους αύτών παρειας ά6αθείς γλυφας έν σχήματι πλαισίου (είκ.
APXAIOAorIKON ΔΕΔΤΙΟΝ ItJ29
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Α. Όρλάνδου

κατα δε την ανω εδραν συμφυα ιωνικην βάσιν, εξ oiί καΙ συνάγομεν, δη εστήρι
ζόν ποτε επιΌαίνοντας κιονίσκους. 'Όντως δ' εύρέθησαν εντος τών αυτών προ τού

ιερού χωμάτων κιονίσκοι άρράΌδωτοι, μετα μειώσεως καΙ εντάσεως, υψους ολικού

1.30 μ. καΙ διαμέτρου (0.17) προσαρμοζομένης προς την τών ιωνικών επι τών
πεσσίσκων βάσεων, μετα συμφυών δε κορινθιακών κιονοκράνων λίαν επιμιψελη
μένη ς εργασίας. Δύο τών εν λόγφ κιονοκράνων παρίστανται εις τας εικόνας

513

καΙ 54. Τον κάλαθόν των, χωριζόμενον άπο τού κορμού δια παχείας σπείρας,

Είκο

53.

Κιονίσ;eος του τέμπλου.

ΕΙκ.

54.

Κιονίσκος τού τέμπλου.

καλύπτουσι τέσσαρα εν δλφ φύλλα αιχμηράς άκάνθου,

cI)v

άνα εν είναι τοποθε

τημένον ύφ' έκάστην τών τεσσάρων γωνιών του ισχυρώς κοιλοπλεύρου

αΌακος.

τα φύλλα ταύτα ανακαμπτόμενα ύπο τας ατροφικας ελικας, α'ίτινες προ6άλλουσι
κάιωθεν τών γωνιών
(εΙκ.

53),

του αΌακος μετασχηματίζονται

εις κρεμαμένους

κώνους

εν Φ αι πλάγιαι αιχμαί των συναντώμεναι μετα τα)ν γειτονικών τονί

ζουσι τον κατακόρυφον τού κιονοκράνου αξονα συνεχιζόμενον καΙ επι της γωνιώ.
δους αποφύσεως, ην φέρει εντφ μέσφ έκάστη τών πλευρών του αΌακος.
'ΚτΙ της ανω επιφανείας τών κιονοκράνων ύπάρχουσι τόρμοι γομφώσεως
μαρτυρουντες δτι τα μεταξυ τών κιόνων κενα. εγεφυρουντο δι' επιστυλίων,

cI)v

δμως δεν εύρέθη κατα τας άνασκαφας ουδεν τεμάχιον. τα δε μεταξυ τών πεσσί
σκων 1tsvιX εφράσσοντο δι' αμφιγλύφων θωρακίων (υψους
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0.88 - 0.90

καΙ πάχους

Παλαιοχριοnανικα' βcιoιλικcιI -ιηι; Λέοβου

5\

0.08-0.10) συναρμοζομένωνπρός τούς πεσσίσκους τη βοηθείg. όρθογωνίων έγκο
πών, ας φέρουσιν ουτοι κατα τας πλαγίας πλευράς των.
Έκ των θωρακίων τού τέμπλου (τών άλλως δρυφάκτων η καί καγκέλλων

καλουμένων) ευρέθησαν δύο μεν σχεδόν άκέραιαι πλάκες, ίχανα δ' αλλων τεμάχια.
"Επί του ένός τών άκεραίων έλαξεύθη το γνωστον φολιδωτον κόσμημα (εΙκ.

_

παλαιά ρωμα'ίκη κληρονομία ι

-

55)

ουχί δμως διάτρητον, οίον το συναντωμεν εν

τίι βασιλικϋ της Όλυμπίας. Έπι της όπισθίας οψεως της αυτης πλακος είκονίσθη

ΕΙκ.

65

καΙ

56.

ΠροafJία κα': όnισiJία ό·ψις θωρακίου ι-ου ι-Ιμπλου.

λατινικος (άνισοσκελής) σταυρος εντος κύκλου περιβαλλομένου ύπο πολλαπλών

όρθογωνίων πλαισίων (είκ.

56).

'Επί δε της δευτέρας πλακ"ς (είκ.

57)

έλαξεύθησαν τρία άλλεπάλληλα τ,,",ρά

γωνα φέροντα φύλλα κατα τας γωνίας τοποθετημένα δ' ούτως, ωστε ή μία των
διαγώνιος νά 'ίσταται κατακόρυφος. 'Εκ τούτων το εξώτατον εΙναι πάλιν έγγε
γραμμένον έντος τετραγώνου πλαισίου τών μεταξυ καταλειπομένων τριγώνων

πληρουμένων διά τριγωνικών πλαισίων. ΤΟ περιγραφεν «ρομ60ειδες» θέμα εΙναι
λίαν σύνηθες κατά τόν 5 ον μάλιστα δε τόν 6 ον μ. Χ. αίωνα, άπαντων εν τε τη

cAy.

Σoφίq. Κων/πόλεως καΙ εlς πλείστα άλλα μέρη

2.

'Εκ δε των θραυσμάτων θωρακίων τέσσαρα συναποτελουσι δύο διατεμνό
μενα τετράγωνα περιβάλλοντα τέσσαρα σταυροειδώς διατεταγμένα τρίφυλλα (ε Εκ.

58

άνω εν τό) μέσC9). -Άξια σημειώσεως έπίσης τυγχάνουσι καί δύο τεμάχια έπΙ

τού ένος των όποίων (είκ.

,

Π6λ. ~ά

RosIra

58

δεξια) σώζεται τμημα της κάτω κεραίας σταυρού

"'Ι:ον έν Ρώμη τόςο1.l του Κωνσταντίνου.

~ Βλέπε τά σχετιχσ. πcιρcιδείγμα~α Εν το περί ~ών Βλαχερνών της 'Ηλείας; μεi.έro μου Άρχ. Έφημ.

1928

σελ.

11.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:21:49 EET - 3.88.4.124

52

Α. Όρλάνδοu

βαίνοντος έπΙ κύκλου (θέμα συνηθιζόμενον τον δον κυρίως αίώνα). έπΙ δε τού έτέ
ρου στέφανος έξ έσχηματοποιημένων φύλλων δάφνης (είκ.

58 άριστερά), προερχό

μενος άναμφι6όλως εκ θωρακίου της μορφής, ην εϋρομεν εν Ύψηλομετώπφι.
Κατέχοντεςτας διαστάσεις αφ' ένος
μεν τού στυλοβάτου, αφ' έτέρου δε των
πεσσίσκων, θωρακίων καΙ κιόνων τού
τέμπλου δυνάμεθα

v' άποκαταστήσωμεν
αύτο γραφικώς, ώς ή είκων 59 δεικνύει

ητοι με εξ έν δλφ κίονας κατά την πρό
σοΨιν καί τέσσαρα; πλάκας θωρακίων.

τυ δια την <Ωραίαν Πύλην καταλειπό
μενον κενσν προκύπτει τότε 1.30 μ. Κατα

δε τας πλαγίας πλευράς αΙ διαστάσεις
τού στυλο6άτου έπιτρέπουσι την τοπο

θέτησιν πέντε μεν πεσσίσκων έφ' έκά
στης πλευράς (συνυπολογιζομένων καί
των γωνιαίων) τεσσάρων δε θωρακίων.

ΕΙ... 5'7. Θωρά .. ιο.- τον τiμπλοv.

"'Αν δε κατά το. πλάγια ύπήρχον εύθiις
μετά τάς γωνίας θύραι, ώς άλλαχού

(βασιλική Λαυρεωτικοϋ Όλύμπου), δεν δύναμαι να βεβαιώσω. Πάντως δύο θύραι
εύθiις παρα τας γωνίας εΙναι άδύνατον να ύπηρχον' διότι μεταξiι των εύρεθέντων
πεσσίσκων είς, φέρων έγ

XO:nd,; :,ατα δύο (ννεχο
μένα~; ItlJtOU πλευl?ός, μαρ
τυρεί η~φως, δτι :τορά την

έτέI~o,ν

των γωνιαιν του

τέμιτλ(.υ δεν ύπηρχε θύρα.
Ί'ύ σχήμ.α του έν σχή
μαι ι πεϊ τέμπλου απεδεί
χθη δια τών έσ;ι.άτως εύ
ρεθεισων βασιλικών, δτι

δεν ήτο ασύνηθες κατά

ΕΙ ... 58. Θgα1Juματα δωοα"'ω.-.

τους παλαιοχριστιανικους

χρόνους. ΤΟ έπανευρίσκομεν πράγματι έλεύθερον μεν ήτοι με το. πλάγια σκέλη
έντος τοϋ έγκαρσίου Τι τού μεσαίου κλίτους είς το.ς βασιλικας Λοκρίδος 2, Άγχιά,

Βλ. ά"ωtέQΟΟ σελ.

, O,.farιdos

22 (εlχ. 24 χαί 25).
BY1.antion Τόμ. \' σελ. 208.
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Α. Όρλάνδου

λου 1 (ΑκαΙ Β) Στόβων 2, Θάσου και Νικοπόλεως (Β), με τας πλαγίας δε πλευράς
του τοποθετημένας επι τού στυλοβάτου τών κιονοστοιχιών τούκλίτους εις τας βασι
λικας Γλυφάδας 3, Δωδώνης!,

Salona 5

κλπ. Συνήθης δ' επίσης είναι καΙ ή επι τών

πεσσίσκων προσθήκη κιονίσκων, ους συναντώ μεν καΙ εις τας βασιλικας

Salona 6,

Γλυφάδας 7 καΙ Νικοπόλεως Β. Πρόβλημα μόνον παραμένει τούτο, αν εις τα τέμ
πλα της πρ(οτης κατηγορίας, εις α ύπάγεται καΙ το εξεταζόμενον, ύπηρχον κίονες

καΙ επι τών πεσσίσκων τών πλαγίων πλευρών η αν ή χρησις αυτών περιωρίζετο
μόνον εις την πρόσοψιν, ως συμβαίνει εις τα της δευτέρας κατηγορίας. ΤΟ ζήτημα

θα ελύετο δριστικώς ύπερ της πρώτης εκδοχης εαν εύρίσκοντο κατα την άνασκα
ψην πεσσίσκοι μετα συμφυών βάσεων κιόνων πλείονες τών εξ, ους εφερεν ή πρό

σΟψις. Μη εύρεθέντων δμως ει μη τεσσάρων μόνον πεσσίσκων (εΙκ.

50) θα προσ

παθήσωμεν να συναγάγωμεν την πιθανωτέραν λύσιν στηριζόμενοι επι αισθητικών
καΙ αλλων συγγενών ενδείξεων. Και πρώτον ή μετα πλαγίων κιονοστοιχιών λύσις
παρουσιάζει το μειονέκτημα δτι, επειδη αί πλάγιαι πλευραΙ τού τέμπλου συναν
τώσι το ήμικύκλιον της άψίδος εις ην θέσιν αντιστοιχεί εσωτερικώς δ διάδρομος
(εΙκ.

46)

οί ακροι κίονες καΙ τα επ' αυτών επιστύλια, εύρισκόμενα εις υΨος

2.50

ητοι πολυ ύψηλότερον τών πλακών, α'ίτινες σχηματίζουσι την ανω σειραν τών
εδωλίων, δεν θα είχον πού να ακκουμβήσουν και θα ισταντο τρόπον τινα μετέω
ροι. ' Απα αισθητικης λοιπον άπόψεως ή μετ α πλαγίων κιονοστοιχιών λύσις είναι

ασυμβίβαστος 8. "Ας εξετάσωμεν ηδη την δευτέραν εκδοχήν, καθ' 11ν δηλ. κίονες
ύπηρχον μόνον κατα την πρόσοψιν, εν Φ κατα τα Jtλάγια ύπηρχον μόνον πεσσί

σκοι μετα θωρακίων. Έν μι~ μόνον περιπτώσει ή λύσις αϋτη είναι ανεκτή' αν δηλ.
ή πρόσοψις του τέμπλου προεκτεινομένη

εκατέρωθεν συναντ~ κίονα (η πεσσον)

τ(ί)ν μεγάλων κιονοστοιχιών, όπότε δια της προεκτάσεως τού επιστυλίου του [έμ
πλου επέρχεται οργανική πως σύνδεσις αυτού μετα τών μεγάλων κιονοστοιχιών,

παραμένουν δ' οπισθεν ως δευτερεύουσαι πλέον αξίαι τα πλάγια χαμηλα θωράκια.
Άς ιδωμεν τώρq. αν δ δρος ο{iτος πληρουται εις τα σωζόμενα ελεύθερα τέμ
πλα

διότι εις τα της δευτέρας κατηγορίας πάντοτε πληρούται 9 καΙ είναι τουτο

-

ι Σω.ηρίου Αί Χριστιανικαι Θη6αι τής Θεσσαλίας Άρχ. Έφημ.

πίν. Β "αί εΙκ.

1929

155.

, R. Egger Die stiίdtische Kirche νοη Stobi 6st. ]ahr. ΧΧ1ν εΙκ. 26.

,
,

'Ορλά.δος Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών του 1υ30 τόμο

1929.
, BrOndsted. Dyggve Recherches a Salone Copenhagne 1928
, 'Ενθ' ά,,'ωτ. είκ. 62.
, Όeλάνδος Πρακτ. Άχαδ. Άθ'1",ον τόμο 5 σελ. 267.
8

5

σελ.

259

εΙκ. Ι.

Ε{,αγγελίδης Πρω,τικά Άρχαιολ. Έταιρείας το;;

πί\'. 1ν και εΙκ.

240.

Toϋτ~ αύτο συμβαίνει και είς τήν βασιλικην Β της Νικοπόλεως, ένθα αί πλάγιαι πλευραι του τέμ

πλου συναντωσι τα χαμηλά βάθρα των θρόνων των ίερέων.
!Ι Π6λ. τό τέμπλον της εν

Architektnr

εΙκ.

Torcell0

βασιλικ.ης παρά HoJizinger

107.
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Α. Όρλάνδου

σπουδαία ενδειξις όπερ παραδοχης της δευτέρας εκδοχης. Εις την βασιλικiιv της
Ν ικοπόλεως ή πρόσοψις του τέμπλου αντικρύζει τον πεσσον του εγκαρσίου κλί

τους εις την βασιλικην του Λαυρεωτικου Όλύμ,που δμοίως Τι γραμμη τού τέμ
πλου προεκτεινομένη cruvavtQ, τον δεύτερον απ' ανατολών κίονα της κιονοστοιχίας.

Εις την ενταύθα εξεταζομένην βασιλικην δ αξων τού στυλοβάτου της προσόψεως
του τέμπλου ευρίσκεται εις απόστασιν

εις απόστασιν

5.30,

5.25

απο τού τοίχου του ήμικυκλίου' αλλ'

κατα τον εκτεθέντα ανωτέρω ύπολογισμόν, επρεπε να εύρί
σκετο καΙ δ αξων τού δευ
τέρου απ' ανατολών κίονος
τού κλίτους, 6στις κατα ταύτα
αντίκρυζε το τέμπλον. Έπειδη
δε βεΒαίως δεν εΙναι τυχαία
ή σύμπτωσις της εμπροσθίας

γραμμης τού τέμπλου μετά
τινος κίονος (η πεσσού) της

κιονοστοιχίας του κλίτους εις
ολα τα γνωστα παραδείγματα
τέμπλων μετα κιονίσκων, πρέ
πει κατ' ανάγκην να δεχθώ
μεν, ατι καΙ της βασιλικής
Είκ.

61. "Α.ποψις

τών βάσεων του κιβωuίοv της 'Άγ. Τeαπέζης.

, Αφεντέλλη

καΙ της βασιλι

κης Β της Νικοπόλεως το

τέμπλον εΙχε κίονας μόνον κατα την πρόσοψιν με επιστύλια προεκτεινόμενα !μέχρι
του αντιστοίχου στηρίγματος της κιονοστοιχίας τού ναού. Κατα ταυτα ή μορφη
του εξεταζομένου τέμπλου παρουσίαζε πιθανόΗατα την οψιν, ην προοπτικώς απο

δίδει Τι οπισθεν εικων

60.

Έντος τού ύπο τού τέμπλου πεΡΙJιλειομένου χώρου ητοι του πρεσβυτερίου
Τι Ιερατείου καΙ εύθυς προ τού ήμικυκλίου της άψίδος διεσώθησαν, διατεταγμέναι
εις σχημα τετράγωνον, (εΙκ.
βάσεις (πλευρας

0.39 - 0.48)

46

καΙ

61)

τέσσαρες εκ πώρου λίθου τετράγωνοι

εξέχουσαι του ψηφιδωτού δαπέδου κατα

ΆΗ απ' άξονος 'εις αξονα απόστασις τών βάσεων τούτων εΙναι

2.40

0.05 - 0.08.
μ. Τόρμοι

γομφώσεως επι της άνω αύτών επιφανείας ύποδηλούσιν, οτι επι τών βάσεων
εΒαινον οι σχηματίζοντες το κιβώριον της Άγίας Τραπέζης κίονες. Δυστυχώς καΙ
του κιΒωρίου τούτου δεν διεσώθησαν μέλη άλλα πλην θραύσματος αρραβδώτου

κορμού εκ χρωματιστού μαρμάρου διαμέτρου

0.29.

ΤΟ κιβώριον εστέγαζε βεΌαίως

την "Αγίαν Τράπεζαν, ης ομως δεν διεσώθησαν τα ιχνη επι του ψηφιδωτού δαπέ

δου. Τεμάχιον τεθραυσμένου στρογγύλου κιο'l'ίσκου διαμέτρου
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0.08

μετα συμ-

57
φυοίις xtovoXQI.ivov (είκ.

62)

δεν εΙναι άπίθανΟΥ γ' άπετέλει το εν των στηριγμάτων

τετράποδος πιθανώτατα 'Αγ. Τραπέζης '. Τμημα δε της καλυπτηρίου πλακος τής
Άγ. Τραπέζης άπετέλει βεβαίως καΙ το ετερον των έπΙ της είκόνος

63

είκονιζομένων έκ λευκού λεπτοκόκκου μαρμάρου τεμαχίων, ών το

μεν εΙναι εύθύ, το δε κυκλικ6ν, άλλ' ατινα φέρουσιν άμφότερα την
χαρακτηριστικην γλυφην καΙ τα άνυψωμένα χείλη των παλαιοχρι
στιανικών τραπεζων. Έαν δε ή τομή των δεν διέφε~ε κατά τι (είκ.

64)

θά ήδύνατό τις να ύποθέση. οτι το σχήμα της πλακος της τρα

πέζης ητο, ώς ούχί σπανίως

(mel1sae martyruru).

εν άντεστραμμένΟΥ

ϋψιλον. Λόγ~ Όμως κυρίως της διαφοράς τού πάχους των

(0.04

καΙ
Βίκ.

παραδεχόμεθα κατ' άνάγκην δτι τα εύρεθέντα τεμάχια άνήκου

0.06)

62.

...

κιο ίιικος

σιν είς δύο διαφόρους τραπέζας.

ΆΥ. Τeαπiζ'1ς.

Έντός δε τοϋ ύπο των βάσεων τού κιβωρίου σχηματιζομένου
τετραγώνου καΙ μάλλον προς το άνατολικον αύτού η μισυ άπεκαλύφθη πλαξ μαρ
μαρίνη σχήματος όρθογωνίου

(0.45 χ 0.625)

πάχους ο.ι 1, όλίγον μόνον έξέχουσα

τού ψηφιδωτού

δαπέδου προς το όποίον

ήτο συνηρμοσμένη κατα τας παρυφας δια
κονιάματος (είκ.

61).

'Εν τφ κέντρφ της ή

πλαξ αύτη φέρει έπιμελως λαξευμένην ήμι·
σφαιρικην κοιλότητα διαμέτρου
φαίνεται, δτι έ"άλυπτε ποτε
πλακίδιον διαμέτρου

0.17,

0.135,

ην

στρογγύλον

ώς συνάγεται έκ

της έγκοπης, ην φέρει περιμετρικως το χεί
λος της κοιλότητος (είκ.
Βίκ.

65).

ΕΙς τι εΙναι

δυνατόν να έχρησίμευεν ή έν λ6γφ κοιλότης,

68.

Τε,.rnχια εV(J.εία~ καί κιικAικι}~ reQnit'1~.

όμοίαν της όποίας φέρει καΙ πλαξ βάσεως

Άγίας Τραπέζης, άποκειμένη

σήμερον έν

τφ άρχιεπισκοπικφ μεγάρφ της Ρα6έννης Ζ,

θα ίδωμεν κατωτέρω.
Ή

παρουσία

κονιάματος

παρυφας της πλακος έμαρτύρει
Είκ.

64:.

ρώθη
γωνίου πλινθοκτίστου θήκης (είκ.
1

Βλέπε τά έν τφ Εργφ

~ Brlfun

'AYI(Uv

i. 6.

τόμο

APXAΙOAorll{QN

'fouJ.

BrRun

65)

δτι έχρησίμευεν ώς κάλυμμα όρθο

διαστάσεων

Der chrIsIliche

0.28 χ 0.42

AIιar, MίInchen

1924

καΙ βάθους
τύμ.

1

σελ.

125

πίν.

16.

ΔΕΛTlΟΝ 1929
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0.31,

κ. Ι έςε

Τρα:τεζών. J.ς έπl τό πl.είστον "(ιών της Δόσεως.

1

τας

δτι αύτη

ήτο κινητή. Πράγματι δε άρθείσα έφανε

Τομη καΑvμι-ιιtrω ... rea.πεζω ....

ταζόμενα σχήματα

κατα

8

58

Α. Όρλάνδου

εχούσης τας παρειας κεκονιαμένας. Εις τον πυθμένα της ύπογείου ταύτης θήκης
άπέκειτο

μαρμάρινον ορθογώνιον κιοωτίδιον, διαστάσεων

0.17

χΟ.275, καλυπτό

μενον δι' ήμικυλινδρικού καλύμματος, εφ' ου ητο λαξευμένος λατινικος σταυρος
(εΙκ.

65).

Άρθέντος δε τού καλύμματος εύρέθη εντος του κιοωτιδίου άμφορίσκος

χαλκούς, υψους

0.06, τοποθετημένος επι στρώματος κιτρίνης κόνεως, πάχους 0.015,

καλυπτούσης δλην την επιφάνειαν τού πυθμένος.

'Ή τε θέσις εν Ό ή θήκη άνευρέθη και το σχη μα τού κιοωτιδίου, δπερ άπο
μιμείται σαρκοφάγον, και τέλος ό δια το μύρον βεοαίως προωρισμένος άμφορί-

ΤOI-r1 Η

ΕΙ".

65.

ΤΟ fJπο nι"

Tohi Η

'Ayta"

Τράπεζα"

«iy"at",o,,'

-ρ.,

της Ρασ,λ''''Ις.

σκος και ή κιτρίνη κόνις, 11τις είναι προφανως άγίων λειψάνων κόνις, εμαρτύρουν
σαφο)ς, δτι είχομεν προ ημων το εγκαίvιoν ΤΩ'ϋ ναού.

,Απο

τού 4 0υ μ. Χ. αιωνος επεκράτησεν ή συνήθεια να τίθενται κατα την

καθιέρωσιν των ναων (εγκαίνια) λείψανα μαρτύρων η οσίων άγίων ύπο την Άγ.
Τράπεζαν τού εγκαινιαζομένου ναού. Τεμάχια εκ των οστων η των ενδυμάτων 1Ι
άλλα των μαρτύρων λείψανα λαμβανόμενα εκ μαρτυρίων (τάφων μαρτύρων μετα
ναοίί) έ,ωμίζοντο εν πομΠΪί εντος λαρνακιδίου σαρκοφαΥοσχήμου
,

'Όμοιον σχημα μαρμαρίνου λαρνακιδίου

Μίκ"" Patrologla graeca

155

(i\

κιΒωρίου,

1

εις τον νέον

ιος έλέγετο ένίοτε: Συμεών Θεσσαλονίκης

κεφ. ΡΛΓ') άλΜ μέ δικλινές κάλυμμα πεποικιλμένον δια φύλλων ακάνθου

{6αν αΙώνος) ευρίσκεται εΙς το

Kalser Frledriclt Μουσεϊον του Βερολίνου WuIff: A1tchristlic!te ιιη,Ι mitte!a1tet!. Bi!d,verke Ν' 1627. 'Επίσης τΙ]ν αίltlιν μορφη\' ;ταρουσιάζοι και το κιΒωτίδιον, οπερ εί"ονίζεται κρα·
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βασιλl:ια! της Λέo~oυ

ναόν, ενθα καΙ έθάπτοντο έντος θήκης κτιστης κατασκευαζομένης κάτωθεν της
Άγίας Τραπέζης (θυσιαστηρίου). Ή θέσις έν ή κατεσκευάζετο ή θήκη -

ύπο το

θυσιαστήριον-δεν ητα άσχετος προς την σημασίαν, ην εΙχε τούτο, ώς μνημα τού
Χριστοϋ. Ίδου τί λέγει σχετικώς είς το «ΠΕΡΙ τού Άγίου Ναού καΙ της τούτου
καθΙΕρώσεως» εΡΥόν του ι δ κατά το πρώτον ημισυ τού

15°\>

αίωνος άκμάσας

μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Συμεων 'Ι Ούδέ γάρ {}έμις δίχα λειψάνων μαρτυρικών
η όσία/1' αΥίωl. κα{)ιέρωσιν έ"εΡΥείν' διι {}εμέλιοι τής έκκλησίας είοίν οί μάρτυρες έπί

10/ {}εμ'ελ~ τού Σωτήρος έποικοδομη{Ν:ντες. Καί ΈV τύ έκκλησί~ δέον τούτους ύπό τό
ihJοιαστήριον εΙναι έπεί καϊ τοϋιο ή έκκλησία, έπεί καϊ 1'Jρόι'ος θεου έση καί μι'ημα
Χριστού τού Θεoϋ~.

Προσδιορίζει δε μάλιστα ό Σ,,!μεών κατωτέρω (κεφ.
θέσιν, έν

ii

PKC)

κατετίθεντο τα άγια λείψανα ύπο το θυσιαστήριον:

κα'ι την άκριβη
«7'ί{}εται δέ (τα

αγια λείψανα) ύποκάτω{}εν τής τραπέζης, τού κιβωρίου έΙ'τ6ς, μέσον τών δύο κιό

νων τών πρός

dvatoAd, ίοταμένων». Είς ταύτην δ' άκριβως την θέσιν έτοποθετήθη,
ώ; άνωτέρω έγράψαμεν, το έγκαίνιον της βασιλικης, ην έξετάζομεν. Τούτο μόνον
δεν δυνάμεθα να βεβαιώσωμεν άπολύτως, αν δηλ. το έγκαίνιόν μας έτέθη άρχικώς
ή βραδύτερον, οταν δηλαδη έπεβλήθη δια διατάξεως της Ζ' Οίκουμενικης Συνό
δου ή δι' άγίων λειψάνων καθιέρωσις πάντων των ναων, νέων τε και παλαιοτέ
ρων 2. Πιθανώτερον έν τούτοις μοι φαίνεται, οτι το έγκαίνιον έτέθη ένταίιθα έξ

άρχης διότι εΙναι τοποθετημένον οϋτως, ώστε ούδόλως να παραβλάπττι το σχέ
διον τοίι περΙ αύτο ψηφιδωτοίι δαπέδου, ώς θέλομεν (δει κατωτέρω.

Έξακριβωθείσης της χρήσεως της ύπο την Άγ. Τράπεζαν πλακος ώς καλύμ
ματος της θήκης τοίι έγκαινίου ύπολείπεται μόνον ή ερμηνεία της έν τ~ μέσφ

αύτης ήμισφαιρικης κοιλότητος. την πιθανωτάτην έρμηνείαν αύτης νομίζω οτι
δυνάμεθα να άρυσθωμεν έκ των έπι των τάφων των μαρτύρων, κατα συνέχειαν
της άρχαίας λατρείας τά>ν ήρώων και των νεκρων έν γένει, τελουμένων δίκην

θυσίας ή σπονδης προς τιμην τού νεκρού δείπνων, καθ' α έπί τοίι τάφου ού μόνον
τρoφα~ ώς μερΙς τοίι μάρτυρος, άπετίθεντο άλλα καί οΙνος

3.

Συχνάκις δε μάλιστα

άπετυποίιντο έπ'ι των καλυπτηρίων των τάφων πλακών έν έλαφρ~ άναγλύφφ
αύτα ταίιτα τα χάριν των τροφων τού νεκρού πινάκια καί το δια τον οΙνον
τών δ ΠαtQ,άQχης ΚωνΙ,.;όλεως μεtαtlαίνων νά έγκα,νιάσυ τον Ιν ΣυχαΙς ναον τής 'Αγίας Είρήνης έπί ιου

γνωστου

ltiQOtI

lx Trier bQtetvou

πλαχιδίου, οπερ ήρμήνευσεν δ Sirzyeowski

παλα,οχρισι,αν,χου μαρμαρίνου

φύσεως δοχείων ieQιOιv λε,ψάνων

Τόμ.

155

J. Braun,

Orienl oder Rom οελ. 85.·0Qo. εlχόνα

Ινθ. ανωτ. Ι, σελ.

Περί δε ιών πάσης

χεφ. ρις.

Ζ Βλέπε τάς σχετlΧάς παρσπομπάς ~αρά
Άρχ. Έφημ.

παρά

638.
OQQ. Haupi Zeitscbr. fur cbrisllicbe Kunst 1915,26 Ι

, Migne Patrologia graeca

.X,tlWQiOU'

WieIand A!.lar und AItargrab

σελ.

39

Ι Πtιλ. χο.ί Σω~'1elοv

1929, 126.

ι Βλ. τά σχετιΧά χωιιία τώ\' συγγραφέων παρά ε.

gen 1904,294.
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Lucius Die Anfange des Hei1igenkultus,

Ttιbin.

60

Α. 'Οι;ιλάνδο\l

δοχείον, ύπο μορφήν κοιλότητος, καθως βλέπομεν π. χ. έν Τύνιδι

Salona 3.

J,

ΆλγεΡLφ 2 και

Κατ' άναλογLαν λοι.πΟν δυνάμεθα να δεχθώμεν δτι καί ή έπί της καλυ

ΠΤ/ΡLου πλακος τού έγκαινίου, παριστώντος, ώς εΤδομεν, τάφον μαρτυρικόν, ήμι
σφαι.ρι.κη κοιλότης άνηπροσώπευε δοχείον είτε χάριν τής νενομισμένης τιμητι.κης
τροφης, είτε χάριν οίνου.

Προσθέτομεν έν τέλει οτι αμβωνος ο'ύδεν Τχνος εύρέθη έπί τού δαπέδου
ούτε καί τεμάχιον αυτού, ώ; αλλως τε καί εις τας δύο άλλας βασιλικάς. Συμπε
ραLνομεν δια τούτο, δτι θα εΙχε κατασκευασθη έκ ξύλου.
<Όσον δ'

dcpoQc7

τον φωτισμόν της βασιλικης εΙναι χαρακτηριστικη ή παν

τελης ελλειψις κιονίσκων διαχωριστικών τών παραθύρων όφειλομένη πιθανώτατα
είς τήν μεγάλην σύλησιν, ην ύπέστη

,

ή έξεταζομένη βασιλική.

n!-jλ\t-Ι~Ι

Βέ6αιον δε

εΙναι μόνον τοϋτο' δτι τα παράθυρα

έφράσσοντο

δι' ύαλοστασίων

μετα

πρασινωπών πινάκων, J:ιν πλείστα τε

μάχια, πάχους

0.005, εύρέθησαν έξω
VOtLOU παστοφΟΡLου

τερικώς τοϋ τε

καί της άψίδος τού ίερού. τα εύρε

"

, ••w . .w1i!

θέντα τεμάχια εΙναι άρκούντως μεγά

λων διαστάσεων καΙ φαίνεται δτι εΙχον
προσαρμοσθη

προς ξύλινα ύαλοστά

σια' διότι ουδεν θραύσμα λιθίνου ύα
λοστασίου εύρέθη μετ' αυτών.

Χρησις της ύάλου ώς φράγμα

L_--E-,.-.--'8~6~. -Κ-.-.-.-μ-,,-.-,-τη---'-.-'-'Υ-η-,-.

τος τών παραθύρων έγίνετο ήδη ά.πο

J

τών προ Χριστοϋ Ρωμαϊκών χρόνων 4,

έσυνεχίσθη δε καί κατα τους παλαιο
χριστιανικους καί μάλιστα είς τους ναούς, ώς άναφέρουσι οί σύγχρονοι έκκλησια
στικοΙ συγγραφείς της τε Άνατολης καί της Δύσεως f,. Έν τΤΙ έκφράσει της ΆγLας
Σοφίας Κ/πόλεως τού Παύλου Σιλεντιαρίου 6 άναφέρεται, δτι τα παράθυρα τού ίεροϋ
βήματος έκλείοντο δια λεπτών ύαλοπινάκων, δι' ών είσήρχετο το φώς τού ήλίου.
Ή δε ατέΥααις τοϋ ναοϋ έγίνετο δι' όπτών πηλίνων κεραμLδων τού
, Melanges de ΙΈcοle de Rome 1912, 81.
: "Ενθ' άνωτ. 1890, 441.
, Brondsted. DYJfgve Reclιerclιes a Salone ε!χ. 135.
• Π6λ L.b.rle Histoire des arts industriels' ΙΙ οελ. 312,

dQlaLOU

ενθα γίνεται λόγο .. περί "ις χρήσεως τόσον

τής άχρώμο\! οσον χαί "ις χρωματισΠΊς Μλο\!.

Patr. τόμο 49 χαί 61, Αίιγο\!οτίνος Mlgne τόμο 34, Σιδώνιος Άπο)..
11, ΧΙ σελ. ti06 εχδ. Sirmond). Προ\!δένηος Περί στεφ. Ύμν. ΧΙΙ στίχ. fi3, χλπ .
• Π. Z'An'no.e1o\! εκφQ. Άγ. Σοφίας στΙχ. 410 εΧδ. Βόννης σελ. 21. Π6λ. χαί Πeοκ6""ο ... Πει;ιί χτι·
ομάτων εχδ. ΒόV\ης σελ. 175.
,

'Ιωάννης ό Χρυσόστομος Mi/(ne

λινάρις (·Επιστ.
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Πα~(I.Ioxςιlotlα ... ,κ(.Ι

βαοιλικα

τύπου (στρωτήρων δηλαδη και καλυπτήρων).
κατα τας άνασκαφας ίκανά τεμάχια (είκ.

66).

61

τiΊ~ Λέοβου

Τοιούτων κεραμi.δων εiίρέθησαν
"Οτι δε οΙ παλαιοί τύποι κεράμων

παρέμενον εν χρήσει και κατά τούς παλαιοχριστιανικούς

χρόνους άποδεικνύουσι

άνάγλυφα και ψηφιδωτά, έφ' J)v παρίστανται βασιλικαΙ εστεγασμέναι κατά τον
κλασσικον τρόπον

J.

'Επί πολλων δε κεραμίδων της ήμετέρας βασιλικης iίπάρχει,

χαραχθεν προ της όπτήσεως, εν μέγα € (είκ.
έργοστασίου η καί της 'Ερεσού, εν
Τ Α

11

66), ίσως

το &ρχικον τού όνόματος τού

θα εκειτο ίσως το εργοστάσιον των κεράμων.

Ψ Η Φ Ι ΔΩ ΤΑ

(Πίναξ

111

καΙ είκ.

46)

'Εκ των τριών κλιτών της βασιλικης Άφεντέλλη το μέσον εχει το δάπεδον
αύτού έστρωμένον έξ όλοκλήρου διά ψηφιδωτων' όμοίως δια ψηφιδωτού καλύ
πτεται και το δάπεδον της άψιδος του
ίερου. 'Η διάταξις του ψηφιδωτού

του

μέσου κλίτους όμοιάζει προς την τΊΊς βα
σιλικης της 'Ερεσού' διότι και εδώ έφηρ
μόσθη, ώς έκε'ί, ή είς τετραγώνους τάπη
τας

κατα

φέρει

μηκος διαίρεσις,

και

ών εκαστος

ίδιον, γεωμετρικόν

πάντοτε,

κόσμημα. την ένότητα τού συνόλου των
τετραγώνων

(0.65)

άπεργάζεται

καΙ έδώ εύρύ

πλα(σιον περιτρέχον τας τρεις πλευ

ρας του μέσου κλίτους και αποτελούμε

νον έξ εναλλασσομένων όρθογωνίων και

ί

τετραγώνων φερόντων έσωτερ ικώς άντι-ΙL

_

στο(χως κύκλους μετα τετραφύλλων και
ρομβοειδη κοσμ11ματα (πίν.

11 Ι).

ΕΙ,..

67.

"Εκα- . Αvτω.:rι:δ πτη ..iι του ψηφιδ. τΟ" .πρώτον διαχώρον.

στος δε τάπης η διάχωρον εφερε και δύο

ίδιαίτερα πλαίσια, ών τυ μεν έξωτερικσν (πλ.

0.40) άποτελεΤται εκ κληματίδος

έκφυομένης άπα κανθάρων τοποθετημένων κατα τας γωνίας, το δε εσωτερικον
(πλ.

0.30)

έκ του γνωστού σπειρομαιάνδρου. Είς πόσα δ' άκρl6ώς τετράγωνα δΙ1]

ρειτο ή εντος του πλαισίου έπιφάνεια δεν δυνάμεθα να γνωρίζωμεν, έπειδη το
ψηφιδωτόν του δυτικου τμήματος είναι δυστυχως πολυ κατεστραμμένο'\', Φαίνεται
όμως δτι το μεν εiίθυς μετα την βασίλειον πύλην διάχωρον ήτο, ώς έν 'Ερεσφ,
όρθογώνιον τοποθετη μένον ουτως, ώστε τυ μηκος του να άποτελί) τα πλάτος Τ01)

μεταξυ των πλαισίων i'.ενοϋ, πέραν δ' αύτου πρας ιί.νατολας ύπηΡΖΟ,," τέσσαρα
,

Πλακίδιο,'

Trier

Wulff

Altc]lrist.

ιιηιl I)Υ7.. ι.;:Ι1lJst
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r

είκ.

19G.

Ψηφιδωτσν Ρα6έ,·\·ης;;.

«. ι

εΙκ.

29;\.

62

Α. 'Qιιλιίνδoυ

άλλα τετράγωνα διάχωρα, ων το τελευταιον εύρίσκεται όλόκληρον εντος τοϋ περι
ζώματος τού τέμπλου (πΙν.

ΠΙ), χωριζJμενον άπσ των
λοιπ<ον δι' ίδιαιτέρας πλα
τείας ταινίας φερούσης τε·

τράφυλλα καΙ ρομβοειδή

.... vvμ-~ματα (πίν. ΠΙ).
Τοϋ

πρ(~τυυ,

,'lρΟο

γα/ν ίου, διαχώρσυ διεσώθη
εν καΙ μόνον θέμα, τΟπΟ
θετη μένον

περ ίπσυ

κατα

τον άξονα τοϋ ναοϋ. ΕΙΚο
νίζει δε τούτο εντος πλαι
σίου

δύο άνΤα/πα πτηνά

έκατέρωθενάνθοφόρου μί
σχου (είκ.
ΕΙκ. 68. 'Α"iJ.έμιον iu του ψηφιδωτοιι του δεvτέροv διαχώροιι.

67).

Το σχέδιον

"[ων διό βαθυπρασίνωνκαι

λευκων ψηφίδων έκτελε·
σθέντων πτηνών είναι άρκούντως έπιτυχές. Οί όφΟαλμο'ι των πτηνών καί το μεταξυ
αύτών άνθος έξετελέ-

σθησαν δια ζωηρών έρυ- ~1t'--

θρών ψηφίδων.
Έκ

τού

δευτέρου

-,<~i!I~~,

--

διαχώρου περιεσώθησαν
δύο μόνον τμήματα κύ·
κλων, ο'ίτινες άνηκον πι
θανώτατα είς τό γνωστόν

σύμπλεγμα

των

τεσσά

ρων κύκλων, δπερ άπαν

των 'Ίδη άπό των ρω μαΙ
κών χρόνων είς μικραν
κλίμακα, έφηρμόσθη συ
νηθέστατα

είς

μεγάλη'\'

κλίμακα εΙς μαρμαροθε-

τη μένα δάπεδα ναων κυ-

Ε'κ. 69. "Ψηφιδωτη διακόσμησιι; ~oιι τρ,του Οιαχώρου.

ρίως της έποχης των Κο-

μνηνών. 'Έ1<αστος των δύο διατηρηθέντων κύκλων φέρει κατα μεν την περιφέ..
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Παλαιοχριστιανικαί

βασιλικα

63

τ~ .. ΛέσGοu

ρειαν άλυσσοειδες πλέγμα της λοιπης αύτοϋ επιφανείας πληρουμένης

δια μεγά

λου ροδακοειδοϋς κοσμήματος (είκ.

Κατα την μίαν των γωνιων τοϋ αίΙτοϋ

διαχώρου περιεσώθη καί το εν

παρωτάμενον κόσμημα

46).
εΙκόνι 68

-

μέγα έκπεφυ

λωμένον άνθέμιον έξ έκείνων, ατινα συχνάκις απαντωσιν είς ρωμαϊκό. δάπεδα.

Είκ.

70.

Κόσμημα τοv τετάρτον διαχώρον μετά τμήματοs 'ι'ώ,. πλαισίω...

'Εν τ4) άμέσως προς άνατολας τρίτφ διαχώρφ έσχεδιάσθησαν έντος πλαισίου
έκ μαιάνδρων όκτάγωνα φέροντα έντος αίιτών κύκλους μετα τετραφύλλων καί
μεταξύ των μικρότερα τετράγωνα μετό. τετραφύλλων, ώς ή είκων

69

δεικνύεL

'Εν δε τ4) τξτάρτφ διαχώρ<ρ ή διακόσμησις άπετελέσθη εκ συμπλέγματος τε·
τραγώνων φερόντων τετράφυλλα καί γαμματοειδών μαιάνδρων (s\vastika) (εΙκ.
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70).

64
'Όμοιον περίπου κόσμημα εύρέθη καΙ έν τφ ψηφιδωτφ δαπέδφ της παρό. το
Τηγάνι της Σάμου παλαιοχριστιανικης βασιλικης ι.

Διαφόρως των λοιπών διαχώρων κατεσκευάσθη το εντος τοϋ τέμπλου ΠΕΡΙ
λαμβανόμενον (πίν. Ι11), λόγφ βεβαίως της έν αύτφ τοποθετήσεως των βάσεων
τού κιβωρίου, προς άς ώφειλε να πρoσαρμoσθfi το διακοσμητικον θέμα.
Ώς βλέπει τις έν tφ πίνακι ΠΙ τΟ τελευταίον τούτο διάχωρον εχει σχημα
όρθογώνιον, περιβάλλεται δε κατα τάς τρείς αύτοϋ πλευρας ύπο διαφόρου των

ΕΙ",

71.

Τμήμα τον ψιιφιδωrοi/ όtιπIδoll τον τΙ#πΙο".

λοιπων πλαισίου σχηματιζομένου δια διατεμνομένων κύκλων. Ή δ' έντος τού

πλαισίου τούτου έπιφάνεια δεν καλύπτεται, ώς εΙς τα άλλα διάχωρα ύπο ένιαίου
διακοσμητικού θέματος, άλλ' είναι κατατετμημένη εις τρεις κατα το μηκος τού

ναού βαινούσας λωρίδας, ων α[ μεν δύο άκραι κοσμούνται δια διατεμνομένων
όκταγώνων καί τών μετα;υ αυτών δημιουργουμένωντετραγώνων (εΙκ. 71)-κο
σμήματος δπερ άπαντg έν ήj αύτfj περίπου θέσει έν ήj βασιλικfι των Δαφνου.
σίων της Λοκρίδος 2 καί έν ήj άρχαιοτέρg βασιλικfj τού

Parenzo 3 -

ή δε μέση

χωρίζεται πάλιν κατα το μηκος της εις τρία άλλα μικρότερα πεδία, έξ ών τα μεν

δύο δυτικα εΙναι τετράγωνα, το δε προς άνατολ/ς έπίμηκες όρθογώνιον. ΚαΙ τΟ
, AJfons Μ. Schnelder

Atb. Mitt. 1929. Beilage XLIV.
ByzaDtioD Τόμ. ν οε).. 223, Ilχ. 10.
(ierber Altcbristlicbe KultbauteD ΙstήCDS UDd Dalmaticos

ι OrJIιndos
ι
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οι)..

38

εΙκ.

4.1.

65

Παλαιοχριστιανικαί βασιλικαί της Λέσβου

μενακρον δυτικον πεδίον κοσμείται δια συνθέτου μαιάνδρου περιβάλλοντος δίκην

πλαισίου χιαστον πλέγμα (εΙκ. 72), το δε μέσον, περιβάλλον την καλύπτουσαν το
"
" αυτην
, π λ'
, ρομuων
, e εναΛfω.
'
Ί Ί 'ξ και,
εγκαινισν
π λ'('
ακα πιν. ΙΙΙ) σχηματι'ζ ει περι.
αισιον εκ
τετραγώνων εντος των οποίων έσχεδιασθησαν κύκλοι. Τέλος το μικρότερον επίμη

κες πεδίον φέρει αντΙ κoσ~H1ματoςτην κατωτέρωδημοσιευομένην κτηΤΟΡΙΚ1ιν επι
γραφήν. Ώς δε ·παρατηρεϊ τις επιτου σχεδίσυ(πίν.

111) 11 διακόσμησις του εντος

του τέμπλου διαχώρου είναι ουτω πωςδιατ~ταγμένη,ωστεναπρσϋπoθέη]

Ει".

72.

την

Τμ1Ίμα τού ψηφιδωτού δαπέδου τού τέμπλου.

ϋπαρξιν του εγκαινίου, δπερ δια τούτο πρέπει να δεχθωμεν δη δεν ετέθη αργότε

ρον αλλα προ της κατασκευης του ψηφιδωτου δαπέδου.
ΤΥΊν καθαρως γεωμεΤΡΙΚΙ1ν διακόσμησιν των διαχώρων τοί' κλίτους αντικα

BLGTQ. εν τ4) 11μικυκλίφ της άψίδος ωραία σύνθεσις περικλεισμένη εντας σπειρο
μαιανδρικου πλαισίου (εΙκ. 73). ΤΟ κέντρον της παραστάσεως αποτελεί ενταύθα
αγγείον μέγα (κραΤΙΊΡ

ii

αωτος κάνθαρος) απο του οποίου εκφύονται συμμε

τρικως εσχηματισμένοι και πολλαπλως προς τα ανω διακλαδούμενοι

πλόκαμοι

κλήματος πληρουντες άρμονικώτατα το δλον ΊΊμικύκλιον και καταλήγοντες εΙ.ς Τ1]ν
περιφέρειαν,

αλλοι μεν εις φύλλα αμπέλου,

αλλοι δε εις βότρεις (εΙκ.

73). τα

μεταξυ των στροφων των πλοκάμων δημιουργούμενα κενα καλύπτονται που μεν

δια φύλλων εκφυομένων απο των καυλων του κλήματος, που δε δια πτηναρίων
(εΙκ.

74) έπικαθημένων επι των κληματίδων. Άξία ιδιαιτέρας μνείας εΙναι 1'1 t~ξαιΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ 1929
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Παλαισχρ,στlαΥιχαί βασιλ,χαί της Λtσ6συ

67

ρετικως ζωηρα παράστασις των πτηνών τούτων, ών εκαστον εχει διάφορον σχημα
καί στάσιν (είκ.

74

καί.

75).

'Εκατέρωθεν δε τού άγγείου είκονίζονται είς μείζονα %λίμακα, κατα παλαια
συριακα πρότυπα
έπ~ κλαδίσκων
καρπών,

1,

άνα εν παγώνιον (είκ.

μετα φύλλων

τεθέντων

βεβαίως

73)

βλέ;ων προς το αγγείον καί πατουν

και
προς

πλήρωσιν τού μεταξυ των παγω:
νίων και του

άγγείου

κενού

και

σημcωία

της

χάριν διακοσμήσεως.
Ή

συμβολική

περιγραφείσης παραστάσεως ε{ναι

πρόδηλος. Ή άπο τού άγγείου έκ

φυομένη αμπελος, άπαντα/σα σ~Ίνά
κις έν τίΊ αύτn θέσει και είς άλλας
βασιλικάς

2,

συμβολίζει ά~}φφι6ό

λως τον Χριστον και τούς μαθητάς
Του κατα τήν φράσιν τού Εύαγγε
λίου «Έγω είμ~ ή άμπελος καί ύμείς

τα κλήματα:&. τα δ' έπί τών πλω,:ά
μων έπικαθήμενα πτηνα εΙναι βε
βαίως οί εκλεκτοί εύδαίμονες έν ΤΙΡ

παραδείσφ. Τέλος τα έκατέρωθεν
τού άγγείουπαγώνιασυμ60λίζουσιν,

ώς ε'ίπομεν ανωτέρω (σελ.

35) τήν

έν

τφ παραδείσφ άφθαρσίαν 3 και το

ΕΙκ.

74.

Α~πrαμέeεια. έκ ταv ψηφ.δ. ταυ ήμικvκλίαv.

μυστήριον τής Θείας Εϋχαριστίας4.
Ή περιγραφείσα σύνθεσις τού ήμικυκλίου παρα τήν προφανή σχηματοποίη
σίν της εχει κίνησιν καί χάριν. Τίποτε το αυστηρώς σχηματικον και άκαμπτον που

χαρακτηρίζουν τά μεταγενέστερα ψηφιδωτά δεν βλέπομεν ούτε εΙς τους λιγυραυς
πλοκάμους της άμπέλου ουτε ει.ς τά πτηνά τα όποια κάθηνται έπ' αυτων (εΙκ.

74)

ουτε ει.ς τα μεγαλοπρεπή παγώνια που καμαρώνουν έκατέρωθεν τού μυστικού
κανθάρου. 'Ωραία δ' δσον καί λεπτή εΙναι καί ή χρωματική της είκόνος άρμονία

, ~Oρα περί της ουρ.α"ης κο.ταγωγης xcιί διαδύοεα/ς του θέματος Cumont Fοι,iιl~s de DoIIra Euro_
pos Parls 1926, 230 Ι
• ~Aγ. Κυριακος Άγκωνσς floltzlnger Altcbristliche Arehitektur Stutlgart 1889 εΙ~. 1Η).
3 Dii'sch1<e Ravennatiscbe StudicII 8~.
• Πβλ. KRu(mann Handbueh der christ1. Arcbaologie ' Padcrborn 1922 σελ. 286.
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Α. Όρλάνδου

έπιτυγχανομένη

δια τριων μόνον χρωματισμων

-

Ι,δδους, πρασίνου, έρυθρου

έπΙ λευκου έδάφους. Σημειωτέον δ' δτι καΙ εΙς τα διάχωρα του κλίτους κυριαρ
χούσι τα συμπληρωματικό. κυρίως χρώματα, το πράσινΟΥ καΙ το ερυθρόν.
'Όσον ,γ άφορq. εΙ~

-cilv

χρονολογίαν της κατασκευης τα,ν ψηφιδωτων δαπέ

δων, ταύτην δεν δυνάμεθα δυστυχϊος να συναγάγω μεν έκ στυλιστικων μόνον κρι
τηρίων. Πράγματι π6.ντα σχεδαν τα διωωσμητικα θέματα

Είκ.

75.

Αεπτομέeεια

e,!

του ψηφιδωτου

-

μαίανδροι σπειροει-

τού ημικv}tλίοv.

δείς καΙ γαμματοειδείς, κύκλοι διατεμνόμενοι, οκτάγωνα συμπλεκόμενα, κάνθαροι
"λπ.

είναι άρχαία ελληνικη και ρωμα'ίκη κληρονομία χρησιμοποιηθείσα άνα τας

-

έπαρχίας της ρωμα'ίκης αυτοκρατορίας έπΙ πολλους αίδ,νας ύπα των ψηφωτων των

δαπέδων, οϊτινες ησαν συνήθως κατωΤRρας ποιότητος τεχνίται μll δυνάμενοι να
συνθέσωσι δημιουργικως άλλ' άντλουντες τα. θέματά των έκ του άρχαίου δειγμα

τολογίου. ΚαΙ αυΤI] δ' {Ι έν τφ {ιμικυκλίφ παράστασις είναι κατ α βάσιν σύνθε
σις έλληνιστικη συριακή Ι, τροποποιηθείσα ύπσ των χριστιανών μόνον κατα τας

λεπτομερείας. Λόγφ έν τούτοις της άρίστης αυτης έκτελέσεως και άρμονίας πρέ
πει να θεωρηθfJ προγενεστέρα πάντως της του Ύψηλομετώπου ητοι του τέλους
του

5°" ij το πολυ των άρχα}ν του 6°" μ. Χ. αιωνος. Προς την χρονολογίαν δε

ταύτην συμφωνεί καΙ ό χαραΚΤllρ των γραμμάτων της ευθυς προς άνατολας του
έγκαινίου ψηφιδωτης κτητορικης επιγραφης εΙς Τlιν εξέτασιν της όποίας ηδη
μεταυαίνομεν.
1

CumOlJt Fonίlles de Doura - ΕΙΙΓΟΡΟΒ

230

έ.
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Πολοιοχρισηανικο ί βοσιλικα" της Λέσ6σιο

Η

ΕΠΙΓΡΑΦΗ

Ή μόνη έν ήj βασιλικίi Άφεντέλλη εύρεθείσα ψηφιδωτη έπιγραφη 1 είναι

συντεθειμένη διά βαθυπρασίνων ψηφίδων (πλευρας 0.015) τεθειμένων έπί λευκού
έδάφους. Περικλείεται δ' έντός πρασίνου όρθογωνίου πλαισίου διαστάσεων 1.61

ΧΟ.415 (εΙκ.

76).

ΤΟ ύψος τιϊ)ν κsφαλαίων γραμμάτων, άτινα άπαρτίζουσι τΟ'υς

τρείς στοίχους, έξ ων άποτελείται ή έπιγραφή, είναι 0.08 μ. :Μεταγραφομένη είς

μικρογράμματον

γραφην

εχει οϋτω:

"

τ

'Ονήσιμος παλατείνος
κε άπ· έγδίκων έκέντησεν το
θυσιαστήριον χε το έν βασιλικόν.

Ένδιαφέρουσαιπαλαιο

Ι

_._._

61 .••••- ...•...•..•••••..---..•.....'1

ONHCI ΜΟ[ ΤΤ~"'λAT Ε Ι Ν OC
ΚΕΑΠΕ rd Ι KI~I\ιEKEN=cENO
eY[IAr:'H>!OI\ΙΚΕΤΟΕI>8Α[ΙλΙΚΟΝ
El... 77. Ή κτητοeικη έπψeαφή.

γραφικως εΙναι άφ' ένος μεν

αΙ σύνθετοι βραχυγραφίαι r\}[

_.._

Ff

t-.g άφ' έτέρου δ' ή ώς λατινικού

d η μαλλον

ώς άντεστραμμένου Ρ βλέποντος άντιθέτως γραφη τού Δ, ήτις άπαντg καί είς
χειρόγραφα άπο τού τέλους τού 5° U μ. Χ. αίωνος 2. Το δ' έν σχήματι άγκύλης
,
•

Τό κείμενον της i;ι:lγQαψijς Άφεηέλλη έδη,cσσιευθη τό πρώτον έν
γ. Qardthaus<:n

Griechische Palaographie Leipzig 1913

"τοιι Δ κοί έν το άνwτέQW (σελ.

27)

πΙν.

D)"zanlion IV,

4 άριθ. 6

κοί

7.

715.

Π6ί.• ύμοΙαν γραφή ν

δημοσιευθείοη έπlγQαφf] της βασιλικής Ύψηλομετώποιο"
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Α. Όρλάνδου

σίγμα (C) συνεχίζει την μορφήν, ύφ' 11ν απαντ~ εις επιγραφ<χς τών ρωμα'ίκών

αυτοκρατορικών χρόνων.
Γλωσσικώς αξία προσοχης είναι καΙ ή αλλως απο του

300

π. Χ. απανεώσα ι

τροπη του κ της προθέσεως εκ ει.ς γ προ του οδοντοφώνου δ (εγδίκων). Άπο

ορθογραφικης δ' απόψεως ή επιγραφη χωλαίνει μόνον ώς προς την γραφην του
καΙ δι' ε ψιλου, τουθ' δπερ δμως συνηθέστατα συμΒαίνει εις παλαιοχριστιανικας
έπιγραφάς.

Το Όνομα του κτήτορος, 'Ονήσιμος, καίπερ εν χρήσει ηδη απο του
αιώνος

2,

5° U π. Χ.

δμως ητο λίαν σύνηθες παρα τοίς χριστιανοίς καΙ μάλιστα (ος Όνομα

πρεσΒυτέρου, πιθανώς εις μνήμην του Άποστόλου "Ονησίμου. Το επανευρίσκομεν

πράγματι εν επιγραφη τών Θεσσαλικών ΘηΒών του

5° u πιθανώς μ. Χ. αιώνος 3

και αλλαχου.
'Ως δε μας πληροφορεί ή εξεταζομένη επιγραφη δ 'Ονήσιμος ητο παλατΤνος.
Κατα τον

Du Cange -'Ι

«παλατί}'ΟΙ κοινφ ονόματι πά,'τες έκαλoiίno οι έν τοίς κατα

τό παλάτιον iJησαυροις ύπηρετoiίντες ταξεώται». Παλατίνοι δ' ώσαύτως εκαλουντο
καΙ οί πρός τινα ύπηρεσίαν του παλατίου στελλόμενοι εις τας επαρχίας 5. Άργό
τερον (κατα τον 12 ον αιώνα) παλατίνος ειδικώς ωνομάζετο
αΛληλογραφίαν του Πατριάρχου εις το παλάτιον καΙ τανάπαλιν

δ μεταφέρων την
6.

ΠρΙν δ' η χρηματίση παλατίνος διετέλεσεν δ 'Ονήσιμος καΙ εκδικος, ώς
συνάγομεν εκ της φράσεως «απ' έγδίκων» σημαινούσης τον τέως εκδικον

αξίωμα του εκδίκου αντεστοίχει προς το του ρωματκου

defensoris

S
•

7.

ΤΟ

Ύπηρχον δε

δύο ειδων εκδικοι: οί λα'ίκοΙ καΙ οί εκκλησιαστικοί, ο'ίτινες εκαλουντο καΙ εκκλη
σιέκδικοι. "Εργον δε των δευτέρων ητο να δικάζωσι, ύπο την προεδρείαν του πρω
τεκδίκου, εις τα προπύλαια του ναού

, Αλλατιανον

9

μικρας ύποθέσεις της εκκλησίας. Κατα τον

κατάλογον 10 «ό πρωτ,έκδικος κριn]ς μετα δώδεκα έκδίκω}'ι μικρας ύπο

iJέσεις και εισερχομένας έν τϋ έκκλησίΙ} έρευνi!: και ταύτας αναφέρει τφ αρχιερεΙ».

Κατ' αλλον δε πάλιν βασιλικον κατάλογον «ό πρωτέκδικος εχει τήν οΙκονομίαν τών
έκδίκων και τό άντιλαμβάνεσiJαι τών ζητούντωl' τήν έκκλησιαστικήν βοή{/εια}' χάριν
έλευιJερίας και τών λοιπών προσφύγων, είτε αντιποιείσ{}'αι και έκδικεί'ι' από τών έπη

ρεαζόντων αύτούς». 'Εν Φ δε κατ' αρχας το αξίωμα τοϊ., έκδίκου ητο «έν τοις ύπο1

Meisterha.ns Granlnlatik der attischen Tnschriften 2

,

θουκυδ. Δ

σελ.

48

καί

83.

119.

3 Άρχ. Έφημ. 1~29 σελ. 126.
, G10ssarium ad scriptores l11ediae et infimae graecitatis Τ, 1082.
• Ε. Α. Sophoc/es Greek Lexicon σελ. 832.
6 Νι"ητ. Χωνιά,ης εκδ. Βόννης 312.
, ΠΟλ. και τά γνωστά έκ μολυ5δο60ύλλων καθ' δμοιον τύπον έσχη ματ ισμένα :

6.πο πeοέδeων (=τέως

πρόεδρος), άπα έπάρχοοl', άπό -ύπάτοον κλπ.

,

Λέοντος Τακτ.

(Migne 107 στ. 744) .Διαφένσοeας, οΙ:ς ήμεϊς καl.ουμεν εκδίκους>. Άτόπως ό Φιλαδελ

φευς θεωρεί τον εκδικον της έκ Νικοπόλεως έπιγραφης ώς έπίσκοπον ('ΑΙ.. Φιλαδελφέως, Ν ικόπολις

"

Νι"ήτ. Χωνιάτ. (Βόν\'ης)

ΙΟ υιι

310

,ΕΖς το προσκήνιον του νεω

Ca.nge ε. α. 361.
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1928

Ο και πρωτεκδικεϊον κικλήσκεται•.

σ.

12).

7Ι

Παλαιοχρισειανικαί βασιλικαί της Λέσβου

βεβηκ6σιν, ύστερον έν τοίς ύπερέχουσιl' συ}'ετάγη παρά του μακαρία ς λήξεως Πατρι
άρχου Κωνσταντινουπ6λεως Γεωργίου του Ξιφιλίνου»

1.

Ό πρώην λοιπον εκδικος και νυν παλατιανος

Όνήσιμος

λέγει περαιτέρω ή επιγραφή, το i}vσιαστήριο'll και το

eV

έκέ'ΙΙτησε'll,

ώς

βασιλικό'll.

ΤΟ ρημα κε,llτω εν τη σημασί<t τού κοσμείν δια. ψηφιδωτού δεν ειναι αγνω
στον. Το επανευρίσκομεν και εις αλλην ψηφιδωτην επιγραφήν, της βασιλικης τού

Γκιουλ

- Μπακτσέ, δημοσιευθείσαν υπο τού Weber 2. θυσιαστήριο'!' δ' ειναι, ώς

γνωστόν, το ίερόν. Πρωτότυπος δ' ειναι ό δρος -ιό βασιλικόv, δστις άναμφιΟό
λως σημαίνει το κλίτος και δη ενταύθα το μεσαίον. Ό Ευσέβιος εν τη περιγραφϋ
της βασιλικης τού Παναγίου Τάφου ονομάζει το μεσαίο ν κλίτος βασίλειον οΤκον
ΚΙΝΗΤΑ

3.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Κατα την άποχωμάτωσιν τού νοτίως τού 1ιμικυκλίου διαμερίσματος τού
Ιερού ευρέθησαν τα. κάτωθι λειτουργικης χρήσεως σκεύη:

1 ον

Βάσις περιρραντη

ρίου μαρμαρίνη, ραβδωτή, ύψους

0.50

(εΙκ.

είλημένη βεβαίως εξ άρχαίου κτηρίου.

78)

2 0ν Μεγάλη και βαθεία

(0.18)

λεκάνη μαρ

μαρίνη, άγιασμου πιθανώτατα, διαμέτρου

0.60

(εΙκ.

78).

Λόγφ της ευρέσεως αυτης

παρα. την περιγραφείσαν βάσιν πιθανη κα-

ΕΙκ.

78.

Βάσις πεeΙρflαντηeίοv καί λεκάνη.

Eί,~.

79.

Λεκάνη μετ όμφaλωτης βάσεως.

3

θίσταται ή υπόθεσις, δτι θα ητο ποτε έπ' αυτης ίδρυμένη. 3 0ν Άβαθης λεκάνη,
τεθραυσμένη εις τρία, διαμέτρου

0.38,

φέρουσα εξωτερικώς ταπεινην κυκλικην

βάσιν μετ' 9μφαλου (εΙκ. 79) και 4 0ν Πολλα. τεμάχια πηλίνων πίθων τιοθειμένων
.ποτε επι του

0.45

υψηλοϋ πεζουλίου, δπερ περιέθεε τας πλευρας τού διαμερίσμα

τος. ΛόΥφ δε της εν τφ αυτφ χώρφ ευρέσεως πάντων τών ανω καταλεχθέντων
σκευών, δύναταί τις να. συμπεράνη, δτι το διαμέρισμα τούτο εΧQησίμευεν ώς
σκευοφυλάκιον τού ναού.
, Ά>'ωνύμου De o"ic. Μ. Eccl. C l>olit. παρ&. Du Ca.nge gloss. 362.
, Byzantinische Zeitschrift 19ΙΗ, 571. Π6λ. καί Qregoire Recuei1 des il1scrlptious grecques chretleu-

nes d' Asie Mineure.

,

ΝΟ

93.
(Migne Patrol.

Έκκλησ. 'Ιστορία

τόμο

20

σελ.

855).
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Α. Όρλό-νδου

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

ΤΥΠΟΛΟΠΚΗ

ΚΑΙ

ΧΡΟΝΟΛΟΠΚΗ

ΚΑΤΑΤΑΞιΣ

ΤΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

ΑΙ τρεις έξετασθείσαι βασιλικαί. άπεδείχθησαν ώς προς τον άρχιτεκτονικσν
αύτων τύπον «έλληνιστικαί». Τόσον τΟ έπίμηκες όρθογώνιον σχήμα τού δια δύο
κιονοστοιχιών είς τρία κλίτη διαιρουμένου κυρίως ναοϋ των, δσον και ή ϋπαρξις
γυναικωνίτου

καΙ. ή έκατέρωθεν

τού ναού έξοχη τού νάρθηκας εΙναι στοιχεία

άπαντα/ντα καί εΙς τας παλαιοχρωτιανικας

βασιλικας της 11πειρωτικης Έλλάδος

και των άκτών τής Μεσογείου γενικώτερον. Ί-Ι μόνη δ' απ' έκείνων άπόκλωις

εγκειται είς την έντο; τού έξωτερικοϋ όρθογωνίου έγγραφην τού ήμικυκλίου τού
ίερού καΙ. την λόγφ ταύτης δημιουργίαν έκατέρωθεν τού ήμικυκλίου δύο διαμερι~

σμάτων -

παστοφορείων

11

σκευοφυλακίων. -

Ή τοιαύτη

διάταξις τοίι ίεροίι

όφείλεται άναμφι6όλως εΙς συριακήν έπίδρασιν. ΕΙς όμοίαν δ' έπίδρασιν όφείλε
ται πιθανώς και ή αφθdνος χρήσις τού θέματος των άντιμετώπων παγωνίων είς

την διακόσμησιν των δαπέδων -

τα λοιπα θέματα της όJtοίας είναι σχεδον πάντα·

είλημμένα έκ τού έλληνικού και ρωμα'αού δειγματολογίου-ώς και ή κατα συνε
χομένους τάπητας διάταξις.

Ώς προς δε την χρονολογικην σειραν χατασκευης άρχαιοτέρα ερχεται ή έξ
έπιγραφης άσφαλως άπο τού πρώτου ήμίσεος τού

50'1

αίωνος χρονολογουμένη

βασιλική της 'Ερεσού, δευτέρα ή τού Άφεντέλλη, ητις λόγφ μεν τού χαρακτήρος
των γραμμάτων της κτητορικης έπιγραφης δύναται να τεθίJ είς το δεύτερον ήμισυ

τού

5°'1 αίώνος, λόγφ όμως τού σχήματος τού συνθρόνου άνήκει μάλλον είς το
6°'1, τελευταία δε ή τού Ύψηλομετώπου, ήτις άφ' έΥος μεν

πρώτον ημισυ τού

λόγφ τού χαρακτήρος των γραμμάτων της σχετικης έπιγραφης,

άφ' έτέρου δε

λόγφ των σχετικώς κακοτέχνων ψηφιδωτ(ον της, φαίνεται δτι άνήκει εΙς το δεύτε
ρον ημισυ τού

60'1

μ. Χ. αίωνο;.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κ.

Παροράμα,"α

'Εν σελ.

1 στ. 10 α\'τί κωl'οrήrω .. Υl'απτέον χριοιιο ..,κώl' ><ο,νοrήrων.
25 στ. 13 αντΙ οιιμ60110vσας εΙς ΥQ(Ι:tτέον ;rερι6αi.λοVιuι;.
'Εν σελ. 56 στ. 3 αντί Λαυρεωrι><σίί Όλvμπου Υραιηέον Όλυμ.;τΙας.
'Εν σελ. 56 στ. 4 αντί "etίreeo .. ΥΡα/ηέον ;rρωrοl'.
'Εν σελ.
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ΟΡΛΑΝΔΟΣ

ΥΠΌ

ΤΑ

Α.

1.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Ό Παυσανίας

ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

ΥΠΟ ΤΟΝ
ΒΛΑΥΤΗ.

1, 22, 1 ι

ΓΗ

ΤΗΣ

ΠΥΡΓΟΝ

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΤΗΣ

ΚΟΥΡΟΤΡΟΦΟΣ.

ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΗΡ

ΧΛΟΗ

λέγει, δτι μετά το Άσκληπίειον εύρίσκει δ πορευό

μενος προς την Άκρόπολιν ναο" της Θέμιδος και προ αυτου «κεχωσμένον»
μl'ημα τού ·ΙπποΑύτου. ΤΟ μνημα τούτο, άφ' σο{; δηλοίΠαι ώς κεχωσμένον, εΙνε

δυνατον να εΙνε δ μΙΚQoς μυκηνα'ίκος τύμβος, ον άνέσκαψεν ό Σκιάς (Έφ. :4ρχ.

1902, 123 έξ.) προς Δ της μεγάλης μεσαιωνικής δεξαμενης εξω του Άσκληπιείου.
Πλησίον δε τού τύμβου τούτου πρέπει να τοποθετήσωμεν καΙ τον ναον της

ΆφeοδΙτης της έφ' Ίππολύτφ (Ετίe'π. Ίππολ. 29 έξ. οχ. Διόδ.

4, 62)

,"ατό

ψιον γης τησδε» (δηλ. της Τροιζηνίας) η κατα τον Διόδωρον «δθεν ην καθοραν
ές την Τροιζηνα». Ή 'Αφροδίτη αϋτη, κατα την γνώμην μου, ητοι το ίερσν αυτης,
πρέπει νά διακριθfl άπο της παρ&' την εΤσοδον της Άκροπόλεως ύπο τα προπύλαια
Πανδήμου 'Αφροδίτης, διότι έκείθεν δεν καθοραται η Τροιζηνία, παρεμβαλλομέ

νου τοϋ λόφου τού Μουσείου, καί &.πο της ύπο Παυσ. 1,27.3 μνημονευομένης.
Δεν είνε δε παράδοξον, οτι έχομεν δύο ίερα της Άφροδίτης πλησίον άλλή
λων. Άνάλογόν τι συμβαίνει καΙ περΙ της Δήμητρος. Διότι πλην τοϋ έν "Άγραις.

Έλευσινίου καΙ τού Έλευσινίου τοϋ έν '" Αστει, δπερ, μέγα καΙ ε'ύρυ καΙ παρέχον
χώρον πρός σύνοδον της βουλης καΙ τού άκροατηρίου αύτης, εκειτο προς άνατο
λας τού Άμυνείου κατα την κλιτυν την ΚΕνην έρειπίων, παραθεόμενον ύπο της
πομπικης δδού (Φιλοστρ. βιοι σοφιστ. Π,

5),

ύπηρχεν έτέρωθι της δδού έκείνης

ύπο τα Προπύλαια το ύπο τού Παυσανίου μνημονευόμενον l.ερΟν της Δήμητρος
Χλόης, είς ην προσθέτουσι καΙ. την Κόρην

2

τρείς έπιγραφα~ ίΟν ή μεν τού δ' αίώ

νος, αΙ δ' ετεραι δύο ρωμαϊκών χρόνων, Έπίσης πλην τού πρό τών Προπυλαίων
,

Παυσ. Ι,

22,

Ι .Μnά δε τό

leQbv

του ΆσκλΨΗου ",αίiηι

έστί. Κέχωσται δε ποό αΙίτο\ί μνημα Ίπ:τολντψ

... 'Αφροδί",ην δε

'tQbo;

",ήν Άκοόπολιν lουσι θέμιδος ναός

τήν Πάνδημον, έπεi τε 'Aθηναίo~ θησεiις

ές μΙαν ηΥαΥεν ώτό τών δήμων πόλιν, αίtτήν τε σέ6εσθαl καΙ Πειθώ κατέστησε. Td μεν δή παλαιά άγάλματα
οό" ην έπ' έμο\ί, τά δi ι!π' έμο\ί τεχνιτών ην οιί τών άφανεστάτων.νΕστι δε χαί ΓiΊς Κουοοτοόφου και Δήμη
tQoς

... 'Ες δε την ΆΚQόπολίν έστιν είσοδος μία •.
1889,129, 130 Atht:n, MJtt. 1893, 192 ές ....• ΔήμητQI κα, ΚόQU Ιά.νέθηΙ"αν,.-.Δήμη
1'QI Χλόο και Κόοο την ΚουQΟΤQόφον ΕΙσίδοτο .. ά.νέθηκεν κατ' δνειρον •. - .ΔήμητQ6ς Χλοίης Κούρης τε
μαl(.αίQας •. Πρβλ. καί τάς έπιγραφάς 'λθήιοαιον νι 147Ιξ. Athen. ΜίΙΙ. 1877, 177, έντεύθεν κοτακυλισθεΙ·
ieQbv

Χλόης

ι Δεl1'. 'Aex,

σας πιθανώς.

APXAlOAorIKoN ΔΕ!ιΤΙΟΝ 1929
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Α. Δ. ΚeQαμοltοuλλου

Ιερού της Κουροτρόφου Γης ύπηρχεν λατρεία αύτης, καΙ έπί της Άκροπόλεως,
ώς μαρτυρεί τούλάχιστον ή έσχάρα η βάσις άγάλματος «Γης καρποφόρου κατα

μαντείαν». Ή έσχάρα αύτη ητο ίδιωτικον άφίδρυμα ώς καί ή έφ' 'Ιππολύτφ
Άφροδίτη, έν φ τα προ των Προπυλαίων ίερα 1ισαν δημόσια, άφ' οϋ έκ τού όνό
ματος της ίερείας της Πανδήμου χρονολογειται τό ψήφισμα τού

287}6

ι, μεριμνg.

δ' ή πολιτεία περί τε τού Ιερού καΙ των κατ' αύτο τελετών Τι πομπών.

Ή θέσις τού Ιεροϋ της Πανδήμου Άφροδίτης προ των Προπυλαίων καθο
ρίζεται δια των άρχαιολογικων εύρημάτων' άμέσως μεν ύπ' αύτα παρα την πύλην

Beule εύρέθησαν έπιγραφαί σχετικαΙ προς το εΙρημένον ίερόν, κατα δε την δυτι
κήν κλιτυν πλαγγόνες είκονίζουσαι την Άφροδίτην (D6rpfeld Ath. Mitt. 1896,
511). Αί πλαγγόνες αύται μόνον εΙ.ς το ίερον τijς 'Αφροδίτης έδει νο. άνήκωσιν.
δεν θο. xatExuALovto δε προς δυσμας της Άκροπόλεως, αν ή θέσις τού Ιερού δεν
έολεπε προς δυσμάς. Έπομένως πρ~ς την κατάστασιν ταύτην πρέπει νο. προσαρ

μοσθΌ ή καΙ άλλως μη άντιτιθεμένη

τοπογραφικη

μαρτυρία τού Παυσανίου

καθως καΙ ή τού Άπολλοδώρου παρ' Άρποκρατίωνι έν λ. Πάνδημος 'Αφροδίτη;
< ••• Άπολλόδωρος έν τφ περΙ θείΟν Πάνδημόν φησιν 'Αθήνησι κληθηναι την

άφιδρυθείσαν περι την dρχαίaν άγοράν>, έαν το όνομα Πάνδημος εχυ δλην την
λαογραφικην δύναμιν νά δηλοί τούτο άκρι6ως το ούτω καλούμενον ύπο τού λαού
ίερόν, ή δε λέξις dρχaίav έμφαίν!] την άγορο.ν τού ς' αίωνος, ητις ύπόκειται περΙ
την Έννεάκρουνον2.

Κατά ταύτα το ίερον της Πανδήμου Άφροδίτης πρέπε~ νά εκειτο κατά τον
χωρον, ον κατέχει νύν ή πύλη

Benle

τον προς νότον καΙ τον ενδον αύτης, μέχρι

τού άπ' άνατολων προς δυσμας κατερχομένου άρχα'ίχου τοίχου 3, πέραν τού όποιου

ι

Dittenberger SyIJoge' 375 • 'Επί ίερείας ΉγησlπύΑ,ης. Έπ' EUΘίoυ άρχοντος χλ. σπω; αν οί άστυ\'ό
μσl σί ,ί.εΙ λανχάνσντες ~πιμέA,εlαν ποιωνταl του ίερο& της Άφροδίτης της Πανδήμου χατά τά πάΤΡ1α ...
προσαγαγην τόν οΙχειον της lερείας χαί χρηματίσαι ... τοίος άστυνόμους ... οταν ii ή ΠΟfιπή τη Άφροδίη]
τη Πανδήμι,! παρασκευάζειν είς χάθαρσι" του ίερου περιοτεράν χαί περιαλειψαι τοίος βωμοίος χαί πιττωσαl
tάς (δροφάς] χαί λοϊίσαι τά εδη, παρασχευάσαι δέ χαΙ πορφύραν

.... _.

~Oρα δε χα"

Plu1II, de Athen;en~,

pompis ""cri" οελ. 97.

•

Ό Λόλλιγκ έν Άδl/y~ ΠΙ,

596

ά"άγεl τό χωρίον τουτο του Άπολλοδώρου είς τό προς βορράν του

'Αγοραίου Κολωνο& εύρεΟέν ίερόν τ/ς ήγεμόνης το& δήμου Άφροδίτης χαί αύτου του Δήμου χαί των Χαρί
"ςων. ΤΟ ίερόν τούτο δ Παυσανίας χαι,εί της Ού(>ανίας Άφροδίτης (1,

14,6),

έν (ρ τΟ έχ "ςων εύρεθεισων έκεί

έπιγραφών ονομα της θεάς Ήy~μό,.., του Δήμου εΙ"ε οίονεl μετάφρασις το& όνόματος Πάνδημος, Ευρηται

δε τό ίερόν έκείνο .περί την άρχαίαν άγo(>~ν~ του ε' αίωνος π. Χ(>.
ι ΕΤνε πα(>άδοςον, ΟΤΙ, οοον γ"ωρίζω, ούδε\ς μέχρι "ςουδε :Ι1UQετήQ1l0εν, στι δ τοιχος ουτος εχει συ"έ

χειαν έςω τη.;; πύλης lleule μέχρι τ/ς δυτιχώτεροναύτ/ς χαμηλά κειμένης πλατείας, ενθα'ίστανταl αί &:μα;αι

των lπισχεπτών τής 'Λχρο;τόλεως νυν. 'Η συ~;;χεια αυτη είνε πρ&τον μέν δ βράχος, σοτις χείται όλίγον χαιω·

τέρω εξα/ της πύλης Beuie "ςετμημένος προς βορράν χαί σχηματitων οστω πρόσωπον είς την γραμμην χα;
το Π{>όσωπον του τοίχου έχείνου' άπώτερον'δε τμημα συνεχε{ας 'Του αUτoυ τοίχου ε[νε δ άιnαϊκος τοιχος.
,,~ λείψανον σιi,ζεται δ\!τι'κώτερον χαί ταπεινότερον του βράχο\! 'χαί χατά το βόρειον χράσ;ιεδον της λιθί\'ης
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'Υπο τά προπύλαια της Άκροπόλεως

ευρηται άποκεκαλυμμένος καΙ παλαιος βωμός, όστις μέχρι τουδε δεν ώρίσθη τίνος
θεου είνε. ΤΟ προς νότον της πύλης

Beule

μέρος εξω του σημερινου κιγκλιδώμα

τος του συνδέοντος τον νότιον πύργον της πύλης εκείνης μετα του πύργου της

Νίκης είνε βραχωδες καΙ ανώμαλον, ωστε μόνον ίερός τις χαρακτηρ του τόπου να
δικαιολογΌ την επι αιωνας μέχρι σήμερον διατήρησιν της μορφης ταύτης αυτου
(πρβλ. την πέτραν της Σιβύλλης εν Δελφοίς), εχοντος πιθανως άλλοτε σγκον μεί
ζονα καΙ χώματα πλείονα καΙ έπομένως υψος μείζον, ωστε μηδεμία όδος να είνε

δυνατη δι' αυτου· το δε προς νότον του Πύργου της Νίκης, το μεν αμέσως ύπο
κάτω είνε λαξευτη
άνώμαλος

11

λιθόστρωτος ανάβασις ήρέμα άνάντης, έπεται νοτιώτερον

βραχώδης ταινία καΙ ύπ' αυτην ό έλιγμος της αυτης άνάντους ανα

βάσεως.

Έκ των ε.,-τιγραφων, α'ίτινες εύρέθησαν ενεκτισμέναι εις το προς Ν της πύλης

Beule

τουρκικον προτείχισμα 1 το συνδέον ποτε τον νότιον πύργον της πύλης ταύ

της μετα του πύργου της Άπτέρου Νίκης Τι εν τοίς χώμασιν τεθαμμέναι, μία 2, ης
ή χρονολογία κείται εγγυς του

500

π. Χ., καλεί την ' Αφροδίτην «π6τ'l'ια'l' των

αγαθων», α/ν δίδωσιν «αφθονίαν». "Ώστε ή θεά, μακραν της περΙ Πανδήμου
Άφροδίτης κοινης νυν άλλα καΙ πάλαι γνώμης, εΙνε συγγενης προς την Δήμητρα
καΙ την παλαιοτέραν Μητέρα Γην. Έτέρα δε επιγραφη
λην, σεμνήν, πάνδημον Άφρoδίτη'V», αί δ' επικλήσεις

3

καλεί την θεαν <<μεγά

aiitat,

αν δεν ενισχύωσιν,

αλλ' ουδ' εξασθενουσι το άνωτέρω πόρισμα.

Άλλ' ήδη προ πολλου ύπεστηρίχθη σ.

σελ.

Harrison Primitive Athens 1906

ΟΤΙ το ονομα Βλαύτη είνε επίθετον της Άφροδίτης, καταγόμενον εκ

109),

του σημιτικου Βαλαατ
ουρανία, 'Ιερεμίας

(= Βάαλτις,

κυρία, δέσποινα, πότνια είτε των ουρανων,

7, 18. 44, 18 - 20,

είτε του δήμου, ήγεμόνη του δήμου, πάνδη-

κλίμακος, ην άνα6αίνουσι νϋν πρώτην οΤ βπισ)ιέπται έξελθόντες τών άμα'ξων έν τiί πλατείq;. Συνέχειαν τού
τοίχου τούτου δυτι"ώτερον δεν ευρον σ"άψας μικρόν. Ή συνδέουσα τά τμήματα ταυτα νοητη γραμμη δεν
εΙνε έντελώς ευθεία καΙ τουτο εΙνε σημείον άρχαϊκότητος. ΚαΙ το πελασγικον τοίχος της 'Ακροπόλεως δεν
συνέχεται εΙς γεωμετρικην ευθύτητα. Ό τοίχος μόνον εις το Έννεάπυλον ήδύνατο νά άνήκ'(), νομίζω, άφ' ου
κατευθύνεται προς τον ""Αρειον πάγο'\', οθεν προσέβαλον το Έννεάπυλον οΙ Πέρσαι έπιτυχώς. Προς τον τoί~
χον τουτον φαίνεται έχον σχέσιν "τερον άρχα'ίκον λείψανον καθέτως προς αυτον διακείμενον εις την άνατο
λικην παρυφην της πλατείας των άμαξών νοτιώτερον. Θιl έπανέλθω είς τα λείψανα ταυτα.
ι "Όρο.

πίν. πι,

,

VI,

Leake, Topogra.phie AillellS μτφρ. Sauppe, πίν. 3. Burnouf, La vilJe et J'Acropo!e d'Athel1es
Omollt, Afhe"es au ΧΥΠ ,lec!e πΙν. 29 -32,36,37,45. Bohll, Die PropyJiier.ι σελ. 12.

ΙΧ.

Δεί!τ. '.Δ!.ρχ.

1889

σελ.

127 ...

όδορός μ' ανέθεκ' Άφροδίτει δόρον άπαρχέν' Πότηα τον αγαθον, τ5!

συ δΟς άφθονίαν. hοί τε λέγοσι λόγος άδί>«ο]ς, φσεύδας χα..•.

'.

• "Ε. α. 128 εξ .• Τόνδε σοι, ώ μεγάλη σεμνη Πάνδημε Άφρ[οδίτη), Ι Ι"οσ]μοϋμεν δώροις εί"όσιν ήμε
τέραις. Άρχίνος Άλυπήτου ΣκαμβωνΙδης, Μενεκράτεια Δεξικράτους Ίκαριέως θυγάοηρ, Ιέρεια της Άφρο
δίτης

... Δ]εξικράτους
1905, 295 εξ.

Ί"αριέως θυγάτηρ, Άρχίνου δε μήτηρ»' πρβλ.

Weilbach - Kawerau AthelfJ. Μία.
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μος

Berard, Origine des cu/tes arcadiens σελ. 142) ι. Έπειδη δε ό 'Ιωάννης ό
Αυδος (Περί μηνών 1, 21) λέγει <xaL βλάττα δέ, έξl)ς τα. βλαττία λέγομεν,
σνομα

Άφροδίτης

έστΙ κατα τους Φοίνιχας,

ώς δ Φλέγων έν τφ περι έορτών

φησι», λέγει ή Harrison, δτι τα έπίθετα βλάττα καΙ βλαύτη είνε πρoσπάθει~ι
προς φθογγικην dπόδoσιν ένος καΙ τού αύτοϋ φοινικικού όνόματος Βαλαάτ. Καθ'
ην πείραν εΙχεν ό Τραλλιανος Φλέγων, ή ξένη αύτη λέξις εΙχε μεταποιηθη είι;
Βλάτταν, έν Ψ οΙ 'Αθηναίοι μετερρύθμισαν αύτ/ν είς Βλαύτην. Προφανώς το
όνομα Βλαύτη έγένετο έν χρόνοις παλαιοίς, οτε το υ εΙχε φωνήεντος δύναμιν.
Πόσον παλαιοί εΙνε οΙ χρόνοι, είνε δύσκολΟΥ να δρισθίί. διότι εχομεν μεν τεκμή_
ρια έπισήμου είσαγωγης λατρειών ξενικών έν Άθήναις 11 Πειραιεί (της Θρ~κικης
Βενδίδος, τοϋ Λιβυκοϋ

...Αμμωνος,

της Αίγυπτιακης "'Ισιδος, της 'Αφροδίτης τών

Κιηέων) άλλα την 'Αφροδίτην γινώσκει ώς ΚυθήΡ8ιαν καΙ. δ 'Όμηρος, ή δε μ8θ'
·Ομηρον παράδοσις (Ήρόδ.

1, 105.

Παυσ.

3, 33, 1. 1, 14, 7)

άνατολLκης φοινικικης καταγωγης της λατρείας ταύτης

μαρτυρεί περι της

2.

Τεθέντος, δτι ή 'Αφροδίτη της δυτικης κλιτύος της 'Ακροπόλεως ητο θεα
συγγ8VΗς την ύπόστασιν προς τ/ν Κουροτρόφον Γην καΙ.

OtL

έκαλείτο Βλαύτη,

προσλαμβάνει έξαίρετον σημασίαν έπιγραφή τις ρωμαϊκών χρόνων

(Ig

ΠΙ,

411)

εύρεθείσα έν τφ μνημονευθένη μεταξύ τού πύργου της Νίκης καΙ. της πύλης

Beule

προτειχείσματι καΙ. λέγουσα: «είσοδος πρός σηκόν Βλαύτης καί Κουρο

τρόφου άνειμένη τι9 δήμfρ». Κατ' αύτην δ Π8ρ(()ολος τών δύο θεοτήτων ήτο
κοινος καΙ. εΙχεν εΤσοδον κοινήν,

reservee au peuple,

έν Φ άλλη τις θα ητα α.νει~

μένη τοις tερεύσιν fι ταίς tερείαις,

Ύπάρχει δμως, νομίζω, τεκμήριον, δτι καΙ. ή Χλόη Δημήτηρ έλατρεύετο έν
τφ σηκό) καΙ. δτι θεοκρασία τις έγίνετο έν τη ψυχπ τού λαού γνωστη ηδη καΙ. τφ
Εύριπίδll (Βάκχ.

275 «Δημήτηρ θεά' Γη δ' έστιν, δνομα δ' δπότερον βούλει κάλει»).

Είς τον αύτον χώρον δηλ., ένθα εύρέθη ή προηγουμένη έπιγραφή, εύρέθη καΙ. ή
έξης, μνημονευθείσιι ηδη άνωτέρω (Άρχ. Δελτ.

1889,130): ,Δήμητρι Χλόη και

Κόριι την Κουροτρόφον Είσίδοτος α.νέθηκεν κατ' όνειρον». Ή έπιγραφη εΙνε έπι
κιονίσκου, δστις έφερεν έπάνω το α.γαλμάτιον της Κουροτρόφου' σφζονται τα

λείψανα της στερεώσεως τούτου έπάνω. Λοιπον δεν δύναμαι να δεχθώ, δτι ή Κου
ροτρόφος καΙ. ή Δημήτηρ έλατρεύοντο εLς χωριστους σηκούς, Συμφωνεί δε και ό

Παυσανίας (1, 12, 3) ώς παρετήρησεν ήδη καΙ. ό Kern s. ΤΟ άγαλμάτιον της Κου.
ι Ά~ιoσημείωτoν εΙ"ε, ότι δ

Hammarstrom lΙν Oloitf4 ΧΙ, 1921, σελ. 261 έtuμολΟΥώl' το όνομα ΆφQΟ'
tVQioxel «vto θηλυχον -ι:οίί :fQύτα\'tς χαί ίσον ΠQος τα Herrin, Vorsteherin.

δίτιι έκ ΠQοeΗηνικών σΤOlχεΊWν
Fίlrstin, πότνια,

•

ήΥεμόνη

.

Βλάττα CiQa καί Sophocles, Oreck
Paul)'. Wissowa RE Blatta, Blaute. Gruppe OrIech.
Athe,.. Μία. 1893, 195.

λ. Βλάττα' καί

"

XUQ(a,

Περί τoίi Βλαύτη χαι

~x. καί.

Mytho/.
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Ύπσ τα προπύλαια της 'Ακροπόλεως

ροτρόφου δεν ηδύνατο να στηθΌ εις ξένον ιερόν, αν

1] θεα αυτη είχεν εν συναφεί~

ϊδιον ιερόν. ΤΟ δνειρον επέβαλε τοιαύτην ανάθεσιν, διότι ακριβώς κοινος ήτο ό
σηκος τών θεών καΙ επετυγχάνετο ουτω ή θεραπεία καΙ της Της καΙ τού Έλευσι
νιακού ζεύγους. Βλέπων τις το αγαλμάτιον της Γης, ευρισκεν εύλογον την εν τφ
σηκφ αυτης παρουσίαν αυτού, καΙ ισως θα εξενίζετο μόνον διατΙ τυπικώς ανετέθη

τΌ Δήμητρι καΙ τΌ Κόρη, ουχι δ' αυτΌ ταύτη τΌ Γij. Άλλα καΙ ή ξένισις αυτη
εμετριάζετο διά τε ΤΊιν συγγένειαν το)ν θεων καΙ την κοινότητα τού τεμένους.
Τοιουτοτρόπως

την Άφροδίτην

αι ανω δύο επιγραφαΙ συνέθεσαν εν ενΙ θεφ ή μεν πρώτη

- Βλαύτην καΙ την Γην, ή δε δευτέρα την Γην καΙ την Δή μητρα 2.

Αί τρείς αρα θεότητες είχον κοινον σηκόν, απετέλουν δε κλίμακα θεογονικης ανα
λύσεως απο της Γης εις την Δήμητρα καΙ επειτα την Άφροδίτην, ης ή φύσις υπέ
στη επίσης βαθμιαίαν εξέλιξιν. Εις την παλαιοτέραν θρησκευτικην περίοδον, ην

αντιπροσωπεύει ή Γη ανάγεται καΙ ό Βουζύγιος άροτος, Όστις εγγύς που εδο)
εκειτο κατα την δυτικην κλιτυν της Άκροπόλεως (πρβλ.

Kern

ε. ά,),

Έπειδη δε ό χωρος είνε πρανής, είνε πιθανόν, Ότι δι' αναλημμάτων εσχημα
τίζετο δ κοινος, σηκος εις διάφορα άνδηρα και ισως ταύτα διεκρίνοντο ουτω (/)ς

ιδια εκάστη

Osq.,

ΤΟ Όλον τέμενος περιελάμβανε τους προς Ν καΙ ΝΔ τού πύργου

της Ν ίκης καΙ της υποκειμένης δδού βράχους, το μέρος τού Ν πύργου της επειτα
πύλης

Benlc,

προς Β τον χώρον πιθανώτατα μέχρι τού απο τού άξονος τα)ν

Μνησικλείων προπυλαίων κατερχομένου αρχαϊκού τοίχου, καΙ προς ανατολας τον

χώρον μέχρι της παλαιας δδού, ητις ελισσομένη περΙ τον πύργον της Νίκης ανήρ

χετο εις τα Προπύλαια. Άπετέλει δε το τέμενος κορυφην τού Πελαργικου ύπο τα
Προπύλαια καΙ εκειτο εντος τού Έννεαπύλου, νομίζω. 'Υπηρξε δε πιθανως αιτία
της μη κατασκευης της κλίμακος τών Προπυλαίων επι Περικλέους, δστις εκτισε
μεν τον πώρινον επικλινη τοίχον προς Β τού ανωνύμου αρχα'ίκοϋ βωμου, αλλα

την παράλληλον αυτου προς νότον τομην του βράχου μεταξυ πύργου Νίκης καΙ
νοτίου πύργου

Beule

μόνον οί υστεροι, φαίνεται, ρωμα'ίκοΙ χρόνοι εγνώρισαν,

ΠερΙ Ναών ενταυθα δεν εχομεν πιθανόν τι τεκμήριον. Ή επιγραφη Άρχ.
Δελτ. ε. ά, σελ.

128

δεν ανηκεν εις ναόν, αφ' ο-δ εβάσταζεν επάνω τους ανδριάντας

του ΆρχίνΟLΙ, της μητρός του καΙ της θείας του, ίερείας της Άφροδίτης. Αί δε
όροφαι τΥlς επιγραφης άνω σελ,

74

σημ. 1 βέβαιαι, νομίζω, καίπερ εκ συμπληρώ

σεως προερχόμεναι, δεν μαρτυρούσιν ναους αλλα μαλλον να'ίσκους ανοικτούς. <Η
πίσσωσις των όροφων καΙ τού Έλευσινίου του εν 'Άστει

Π

σελ.

34

καΙ

V 43, 44)

, Πρβλ,
271.

Σχολ. Θουκ.

(Ig.

ΠΙ

add.

834 β στήλ.

καΙ του της Πανδήμου Άφροδίτης καΙ οίουδήποτε άλλου

2, 15

.της Γης τiΊς Δτιμητρος, Άριστοφ. Θεσμοφ,

300,
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Benl~. L'AcI'ofJo/e Ι,

78

Α. Δ. ΚεG(Ι,μο~οuλλοu

ναοϋ δεν έγίνετο, νομίζω, είς κλειστόν χώρον, άλλ' είς τα έξέχοντα εξω μέρη των

στεγών των οίκοδομημάτων και τάς άνοικτας όροφός των ναίσκων, ίνα προφυ

λάξυ τα ξύλα άπΩ της ύγρασίας. Δια τον λόγον δε τοϋτον άκριβως το έν "Άστει
'ΕλευσίνΙΟΥ πρέπει να δεχώμεθα ώς δ.πλοϋν ξυλοστεγη άρχαϊκον ναόν, άφ' ου
μάλιστα καΙ ούδεν λείψανον κατέ,λιπε. "Ώστε έν τφ τρισυποστάτφ

έκείνφ σηκφ

ύπηρχον ναισκοι, βωμo~ άγάλματα Δναθηματικα και άνδριάντες καΙ μία τούλάχι
στον, άνήκουσα τύ ΧλόIl

(Ig.

rv,

673), τράπεζα, έφ'ης έτίθεντο τα ίερώσυνα της

ίερείας είχε δε καΙ ή 'Αφροδίτη ίέρειαν, βεβαίως δε καΙ ή Γη.
την ένότητα τού σηκοϋ των τριών θεωνων ίσως αΙνίττεται καΙ δ 'Αριοτοφ.
Λυοιοτρ.

831:

«Λυσιστρ. "Άνδρα, άνδρ' δρω προσιόντα παραπεπληγμένον, τοις

της Άφροδίτης όργίοις εΙλημμένον. Μυρ. ΤΩ πότνια, Κύπρου και Κυθήρων και
Πάφου μεδέουσα, ίθι όρθήν, ηνπερ ερχει την όδόν. Α'. Που δ' έστιν δστις έστί;
Δυσ. παρα το της Χλόηρ. Βεβαίως το χωρίον τούτο ρητως λέγει μόνον το της

Χλόης ίερόν, άλλΟ ό λόγος συμμείγνυται μετα πολλης 'Αφροδίτηc, ώστε, αν άλη
θως άπο του κέντρου ποθέν των Μνησικλείων Προπυλαίων (πρβλ. και

Bohn Die

PIYJpyliien σελ. 38) εβλεπον αΙ γυναΤκες τον Κινησίαν άναβαίνοντα, το ίερον της
Χλόης και το της Άφροδίτης, ην τόσον θερμως έπικαλεΤται ή Μ υρρίνη, εδει να
καθορωνται άπο των Προπυλαίων, εκειντο έπομένως άμέσως προς δυσμάς. Λέ
γουσα δε ή Λυσιστράτη μόνον το της Χλόης ίερον η έδήλου δια τού ένος τα τρία

η κατα λέξιν ένέφαινε το υψηλότερον ανδηρον η τον ύψηλότερον χώρον τού κοι
νού σηκού, Τνα φανερώσυ, οτι ό Κινησίας όσονούπω καταφθάνει εl.ς τας βαθμίδας
των Προπυλαίων. Και ή πρότασις δε επειτα τού Κινησίου προς την Μυρρίνην,
νά κατευθυνθωσι πρός το σπήλαιον του Πανος και την Κλεψύδραν, δεικνύει, δη
έγΥυς των μερων τούτων ησαν οΙ λαλούντες και την όδον προς την Κλεψύδραν
θά ήχολούθουν.

'Αναλόγως προς την έκδοχην των λόγων τού Άριστοφάνους πρέ.'tει να έρμη
νευθη και ή γλωσσα τού Ήσυχίου: ο:Βλαύτη' τόπος Άθήνησι'" τίς άλλος τόπος
ήδύνατο να εΙνε ούτος
«μεταβαίνω

11

δ έν φ έλατρεύετο ή Βλαύτη;

εΙς τον άγιον Νικόλαον»,

Και σήμερον λέγομεν:

«είς την Παναγία,,», έννοοϋντες

ούχl τα

πρόσωπα, άλλα τούς ναους η τα ίερα αύτων ι.
ι Ε[χον γι;ιαφή τάνω καί εΤχον σ.νακοη·(ι)θη, έν oυνεδρί~ της 'Αχαδημίιις 'Αθηνών τη 15 Νοεμβρίου
1928 (π(l6λ. HeQHT. της '.A,~OIό •• Αθηνών Γ ]928 σελ. 647 - διά τά έπόμενα Oρ(~ αύτ. σελ. 701 καί τόμο Δ'
1929 σελ. 37, 175,202), οτε έλαβον y~ώoιν τής πραΥιιατείας του Doro Levj Annus..io 1923·~, ένθα σελ. 13 έ~.
δ συγγραφεύς δέχεται ταύtισιν του Βουζυγου πρύ.; τον Έπιμενίδην (πρβλ. Toppfer. Att. Geneal. Η0) καί της
μητιιός τούτου Βλάοτης πρός την Βλαύτην καΙ την Χλόην (πρβλ. Toppfer ii. ά. Ι44 Πλουτ. Σόλ. 12), ΤΟ1tOθι

τε\ δέ το χοινον ιερον τής Γης καΙ τής Δήμητρα; βορειότερον ήτοι κατά τ-ην ΒΔ άvτI τής ΝΔ κλιτύος τής
'Ακροπόλεως. Καί αl μέν ταυτίσεις τών διαφόρων θείων ίιποστάοεων είνε πιθαναί παραλλήλως προς όσα ε[πον

ύ.,'ωtέρω, άλλ' Τι βορειοτέρα μετuτόπισις τών ίερών μοί φαίνεtαι άδύνατος μετά τα εlρημένα μοι άνωτέρω,
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Ύπο τά προπύλαια της 'Ακροπόλεως

2.

Η

ΒΛΑΥΤΗ

ΚΑΙ

Ο

ΗΡΩΣ

ΕΠΙ

ΒΛΑΥΤΗ,

Ειδομεν ανωτέρω, δτι το δνομα Βλαύτη ώς καΙ το !ίνομα Βλάττα ησαν επί
θετα της Άφροδίτης,

προελθόντα εκ τού Βααλατ (Βάαλτις), δ προσέλαΒε την

κατάληξιν α. 'ίνα ελληνοποιηθΌ, καΙ υπέστη ακουστικάς τινας μεταΒολάς. Αι μετα
υολαΙ αvται παρ α μεν τοίς ανθρώποις τού Λυδού προσήγγισαν το δνομα αρχικώς
η υστερον προς τα βλαττία, τα. πορφυρα μεταξωτα ιμάτια, καΙ ήμπέδωσαν την
μεταμόρφωσιν ταύτην εκεί, παρ α δε τοίς Άθηναίοις προσήγγισαν το δνομα προς
την βλαύτην, ητις ητο είδος σανδαλίου, καΙ επήνεγκον το αύτο αποτέλεσμα εδώ.

Προς ταύτην εχει σχέσιν ό ηρως επι Βλαύτ'!J'
Ό Πολυδεύκης Ζ,

87

λέγει:

«ή δε βλαύτη σανδαλίου τι είδος και η(}ωι:;

'Αf}ή'1lησι'1Ι δ έπ1. BJιαύΤΊJ' ανέθηκε γάρ τις σκυτοτόμος βλαύτης λίf}ιv(}v τύπο'!!»,
ΤΟ χωρίον τούτο εχρησιμοποίησαν πολλοί, μόνον δμως ό Τσούντας προσήγγισε
προς την αληθη αποδεικτικην αύτού δύναμιν. ~Eπραξε δε τούτο, δτε εδημοσίευσε

την προς νότον τού Διονυσιακού θεάτρου ευρεθείσαν {Ιψηλην στενην στήλην τού
Σίλωνος, φέρουσαν ανάγλυπτον ανέρποντα δφιν, επι της εύρυτέρας δε ανω ακρας
προσηλωμένον μαρμάρινον τύπον σανδαλίου, εντος τού οποίου είνε ανάγλυπτος
ανηρ ικέτης, μεταξυ δε τού σανδαλίου καΙ τού δφεως την επιγραφην τού δ' αΙώ

νος «Σίλων ά~έl}ηκε» (πρΒλ. Άρχ. Έφημ. 1906, 243 εξ. Stais, Marbres et
bronzes, σελ. 231, αριθ. 2565). ΠαραΒαλων λοιπον ό Τσούντας το χωρίον τού
Πολυδεύκους προς την ανωτέρω παρατεθείσαν ρωμαίκην επιγραφΎιν «εισοδος

προς σηκον Βλαύτης καΙ Κουροτρόφου ανειμένη τφ δήμφ», καΙ προς τον Ήσύχιον
λ. «Βλαύτη' τόπος Άθήνησιν», εδέχθη τα έξης (ΑΕ ε.α.

247-8):

«δτι εν Άθή

ναις ελατρεύετο ηρως τις, ανώνυμος πιθανώς, καλούμενος δε άπλώς «επι Βλαύη]»,
καΙ δτι υπηρχε παράδοσις, κατα την όποίαν εκλήθη ουτω ενεκα λιθίνου τύπου
σανδαλίου, τον όποίον ανέθηκε σκυτοτόμος τις. Αύτος ό Πολυδεύιιης επίστευε
πιθανώς, δτι εν τφ προσδιορισμφ «επι Βλαύτ'!J» ή δευτέρα λέξις σημαίνει πραγ
ματικώς σανδάλιον' δτι δμως είνε κύριον δνομα καΙ δη πρέπει το αρχικον γράμμα

αύτης να. γράφηται κεφαλαίον, δεν δύναται να θεωρηθΌ αμφίΒολον. 'Όμοια εντε
λώς είνε τα 'Αφροδίτη «επι Ίππολύτφ» και δικαστήριον <επι Παλλαδίφ», «επι

Δελφινίφ» κ. 'α. Πρόκειται αρα πάλιν περΙ τού τόπου η της θεας (η ήρωtνης,
λέγει προηγουμένως σελ.

247)

Βλαύτης καΙ ό ηρως «επι Βλαύτ'!J» ελατρεύετο

πλησίον του ιερού της Κουροτρόφου. Ή αΙτιολογία δε τού ονόματος, την όποίαν
ενει~α μάλιστα τού άρχαϊκοίι τοίχου. όστις έρχεται προς Δ εκ τα/ν προπυλαίων και ητό ποτε ύψηλότερος.

Σημειωτέον, δτι ό άρχαΊ:κός όρος «Κουροτρόφου::>, ον είδεν ό KGhler (Athen. Mitt. Π, 18ί7, σελ. 177), απέ
κειτο μεν ύπο τα Προπύλαιά που, αλλ' ούχι in sitll' ι'όστε δια της άρχα"ίκότητος αυτοίί βε6αιοτ μόνο" την
πα} αιότητα της έδώ που λατρείας της Γης.
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κΟ

Α. Δ. Κεραμοπούλλου

αναγράφει ό Πολυδεύκης, δεν εχει βεσαίως ιiξίαν μεγαλυτέραν της τών αλλων
ομοίων λόγων, δι' ων εζήτουν να ερμηνεύσωσι παράδοξα ονόματα και εθιμα' και
ΤΙ ονομασία τουί\ρωος «επι Βλαύτι]" δεν

f']to αληθώς ολίγον παράδοξος. 'Έπρεπε

λοιπον να εύρεθη εξήγησίς τις, εν δε ανάθημα παριστάνον λίθινον τύπον βλαύτης
παρέσχεν αυτήν- ύπέθεσαν, δτι ό ηρως εκλήθη εκ τούτου και περαιτέρω

ευλογοφανώς -

-

πολυ

δτι ό προσενεγκων το δώρον ητο σκυτοτόμος. Άλλ' ήμείς εξ δλης

της ιστορίας μόνον τα περΙ της μορφης του αναθΎιματος οφείλομεν να δεχθώμεν
ώς άληθη και πραγματικά. Ό αναθέτης δυνατον να ητο σκυτοτόμος ό τύπος Τ1]ς

βλαύτης δμως δεν ειχε σχέσιν προς το εργον, δπερ αυτος ησκει, άλλ' ητο σύμβο
λον λαλούν του 11ρωος «επι ΒλαύΤl1", καΙ ενεκα τούτου εθεωρείτο άνάθη μα
άρμόζον εις αυτόν. 'Ίσως εΙνε περιττον να δηλώσω ν,υν ρητώς, δτι θεωρώ βέβαιον,

δη ή στήλη του Σίλωνος εις τον ηρωα τουτον ητο ανατεθειμένη. Ό τόπος τΎΊς
εύρέσεως, δ Όφις

-

το κοινον σύμβολον τών ήρώων -

και το σανδάλιον συμφω

νοϋσιν αριστα. 'Ηδύνατό τις μάλιστα, προβαίνων περαιτέρω, να εικάση, δτι το
ύπο τοΎΊ Πολυδεύκους αναφερόμενον ανάθημα του σκυτοτόμου εινε α1JτO το τοϋ

Σίλωνος αλλ' αναγκαία. δεν εΙνε ή ύπόθεσις αυτη, διότι πιθανώς εν τφ περιΌόλψ
της Βλαύτης δεν ύπηρχεν εν μόνον μνημείον φέρον τύπον σανδαλίου».

Εις τους στερεους τούτους τού Τσούντα συλλογισμους εχω το μεν να προσ
θέσω, το δε να αντείπω τι προς προαγωγήν, ώς νομίζω, τού ζητήματος.
Ό 11ρως «επι ΒλαύΤΌ" εΙνε βεβαίως ανώνυμός τις ηρως, εξ εκείνων, ο'ίτινες
εΙνε κατάσπαρτοι εν τη χώρςι, ,ωΙ τΏ μυθολογίςι, της 'Ελλάδος (Παυσ.

10, 4, 10.
WilalllOwjtz Arist. u. Ath. Π, 150). Ή λατρεία αυτου περί τινα ισως προϊστορι
κον τάφον, πρέπει να f'jto παλαιά, χρονολογουμένη τουλάχιστον άπο της κτίσεως
τού κυκλωπείου πυρηνος του πύργου της Νίκης, <'όστε να απολεσθΏ το Όνομα
αυτού. ΜοΙ φαίνεται δμως, δτι ή ανθρωπίνη περιέργεια δεν ήριtείτο να λατρεύη
ουτω ανώνυμον καΙ αγνωστον ηρωα. Και μόνον το παράδειγμα του εν Όλυμπίιι.
Σωσιπόλιδος (Παυσ.
τούτο

6, 20, 2

εξ.) ηρωος τών 'Ηλείων, δστις, πριν λάβη το δνομα

αν εΙνε καΙ τουτο ακόμη αυτο τουτο δνομα καΙ δχι δη{}εν Όνομα

-,

ητο

βεβαίως ανώνυμος, δεικνύει την ροπην τών ανθρώπων. Νομίζω δέ, δτι εχομεν το
αποτέλεσμα της ροπης ταύτης προκειμένου περι του «επι ΒλαύΤΌ" ηρωος,
"Οτε Ο Παυσανίας (Ι,

22, 5)

επεσκέφθη τον ναον της Άπτέρου λεγομένης

Νίκης, είδεν εκείθεν την ώραίαν θέαν καΙ γράφει: «εντεύθεν ή θάλασσά εστι
σύνοπτος και ταύτη ρίψας Αιγευς εαυτόν, ώς λέγουσιν, ετελεύτησεν

....

ενταύθα

Αιγευς ώς είδεν ιστίοις μέλασι την ναϋν κομιζομένην, οΙα τον παίδα τεθνάναι

δοκών, αφεις αύτον διαφθείρεται' καί οι παρα Άθηναίοις εστΙ καλούμενον 11ρφον
ΑΙγέως». ΕΙνε προφανές, δτι ταυτα παρεμβάλλει δ Παυσανίας, διότι είχε προ τών
οφθαλμών αύτου αυτο το ήρφον, το Αι.γείον (Άρποκρ. Σου'Ιδ. Βεκκέρ. Άνέκδ.
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Ύπ.ό τά nQOnIίAaIo. τηι;

1, 354, 8),

8Ι

ΑΚQοπόΑιως

κείμενον βε6αΙΟΟς ύπο τον πύργον της Νίκης, ενθα κατέπεσεν,

«ώς

λέγουσιν>, ό μυθικος βασιλεύς.
Άλλά δια να όνoμασθfι έκ της αυτοκτονίας ταύτης το Αίγαίον πέλαγος, ώς
έπιστεύετο εύρέως, επρεπεν ή πτώσις να εΙχε συμ6ίΊ άπό τινος παραλΙΟυ βράχου

της Άττικης, ώς παρετηρήθη καί πάλαι καί νίτν (πρβλ.
σελ.

954).

Pal1ly -Wissowa

λ.

Aizeus

Μόνον ούτω ήtΟ δυνατον να εχυ βάσιν τοιαύτη πίστις. Δια τούτο δέχο

μαι, δτι ό άγνωστος ηρως «έπί Βλαύτυ» έταυτίσθη υστερόν ποτε προς τον Αίγέα

καί μετετοπίσθη τΟ γεγονος τijς αυτοκτονίας εLς τον πύργον της Νίκης. 'Επειδη
ή θέσις τού πύργου, αφ' ης κυρίως εΙνε σύνοπτος ή θάλασσα, εΙνε ή μεσημ6ρινη
μέχρι της ΝΔ γωνίας, το ύποκείμενον ήρφον τού ΑΙγέως ητοι τΟ τού ηρωος «έπί

Βλαύττι> πρέπει να έξετείνετο έπί των άμέσως ύποκειμένων βράχων, ενθα σφζε
ται τετράγωνον λάξευμα

:.

τούτο δε όρθως, νομίζω έταυτίσθη προς την βάσιν τού

ήφου τού ΑΙγέως.
"'Έχομεν λοιπον σύμπτωσιν τού ΑΙγέως καί τού ηρωος «έπΙ Βλαύτυ» καΙ
ταύτισιν τού ΑΙγείου καΙ τού ίεροϋ, ναισκου πιθανώς, τοϋ ηρωος τούτου, δστις
ατε λατρευόμενος έν αμέσφ γειτονίι;ι προς τΟ της Βλαύτης

-' Αφροδίτης ίερόν, ώνο

μάσθη cηρως έπΙ Βλαύτυ ». Άλλα πλην τijς γειτονίας ταύτης ουδεν άλλο κοινον
έχει μετα της θεας.
"'Έρχομαι εΙς την στήλην τοϋ Σίλωνος. Ή έπιγραφη αυτης λέγει: «Σίλων
ανέθηκε». Άλλά τίνι ανέθηκε, δεν λέγει' μαρτυρεί δμως ό έπι κορυφης της στή
λης τύπος τijς βλαύτης, δστις εΙνε λαλοϋν σύμ60λον, ώς παρατηρεί καΙ ό Τσούν
τας. Γενναται δμως τΟ ζήτημα, τίνος σύμβολον λαλούν εΙνε ή βλαύτη. Ό Τσούντας

έδέχθη, δτι εΙνε τοϋ ηρωος «έπΙ Βλαύτυ», ώς μαρτυρεί καΙ ό Πολυδεύκης. Άλλ'
έγω νομίζω, δτι ό ηρως ούτος έλατρεύετο μεν «έπΙ ΒλαύΤll», αλλά δεν ήτο αυτος
ή Βλαύτη, κατ' ακολουθίαν δε δεν ήτο δυνατον τΟ σανδάλιον, ή βλαύτη, νά συμβο.
λίζυ αυτόν. Ό Πολυδεύκης εζη έν ρωμαϊκοίς χρόνοις, καθ' ούς καΙ ό Παυσανίας,

ητοι δτε τΟ ήρφον έλέγετο τοϋ ΑΙγέως, έν Φ ό σηκος ήτο γνωστος ώς της Βλαύ
της. Άλλ' είτε αυτος έγίνωσκε καΙ τον «έπΙ Βλαύτυ» ηρωα καΙ εΙδε τΟ φέρον τον

τύπον βλαύτης άνάθημα, είτε παρ' άλλου παρέλαβε την εΙδησιν, ήτο δυνατον να
γεννηθίi πλάνη ώς προς τον θεον η ηρωα, εLς δν άνηκε τοϋτο' διότι ό σηκός, έν τφ
όπoί~ έλατρευοντο ή Βλαύτη καΙ το ήρφον τού ΑΙγέως, τοϋ «έπΙ Βλαύτυ» ηρωος,
ησαν έγγύτατα άλλήλων. "Ίσως μάλιστα δ «Πολυδεύκης» έγνώρισε τον φραγμον
τού σηκού τijς Βλαύτης βεβλαμμένον, ώστε δεν διέγνωσε την άνεξαρτησίαν των δύο
τούτων γειτονικών ίερΟΟν. ΤΗ το λοιπον εύκολον να πλανηθίΊ τις καΙ να νομίσll, δτι

τΟ ανάθημα ανηκεν ουχι τη θειϊ. άλλα τφ fjQOOL Το αυτο δε Ισχύει καΙ α.ν δεχθώ, Τό Αιiξιuμα τοίοτο, >ι;ατακαΑuφθiν
APXAIOAOrIKON ΔΕΛΤΙΟΝ 1929

Ιν τώ μιταξν ΧQόν<9, ιiπικω.uψα πάA~ν κατά Ίotίν~oν το\ί
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1928

8,

Α. Δ. Kε~αμ01l0υλλ01)

μεν την τελευταίαν σκέψιν τού Τσούντα, 6τι «πιθανώς εν τφ πεeιβόλιρ της
Βλαύτης δεν ίιπήρχεν €ν μόνον μνημεiον φέρον τύπον σανδαλίου». ΟΙ λόγοι
μάλιστα ούτοι δεικνι'ουοιν-

την έμην Υνώμην -

έκτος αν παρασύρω μαι καΙ ύπο6άλλω είς αύτους

δτι καί ή σκέψις τού Τσούντα άκοντος φέρεται προς την

Βλαύτην μάλλον η τον ηρωα «έπί Βλαύττι». ΕΙνε δ' ό όφις σύμβολον πρόσφο
ρον καί τη ΒλαύΤΌ, ητις 1μο, ώς είδομεν, συγΥενης τίί Γη, πότνια των άγαθών,
ών δίδωσιν άφθονίαν.

Ό ηρως ώνομάσθη «έπΙ Βλαύττι», οτε ήτο άνώνυμος. "Αν ή Κουροτρόφος η
άλλη τις γειτονικη θεά τμο άνώνυμος, θα ήτο δυνατον να όνομασΟίί καΙ αυτη
~έπί Βλαύηι», άφ' ού καΙ αύτη έλατρεύετο παρα την Βλαύτην. 'Αλλ' ή βλαύτη
ώς σύμβολον θα άνηκε τη θε~ Βλαύ'tll καΙ ούχΙ τοίς έξ αύτης τοπογραφουμένοις
θεοίς η ηρωσι.

3.

Η

8ΛΑΥΤΗ

ΕΝ

ΤΗ,

ΤΕΧΝΗ,

'Ετέθη δια τών άνωτέρω, δτι ή στήλη τού Σίλωνος 'ήτο άνάθημα τη Βλαύτη
καΙ δτι ταύτης σύμβολον ητο ή

βλαύτη. Άληθώς, αν ηύρίσκομεν άνάθημά τι

φέρον άνάγλυπτον ρόπαλον τού 'Ηρακλέους καί έπιγραφην «δ δείνα άνέθηκεν'»
άνευ δηλώσεως τού τίνι άνέθηκεν δ δείνα, θα έδεχόμεθα, δτι το ανάθη μα έδω·
ρήθη τφ Ήρακλετ, έστω καί αν έν τφ τεμένει αύτού η έγγύτατα έλατρεύοντο και
άλλοι θεοί η ηρωες, ώς συνέβαινε κατα κανόνα. Ά ναλόγως θα έσκεπτόμεθα, αν

το ανάθημα έδείκνυε γλαύκα η κηρύκειον η τι άλλο οϋτω σαφες σύμβολον.
Τί θα έλέγομεν όμως, αν ηύρίσκομεν άγαλμα τijς .Αφροδίτης κρατούν έν τη
χειρί βλαύτην; Νομίζω, δτι θα έδικαιούμεθα πιστεύοντες, ότι αϋτη εΙνε ή Άφρο

δίτη - Βλαύτη καΙ δτι κρατεί το λαλούν σύμ60λον τού όνι)ματος α~της. ΤΦ σντι
δε δ

Reinacl1

έν

Repert. de la stat.

ΤΙ σελ.

364

δημοσιεύει τας εΙκόνας επτα

τοιούτων χαλκών άγαλμάτων, ων εν προέρχεται έξ 'Αλεξανδρείας, εν έκ της κάτω
Αίγύπτου, εν έκ Κύπρου, εν έκ Συρίας καΙ έν έκ Δαμασκού, ήτοι έκ χωρών, έν
αtς έκράτει ή λατρεία τijς Βαλαατ Τι έγγυς αύτών. "Αν ή γνώμη της

Harrison

περΙ της καταγωγης της Βλαύτης έκ της Βαλαατ εΙνε αληθής, δεν πρέπει να συμ
περάνωμεν, ότι ή θεα έν τfι παλαιq. κοιτίδι της λατρείας αύτης εικονίζετο ώς δει
κνύουσι τα άγάλματα ταύτα, άλλ' ότι ή λατρεία της θεάς μετα την ύπο των Άθη

ναίων μεταμόρφωσιν αύτης εις Βλαύτην-αν ύπ' αύτων πρώτων έγένετο ή μετα
μόρφωσις αϋτη -

διεδόθη καΙ εξω τών 'Αθηνών, έπανηλθε δε παλιρροϊκώς καΙ εις

την Συρίαν έν τfι νέg μορφΏ. Τούτο δε δεικνύει, δη ή Άθηνα'ίκη μεταμόρφωσις
ήτο ισχυροτέρα τής ύπο τού Λυδού μαρτυρουμένης θα ημην μάλιστα διατεθειμέ
νος να άμφισβητήσω ταύτην, αν δ Λυδος δεν ένίσχυεν αύτήν δια της προς τα

βλαττία παρα60λης. Γνωστον δε είνε καΙ το πήλινον σύμπλεγμα Άφροδίτης και
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Ύπο τα προπύλαια της Άκροπόλεως

ερωτος της συλλογης του Μισθου εκ Μυρίνης (νυν εν τφ Έθν. Μουσείφ Άθη

νων), καθ' δ ή Άφροδίτη δέρει τον "Ερωτα τφ σανδαλίφ

(Rev. Arch. 1903, Ι,

205 έξ.) ήτοι τύ βλαύη], ώστε να φαίνηται, δτι το καλλιτεχνικον θέμα του συμ
πλέγματος εχει βάσιν την Άθηνα'ίκτιν μεταμόρφωσιν της θεάς, καίπερ εν Μυρfν'Π,
πλησίον δηλ. της πατρίδος του Λυδου καΙ του Φλέγοντος ποιηθέν.
Πλην των άνω παραστάσεων εχομεν νύν καΙ το εκ Δήλου ωραίον μαρμάρι

νον σύμπλεγμα Άφροδίτης, Πανος καΙ 'Έρωτος (BCH

1901, πίν. 13-16 νυν εν

τφ Έθν. Μουσείφ Άθηνά)ν), ενθα ή Άφροδίτη παίει τΌ βλαύτ'Π τον αυθάδη

Πάνα. Το εργον τουτο εύρέθη εν τΌ λέσχ'Π των εκ Βηρυτού Ποσειδωνιαστων
εμπόρων, ήτοι ανθρώπων καταγομένων εκ του τόπου της λατρείας της Βαλαάτ,
ενθα ητο γνωστον λοιπόν, δτι ή ελληνικτι Βλαύτη ητο ή θεσ. αύτων ή επιχώριος.
Άλλα καΙ εξ Άθηνων εχομεν χαλκούν αγαλμάτιον της Άφροδίτης κρατού
σης την βλαύτην (δρα Μαρινάτον εν Άρχ. Δε.ί!τ.

1923

σελ.

175

εξ. νυν από,tει

ται εν τφ εν Άθήναις Έθν. Μουσείφ)' εύρέθη δε κατα την ανατολικην κλιτυν της
'Ακροπόλεως αλλ' επειδη κατα τον τόπον εκείνον ουδεν ίερον της Άφροδίτης
ύπηρχέ ποτε, αυτο δε το αγαλμάτιον είνε μικρον και ευμετακόμιστον, φέρει δ' εν
τΌ δεξιg την βλαύτην, ώς θανεμένομεν να εικονίζεται ή ύπο τα Προπύλαια λα

τρευομένη Βλαύτη, πιστεύω εγω σφόδρα, δτι το αγαλμάτιον ανηκέ ποτε εις το
τέμενος αυτης καΙ παρέχει ήμίν τον τύπον των αγαλμάτων αυτης η τουλάχιστον
βεοαιοί, δτι ή βλαύτη ως σύμβολον άνηκε τΌ

OSiJ

ου χΙ δε τφ παρα το τέμενος

αυτης λατρευομένφ ηρωΙ τοιουτον δε πόρισμα ενισχύει καΙ τα ρηθέντα άνωτέρω,
δτι το ανάθημα του Σίλωνος

ανετέθη ουχι τφ ηρωί «επι Βλαύτ'Π» άλλ' αυτΌ

ταύτη τΌ Βλαύτ'Π.

ΤΟ αγαλμάτιον τούτο πιθανως ανηκεν εις σύμπλεγμα δμοιον προς το της
Δήλου κατα τας παρατηρήσεις του Μαρινάτου' αλλα καΙ ουτω πάλιν δηλοί την
αυτην θεάν, ης σύμοολον το σανδάλιον, κατ α την μαρτυρίαν καΙ της στήλης τού
Σίλωνος.

Αί σκέψεις αi'ίται αγουσι καΙ προς άλλο τι: δτι δηλ. κατ' άllχη'l' δεν δύνα
ταί τις να ισχυρίζηται, δτι πάντα τα αγάλματα της Άφροδίτης τα φέροντα ττιν
βλαύτην εν τΌ χειρΙ ανηκον εις συμπλέγματα, ουτε δτι ή θεα μετα του σανδαλίου
εν τΌ χειρΙ μόνον βραδύτερον καΙ δη αποσπασθείσα του συμπλέγματος εικονίσθη

οϋτω, ουτε δτι μόνον ή ρωπογραφία εχρησιμοποίησε τοιουτον θέμα, ουτε δτι
τοιαύτης συνθέτου φύσεως θεότης δεν ητο δυνατον να κρύΨη η να συμοολίση δια
τού συμΒόλου αύτης ιδιότητά τινα, ύφ' ην να ελάτρευον καΙ ύφ' ην να επεκα
λούντο αυτην οί άνθρωποι προς βοήθειαν.

ΆναμφιΒόλως εις το σύμπλεγμα της Δήλου καΙ το χαλκουν αγαλμάτιον των
Άθηνων ή θεα αμύνεται ύπερ εαυτης. Εις το πήλινον σύμπλεγμα της Μυρίνης
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Α. Δ.

Ktt αμοιτ:οίιλλο"

τιμωρεί τον 'Έρωτα< άλλ' εΙς τα άγαλμάτια της σελ.

3(;4

τού

Reilloc11 Repert. de

la stat. τόμο ΙΙ ούτε ύπερ εαυτής άμύνεται οί,τε προς άμεσον έχθρον άποολέπει
ούτε έκ συμπλέγματος φαίνεται καταγομένη, δσον έπιτρέπεται να κρίνω.

Είνε πιθανόν, δτι πάντα τά άγαλμάτια ταύτα άνήκουσιν είς τους έλληνιστι.
κ()υς η ταυς ρωμα'ίκους χρόνους ~ δεν ~ξήτασα αότα προς τnυτn _. οτε τα παι

γνιώδη ρωπογραφήματα και έν τη γλυπτικΌ ήσαν συνήθη. Ή έμφάνισις δμως
της θεάς δεν έμβάλλει την έντύπωσιν, οτι οί τεχνίται επαιζον εΙκονίζοντες αρχικώς
αύτην οϋτω. 'Ι-Ι παράστασις τής θεάς εΙνε σοβαρά' 'ίσταται μόνη κρατούσα την
βλαύτην άπειλητικως ύψωμένην, ώς θα ίσιατο ό Ζευς κρατών τον κεραυνον και

ά.πειλων. Ή δ' έμφάνισις της βλαύτης ώς συμβόλου της θεάς έπί της στήλης τού

Σίλωνος ΊΊδη τον δ' αίωνα π. Χ., αγει να πιστεύσωμεν, δη τα πρότυπα τίί>ν άγαλ
μάτων τούτων θα ήδύναντο να άνέλθωσι τούλάχιστον εΙς τον αίωνα τούτον, χωρις

να άποκλείηται και παλαιοτέρα έμφάνισις της βλαύτης ώς συμβόλου της θεάς

•Αφροδίτης. Έπίστευον δ' οί παλαιοι βεβαίως εις την θείαν δύναμιν της βλαύ
της της θεας.

4·

Η

ΒΛΑΥΤΗ

ΕΝ

ΤΗ,

ΘΡΗΣΚΕΙΑ,

Τίς δμως ή σημασία τής θεάς τοιούτον σύμβολον έχούσης; τί έπίστευον οί
άνθρωποι περι της Άφροδίτης ταύτης;

Άνωτέρω είδομεν, δτι 1)ΤΟ αϋτη συγγενης πρός τε την Γην την Κουροτρό
φον και προς την Δfιμητρα. ΤΟ πόρισμα δε τούτο συνήχθη έκ των άναθημαηκων
έπιγραφών των εύρεθεισων ύπο τον πύργον της Νίκης και σχετιζομένων προς την
Άφροδίτην. ''Αν δμως προσέξωμεν περισσότερον, δυνάμεθα, νομίζω, να άρυσθω
μεν έκ των αυτών έπιγραφων πλείονα διδάγματα.
τού

Ή παλαιοτάτη των έπιγραφων (άνω σελ. ί5 2 ) ή συνοδεύσασα την άπαρχην

.... δώρου έκ των δώρων, ατινα ή θεα έδωκεν αύτφ, ώς κυρία αυτων, πότνια,
RV τφ μέλλοντι δώσn αύτφ άφθονίαν. 'Έπειτα δε

έπικαλεϊται εΙτα αύτήν, ίνα και

έπακολουθούσι λόγοι δλως άλλότριοι προς πάσαν δια των προηγουμένων δηλου

μένην ίδιότητα τής θεας: .110ί τε λέγ[ο]σι λόγος άδίκ[ο]ς, φσεύδας καΙΙ](;) ..." ι.
Δια τούτων φέρεται δ λόγος εΙς κοινωνικα ζητήματα, εΙς ίδιωτικας σχέσεις, είς
τΩν οίκογενειακον βίον, Προφανως έπικαλεϊται ό

.... δωρος την θεαν κατα των

άδίκων διαδόσεων, των δια6θλων και των ψευδών 11ΤΟΙ συκοφαντιων, αϊτινες
ταράττουσι τας κοινωνικάς, τας oiκoγενειακας και τας συζυγικό.ς σχέσεις. Τούτους

παραδίδει εΙς την τιμωρίαν τής θεάς, εί.ς τούτους ή θεα δεν θα δίδη άφθονίαν
,

Μειαγραπτέον: _λόγοuς άδίχοuς, ψεύδα.. χιψ

θuντιχήv 'Ιοίί δυ"οτο" ούσιασ'Ιιχού
ί) ούλη· 'Ιό σύλον, ή λτ]θη

L"x.

- 'Ιό

•ή

ψεύδη ι

=

... _,

Τό ψιίιδa5 (,πολομ6άνω

'Ιό ψεύδος πρβλ. ή πάθη

λάθος, ή πλ1]θα- 'Ιό πληθος, ή λιίχη

ιυρι. λ. ψευδάς.
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- 'Ιό

ώς αΙtιατιχήν

πάθος, ή βλάβη

λάχοι; κ).. Άλλ' δρα χαί

πλη·

- 'Ιό βλά60ς.
Hery,'erdell

Ύπό τά προπύ).αια τ~ς:

85

ΑΚQοπό).εως

άγαθών. Δια να εχιι δμως σύμβολον τών τιμωριών ή θεα την βλαύτην, εΙνε πιθα
νόν, δτι ή 'δικαιοδοσία αύτης δεν έξετείνετο εύρέως έν τfι κοινωνίg, άλλα περιωρί.
ζετο έντος τού οίκου, ενθα εΙνε πρόχειρον το γυναικείον τούτο Οπλον. ΤΟ έπίθε
τον δε Βλαύτη εύρέθη πρόσφορον και έκρατήθη ώς έπίκλησις της θεας, μόνον

διότι άνταπεκρίνετο προς την τοιαύτην άρμοδιότ/τα αύτης. "Όχι λοιπον τόσον τας
κοινωνικάς, δσον τας οΙΚογενεικας

σχέσεις έπροστάτευεν ή θεά, και έκ τούτων

πάλιν κυρίως τας συζυγικάς. Δια να προσαρμόσω μεν δε την έκδοχην ταύτην προς
την άνωτέρω έπιγραφήν, πρέπει να δεχθώ μεν, δτι ό συζυγικος βίος τού

... δώρου

εΙχε ταραχθη ενεκα διαβολών είτε κατα της συζύγου του, είτε κατ' αύτού τού

ίδίου' τών διαβολών δε το άσύστατον διέγνωσε και καταραται τους διαβολείς και
συκοφάντας. "Έχομεν λοιπον ούτω παράδειγμα άνδρος έπικαλουμένου την θεαν
ύπερ της συζυγικης αύτού ήσυχίας.

'Η αλλη έπιγραφη (ανω σελ. 7''}3) δεικνύει παράδειγμα γυ1'αικ~ς δπικαλου
μένης την έπέμβασιν της θεας ύπερ της συζυγικης άρμονίας Τι προς τιμωρίαν τού

άνατροπέως αύτης. Τρείς εΙνε κυρίως οί δωρούμενοι είς την «μεγάλην σεμνην:.>
θεαν τας εϊκόνας αύτών. ΕΙνε ό Άρχίνος ό υίος τού Άλυπήτου, ή μήτηρ αύτού

καΙ ή άδελφη της μητρος αύτοϋ, ίέρεια ούσα της ['Αφροδίτηςl. Άλλά διατί δεν
έμφανίζεται καΙ ό πατηρ τοϋ Άρχίνου Άλύπητος, διατί δεν άναθέτει καΙ αύτ.Ος
είκόνα αυτού; πρό παντος διατί ή μήτηρ τού Άρχίνου, άφ' ον έδήλωσε τίνος ητο

θυγάτηρ, δεν έδήλωσε τίνος ητο σύζυγος, άλλά άποφεύγουσα να παραθέσn το
όνομα τού άνδρος παρα το 'ίδιον έαυτης, έδήλωσεν όλως άήθως, δτι ήτο μήτηρ
τού Άρχίνου; Ύποπτεύω, δτι ή συνοίκισις τού Άλυπήτου καΙ της συζύγου του
εΙχε παύσει, της γυναικος η άπολιπούσης τον άνδρα η άποπεμφθείσης

ίnτ' αύτού.

Ό υΙος παρέμεινε μετα της μητρος αλλως τε καΙ πλουσίας, ώς φαίνεταΙ., ουσης.
Μήτηρ δε καΙ υίος μετα της Μενεκρατείας, δι' ης, ίερείας οϋσης, εΙχον έξαίρετον

σύνδεσμον μετα της Πανδήμου

Άφροδίτης, ποιούνται

το είρημένον άνάθημα

δπως τύχω σι της προστασίας αύτης Τι όπως αίίτη τιμωρήστι τον καταλύσαντα τον
νόμιμον γάμον, οτε ό υίος αύτού ητο ηδη ένηλιξ, ώστε ώς κύριος να έμφανίζηται
προ της μητρος έν ήj έπιγραφfι.

Δεν πρόκειται λοιπον περΙ ρωπογραφιών, τα άγαλμάτια της θεας μετα της,
βλαύτης δεν εΙνε εργα

genre, άλλα καθαραΙ λατρευτικαΙ παραστάσεις. Μόνον δε

διότι έν τφ βίιρ το βλαυτούν δεν ήτο αγνωστον ώς ούδ' ή βλαυτοκρατία καΙ ή
γυναικοκρατία, εΙνε δυνατος μεν καΙ νϋν και πάλαι άλλ' ηκιστα, νομίζω νίιν,

πιστευτος ό λόγος περι άστείας έμφανίσεως της θεα.ς σανδαλοκρατούσης (πρβλ.

Wolters έν Athen, Mitt. Κεραμόπουλλον έν Ήμεeο'λ, της μη. 'ΕλΑ. 1924 σελ.

71

έξ.) έν τόσφ μάλιστα πλήθει γλυπτικών έργων. Ώς σύνολον ταύτα έρμηνεύου

σιν ήμίν ενα νέον τύπον της θεας.
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Συμπέρασμα εκ των ανωτέρω περl Βλαύτης καΙ περΙ ηρωος «έπl Βλαύτ'!]"

είνε, στι δ άνώνυμος "ηρως έπΙ Βλαύτ'!]" δ λατρευόμενος ύπο τον ναον της
Άπτέρου Νίκης έταυτίσθη Ι!πειτα προς τον ΑΙγέα, έξ

0-0,

αυτοκτονήσαντος, ώνο

μάσθη δηθεν το AΙγιJI:Ιo'l'. Ή πρώτη ονομασία έδόθη αυτφ έκ της γειτονίας του

ήρΦου προς το ίερον της Πανδήμου Άφροδίτης, της έπιλεγομένης Βλαύτης, εις
την οποίαν ητο αφιερωμένον καΙ το ανάθημα τού Σίλωνος. Ταύτης σύμΒολον ητο
το σανδάλιον σΊτοι ή βλαύτη), έπομένως δε τα αγάλματα Άφροδίτης τα είκονί

ζοντα αυτην κρατούσαν σανδάλιον

11 άπειλούσαν η δέρουσαν δια σανδαλίου δη

λούσιν αυτην ώς Βλαύτην. 'Εν τη θρησκείq. ή 'Αφροδίτη
ώς προστάτις της συζυγικης η οίκογενειακης

αυτη έμφανίζεται καΙ

αρμονίας. ΝΕχομεν εν παράδειγμα

ανδρος καΙ εν γυναι)tος άπευθυνομένων προς αυτην ώς τοιαύτην.

Β.

1.

ΤΟ

ΟΛΥΜΠΙΕΙΟΝ

γ π Ο
ΚΑΙ

Η

Μ Α Κ Ρ Α Ι Σ
Ε:ΣΧΑΡΑ

ΤΟΥ ΑΣΤΡΑΠΑlογ

ΔΙΟΣ

Ό ΚαOlJαδίας άνασκάψας υπο τους προς Β των Προπυλαίων εξω τού τεί
χους της Άκροπόλεως βράχους, ο'ίτινες εκαλοϋντο ΜακραΙ η 'Άκραι (δηλ. πέτραι)

ΕΙ",.

1.

~Yπo τα Π(}oπ-ύλα~σ, π!}ός

.'8.

τα -δπο Μaκeαίς πέτeaις σπήλαια Αι Β,

καθώρισε τέσσαρα σπήλαια (Άρχ. Έφημ.
εν τφ πίν.

1 =είκ. 1

1897

σελ.

1

έξ. πίν.

1- 4),

r.

Δ.

ών το εν (Α

ενθάδε) άνοιγόμενον είς την δυτικην πλευραν τού βράχου

ητοι εστραμμένον προς δυσμας καΙ άΒαθές, τα δε ετερα τρία Β, Γ, Δ, εν σειρ~
προς ανατολας αναπτυσG'όμενα, βλέπουσι προς βορράν. Έκ τούτων μόνον το Δ
το συνθετώτερον καΙ σηραγγωδες ητο αγνωστον είς την αρχαιολογίαν, ατε. κεκα
λυμμένον ύπο χωμάτων. ΠερΙ του σπηλαίου Α ουδένα συγκεκριμένον λόγον ποιεί
ται, ισως διότι ουδεμίαν λατρευτικην χρησιν αυτου αναγνωρίζει. Τούτο δε πιστεύω
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Ύπό τα προπύλαια τής 'Ακροπόλεως

καΙ εγώ, διότι αι ύποκείμεναι τού σπηλαίου «βαθμίδες» (ΚαΒβαδίας σελ. 26'

leading to this cave»

DΌοge,

Tlle ACfOpolis

οί

Athens

σελ.

6 - 7),

«Steps

εκτεινόμεναι

καΙ προς βορρα.ν της προσόψεως αύτού, δεν είνε κατα την γνώμην μου βαθμίδες
αλλα λείψανον λατομίας

μαρτυρούσης δλως αντιθέτως, δτι αληθώς το σπήλαιον

ούδεμίαν σημασίαν ~ιαΙ χρησιν λατρευτικην εΙχεν.
ΤΟ ετερον (Β εν τφ πίν.

1 τού ΚαΟΟαδίου καΙ εικόνι 1), το δυτικώτατον της

βορείας πλευρας, εβεβαιώθη, δτι εΙνε τού Άπόλλωνος τοϋ 'όπο Μακραϊς η Ύπα

κραίου' επειδη εύρέθησαν έμπροσθεν πολλαΙ πλάκες μαρμάριναι άνατεθειμέναι
ύπο τών εύόρκως άρξάντων εν τοϊς εννέα αρχουσι. Τών παλαιών πλακών τούτων
αι ~ωϊται σφζονται λαξευταΙ εις την οψιν τού σπηλαίου.

ΤΟ τρίτον σπήλαιονητοι το αμέσως επόμενον προς ανατολας (Γ εν τΌ εικόνι
κρίνει δ ΚαβΒαδίας (σελ.

σελ.

7)

ώς «Ο'όδεν παρέχον το αξιομνημόνευτον».

1)

Άλλ' εν

19 αποφαίνεται, δτι ή λατρεία τού Άπόλλωνος, δρμηθείgα εκ τοϋ ανατολι

κωτάτου τών τεσσάρων σπηλαίων, τού σηραγγώδους (ΔΔ'Δ" εν τΌ εικόνι) «εξε
τάθη καθ' απαντα τον χώρον τών Μακρών, δηλ. καΙ κατα τα σπήλαια Β καΙ Γ καΙ
τον προ τούτων χώρρν, δστις ούτω μετεΒλήθη εις ίερον τοϋ Άπόλλωνος» (ούτω

καΙ παρα

J ahn - Michaelis, Arx Athen. πίν. XVII). Έπειδη δε αμέσως κατωτέρω

όρθώς άποφαίνεται, δτι το σπήλαιον ΔΔ"Δ' παρεχωΡΙ1θη μετα τα Περσικα εις την

λατρείαν τού Πανός, θα άνέμενέ τις, δτι το σπήλαιον Γ παρέμεινεν εις την λα

τρείαν τοϋ Άπόλλωνος. ΚαΙ δμως αί άναθηματικαΙ πλάκες περιορίζονται μόνον εις
το γειτονικον προς δυσμας σπήλαιον Β, επιμελώς δ' αποφεύγεται Τι εξάπλωσις
αύτών εις το Γ, ακόμη καΙ οσάκις δεν είχον διαθέσιμον επιφάνειαν εν τφ Β· εχο

μεν τουλάχιστον κοίτην άναθήματος, ο-Ό «καταπεσόντος η εκβληθέντος» (Καβ6.
σελ.

14), εχαράχθη ή άναθηματικη επιγραψη τού αρχοντος Έρεννίου Δεξίππου

επ' αυτου του βράχου. Είνε περιττον να εξάρω, δτι ανδρες ώς δ Δέξιππος καΙ

οιοσδήποτε αλλος τών κατα καιρους εννέα αρχόντων δεν ησαν τόσον πτωχοί,
ωστε να φειδωλεύωνται κατα την ανάθεσιν τών καΙ αλλως ουχι δαπανηρών αλΜ.
πάντως δοξομανών τούτων αναθηματικών πλακών η επιγραφών. Ό σεΒασμος ο-Ότος
τών επιφανειών του σπηλαίου Γ, δπερ γείτον ον του Β καΙ ευκόλως δυνάμενον

να περιέλθη εις την κατοχην τοϋ Άπόλλωνος, καΙ αν άκόμη δεν ανηκεν άρχη
θεν εΙς αυτόν, αλλ' δμως δεν περιηλθεν, εχει άνάγκην ερμηνείας καΙ δικαιολογίας.
Προ του σπηλαίου Β, του καθιερωμένου εις τον Άπόλλωνα, εΌρεν ό ΚαΒ

Βαδίας τετράγωνον λάξευμα μήκ.

2.45, πλάτ. 2.00 καΙ βάθ. 0.10 - 0.05. Παραλαμ

6άνω τους άριθμους τούτους παρα τοϋ ΚαβΟαδίου, επειδη ανασκάψας κατα τον
παρελθόντα Ίούνιον

(1928)

το λάξευμα ε-Όρον τον σαθρον βράχον βεΒλαμμένον.

Δια της ανασκαψης μου ηθελον να βεβαιωθώ, αν ακριΒώς εχάραξεν δ σχεδιαστης
του πίν. 1 του ΚαΒΒαδίου το λάξευμα ώς σχηματίζον περΙ το βαθύτερον μικρότε-
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ρον τετράγωνον άβαθεστέραν κανονικην ώαν. Ό Καββαδίας δέχεΤαL τΟ λάξευμα

ώς κοίτην των, πελεκητών βεβαίως, λίθων βωμού' τούτο δε πιστεύω καί έγώ.
Άλλ' έν Φ δέχομαι, ότι το λάξευμα εΙνε κοίτη βωμού, άποκρούω όμως την
Ίνώμην τού Κα66αδίου, δτι ό βωμος άνήκει είς τον Πάνα. ~o Καββαδίας ώρμήθη

έκ των λόγων τού Εύριπίδου έν ''Ιωνι 936 «Κρ. ακουε τοίνυν' οΙσθα Κεκροπίας
πέτρας πρόσ60ρρον άντρον, ας Μακρας κεκλήσκομεν; Προ Οιδ', ενθα Πανος άδυτα
καΙ βωμοί πέλας». Κατα την γνώμην μου όμως οί λόγοι οίιτοι εΙνε ξένοι προς το
είρημένον λάξευμα' πρώτον διότι τούτο εϋρηται προ τοίί αντρου τού Άπόλλωνος

καΙ δεύτερον διότι πιθανώς ό βωμος τού Πα'\'ος δεν θα ήτο εντεχνον κατασκεύα
σμα, άλλ' αύτοσχέδιόν τι, σΙοι οί ύπο ποιμένων «χερμάσι τετυγμένοι" καί οί είκο
νιζόμενοι είς αττικα η κατα πρότυπα άττικα ποιηθέντα άνάγλυφα τών Νυμφών

δρχουμένων προ τοϋ σπηλαίου τού Πανος (πρβλ.
Έν τφ στίχφ

938

Jahn - Michaelis ε. ά. σελ..82).

τοϋ Εύριπωου οί βωμοι βωμός δεν εΙνε ανάγκη να νοηθώ

σιν ολοι ώς ανήκοντες είς τον Πάνα, νομίζω. ~o κρινόμενος βωμος λοιπον ανηκε,

πιστεύω, εΙς τον Άπόλλωνα, θα έπανέλθω δε κατωτέρω εΙς τον περΙ τούτου λόγον.
Άλλα καί προ τού απηλαίου Γ όλίγφ ύψηλότερον της είσόδου τού Δ ευρεν
δ Καββαδίας (σελ.
(είκ.

1,

1 γ)

διαμέτρου

15) ιιάκανόνιστον περιφερικον έν τφ βράχφ δρυγμα η
2.00 καΙ βάθους 1.90 - 2.65 περίπου, ο-δ τομην ίδε έν

γ" -γ)>>. Έκ της έκθέσεως

της άνασκαφης

σαφώς, αν το χάσμα εΙνε τεχνητον

11

τού Κα6βαδίου

χάσμα
πίνακι

δεν μανθάνομεν

φυσικον καί αν τα πληρούντα αύτο χώματα

ησαν κοσμογονικό. η αλ/α, τεθέντα ύπ' άνθρώπων, καί κατα τίνα χρόνον. Άλλ'
ανασκάψας το χάσμα έπείσθην, οτι ή περιφέρεια αύτού δεν εΙνε φυσικη

άλ/α

τεχνητή, ώιJτε τα έν αύτφ χώματα μόνον κοσμογονικα δεν ήσαν.
Το όρυγμα δεν άνήκει ουτε είς το αντρον τού Πανός, άφ' ού προς ούδεμίαν
είσοδον αύτου εχει άμεσον σχέσιν, κείμενον ύψηλότερον, ούτε εΙς το τού Άπόλ

λωνος, άφ' ούτινος χωρίζεται καί δι' οχθης βράχου. Άνήκει είς το άντρον Γ.
Τούτου όμως ούτως εχοντος, γίνεται δηλον, δτι το σπήλαιον Γ, προ τού
δποίου κατεσκευάσθη το τεχνητον τούτο δρυγμα, δεν στερείται σημασίας καΙ δη
καί λατρευτικης ίερότητος, άσχέτου πρός τον Άπόλλωνα, ού τα άναθήματα, ώς.

είπομεν έπιμελώς άποφεύγουσι να έκταθώσιν εΙς την έπιφάνειαν τών τοιχωμάτων
τοϋ περί
ρεστον

11

0-0

δ λό1'ος σπηλαίου Γ. "Ητο δε το σπήλαιον τουτο άλλοτε πετρηρεφέ

νϋν, διότι το τείχος της Άκροπόλεως φθάνει μέχρι του χείλους Πίς όρο

φης τού σπηλαίου, δπερ δεν θα συνέβαινεν, οχι μόνο" διότι δεν <'όθε ι προς τουτο
ούδεμία βία, η διότι θα ήτο φανερα ή έπισφαλης αύτη θεμελίωσις, άλλα καί διότι

οί κτίσται δυσχερώς θα είργάζοντο, αν δεν εΙχον πού να πατώσι. Έρωτάται νύν
τίς εΙνε ή σημασία, ή ίερότης, ό προορισμος καί ή χρησις του άντρου Γ καί έπο
μένως καΙ τού στρογγύλου όρύγματος γ.
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Ό Στράβων, 9,404 λέγει' «του "Άρματος τού κατα την Άπικήν, δ έστι περί
Φυλην ... έντεϋθεν δε ή παροιμία ... «όπόταν δι' 'Άρματος αστράψο"ll αστραπήν
τινα σημειουμένων των καλουμένων πυθαίστών, βλεπόντων ώς έπΙ το "Άρμα καΙ
τότε πεμπόντων την θυσίαν είς Δελφους ... έτήρουν δ' έπΙ τρείς μήνας, καθ' εκα
στον μήνα έπί τρε1.ς ήμέρας καΙ νύκτας, απο τής έσχάρας τον Άστραπαίου Διός

εοτι δ' αύτη έν τφ τεΙχει μετα~iι τον

HvfJotov

καί τού Όλvμπlοv».

ΤΟ περιφερικσν λοιπόν κατάγειον όρυγμα, τεχνητον ον o{ov εΙνε, ουδαμώς

άλλως δύναται να έρμηνευθίί η ώς ή έσχάρα."Αν τιρ ΔιΙ προσήκε βωμος μάλλον η
έσχάρα, δεν θα συζητηθίί ένταϋθα, άφ' ου ό Στράβων λέγει έσχάραν (πρβλ. Pauly-

Wissowa RE

άρθρ. A/tar σελ.

1664 έξ. 1667).

Θα εϊπω μόνον, δτι, δταν λέγωμεν

έσχάρα, δεν πρέπει να συγχέωμεν αυτήν προς τον βόθρον, διότι ή λέξις έσχάρα ζίi
καί σήμερον καί δηλοί το μαγειρικον σκεύος το τιθέμενον έπΙ της πυράς, ίνα
έπ' αυτού όπτηθώσι κατα τόν πρωτόγονον τρόπον κρέατα. Λέγεται δε έσχάρα καΙ
το σκεϋος, έφ' ου ανάπτει τις πυράν. Δεν ήτο δε δύσκολον να τοποθετηθή τοιαύτη
έσχάρα έπΙ τού όρύγματος, δπερ εΙνε βόθρος. Άλλα τότε το σπήλαιον Γ εΙνε ίερον

τιρ Δι~ εΙνε το Όλυμπιειον, ό δε Στράβων τοποθετών την έσχάραν, περΙ ής ζητεί
να άκριβολογήστι, μετα~iι τοϋ ΠυθΙου καΙ τοϋ ΌλυμπΙου, δεν άπομακρύνεται της
τοπογραφικης αληθεΙας, εί καί έμνημόνευσε, νομ(ζω, τοϋ Πυθ(ου ώς γνωστοτέρου,
ίνα φωτωτι κάλλιον τον αναγνώστην, άφ' ου μάλιστα πρόκειται περΙ πυθαϊστών.
Τοιαύτη έκδοχη εύρωκει στήριγμα παρα τφ Θουκυδίδτι ΙΙ,

15:

«τα γαρ

ίερα έν αυτή ήj Άκροπόλει καΙ άλλων θεών έστι, καΙ τα έξω προς τούτο τΟ μέρος
της πόλεως μάλλον ίδρυται, τό τε τοϋ Διος τοϋ 'Ολυμπίου καΙ το Πύθιον καΙ το
της Γης καΙ το έν Λίμναις Διονύσου ... '. Ό Dorpfeld (Athen.·Mitt. 1895 κ. ά-)
dπέδειξεν, δτι τα ίερα ταύτα πρέπει να ζητηθώσιν έγγυς της Άκροπόλεως, καΙ

έταύτισε το Π ύθιον προς το ίερον αντρον τού Ύπακρα(ου Άπόλλωνος.την άκρι6η
θέσιν τού Όλυμπι.ε(ου πλησΙον τού ΠυθΙου δεν ήδυνήθη να καθορΙστι. Άλλ' άν

το σπήλαιον Α δεν εΙχεν σντως ίερότητά τινα, ή δ' έρμηνεια τού ΘουκυδΙδου ύπο
τού Dorpfeld είνε όρθή, ώς δέχομαι, καΙ το κύρος τού Θουκυδίδου είνε ίσχυρόν,
ωστε να νικ~ τόν μικρον ένδοιασμόν, δν YEVVg. έκείνο το

<\6>,

έπί το 'Άρμα» τού

Στρά6ωνος, άν το σπήλαιον Β είνε το Πύθιον, τότε το Όλυμπίειον ουδεν άλλο
δύναται να είνε η το σπήλαιον Γ, το δε πρό αυτού όρυγμα εΙνε ή έσχάρα τού

ΆστραπαΙΟυ Διός. ΤΟ σπήλαιον Γ ήτο έπ'ι Στράβωνος γνωστον ώς ίερον τού
Πανός, (οστε το Όλυμπίειον δεν ήτο ανατολικώτερον αυτού, διότι ή έσχάρα τότε
θα ώρίζετο ώς μεταςυ τού Πανείου κα'ι τού ΌλυμπιεΙου κειμένη.

Ή έκδοχη αύτη συμφωνεί καΙ προς τόν τοπογραφικον δρισμον τού Στρά
6ωνος «έν τφ τεΙχει», έφ' δσον τείχος νορ.ίται το Πελαργικόν. Τούτο έσφζετο έν

καxΪl καταστάσει έπΙ Θουκυδίδου καΙ φαΙνεται., στι τιρ 423/2, ώς δηλοί το ψήφισμα
APXAlOAorlKON ΔΕΛΤιΟΝ 1929
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τού Λάμπωνος

(Dittenberger, S3tlloge3, 83),

άπήγοντο λίθοι έξ αύτοϋ, σφζομένου

προς Ν έν διαλύσει καί έΡΕιπιώδει καταστάσει καί έπΙ Λουκιανού (Άλιευς
Έπειδη δε δ Κρατίνος (άπ.

22)

47).

χαιρετίζει τον Πάνα ώς xatOtXOjjvta ~:ντoς τού

Πελαργικοϋ (<<πελασγικσν άργον έμ6ατεύων»),τούτον δ' άκολουθεί καΙ ό Λουκια
νος λέγων (Δίς καταγ.

δτι {<το ύπο τfj :4κeοπόλει σπήλαιον τούτο (το Δ'ΔΔ")

9).

άπολα6όμενος (δ Πάν) οίκεί μικeον ύπερ του Πελασγικού είς το μετοίκων ξυν
τελών», συνάγομεν, στι, άφ' ου το Πάνειον εκειτο έντός τού τείχους τού Πελαργι.
κοϋ, σφζομένου όπωσδήποτε έπί των χρόνων τού Λουκιανού, πολλφ μάλλον συνέ·
6αινε τοϋΤΩ περί τού 'Ολυμπιείου. Ούτω δ' έχοντος τού ζητήματος, σχεδον περιτ

τεύει ή "φιλότιμος προσπάθεια τού Koster (Das Pe/argikon 1909 σελ. 16 έξ.),
τούλάχιστον χάριν ήμων, να καθορίσl1 άκριβως το σημείον της έπαφης του Πελαρ
γικού καί τού τείχους της Άκροπόλεως ύπεράνω καί προς άνατολας τού άντρου
του Πανός. Έγω μάλιστα τείνω να πιστεύσω, δτι το Πελαργικον έτερματίζετό
που είς την όφρυν τού βράχου, δστις αποτελεί οίονεΙ το δάπεδον πάντων τ<ον
περι ών ό λόγος σπηλαίων, και δτι προς άνατολό.ς των σπηλαίων ό βράχος εχων
ποτε διάφοοον όψιν, άπετέλει αύτοφυα συνέχεια\' τού Πελαργικού μέχρι τού τεί
χους της Άκροπόλεως. Τοιουτοτρόπως άποδεικνύεται άκριβολογων ό Λουκιανός,

δτε λέγει «μικρον ύπέ!! του Πελαγικοϋ», δ δεν σ\ιμβαίνει, αν το Πελαργικον έξη
κολούθει κτιστον καΙ πρυς άνατολας καΙ ύπεράνω τού Πανείου

J.

Ή άνωτέρω γενομένη άπόδοσις των σπηλαίων δικαιώνει όλοσχερως τον

θουκυδίδην, δστις, παραλ.είπων τον Πάνα ώς νέηλυν ύπο Μακραίς, έπιμελως
παρατάσσει κατα τοπογραφικην σειραν τα μνημονευόμενα ύπ' αύτού παλαια ίερά,
άρχόμενος άπ' άνατολων
, καΙ λέγων πρωτον το Όλυμπίειον, δεύ1.ερον το Πύθιον,

τρίτον το ετι δυτικώτερον κείμενον προ της είσόδου της Άκροπόλεως ίερον της
Γης, τελευτών είς το δυτικώτατον καΙ άπώτατον άπο της Άκροπόλεως ίερον τού
Διονύσου τοϋ έν Λίμναις.

Ό άστραπαίος Ζεύς, ό αύτος το ΔιΙ στορπάφ της Τεγέας (Άeχ. ·Εφ. 1906,

63

έξ.• Afhιvq.-

είνε πιθανώς ό κεραύνιος Ζεύς, ό καταιβάτης (πρβλ.

1908, 400),

'Aex-

Έφημ.

175).

Ή έπιγραφη δμως «Διος καταιβάτου;ιο 1'1 εύρεθείσα έπί της 'Ακροπόλεως

(Άρχ. Δελτ.

1909, 115
1890, 143

έξ.

έξ.

Harrison Primitiv Afhens 59

JadeicII, Topogr. 255)

άλλα καΙ

Themis

δεν άνήκε~ νομίζω, εις τούτο

το ύπο Μακραίς ίερον τού Διός. Ό ύψηλος λόφος της 'Ακροπόλεως θα εΙχε δεχθη
,

Τό διά πωρίνων πλί~θων κ~ίσμα ~ό υπό τή\' Kλεψίiδρα\', όπερ ό

Dorpfled

(Athen. ΜΙΙΙ.

1897,479)

έρμηνεύεl ώς μέρος ~oσ Πελαρ'{':wii. {ιπολαμ6ά"ω ώ; δεξαμενή\' παλαιών χρό"ων (πρβλ. η"ς οπισθεν τής
βορείας πλειιράς ~ώ\' Προπυλαίι!)\' ~πί ηiς 'Ακροπόλεως), δεχομέ\'1]Υ ~ά ίίδα~α ~ης Kλεψίiδρας, α~"'α ;ιοαν
πάλαι πλείονα, όοο) πλείονα ιΊσαν Υ.αί τά χώμα~α ~ης 'Ακροπόλεως. Ό
Οέλει αίοτό έν μορφϋ Νυμφαίου χαί ιαuτU;ει πρό.; ~ό 'Ayλαίiρε,o\'.
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κατα καιρους πολλους κεραυνούς, ώστε οί ανθρωποι ηδύναντο μεθ' έκαστον ΤΟι
ουτον μετεωρολογικον φαινόμενον νο. ίδρύωσι και άνο. έν μικρον άβατον έν τφ
σημείφ της πτώσεως τού κεραυνού. Ύ ποθέτω λοιπόν, δτι και το τέχνυ όρυχθεν
όρυγμα τού Άστραπαίου Διός, δ βόθρος της έσχάρας, άποστενούμενος κάτω και
καταλήγων εΙς όξείας άνωμαλίας

11

έσοχο.ς (το σχέδιον είνε άδρομερες έν τούτφ

παρο. Kαββαδ~), τοιαύτην εχει την άρχήν, συμβολίζει το.ς άκτίνας τού πεσόντος
κεραυνού καί είνε ένηλύσιόν τι παλαιόν, ο\ι ενεκα ένετοπίσθη και f.τηρήθη προ
τού σπηλαίου και έν τφ σπηλαίφ ή λατρεία τού 'Ολυμπίου Διός. Έπειδη δ'

6

Ζευς ούτος, καταβας είς την γην, (!)κει έν αύτη, ητο αρα χθόνιος, έδέχετο θυσίας
δια βόθρου και έσχάρας.
"Αλλη τις λεπτομέρεια, προς ην ώφελει να στρέψωμεν την προσοχήν, είνε,
δτι, ώς λέγει

6

Στράβων, το.ς έκ τού"Αρματος τού Πάρνηθος άστραπο.ς έτήρουν

οί πυθαίσταΙ άπο της έσχάρας τού άστραπαίου Διός. Ή έπίκλησις αύτη τού Διος
είνε βεβαίως ίκανη δικαιολογία τού δτι έντεύθεν έτήρουν το.ς άστραπάς. Άλλα
πρόκειται περΙ της άποστολης της Πυθαtδος πομπης εΙς τον πύθιον Άπόλλωνα
των Δελφών, καΙ. παρο. την έσχάραν είνε το άθηναϊκον ίερον τού αύτού θεού. Θο.
έτήρουν άρά γε το.ς άστραπας έκ της έσχάρας, αν ό Άπόλλων δεν έλατρεύετο είς
το έγγύτατα, έν άμέσψ συναφεί~ κείμενον άντρον; ~H έσχάρα χωρίζεται άπο της

αύλης τού αντρου τούτου, τού Πυθίου, δι' όχθης βράχου ύψους μείζονος η κατα
έδώλιον έν τ<9 νοτίψ μέρει. ''Αν οί τηρούντες τας άστραπας έκάθηντο έπι της
όχθης τού βράχου

(6

Στράβων δεν λέγει άφετηρίαν τής κατοπτεύσεως το άντρον

τού Διός, καΙ δεν ύπάρχει καλύτερος τόπος μακρας άναμoVΗς πλησίον της έσχά~
ρας) καΙ. εβλεπον προς τον Πάρνηθα, εΙχον όπισθεν αύτών την έσχάραν και εμ
προσθεν έγγυς τον βωμον τού Πυθίου. 'Ακριβολογεί λοιπον ό Στράβων λέγων, στι

έτήρουν άπο της έσχάρας τού Άστραπαίου; Ό Εύριπίδης έν τφ "Ίωνι

283

λέγει:

'Ίων. Μαιιραί δε χώρος εστ' έκεί κεκλημένος;
Κρ.

T~ δ' Ιστορείς τoiίτo; ώς μ' dνέμνησάς τινος.

'Ίων. Tιμ~ σφε Πιίθιος dστραπα~ τε πιίθιαι;
Κρ. Tιμ~ γ' «τιμ" ώς μήποτ' ωφελόν σφ' ίδείν,
'Ίων. T~ δέ; οτνγείς σύ TOiί θεoiί τα φίλτατα;

Ένταύθα βλέπομεν τον "Ίωνα γινώσκοντα γενικώς τας Μακρας ώς ίερον

τόπον τοίί Πυθίου Άπόλλωνος, είς ον άποδίδει καΙ τας άστραπάς, ας καλεί
πυθίας, έν Φ ή Κρέουσα, χωρις νο. άποκρούη την άντίληψιν ταύτην τοίί "Ιωνος,
έντοπίζει είδικώς την μνήμην αύτης είς

\0 άντρον τού Πανος και εΙς την έν αύτφ

περιπέτειαν αίιτης. Δυνάμεθα νο. συναγάγωμεν έκ πάντων τούτων συγκεκριμένην

τινα είδησιν περί τής άκριβούς πίστεως τών πάλαι άνθρώπων ώς προς τας άστρα
πάς και περΙ τού άκριβοϋς τόπου της τηρήσεως αύτών; Το ζήτημα διασαφείται,
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αν παρατηρήσω μεν, ση το τετράγωνον λάξευμα του βωμου τού' Απόλλωνος δεν
εχει προσανατολωμον προς το ΠύθΙΟΥ αντρον, δεικνύον γωνίαν προς αύτσ ώς καΙ
προς το τού Διός. Είνε πιθα'νόν, δη ή δυσαρμοστία αύτη ήμβλύνετο η 'Ίφανίζετο,
οτε αί όροφαl των άντρων ήσαν άκέραιαι, άλλ' εΙνε έπίσης δυνατόν, δτι ό βωμος
ούτος έπίτηδες κατεσκευάσθη ούτως, ωστε άποκλειομένης της άποκλειστικης προ

σαρμόσεως αύτοϋ προς το Άπολλώνειον αντρον, να έπιτρέΠl1 την άπόδοσιν αυτού
τόσον εΙς τον Άπόλλωνα δσον καί είς τον Δ(α. Ό βωμος παραλληλίζεται προς το
σύνολον των σπηλαίων

ΒΓΔ. Ό Ζευς εΙνε

natIIQ του Άπόλλωνος, δμο6ώμιοι

θεοί είνε γνωστοί πολλοί, ένίοτε δε μη συγγενΕίς προς άλλήλους. Νομίζω λοιπόν,

στι ούδεν κωλύει να πιστεύσω μεν, οτι έν τii παρόδ<9 τοϋ μακρού χρόνου άπο της
λιθικης έποχης, είς ην δύνανται να άνέρχωνται αί σπηλαιώδεις αύται λατρείαι.. και
έν τη στενί'i λωρίδι των βράχων καΙ τοϋ προ αύτών χώρου έπηλθε συμφυρμός τ~ς
των λατρειων, άφ' ου μάλιστα πρόκειται ένταϋθα περΙ. θειον πατρος και' υίοϋ.
Πιστεύω προσέτι, ση παλαιοτάτ/ εΙνε ένταύθα ή λατρεία του Διός, προσετέθη δε
ύστερον

11 τού Άπόλλωνος, οτε ούτος γεννήσας τον '"Ίωνα έγένετο γενάρχης των

'Αθηναίων καί Ί<ί)νων (Αρποκρ. λ. 'Απόλλων πατρφος «τον δε 'Απόλλωνα κοινώς
πατρ<90ν τιμα/σι'\' οΙ Άθηναίοι

απο "'lωνΟζ»).

Κατωτέρω θα ίδωμεν το ζευγος

τούτο των θεών ήνωμένον πιθανως δις έν θρησκευτικί'ι

τελετίΊ δρκου άρχόντων

της πόλεως των 'Αθηνών.

2.

ΑΠΟΛΛΩΝ

Ο ΠΑΤΡΩΟΣ

ΚΑΙ Ο ΔΙΠΛΟΥΣ ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ

9

ΑΡΧΟΝΤΩΝ

Ό Καβ6αδίας άνασκάψας ύπο τας Μαχρας πέτρας, εlπεν έν Άρχ. Έφ.

1897

πράγματά τινα σχέσιν εχοντα προς το πολίτευμα των Άθηναίων, όρθότατα κατα

την γνώμην μου, άλλα μη τυχόντα της δεούσης προσοχης ύπο των μελετώντων
τας πολιτικας όρχαιότητας.

Ό ΚαΒ6αδίας εύρών τούς μαρμαρίνους πίνακας τους άνατεθέντας είς το

σπΥ'lλαιον τοϋ ' Απόλλωνος ύπο των διατελεσάντων έν τοϊς έννέα αρχουσι, παρα·
6άλλει (σελ.

21 έξ.) το χωρίον του Άριστοτ. Άθην. πολ. 55, 5 «δοκιμασθέντες δε
τούτον τον τρόπον, βαδίζουσι προς τον λίθον, έφ' ού τα τόμι' έστΙν ... άνα6άντες
δ' έπι τούτον όμνύουσι δικαίως αρξειν ... έντεϋθεν (δηλ. έκ τοϋ έν τίi άγορq.
λίθου, έφ' ού τα τόμιά έστι) δ' όμόσαντες, εις •Ακρόπολιν βαδίζουσι καΙ πάλιν
έκεί ταύτα όμνύουσι καΙ μετ&. ταυτα είς την άρχην είσέρχονται-. (πρβλ. Πολυδ.

8,86).

Άλλα τί σημαίνει έδω ή Άκρόπολις; 'Άνευ των άνασκαφών του Κα66α

δίου καΙ της έρμηνείας αυτων ύπ' αύτου θα έπίστευέ τις, δτι οϊ κληρωθέντες 9
άρχοντες και δ γραμματευς αύτών εδιδον τον δεύτερον δρκον επάνω εις την

Άκρόπολιν, έν

<9

κατ' άλήθειαν τούτο έγίνετο μεν είς την Άκρόπολιν (και αί
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Aκρolιόλε~

ι αλλ' εξω τού τείχους αύτης. την διασάφη

σιν ταύτην δέχονται πάντες, δσον γινώσκω, οί έρμηνευταί των έρειπίων των
'Αθηνων, άλλ' αγνοούσιν
την

6'

εκδοσιν, την τού

or της
1912.

Άθηναίων πολιτείας, έν οίς καί Ιό

Sandys

είς

Παραπέμπων χάριν των λεπτομερειών είς το αρΘρον τού Κα66αδίου; έπι
θυμώ να προσθέσω τα έξης περί τού ;π:ρώτου όρκου των
δεύκης

8, 86

9

άρχόντων: Ό Πολυ

(κατα τον 'Αριστοτέλην 'Αθ. π. ε. ά.) λέγει περί τού πρώτου δρκου

«ώμνυον δ' ουτοι πeός τΥ βασιλείq> στο{i έπΙ τού λίθου:. κλ. Άλλ' fι βασίλειος
στοα εϋρηται έν στενή έγγύτητι προς τον ναον τού Πατρ<90υ Άπόλλωνος τον έν
τfι άγορ<!- τού Κεραμεικού. Άληθώς δ Παυσανίας
Κεραμεικον περιγράφει «πρώτην

. ..

1, 3, 1

έξ. είσελθων είς τον εσω

έν δε~ι~ καλουμένην στοαν βασίλειον:. καΙ

«πλησίον» άνδριάντας τού Κόνωνος, τού Τιμοθέου καί τού Εύαγόρου'

«IVTavi}a

εστηκε Ζευς όνομαζόμενος 'Ελευθέριος καί βασιλεύς Άδριανός... ,» «Στοα δε
οπισ-δ-εν φκοδόμηται γραφας έχουσα.... '» «Ταύτας τας γραφας Ευφράνωρ εγρα
ψεν Άθηναίοις, καί πλησίον έποίησεν έν τ4' να':!' τον 'Απόλλωνα Πατριρον έπί

κλησιν. Πeό δέ του νεω τον μεν Λεωχάρης, ον δε καλοϋσιν Άλεξίκακον, Κάλα
μις έποίησε:t.

ΟΙ τοπογραφούντες κατα τους λόγους τούτους τού Παυσανίου δέχονται
συνήθως, δτι μετα την βασίλειον στοαν ήκολούθει έν τfι αυΤΪi γραμμΊi πρώτον ή
έζωγραφημένη στοα (τού 'Ελευθερίου Διος) καί επειτα ό ναος τού ΠατρΙΡου
Άπόλλωνος τούς δ' άνδριάντας καΙ ταγάλματα, ατινα όρίζει δ Παυσανίας ώς
«πλησίον», _ένταύθα», κείμενα, τοποθετούσι πλησίον μεν άλλ' έμπeός των είρη
μένων οίκοδομημάτων έν γραμμΊi συνεχεί. Τοιουτοτρόπως μεταξυ της Βασιλείου

στοάς καί τού ναού τού Πατρψου 'Απόλλωνος παρεμβάλλεται ή στοα τού Έλευ
θερίου Διος άπομακρύνουσα αυτα άπ' άλλήλων. Κατα την έρμηνείαν ταύτην είς
το «οπισθεν» δεν άπεδόθη άξιόλογός τις διακριτικη σημασία. Έδέχθησαν, δτι είνε
πολύ καλη τοπογραφικη περιγραφη να λέγιι τις, οτι όπισθεν δύο αγαλμάτων (τού

Διος καΙ τού Άδριανού)ητοι (πρβλ.

J ndeicll 29752996) δύο μικρών σχετικώς μνη

μείων κείται μία στοα ητοι μέγα τι οίκοδόμημα ευδιάκριτον καθ' αύτσ καΙ κατ' άκο
λουθίαν εύλόγως πρώτος άλλ' άτόπως δεύτερος δρος τoπoγραφικi'jς συγκρίσεως.

Εί καΙ εΙνε άκαιρον να ριψoκινδυνfj τις τοπογραφικας γνώμας περι. τού
μέρους τούτου, οτε έπίκειται ή άνασκαφη αυτού, άλλ' δμως προτείνω αλλην τινα
κατάταξιν: οταν δ Παυσανίας λέγιι, δτι πλησίον της βασιλείου στοίϊς ήσαν οί
άνδριάντες καΙ το άγαλμα τού Διός, δεν έννοεί άναγκαίως εμΠt!οt1'l}>εν της στοάς

,

ΠQ6λ. Άνθολ. Πλαν.

ναίοι Πανα 'fQOπαιοφόρον"

IV, 259

.Πέτρης έκ ΠαQίης με π6~,,, "ι:ιτά Πι:ι~λCΊ&o,"

ενθα νοείται το υπό Μα>ςραίς Πάνειον.
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το πλησίον δεν δηλοί τοπικην σχέσιν μόνον ΜΙ πάντοτε προς εμπροσθεν- δυνά
μεθα λοιπον να δεχθώ μεν, δτι ταύτα εκειντο πλησίον αλλα παραπλεύρως

της

στοάς εν γραμμπ τινι παλαιάς οδού καταλυθείσης τον ε' αιώνα καΙ δτι ή άλλη
στοα ή τού 'Ελευθερίου Διός, κειμένη οπισΙ}εν, ητο αληθώς ο'δ μόνον οπισθεν
τού αγάλματος η καΙ τών ανδριάντων, αλλ' εν ηνι βαθμφ η εν τινι εννοίq. οπισθεν

και παραλλήλως (πρβλ. Άρποκρ. λ. Βασίλειος στοα) καΙ της βασιλείου στοάς,
κτισθεισα δε διέκοψε η παρέτρεψε την παλαιαν εκείνην προς δυσμας οδόν. Οϋτω

[ο]

Λ,Θ<>:!: 01"κον
Εικων

2.

μετα την τάξιν τών πλαστικών τούτων εργων, ατινα καΙ εις άπλην γραμμην θα
Ύιδύναντο να διαταχθώσιν, εκειτο πλησίον ο ναος του Πατρφου Άπόλλωνος,

ωστε να εχ&μεν την σχηματικην διάταξ~ν ώς εν εΙκ. 2, εν

iI

το άγαλμα του Διος

ηδύνατο βεβαίως να εύρίσκεται εν άλλη σχέσει πρός τε τα οικοδομήματα καΙ τους
ανδριάντας και τον δρκιον λίθον Ι, αλλα καΙ δ προσανατολισμος τών οικοδομημά

των ουχι εντελώς παράλληλος, αφ' ο'δ ή κλιτυς του αγοραίου Κολωνού, παρ' ην
αναπτύσσονται, δεν εΙνε εν ευθείq. γραμμΠ.
ΠερΙ τού δη ο ναος του Πατρφου

πλησίον της βασιλείου στοάς εχομεν

9 άρχοντες) προς τί} βασιλείφ ot0C!1 έπί τού
55, 5 'έφ' ou τά τόμι' έστίν,) πρΟλ. καί ΆΟ. πολ. 7,5. 3, 3.
Πλάτ. Φαίδρ. 255 Δ. "Ορα καί Sandys έν 'Αρ. 'Λθ. πολ. 7, 5.
.
J

Πολυδ.

fjtu

8, 86

«ωμνυον δ' ουτοι (οί

ταμ,εία (Άριστοτ. ΆΟ. πολ.
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25.

95

Ύπο τα προπύλαια της 'Ακροπόλεως

ενδειξιν καΙ εκ του τόπου της ευρέσεως του άγάλματος τού Άπόλλωνος (δρα

Άρχ. Δελτ.

1916 παράρτ. σελ. 80 εΙκ. 4. Κουρουνιώτη, ΆνασκαφαΙ των άρχαίων
9. Σ. Παπασπυρίδη Gnide dn Musee national σελ. 82 άριθ. 3573.
Πρβλ. Lippold, Kopieen σελ. 278). τουτο ευρέθη τφ 1907 παρ α τα ερείπια, ατινα
δ Dorpfeld άπέδωκεν εις την βασίλειον στοαν σ ndeich σελ. 296 εΙκ. 37) καΙ εικο
Άθηνων εΙκ.

νίζει τον Άπόλλωνα ως Κιθαρφδον 11τοι πατρφον, πιθανως τον του Ευφράνορος J.
Έγω δεν πιστεύω, δτι ή βασίλειος στοα ευρέθη, ίσως ήτο βορειότερον, δτε το
άνασκαφεν ναόσχημον κτήριον ενδέχεται να είνε ό ναος τού Άπόλλωνος· Άλλ'
δ,τι αν δήποτε δεχθΌ τις, ευλογόπερον είνε, δη το βαρυ τούτο γλυπτικον εργον

ήλθεν εις ην θέσιν ευρέθη, εγγύθεν JίOθεν μάλλον η μακρόθεν. Θα ηρχετο δε μα
κρόθεν, αν αί στοαΙ παρετάσσοντο εν μι~ γραμμη.
~Aν νύν μεταξυ της βασιλείου στοάς καΙ τού ναού θέσωμεν τον λίθον, εφ' ο'δ

ωμνυον οί

9

άρχοντες, τότε ό λίθος ο'δτος θα κείται μεν «προς τη βασιλείφ στo~»

(δχι λοιπον 11"01"

de Halle,

ως έρμηνεύει ό

Judeich Topogr. v. Athen.

σελ.

298),

άλλα θα κείται ωσαύτως προς τφ ναφ τού Πατρφου Άπόλλωνος, ώστε να μ1}
φαίνηται παράδοξον,. πως επι τού λίθου τούτου ωμνυον να αναθέσωσι τφ Άπόλ

λωνι ισομέτρητον ανδριάντα χρυσούν, αν δεν άρξωσι καλως. Ό λίθος ο'δτος δύνα
ται να είνε βωμος τού Πατρφου Άπόλλωνος κείμενος ουχι προ τού ναού άλλ' εν
λοξϋ προς αυτον σχέσει, ώστε να επιτρέπηται εις τον Πολυδεύκην να άγνοϋ την
σχέσιν λίθου καΙ ναού καΙ να όρίζτι, δη «ώμνυον

...

προς τη βασιλείφ στo~ επι

τού λίθου» κλ."Αν ό βωμος εκειτο εν ~taVOVLxfi σχέσει προς τον ναόν, o'lΊδ' δ
Πλούταρχος Σόλ.

25

θα έλεγεν άπλώς, δη ό λίθος ήτο «εν τΌ άγoρ~». υο τι δε

άληθως ήδύνατο ό λίθος να είνε βωμός, συνάγεται εκ των λόγων τού 'Αριστοτέ
λους Άθ. πολ.

45,

δα «βαδίζουσι προς τον λίθον εφ' ο'δ το τόμι' εστΙν

...

άναβάν

τες δ' επι τούτον όμνύουσιν». Δεν δυνάμεθα να δεχθωμεν, δτι ενταύθα πρόκειται
περl αμόρφου τινος λίθου η περί τινος κοινού κύβου, εφ' ο'δ

2

καΙ τα τόμια ησαν

και οί άρχοντες άνέβαινον αναζητοίίντες τόπον, ϊνα πατήσωσι τους πόδας αύτων

παραμερίζοντες τα τόμια

1

11

πατούντε κυριολεκτικώς επ' αυτων (πρβλ. Δημοσθ.

23,

Το μαρ-μ,χρινον το;;το εργον εί"ε ύπερφυσικο;; μεγέθους καί, παρ α τας βλά6ας και κολ06ώσεις, ας

ύπέστη, είνε σπουδαιόταΤΟΥ καί καθαρωτάη1ς εργασίας. Τον προς αύτο θαυμασμόν μου εξέφρασα εν διαλέξει
μου τφ

1910 έν τίi άρχαιoλoγικfι έταιρείq. ταυτίσας αύτο προς τον Άπόλλωνα τού Εύφράνορος, άνέγνωσα

δε με τόσην ευχορίστησιν τους βραχείς περι αυτου λόγους το;; Κουρουνιώτου (έ. ά,), με οσην εκπληξιν είδον
άλλους άλλων λόγους παραπέμπσντας το έργον εΙς τους ρωμα'ίκους χρόνους. "Η τόλμη εσχάτως περι την

~ξαρσι\' των ρωμα'ίκών χρόνων έν τΌ τέχνη είνε τόσον μεγάλη, ώστε πρέπει του λοιπου άκούοντες περί ει!"
γων ρωμαϊκών να ύποπτεύωμεν, μήπως πρόκειται περι καλλίστων κλασσικών Βργων, ίσως δε '),αι άντιθέτως.

, "Ο \Vilamo\vitz Arist.

11.

Ath. 46 εξ. προτιμq. fιψ' Φ και δέχεται τα τόμια έφ' Ο:παξ άλλά προς διη

νεκή καθιέρωσιν τεθέντα ύπο τον λίθον ώς τά ίερά τα τιθέμενα Υυν είς τήν άγίαν Τράπεζαν τών ορθοδόξων
ελληνικών εκκλησιών.
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68). Ό λίθος κατά 1ην γνώμην μου ητο μεν μονόλιθος, άφ' ού ένικώς παραδίδεται
άλλ' ώς οΙ βωμοί πάντες, βωμος ών καΙ αύτός, άπετελείτο έκ δύο κυρίως μερών,
(ί)ν το μεν ήτα ώς συνήθως ή πρόθυσις, έφ'

f\v ανέ6αινον οΙ ίερείς Τι ίσως καΙ οΙ

όμνύοντες, το δε ή έσχάρα, ένθα ήτο το πϋρ Τι εκειντο τά τόμια. ΟΙ όμνύοντες λοιπόν
ανέβαινον εΙς τον άνα6αθμσν tής προθύσεως [iΊ είς την κορυφην τού δλου λίθου).

Ό λίθος δε ούτος ήδύνατο να είνε κοινος βωμος τοϋ Άπόλλωνος καΙ τού
πατρος τούτου, τού Διός, μεθ' ού ό 'Απόλλων άπετέλει, ώς παρετήρησεν ό

DOrp.

feld (Athen. Mitt.

:χχ

α') ύπο Μακραίς,

6') έν τϋ dyoQg τού Κεραμεικού, περί ής ό λόγος ένταίιθα

1895),

ζεύγος λατρευτικόν έν Άθήναις είς τρεΙς τόπους

καΙ γ') παρό. τον ~lλισσόν. Εϊδομ.εν δε καΙ ύπσ Μακραίς τον βωμον τού Πυθίου
κείμενον προ αυτού λοξώς, ώστε να δύναται να άνήκυ εϊς τε τον 'Απόλλωνα καΙ
τον πατέρα Δία. ΚαΙ ό έν ήj άγoρ~ δε λίθος ητο κατα την έμην έκδοχην έν τοπικη
σχέσει καΙ προς το ίiγαλμα τού 'Ελευθερίου Διός.

ΟΙ όμνύοντες λοιπον εΙς τον βωμον τούτον ωμvυoν τΟν Πατρφον τών 'Ιώ
νων θεον 'Απόλλωνα, ού ή λατρεία εΙχε μετατεθη εΙς τον Κεραμεικον κατα τον ε'
αία/να πιθανώς, χωρΙ; όμως να σ6εσθη καΙ υπο Μακραίς. Δια τούτο δ όρκος έπα
νελαμβάνετο καΙ, έκεί έν τφ παλαωτάτφ υπο τούς σπηλαιώδεις, τσυς πετρηρεφείς
βράχους, Ιερψ, κατα τους λόγους τού Άριστοτ. Άδ. πο.ι

55, 5 «έντεϋθεν δε

(δηλ. έκ τής αγοράς η τού όρκίου λίθου) όμόσαντες, εΙς Άκρόπολιν βαδίζουσιν
καΙ πάλιν έκεϊ ταυτά όμνύουσι».
-Επειδη την δικαστικην η ίiλλην έξουσίαν τών παλαιών αρχόντων είχον μοι

ρασθη οΙ ήλιασταΙ καΙ ίiλλoι αρχοντες, είνε πιθανόν, ότι όχι μόνον οΙ διαιτηtαΙ
άλλα καΙ ούτοι ώρκίζοντο έπί τού όρκίου λίθου είς τον Πατρφον Άπόλλωνα,

άφ'

0'0

καΙ πρό πάσης δίκης (πρ6λ. Πολυδ. 8, 122) ωμνυον είς αυτόν, καΙ πάς δε

Άθηναίος δι Όρκου είς τον Άπόλλωνα έ6εβαίου τα λεγόμενα (Άριστοφ. Άχ. 59.

νεφ. 272). ΠερΙ τών διαιτητών ώς καΙ περΙ των μαρτύρων λέγει ό Άριστοτέλης
ε. ίi.

55, 5. ΠερΙ τών στρατηγ(ί)ν ό Wilamowitz (Ar/stot. u. Ath. τ, 469) φρονεί,

ότι ωμνυον έ..-ι:ί της Άκροπόλεως "μεταξύ τού εδουι; καΙ της Τραπέζης» (Δέίν. 3,
2)' θα ένόμιζον, ότι εΙνε δυνατον ό τοπογραφικος ούτος όρισμος να προσαρμοσθη
προς τόν έν zfι ciyoQg τόπον, περΙ

0'0

ό λόγος, άφ' ου Άκρόπολις μεν δεν μνημο

νεύεται υπο toii Δεινάρχου, τράπεζά τις δε δεν είνε άδύνατον να υπηρχε παρα τον

όρκισν λίθον, ώστε Ούτος να κείται μεταξύ αυτής καΙ τού αγάλματος τού Διός.
Άλλα δεν δύναμαι να ίσχυρισθώ, ότι έν Άθήναις ή~ύνατό τις άορίστως να λέγυ
το εδος περΙ αγάλματος ίiλλoυ η της Άθηνάς. <Ότι' δε οΙ βουλευταΙ ώμνυον τον
κοινον βουλευτικσνόρκον πρός τφ λίθφ, δύναται να συναχθfi έκ τού Πλουτ. Σόλ.

25.

Ούτως έφάνη, ότι καΙ ό πρωτος όρκος των άρχόντων καΙ δ δεύτερος έδί
δοντο πιθανώς έπί βωμού κοινού τφ ΔιΙ καΙ τφ Άπόλλωνι. Ό λόγος εΙνε ευνόη.
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'Υπό τα προπύλαια τη.; ·ΑΚQοπόλεα/Ι;

τος: αν δηλ. δ 'Απόλλων, γεννήσας τον ·Ίωνα τον γενάρχη ν τον 'Ιώνων καΙ έnO
μένως καΙ τών 'Αθηναίων, έτιματο παρ' αύτοίς ώς πατρφος, δ Ζεύς όμως ην

πατηρ τοϋ Άπόλλωνος. Οί φέροντες το όνομα τοϋ "Ίωνος έτίμων τον πατέρα καΙ
τόν πάππον αυτοϋ όμοϋ, ΕΙδικώς παρά τοϋ Άπόλλωνος ώς άμέσου προστάτου
τοϋ γένους τών 'Ιώνων έλάμβανον την άρχην οΙ

9

άρχοντες. εΙς τούτον κυρίως

ώμνυον, δτι καλώς καΙ δικαίως θα αρξωσι καί, αρξαντες ούτω, είς τοϋτον ανέθε
τον τας στεφανηφόρους μαρμαρίνας πινακίδας ώς τεκμήριον, δτι ετήρησαν τον
δρκον. Άλλ' αν αΙ πινακίδες έκείναι μνημονεύωσι μόνον τοϋ Άπόλλωνος, σμως

κατά την δοκιμασίαν πας κληρωθεΙς είς τους

9

άρχοντας έπηρωτατο «εΙ εστιν

αυτφ 'Απόλλων πατρφος καΙ Ζευς έρκείος καΙ πού ταύτα τα Ιερα έστΙν» (Άρι~
στοτ. Άθ. πολ.

55,3,

πρβλ. Πολυδ.

Δημοσθ.

8, 85.

57, 54. 67.

Δείναρχ. καΙ 'Υπε

ρείδ. παρ' Άρπ. λ. ερκειος Ζεύς).

Έν παλαιοίς χρόνοις, οΙ έννέα άρχοντες θα ώμνυον μόνον ύπο Μακραίς,
αλλ' αφ' στου έσχηματίσθη

yl

άγορα τού εΙ αίώνος καί έκτίσθη δ έκεί ναος τού

Π ατρφου Άπόλλωνος και ή σ10α τού Έλευθερίου Διός, εδίδετο σρκος καΙ έκεί,
καΙ μάλιστα πρώτον εχεΙ Διατί τούτο;

CΥποθέτω, στι ό πρώτος ορκος εχει σχέσιν προς τον τόπον της κληρώσεως
τών

9

άρχόντων. Ό 'Αριστοτέλης

'Ai::I.

πολ.

62, 1

βεοαιοί, στι έπΙ τών χρόνων

αύτοϋ αΙ κληρωταΙ αρχαΙ δι'[lρούντο είς δύο κατηγορίας, καΙ οΙ μεν ανήκοντες είς
την έτέραν έκληροϋντο εν τφ Θησεί<ρ, οΙ δ' άνήκοντες εΙς την αλλην καΙ κληρού

μενοι συγχρόνως έν τίj αύτη ήμέρl!- μετό. τών
Άθηνών εκληρούντο. Ό Αίσχίνης
ται

(=

οΙ

9

3, 13

9 αρχόντων δεν λέγεται πού τών

λέγων περΙ τών άρχων «ας οί θεσμοθέ

άρχοντες) αποκληρούσιν έν Θησείφ, κάκείνας ας δ δημος είωθε χει

ροτονείν εν αρχαιρεσίαις» άντιδιαστέλλει τας χειροτονητας προς τας κληρωτός
άρχας καΙ όρίζει περΙ τών δευτέρων ενα τόπον κληρώσεως, το Θησείον, Ύπάρχει
λοιπον περΙ τών κληρωτών άρχών διαφωνία μεταξiι συγχρόνων ανδρών τού 'Αρι
στοτέλους καΙ τού ΑΙσχίνου' ό δε

WilaU10witz (Arist. uud Athen

Ι

203)

προς έξή

γησιν της διαφωνίας ταύτης δέχεται έξ άνάγκης πλάνην τού ρήτορος η άμέλειαν
αυτού περΙ την ακριβολογίαν, δ δεν δύναται να ρηθίj περΙ τοϋ Άριστοτέλους.
'Έχομεν λοιπον κατα τον Άριστοτέλη δύο τόπους κληρώσεως άρχόντων, δηλ. το
Θησείον καΙ αλλον ενα, αγνωστον. 'Εν τούτφ έκληροϋντο καΙ οΙ ~ννέα αρχοντες.
Νομίζω λοιπόν, στι άληθώς οΙ έννέα αρχοντες δεν έκληροϋντο έν τφ Θη
σείφ, ώς θα συνηγε τις εκ τοϋ ΑΙσχίνου,
όρκος προς τη βασιλείφ

otog,

·0

λόγος δέ, δι' ον έδίδετο ό πρώτος

εΙνε χατα την γνώμην μου, δτι ή κλήρωσις έγίνετο

έδώ που κατα το βόρειον μέρος της άγοράς τού Κεραμεικοϋ καΙ δεν ήδύναντο
ναπέλθωσιν έκ της γειτονίας τοϋ Πατρφου Άπόλλωνος, χωρΙς να προσέξωσιν
ω'Jtον προσηκόντως αν δ' άληθώς, ώς πισtεύω και έγώ, Θησείον δεν εΙνε ό σφζόAPXAΙOAorIKO~ .iEA'I'ION 1929
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μενος ναός, το 'Ηφαίστειον, άλλ' άλλο τι ειψυ Ιερον προς ΒΑ που του 'Αρείου
πάγου, δεν δύναται να λέγη ακριυη ό Αισχίνης, μόνον εκείνο το Ιερον παραφέρων
ώς τόπον κληρώσεως αρχόντων, επειδη εκείνο ητο μακραν του ναου του Πατρφου

Άπόλλωνος καΙ της βασιλείου στο ας, εγγύτερον δ' ϊσως προς τας Μακράς. Ό
Αισχίνης προσέσχε, φαίνεται, τον νουν εις τους αρχοντας τους κληρουμένους εν
τφ Θησείφ, ο'ίτινες ησαν πολυπληθέστατοι, καΙ τούτους αντιδιαστέλλει προς τους

χειροτονητούς οΙ εννέα αρχοντες καΙ αΙ μετ' αυτων κληρούμεναι συναρχίαι ησαν
ολιγάριθμοι καΙ ηδιαφόρησε προς αυτούς.

Που λοιπον εγίνετο ή κλήρωσις των

9

αρχόντων; Ό μόνος πιθανος τόπος,

νομίζω, εΙνε ή βασίλειος στοά. 'Εκ του [Δημοσθ.]

25, 23

(πρβλ. Άρποκρ. λ. απ ε

σχοινισμένος) γινώσκομεν, οτι το εσωτερικον αυτης εχρησιμοποιείτο προς άνάγ

κας της πολιτείας, ητοι οτι ενταυθα συνήρχετο περισχοινιζομένη ή βουλη ή εξ
Άρείου πάγου καΙ θα ητο βεβαίως ή βασίλειος στο α προσιτη καΙ τφ δήμφ εν
πάση ανάγκη, αφ'

oiJ

ό Άριστοφ. Έκκλ.

684

έξ. σκέπτεται περΙ αυτης ώς έστια

τορίου παραλλήλως προς άλλας κοινης χρήσεως στοάς. 'Η αναγραφη δε καΙ τήρη
σις των κύρβεων καΙ άλλων νόμων εν τη

Gtoq.

ταύτη προϋποθέτει το δυνατον της

αναγν(οσεως αυτων ύπο του δήμου, κατ' ακολουθίαν δε καΙ είσοδον αυτου εις την
στοάν. ~Hτo λοιπον λίαν ε1Jλογον να γίνηται ενταυθα ή κλήρωσις των αρχόντων
προ των παλαιων καταστατικων νόμων, συς οΙ άρχοντες ώμνυον να τηρωσι. Τοι
αύτη δε οργάνωσις προϋποθέτει παλαιους χρόνους, οτε δηλ. οΙ

9

άρχοντες διεχεί

ριζον ακόμη μεγάλην εξουσίαν καΙ ησαν ή σπουδαιοτάτη πολιτικΎ] συναρχία. Άνή
κει δ' ή βασίλειος στοα εις παλαιους χρόνους, αφ' ου κατα τον Άριστοτ. Ά'Ι'}.
πολ.

7, 1

ύπηρχεν ηδη επι Σόλωνος.

Οϋτω κληρωθέντες οΙ

9 αρχοντες εν τη βασιλείφ Gtoq., δεν ηδύναντο να

απέλθωσι, χωρΙς να προσέξωσι τον εγΥυς ναον του Πατρφου Άπόλλωνος καΙ τον
πλησίον Ιστάμενον Δία καΙ ώμνυον προ αυτων την τήρησιν των παρακειμένων

νόμων, πρΙν άνέλθωσιν εις το πανάρχαιον ίερον αντρον το καθιερωμένον εις τους
αυτους θεους ύπο Μακραίς, 'ίνα επαναλάβωσι τον ορκον κατα το παλαιον έθος.

3.

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ

ΕΡΕΧΘΕΩΣ

Το ακανονίστως περιφερικον βαθυ ορυγμα, δ εϊδομεν προ του σπηλαίου Γ
ύπο Μακραίς καΙ ήρμηνεύσαμεν ώς τΎ]ν εσχάραν του αστραη;αίου Διός, ό Καββα
δίας έρμηνεύει αλλως στηριζόμενος δηλ. εις τον Ευριπ. 'Ίων.

281:

'Ίων. Πατέρα δ' αληθώς χάσμα σον κρύπτει χθονός;
Κρ.

Πληγαι τριαίνης Ποντίου σφ' απώλεσα\'.

'Ίω\,. Μακραι δε χώρός εστ' εκεί κεκλημέ\'ος j
Κρ.

TL

δ' ιστορείς τόδϊ' ως μ' ανέμ\'ησάς τινος.
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<Υπο τα προπύλαια της 'Ακροπόλεως

αποφαίνεται εν :4ρχ. Έφημ.

1897 σελ. 15 και 24, δη το χάσμα τουτο δύναται

να εκληφθη ώς ό τάφος του Έρεχθέως φονευθέντος ύπο Μακραίς δια πληγων
της τριαίνης του Ποσειδωνος. την ερμηνείαν ταύτη ν τού χάσματος και την εφαρ

μογην του κειμένου τού Ευριπίδου εδέχθησαν πολλοΙ (π. χ. J ahn - Michaelis Arx
σελ. 3 Να 18 Jndeich σελ. 271 κ. α.), αλλοι παρασιωπωσι (π. χ. Petersen, HalTison) καΙ μόνος, δσον γινώσκω, δ Escher εν Pauly - Wissowa R.E. αρθρ. Erechthens σελ 408 ρητως αποκρούει την τοποθέτησιν τού τάφου του Έρεχθέως
ύπο την Άκρόπολιν. Άλλα και ο-{;τος δεν λέγει, διατι δεν δέχεται Τ11ν γνώμην τού
Καοοαδίου' δεν εξηγεί δηλ, αν αποκρούει την μαρτυρίαν τού Ευριπίδου, πιστεύων
εις αλλας εγκυροτέρας, η αν αποκρούει την ύπο του Καοβαδίου διδομένην ερμη
νείαν των λόγων του Εί1ριπίδου.

Δια τούτο θα ε'ίπω',την γνώμην μου, ελπίζων να πείσω, δτι ουδεμία ύπάρχει

απόδειξις, δτι δ Έρεχθευ~>εφoνεύθη η ετάφη ύπο Μακραίς. ΤΟ ζήτημα εξαρταται

εκ της ορθης ερμηνείας τo'~'Eυριπίδoυ.

Κατα. τον ΥΙωνα του Εύριπίδου ή Κρέουσα 11 θυγάτηρ τού Έρεχθέως ελθούσα
εξ 'Αθηνίδν εις Δελφους QvvavttXtat μετα τού ΥΙωνος, δστις ερωτ~ αυτην ποίον
είνε το όνομα αιιτης, του πατρος και της πατρίδος. Μαθων δ' ο-{;τος ταύτα καΙ

γνωρίζων αλλα τινα περΙ Έρεχθέως, ανερωτ~ την Κρέουσαν, αν αληθως ο πατηρ
τού Έρεχθέως 'Εριχθόνιος, ό πάππος δηλ. της Κρεούσης, είχε γεννηθη εκ της Γης
καΙ ανατραφη ύπο της ,Αθηνας καΙ αν αληθως αυτη είχε παραδώσει το βρέφος

είς τας θυγατέρας τού 'Ερεχθέως προς φύλαξιν' βεβαιούμενος περΙ τούτων, ερωτ~
προσέ-;;ι ό ΥΙων, αν αληθως αι κόρα ι -

άδελφαΙ της Κρεούσης -

ηνοιξαν παρα

την διαταγΎlν της Άθηνας το κιβώτιον, εν Φ ήτο το βρέφος καΙ αν δ Έρεχθευς
εφόνευσε τας τρείς θυγατέρας του δια τούτο καΙ πως εσώθη ή τετάρτη, ητις ητο
αύτη αυτη ή Κρέουσα. Μαθων καΙ ταύτα ερωτ~ εν συνεχείιι. (στ.

281)

δ 'Ίων:

«Πατέρα δ' αληθως χάσμα σον κρύπτει χθονός;

ανευ δε ταραχης ίδιαζούσης ciJIaVL(i ή Κρέουσα:
«Πληγαι τριαίνης Ποντίου σφ' απώλεσαν».

Μέχρι τούδε ουδεΙς είδι;tος τοπογραφικος ορισμΌς ετέθη' εκ των προηγουμέ

νων (στ.

261) νοείται, ότι πάντα τανωτέρω συνέβησαν εν Άθήναις γενικως, ή

λογικη δε καΙ φυσικη ερμηνεία απαιτεί να τοποθετήσωμεν εκαστον των ανωτέρω

γεγονότων εκεί, όπου τυχον εξ αλλων μαρτυριων γινώσκομεν, ότι συνέβη. Έπα
κολουθούν δμως παρ' Ευριπίδη λόγοι, ο'ίτινες σαφως αποτρέπουσι να σκεφθωμεν,

δτι δ τάφος τού Έρεχθέως ητο ύπΌ τας Μακράς. Λέγει δηλ. (στ. 283):
'Ίων. Μωιρα1. δε χωρός εστ' εκεί )ιεκλημένσς;

Κρ. Τί δ' ιστορείς τουτο ; ως μ' ανέμνησάς τινος.
'Ίων. Τιμq: σφε Πύθιος αστραπαί τε πύθιαι;
Κρ.

Τιμq: γ' ατιμ"

ως μιιποτ' ιόφελόν σφ' Ιδείν.

'Ίων, Τί δε στυγείς συ του θεου τα φίλτατα;
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Α. Δ. Κεραμοπούλλου

Δια ταιν ανωτέρω στίχων αλλάσσει το θέμα τού διαλόγου μεταξυ των δύο
προσώπων. Εις το νέον θέμα εΙσέρχονται δια της ερωτήσεως περΙ του ορισμού
τόπου τινός, των Μακρών. Μόλις ετέθη ή ερώτησις αύτη τού 'Ίωνος, ή Κρέουσα
ταράσσεται, διότι ή ερόnησις αναμιμΥ!Ίσκει αυΤ1]ν λυπηρόν τι γεγονός. ΚαΙ εν φ
ο θεράπων του 'Απόλλωνο; ανερωτ~ να μάθη πράγματα σχετικα. προς τον θεόν,

φ ύπηρετεί, η Κρέουσα απαντ~ δια λόγων (τιμ~ γ' ατιμα) δεικνυόντων, δη γι
μνήμη αυτης δεσμεύεται ύπο των λυπηρων εκείνων άναμνήσεων.
Έρωτω λοιπόν: αν δ τάφος του Έρεχθέως l~IΤO ύπο τάς Μακράς, δεν επρε

πεν ή Κρέουσα να εΙχεν έκπλαΥΠ καΙ ταραχθΌ ηδη πρότερον, οτε εγένετο δ περΙ
τού θανάτου καΙ του τάφου του Έρεχθέω; λόγος; Δεν επρεπε τότε να. εΙχεν άνα

μνησθη Τ1Ίν περιπέτειαν αύτης μετα του Άπόλλωνας; Συνάγω λοιπόν, δτι δ θάνα
τος καΙ ό τάφος του Έρεχθέως μόνον ύπο Μαχραίς δεν εΙχον Οέσιν.
Πού εθανατώθη καΙ που ετάφη δ Έρεχθε'~ς, δεν μανθάνομεν παρα του
Εύριπίδου.
Δια να εύρωμεν τον τόπον των γεγονότων τούτων, πρέπει να γνωρί.ζωμεν,
δτι τα. δύο πρόσωπα, δ Έριχθόνιος καΙ δ 'Ερεχθεύς, ατινα ούτω χωρίζει δ Ευριπί

δης ώς καΙ ο 'Απολλόδωρος επειτα

(3,14,6- 8),

είχον συγχυθη πρωίμως η ήσαν

αρχικως εν πρόσωπον, ου το δνομα εν συγκεκομμένφ τύπφ εγένετο 'Ερεχθευς
(,~πo Έριχθονίου.

Ό Έριχθόνιος λοιπον κατα τον' Απολλόδ. ε. α. εΙχεν αποθάνει καΙ ταφή «εν
τφ τεμένει της' Αθηνάς» ενθα καΙ είχε τραφίi καΙ είχεν ιδρύσει «το εν 'Ακροπόλει

ξόανον της 'Αθηνας»ΙΊτοι το διιπετες ξόανον, ου χάριν εκτίσθη επειτα το Έρέ

χθειον (πρβλ. ΣτράΟ.

9, 396). Έντος δε τού Έρεχθείου ετελεϊ:το καΙ ή λατρεία
1, 26. 5). Έδω λοιπον επιστεύετο, δτι εΙχεν αποθάνει καΙ

τοϋ Έρεχθέως (Παυσ.

ταΨΩ ό Έρεχθευς η Έριχθόνιος.
ΚαΙ κατ α. μεν τον Ευριπίδην είχεν αποθάνει πληγεΙς υπο τού Πόσειδώνος

δια της τριαίνης. Πληγμα ώς τριαίνης ευρηται υπο την βορείαν πρόστασιν του
'Ερεχθείου καΙ δεικνύεται συνήθως ώς το Ποσειδώνειον πληγμα, εξ ου άνέολυσεν

η θάλασσα, εν φ αύτη εδεικνύετο σχι εξω αλλ' «ενδον» τού 'Ερεχθείου (Παύσ. Ι

26,5). την ενωσιν ταύτην των δύο «σημείων» εις εν θαυμα εδέχονω 11δη οι σύγ
χρονοι του Παυσανίου, δστις, ειπων οτι «ύδωρ εστΙν ενδον θαλάσσιον εν φρέατι»
καΙ εΙτα δτι «τριαίνης εστΙν εν τΌ πέτρ~ σχήμα» επάγεται: «ταύτα δε Jf.ε:ιιει;αι
Ποσειδωνι μαρτύρια εις την αμφισδήτησιν ΤΊϊς χώρας φανηναι».
'Αλλ' ύπερ το σημα της τριαίνης ή οροφη εχει οπαίον 1, δι' ου συγκοινω-

1

"Όρα Μπαλάνον εν Comptes" rendus du Conrg"es intcrnatioKJtlf d'nrcheoΙ. AtheiJes

The Erechtheum pubJ. for the Amer. Scoo! ο? cla.ss. Stud.

AtheI1S

1927

σελ.
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έξ.

Harrison

1905

σελ.

ε. α. σελ.

186.
58 έξ

IΟΙ

Ύπό '{ά ΠQοπύλιιια. '{ης ΆXQοπόλεως

νεί άκωλύτως κατ' εύθειαν μετα τού ούρανού. Τούτο όμως συνέβαινεν έν ήί
άρχαιότητι κυρίως ε[ς τα ένηλύσια, ητοι τους τόπους, έφ' ους έπέσκηψε κεραυνός 1,
ητοι κατηλθεν ό Καται6άτης Ζεύς. Ταύτόν ίσχυε και παρα τοίς Ρωμαίοις, ώς έπί
τού Καπετωλίου

(Ovid. Fasti 11, 667 και 8erv. ad Aen. ΙΧ 448), ενθα ή όροφη
exigLHlt11 foramen, 11 όσάκις έν ύπαίθρφ ναφ έλατρεύοντο
Fu1gur, Cae1uα/, 801 και Luna (Vitr. 1, 2, 5. Harrison ε. α. σελ. 59).

τού ναοϋ τού Διος εΙχεν
αί θεότητες

Το όπαίον είς την όροφην δεικνύει, ότι εΙχε σημασίαν άξιόλογον ή όδος ή πρός
τον ούρανόν, Ο'όχι δ' ή προς την θάλασσαν.

Οϋτω λοιπόν το όπαίον της όροφης τού Έρεχθείου ύπερ το θείον σήμα
έμφανίζεται ώς έξαίρεσις, ατε κείμενον έπί σημείου άσχέτου προς ούρανίωνα, σχε

τικο" δε προς τον Παντομέδοντα.
Φαίνεται δμως, δτι ή πίστις αύτη είνε δευτέρα φάσις, έν φ ή πρώτη έσχέτιζε

τό τριπλούν σήμα προς τον Δία. Ούτως ό Ύγίνος (μύθ.

46) διηγείται, δτι ό Ζευς

κατα παράκλησιν τού Ποσειδώνος επληξε τον Έρεχθέα δια κεραυνού. Τοιαύτη
παράδοσις πρέπει, νομ(ζω, να μη ήτο αγνωστος κατα τους χρόνους της ο[κοδο

μίας τού Έρεχθείου, δσον και αν άντιλέγη ό Εύριπίδης έν τφ "'Ίωνι. ΤΟ σχημα
τού σήματος έν ΤΙΡ βράχφ, τριπλούν ον, ήγε τον νούν εύθυς έπί την τρίαιναν,

άλλά μήπως ό κεραυνός τού Διός ητο μονάκτινος; Άκριβώς δε κατα την βορείαν
πρόστασιν τού Έρεχθείου προ της εισόδου ύπο το όπαίον και παρα το χάσμα τού

σήματος έπί τού δαπέδου εΙδεν ό Παυσανίας

(1,26,4) βωμον τού Ύπάτου Διός,

η τοϋ θυηχοϋ, ώς καλεί τον βωμον κατα τον ίερέα ή οί.κοδομικη έπιγραφη τού
Έρεχθείου 2. Πάντα ταύτα δηλούσιν, δτι το έν τφ βράχφ σημείον είνι η έπι

στεύετο δτι εΙνε κεραυνού σημείον καί δτι ή άπόδοσις αυτού είς τον Ποσειδώνα
εΤνε μεταγενεστέρα της πίστεως, δτι έδώ ποτε ό Έρεχθευς έφονεύθη ύπο τού ΔιΟς
δια κεραυνού, πίστεως, ην άπεδέχοντο δ τε άρχιτέκτων τού Έρεχθεioυ καΙ οί
έντολείς αύτού,
Α.

,

ΠρΟλ. οσα εΙπον έν ~ι?%. 'Εφ.

• ro QQ.

Petersen, Athc"

σελ.

Δ.

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ

1909 σελ. 115 έξ. Θ.,β~ϊ,.ά_'λIlΧ, Δελτ. 1917
103 fξ. Rlίi,nl1er_ Hitzig εις Πα\lο. ε. α.
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δρα ~(,ρε'[. λ. έvηλIίσιoν .

ΠΡΩΤΟΜΙΝΩΙΚΟΣ
ΠΑΡΑ

ΤΟ

ΧΩΡΙΟΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΌΝ

ΘΟΛΩΤΟΣ
ΚΡΑΣΙ

ΤΑΦΟΣ

ΠΕΔΙΑΔΟΣ

ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ

Κατά το 1926 ό Sir Α. Evans έπιστρέψας εκ τινος άνα την Άνατολ. Κρή
την έκδρομης του έκόμισε καί παρέδωκεν είς το Μουσείον Ήρακλείου εν λίθινον

,
.,., .
•

Εοκ.
Wλ ... ω

1. rε'l'ικ;, ίι:ΠΟ'ψΙΙ; τώ" πρώτω1' n-eοβοv'llω" τον Λιισ,l1?Ιον, εΙλημμέ't''1 έκ njI; .πεδιάδος Άβδον.
ιieIoreed (ίπιαθ_ τώ ... βοννώ" .. "ίτιιι τό KedOI. Δες,,, lπί τοιι ιιίιχ,,'Ι'ος, ι:ίς τό 1"Υ6μ"...01, 2',,111,
διακρΙ"ο"ται οί περΙφημοι 28 ά"εμ6μνλο. τοι. AaO'IjiHov.

άγγείον, μετα της πληροφορίας οτι ηγόρασε τοϋτο είς το χωρίον Κράσι της έπαρ
χίας Πεδιάδος ι. Έπ' ίσης προσέθηκεν είς τον άείμνηστον Ξανθουδίδην, δτι το
,

ΤΟ χωρίον τoi'ίτo φαίνεται να διατηρή άρχαίον υνομα, δl,lVιiμεvοv να άναχθΊi εϊς τι τυχαίως άιtορό.

δοτον ~Άκράσloν. Πόλιν WΑ)<Qαοοv Τι ίοως μάλλον Άκριιοόν (ή άναλΟΥία νικά), ψις \ιπηρxεv εν Λιoδ~, γνω
ρίζομεν έκ τοιο Σιονεκδήμου τού Ίεροκλ.έους_ ΤΟ χωρίον Κράσι διοικητικώς όνήκει εΙς τήν έπαρχων Πεδιά-
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Πρωτομινωιιιός θολωτός 1:άφος παρά. 'Ιό χωρίον Κράοι Πεδιάδος

μέρος, ΟΠΕΡ τφ ύπεδείχθη ώς τόπος εύρέσεως τού άγγείου, παρουσιάζει

έξαρμα

τού έδάφους και λίθους τινάς, έξ ών είκάζει δη δυνατον να εΙναι τάφος. 'Επί τη
βάσει της πληροφορίας ταύτης έπεσκέφθην το Κράσι κατα το τέλος τού

1926 καί

ήρευνησα το έλαφρον έκείνο ύψωμα του έδάφους, το όποίον άπεδείχθη οτι πράγ
ματι ητο τάφος. ΤΟ άγγείον, το όποίον έκόμισεν ό

Sir

Α.

Evans

εύρέθη, ώς

τελείως έξηκρίβωσαι έντος του άγρου όλίγα μέτρα προς Άνατολας τού τάφου J.

ΤΟ μέρος δπου εύρίσκεται ό τάφος καλεϊται άκριβέστερον Κοπράνι. Κείται
πέραν του δυτικού ακρου του χωρίου, περι τα

300 μέτρα μακραν της έκκλησίας

του Ά γίου Γεωργίου. Ή τοποθεσία εΤναι ύψηλή, ύψηλοτέρα του χωρίου καί της
πεδιάδος διότι κείται σχεδον έπί της ράχεως τού τραχέος και πετρώδους ύψώμα
τος, δπερ δεσπόζει τού χωρίου Κράσι καί άποτελεί το Νότιον όριον τού λεκα
νοπεδίου.

Προ της ένάρξεως της άνασκαφης το ύψωμα διεκρίνετο άρκούντως άσαφως,
έφαίνοντο δ' έπ' αύτου όλίγοι άκατέργαστοι εύμεγέθεις λίθοι, οίτινες άπεδείχθη
κατόπιν δτι εύρίσκοντο είς την θέσιν των καί ησαν οί του Ν καί Ν Α μέρους τού
τοίχου. Όλίγας ώρας.μετα την εναρξιν της άνασκαφης ήδυνάμεθα ηδη να διακρί
νωμεν τας γραμμας της έσωτερικηςπεριφερείας,διότι είχομεν κυρίως να άπομακρύ
νωμεν μόνον χώμα. Λίθοι πολ" όλίγοι εύρέθησαν έντος της έπιχώσεως τού τάφου.

Κατα την άνασκαφην έκείνην τού

1926 έκαθαρίσθη μόνον το έσωτερικον

του τάφου. ."Επειδη εΤτα έμεσολάβησεν ή άπουσία μου έκ Κρήτης, ή έξωτερικη

περιφέρεια όμου μετα τού προ της θύρας χώρου άνεσκάφησαν κατα το τέλος τού

1929,

μετα την έπάνοδόν μου.
Η

ΚΑΤΑΣκεΥΗ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ

Ό τάφος τού Κράσι, δστις άπεδείχθη σπουδαιότατος δια την [στορίαν τών
όμοίων συναδέλφων του της Μεσαράς, παρουσιάζει τα άκόλουθα χορακτηριστικα

(ίδε κάτοψιν και τομην έν εΙκ.

2). Ή οίκοδομική του παρουσιάζεται λίαν άκανό-

δος του νομου 'Ηρακλείου κα; είναι 'Ιό ι!οχατον χωρίον του νομου πρός 'Ανατολάς πέραν του όποίου αρχε

ται 'Ιό Λαοήθl. ΓεωΎραφι:.ιως ομως υπάΥεται ήδη τό

XOOQiov τουτο είς τήν περιοχήν Λαοηθίου. διότι ίνα

φθάΟ\l τις τoVι;o .έΥκαταλείπει την πεδιάδα, "Ίς 'Ιό κέπρον ώιΟ1:ελιί 'Ιό χωρίον' ΑtSδοϋ, καί άνέρχεται μιας
καί ήμ,οείαι; ωρας ώιότομον άνήφΟQον επί των ώιοτόμως κατα/tlJtτόντων ΠQ060ν/ων του Λαοηθίου (ίδε καί

εΙκ. Ι) ΟΙ Κραο,ανοΙ νέμονται μικρόν, άΗ' εΙίφορο,' λεlιανοπέδ,ον, πέραν δί 1:0ύτου
να δ,ανύοη
πέρl~

2-3

ItQbo;

τα ΝΑ όφείλεl τις

ώQών άνήφΟQΟΙ', ίνα φθάοη εΙς 'Ιό lιυQίως όQοπέδlον του Λαοηθίου, 'Ιό δποιον νέμονται

18 XOOQiα.
, Τό άΥΥείον

τοϋτο δέ,· μoίi είναι δυοτυχώς δυνατό,' "ά άπειιιονίσω έν τη π(ι()ούση δημοοιwοεl διά

'Ιόν άκόλουθον λόγον. Μετα 'Ιόν αlφνίδlον θάνατον τoίi Ξανθol.lδiδoυ καΙ έν φ έγώ ώιουοίαζον ε1:Ι εΙς Γερ·
μανίαν, οΙ πεμφθέπ~ς ώς άντιιιαταοτάτ(ι\ ήμών ένόμ'οαν δτι έπρεπε να μετακινήοωοι καΙ τα έν ταίς άποθή
και.; κατα)(Είμενα όΎQαφα

dQXaiu.

Ό μόνος οστις έιι μl·ήμης έΥΙ'ώρι1;ε τήν

ItQOiAEl'OIV

έιιάοτου άν1:ικειμένου.

ό άρχιτεχνίτης του Μουσείου κ. Σαλoίioτρoς, άπουοία!;;εν έπίσης καί έιιείνο.;. Οδτω σήμεQον εί"α, άδύνατον
να έξακρ,6ιuοω ποίον έκ 'Ιών πολλών άκαταΎράφων άΥγείων ε[να, 'Ιό προερχόμενον έκ Κράσ,.
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νιστος καΙ ανευ ούδεμιάς συνδετικης υλης. οι λίθοι εΙναι εντελως ακατέργαστοι,

:;~

.......

,

;-

,"

δπως εξήγοντο εκ του λατομείου, η πολλφ μάλλον δπως συνελέγοντο

εκ των

πέριξ, διότι ό βουνός, ιJ)ς ηδη ελέχθη, βρίθει τιτανικου πετρώματος σεσαθρωμένου
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υπο των ατμοσφαΙΡΙJ~ων αιτίων καΙ Ευκόλως σ.ναλυομένου εις Ευμεγέθεις λίθους.

ΥΕκδηλος είναι η φροντΙς ητις κατεβλήθη, σπως εκλέγωνται μεγάλοι λίθοι, συνή
θως δε καΙ επιμήκους σΧ11ματος. Οί μέγιστοι τ(ί)ν λίθων αριθμοϋσιν
και'

0,60

Ei~t.

λίθος), η

1,50

μ. μηκος

υ'1'ος (η δεξια παραστας της θύρας, ητις είναι καΙ δ μέγιστος τοϋ τάφου

3.

ΤΟ έσωτε(}ι;-!ον του τάφου (είλημμέιvoν εκ Δυσμώ1l) διαρκούσης της άνασκαφης.

1,10

μηκος και'

0,40

υψος (το εξωτερικον άνώφλιον, εν Φ το εσωτερικον

εχει μηκος ένΌς μέτρου).

ΤΌ κτίσιμον του τάφου είναι τόσον αδέξιον (πρΌλ. εΙκ.

3 - 8), ίiλλων λίθων

είσεχόντων καΙ αλλων εξεχόντων κατα το εσωτερικΌν του τάφου, ώστε κατα Τ1ιν
ανασκαφην εδυσκολευόμεθα να διακρίνω μεν τον κυρίως τοίχον απο των είκη εσω
καταπεσόντων λίθων (εΙκ.

3 - 5).

Έξωτερικως επίσης ουδεν πρόσωπον αποτελεί δ

τΟίχος. Έννοείται δμως δΗ κατα το νότιον, δυτικόν, ίσως δε καΙ το βόρειον μέρος,
ό τοίχος οα ητο κεχωσμένος εν

αρχαιότητι καθ' δλον το νύν σφζόμενον ϋ'1'ος

του. Έπειδ1Ί δ λόφος εχει κλίσιν απο Νότου προς Βορράν (εΙκ.
APXAIOΛOΓlKON

ΔΕΛΤΙΟΝ 1929

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:21:49 EET - 3.88.4.124

4),

δια τούτο αν

14

106

Σ>α/(ιίδωνος Ν. Μαρινάτου

και ό τάφος διατηρειται είς μεγαλύτερον ύψος προς Νότον (είκ. 4, 5 καί ίδίως 8),
εν τούτοις προς Βορραν εΙναι ύψηλότερος εξωτερικώς, εν Φ προς Νότον μία

μόνη σειρα λίθων έξέχει τού έδάφους εξωτερικώς. Τούλάχιστον αλλην δεν έξηκρι
βώσαμεν κάτωθεν ταύτης, δεν εΙναι δε άπίθανον, δτι το βραχώδες αλλως εδαφος
άφέθη άλάξευτον κατ' έκεινο το μέρος, ίνα οίκονομηθϋ οίκοδομικος κόπος. Δια
τούτο έπί τού σχεδίου είκ.

Είκ.

4.

19, οπου

οί έξακρι6ωθέντες λίθοι έμελανώθησαν, άφέθη

Γεν.κή αποψ... ",ου ά"Εοκαμμ':νοιι ήδη "άφον έκ Λυaμων.

. Ο:πισ{)ε" l:ourov

φα .... ο ..."'.

α: οΙκία. το..::; Κρά,a., είς δΒ "ό βάθος "ά Βλ βου,,"ά, ίΖτι"", ι<αταπί:πτουοτν ό"π.a6εν πeός Τ" Μάλια.

δ τοϊχος κατα το μέρος έΥ.εΙνο άμελάνωτος καί έπληρώθησαν μόνον δια παραλλή
λων γραμμων οί ύποθετικοΙ λίθοι.

ΤΟ μέγιστον ϋψος των τοίχων έσωτερικως διετηρήθη κατα το νοτιανατολι
κον μέρος, εύθiις άριστερα της είσόδου, ητις κατα τον κανόνα τών τάφων της
Μεσαρας εύρίσκεται προς Άνατολάς. Ό τοίχος έκεί φθάνει το ύψος

1,65

περίπου.

Τέλος το πάχος των τοίχων εΙναι λίαν ακανόνιστον, περιστρεφόμενον μεταξυ
καί

2,25,

το δ' έσωτερικον τού τάφου εΙναι ακανονίστως κυκλικόν, της μεγίστης

διαμέτρου άριθμούσης

. σκευης

1,30

4,20

(ίδε το σχέδιον είκ.

2).

'Ιδέαν τής οίκοδομικης κατα

τού τάφου δίδει καλύτερον των φωτογραφιών το ίχνογράφημα εί~.

G,

δπερ μηχανικως Ίε\·όμενον δια πρισματικού διαθλαστηρος εΙναι πιστον μέχρι καί
τών μικροτέρων λεπτομερειών.
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Ή θύρα του τάφου διατηρεί το υπέρθυρόν της καΙ ενα ετι λίθον υπερ τουτο

κατα χώραν (εΙκ.

5 - 8). Κατα τΎ]ν ανασκαφην ευρέθη πεφραγμένη εξωθεν δια
0,70 και πλ6.τους 0,55, 1Ίτις παρεμερίσθη υπ' εμου σπως καθαρι

πλακος μήκους

σθη ή είσοδος, ητις ητο πλήρης μέχρι του Ο.νωτάτου μέρους εκ χωμάτων ~ωΙ
οστών. Το υψος της θύρας ταύ

της εΙναι μόλις

0,50, το

δε πλά

τος κατά τινα έκατοστα μεγα
λύτερον. ΟΩς δεξιαν παραστάδα

εχει ή θύρα ενα καΙ μόνον λί
θον, τον και' μέγιστον του τά

φου, ώς ελέχθη. Ή αριστερα

δμως παραστας αποτελείται εκ
τριών

λίθων. Ύπέρθυρα

δύο ή θύρα,

<bv

εχει

το εξωτερι

κον εΙναι το μεγαλύτερον (ίδε
σχέδιον).
Προ της θύρας ταύτης ευ
ρέθη εΙδος πλακοστρώτου, σπερ
προχωρεί λοξώς προς Άνατο
λας και παρακολουθείται
χρ ις αποστάσεως

3, ί 5

μέ

απο τΥΊς

θύρας. τα τελευταία του δμως
ίχνη συγχέονται προς το σα
θρον

ενεκα

πέτρωμα

οε

της

του

εδάφους,

αμελαυς κατα·

σκευης του δεν δύναταί τις να ι=.::==-============-====-=====.J
εΙναι βέΌαιος, αν τα Τχνη εκείνα

προέρχονται εξ ανθρωπίνης χει

Είκ.

5. ·0

τάφος έν ΒΔ. Δεξια τής {}ύρας οί προς τα εσω
συγκλίνοντες λίfJ.οι τον τάφου.

ρος καθ' δλου. Μόνον το αρι-

στερον μέρος του πλακοστρώτου τούτου διατηρείται δπως δήποτε καλώς, εν Φ το
δεξιον πλευρον ενεκα της κατωφερείας του εδάφους είναι κατεστραμμένον (Τδε το
σχέδιον και' την εΙκ.

8).

Δεξια του πλακοστρώτου τούτου πας ό κατωφερης χώρος

ευρέθη πλήρης σωρείας λίθων, αλλ' εντελώς ατάκτως ερριμμένων. Παρ' δλην την

προσοχήν μου ουδαμου ηδυνήθην να ανακαλύψω Τχνη λελογισμένης τοποθεΤϊισεως
τών λίθων τούτων πρός τινα σκοπόν. Έφαίνοντο ώς ει είχον ριφθη εκεί τυχαίως η
είχον εγκαταλειφθη κατα την αποπεράτωσιν του τάφου ώς περίσσευμα οικοδομι

κου υλικου. Δια ταυτα, καΙ διότι υπο τΟ'υς λίθους τούτους εν μέρει άνεκαλύφθη-
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σαν λείψανα ταφών. δεν περιέλαβα τούτους είς το σχέδιον. 'Οφείλω έν τούτοις να
μη παρέλθω άπαρατήρητον το γεγονός, δτι παΡΕτηρήθη εν εΙδος πλακοσίρώτου
έκ σχιστολίθου προ των τάφων Β καί Ε Κουμάσας καί μεταξiι των' τάφων Α
καΙ Β Πλατάνου

J.

'Ενταύθα δμως άσφαλώς δεν έπρόκειτο περί πλακοστρώτου,

άλλα μάλλον, ώς έρρήθη, περί λίθων οίτινες έπερίσσευσαν κατα ttIV οίκοδομην
τού τάφου.
<'Εν τέλος περίεργον καΙ χαρακτηριστικον της προσόψεως τοϋ τάφου πρέπει να

μνημονευθίΊ: Έκατέρωθεν της θύρας ή τελευταία έξωτερικtl σειρα των λίθων τού
τάφου δεν εχει σργανικfιν σύνδεσιν προς το ύπόλοιπον σώμα τούτου, το πράγμα

"\.

ΕΙ ..,

6.

ΊχΙΙΟΥeάφημα της εlσ6δοv του 'lάφοv. Δεξ", ή πΙ"ξ, ηΤΙί iΨflσ.aσε "εή ..

1JVea...

όμως παρακολουθείται μόνον μέχρις ώρισμένου σημεLου και ίσως εΙναι τυχαίον.
Σπουδαίον δμως εΙναι το γεγονός, στι το έξωτερικον ύπέρθυρον έτοποθετήθη

ανευ ύπολογισμού τοϋ τοίχου τούτου, διότι εύρίσκεται εσωθεν τούτου. Έπειδη
δε ή πλαξ ή καλύπτουσα την θύραν εύρέθη κατα χώραν, έρειδομένη έπί τού ύπερ
θύρου εξωθεν, δεν εΙναι δυνατον να ύπoτεθfι δτι ύπήρχε και

tQLTOV

ύπέρθυρον ετι

έξώτερον. Άπομένει αρα το γεγονός, οτι αί δύο οίονεΙ παραστάδες τού έξωτάτου
τούτου τοίχου έσχημάτιζον έκατέρωθεν της θύρας εtδoς ύποτυπώδους δρόμου. Θά

ίδωμεν κατωτέρω, δτι το ίδιόρρυθμον τούτο χαρακτηριστικον παρατηρείται καΙ
ε[ς τάφους των Κυκλάδων, παρασχον μάλιστα είς τον

Kahrstedt

την dφορμήν, να

θεωρήστι τους τάφους έκείνους νεωτέρους καΙ μι μουμένους δηθεν τα πρότυπα
των μεγάλων θολωτων τάφων της Μυκηναίκής Έλλάδoς~.
ι Ξανθουδίδου Vau!ted

•

ΑΜ.

Tomds of

Mes~arQ πίν.

61 -62

38, 1913, 184.
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κσ.ί σελ.

84

και

90.

ΕΙκ.

του τάφου ,ιατα την ωραν τ?Ίι;

Είκ.

8.

Ή {Ν.ιρα ,ι:ου τάφου και το προ α:vτijι; πλακόστρωτον.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

ΤΩΝ

ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΩΝ

ΚΑΙ

ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

Ό τάφος τού Κράσι παρουσιάσθη γενικώς λίαν πτωχος είς εύρήματα, εαν

συγκριθϋ προς τους όμοίους τάφους της Μεσαράς. ΟΙ νεκροΊ. εΙχον ταφή έντος
καί έκτος τού τάφου, Ιδίως παρα την δυτικην πλΖυράν, σποραδικώς δε παρα την
νοτίαν καΙ άνατολικήν. Παρό. την βορείαν ουδεμία ταφή εύρέθη.
ΤΟ έσωτερικον τού τάφου εφερε μεγίστην νεκρικην έπίχωσιν, ης το μέσον

ϋψος ύπερέβαινε τα

50

έκατοστά, ήδη δε είς ϋψος

0,70,

ήτοι έπ' αύτης σχεδον

της έπιφανείας, εύρέθησαν μετα την άφαίρεσιν των πρώτων λίθων καΙ χωμάτων
όστά άνθρώπινα μετα τριών τεμαχίων σφαιροειδούς άγγείου. ΕΙτα σποραδικώς
άνευρίσκοντο όστά όμοϋ μετά λίθων καΙ τεμαχίων μεγαλυτέρων άγγείων, τέλος
δε καΙ άφου οΙ λίθοι έξέλιπον δλως, πάλιν άπέμεινε νεκρικον στρΟΟμα καθαρον
πάχους

0,40

πλήρες όστών καΙ άραιοτάτων εύρημάτων, μάλιστα μικρών άγγείων,

έν Φ μεγαλυτέρου ούδεν [χνος πλέον εύρέθη.

Κατα το ΝΔ άκρον του τάφου εΙχε σκαφή ιδιαίτερος λάκκος, δπου εΙχε
ταφή είς νεκρός. Ό λάκκος ούτος ήτο λίαν άβαθής, μη ύπερβαίνων τα

20

έκατο

στά, τα δε όστα ήσαν έντελώς διαλελυμένα. Μόνον έκ τού γεγονότος δτι ό λάκκος
ήτο κοντος δι' ενα έκτεταμένον ανθρωπον, δυνάμεθα να συμπεράνωμεν δτι δ
νεκρος θα εΙχεν όκλάζουσαν στάσιν. Κτέρισμα ούδεν άλλο εύρέθη, πλην μιας

ψήφου στεατίτου καΙ δύο λεπιδίων δΨιανου.
τα όστα. έντος καΙ έκτός του τάφου ήσαν γενικώς διαλελυμένα. Κρανίον
ούδεν διετηρείτο άκέραιον, άλλα μόνον τεμάχια εύρίσκοντο. ΕΙς το Μουσείον
Ήρακλείου έκομίσθησαν, έπιμελώς περισυλλεγέντα, τα τεμάχια τριών κρανίων,

τα όποία έφαίνοντο να ήσαν πλήρη. 'Εν τούτοις ούδενος κατωρθώθη ή άνασυγ.

κρότησις είς άρκετον βαθμον άξίζοντα άπεικονίσεως. Έντελώς εΙχον διαλυθή τα
λαγόνια όστα., οΙ σπόνδυλοι καΙ αΙ πλευραί. Μόνον τα μακρα όστα. διετηρoυντ~
κάλλιστα δε πάντων τα κνημιαία καΙ μηριαία, ών εύρέθησαν πολλαΙ δεκάδες. ΚαΙ
τούτων δμως εΙχον διαλυθή τα σπογγώδη μέρη τών κονδύλων, ώστε δεν ήδύναντο

να χρησιμεύσωσι προς άκριβεστέρας άνθρωπολογικας παρατηρήσεις. (Ως γνω
στον έκ τού μήκους τών όστών τούτων προσδιορίζεται δλόκληρον το μηκος του

σώματος). 'Ένεκα της δυσμενούς ταύτης καταστάσεως τών δστών ύπήρξε δύσκο
λος δ εστω καΙ κατα προσέγγισιν καθορισμος του άριθμου τών έντος του τάφου

(ίποτεθέντων νεκρών. Γενικώς μόνον δύναται να λεχθίi, δτι δεν θα ύπερέβαινον
κατα πολυ τον άριθμον τών πεντήκοντα. Ό άριθμος ούτος φαίνεται βεβαίως έκ
;τρώτης όψεως λίαν δυσανάλογος προς το μέγα πάχος της νεκρικής bτιχώσεως,
ξ.ν τούτοις κατα τα λείψανα τών δστών δεν δύναται να εΙναι μεγαλύτερος, έκτος
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έαν παραδεχθώ μεν δτι καΙ άλλοι τυχον ύπάρχοντες σκελετοΙ διελύθησαν πλήρως
είς κόνιν.

Κατα την άνασκαφην τού τάφου παρετηρ{}θη ότι ούδαμού ύπηρχεν ή κυρίως
νεκρικη έπίχωσις, ή συνισταμένη

έκ καθαρού, μελανού καΙ λιπαρού την άφην

χώματος, όπερ προέρχεται έκ της σήψεως όργανικών ούσιών. Και είς τα κατώτατα

ετι στρώματα το χώμα ήτο κατα την κυρίως σύστασίν του ή έρυθρωπη γη τών
πέριξ, άναμεμειγμένη

μετα μικροτάτων λιθαρίων, ατινα φυσικώς συνυπάρχουσιν

έντΟς της γης έκείνης. ΤΟ φαινόμενον τούτο, το όποϊον έξηγεϊ και το μέγα πάχος
της έντος τού τάφου έπιχώσεως, παρα τον μικρον άριθμον των νεκρών, έρμηνεύε

ται., νομίζω, άν παραδεχθώμεν ότι έπί της στέγης τού τάφου είχε ριφθη χώμα, το
όποιον παρεμερίζετο όσάκις έπρόκειτο να άφαιρεθτΊ ή κεντρικη πλαξ της στέγης,
'ίνα ταφτΊ νέος νεκρος (διότι ώς θα ίδωμεν οί νεκρσι άναμφισβητήτως έθάπτοντο
άνωθεν). Οϋτως επιπτεν άναγκαίως έκάστοτε και όλίγον χώμα έντος τού τάφου,

παρεσύρετο δ' ετι περισσότερον δια των βροχών, δια μέσου τών μεγάλων κενων,
ατινα ύπfjρχoν μεταξυ των λίθων. Δια ταύτα λοιπον έν τfι είκ.

19

άναπαρέστησα

έπί της στέγης λεπτον στρώμα χώματος.
Άξιοπαρατήρητον εΙναι το γεγονός, ότι δμΟύ μετα τών ανθρωπίνων εύρέθη.
σαν και όστά διαφόρων ζφων έντος τού τάφου είς τα κατώτατα στρώματα. τα
όστά ταύτα περιγράφονται κατωτέρω, δμου μετα των εύρημάτων.

τα εύρήματα έκ τού τάφου Κράσι ήσαν γενικώς έλάχιστα και πενιχρά, έγέ~
νοντο όμως τΟ'όλάχιστον μερικαι στρωματογραφικαΙ παρατηρήσεις έπ' αύτώ",

διότι τα στρώματα ήσαν εύτυχως άδιατάρακτα, ό δε τάφος ούδέποτε έκαθαρίσθη,
'ίνα έξοικονομηθίΊ χωρος δια νέους νεκρους (ώς έγίνετο έν Μεσαρg.). Αί παρατη

ρήσεις αύται έγένοντο κατα τον άκόλουθον τρόπον: Άνεσκάφη κατα πρώτον
μόνον το ήμισυ τού τάφου (το ΝΑ) μέχρι τού πυθμένος, εΙτα δ' έπεχειρήθη και
τού δευτέρου ήμίσεος ή σκαφη και έμετρείτο το ϋψος, είς το όποϊον έσημειούτο
εκαστον εύρημα. υϋτω είς τα ανώτατα στρώματα εύρέθη το κυλινδρικον έκ ποικι

λοχρώμου στικτού λίθου αντικείμενον είχ.
νος εύρέθη ή πρόχους είκ.

15,49. Είς ϋψος 0,40 άπο τού πυθμέ

9, 1Ο, έντος της όποίας ύπηρχε όστάριον ταρσού

i1

δακτύλου. Είς ϋψος περίπου 0,20 εύρέθησαν δύο τροχοειδη σφονδύλια έκ στεατί
του και δύο μικρα χαλκά κοπίδια (είκ.

15, 48 καΙ 13, 34), έτι δε λεπίδες τινες
14, 38.

όψιανού. Είς ετι βαθύτερα στρώματα εύρέθη το μολύβδινον περίαπτον είχ.

Είς τα βαθύτατα στρώματα, ήτοι έπ' αύτού τού δαπέδου, εύρέθησαν εν χαλκού ν

μαχαιρίδιον, δύο μικρότερα και τρεις βελόναι. Ταύτα εκειντο άριστερα της θύρας,
δεξιά δε ταύτης, εLς τα βαθύτατα έπ' ίσης στρώματα, εύρέθησαν τέσσαρα διάτρητα

αργυρά δισκάρια (είκ. 14, 42) καΙ χαλκη καρφίς, ετι δε περαιτέρω δύο ψέλια και
είς δακτύλιος έξ άργυρού σύρματος (είκ.

14, 39-40). Έφαπτόμενον προς ταύτα
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εύρέθη εν άγγειον έκ μέλανος καπνιστου πηλού, άτελέστατα ώπτημένον, εΙς τρό

πον ωοτε κατέστη άδύνατος ή έξαγωγή του έκ τού πέριξ χώματος, δπερ ήτο πολύ
σκληρότερον η ό πηλΟς καΙ είχεν έκ της πανταχόθεν συσφίγξεως τεμαχίσει τα τοι
χώματα. 'Εκ τού έντός τού άγγείου άποκρυσταλλωθέντος χώματος ύπήρξε δυνα-

ΕΙκ.

9.

ΆΥΥεία έκ τον τάφοv.

τόν να κερδηθίi τούλάχιστον το σχήμα καΙ αΙ διαστάσεις. (Σχήμα φακοειδες η
μάλλον λεβητοειδές, ϋψος

0,04

καΙ μεγίστη διάμ.

0,09).

Έντός αυτοϋ 1)το καΙ εν

όστάριον. "Ετι' ένδοτέρω εύρέθη εν έλεφάντινον περίαπτον έν σχήματι ακρου ποδός
(εΙΚ.

15,56

καΙ εtκ,

16)

καΙ εν πήλινον σφονδύλιον. Τέλος παρ' αυτην την περι

φέρειαν τού τάφου εύρέθη εν έγχειρίδιον (εtκ.

13, 30).

εν σφονδύλιον άτράκτου,

πηλίνη κολλυροειδης ψηφος, δύο λεπίδες όψιανοϋ, τρία έλάχιστα φυλλάρια χρυσά
και έν άργυροϋν παράδοξον διπτέρυγον άντικείμενον (εΙκ.

14,41).

Ταϋτα ησαν σχεδόν και έν τφ συνόλφ των τα εύρήματα έκ τοϋ έσωτερικοϋ

τού τάφου. 'Ως βλέπει τις, τα πλείστα έξ αύτων εύρέθησαν έπ' αύτοϋ τού δαπέδου
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τού τάφου, έν φ τα ύπόλοιπα στρώματα ήσαν σχεδον κενά. .. Αξιον σημειώσεως

εΙναι τέλος, ότι πάντα τα αγγεϊα, όσα εύρέθησαν ακέραια, εκειντο ανεστραμμένα,
ώς εΙ τούτο έγίνετο σκοπίμως.

ΟΙ έκτός τού τάφου ένταφιασθέντες νεκροΙ εκειντο κυρίως είς το δυτικον
μέρος τούτου, περιοριζόμενοι είς λίαν στενον χώρον, ητοι είς εν τετράγωνον πλευ

ρας 2 μ. ιτερίπου, δπου εΤχον συσσωρευθη όλοι οΙ νεκροί. Δια τούτο παρετηρήθη
μεγάλη άταξία. Άμέσως έπΙ τών σκελετών εύρίσκοντο πολλάκις όγκώδεις λίθοι,

Εϊκ.

10.

Γραπτα άΥΥεϊα

i,. l:OV

τάφου.

ών τινες εΙχον συντρίψει τα κρανία τών νεκρών καΙ έφήπτοντο τούτων. Προφα
νώς οί λίθοι ούτοι επιπτον έκ τών τοίχων τού τάφου. <Ένεκα τών άλλεπαλλήλων
ταφών τα όστιΙ εύρίσκοντο έν μεγάλη άταξί~ καΙ ουδεν ήτο δυνατον να συναχθfΊ
περΙ της θέσεως των νεκρών, φαίνεται δμως στι ούτοι εΙχον όκλάζουσαν στάσιν.
τα κρανία εύρίσκοντο τας περισσοτέρας φορας κατα τεμάχια είς δύο και τρεϊς
θέσεις, άπεχούσας άλλήλων

15,30

η καΙ

50

έκατοστά, ενίοτε και περισσότερο.ν. Ή

διατήρησις των όστων ήτο γενικως πoΛU κακή, ουδεμία δε θέσις των κτερι.σμάτων

ώς προς ταύτα ήτο δυνατσν να καθoρlσθfι. Δίς η τρίς παρουσιάσθησαν μικραι
πρόχοι εφαπτόμεναι των κρανίων.
Μετρούντες όσον το δυνατον μετ' άκριβείας τα παρουσιαζόμενακρανία, έξη.
κρι6ώσαμεν δτι είς τον χώρον έκείνον εΙχο" ταφη περι τους δέκα νεκροί. 'Ένεκα
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛ'rΙΟΝ

1929
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ου τεμαχισμου των κρανίων ό αριθμος δύναται να κυμανθΏ μεταξυ δύο η τριων
μονάδων (αλλ' ουχι περισσότερον), επι πλέον η ελαττον. Έκ των σιαγόνων και
των οδόντων συμπεραίνεται οτι οι ταφέντες ησαν συνήθως μεν ατομα ακμαίας

ηλικίας (οδοντοστοιχίαι πλήρεις καΙ καλως ανεπτυγμέναι), απαξ δε καΙ παις.
τα ευρήματα συνίσταντο κυρίως εξ αγγείων, καΙ δη σχεδΟν αποκλειστικως

μικρων πρόχων. ΠερΙ τα δέκα εξήχθησαν ακέραια, τα δε λοιπα εις τεμάχια, εξ ιbν
ομως κατόπιν ελάχιστα αγγεία κατέστη δυνατον να συγκροτηθωσΙΥ ενεκα του
ευθρύπτου των οστράκων. Έπ' ϊσης ευρέθησαν καθ' δλον τον χωρον διεσκορπι

σμένα τα τεμάχια του λιθίνου άγγείου (πίν.
ϊιοίλη κυλινδρικη ψηφος εξ οστου (αριθ.

55,

4, 28), ολίγαι
15), τρεις

εΙκ.

λεπίδες Οψιανου, μία
αλλαι λίθιναι διαφό

ρων σχημάτων και η μοναδικη εκ της δλης ανασκαφης λιθίνη σφραγις (άριθ.
εΙκ.

15).

51,

Μετάλλινα εύρήματα εσημειώθησαν μόνον το ημισυ μικρου χαλκου κο

πέως καΙ μία ψηφος περιάπτου,ητις μνημονεύεται και άπεικονίζεται (εΙκ.

13, 37)

μόνον διότι εΙναι σκωρία άπλη χαλκού και υποδεικνύει δτι προέρχεται εκ μέρους,
οπου εγίνετο εκκαμίνευσις.

Ή συ στας αυτη των τάφων ητο η μόνη αξιόλογος. Καθ' δλην την ύπόλοι
πον εξωίεριχην επιφάνειαν του τάφου ευρέθησαν μόνον χατα το νότιον μέρος

δύο τεμαχισμένοι μικροι πίθοι (ό εις εΙκ.

12)

περιέχοντες οστα παιδίων. Τέλος

κατα το ανατολικΟν. μέρος προ της εισόδου καΙ δεξια του πλακοστρώτου, δπου
ύπηρχε σωρεία άτάκτως ερριμμένων λίθων, ευρέθη μία ταφη παρ' ην τεμάχιά
τινα αγγείων και μικρα πρόχους. Έπίσης κατα το μέρος τουτο ευρέθησαν δύο

μόνον μικρα τεμάχια φιαλιδίου εκ στεατίτου, συμπληρωθέντα εις το αγγείον
(πίν.

4, 29). Τέλος κατ α το ανατολικώτατον ακρον τού πλαχοστρώτου ευρέθη

άλλη ταφη μετ' ασημιχντων μόνον οστράκων.
"Εν λίαν χαρακτηριστικον γεγονος εΙναι το ακόλουθον, δτι καθ' δλην Τ11'\1
προ της εισόδου τού τάφου εκτασιν ευρέθησαν αφθονα τεμάχια των μαύρων

καπνιστων αγγείων της συλλογης Πύργου

1.

τα αγγεία της συλλογης ταύτης ευρέ

θησαν και εντος του τάφου εις τα κατώτατα

στρώματα,

εν Φ ουδ' εν .μόνον

δστρακον εύρέθη κατα τα υπόλοιπα μέρη τα όποια περιείχον τας μνημονευθεί
σας ταφάς.
ΤΑ

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Έκ τ(ον ευρημάτων του παρόντος τάφου, τα οποία απεικονιι"ονται

σχεδοl'

απαντα ενταυθα, περιγράφονται ενταυθα τα σπουδαιότερα. Προκειμένου περΙ των

αγγείων εκρίθη περιττον να σημειουται η τεχνικη κατασκευη έκάστου, διότι πάντα
ι ΚαπνιστcΙ καλώ ταύτα καθ' εξιν, περί της τεχνικής δμως κατασκευης
ίδέα ν, παρ' δλα τα γραφέντα.
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άνεξαιρέτως τα αγγεία τού τάφου Κράσι εΙναι χειροποίητα. Είς το τέλος της

περιγραφής έκάστου αντικειμένου σημεωύται αν ευρέθη έντος η έκτός τού τάφου.
Α'

ΠΗΛΙΝΑ

ΑΓΓΕΙΑ

1) Μ ικρον αγγεϊον εκ μέλανος καθαρού πηλού, φέρον σφαιρικην πεπιεσμέ
νην κοιλίαν υψηλόν όπωσούν λαιμσν καΙ δύο καθέτως πτρη'μένας άποφύσεις
κατα το ανω μέρος της κοιλίας. Ούδεν ίχνος στιλ6ώσεως. "Υψ. 0,065. Πίν. 4.
Έσωτερικον τού τάφου έπΙ τού πυθμένος.

2)

"Λωτον κύπελλον μετο. βάσεως, εχον κωδωνοειδες σχήμα. Π ηλος καστα

νομέλας: ακάθαρτος. "Α γνωστον άν υπήρχε στίΛβωσις, διότι ή έπιφάνεια εΙναι λίαν
διαβεΟρωμένη.<Ύψ.

0,075. Διάμ. 0,085.

Πίν.

4

καΙ είκ.18:ΕσωτερικΟν τού τάφου,

βαθύτατα στρώματα.

3) Τεμάχια συμπληρωθέντα εΙς σκυφοειδες αγγεϊον μετα δύο καθέτως τετρη
μένων αποφύσεων καΙ σωληνωτης προχύσεως. Πηλος ό αύτος καΙ τού προηγου
μένου αγγείου. Πίν.

4. 'Εσωτερικόν του τάφου, βαθύτατα στρώματα.
4) 'Αγγείον έκ τού αύτού καΙ τά δύο προηγούμενα μέλανος πηλού, μετά

δύο καθέτως τετρημένων αποφύσεων. Εις μερικά μέρη διασφζει την στίλβωσιν.
Συνεπληρώθη εΙς το αγγείον πίν.

4. Έσωτερικον τού τάφου, βαθύτατα στρώματα.
5) Άγγείον εκ ΤΟ1) αύτού καΙ το. δύο προηγούμενα πηλού μετο. δύο καθέτως

τετρημένων ά.ποφύσεων. Ένιαχού διατηρεί την λαμπράν μηχανικην στίλβωσιν.
Συνεπληρώθη είς τό αγγείον πίν.

4. Έσωτερικον τού τάφου, βαθύτατα στρώματα.
6) Χονδροειδες άγγεΙον μετα παχυτάτων τοιχωματων. :Έχει σχf'ιμα κυλιν~

δροειδες καΙ λίαν άσταθή βάσιν. Φέρει σταυροειδώς τέσσαρας καθέτους τοξοειδείς
λα6άς καΙ μεταξiι τούτων τέσσαρας μαστοειδείς εξογκώσεις. Πηλος ώχρος κερα~
μεούς λίαν άκάθαρτος. 'Ύψ

0,10.

Είκ.

9.

Έσωτερικον τού τάφου, εις ϋψος

0,20

απο τού πυθ μένος.

7)

Μικρον αωτον αγγείον, εχον περίπου το σχήμα σύκου, μετά εύρέος αρ

κούντως στομίου. Πέριξ 1"ούτου φέρει όπάς, ων τρεϊς μεγαλύτερα ι τών λοιπών,
αντιστοιχούσαι προς μικρας εξογκώσεις έπεχούσας την θέσιν λαβών. Πηλος ακά
θαρτος κιτρινερύθρου χρώματος. <Ύψ.

8)

0,05.

Είκ.

9.

Έσωτερικον τού τάφου.

Μικρον δίωτον αγγείον εξ ώχρού, εύθρύπτου καΙ καθαρού πηλού, δπερ

εφερε δια μέλανος χρώματος καθέτους γραμμας έπί της κοιλίας. Ύψ.

9

0,058.

Είκ.

καΙ 10α Έσωτερικον τού τάφου.

9)

Λεβητοειδες αγγείον μετα δύο καθέτων λα6ών καΙ πρός τα εξω κλινόν

των χειλέων. Έπί τού βαθυκιτρίνου πηλού φέρει δι' έρυθρού χρώματος πριονο

ειδή γραμμην πέριξ των χειλέων καΙ έπΙ τού σώματος καθέτους παραλλήλους
γραμμάς, κατα δε το μέσον δύο τοιαύτας χιαστΙ τεμνομένας. Πηλος λίαν καθαρός,
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τοιχώματα λε.-ττά, 'Ύψ.

0,083. Διάμ. χειλέων 0,08. Είκ. 9 καί 10β. Έσωτερικον

τού τάφου.

1Ο) Πρόχους μετα σφαιροειδούς κοιλίας καΙ άρκούντως άνεπτυγμένου λαι
μου, έφ"" ου δύο μαστοειδείς έξογκώσεις. Πηλος καθαρος κεραμεοϋ σκοτεινού

χρώματος. Ύψ. 0,18. Είκ.

9. Έσωτερικον τού τάφου είς υψος 0,40 άπο τού

πυθμένος.

11)

Ευρυ φιαλοειδες αωτον άγγείον έκ μέλανος καθαρού πηλού, δστις είχε

στιλ6ωθη δια τρι6ης. Συνεπληρώθη. "Υψ.

18.

0,055.

Διάμ. έξωτ.

0,11.

ΠΙν.

4

καΙ εΙΚ.

Έκτός τού τάφου, χωρος προ της είσόδου.

12)

Ποτήρων άμφικωνικον έν σχήματι δισκοποτήρου. ΠηλΟς εξωτερικώς

καΙ έσωτερικώς μέλας, στιλ6ωθεις δια τριβης, εν τφ πυρηνι του όμως κεραμό

χρους. Κατά το σημείον ένώσεως της βάσεως προς το δοχείον άνάγλυφος δακτύ
λιος. ΊΙ βάσις φέρει δριζοντίας αυλακώσεις. Συνεπληρώθη καΙ έδόθη ε!.ς αυτο
ϋψος

0,165. Πίν. 4. Έκτός τού τάφου, χώρος προ της εΙσόδου.
13) ~H βάσις όμοίου, άλλα διπλασίου το μέγεθος ποτηρίου. Πίν. 4.
14) Προχοιδιον έκ καθαρού ξανθού πηλού, έφ' ού διακόσμησις δια

μέλανος

χρώματος, συνισταμέ'νη έκ δύο συγκλινουσών σειρών όμορρόπων γωνιών, περιο
ριζομένων ύπο εύθειών τοιούτων. Συνεπληρώθη ή λαβη καΙ το ράμφος. 'Ύψ.
ΕΙκ.

9 καΙ 10γ. Δυτικη πλευρα τού τάφου.
15) Προχοιδιον ώς το προηγούμενον.

0.08.

Διακόσμησις έκ μιας συνεχούς μελαί

νης γραιφης, llΤις άρχομένη έκ τού κάτω ήμίσεος της κοιλίας διαγράφει περΙ
αυτην δύο ζώνας, άνέρχεται εΙτα έπί τού ώμου, έφ' ού διαγράφει έπίσης μίαν

ζώνην καΙ τελευτg έλισσομένη άπαξ περΙ τον λαιμόν. Συνεπληρώθη το ράμφος.
<ΎΨ.

0,095. Π ίν. 4 καΙ είκ. 10δ. Δυτικη πλευρα τού τάφου.
16) Μικρα πρόχους. Πηλος ώς αί προηγούμεναι. "Έφερε μέλαν γάνωμα, νύν
λίαν έξίτηλον. Συνεπληρώθη. 'Ύψ. 0,105. ΕΙκ. 9. Δυτικη πλευρα τάφου.
17) Πρόχους έκ τού αυτού καθαρού πηλού, ήτις 11το έπίσης κεκαλυμμένη
ύπο τού αυτού γανώματος. Ή σύνδεσις της κοιλίας προς τους ώμους μάλλον
άπότομος η εΙς τα προηγούμενα παραδείγματα. Συνεπληρώθη έλαφρως το ρ6μ
φος. 'Ύψ.

lf:S)
O,OS.

Π ίν.

0,13.

Είκ.

9.

Προχοιδιον

4.

Δυτικη πλευρα τού τάφου.

έξ ώχρού καθαρού πηλού, ανευ ίχνους γανώμανος. 'Ύψ.

Δυτικη πλευρα τού τάφου.

ΤΟ άγγείον τούτο εΙναι σπουδαίον δια την διδακτικότητά του ώς προς τον
τρόπον της κατασκευης των πηλίνων μετα στενού στομίου σκευών. 'Αφ' σδ δηλ. ό
τεχνίτης κατεσκεύαζε μέχρι τινος το άγγείον του κατ' ευθείαν έκ τεμαχίου πηλοί\
είτα δια να κατασκευάση το ετερον ήμισυ, δπερ ώς έκ τής στενότητός του δεν
έχώρει την χείρα ενδοθεν, είργάζετο κατα τον τρόπον τον άποκαλούμενον
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colombin». nΕπλαττε δηλ. τον πηλον εις επίμηκη ταινίαν, την όποίαν περιελίσσων
είτα εφ' έαυτην εδιδεν εις το αγγείον το ποθούμενον σχημα. nΕξωθενήφάνιζε δια
της χειρός του η αλλως τα σημεία ένώσεως της ταινίας, εσωθεν δε ελείαινε, κεφα

λαιωδώς τούλάχιστον την επιφάνειαν, δια ξυλίνου ραΌδοειδούς εργαλείου. Πολ
λάκις δμως ήμέλει να πράξη το τελευταίον τούτο, ώς ακριΌώς ενταύθα, δπου η
περιελισσομένη πηλίνη ταινία φαίνεται εναργ(ος εις το εσωτερικον τού αγγείου.
Ή παρατιθεμένη εΙκ.

11

παριστq. εις φυσικον μέγεθος το εσωτερικον τού αγγείου

τούτου. Ή αυτη μέθοδος, αλλ' ολιγώτερον σαφής, εχει παρατηρηθη και ύπο τού
Χατζιδάκη εις αγγεία της Τυλίσου

19)

1.

Πρόχους εξ ερυθρωπού

ακαθάρτου πηλού, ητις δεν φέρει

εκδηλον λαιμόν, άλλ' ή άπιοειδης
κοιλία συνέρχεται ανω άπ' ευθείας
εις το στόμιον. Κατα τα πλάγια τών

χειλέων δύο μαστοειδείς αποφύσεις.
υΥψος

0,133.

ΕΙκ.

9.

Δυτ. πλευρα

του τάφου.

20) 'Όμοιον καΙ εξ όμοίου πη
λού προχοιδιον, το σώμα δμως μαλ
λον άσκοειδές. Συνεπληρώθη το ράμ
φος. 'Ύψ.

0,09.

Εικ.

9.

Δυτ. πλευρα

του τάφου.

21)

Τό εσωτεeικό71 άνω ημΙf1V 7;ηςνπ~ άρ.

18 πeόχοv, δει

,-tνvο'V τη'll μέ{}οδον κατασκευης δια ταινίας εκ π·ηλοϋ.

Προχοιδον εκ τού αύτου

ακαθάρτου πηλού. Τοιχώματα παχύτατα. Το σώμα λίαν λαγαρόν, ατρακτοειδές.
Ό λαιμος εξαφανίζεται δλως. Συνεπληρώθη ή λαοη καΙ το ράμφος. 'Ύψ.
ΕΙ)ι.

9.

0,097.

ΔυΤΙΚ1] πλευρα τού τάφου.

22) Πρόχους εκ ξανθού καθαρού πηλού, ανευ ούδενος ιχνους επιχρίσματος.
Αυτη παρουσιάζει δύο ασυν11θη φαινόμενα: ΠρΙΙnον δη ό πυθμην εξωτερικώς
επερρώσθη και εγινεν εύσταθέστερος δια προσθήκης τεμαχίου πηλού, οπερ ατε
λώς μόνον συνεκολλήθη προς τα παλαια τοιχώματα τού άγγείου. (Τούτο q:αίνεται
και επι της εΙκόνος). Δεύτερον δτι επι της κοιλίας φέρει το αγγείον τούτο μελανι

ζούσας κηλίδας και πέριξ τούτων ερυθρωπην επιφάνειαν εξ ισχυρας οπτήσεως.
Προφανώς ηθέλησεν ό τεχνίτης να μιμηθη τον ρυθμον Βασιλικης άλλ' άπέτυχε,

, Άρχ. Έφημ. 1912,
primitive κλπ. 50.

σελ.

226 -7,

περ, δε τής τεχνικής των αγγείων τούτω..

L. Franchet, Ceramique
.
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διότι δ πηλός του ονδεν ~φερεν έπίχριομα (engobe) '. -Υψ. 0,17. ΕΙκ. 9. Δυτικη
πλευρα τού τάφου.

23) Mικeoν άγγείον ~ έρυθρού, άρκονντως καθαρού πηλού, μετα Μο δρι.
ζοντίων τοξοειδών λαβών κατά το μέσον της κοιλίας. 'Έφερεν έπίχρισμα μέλαν.
'γψ.

0,07. Πίν. 4. Δυτιχη πλευρα τού τάφου.
24) Μικρον εύρύστομον αγγείον μετα φακοειδούς

έξωγκωμένοu του σώμα

τος, φέρον δύο καθέτους τοξοειδείς λαβάς. Καλύπτεται ύπο μέλανος χρώματος,
άλλα κατα το μέσον τής κoιλtας έξοικονομείται ακάλυπτος δριζοντία ζώνη τού
φαιοίι πηλού, έφ' ης λοξαι έγχάρακτοι
γραμμαι τεμνόμεναικατα ρόμ60υς.Ύψ.

0,061. Συνεπληρώθη. ΕΙ•. 9 καί lΟε.
ΔυτικΤι πλευριJ. τού τάφου.

25)

Δίωτον άμφoρo~ιδες αγγείον

έκ ξανθερύθρου πηλού. Συνεπληρώθη.
Πίν.

4. Δυτικη πλευρα τού τάφου.
26) Σκεύος αωτον έν σχήματι

μικράς σαρκοφάγου, σχή ματος έλλει
ψoειδoiις, μετα πώματος. Π ηλος κιτρι

νέρυθρος. Φέρει πλαστικον διάκοσμον
έξ αναγλύφων σχοινοειδών ταινιών, ών
δύο περιθέουσιν όριζοντίως το άγγείον
άνω καί κάτω, άνα δύο δε κάθετοι
Elx. 12. π.fJ.ό.ιμo., ΙΗ ι:η, t'οι:lcr., ΙξΙΙΙΟΙ:'e... ij,
nλ.nιea-, ι:οίί ι:dφοv.

υπάρχουσι κατα τας στενας πλευράς.
ΤΟ πώμα φέρει κατα το μέσον τών

μακρών πλευρών δύο πτερύγια κάθετα
αντί λαβών, φέροντα ανα δύο λεπτας όπάς, αίτινες ύπάρχουσιν αντιστοίχως καΙ

έπι των χειλέων τού άγγεΙου. Ύψ. 0,23. Mεγtστη διάμ. 0,205. Πίν. 4. Άνατολικη
πλευρα τού τάφου, κατα το μέσον περίπου τού πλακοστρώτου, δεξια τούτου.

27) Πιθάριον έκ κιτρινερύθρου καθαρού πηλού, φέρον σχοινοειδη ανάγλυ
φον ζώνην όλίγον ύπερ το μέσον καΙ τέσσαρας τοξοειδείς λαβάς, ών αί μεν δύο
μεγαλύτεραι δριζ6ντιοι έκφύονται έκ της άνωτέρας ζώνης, αί δε μικρότεραι κάθε
τοι ευρίσκονται ύπο τα χειλη. Συνεπληρώ8η:Ύψ.

0.305. Εικων 12. Νοτία πλευρα

τού τάφου.

,

Πει,ιί tής τεχ.ν,χης "ων χηλιδωι:ων άΥΥείων ι:οσ ι,ιυθμο(; Βαο,λιχης ίδε Η.

Earl~' Ροιteι:'

of Near East

κλπ.

11, 90

ΙΙ
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28)

ΛΙΘΙΝΑ ΑΓΓΕΙΑ

Φιάλη εκ βαθυπρασίνου στεατίτου φέρουσα πρόχυσιν και τρία όριζον

τίως εκ τών χειλέων φυόμενα ατρητα ωτα. Έλλείπουσί τινα τεμάχια εξ αυτης.

"Υψ.

0,037. Διάμ. εξωτ. 0,10. Πίν. 4. Εύρέθη εν τεμαχίοις, ατινα εκειντο διε

σκορπισμένα καθ' δλον τον χώρον των ταφών της δυτικης πλευράς.

29)

Φιαλίδιον εκ πρασινομέλανος στεατίτου, ο'ότινος δύο μόνον μικρα συνα

πτόμενα τεμάχια εύρέθησαν, το δ' ύπόλοιπον συνεπληρώθη δια γύψου. Διάμ

0.074,

Πίν.

4,

Άνατολικη πλευρα τού τάφου, δεξια τού πλακοστρώτου.

r'

ΜΕΤΑΛΛΙΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
<Ο Χαλκά.

30)

'Εγχειρίδιον αμφίστομον εξ αρκούντως λεπτού ελάσματος, στενούμενον

λίαν βαθμιαίως οτρος την αιχμήν, ητις είναι οϋτω οξυτάτη (ελλείπει το ακρον ταύ
της). Κατα το μέσον σχηματί

ζεται λίαν ταπεινη. ράχις. Ή
πτέρνα είναι εστρογγυλευμένη
καΙ φέρει τρείς οπας τών ηλων,
εξ δ)ν ή μία κατα λάθος ηνοί
χθη δίς. Μηκ.

0,109. ΕΙκ. 13,30.

Έσωτερικον του τάφου, βαθύ
τατα στρώματα.

31)

Έγχειρίδιον καθ' δλα

δμοιον προς το προηγούμενον,

άλλα πλατύτερον ελαφρώς κατα
την πτέρναν. Μηκ.

0,116. ΕΙκ.
13,31. Έσωτερικοντού τάφου,
βαθύτατα στρώματα.

32)

Λεπτότατον ελασμα

χαλκούν, εχον καθ' δλα το σχη μα

τών ανωτέΡ,ω εγχειριδίων, αλλ'
ανευ των οπων καΙ της ράχεως.

ΕΙκ. 13. 'Α1Ιτ",είμε1l'" εκ χaλκου.

Προφανως αναθηματικον καΙ

μόνον προς νεκρικην χρησιν πεποιημένον. Μηκ.

0,059.

ΕΙκ.

13, 32.

Έσωτερικον

τού τάφου βαθύτατα στρώματα.

33) 'Έλασμα χαλκουν ελαφρώς κοιλόκυρτον, εχον το σχήμα αμφιστόμου
μαχαιριδίου. Μηκ. 0,05. ΕΙκ. 13, 33. Έσωτερικον του τάφου, βαθύτατα στρώματα.
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34)

Δύο μικρα κοπίδια, διατηρoίτνtα καί τον ηλον της λαΒής. Μηκ.

0,028.

Είκ. 13,34. Έσωτερικον τού τάφου, εις ϋψος 0,25 άπο τού πυθμένος.

35)

ΚαρφΙς κεκαμμένη (ίσως τυχαίως) κατ' όξείαν γωνίαν είς το ανω μέρος.

~H κορυφη έσχίσθη είς δύο σκέλη, τα δποία έχρησίμευον δπως στε~εωθη ή
κεφαλη της καρφίδος. Συνολικον μήκος

0,155.

ΕI.κ.

13, 35.

Έσωτερικον τού

τάφου, βαθύτατα στρώ ματα.

36)

Τρείς όπεις, φέροντες την μίαν αίχμήν στρογγύλην, την δ' έτέραν τετρα

γώνου τομής. Μηκος της μεγαλυτέρας

0,092,

της μικροτέρας

0,062.

Είκ.

13,36.

Έσωτερικσν τού τάφου, βαθύτατα στρώματα.

37)

Άκανόνιστον τεμάχιον χαλκού κοίλον έσωτεριχως, εξωτερικώς δε σπογ

γώδους ύφης. "Ίσως λείψανον έκκαμινεύσεως χρησιμοποιηθέν άντΙ ψήφου. Διάμ.

0,009.

Etκ.

13, 37.

Δυτικη πλευρα τού τάφου.
β')

38)

Μο;"νβδινu,

Άντικείμενον εν είδει βαριδίου εκ συμπαγούς μετάλλου, φέρον κατα το

λεπτότερον μέρος δύο λοξας όπας συνενουμένας είς μίαν κοινην τοιαύτην ("Ιδε
τομην Ιν .Ικ.

16).

Ή διά·

ταξις αϋτη των όπων,κοινη
έπί των σφραγίδων, χρη~
σιμεύει

όπως

άναρτάται

καλως το άντικείμενον, το
δποίον έν τοιαύτυ περι
πτώσει θα ήτο περίαπτον.
ΕΤναι δμως έπΟ ίσης προσ

φυής, δπως ύπoδεχθfι το
ακρον έσχισμένης καρφί

δος, ώς ή άνωτέρω άριθ.

35.

Κατ' άρχας μάλιστα

ύπέθεσα, δτι το αντικείμε
νον τούτο ήτο ή κεφαλη
της άνωτέρω καρφίδος,

.,

άλλ' αΙδιαστάσεις δεν συμ

φωνούσι. ΤΟ μέταλλον εΙ
ναι σκληρότερον τού κα
θαρού μολύβδου. ώς δ' Ικ
τού χρώματος της όξειδώσεωι; εμφαίνεται, θα περιέχ!l καΙ ποσότητα _άργύρου.
Μηκ.

0,027.

Είκ.

14 καΙ 16. Έσωτερικον τού τάφου, βαθύτατα στρώματα.
Υ')

39)

'AQyvQii.

Δύο ψέλια κατεσκευασμένα έξ άργυρας ταινίας άποκοπείσης έξ έλάσμα

τος. Ή ταινία αϋτη περιειλίχθη άπλα/ς περΙ έαυτην χωρΙς να συγκoλληθfι, το δ" έν
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ακρον αύτης πλατυνθεν δια σφυρηλατήσεως άπετέλεσεν οίονεί κεφαλήν. Είκ.

14.

Έσωτερικον τού τάφου, βαθύτατα στρώματα.

40)

Δακτύλιος αργυρούς κατεσκευασμένος κατα τον αIJtOV τρόπον καί φέρων

όμοίως έσφυρηλατημένον το εν άκρον δίκην σφενδόVTjς. Είκ.

14.

Έσωτερικον τού

τάφου, όμΟύ μετα τών ψελίων.

41)

Άντικείμενον αποτελούμενον έκ στελέχους όμοίου προς το άνω μέρος

ηλου, έξ ου έκφύονται δύο πτερυγιοδείς λεπίδες λίαν κοπτεραί. Ή κεφαλη φέρει
δύο καθέτους όπας προς άνάρτησιν. Μήκος άπ' ακρου είς ακρον τών πτερυγίων

0,037. Είκ. 14. Έσωτερικον τού τάφου,
42) Τέσσαρα άργυρα δισκάρια έκ
όπας δίκην κομ6ίων. Διάμ. του μεγίστου

43)

βαθύτατα στρώματα.
λεπτού έλάσματος, φέροντα εκαστον δύο

0,022.

Είκ.

14.

Έφθαρμένον κέλυφος άργυρας ψήφου, ητις εΙχε σχήμα άμφικωνικον

καί απετελείτο έξ άργυρου έλάσματος περί έαυτο είλιγμένου. Είκ.

14.

ΈσωτερΙa

κον του τάφου, βαθύτατα στρώματα.
δ')

44)

Χρυσά.

Τρία τεμάχια μικρότατα χρυσού φύλλου, ίσως έκ περικαλύμματος ψήφου

έξ εύτελεστέρας ϋλης. Έσωτερικον του τάφου, βαθύτατα στρώματα.
Δ' ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΕγΡΗΜΑΤΑ
α)

45)
0,04)

Πήλινα.

Δύο σφονδύλια ατράκτων έκ καστανοφαίου πηλού. Το μείζον (διάμ.

άμφίκυρτον, το μικρότερον (διάμ.

0,034)

έπιπεδόκυρτον. Είκ.

15.

Έσωτερι

κον τού τάφου, βαθύτατα στρώματα.

46) Κολλυροειδης ψήφος έκ καστανού πηλού. Διάμ. 0,015. Είκ. 15. Έσωτε·
ρικΟν τού τάφου, βαθύτατα στρώματα.
β')

Λί{}ινα.

47) Βαρίδιον (η ίσως άκόνη;) συνιστάμενον έκ χάλικος φαιού λίθου, έχον
τος φειδες πεπλατυσμένον σχήμα καί φέροντος κατα το στενώτερον άκρον όπην
όλμοειδη, ητις ήνοίχθη έξ άμφοτέρων τών Οψεων. Μήκ.

0,04.

Είκ.

15.

0,075. Μέγιστον πλάτ.

Έσωτερικον τού τάφου.

48) Σφονδύλιον έπιπεδόκυρτον έκ στεατίτου. Διάμ. 0,025. Είκ. 15. Έσωτε
ρικσν τού τάφου.

49) Λίθινον κυλινδροειδες άντικείμενον έν σχήματι πώματος έκ φελλού. Ό
λίθος εΙναι φαιού χρ(;ψατος μετα μελανών στιγμάτων. Αί δύο βάσεις τού κυλίνΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ Δ8ΛΤιΟΝ 1929
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δρου φέρουσιν άνωμάλους

λίθου είς σφραγίδα. -Υψ.

γλυφάς, ώς εί είχεν έπιχειρηθη ή κατεργασία του

0,03. Etx. 15. 'Εσωτερικόν τού τάφου, άνώτατα στρώ

μα'tα, σχεδον έπΙ της έπιφανείας.

50)

Διάφοροι ψήφοι έ-" στεατίτου καί άλλων λίθων, ποικίλων σχημάτων.

,
•

,

Πασαι σχεδόν εύρέθησαν εΙς την έξωτερικην δυτικην πλενραν τού τάφου, πλην
δύο χολλυροειδων tx στεατίτου, αίτινες εύρέθησαν εν τφ έσωτεριχφ τούτου. Μία έξ
αύτών (άριθ. καταλογ. 1373) εύρέθη παρα το κρανίον ένας νεκρού. ΕΙχ. 15 καί 16.
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51) Σφραγις έξ έλαιόχρου στεατίτου εχουσα το σ-,{ημα ύπέρου ίγδίου. Φέρει
διακόσμησιν έξ εύθει&ν γραμμών τεμνομένων κατ' όρθας περίπου γωνίας. Είκ. 15
καί 16. Έξωτερική δυτικη πλευρα τού τάφου.
52) Διάφοροι λεπίδες όψιανού, έξ ών εύρέθησαν περΙ τας είκοσιν έντος καί
έκτός τού τάφου. Πασαι εΙναι τεθραυσμέναι, της μεγίστης άριθμούσης μηκ. 0,052.
Προήρχοντο έξ εύτελών μι
κρών πυρήνων τού συνήθους

ι~

~

μέλανος όψιανού της Μή
λου. Ε ίΧ.

15.

Ζ:Ι

Έλεφάντινα.

v')

Σφονδύλιον έπ~πε·

53)

δόκυρτον έξ έλεφαντόδοντος.
Διάμ.

0,02.1).

Ει.κ. j

5

καΙ

16.

Έσωτερικον τού τάφου.

Ο

'Ορθογώνιον πλα

54)

κίδιον έξ έλεφαντόδοντος,
διάτρητονκατατο μέσον περί

που. Μηκ.

16.

0,025.

Είκ.

15 καΙ

Έσωτερικον τού τάφου.

55)

Κυλινδριχη ψηφος

έξ έλεφαντοστού φέρουσα
εύρείαν όπην κατα τον άξονα
καΙ έτέραν μικροτέραν έγκαρ

σίαν. Μηκ. 0,017. Είκ.

16.

15 και

Έξωτερικον του τάφου,

δυτική πλευρά.

56)

'Ομοίωμα άνθρω

πίνου κάτω ποδος έξ έλε

ΕΙΗώ"

16.

Κοσμήματα χαί ί:ξαρτήματα έΗ με>:&λλου,

ll(J.ov

χαί όσ>:οV.

φα ντόδοντος. 'Υ πο το πέλμα
γραμμαΊ. τεμνόμεναι κατα ρόμβους. Ύψ.

0,029.

Είκ.

15

καΙ

16.

Έσωτερικον τού

τάφου, βαθύτατα στρώματα.

e'

ΟΣΤΑ Ζ9ΩΝ

τα άστα ταύτα εύρέθησαν κατα κανόνα μόνον είς τα κατώτατα στρώματα
τού έσωτερικού τού τάφου, περισυλλεγέντα δ' έπιμελώς ύπεδλήθησαν εΙτα εΙς έξέ

τασιν ύπο τού κ.

Max Hilzheimer, διευθυντού τijς παλαιoντoλoγικfjς συλλογης
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Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου

του εν Βερολίνψ

Markisches Museum. Ό κ. Hilzheimer, δια την προθυμίαν και

ευγένειαν του οποίου οφείλω ϊ~αΙ ενταυθα να εκφράσω την ευγνωμοσύνην μου,
μου απέστειλεν εκθεσιν εν η καθορίζονται Όλα τα λείψανα των εί,ρεθέντων ζφων,
e!

,_

';'

ατινα κατα ταυτα ειναι:

1) Λαγωος (Lepns creticns Barrett - Hanlilton). Λείψανα δύο τουλάχιστον
ζφων, οστα εξ Όλου του σώ ματος.

2) Πρόβατον Τι αΙξ. Μόνον οδόντες, εξ ων άλλοι εφθαρμένοι, ανήκοντες εις
γηραιον ζφον, καΙ άλλοι αφθαρτοι, ανήκοντες εις ζφον νεαρας -ηλικίας.

3) Βους. Μόνον οδόντες. Μέγα ζφον. Ή έξωτερικη των οδόντων επιφάνεια
είναι ηυλακωμένη, εξ 0-0 συνάγεται Ότι πρόκειται περΙ κατοικιδίου βοός 1.

4)

?Υς. Μόνον εΙς οδούς.

5)

χηρ (κοινότερον εχίνος η ακανθόχοιρος),

Erinacens ,nesiotes Bate. Όστα

εξ Όλου του σώματος.

6) Κύων μετρίου μεγέθους. ΤΟ ημισυ της κάτω σιαγόνος καΙ πολλοl οδόν
τες, εξ oiJ συνάγεται ή υπαρξις ολοκλήρου του κρανίου (ΕΙκ. 15).
7) "Εν είδος καρχαρίου η γαλεου, Lamna cornubica Cuv. (ΕΙκ. 15). Μόνον
εΙς σπόνδυλος, χρησιμοποιηθεlς πιθανως ώς περίαπτον, διότι είναι τεχνητώς διά
τρητος κατα το μέσον 2.

1 Ή πολλάκις επαναληφθείσα καί διαρΚώς επαναλαμβανομένη δοξασία, οτι εν ΚρήΤΌ ύπijρξεν ό Bos
primigenius είναι εσφαλμένη, δ δέ πι>ώτος δστις εδωκεν αφορμ;lν εις την πλάνην ταύτην εΙναι δ Έλ6ετος
ζωολόγος C. Keller; εν Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft ίη Zurich, 54 ]ahrg. 1909
430 έξ. 'Εν BερoλίνCΡ ευρισκόμενος μετέβην επανειλημμένως καί εξήτασα τους οστεtνους πυρηνας κεράτων
καί αλλα λείψανα όστών Bos primigenius. Είναι αναμφισΒήτητον, οτι πάντα τα μέχρι σήμερον διασωθέντα

εν ΚρήΤΊ:! ανάλογα λείψανα δέν α.νήκουσιν εις το ζφον τούτο, αλλ' εις κατοικίδιον βούν, οστις ενδεχομένως
εΙναι ή μετιΙ μακρών κεράτων ποικιλία τού στεππαίου βοος της ΝΑ Εf,ρώπης, δ πρωτόγονος δμως βούς
ασφαλώς δέν εΙναι. Ό

Kel1er εθεώρησε καί τον ταύρον επί της γνωστης τοιχογραφίας
bO\'em primigeninm. Έν τούτοις και μόνον το γεγονός, δτι δ ταύρος ουτος

της ταυρομαχίας εκ

Κνωσού ό)ς

εικονίζεται κηλιδω

τός, αποκλείει πάσα'\' ταύτισιν τού παριστανομένου ζφου προς τον πρωτόγονον ταύρον.

•

Παραθέτω ενταύθα καί το af,lOIlGΙOV κείμενον τού κ.

Hilzheimer,

ώς δυνάμενον μετά της επιστημο

νικης όρολογίας του νά χρησιμεύστι πολύ καλύτερον εις τους ειδήμονας εκείνους, ο'ίτινες τυχον θά άσχολη
θώσι περί τά ευρήματα ταύτα:
1.

Hase (Lepus cret!cus Barrett - Hamilton).

Reste νοη mindestens 2 Tieren. Abgesehen νοη 3 Unterkieferha1ften gehoren die Reste ausschliesslich der hinteren Korperhiίlfte all. Es liegen vor: 2 Lenden\virbel, 1 Kreuzbein\virbel, eine Beckenhalfte,
.2 ganze Oberschenlcel und 1 Bruchstίίck eines dritten, 1 Fersenbein (Calcaneus), 3 Mittelfussknochen.
2.

Schaf oder Ziege.

8 Zahne, eln oberes Ende einer Elle (Ulna), untere abgefallene Epiphyse elnes Metatarsus oder
Metacarpus. Auch unter den Zahnen sind einlge so wenig abgenutzt, dass sle einem jiingerem Tier angehort Ζη habeu schelnen. Andere sind nach der Abnntzung einem iilteren Tiere zuzuschreiben. Zu einer
genalleren Bestimmnng relchen die vorliegenden Reste nicht.
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χωρίον Κρ6.σι Πεδιάδος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ό τάφος τού Κράσι άν καί ούδεν έξαιρετικώς άξιόλογον εύρημα παρέσχε,
δυνάμενον να συγκριθΤΙ προς τα σπουδαιότατα κτερίσματα τών τάφων της Mεσα~
ράς, έ:ν τούτοις άποδεικνύεται μεγίστης σημασίας ώς προς το ζήτημα της κατα
γωγης καί καθ' όλου ώς προς την ίστορίαν των λεγομένων θολωτών τάφων της
πρωτομινωικης Κρήτης.

Πρώτιστα πάντων αύτή αύτη ή θέσις τού τάφου άποτελεί εν άξιολογώτατον
και άπροσδόκητον

novnm.

μέχρι τούδε μόνον έν

ΕΙναι γνωστόν, ότι οί θολωτοΙ 'τάφοι παρετηρήθησαν

Meoaeg,

ητοι εν ΤΤΙ περιοχη της μεγάλης πεδιάδος, ητις

εκτείνεται παραλλήλως προς την νοτιωτάτην πλευραν της Κρήτης. Τοϋτο εδωκεν
άφορμην να συναχθώσι συμπεράσματα περι της εκ Νότου, ίμοι της έκ Λιβύης
καταγωγης των τάφων τούτων]. 'Η άνακάλυψις τοϋ τάφου Κράσι είς την βορείαν
πλευραν της νήσου, καί δη είς όλίγην άπόστασιν άπο της παραλίας 2, εΙναι λίαν
άξιοπαρατήρη'τον σύμπτωμα, το δποΙον άποβαίνει αύτόχρημα θεμελιώδες ενεκα

τοϋ γεγονότος, δτι ό τάφος Κράσι ού μόνον παλαιότερος
ρας άποδεικνύεται, άλλα καί άναμφισβητήτους

τών τάφων Μεσα

μετα των Κυκλάδων όμοιότητας

παρουσιάζει. Ού μόνον δ' έπί τα εύρήματα εκτείνονται αί συγγένειαι αυται, άλλα
καί επί την οίκοδομικην κατασκευην τού τάφου.
Καί πρωτον ώς προς τα εύρήματα καί την παλαιότητα τούτων:
ΤΟ χαρακτηριστικώτερον

καί σπουδαιότερον

σύμπτωμα είναι ή παρουσία

3. Rind.
30berkieferzabne

(Ρ"

Ρ,.

M,j) eines grossen Rindes mit stark gefurcbter Aussenv.·and, \vol]]

Hausriud.
4. Scbwein.
1 Scbneidezabn.
5. Il1:el (Erinaceus nesiotes Bale).
Recbte Unterkieferhalfte. 2 Oberscbenke], 1 Speicbe (RadiHS).
6. Hund.
Είπε :zerbrocbene Unterkieferhalfte eines Hausbundes etwa νοη der Grosse eines Spit:zes. Είπ weiterer Eck:zabn sowie die beiden oberen Eckznbne lassen wermuten, dass der ganr.e Scbadel vorball-

den war.
1. Heringshai (Lamna cnrnubicil Cuv.).
1 \Virbel, das Locl]

ίπ

der Mitte

ίsΙ είπι:

ktins\licl]e Durcbbohrl1ng.
Dr. Max Hilzh"Im"r.

, Xanthudidis- Droop, Tbe vaulted Tom!)s

οι

Mesara 130

κ. α.

Evans, Palace

ΙΙ,

36

έ~.

• Πα{ι' (ίλην ,ήν βραχώδη ώιόιομον άνωφερειαν καί κ{ηωφερειαν, δι' ης θιi διελθηtις άναγκασtικιυς,
άρκε' 2 - 2 'ι. ώρων πορεία, όπως φθάστι είς lήν παραλίαν lων Μαλίων.
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τών μελανών άγγείων της συλλογης Πύργου έν τφ τάφφ Κράσι, έν Φ 6,φ' έτέρου

εξόχως ένδεικτικη εΙναι ή έν τφ έσωτερικφ τού τάφου 6,πουσία παντος ίχνους
σφραγίδων καί λιθίνων αγγείων. τα δύο λίθινα 6,γγεία
προστίθεται καΙ τρίτον το ύπο τού

28 - 29 (πίν. 4), εΙς lJ.

Sir Α. Evans κομισθέν, ευρέθησαν έκτός τού

τάφου, ώς έπ' ίσης έκτός τούτου εύρέθη καΙ ή μοναδικη έκ της όλης άνασκαφης
σφραγlς άριθ.

51, καΙ μάλιστα εν καταφανεί ΥΜ 3 - ΜΜ Ι περι6άλλοντι 1.

τα αγγεία της συλλογης Πύργου εύρέθησαν δλα κολο6ά, όλίγα μεν σχετι
κώς έντος τού τάφου, περισσότερα δε έκτός τούτου παρα την θύραν, οπου ίσως
έθραύοντο

λόγφ

έθίμου

κατόπιν της χρήσεως. 'Εν
τούτοις

δ αριθμός των

ητο μέγας, αν καΙ όλίγα
μόνον

εν συμπληρώσει

εδημοσιεύθησαν
πίν.

4.

έπί

τού

Ή ένταϋθα παρα

τιθεμένη εικων

17

παρέ

χει καΙ άλλα δείγματα έκ
της αύτης

συλλογης.

Αί

λείαι διακοσμητικαΙ γραμ

\

μαΙ αί παρατηρούμενα ι
έπί τών αγγείων Πύργου
El'f.. 17. ''OuιoeιιcHa Ι .. -τuV IUQ>rιreικοv -τοv "ι:tφoυ.

ύπάρχουσι καΙ ένταύθα
οσάκις τα σστρακα

τηρουνται όπως δήποτε καλώς (εικων

17

δια

ανω κατα το μέσον).

τα 6,γγεϊα της συλλοΥης ταύτης, τα δποία εΙναι μέχρι τούδε λίαν περιωρι
σμένα έν τη νήσφ 2, αποτελοϋσι την κατ' εύθείαν συνέχειαν της Νεολιθικης παρα
δόσεως 3 καΙ εΙναι ή πρώτη συλλογή, ήτις κατα την Ισχύουσαν διαίρεσιν πίπτει
έντος της ΠΜ έποχης. τα 6,γγεία ταύτα άπαντώσι δια πρώτην φοραν έντος κτι

στού τάφου, τού εν Κράσι, δν άποδεικνύουσιν ούτω κτισθέντα κατα την παλαιο
τάτην περίοδον της πρώτης ΠΜ έποχης, έν φ είς τους πολυαρίθμους τάφους της
,

Περί τοϋ ότι ή άνάπτu;ις της οφραγιδΟ'/λuφίας έν Κρήτη εΙναι κυρίως ΠΜ

EarIy Pottery

,

οί

the Near East

Η,

1927, 123

σημ.

3

ϊδε Η.

Franl.:fort

ev

4.

Ι<υρίως ταiιτα εΤναl γνωστά μόνον iκ τοϋ ταφικου σn;ηλαίου Πύργου,

13 χιλιόμ. άνατολικώς του
4, 1918, 136 έξ. καί PaIace οι Minos Ι, Πίνα; εVΑντι οελ. 59,
ευρεθέντων έν τφ λατρδυτικιρ οπηλαίψ 'Αρκαλοχωρίου (BSA 19, J 912· Σ8)

Ήρακλείου (Στ. Ξανθουδίδης έν Άρχ_ Δελτ.
και ίξ ένός η δύο παραδειγμάτων

είκόνες έν σελίο.

38-40). ~Hδη δμως άοχίζει νά σημειουται ή παρουσω των καί άλλαχού, διότι πλήν τού

Κράοι εύρέθησαν πρό μηνων άφθονα όστρακα έν τόj σπηλαίφ τής ΕΙλειθυίας παρά ~όν Άμνισόν.

• PaJace Ι r,9. 'Υιτό 'του Fral1kfort μάλιοτα όνομύ.1;ονταl subneoJithic, Studies 1188.
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ΠlδιΩδος

Μεσαράς ούδεν ίχνος έξ au"tOOV εύρέθη. Ou"too λοιπον δ "tάφος Κράσι άποδεικνύε
ται άναμφισ6ητήτως

παλαιό"tερος

πάντων των όμοίων τού της Μεσαράς

1,

σύγ

χρονος δε πρός τον "tοϋ Πύργου (οστις όμως ήτο ούχί κτιστός, άλλα φυσικον σπή
λαιον). Πρός τούτον δε συμφωνεί καί ώς πρός το άλλο χαρακτ/ρισΤΙΥ.Ον γεγονός,
την άπο\lσίαν δηλ. σφραγίδων, λιθίνων άγγείων και. γενικα/ς πλουσίο\l κόσμ01J,

άτινα μεταγενέστερον είσαχθέvtα άφθονουσιν εΙς τους "tάφους. τής Mεσαράς~_
Τα. ύπόλοιπα χτερίσμα"tα
πάνtα ΠΜ, έχ'tός της πρόχου

"td
10

ε\ιρεθΈVτα έντας τού 'τάφο\l Κράσι εΙναι έπ' ίσης
(είκ: 9) και.

"tou

λιθίνου άvι:ικειμένoυ

49

(είκ.

15),

ii'tLva δύνανται να κα"tα"tαχθωσι και εις την ΜΜ 1 έ."tοχήν, εύρέθησαν όμως, ώς
ηδη είρηται, εις τα. άνώτατα στρώμα"tα "tοϋ τάφου, σχεδον έπι της έπιφανείας.
·Ολως "tούναvι:ίον ίσχύει διά "td έκ"tός τοίί "tάφου ευρεθέντα άvι:ικείμενα,
d"tLva (lξαιρoυμένων έvνoείται "tOOV προ της είσόδου εύρεθέντων άγγείων Πύρ
YO\l), κα"tατάσσονται είς την με"tαδατι.κ.ην tπoχην ά.ίΤΟ της ΠΜ είς την ΜΜ. Οϋτω
καί. "t0: δύο μοναδιχά ευρεθέντα λίθινα άγγεία 28 - 29 (πίν. 4) ώς καΙ. ή μοναδικη
σφραγις 51 (εrx. 15 καΙ. 16) κατα'tάσσονται εις την αίιτην έ.ι-τοχήν. ϊσως ΚQ"td τι
μεταγενέστερον εΙναι το πιθάριον εLκ. 12, ένδιαφέρον δ' εΙναι το άγγείον 26 (πίν.
4), τΟ όποίον διστάζει τις άν πρέπει να όνομάσυ πυξΙ:δα ii μάλλον να. κα"tατάξυ
είς την "tάξιν των σαρκοφάγων (αΙ όποίαι σημειοϋνται ήδη έπι τ/ς ΠΜ 3 έποχης

έν Πύργφ, έπί δε της ΜΜ εΤναι πλέον κοιναί). Πάντως ώς σαρκοφάγος θα "ήτο
σχεδον άδύνατον να περιλά6τι εστω και εν άρτιγέννητον βρέφος.
'Εκ των έντος τοϋ "tάφου ευρεθέντων άγγείων πλην των "tης σvλλoyης Πύρ
γο\l ένδιαφέροντα εΙναι καί τινα άλλα. ΤΟ έν π(ν.
,

·Οη ΟΙ '(άφοl Μισιψα.; εΙ"ο.l 7'υριώ'(α'(α ΠΜ

2

4,

άριθ.

χα .. έξης, ;;χθί'(εl

2

ποτήριον, δπερ δια το

!;rofIQGJo;

δ

Frankfort, Studies

Π.

101, άδυ\'(Χ'(ών.,.ά έρμηνεύσιΊ (ώς δ Ξανθοιιδιδης) '(ήν άπουσία.,. ΠΜ 1 neQIM).).Ovt~ διό '(η .. θεωρίας '(ης
<ιυλΙ'I~ως .

• 'Ε<ιί του γ8Υονό'(ος '(οΙί'(ου έπέσ'(ησα ήδη '(ήν ΠQοσοχήν έν MitIeiι. ilb. Bohlen 11. Karstforschung,
JahrK. 1928, Heft 4, ~ν σημειώσει Ωριθ. 16. Ό Ξανθουδίδη .. σηιιει01 έπ' rofII; το ιενl1;ον αύ'(όν γεΎΟ,·ός, 0'(1
έν '(CίΊ '(άφφ Πύργου ουδίν Ιχνος ).ι.θίνων ύ,Υγείων, σφραγίδων χα; πεQlδlQα(ων π«οουσιάσθη (Άρχ. Δελτ.

Η/Ι8, 166-7). ΤΟ αύτο βHπoμεv νυν χαί έν '(φ '(άφφ Κράσl. ΕΙνο.ι π(lοφο.νέ.., ώι; άλλωι; χα; δ Ξανθσυδίδης
πo.qο.τ/ριt, Ο'(ι ή Μουσία αίί'(η '(ων άνω'(έρω ~'(εQισμΩ'(ων εΙναι φυσιολογιχή, δέ,ν δΙίνα'(αι δηλ. να Moδoθfι
εις ούλησιν. Άλλ'

h

'(oιαιnτι ΠΕριπ'(ώοεl χα; '(ό ΎlγOVΌς, Ο'(Ι οΙ '(Ωφοι Μεσαράς!χ '(τι

'(ων Μέδωχαν όΛίγα μό"ον 7ΠιλlVtι ΩΥΥεiα, έν

t;i 0.1

.. παλαισ'(Ωτ/ς

Πt:QIOOOU

σφQαyiδε .. χαί λσιπός Χόσμαι; εΙνcι xU(liωo; ΠΜ 3 - ΜΜ 1.

δίν πρΜει να έQμηνευ% διό συλήσεως. (Τήν Eρμηνt!iαν '(αUτην εΙσή-rαΎI" δ Ξανθσυδίδης χαί ΙπεΟΟχ,μσσεν
δ

Sir

Α.

Evans

lν '((ρ tqιΟλόγω '(ου Ιν

Vaulted Tomb,

σελ. νι). Ποσφανώι; '(ο fθψσν '(συ πλοιισίως X'(EO'tEOV

.ιlσήχθη βαθμηδόν ι:ν ΚQή'(Ό, χαϊ i."fειδή συναVΙ;ά'(αl 7'α'(α πρώ'(ον έν Μόχλφ (ήδη ΠΜ 1),οπου εύρίοχσμεν
χαί τΩ ι:ιc:ιa.ιό'(α'(α '(ών λιθ,νων άγγι:ίων,

&.,

ηνα ίο,*> εΙναl ά.n' ε\ιθ.ιίας Alyυπrιαxά, φυσl~,)y IΙναι να συμπε

ράνωμεv ο'(ι '(ο Εθψσν '(οίίτο είσά-rπαι ές ΑίΥίί:tτοu.
έθψο.,

'(oii'(o,

'E:t' tσης

λίαν χαοαχτ/ρισ'(ιχον εΙναι '(ο -Υεγονός, οη '(ο

δuσruχως δι' ήμιiι; '(ού:; άΡXαισλόΎoUς, λ1ισμoνt!Ι'(αι :ιι:ό.λιν χαθ' ολην τήν ΜΜ χαί τήν πρώτην

ΥΜ ίποχήν, όπα/ι '(ό ~τεQίσματα εΙναι μηδαμινά.. (Συνήθως μόνον iίν.
σ;ς '(ου χα'(ά τήν ΥΜ

2,

Ιδιο.ίτο.'(α δέ χατά ιήν ΥΜ

S

QUo

π·,μ.ινα ΩΥγείο). Ή Ι"fΑVεμφάνι

iπoXΉν, ύποδluι.vUtι ΙΠίδQo.σιν ιής ήπεΙQfDtlχηι; ΈΙλό.

δα;, ίοως μό.Ιισ'(α ~αί ιiλλσίωσιν Ιν ήj συνθέσει '(οίί -Υεγενοίίς πληθuoμου.
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βάθος εις το όποίον εύρέθη πρέπει αναγκαστικώς να ανηκll εις την παλαιοτέραν

περίοδον της ΠΜ έποχης, ουδεμία αμφιβολία δτι μιμείται μετάλλινα πρότυπα.
Τούτο προδίδει τΟ κομψον καΙ ευκαμπτον σχημα του. Ή νύν διάβρωτος έπιφά

νειά του θα ητο αλλοτε έπιμελώς έστιλβωμένη, το δε χρώμα τού τεφρομέλανος
πηλού ύποδεικνύει δτι το πρωτότυπον θα ητο αργυρούν. Μετάλλινα αγγεία πρέ
πει να ησαν κοινα ηδη έπΙ της παλαιοτάτης έποχης, ευθυς μετα την νεολιθικήν, ως

ηδη ό

Frankfort

παρατηρεί, αν καΙ εις ημας ουδεν σχεδΟν παράδειγμα εχει ηδη

περισωθη 1. Άγγεία κατατασσόμενα
ποτήρια μετα ποδος

εί,ς την κατ:ηγορίαν τού ημετέρου πηλίνου,
διεσώθησαν εκ τών Κυκλάδων ου μόνον

(footed calices),

μιμήσεις, αλλ' ευτυχώς καΙ εν τουλάχιστον αργυρούν πρωτότυπον

2.

Έπ' ίσης το

αργυρούν πρωτότυπον δυνάμεθα ευτυχώς να αποδείξωμεν καΙ δι' εν αλλο μέλαν

αγγείον, την φιάλην πίν. 4, αριθ. 11. Πρόκειται περΙ αργυρού αγγείου έκ Κυκλά
δων δημοσιευθέντος ύπο

Dummler 3. Ή

εΙκ.

18

δει~νύει τα πρωτότυπα ταύτα καΙ

τας πηλίνας απομιμήσεις των.

Έ,t των όλίγων γραπτων αγγείων ατινα εύρέθησαν έν τφ τάφφ, καΙ ατινα
συνελέγησ αν έπΙ τού ιχνογραφήματος εικ

10,

το σπουδαιότερον εΙναι το αριθ.

καΙ 1Οβ). τα τοιχώματά του εΙναι λίαν

9

(εΙκ.

9

'ίνα φανΌ καλως ή διακόσμησίς των,

λεπτά, ό πηλος λείος καΙ καθαρός, αί δε λεπταΙ γραμμαΙ εχουσιν αχθη δι' ασφα
λούς χειρος καΙ δι' ωραίου έρυθρωπού βερνικίου. Ή τεχνοτροπία των αγγείων
τούτων, αηνα δεν είναι πολυάριθμα, ύπενθυμίζει ζωηρως τΟν κατα δύο καΙ ήμί
σειαν χιλιετηρίδας μεταγενέστερον πρωτοκορινθιακον ρυθμόν. Προφανως το παρσν
αγγείον δεν άνήκει εις την εγχώριον αγγειοπλαστικην τού Κράσι, αλλ' εισήχθη εξ
αλλης τινος περιφερείας. Ή διακόσμησίς του εΙναι τυπικη της τελευταίας φάσεως
της ΠΜ 1 εποχης, το δε σχημα του, εφ' δσον βλέπω, εχει αναλογίας μόνον εκ τού

τάφου Πύργου

4.

Της ιδίας άκριβως τεχνοτροπίας ευρέθησαν τεμάχια ένος εη

άγγείου εντος τού τάφου, το όποίον ητο πρόχους παρομοία προς την γνωστην εξ

Άγίου Όνουφρίου
1

,
Η,

68

5.

Studies ΙΙ 66 και σημ, 4.
ΑΜ 11, 1886 σελ. 24 και Beil

Ι, αριθ.

4

(ήμετέρα εΙκ.

18

άνω άριστερά). Πρβλ. και

Frankfort,

8Ι.

περι της έξ άργυρων προτυπων καταγωγης των φαιων και μελανων αγγείων, συμπεριλαμ6ανομένων

και των της συλλoγijς πυργου. 'Ως προς τα τελευταία ταύτα δύναται να ύπάρξΌ ακόμη αμφι60λία σ.ν τα

πρωτότυπα ήσαν ξύλινα, ως ύπετέθη (Pa1. Ι, 59 - (0), η μετάλλινα ως θέλει ό Frankfort. ΕΙναι αληθές, στι
τάς στιλβωτάς γραμμας τάς μιμουμένας ίνας τού ξυλου (Pa1. Τ, πί". εναντι σελ. 59) δεν κατώρθωσα και εγω
να ανεύρω, δπως καί ό

Frankfort, απο το άλλο μέρος δμως εΤναιδύσκολον να φαντασθύ τις, ΟΤΙ έπι. αγγείων
(Schnurosen). Έπ' ίσης

μιμουμένων μετάλλινα πρότυπα προσετέθησαν αύθαιρέτως αί διάτρητοι αποφυσεις

εν αλλο εΙδος λαβης έπι των αγγείων της συλλογης πυργου, απαντων "αι έν Κράσι (ίδε εΙκ,
γωνία), φαίνεται μαλλον εκ τής ξυλογλυφίας να πηγάζΌ η εκ της μεταλλοτεχνίας.

,
,
5

ΑΜ

11,1886, σελ. 20, Bei1. 1, D 3
4, 1918, εΙκ. 6 και 7.
Pal. Ι, 62, εΙκ. 25.

(εξ 'ΑμοργΟύ).

Άρχ, Δελτ.
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την σπουδαιοτάτην άπόδειξιν συγγενείας τού τάφου Κράσι προς τον πολι

τισμον των Κυκλάδων παρέχει ό πλούτος των αργυρων κοσμημάτων. Πάν εύρε
θεν αντικείμενον διακόσμου εντος τού τάφου ητο εξ αργύρου, εξαιρουμένων των

τριων ασημάντων τεμαχίων χρυσού φυλλαρίου

1.

Το γεγονος τούτο αποτελεί χαρα

κτηριστικωτάτην αντίθεσιν προς τους τάφους της Μεσαράς, δπου ό αργυρος είναι

σπανιώτατος (δια κοσμήματα

μάλιστα σχεδον τελείως αγνωστος), εν Φ εις ίας

Κυκλάδας το μέταλλον τούτο τουναντίον είναι εν μεγίστιιχρήqει

2.

Άλλα καΙ είδι

κώτερον τα αργυρά κοσμήματα παρουσιάζονται εν Κράσι δμοια προς Κυκλαδικα

τοιαύτα. Οϋτω τα εκ σύρματος δύο αργυρά ψέλια είκ. 14,39 είναι τα αυτα προς
δύο Κυκλαδικά, τα όποία ό

KDhler

εξ αύτοψίας περιγράφει, προερχόμενα εκ τάφου

της 'Αμοργου 3. Λίαν χαρακτηριστο,ως τα δύο μόνα ετι yvwcnιX εν KρήΤίJ δμοια
ψέλια, εκ χρυσού όμως ενταύθα, προέρχονται εκ τού τάφου Πύργου, ητοι εκ της
βαρείας παραλίας της νήσου

4.

Έξόχως χαρακτηριστικη

είναι όμοίως και η αμφικωνικη ψηφος είκ.

14, 43,

ητις ου μόνον κατα το σχημα, αλλα και κατα την κατασκευην συμφωνεί προς
δμοια Κυκλαδικα παραδείγματα. εξ

,ΑμΟΡί'ού.

Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις

εχομεν εν αργυρούν ελασμα σχεδΌν τετράγωνον, το όποίο ν αφ' ού ερραοδώθη
δι' εμπιέσεως περιειλίχθη είτα εις ψηφον 5,

τα κομοιόσχημα δισκάρια μετα των δύο οπων εν τφ μέσφ (εΙκ.

14, 42),

ατινα εφ' δσον βλέπω δεν ύπάρχουσιν εις τας Κυκλάδας, ανευρίσκονται τουναν

τίον εν ΚρήΤΌ και Tρoί~, μετα της διαφοράς δη ενταυθα είναι' χρυσά. Πάλιν λίαν

,

ΤΟ φυλλάριον τοϋτο.'άσφαλως θα ΠΡO'jρχετO έκ ψήφου έχοοσης τον πυρηνα ξύλινον. Αί έξ άργυροϋ

έλάσματος δμως ψηφοι, τόσον ή έν Κράσι εδρεθείσα, όσον και αί έ)~ τω\' Κυκλάδων γνωοταί, εχουσιν έντε
λώς αλλην κατασκευην (,δε κατωτέρω) και δεν πρέπει να συγχέωνται προς τας πρώτας, έξ ων όλόκληρο,
δρμοι ευρέθησαν εις τους τάφους της 'Ακροπόλεως Μυκηνών. (Παρετηρήθησαν το πρώτον παρα τοϋ καθη

γητού

G. Karo, ΑΜ 40,191.,,174). Τούτους μετα τού Ξενοφώντος (Οικονομικός, Χ, 3) δυνάμεθα να καλώ

μεν δρμους "'ποξύλους.

,

Ό

Frankfort, Studies

κλπ. ΙΙ

873,

σημ.

7,

όμιλεί περι της

«astounding,

άφθονίας τού άργύρου

άνα τας Κυκλάδας. Έπ' ,σης ό

Sil' Α. Evans εν τφ προλόγφ του έν Vaulted Tombs σελ. ΙΧ, λέγει: ,SiIver
objects \vere rare - as is nsnal ;η the Ear]y M;noan (leposits of Crete in contrast \vith the Cyclades». ΤΟ
μόνον άξιόλογον άργυρούν ευρημα έκ τών τάφων Μεσαρας εΙναι τα τρία άργυρά εγχειρίδια έκ Κουμάσας,

Val!Jted Tombs σελ. 47 και πίν. 29, Palace κλπ. Τ, σελ. 100 και άλλαχού άναδημοσιευθέντα.
, ΑΜ 9, 1884, 160: "Z\vei knnstlose Armbiίrder ans concentriscl1 gebogeneΠl Sill,erdra]lt,. Σπου
δαία είναι πλήν της όμοιότητος και

11 συμφωνία έν τφ αριθμφ των δύο, διότι άποδεικνύεται στι εΙς αμφοτέ

(!ας τάς περιοχάς τα ψέλια κατεσκευάζοντο ό,ς ;τάρισα .

4, 1918, 165, εΙκ. 15 άνω δεξιά. <Υπάρχουσιν εrι εκ Τροίας, ώς φαίνεται, 15μοια άργυρά
: Η. SChll1idt, Scl,lieΠlanll'S Katalog αριθ. 9540·42 και 6131 - 2.
, Diill11nler ΑΜ 11, 1886, lJeil. Τ, D Ι και σελ. 20: ,,3 Perlen ans Si)],er, scllriίg geriefelt. Sie sind
•

Άρχ. Δελτ.

και χρυσά ψέλια

nict1t gegossen, sondern clie Riefen slBd

1Η

ein nngefahr rechteckiges Blecll gepresst, rlas dann znsarn-

lnengerollt \yurde,. Ή εκ Κράσι ψηφος εφερε\' εγκαρσίας λεπτοτάτας ραΒδώσεις. Έκ του τάφου άνεσίορθη
άκεραία, άλλά νυν εύρίσκεται έν tq) Μουσείφ τεθραυσμένη εις δύο λίαν ψαθυρα τεμάχια.
APXAIOΛOΓlKON ΔΕΛ'ΓΙΟΝ

1929
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χαρακτηριστικον εΙναι το γεγονός, ότι εν ετι μοναδικον άργυροϋν δωκάριον άνεϋ
ρον έντος της προθήκης Πύργου, άκατάγραφον καί φθειρόμενΟΥ υπο της όξειδώ
σεως. "'Ισως ύπηρχον και άλλα μη τυχόντα της δεούσης προσοχης ι.

'''Όλως μοναδικον εΙνω το περίεργον διπτέρυγον άντικείμενον είκ.

14, 41.

"Οη προωρίζετο να έξαρτάται δίκην περιάπτο\l, άποδειχνύουσιν αί δύο λεπταΙ

ΕΙ,..

18.

~A,.ω "erveίi. αΥΥε1(1 έκ λ-υκλάδων, κάτω πήλ.ναι μψήσ... ς Ικ

""ov

τάφου.

όπαι. κατα την κεφαλην της λα6ης. ΤΟ όλως ιδιάζον σχήμα του δμως άποκλείει
την πιθανότητα δτι tΊτo άπλως περίαπτο\'. Έπειδη αί πτέρυγες ELVat ΚΟΠΤΕρώτα.

τω, θεωρω άσφαλες δτι έχρησιμοποιείτο και προς πρακτικόν τινα σκοπόν. 'Ίσως

,

'Εκ Τροίας ύπάQχει εν μόνο\' nαι;ιάδειγμα, οnερ ι!σημείωσα μεταξύ τών εύρημάτων ..:ης Βερολιναίας

συλλογης Τρωϊκών άρχαιοτήτων τού

Scbliemann,

άλλά δεν δ"ναμαι να είίρω εΙς τον ύπο Η,

Scbmidt

κατά·

λογον της συλλογη.. ταύτης. 'Εκ Κι;ιιί..:ης: ύπάρχουσιν 21 τοιπύτα ..:εμάχια έκ του τάφου Α του Πλατάνου
(Val1lted TOI1Ibs 111, πίν.
57,486) σποραδικώι.: δέ καt άλλαχόΟε\·. ~Aν ύltοτεΟij οτι τά λεπτόnιτα taU[(J,
δισκάρια προσερρό.ιnοντο -επί ιών ι!νδυμάτων, ..:ότε σ,ναγκαστικώς: θα παραδεχΟιίιμεν άλλου είδους φόι;ιεμα
εlς: τάς Κυκλάδα .., οπου τά δισγ.όρια ταυτα οόδεμίαν εΥχον έφαρ)ιοΥήν.
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το μετεχειρίζοντο κατα την στίξιν, Τι καί γενικώτερον ήτο χειρουργικον έργαλείον
χρήσιμον πρός μικρας έγχειρήσεις.

ΤΟ μολύβδινον έξάρτημα εΙκ.

14, 38

καΙ-εα.

16

έχει το πάρισόν του έκ τijς

«θόλου» Άγίας Τριάδος (άδημοσίευτον, άριθ. Καταλ.

228),

σπουδαίον δε κατα

τούτο, δτι εΙναι άργυρoίrν, άρα είσαχθεν είς Μεσαραν έκ Βορρά.
τα δύο έγχειρίδια εΙκ.

13, 30 - 31

εΙναι άξιοσημείωτον οτι έχουσιν ηδη το

μακρον σχημα, αν καί εύρέθησαν είς τα βαθύτατα στρώματα καί άνήκουσιν άναμ
φισ6ητήτως είς την ΠΜ

1 έποχήν.

Έν τούτοις δεν ύπάρχει λόγος να θεωρήσωμεν

τον κοντον τριγωνικον τύπον τijς Μεσαρας ώς τον παλαιότερον, διότι έχομεν προ
~μών δύο έντελώς διαφόρους τύπους μαχαιρίων, ο'ίτινες δύνανται Τι να άνεπτύ
χθησαν παραλλήλως η να εχωσι διάφορον εκαστος καταγωγήν. Τούτο εΙναι το
πιθανώτερον, άφ' ου καί έν τοϊς τάφοις τής Μεσαράς έχομεν άπο τijς παλαιοτα
της ήδη έποχης καί το μακρον σχημα, παραλλήλως τού κοντού τριγωνικού ι .

.. Αλλως

τα όπλα γενικώς άποτελούσιν ήκιστα πρόσφορον πεδίον προς παρατηρή

σεις έξελίξεως τών τύπων, ώς ό

Frankfort

τονίζει 2.

Πάλιν χαρακτηριστικον εΙναι το γεγονός, δτι μακρα το σχημα εΙναι καΙ τα

έκ Πύργου έγχειρίδια, .άτινα έν τούτοις σύγκεινται έκ καθαρού χαλκού, ώς έκ τού
αύτού μετάλλου εΙναι καΙ τα έκ Κράσι τοιαύτα 3. την πρωτόγονον τέλος τών
μαχαιρίων Κράσι κατασκευην καθιστ<!- φανεραν ή άκόλουθος παρατήρησις: Αί
όπαΙ της στειλεώσεως (αϊτινες σημειωτέον ότι εΙναι τετράγωνοι μάλλον η στρογ

γύλαι) δεικνύουσι καθαρώς έπί τής μιας πλευράς τα προς τα έξω έστραμμένα

χείλη της όπης, ίδίως έπί τού άριθ.

31, πράγμα άποδεικνύον ότι αί όπαΙ έγένοντο

ούχΙ δια τρυπάνου, άλλα δια κρούσεως. Φαίνεται μάλιστα δτι πρώτον έτέθη ή
λεπΙς έντος τού στειλεού καΙ εΙτα έκαρφώθησαν οί ήλΟL Ούτως έξηγείται το γεγο
νός, ότι είς μεν το μαχαίριον άριθ.

31

δ κατώτατος ήλος επεσεν άκρι6ώς έπί τijς

περιφερείας τής πτέρνας, είς δε το άριθ.

30 ό μεν εΙς τών πλαγίων ήλων ήλάθη

πάλιν λίαν πρός τα έξω, ό δ' ετερος κατ' άντίστροφον λάθος λίαν προς τα έσω,

μετοτοπισθείς εΙτα έξώτερον καΙ σχηματίσας ούτω δίδυμον όπήν.
Έκ τών ύπολοίπων άντικειμένων τού τάφου ίδιαιτ.έρας μνείας χρήζει κυρίως
~ σφραγΙς

51

(εΙΚ.

15

καΙ

16).

την μακροχρόνιον ταύτης χρησιν προτού κατατεθη

είς τον τάφον άποδεικνύει το γεγονός, δτι είς το άνω μέρος εΙναι κολο6ή. ΤΟ
ι Δυο μαχαίρια του μαXQου

ted

Toτn.bs σελ. ΙΧ, πρtlλ. σελ.

73,

MOU
ό,Qιθ.

είΙρέθησαν έν Σαλάμυ μετά ΠΜ

1489· 90.

1·2

όστιιάχων:

έν

Vaul.

2 'Ι.

περί

Evans

Έν πάσl1 πεΡUΙl:ώοει τά έχ Κιιάσl εΙναl χαl:ά

που έχατοστά μαΧQότεQα.

,
•

Studie~

Il 106

χαϊ σημ.

9.

Τά έ" πυΙΙΥου Άρχ. Δε).1:".

4, 1918, 165, είοι. Ιδ, σημ. 1.
98 'Ι. σι Ή ό,,,άλυσ~

χεινταl Ιχ χαλχοϊι εις άναλοΥων άνω τών

•.

Τά έΥχεlQίδι.α τοϊι Κιιάσι άπεδείχΟη οτι συΥ'
έyΈVετo έν \~ χημείφ Ήραχλείου. άλλά δεν

έπροχώοησε μέΧQΙ τού σημείου νά Κάθορισθώοl χαί τά άλλα περιεχόμενα 'ίχνη μετάλλων.
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σχημα της, δπερ έντελως πανόμοιον εΙναι άλλως άγνωστον, κατατάσσεται έν τού
τοι,ς είς την ύπο του

Matz «Birne»

δνομασθείσαν κατηγορίαν ι.

ΤΟ έν σχήματι ακρου ποδΟς περίαπτον

(56,

είκ.

15

καί

16)

εΙναι ήδη γνω

στον έκ τών τάφων Μεσαρας 2 άλλα και άλλαχόθεν. 'Έν παράδειγμα έκ στεατίτου
εύρεθεν έν Παλα~κάστρφ

s

φέρε~ ύπο το πέλμα φυλλοειδες χάραγμα. ΕΙναι και έξ

Έλλάδος εν παράδειγμα γνωστόν, εύρεθεν εΙς Ζυγουριες έν Πρωτοελλαδικιρ περι
βάλλοντι 4.. τα περίαπτα ταύτα εχoυσ~ν ηδη έπανΕιλημμένως συγκριθη προς Αίγυ
πτιακα πρότυπα!> ό δε

Matz 6

θέλει να άναγνωρίστι χεττιτικην έπίδρασιν έν τ1l

χρησψοποιήσει τού πέλματος ώς διακοσμητικού πεδίου. 'Εν Κρήτη εύρέθησαν
άναθηματtΚOΙ πόδες ού μόνον έντος των τάφων, άλλα καί εΙς τα ύπαίθρια ίερα
Γιούχτα καΙ Πετσοφα 7.
Έκ των άνθρωπίνων δστων συδεν δυστυχως δύναμαι να παρουσιάσω. τα
λείψανα τριων κρανίων, ατ~να καλύτερον των άλλων διατηρούμενα έκομίσθησαν
εΙς το Μουσείον, δεν θα έχρησίμευον Όπως συναγάγη τι,ς συμπέρασμα, οτι μη είς
είδικός. 'Εν τούτοις εΙναι αξιον ίδιαιτέρας σημειώσεως, στι ό άριθμος των νεκρών,

περι τους πεντήκοντα, ώς άνωτέρω έλέχθη, άποκλείει την έκδοχην στι ο[ τάφοι
ούτοι ήσαν άλλο τι Τι οίκογενειακοΙ Ή διαρκ~ς χρησψοποίησίς των έπΙ διάστημα
μακρότατον,

μιας που χιλιετηρίδος,

θα προϋπέθετεν

άλλως ύπέρογκον άριθμον

νεκρών.

Σπουδαία εΙναι καί ή παρουσία δστών ζφων έντος τού τάφου Κράσι, δια
πρώτην φοραν παρατηρουμένη έντος ~θoλωτoύ» τάφου 8. Έπ' ούδενος των δστων
τούτων παρετηρήθη ίχνος καύσεως. :Επομένως δεν φαίνονται ταύτα να ήσαν λεί
ψανα θυσιών ούτε νεκρικων δείπνων έπί τού τάφου (προς τί τότε να ρίπτωνται

έντος τού τάφου τα όστά, πλην δε τούτου εΙναι ήκιστα πιθανόν, ΟΤΙ ό κύων ητο
έδώδιμος). Μαλλον συγκατετίθεντο εLς τον τάφον δμΟύ μετα ΤΟ1Ί νεκρού. Άξιο1 F. Malz, Die Frubkretiscben Siege\ 16,
Εν πίν.

13

άριθ.

2

όριθ.

176

ές. 'Ιδίως θeωQητF.α ώς !1ερσ.ιτέρω έςέλιςις του

σχήματος.

• Vaulted Tombs 5Ι κ. α.
• BSA Supplem Σ. σελ. 149.
• F. Mat7., Die Frilbkr. Siegel 58,. Τό έχδοθεν "ύπο B!egeu σύγγραμμα Zyguries δεν μού εΙ\'αι δυστι',
χω.; προσιτό".
~

1

καί

Vaulted Tombs 81

• Frubkr. Siegel

129.

έ. ά.

Ρα!. Ι. Ιδ3 ~ξ. χαι

BSA 9, πίν. Ι 2. ΕΙς τα ήδη γνωσιά παραδείγματα προσθετέον εν ετι λίΟινον εύμέ
71, άριθ. Καταλ. 213). Ένταίιθα tσως πρέπει να καταταχθώσι καί πήλινοι,ι

γεθες σΧέλος έκ Τυλίσου (προθ.

11 άνδQικας διαοτάσεις. ΕΙς τοιουτος unIiQXEI έκ
si'iQov ot Γάλλo~ έν Μαλίοις και ενα ετι πόδα εί'ίρον έγω εσχάτως Ιν :ΣχΑα60κάμπφ.
• Έκ l:WV τάφων ,ης ΜεοαQάς ουδεμία τοιαύιη πα(lαι,ήQησιςjπεριεσώθη, ιοίιτο όμως

λίθινοι ακροι πόδες, ο'ίι;ι,""ς έχουσι παιδικός
γος

Μόχλου, εν ζευ'
δεν άo;toaEIII","f.1

τι, διότι ό μακαQΙτης Ξανθουδίδης, ώι,; δ ίδιος μου εΙχεν είπει. δέν έπέσι;ησε την προσΟ7,ήν του επί την
ςιν δοτών 'ςφων.
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παραΤΎjρητoν εΙναι το γεγονόςl στι τα μεν μικρα ζφα (εχίνος και λαγωος) ερρί
πτοντο ολόκληρα εις τον τάφον, εν Φ τών μεγάλων ζφων (αίγός, βοός, χοίρου και

κυνος) εύρέθησαν μόνον οδόντες και σιαγόνες, έπομένως μόναι αι κεφαλαι ερρί
πτοντο εντος τού τάφου. Το γεγονος τούτο εΙναι λίαν σπουδαίον, διότι αποδει
κνύει δτι αί κεφαλαι' και μόναι αντιπροσώπευον κυρίως το θυσιαζόμενον ζφο'\'.

Νύν γίνεται περισσότερον καταληπτον και πιθανον το ύπο τού
ριχθέν, ΟΤΙ επι μιας σειρας σφραγιδολίθων
λούται ίσως ή θυσία τών ζφων τούτων

Εικονιζόντων

NilsSOl1

ύποση1

κεφαλας ζφων υποδη

1.

Έκ τών ανωτέρω καθορισθέντων ζφων ο εχίνος και ό καρχαρίας εΙναι nχ
μάλλον ξενίζοντα. Τού καρχαρίου ο μόνος εύρεθεις σπόνδυλος, δστις ητο κατα

το μέσον διάτρητος, ασφαλώς εχρησίμευε δίκην περιάπτου (εΙκ. 15). Ώς εκ τού
του δεν δύναται να χρησιμοποιηθΏ ιος απόδειξις προσφορας εις τους νεκρους του
ίχθύος τούτου. Έν τούτοις πρέπει και απο το αλλο μέρος να παρατηρηθϊΊ, δη
δμοιοι σπόνδυλοι, αλλ&, μικροτέρων διαστάσεων, ύπάρχο υσι πολλοι εν τφ μουσείφ

·Ηρακλείου, προερχόμενοι Ο'Ι'Χ1 βεβαίως εκ τού αυτού, αλλ' εκ συγγενους ειδους
καρχαρCου. Οί σπόνδυλοι δ' 01JtOΙ ησαν ασφαλ[ος λείψανα τροφών, διότι δεν είναι

διάτρητοι, {λπαξ δε παρουσιάζονται και μέλανες εκ τού πυρός 2.
<Όμοιος τφ εκ Κράσι σπόνδυλος και δμοίω; διάτρητος υπάρχει εκ Πραισοι)

εν τφ Μουσείφ (ακατάγραφος). Ώς βλέπει τις, οι ύπάρχοντες αλλοι διάτρητοι
σπόνδυλοι στερούνται περιστατικών εύρέσεως, δια τουτο ο εκ Κράσι αποβαίνει
σπουδαίος ό)ς δεικνύων δτι κατα τΎγν παλαιοτάτην ΠΜ έποχΊlν οι σπόνδυλοι τού
καρχαρίου εχρησιμοποιούντο ως περίαπτα. Άσφαλώς τούτο πρέπει να ερμηνευθη
εκ της ναυτικης ζωης, διότι αί μικρα1 λέμβοι της τότε εποχης ύπέκειντο εις συχνα
ναυάγια, το δε περίαπτον θα έπιστεύετο ως εχον δύναμιν αποτροπαίου κατα τών
αδηφάγων καρχαριών. Σπόνδυλοι τοιούτων ζφων ειναι γνωοτοι και εκ Τροίας,

τού

ι Μ. Nilsson, Minoal11- M)'cenaean Religion 197 - 200, 'Εν τύ υπ' εμού γενομένl1 κΡιτικύ τού βιβλίου
F, Matz, Frίίlιlαet, Siegel εν Deutscll. Literaturzeitung 1928, 1566 συνεφώνησα μάλλον προς τον Nils-

50η

11 προς

τον Matz, ΘέλOνtα να ι:ι.ναγνωρίσl1 χεττιτι,6ιν επίδρασιν επί τών κεφu:λών τούτων. 'Εν επιστολύ

του ό τελευταίος κατόπιν μού εγραψεν οτι επέμενε\' επί της θεωρίας του: «An Η unde - ΗηιΙ Katzenopfer

mijcl1te icll ηicl1t glanben". Ίδου εν τούτοις οτι εθυσίαζον κύνας καί εχίνους. 'Εννοείται οτι και παρ' ολα
ταύτα

11

εΙκασία τού

Nilsson δεν δύναται νά θεωρηθίΊ ασφαλής, ιδίως διά τόν λόγον, οτι λέοντες δεν φαίl'ε

ται πολll πιθανό\' να είσΤlΎοντο εξωΟεν, 'ίνα Ουσιασθώσιν, εφ' σσον εν Κρτιτη τό ζιρον τούτο δεν φαίνεται νά
εζησε.
2

'Εκ Φαιστοίί, εύρισκόμενοι ακατάγραφοι Ιντός κυτίου εν προσθΎικη

σιν: 'Εκ Κνωσού, ΒΔ γωνία του ανακτόρου, ακατάγραφοι, προθήκη
θήκης

96

ύπ' αριθ,

853,

24.

43,

'Άλλοι σπόνδυλοι ύπάρχου

ΕΙς (~λλoς ευρίσκεται εντός της προ

Οi'iτος είναι διάτρητος. Τέλος είς εύμεγέΟης σπόνδυλος, προερχόμενος 'ίσως καί έξ

άλλου ειδους ιχθύος, εύρίσκεται εντός 1:11ς προΟI'ικης Τυλίσου (αριΟ,

71)

ακατάγραφος, Πάντες σχεδόν οί'ίτοι

οί σπόνδυλοι φέρουσι κατα την περιφέρειάν των άνα τέσσαρας κοιλότητας χιαστί άντικειμένας, εν (IΊ ό εκ
Κράσι φέρει πολλας κοιλότητας κανονικώς ,ιαΟ' δλην τιιν περιφέρειαν.
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εξ <Ισπανίας και εκ του μουσείου Βαρέζε της βορείου 'Ιταλίας. Ό

Mosso, δστις"

πρώτος επέστησε τΊιν προσοχην επι τών σπονδύλων τούτων, φρονεί δτι εχομεν καΙ
μιμήσεις των εξ αλλου υλικου, χαΙ δη δη αί εξ ελέφαντος κυλινδρικαΙ σφραγίδες
είναι μιμήσεις τοιούτων σπονδύλων. Μετα τΊ)ν ευρεσιν του σπονδύλου εντος του
πρωιμωτάτου τάφου Κράσι, φρονώ δη ή θεωρία του είναι αξία προσοχης

1.

Του δε εχίνου ή παρουσία εντος του τάφου δεν συνεπάγεται, νομίζω, καΙ το

αναγκαίον συμπέρασμα δη ητο εδώδιμος (δπως αλλως ,ωΙ ό κύων). Σήμερον
γενικώς θεωρείται ό εχίνος ώς ακάθαρτον ζφον, εν τούτοις τρώγεται παρά τινων,
θεωρουμένου μάλιστα του κρέατός του ιος εχοντος ιαματικας ιδιότητας κατα τιογ
ρευματισμών. ΤΟ περίεργον τουτο ζφον, εις το όποίον δεν μας έσυνήθισαν καΙ
πολυ αί άρχαιολογικαι άνακαλύψεις, είχεν εν τούτοις άρκετην σπουδαιότητα καθ'
δλην την αρχαιότητα, χαΙ δη καΙ χατα τον Κρητομυχηνα"ίκον αιώνα". Ώρισμένα
δεδομένα πείθουσιν δτι είχε θρησκευτιΚ"ιΊν, καΙ δη χθονίαν σημασίαν. 'Ίσως καΙ

δι' αύτο τουτο βλέπομεν τον χηρα προσφερόμενον εις τους νεκρούς, αν καΙ δεν
αποκλείεται ή εκδοχή, δτι προσεφέρετο απλώς ώς κατοικίδιον ζφον μετα τών λοι
πα/ν τοιούτων, τίΌν έντος του τάφου ευρεθέντων 3. 'Εν τούτοις το γεγονός, δτι
πλην τών αΌεΌαίων εκ Πετσοφά παραδειγμάτων εχομεν καΙ σφραγίδας υπο μορ
φην χηρος

ι Α.

Scienze dl
1!

(Vanlt Tombs

σελ.

Mosso, Vertebrl (1ί pesci cbe
1906 -7 (τόμ. 42).

68,

πίν.

8),

ώς χαΙ υπο την μορφην της (άναμφι-

serνίronο coUle

ornamente

κλπ.

Atti del1a R. Accaden1. delle

Τοτίηο,

Τό ~Eλληνικόν δνομσ. τοϋ ζφου εΙναι χηρ

w

χηρός (Λατ.

er ~ erls,

όπόθεν αί όνομασίαι τών Ρωμανι.

κών γλωσσών). έκ του όποίου ίσως απ' είιθείας προέρχεται τό σημερινον λα'ίκόν σκαντζόχερας. 'Εν Σμύρνη

μάλιστα λέγεται (ελέγετο μάλλον, φεύ, μέχρι πρό τινος) σκαν'tζόχηρας, ως ό συνάδελφος κ. Ι. Συκουτρης μέ
πληροφορεΙ. Ή παραγωγη του όνόματος τούτου δεν θα ήρμηνεύετο άλλως εύκόλως, αφ' ου πανταχού λέγε
ται εν τη λαϊκή γλώσση χοίρος (άγριόχοιρος, βρωμόχοιρος ~,ττ.) εν πάσl1 περιπτώσει απόκειται εις τους εiδι
χους ή ερευνα πράγματος.ΩΗ· λογία λέξις· ακανθόχοιρος, δι ης δηλσυμεν το ζφον,

anavtq.

εν τιρ μεταγενε

στέρφ <Ελληνισμφ, ηδη δ· ό 'Ήσυχιος σχετίζει τό ζφον προς τον χοίρον (εν λ. χοιρογρύλλιον, σχύρος), προ
φανώς δια την όμοιότητα τού ρύγχους, διότι ούδέν ετερον εχουσι κοινόν τα δύο ζΦα. <Η λέξις εχίνος εδήλου
άρχαιόθεν και το ζφονκαΙ τον θαλάσσιον εχίνον; εφ' ου και μόνου εσώθη εν τll νέq, <Ελληνικϋ (αχινός).
Έν τη ιστοΡικΌ εποχη ό χήρ εΤχε μεγάλην σημασίαν δια την ύφαντικήν βιομηχανίαν, διότι δια του
ακανθωτου δέρματ-ός του εξωθουντο αι τρίχες τώνμαλλί\'οον ύt:rασμάτων, ϊνα εΙτα κείρωνται όμαλως. Δια

τούτο

11

θήρα του ζφου ητocί.πηνής, προκαλέσασα επανειλημμένως τήν εκδοσιν προστο,τευτικών διαταγμά

των εκ μέρους της Συγκ.λήτου και τών Ρωμαίων αύτοκρατόρων.
3. ~Eν τiΊ παλαι(j επoχiΊ δ χηρ εχρησιμοποιείτο <ος κατοικίδιον ζφον κατ&. των μυών καί έρπετών (ϊδε
Otto Kel1el·, Die Ant. Tienvelt Ι, 18), χρησψοποιεϊται δε και σήμερον, ώς μανθά.νω, εν Κρήτη, διότι κατα

στρέφει (ορισμένα κανθαροειδη (μαμοϋνες). "Ισως δια τον αυτον λόγον άνευρίσκεται ό χηρ καί. μετα'Ε:υ των
πηλίνων άφιερωμάτων τού εν Πετσοφά ύπαιθρίου ίερου, αν και το. πήλινα έκεϊνα απομιμήματα εΙναι λίαν
άτελΊΊ και δεν δύναταί τις να εΙναι βέβαιος δτι πρόκειται περί χηρός. Έν τφ καταλόγφ το1; Μουσείου περι

γράφονται τα ζiρα εκείνα,'ίσως ορθότερο", ώςασπάλακες. Έδημοσιεύθησαν εν
Τέλος και

11

παρουσία της μυγαλης

(Mnstela d0111estica)

BSA. U, 377,

πίν.

13, 62 -3.

~ν Πετσοφq. δύναται έπ' ίσης κατα τον αίιτον τρό

πον να έρμηνευθη, διότι και αυτη εχρησιμοποιείτο ώς κατοικίδιο\' ζφον προ της είσαγωγης της γαλής, κατα.
nον μυώ\'.
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6όλως ίερας) περωτεράς, πλiιν δε τούτου απαντωσι καί ρυτα. εν μορΨΌ χηρος
,ιατα την Μυκηνατκην εποχήν

1,

ένισχύει την εκδοχην περΙ θρησκευτικης σημασίας

τού χηρός 2, δτι δε αύτη ητο χθονία έπικυροϊ ή γνωστη εκ Μυκηνών γραπτη
σηΊλη

3,

οπου ό χηρ συμβολίζει τον θάνατον ώς βραδύτερον καί έπι τού βερολι

ναίου κρατηρος μετα της'Α μφιαράου έξελασίας. Π ιθανώτατα καί προς βιομηχα.
νικους σΚΟ,itους έχρησιμο;τοιείτο το ζ~oν, διότι τα. κράνη τών πολεμιστών έπΙ τού
γνωστού έκ Μυκηνών αγγείου δεν δύνανται πειστικώτερον να έρμηνευθώσιν, Τι
ώς περικεκαλυμμέναδια δέρματος εχίνου. Πάσαι αΙ λοιπαί προταθείσαι έρμηνείαι
εΙναι όλιγώτερον πιθαναl (σμήριγγες, μεταλλικα πέταλα κλπ.), είς μίαν δ' έκ τού
συστάδην μάχην άναμφιβόλως εν άκανθωδες κράνος πλην της συμβολικης σημα

σίας, ην ύπανήγγελλε δια τον άντίπαλον (περίπου το όμηρικον ι;φόνον καΙ κηρα
φέρειν») θα. εΙχε καί πρακτικην άξίαν, δ δε Μενέλαος έν τοιαύτ!) περιπτώσει δεν
θα ήδύνατο τόσον εύκόλως να συλλάβ!) εκ τού κράνους τον Άλέξανδρον ίνα
στραγγαλίσ!) τούτον.

'Εκ τών λοιπών έντος τού τάφου Κράσι διαπιστωθέντων ζ4ων ό κύων προ
δίδει τας κυνηγετικμς άσχολίας, ών άλλην άπόδειξιν παρέχουσιν τα εύρεθέντα
άστα λαγωών. Παραστάσεις κυνων εχομεν ήδη έκ της ΠΜ έποχης έπ'ι τού έκ
Μόχλου καλύμματος πυξίδος 4, ού εν παρόμοιον ύπάρχει ετι εν τί9 μουσείφ Ήρα
κλείου, άλλα μικρότερον καί άτεχνότερον r.. Άξιοσημείωτον εΙναι, δτι καΙ είς τας
Κυκλάδας εχομεν πρωιμώτατα την παράστασιν τού κυνος ού μόνον επί τού γνω·
στού άργυρού διαδήματος, άλλα καί είς δλόγλυφον παράστασιν σ.
Λείψανα ζφων δεν εΙναι άγνωστα έκ τάφων της Μινωικης καί Μυκηναϊκής

έποχης. Ei.ς το νεκροταφείον Μαύρου Σπήλιου έν Kνωσ~ άνεκαλύφθη ύπο μίαν
σαρκοφάγον το κρανίον καί τα όσια των ποδων κυνός'. εν κρανίον δε ομοίου

ζ4>ου εύρέθη έντος Μυκτιναϊκού τάφου παρα τα Δενδρα Μ ιδέας

ι ~Iδε μίαν εlκό\'α παQά

26, 1911,264.

Col1ignon _Cou\'e. Catal. d. \'ases, Athenes

πίν.

s. Έπ' ίσης έντος

7, 104.

nQ6λo

Karo, jahrh.

'Αγγεία iιπό μορφήν χηρός εΙναι γνωστά καί ι~ ΑίγίΙπτου, διατ/Qοu\·τα. δέ μέχρι της έσxό.τ/~

Έλληνικης ιποχης.
1

Καί γραπτός έπί ύστεQσμυκηνα'ίκών άΥΥείων δέν εΙναι σπάνιος ό χήρ, λ. χ.

Myk. Vasen niv. 39,

399β και

40,

4Ηβ. Π.θανώταια

Furtwangler· Loschcke.

συμ60λ.κην εννοιαν Ιχει έπί τών δίΙο περιέργων

παQαστάσεων, ό;του εΙκονίζεται μετ' άλλων χεQσαίων καί ύδροβίων ζ<ίιων μεταξυ τών πλοχάμων πολίίποδος'

Perrot, Hist de l'Art 6, 931,

εΙκ.

491

και

J.

Η.

St 17, 1897, 76,

εlκ.

18.

Πρβλ.

Forsdyke

έν ΒΓίτ.

Mus. Catal.

Τ,1 Α 10δ1 ΟΠΟΙΙ ουτος ά:τοκλί"ει ύπερ τής παλαtιiς θεωρίας περί σιψ60λ.χης Ικδοχης.

, Άρχ. Έφημ. 1896, πί\'. 1.
• R. Seager, Mochlos 21, εΙκ. 5 και E,·ans. Pa\. of ΜίηΟΒ r, 94, εlχ. 62.
• ΆριΟ. Ι{αταλ. 1018 (προθ. 9). Ήγοράσθη, ώς ItQoileuOl'; δέ φέρεται μετ' άμφιβολΙας ί} Άγ. ΤQlάδα.
• Διάδημα Άρχ. 'Εφημ. 1899 πί\'. 10, 1. Λίθ"·ο,, περίαπτον έ. α. 1898 πί'·. 8, 2-2 καί σ. 188 (Τσούντας).
, RSA 28, 1926 - 7, 264 (τάφος 8).
• Μ. Nilsson, Minoan . M~·cell. ReΙ 520.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:21:49 EET - 3.88.4.124

136

Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου

του τάφου του Βαφειου άνεκαλύφθη το ακαυτον ΚΡCινίOν Ι:κτιδοειδους ζφου

\

καΙ

Ο Κυπαρίσσης ε'δρεν εν Κεφαλληνίιι. εντος Ύστερομυκηνα'ίκων τάφων σιαγόνα προ
βάτου καΙ πολλα οστάρια μικρ(ί)ν ζφων η πτηνων, &ν εδημοσίευσε καΙ εικόνα

2.

Πιθανως το 'ίδιον εθιμον είναι, το οποίον επιζη παρ' Όμήρφ, αν καΙ ενταυθα,
φυσικά, εχομεν ουχι πλέον συνταφήν, άλλα κα;)σιν των ζφων. Ό Άχιλλευς πλην
αλλων ενέοαλεν εις την πυραν του Πατρόκλου καΙ δύο «κύνας τραπεζηας»

των εννέα συς ετρεφε (Ψ

173 - 4). 'Ιδιαιτέρως

εκ

ομως αξιοσημείωτον δια την ήμετέ

ραν περίπτωσιν είναι, οτι καΙ εις τάφους των Κυκλάδων καΙ δη της Σύρου, παρε
τηρήθησαν εντος τριων τάφων οστά ζφων, ατινα δ Τσούντας ήρμήνευσεν ώς λεί
ψανα τροφων 3.

Νϋν ερχόμεθα τέλος εις το ζήτημα της οικοδομικης του τάφου Κράσι καΙ
τού τρόπου της ταφης των νεκρών,

αγοντα ήμας εις σπουδαιότατα συμ-

περάσματα, διότι παρουσιάζουσιν

συνάφειαν προς τους Κυκλα-

τάφους

Σύρου.

H~JW ιιυν ώς προς την οικοδομΙϊtήν: Δύναται να θεωρηθΌ σχεδον βέβαιον, ότι

.

Κράσι εστεγάζετο κατα τον τρόπον των θολωτών τάφων της ηπειρωτικης
J'.JI\.ΛU.uυΙζ, αλλα κατα. πολυ άτελέστερον καΙ άτεχνότερον σύστημα. Κατα την ΝΑ
δπου δ τάφος διετηρήθη εις το .μεγαλύτερον υψος του, παρατηρείται το

ακόλουθον φαινόμενον: Μέχρις υψους

0,75

αΠΟίΟυ δαπέδου οί λίθοι εχουσι

μετρίαν εσωτεΡΙϊ,ην φοράν, ισως καΙ ουχι σκόπιμον, ωστε εις το υψος εκείνο δ
τοίχος άΠΟϊιλίνει της καθέτου μόνον κατα

0,10 - 0,20.

Έντευθεν δμως οί δύο δια

σφζόμενοι λίθοι οί άνΥlκοντες εις δύο διαδοχικους δόμους δεικνύουσιν ισχυροτά
την εσοχήν, 11τοι δ κατώτερος
επικαθήμενος

lcOΙJtov

0,35

0,18

άπο της υποκειμένης σειράς, δ δε επι τούτου

άπο του υποκειμένου (ϊδε το σχέδιον καΙ την εΙκ.

μόνας σειρας λίθων εχομεν σχεδΟν ήμίσεος

5).

Εις δύο

μέτρου εσωτερικην φοράν.

Είναι πρόδηλον, ότι αν τρείς, το πολυ τέσσαρες ετι σειραΙ λίθων εξηκολούθουν, δ
τάφος θα εκλειε κατα το κυψελοειδες σύστη μα, το δ' ϋψος του εν τφ κέντρφ θα

ijto δύο, το πολυ δύο ϊιαΙ ημισυ μέτρα {ιδε την άναπαράστασιν της τομης εν εΙκ.
,
,
,

Άρχ. Έφημ.

1889, 143 (Τσούντας).
5, 1919, 99, εΙκ. 15.
Έφημ. 1899, 105. ΕΙς 'να τάφον

Άρχ. Δελτ.
Άρχ.

εύρέθη οιαγων προβάΤΟΗ, εΙς άλλον σιαγων όμοίου ζφΟΗ και

είς τρίτον «σ:τόνδυλος ζ(ί)oυ~. ~Eντoς εννέα άλλων τάφων παρετήρησεν ό καθηγ. Τσούντας όστρακαθαλάσ

σια διαφόρων είδα/ν. Ταυτα πάντα ήρμήνευσεν ώς λείψανα τροφών, άλλα συμπεραίνει έν τέλει: «~Eπειδη

δμως μία πεταλις

11

εν κογχύλιον δεν δύνανται να θεωρηθίl'σιν αληθώς ώς δείπνον, φαίνετα.ι δτι μόνον συμ

βολικήν εννοιαν είχoν~. "'Οστρεα εύρίσκονται συχνότατα και έντός τιον Κρητικών τάφων, μάλιστα το είδος
ηο1ϊιιιη

Trito είναι σχεδον αναπόσπαστον εκάστου τάφου κτέρισμα. Έπειδή δέ τουτο Ε1,τός αμφιβολίας είχε

και Ορησκευτικην σημασίαν «(lπαντ{~ επι θρησκευτικών παραστάσεων και έχομεν μιμήσεις του έκ λίθου φα
'ιε\'cιακης κλπ.), δια τouτo φαίνεται δη πολλψ μαλλον ή ουμυολικη εννοια άληθεύει ύπό τινα άλλην μορφην
γα!. 01JΧΙ τη

. . της

παραθέσεως τροφης.
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19). ΤΟ άποτέλεσμα τούτο άσφαλως θα 11ΤΟ έφικτόν, πάντως ύπο τον δρον χρησι
μοποιήσεως μεγάλων λίθων, γεγονος δπερ οντως διαπιστουται έν t<ij τάφ<ρ τούτ<ρ.
Κατα το άνώτατον μέρος θα προετιμήθησαν μεγάλοι πλακωτοι λίθοι ι. ΤΟ σύ
στημα τούτο βλέπομεν έν συχνΌ χρήσει είς τους τάφους της Σύρου, γ)ν άλλοι
ησαν τετράπλευροι, άλλοι έλλειψοειδε-ις καί άλλοι στρογγύλοι, άλλα πάντες έστε-

,
Ι!~'i.,Ο~',='=~~"",=ΊbΟ,,~i='~,'~"!.,"',.Ό.1~~__~~==== Ι Μ

f ' 50
ΕΙ...

19.

WΑvω ιομαί τάφων ιης Σνρου,

.. άτω

εί ..αζομένη τομη του τάφου Κράσι.

γάζοντο δια :τλακωnον λίθων, άφ' οϋ προηγουμένως ή διάμετρός των ήλαττούτο
δια τού συστήματος της έσοχης των λίθων. ΕΙναι δε λίαν χαρακτηριστικόν, δη
, Πάνιως τό σύσιημα θά ηιο έπισφαλές, διότι ύπηρχι:ν ό κίνδυνος συμπτώσεως ιών λίθων είς ιό έσω
ttQIlCbv ιού ιάφου. Δεδομένου δ' δη έν t<o,l iorottQtX<o,l ιού'(ου δεν ευρέθησαν σχεδόν λίθοι, δεν ά.coκλείΗαl
χατ« '(αυτα ή πιθανότης, οτι '(όν ουιω καια διάμΗQον πεQΙΟQισθέΗα τάφον έζευξαν δια δοχών ξιιλινων, Uς
έπιχωματίσα,'τες έμόρφωσαν οϋ'(ω ιήν σιέγην. 'Εν πάση όμως περιπτώσει, ενεκα της μιχράς τού τάφου δια·
μέιρου χαί της πασιφανώς σιιοπίμ(1) ΧQησψοποιήσεως μόνον μεγάλων λίθων, ή δια μόνων ιούιων χυψελοεl
δής στέγασις του τάφου ήιο ,ίσφαλως εφικτή. Τό αυιό ομvις σύστημα πάντως ciιt:oιιλείεταl, ιιατ' έμέ, δια ιούς
'(άφους ιης ΜεσαQii<;, ι1ν ή εσωτεQιχή διάμΗQος ελα6εν έν τιρ ι~tταςι. κολοσσιαίας διαΟ1άσεις
τιίφος Α

(13,10

μ. ό

Πλατάνου) χαί οί λίθοι ~Iσαν εντελώς μιχροί. Τό. δύο ταίίια γεγονόια ,ί.ποδειχνύουσιν όρισ1lχήν

εγιιαιάλειψιν τής θολωτής στεγάσεως.

AI'XAI0AorIKUN

ΔΕΛΊΊΟΝ

1929
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ι~

Ι3~

και ένταύθα δεν ιίρχίζει ή έσοχιl συνήΑως άπο των κατωτάτων δόμων, αλλ' άπό

τινος ύψους ι. Ή είκ. 19 παρέχει την σύγκρισ~ν τού τάφου Κράσι προς τοιούτους
τάφους των Κυκλάδων, έξ ων ό είς έδημοσιεύθη ύπο

Bosanqnet

ό δ'ετερος έξελέγη έκ των πολλων τοιούτων, οϋς έδημοσίευσε τφ

κατα το 1~95:!

1899

ό Tσoύν~

τας 3. Μία ούσιώδης διαφορα πρέπει Ιδιαιτέρως να τoνισθfι, δτι δηλ. οί τάφοι της
Σύρου εκειντο ύπο την έπιφάνειαν της γης, 'ις το βάρος ύπεβοήθει ούτω την
θολωτην στέγασιν, έν ώ δ τάφος Κράσι .ιτο άσφαλώς ύπαίθριο;. ΤΟ βάρος Ώ1ς
γης άνεπληρούτο ένταύθα ύπο τού βάρους τών τοίχων, ώ ς γίνεται και είς τα
σημερινό τυροκομεία της Ν ίδας~. Δια τοίίτο έδόθη έν τη είκ. Ι

4

άνάλογον σχημα

είς τόν τάφον.

Ούχ l)ττον σπουδαίον χαρακτηριστικόν, το δποϊον άπομακρύνει τον τάφον
Κράσι τών της Μεσαρας και συνάπτει τούτον προς τους τάφους τών Κυκλάδων,
εΙναι ό τρόπος της ταφης. Και είς τους Κυ:ιλαδικους τάφους, δπως και είς τον

τού Κράσι, δ νεκρος ,κατετίθετο έντος τού τάφου ανωθεν, οίιχι δε δια της θύρας.
Τοίίτο έξηκρι6ώθη τελείως δια τόν τάφον Κράσι, διότι ή νεκρική έπίχωσις
ϋπερέβαινε το ϋψος της f}ύρας, έπι δε τού άνωφλίου ταύτης l)σαν έπικεκολλη
μένα δμού μετα τών χωμάτων στερεώς και άνθρώπινα όστα. Άλλα και ανευ τού
γεγονότος τούτου 1')το έκ τών προτέρων άπίθανον, δτι κατεσκεύασαν προς πραγ

ματικiιν χρησιν θύραν μη ύπερβαίνουσαν το άνοιγμα

50

έκαστών. Δια να είσαχθίί

εΙς νεκρος δια της θύρας ταύτης επρεπε προηγουμένω; είς

11

πλείονες ζώντες να

είσέλθωσιν ερποντες έντος τοίί τάφου, 'ίνα ούτω δυνηθώσι να σύρωσι και τον

νεκρόν. ΤΟ τοιούτο βεβαίως εΙναι έργασία ήκιστα εύάρεστος, αν μάλιστα παραδε
χθώμεν, δτι προ βραχέος διαστήματος' εΙχε κατατεθη άλλος νεκρός, οζων ήδη και
σεσηπως έντος τού τάφου. ΟΙ τάφοι της

Σύρου,

τάφου Κράσι!ο, έχουσιν έν τούτοις θύρας ύψους

καίτοι πoΛU

0,50 - 0,60

μικρότεροι

του

και ίσου πλάτους, ητοι

αΙ θύραι αύται εΙναι τούλάχιστον μεν ίσαι, συνήθως δε μεγαλύτεραι της τού
τάφου Κράσι. 'Εν τούτοις και έν Σύρφ οΙ νεκροι έθάπτοντο ανωθεν, ώς τούτο
έτόνισεν δ Τσούντας 6. Ούτω λοιπον είς άμφοτέρας τας περιπτώσεις εχομεν θύραν
πρακτικώς άχρηστον, κατασκευαζομένην μόνον κατ' άνάμνησιν της πραγματικης

θύρας της οίκίας, ής πανομοιότυπον παρίστανεν δ τάφος (αύτη εΙναι ή έρμηνεία
, Παρα~ήoηoις γενομένη ήδη υιιό Tσ06ν~α, Άρχ. 'Ε:φημ. 1899, 92.
• 8SA 2, 1895 - 6, 143.
• Άρχ. Έφημ. 1899,80.
• Ξανθoυδiδoυ Vau!ted Tombs ιtίν. 60.
• 'Εν Φ ό ιάφος Κράοι μΕτρεί 4 μ. δ.άμε~ooy, οί ιηι;; Σ600\! εχουσι
Έφημ. 1899,81.
& Έ. ά. 83. Πολλό.χ.ι; ~O σtεOεόν έδαφοι; ~ης είσόδου ίιψοϋΙ0 μέχοι
IίMVatOV νά εΙχε lαφίi διά ιης θ6οας δ νεκρόι;;.
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τού Τσούντα), Τι έχουσαν καΙ τον βαθύτερον σκοπόν, οπως προ αύτης τελώνται
έναγισμοΙ προς τον νεκρον (λε(ψανα τεθραυσμένων αγγείων προ της θύοας τού
τάφου Κράσι). Έπ' ίσης καΙ προς τον τρόπον άποφράξεως της θύρας ταύτης

παρατηρείται πλήρης συμφωνία, διότι ώς είς τον τάφον Κράσι μία πλαξ έκάλυ
πτεν εξωθεν την θύραν, ούτω καΙ έν Σύρ~ μερικών τάφων αί είσοδοι έκαλύ
πτοντο «δια μιάς πλακος προσκεκλιμένης έξωθεν ..

1.

Τέλος σπουδαιοτάτη εΙναι ή ίδιορρυθμία της δια τών δύο σκελών η παρα
στάδων roύ έξωτάτου μέρους τού τοίχου διαμόρφωσις ύποτυπώδους δρόμου προ
της θύρας 2. την ϋλως χαρακτηριστικην ταύτην λεπτομέρειαν έπανευρίσκομεν και
είς τους τάφους της Σύρου

3.

Πάντα ταύτα τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά, ατινα συνδέουσι τους τάφους
της Σύρου προς τον τάφον τού Κράσι έπι6ε6αιούσι κατα τον πανηγυρικώτερον
τρόπον τας σχέσεις τών Κυκλάδων προς την βορείαν παραλίαν της Κρήτης, ας ό

Frankfort ύπεστήριξε l καΙ έζήτησε να δε(ξη έπΙ τΌ ~άσει τών εύρημάτων Πύρ
γου. Αί άποδε(ξεις του τότε δεν 1)σαν φυσικα τόσον πασιφανεΤς καΙ άναμφισ6ή

τητοι ώς παρουσιάζονται νϋν έν Κράσι. τα χαρακτηριστικα ταύτα ύποδεικνύουσι
μ(αν νέαν όδον προς έρμηνε(αν τών λεγομένων θολωτών τάφων της Κρήτης.
Συγκεφαλαιούμεν ταύτα:

1)

Κατασκευη τών τάφων κατα το σύστημα της ψευδοθολώσεως δι' έκλογης

πλακωτών μεν λίθων έν Σύρφ, μεγάλων δε λογάδων λ(θων έν Κράσι.

2)
3)

<Υπαρξις θύρας μικράς, ητις πρακτικώς δεν χρησιμοποιεΤται.

Άπόφραξις της θύρας ταύτης κατα το ίδιον σύστημα, δηλ. δια πλακος

προσκειμένης έξωθεν, και ύπαρξις δύο σκελών έκατέρωθεν της θύρας.

4)
5)

Είσαγωγη τών νεκρών έντος τού τάφου ανωθεν.
Χρησιμοπο(ησις τού άργύρου έν άμφοτέραις ταίς περιοχαϊς ώς μετάλλου

πολυτελείας και δή:

6) 'Ύπαρξις άργυρων ψήφων κατεσκευασμένων κατα την αύτην

tf.XVLxtjV

μέθοδον.

7) Κατασκευη ψελίων έκ σύρματος άργυρού.
8) Μίμησις δια μέλανος πηλού άργυρων άγγείων, ών πρωτότυπα άνευρί
σκονται έν ταίς νήσοις.

9) Συνεύρεσις δστών ζφων έντος των τάφων.
82. Σημειώοεως ~ιoν εΙναι, δ,ι εις ,α σ'ΡΟΥΥύλα οίχοδομήμα,α ,ης Λι6όης αΙ εtσοδοι Τι
Evans. Pa1. 2, 38, είχ. 17.
• WΙδε ανω,. χαί t:o σχέδιον εΙ)!.. 2.
• Άρχ. Έφημ. 1899 πίν. 7. π"σλ. )'.αί τός χαt:όψε~ ,άφων έν σελ. 80.

!

Έ, αν.

έλλεi.'t:οuσιv έν,ελώς Τι α.ν ύπάρχωσι φράσσονται δια πλωιος έσωθεν.

• Studies ΙΙ έ. α. 114.
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1Ο) Τέλος εν άξιοσημείωτον χαρακτηριστικσν εΤναι ή άπουσία έκ τού τάφου
Κράσι καί των κυκλαδικών μαρμαρίνων είδωλ(ων, τα όποία άφθόνως άνευρίσκον

ται έν Μεσαρg. Τοϋτο πιθανώς δέον να άποδοθfl καΙ είς χρονολΟΥικας διαφοράς,
διότι τα είδώλια έν Μεσαρg άπαντώσιν έν ΠΜ

3 περιβάλοντι Ι, έ\'(:~ ό τάφος

Κράσι εΙναι παλαιότερος. αΟ πως δήποτε όμως, εΙναι σπουδαίον δτι και έν τοις
τάφοις της Σύρου τα είδώλια εΙναι σχεδΟν αγνωστα. "Έναντι των

630 τv.φων τούς

όποίους ηνοιξεν δ Τσούντας είς τα νεκροταφεία Χαλανδριανης χαί 'ΑΥ. Λουκά 2
ύ.νευρέθησαν μόνον εξ είδώλια έντος πέντε τάφων, δι' δ καί ό ίδιος σημειοί στι
«τα είδώλια εΙναι σπανιώτατα» καί δτι «ό άριθμος ούτος [δηλ. των

6

είδωλ(ων]

άπέναντι τού πλήθους των άνοιχθέντων τάφων είναι έλάχιστος::ιι 3.
Τόσα πολλα και χαρακτηριστικα σημεία όμοιότητος δεν εΙναι βεβαίως δυνα

τον νό εΙναι τυχαία. Δεδομένου δ' δτι δ τάφο; Κράσι κείται κατα την βορείαν

παραλίαν της Κρήτης τΟ συμπέρασμα προβαίνει ήδη άφ' έαυτυίί, δτι έχομεν
ένταύθα την άναμφισ6ήτητον έπίδρασιν τού Κυκλαδικοίί πολιτισμού. Πρέπει να
σημειωθίΊ, δτι ή δμοιότης πεΡLOρίζεται είς μόνην την Σύρον δσον άφορ(L είς την
κατασκευην των τάφων, διότι έκτός τή; νήσου ταύτης δεν ευρέθησαν είς τα; ύπο
λοίπους Κυκλάδας ψευδοθολωτοl τάφοι.
<Όσον άφoρ~ είς την διεύθυνσιν τού πολιτισμού, δεν δύναται να ύπάρξιι
άμφι60λία, δτι ούτος ερχεται έκ των Κυκλάδων. Έκ μόνης της παλαιότητος των
εύρημά των δεν θα ηδυνάμεθα να συναγάγωμεν τούτο το συμπέρασμα, διότι κατα

τας νυν κρατούσας χρονολογίας οί τάφοι της Σύρου δεν δύνανται να θεωρηθώσι
παλαιότεροι τού τάφου Κράσι. Έπειδη δμω; εχομεν ένταύθα την παρουσίαν
άργύρου, δστις εΙναι κανων μεν δια τας Κυκλάδας, έξαίρεσις δε δια την Κρήτην,

δια τοϋτο μία μόνη όδος είναι δυνατή, ή έκ των Κυκλάδων προς την βορείαν
παραλίαν της

Κρήτης. Ό στενος περιορισμος των ψευδοθολωτ«ιν τάφων είς

μόνην την Σύρον έπιτρέπει την συναγωγην τού συμπεράσματος, δτι πιθανώτατα

μία πρώιμος άποικία έκ της ήδη πυκνως συνφκισμένης ταύτης νήσου ι διηυθύνθη
προς την Κρήτην, έγκατασταθείσα δ' εΙς το είίφορον, συγχρόνως δ' άρκούντως
άπρόσιτον λεκανοπέδιον τού Κράσι μετεφύτευσεν έκεί τσυς ψευδοθολωτους τάφους.

Οί τάφοι oiίτoι μεταφέρονται βραδύτερόν είς την εύφορωτάτην καΙ εύρυτά
την πεδιάδα της Μεσαράς. 'Αντιστοίχως προς τους νέους ένταύθα δρους εύρύEvans, l-'alact' κλπ. Ι, 115,
Έφη!,. 1899, ο\Cήλη 78·79.
s 'Ε.ά. οτ/),η 100,
• wIbe ItEQi τον πυΚ\'οτάτον σννοικιομου τα/ν Κυκλάδων xa\Cd ri]v 1t(IλOlο\Cέραν περίοδο" -του Κυκλαδl·
κσν πo}.nισμoiι Fra,1k[ort, sωdίes ΙΙ 104·5. BQaM\CSQov, έλαττwθείσηι; \Cij; οημασίαι; tC;JV "Iίow" \CoIίtwv
\ιι; σταθμου toii διαμεlαKoμloηxoυ έμιtΟQίοu ό υπεοπληθυσμόι; δέν ιlδuναtο πλέον νά tl10υ εκεϊ καί οι
ι

1

'Arn..

κάτοικοι Ιιοαιώθησαον άναΥκαστικώι;.
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Πρωτομινω'ίκος θολωτος τάφος παρά το χωρίον Κράσι Πεδιάδος

νονται καΙ οί τάφοι, άλλα μετα των μεγαλυτέρων διαστάσεων αυξάνονται καΙ αί

δυσκολίαι της θολωτης στεγάσεως. Έγκαταλείπεται τότε το σύστη μα τούτο (άπό
δειξις τούτου δτι γίνεται πλέον χρησις μικρων λίθων), και οΙ τάφοι κτιζόμενοι
μέχρις ϋψους τινος (μετα συγκλινόντων συνήθως, άλλ' ουχι καΙ πάντοτε, τοιχωμά

των λόγψ της παραδόσεως αλλα καΙ δια λόγους σκοπιμότητος, <ίνα έλαττωθfι κατα

το δυνατον το ανοιγμα της διαμέτρου των), καλύπτονται εΙτα δι' δριζοντίας στέ
γης εκ παχειων ξυλίνων δοκων μετα χcοματος και' λίθωνανωθεν. Οϋτως έρμηνεύε

ται το γεγονός, δτι ου δεΙς των τάφων τούτων διετηρήθηάκέραιος και εΙς ουδένα

εγένετο τουλάχιστον μία παρατήρησις πραγματικως πείθουσα,δτι οί τάφοι ο15τοι
ύπηρξαν θολωτοί

1.

"Ηράκλειον, Μάρτιος

1930.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ν.

ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

Σημείωσις. ΔιαΡ>Gούσης της διορθώσεως των δοκιμίων μου αί σπουδαίαιανασκαφαι του κ. Μυλωνά
ει.ς ~Αγιον Κοσμάν τής 'Αττικής (ηιν Κωλιάδα ακραν των 'Αρχαίων) ηνεγκον εις φως αξιόλογον πρωτοελλα
δικόν συνοικισμόν δστις πρέπει νά θεωρηθΌ ώς προκεχωρημένος σταθμος του ακμαιοτάτου κατά την επο

χήν εκείνην διαμετακομιστικου εμποριου των Κυκλάδων. ' Ενταυθα λοιπόν ανεσκαφησαν και ψευδοθολωτοι

τάφοι δμοιοι πρός τους της Σύρου. ΤΟ πράγμα επι6ε6αιοί τάς; ανωτέρω ίιποθέσειςμου καιεπικυρώνει όρι
στικως η1ν εκ Βορρά είσαγωγην ει.ς την ΚρΊ]την του ε'ίδους τούτου των τάφων. Ει.ς τόν κ. Μυλωνάν οφείλω

ζωηραν εύγνωμοσύνην διά tijl' πρόθυμον παραχcόρησιν φωtογραφίας του καλυτέρου εκ των άνακαλυφθέντων τάφων.

1

Σ. Μ.

Περι πάντων _ούτων θέλω διαλάβει προσεχως ε)nενέστερον, ενεκα της μεγάλης σπουδαιότητος του

ζητήματος, αφΌυ πρω.ον περατώσω την οικοδομικην μελέτην των τάφων Μεσαράς, ην ηρχισα ηδη. 'Αμφι
οολίας περί της δυνατότητος στεγάσεως των τάφων τούτων δια θόλου εξήνεγκον ηδη εν

Deutsche Lit. Zei-

tung 1928, 1569, πρβλ. Rοdenν,a1dt, Gnomon 5, 1929, 1792' ενισχυομένας νυν εκ τής παρατηρήσεως, ΟΤΙ οί
λίΟοι των τάφων Μεσαράς είναι μικροι λογάδες, ακατάλληλοι πρός τοιαύτην εργασίαν. Είναι δε χαρακτηρι
στικόν,

ΟΤΙ ό αείμνηστος

Ξανθουδίδης

παρετήρησεν

1Ίδη την διαφοραν ταύτην του οl.κοδομικου

μεταξυ των τάφων Μεσαρας και των τυροκομείων (<< μιτάτων») της 'Ίδης, δπου χρησιμοποιουνται
λίθοι, άλλ' απέδωκε ταύτην εις τοπικας συνθήκας

(Vanlt. Tombs Appendix

σελ.

σπουδαία. λεπτομέρεια, Ότ.ι τα τυροκομεία τίις ~Iδης ουδέποτε ύπερυαί"ουσι τα

136).

ύλικου

μεγάλοι

Διέφυγεν ετι τουτον ή

5 μ. διαμέτρου, εν ανάγκη δέ

κατασκευάΊ;ονται δύο, αλλα δεν αποτολμαται ή αυξησις των διαστάσεων. Δεν εΙναι του παρόντος να εκθέσω
ενταυθα πάσας τας παρατηρήσεις, α'ίτινες με αγουσιν εις τα ανωτέρω συμπεράσματα, αρ)ιοίίμαι μόνον να

προσθέσω το έξης χαρωι.τηριστικόν: Ή σπουδαιοτάτη τα/ν αποδείξεων,
επανέλαβον είτα οί Δπαδοί της θολωτης στεγάσεως,
δήθεν το ύλn,ον α"ευρέθη εντός του τάφου!(Vault.

'rjv προσεκόμισεν δ Ξανθουδίδης καί

είναι δη εν τφ «θόλφ»

Β του Πλατανου ολόκληρον

TOlll1JS 91: .T11e 1Jnilcling 111aterial \vas almost al1

οί

it

preserved»). Ό Ξανθουδίδης συνέλεξε το ύλικόν τοϋτο των λίθων και τό άπεικόνισε μάλιστα (εν πίν. 49α) ,
εύρων τουτο δια καταμεΤΡl1σεως περί τα

26 κυβικα μέτρα. Τοϋ.ο επανειλημμένως εθεωρήθη σο6αρωτάτη
10,23, πάχος δε τοί

απόδειξις, ουδεις Όμως εσκέφθη, δτι συμφώνως πρός τας διαστάσεις του θόλου Β (διάμ.
χων περί τα

2,50

μ.) το ύλικόν 'COίίτο δεν (i.νηπροσωπεUει (πολλου γε καί δεί!) ο('.ε 11μίσεος μέτρου υψος 'tciιv

τοίχων.
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ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΟΥ
ΕΝ
ΚΑΙ

ΤΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΕΝ

ΑΥΤΩι

ΨΗΦΙΔΩΤΟΝ

Εις τούς πρόποδας της 'Ακροπόλεως θεσσαλονίκης, κάτωθεν της Μονης
Βλατάδων καί νοτισδυτικως τού Ναού των Ταξιαρχών, εύρίσκεται μικρον οίχο
δόμημα., άποκεχλεισμένον υπό των πέρις παλαιών οίχιων, χρησιμεύον δε κατά
τους χρόνους της Τουρκοκρατίας ώς Τζαμίον 'ύπσ το όνομα .Σουλιτζε iΊ Κερα
μεντίμ Τζαμί 1.

~Hτo όμως Μό πολλού γνωστόν, 6τι το Τζαμίον τούτο ~τo άλλΟΤΕ βυζαν
τιvTι έκχλησία, εΙχε δε μάλιστα δημοσιευθη καΙ ή κάτοψις αίιτοϋ Ι.
Κατα το ετος

1921 το μνημείον εΙχεν Ιγκαταλειφθη ύπο των Τούρκων χαί

ι Τό μνη,.e'ίον σημει.ουια. μ,Ε: τό όνομα
ιν

'tilr. 'tO\l

50u1Qudja Djami dς τόν το:ιοτικιφ•• όν χάο,"l'" ον :ι;ooo.θtτιι
Thessalonique Ρ_ή. 1918.
L'Bcole greque dans I'arclιitrcture b)'untine Ρ.ή. 1916 Rl. 70 eb:. 33.

p,tIlίou του δ Ο. T..."vl Τopogτ.pbi~ d~

ι ο. AlίΙΙ~Ι
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Τό κα(ολικον τίις i\ιονης τοί Λατόμοι> έι' θεσσαλονίκη κα τό έν αΙτ~ ψηφιδ{l}τον
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έπρόκειτο ν' άποδοθί) καί πάλιν είς την χριστιανικην λατρείαν ύπο τι'> Όνομα του

'Οσίου Δαβίδ, ύφ' δ καί σήμερον είναι γνωστόν. __ Εύρισκόμενος τότε εν Θεσσαλο
νίκυ χάριν άλλων άρχαιολογικων εργασιών επωφελήθην τής εύκαιρίας να μελε
τήσω αύτο καί διαπιστώσω'

niv

εν τί) dψίδι ϋπαρξιν ψηφιδωτου, τού όποίου και

μικρον τμήμα άπέξεσα τότε εκ τού καλύπτοντος αύτο παχυτάτου τουρκικού κονιά

ματος. 'Επίσης τότε ιΊδυνήθην ν' άποκαλύψω και τμήματα τινα ΤΟΙΧΟΥραφιών
εύρισκομένων είς άλλα μέρη τού μνημείου. τα πορίσματα των πρώτων εκείνων

ερευνών μου έδημοσίευσα εύθυς άμέσως ι. Τον πλήρη καθαρισμ8ν τού εν τί)
άψίδι ψηφιδωτού ώς καί τινων τοιχογραφιών έπεράτωσα εν ετει

1927, όπότε καί

άλλαι εργασίαι έγένοντο εν τιρ μνημείφ, εξ ων ήλθον εΙς φώς άξια λόγου εύρή

ματα, ώς θα Τδωμεν εύθυς κατωτέρω. Τέλος εν ετει

1929 προέβην καί είς μικραν

σκαφικην ερευναν προς διευκρίνισιν τού δυΤΙΚΟ1Ι μέρους τού ναού, άπο μακρού
κατεστραμμένου, καί τού δποίου θεμέλια μόνον διασώζονται. Δυστυχώς ό χώρος

είς ον ητο δυνατσν να γίνη άνασκαφη είναι λίαν περιωρισμένος, ώς εκ τών γύρΟ)
παλαιών οίκιών. 'Όπως δήποτε εκ της σκαφικης ταύτης έρεύνης έξηκριυ(\)θη σχε
δον έντελως ή κάτοψις τού μνημείου 2.
ΊΟ

ΟIΚΟΔΟΜΗΜΑ

Ή έκκλησία εν τί) νυν αύτης μορφί) διασώζει τμημα μόνον του αρχικού

οίκοδομήματος. Σκαφικη ερευνα γενομένη δυτικώς τού διασωζομένου μέρους τού
ναού και εντος τού χώρου του άπομένοντος ελευθέρου άπΩ τας πέριξ οίκίας άπε

κάλυψε την ΝΔ γωνίαν τού μνημι:;ίου και την δυτικην αύτοίι εϊσοδον (είκ.

2-3).

'Ο ναος εΙναι δλος έκτισμένος δια μεγάλων πΛίνθων μετα παχέος στρώματος

κορασανίου, κατα το έπικρατοίιν εΙς τα μνημεϊα της Θεσσαλονίκης σύστημα. ΊΙ
κάτοψις αύτοίι, συμπληρουμένη έπί τί) βάσει τού διασωζομένου μέρους και των
άνασκαφέντων θεμελίων $ παρουσιάζει ναον (εΙκ.

4) άποτελούμενον εκ δύο δια-

, Πρβ. 'Αρχαιολογικόν Δελτίον νι 1920 - ], Παράρτημα σελ. 190 κ. έξ.
, ΕίιΟίις άμα τίi άιιοκαλύψει τού"ψηφιδωτοϋ καί καθ' ον χρόνον παρεόκε~άζετo ή παρoίiσα μελiτη έν
"λήρει δέ άγl·οί~ μΟ1J ό καθηγητή.; t01J Πανε:ι;ισtημίΟ1J θεσσαλoν~κης κ. Ί. ΠαπαδόΠΟ1Jλος εστειλεν Ιπανει'
λημμένας άl'ακΡι\,ώσεις είς .ην ΓαJ λικην 'Ακαδημίαν γενομένας διά τοϋ κ. Ch. ni",hl (Πρ6. ConJPtes· rendus de Ι' Academi", d"'5 ]Ι1ΒσίριίοηΒ "'Ι Re1!es ·lettres 1927 σελ, 215 κ. έξ.). 'Eltίση~ ύ παηιιι V, Grιimel,
π(lo~ ον ό

:1(,

'Ι. ΠαπαδόΠΟ1Jλος έστειλεν, ώσαίίτως έν άγ~οlt:!- μου, φωτογραφίας, σχέδια καί πληροφορίας,

εδημοσiε1Jσεν έκτενή Πι.'ρί τού ψηφιδωτoiί μελέτην.

iv Echos d'Orient 1930 σελ. 157 κ. έξ. Τόσον όμως «t
\V Grumel, γεl'όι~εναι έν βί~ καΊ έν αγνoί~
πολλών στοιχείων, ατινα έγω XQtSIXf)V, ώ; από μακρού άσχολούμενος με την lOE1JVUV τοϋ μνημείου τούτου,
αvα:l(οlνώσεις τού Χ. Ί. ΠαoταδOιtoύλoυ όσον χα; ή μελέτη τοϋ

εΙναι, ill~ άλ.λω~ ητο έ;ι:όμενον, άτελεις καί είς πλείστα σημεία έξ όλοκλήΡΟ1J έσφαλμέναι οi)δέ κατ' έλαχιστον
δ' έ:τηρέασαν την παροϋσαν ι:ιελέτ/ν.
ι ΚάΤΟψιν τοϋ μvημείΟ1J "ρό της άνασχαφής έδημοσi.ε1Jσα έν Α. Δ. νι

e;xwv 2.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:21:49 EET - 3.88.4.124

1920·1.

Παράρτημα σελ.

191

...

~~.III

,,
ι

Ι

,

Ι ι

~iιiιfIίι __ - - - -- __ L._-lJ

ο

Ta...CPoc

Γ

/

!b
ι
ι

Ι
ι

ι

5

Ι

10W

π2A:60λll"'ιON

HG
mo1lJ ΓΙ C
ΙΟν

Jl2λΤΟh10Υ
6hJ

tr6CC&λΟ1ιJIr1Η,
Ι

/,

ai

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:21:49 EET - 3.88.4.124

ΤΟ καθολικον της Μονης του Λατόμου εν ΘεσοαλονίΚ1] και το εν αύτφ ψηφιδωτον
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σταυρουμένων καμαρων, α'ίτινες επι του σημείου της διασταυρώσεως ύπεοάστα

ζον τρουλλον μη διασωζόμενον πλέον 1. Του τρούλλου τούτου το τύμπανον πρέ
πει να παραδεχθώ μεν εξωτερικώς ουχί, ώς συνήθως πολυγωνικόν, αλλα τετράγω
νον καΙ τουτο διότι τα σφαιρικα τρίγωνα εύρίσκοντο οχι εις την βάσιν του τυμ
πάνου, οπου ουδεν ιχνος αυτών ύπάρχει, αλλ α πολυ ύψηλότερον. Ό τρουλλος αρα

ειχε μορφην ανάλογον προς τον στεγάζοντα το λεγόμενον Μαυσωλείον της

P1acidia

εν Ραοέννυ

Gal1a

2.

Ό ουτω ύπο τών δύο καμαρών σχηματιζόμενος σταυρος περικλείεται εντος
τετραγώνου,

οί δε κατα τας τέσσαρας

γωνίας απομένοντες

χώροι στεγάζονται δια χαμηλών ήμισφαιρικών οροφών

μικροΙ τετράγωνΟL

(ca1ottes) 3

(Προ. εΙκ.

3).

'Εκ τών τετραγώνων τούτων χώρων οί δύο προς ανατολας χρησιμεύουσιν ώς
Πρόθεσις καΙ Διωιονικόν.

Ή Άψίς, ήμικυλινδρικη

καΙ εξωτερικώς (εΙκ.

5),

φέρει μέγα δίλοβον παράθυρον χωριζόμενον ύπο κιονίσκου μετα προεξέχοντος
επιθήματος, το όποίον κοσμείται κατα τας δύο στενας αυτου πλευρας ύπο σταυ
ρου εντος κύκλου απο το κάτω μέρος του όποίου εκφύονται δύο βλαστοΙ απολή-

1

Μετά την πτωσιν του δυτικοϋ μέρους τού ναού καί του τρούλλου οί Τοϋρκοι έκάλυψαν όλόκληρον

το μνημείον δια σαμαρωτης στέγης, το δε κατα την διασταύρωσιν των δύο καμαρων τετράγωνον άνοιγμα,
εφ' ου {,ψοίίτο ό τροίίλλος, έφραξαν δι' έπιπέδου ξυλί"ης όροφης (τα6α"ίου) (Πρ6. τας τομας εν είκ.
εκδ.

2.3).

, Βλ. σχέδια τοίίωυ προχείρως παρα Η. Holzinger A1tchrist]iche und B)'zantinisclle Baukunst 3η
Lepzig 1909 σελ. 82.
3 Νϋν διακρίνεται μόνον ή της Προθέσεως. 'Ή τοίl Διαπονικοϋ κρύπτεται ύπο τουρκικης ξυλίνης επι

πέδου ό!?οφης.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1929
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γοντες εις κισσόφυλλα (εΙ",

10). ΕΙς το τεταρτοσφαίριοναύτijς εύρίσκεται το

άποκαλυφθεν ψηφιδωτόν περΙ ου κατωτέρω θα γίvrι λόγος.
ΤΟ μνημείον κατα την δυτικήν αύτού πλευραν εφερε καΙ νάρθηκα, ώς άπο
δεικνύουν τα δύο έπάλληλα στρώματα κονιαμάτων μετα τοιχογραφιών τ' άποχα
λυφθέντα κατα την γενομέ
νην σκαφικήν ερευναν έπΙ
της

έξωτερικης έπιφανείας

τού δυτικού τοίχου. Ό νάρ
θηξ σμως ούτος φαίνεται,

στι ητο άνοικτός, άπλoiίν
δηλαδή ύπόστεγον στηριζό
μενον έπί κιόνων καΙ περι

βάλλον Τσως το

μνημείον

κατα τας τρεις αυτού πλευ
ρας βορείαν, δυτικην και νο
τίαν, Τούτο αγεταί τις να

συμπεράvrι έκ τού γεγονό
τος, δτι αυδεν ίχνος τοίχου
...

A;W..P"" \ .••

~

....

άνήκοντος εις κτιστον νάρ

.

.

~::-.:.~-,.-:>•••./;

('

'.:

γ

θηκα εύρέθη

'.j

'~>". •: w'"
••... )j :...... . ..,/.. ( .. ,
~

~

'"-' '"
Λ;gw
,

"
:.-:

άνοικτος νάρθηξ δεν εlναι τι

άσύνηθες δια την θεσσαλο
νίκην ι. Πάντως το ζήτημα

δεν δύναται να διαφωτισθfι
πλήρως πρό τijι; έντελούς
άνασκαφης τού δυτικώς τού
μνημε(ου χώρου, ΕΙναι τέλος
πoλiι πιθανόν, οτι το σημε

.

ρινον τουρκικον ύπόστεγον

"",.
,i.Ύ~~;'

το εύρισκόμενονπρο τής νο

~ 1=<=fi.==f='fi,==='fi,==f='F=ο==τ=l~
ΕΙκ.

δυτικώς τού

μνημείου. Τοιοϋτος άλλως

4. Kάl'tιψ'!; "'Αϊ rομΙ; <svμnιπλ.,eωμέt'Α•.

τίας πλευράς τού μνημείου
(εΙ".

6)

έπέχει έν μέρει την

θέσιν τού παλαιοτέρου νάρ
θηκος.

Ό άρχιτεκτονικος τύπος, ον παρουσιάζει το άπασχολοϋν ήμας οΙκοδόμημα
δεν εΤναι βε6αίως μοναδιχος ένταϋθα, Ούτος άποτελεί συμπεπληρωμένην μορφήν
ι

Πρ6. Ο. MlJlet Ενθ' άν.

131

χ •• ς.
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Τό χαΟολιχόν ~ης Μονης ~oϋ Λα~όμoυ Ιν θεσσαλον(χu χα; ~ό Ιν αύ~ίίl ψηφlδω~όν

έκείνου είς ον άνήκει το λεγόμενον Μαυσωλεϊον της

Galla PIacidia

147

έν Pα6ένΝU ι.

Ή διάταξις τών διασταυρουμένων καμαρων εΙναι ή ίδία με την διαφοραν όμως,
δτι τα μεταξύ τών σκελών τού σταυρού κενα εις το ήμέτερον μνημείον διαμορ

φούνται είς τέσσαρας τετραγώνους χώρους ούτως ώστε έν κατόψει δ ναος να

ΕΙκ.

5.

Ή άt'ατσλική πλπιρά μεrα τή~ "Aψ;δo~.

παρουσιάζυ τον τύπον σταυρου εγγεγραμμένου έντος τετραγώνου. 'Ο σταυρος
δμως ούτος εΙναι όρατος μόνον είς την κάΤΟψιν όχι δε καΙ είς την στέγην, δπως

συμ6αίνει με τας σταυροειδε'ίς μετα τρούλλου βυζαντινας εκκλησίας τών άπο τού
100υ καΙ έφεξης αίωνος χρόνων. Τούτο δε συμβαίνει διότι των τεσσάρων παρα τα
σκέλη τού σταυρού τετραγώνων χώρων το ύψος εΙναι έλάχιστα μόνον μικρότερον
άπο τού τών κεραιών τού σταυρού (πρβ. είκ.

,

Κάτοψις παοα Ο. RlvoI,..

3)

καλύπτονται δε ούτοι έξωτερικώς

Le ΟΓίιίηί della architettura lombarda 2.. άδ. ΜίlΒηο 1908 σελ. 28 ε!χ.

28. Πρ6. χαι Ho1zInιter lvO' άν.
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ύπσ της ίδίας στέγης 'ίίτις καλύπτει καί τα προς άνατολας καί δυσμας σκέλη τού
σταυρού (είκ.

7.8).

Προς την μορφήν, ην εχει το ήμέτερον μνημείον συγγενής εΙναι σειρα δλη
τοιούτων οίχοδομημάτων άναγομένων είς διαφορωτάτας έποχάς ι. Έκ τούτων
τρία κυρίως ένδιαφέρουσιν ήμας ένταϋθα ώς παρουσιάζοντα τας περισσοτέρας

άναλογίας προς το {ηιέτερον: το μιχρσν οίκοδόμημα παρα τήν βασιλικην τού

Aladja - Jatla έν Μ. Άσίc:ι:! χρησιμεύον ώς Βαπτιστήοιον, δπως άποδεικνύεται έχ

ΕΙκ.

6.

Νοτία ,πλεveά.

της μαρμαρίνης κολυμβήθρας της έν τ~ μέσιρ αύτοϋ εύρισκομένης3, ώς έπίσης
χαί αί δύο έκκλησίαι της Κωνσταντινουπόλεως το

Atik -

Μ ustapha

Kalel1der- DjaIηi ι

καΙ το

- Pacha _Djaoli 5.

Δυστυχώς χαί των τριών τούτων μνημείων ή χρονολογία δεν 'είναι έπακρι
δως ώρισμένη. ΤΟ κτίσμα τού Aladja-Jaϊla δ

MI1Iet Ecole σελ. 70 Κο έξ.
Kleinasiatische Denkmaler Leipzig 1908 σελ. 318 εlκ. 118.
J ~. "on Sehneider πα{lά Ε.. Petersen' F. νοπ LU8(;'han Reisen ίη Lykien, MiJyas und KibyraIis
(Reisen im slidwestlichen Kleinasien [ι) Wien 1889 σελ. 69. Π{ιβ. και J. Strzygowslt.i Kleinasien Leipzig
19ΟΒ οελ. 139.
• J. ΕΙΗηοΙΙ.λ. Th,'ers Les Eglises de ConstanIinople- Ριτίι 1913 σελ. 98 κ. ές. Π(ν. XXII-XXVII.
Α. ν. Μ/ΙΙ/πμπ Byzantine churches ίη Constantinople London 1912 σελ. 183 χ. έ~.
• ΕΙΗησΙΙ. Thiers ενθ' άν. σελ. 131 κ. έξ. Πίν. ΧΧΧ - ΧΧΧΙ. Ml1l1ngen ενθ' άν. 131 κ. έξ. Τός δύσ
ιαm:ας έκχλησίας δ Ν. Sruno" (ΒΖ. xxνιr 1927. 65) θεω{lεί πεποιιλίιοιις.
t

'ι\πα{lίθμησις ιων πλείσιων ές αύιων πα{lά

Rott άνάγει εΙς τον 5 0ν αίωνα εΙναι

• Η. ~oΙΙ
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ΤΟ καθολικον της lI'IoVΗς τού Λατόμου εν Θεσσσ.λονίκ,ll καΙ το εν αυτφ ψηφιδωτον

δε πάντως βέβαιον, δτι άνήκει εις παλαιοτέρους του

9°u

149

αιώνος χρόνους, καθ'

δσον εν τίj παρ' αύτφ μεγάλτι βασιλΙΚίj διεσώθη επιγραφηάναφέρουσα άνοικο
δόμησιν κατα το ετος

812

ι. Δια τας δύο εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως

μεγίστη ύφίσταται διαφορα γνωμών. Το

ΕΙκ.

7.

Kalendel-

σχετίζουσι συνήθως, ανευ δμως

Τομη Ισομετeικη το;; μ"ημεΕου συμπεπληeωμέ"ου.

σο5αρών άποδείξεων, προς την εκκλησίαν της Θεοτόκου «εις τα Διακονίσσης»
άνεγερθείσαν επι της βασιλείας του Μαυρικίου εν ετει 5982 εν Φ άφ' έτέρου δ

Millingen

(ενθ' άν. σελ.

184

κ.έξ. Πρ6. καΙ σελ.

335)

Ι v. Schneider παρα Ε. Petersen - Ρ. "on l.uscha.n ενθ' άν.

39

θεωρεί τουτο ώς κτίσμα του

κ. έξ.

_

, EbersoJt- Thiers ενθ' άν. Προ. Ο. WuJff Altchristliche nnd Byzantinische Knnst σελ. 389 κ. έξ. καΙ
Zsloziecky

εν Β.Ζ. χχνιι

1928

σελ.

377.
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7 0tJ αιω
νος ι. "Όχι περισσότερον έξηκρlοωμένη εΙναι ή χρονολογία τoiί Atik- Djami το

9°\1

αίώνος, δ δε

Diehl

τοποθετεί τούτο το άργότερον είς τας άρχας τού

όποιον ταυτίζεται συνήθως, αν καΙ αυθαιρέτως ίσως, προς την έκκληΟLαν των

Άποστόλων Πέτρο\! καί Μάρκου. ΤΟ μνημείον τούτο οί Ebersolt~Thiers (ενθ' αν.
τοποθετοϋσιν αορίστως είς την άπο τού

136)

JOO\l καΙ έφεξης αίωνος περίοδον,

n.δ.-eo)..ln.oN
Ηc"trfσt\.ΗC

--r&- Α "-το tr16
ε Ν-θG CC6--λΟh.lllΊ-Η.

δ δε

Mil1ingen (ενθ' αν. 335) οπως καί. ό Diehl (ενθ' άν. 133) τοποθετοϋοιν αύτο

εiς τον 9 0ν αία/να.

Έν τούτοις τ' ανωτέρω μνημονευθέντα μνημεία παρουσιάζουσι τον τύπον
άπηρτισμένον ηδη καί μάλιστα είς έκκλησίας μεγάλων σχετικώς διαστάσεων. ΤΟ
ήμέτερον μνημείον,liν θα ήδύνατο να θεωρηθfι ώς το άρχαιότερον της σειράς, θα.

έπρεπε κυρίως να. χαρακτηρισθfι ώς το παλαιότερον γνωστον παράδειγμα έφαρ
μογης είς έκκλησίαν συστήματος άρχιτεκτονικοϋ παλαιοτάτου, το όποιον. eiJQLOXOμεν άπαράλλακτον ήδη κατα τον 2 0ν αία/να, αν ή υπο τοϋ

τού έν

Kusr - en - Ν eijis της ΣUΡLας ΚΤLσματος εΙναι άκρι6ής 2.

ι Ch.Dlehl
ι

Rivoira

Rlvoira

Manuel d'art Byzanl;n 2« βιιδ. Paris 1925-6.
75 etx. 'l7 ΠΙΙΟ. καΙ σελ. 388.

ένθ' άν. σελ.
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332.

χρονολόγησις

ΤΟ χαΟοΑικΟν τί'ς Μονης τοϋ Λατόμου ~ν θεσσαλονίκη χα; το έν a~tll ψηφιδωτον

Ι!)Ι

Μορφην λίαν άνάλογον προς το ήμέτερον μνημείον, άλλα με τον σταυρον
έγγεγραμμένον έντος κύκλου, ίσως λόγψ τού εΙδικού αύτού προορισμού, διέσωσεν

είς ήμας ύπόγειον νεκρικον οίκοδόμημα άν<tOκαφεν είς το "Έβδομον (Μακρί-κιοϊ)
τής Κων/πόλεως καΙ χρονολογούμενον άπο τού δευτέρου ήμίσεος τού
νος

J.

5°" αίω

Το ήμέτερον οίκοδόμημα εΙναι μορφη περισσότερον έξειλιγμένη τού τύπου

τούτου άπηρτισμένη ήδη είς έκκλησίαν.

Κατα ταύτα θα 11δυνάμεθα μετα πολλής πιθανότητος να τοποθετήσω μεν την
άνέγερσιν αύτού είς τα τελευταία έτη τού {)Ο" αίωνος. ΕΙς ένίσχυσιν της χρονολο
γήσεως ταύτης έρχονται, ώς θα ίδωμεν, καΙ τα έκ

τής έξετάσεως των γλυπτών" καΙ τού ψηφιδωτού

Τ

εξαγόμενα συμπεράσματα.

ΟΙ τάφοι. Κατα τας έν ετει

1927

γενομένας

έν τφ μνημείφ έργασίας άφηρέθη το ύπερυψωμέ
νον τουρκικον δάπεδον τού έσωτερικού άποτελού

μενον έκ σεσηπότων ξύλων, κάτωθεν δε αύτού άνευ-

.~

ρέθη το άρχικον εδαφος έπί τού όποίου άπεκαλύ-

~

φθησαν έπτα τάφΟL (Πρβ. είκ.

2- 3).

Τούτων οΙ έξ

εύρίσκονται είς τον κυρίως ναον κατα μήκος της
άπο Β προς Ν βαινούσης κεραίας τού σταυρού. ΟΙ

τάφοι ούτοι εΙναι έκτισμένοι δια πλίνθων καΙ στε-

1

γάζονται ύπο καμάρας, ητις κατα το άνατολικΟνΕl... 9. Μον6reαμμα lπΙ τον τάφου r.

αύτής άκρον άφήνει τετράγωνον άνοιγμα φρασσόμενον δια μαρμαρίνης πλακος μεtα δύο σιδηρών κρίκων χρησιμευόντων δια την

αρσιν αύτής. Είς μίαν έκ των διασωθεισών τοιούτων πλακών, την έπί τού τάφου

r

τού ήμετέρου σχεδίου (είκ.

1), εΙναι χαραγμένον σταυροειδές μονόγραμμα δυνά
9). Είς τ/ν άνατολικην τέλος

μενον, ώς νομίζω, ν' άναγνωσθη: εVΔWΡΟΥ (είκ.

πλευραν έκάστου τάφου ύπάρχει κλίμαξ κτιστή. Ό τελευταίος τάφος, σημειούμενος
έν τφ ήμετέρψ σχεδίl'.9 με το στοιχείον Η, εύρίσκεται είς το Διακονικον καΙ εΙναι

όρθογώνιος καλυπτόμενος όχι ύπο καμάρας, ώς οΙ αλλοι, ιίλλα δια μαρμαρίνων
πλακών. ΕΙς .τας παρειας αύτού διακρίνονται δι' έρυθρού χρώματος γεγραμμένα
λείψανα τινα κοσμημάτων καΙ έπιγραφών λίαν όμως έξίτηλα, έξ ων άναγινώσκε
ται μόνον το όνομα nΑΥΛΟV. Έντος τ<ον τάφων ούδέν άξιον λόγου εύρέθη πλην
μόνον έν τφ τάφφ Δ τμήματα σιδηρας ζώνης έξ έκείνων ας έφερον οΙ «σιδηρού
μενoι~ μοναχοί.

ι

Th. MlI.cl'ldy.J. Ebcnolt Ιι' B.C.H. XLV1 1922 σελ.

363

Χ. tς.
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Οί άνωτέρω περιγραφέντες τάφοι, ώς δεικνύει ή θέσις αύτων, εΙναι μεταγε
νέστεροι τού μνημείου καί δεν χατεσκευάσθησαν πάντες κατα τους ίδίους χρό

νους. Άκρι6εστέρα δμως χρονολόγησις αύτων δεν εΙναι δυνατον να έπιτευχθiι.
ΓΛΥΠΤΑ

Έκ τού γλυπτικού διακόσμου τού μνημείου έλάχιστα μόνον λε(ψανα περιε
σώθησαν, λίαν δμως χαρακτηριστικά. ΤΟ μόνον κατα χώραν εύρισκόμενον γλυπτσν εΙναι ό κιονίσκος ό χωρίζων
ι--

σ

3:1.

το δίλοβον παράθυρον της άψίδος

-Ι

(ε/κ.

1 Ο).

ΤΟ έπίθημα αύτοϋ κο

σμείται κατ' άμφοτέρας ταζ στενας
πλευρας ύπο κύκλου περ ι6άλλοντος
σταυρόν χαί έχοντος έκατέρωθεν δύο
βλαστσ'υς έκφυομένους έκ τού κάτω
αύτοίι μέρους άπολήγοντας δε εΙς
κισσόφυλλα, ΤΟ θέμα τούτο συνηθέ
στα τον με ποικίλας παραλλαγας κατα

τον

F=
'---

νιον έπι επιθημάτων κιονίσκων, οϋ

".::'1
0'0

Εικω"
ΚιονίσΚΟ 3

αίώνα έπι θωρακίων 1 και

σαρκοφάγων 2, εΙναι άρκούνιως σπά

1

-

5 0v

10.

τον διλόβον nfJilalJ1ιilov τή3 Άψίδοs.

τως &στε ό ή μέτερος απο της άπό

ψεως ταύτης να εΙναι λίαν άξιόλογος.

Κατα τον καθαρισμον του εδά
φους rijς εκκλησίας άπο τών τουρ

κικών έπιχώσεων ~λθoν είς φως γλυ
πτά τινα τα έξης:

Θωeάκια. 1) Τμημα έκ μεγάλου θωρακίου φέροντος έντος άπλού πλαισίου
έλαφρώς εκτυπον δίσκον έντος τού όποίου

μονογραμματικος έξάκτινος άστηρ

φέρων ίσως είς το απολεσθεν άνω μέρος της κατακορύφου κεραίας το Ρ (είκ.

11).

ΤΟ άπλούν τούτο μονόγραμμα τού Χριστού συνηθέστατον ~δη άπο τών

άρχαιοτάτων χριστιανικών χρόνων 3 έξακολουθει χρησιμοποιούμενον καΙ τον fι 0ν
άκόμη αίώνα

4.

, }. ύIι~ΠΙ Delphes cbretien έν BCH ΧΧΙΙΙ 1899 οελ. 246 Κο έ;. }. Ebersolt Mission archeologi·
que de Constantinople Ριιήβ 1921 σελ. 40 κ. έ. Πίν. χχχν.
, Cb. Diehl Ravenne Parίs 1907 σελ. 85, 92.
, Πο6. προχεΙοως l(avImann Handbucb der cbristlίcben Archaologie ίκ3.311 Paderboro 1922 σελ_

269

κ. ιές •

• Lau,ent

ένθ' άν. σελ.

245.
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Τό καθολικόν της Μονης του Λοτόμου εν θεσσαλονίκη καί το εν αύτφ ψηφιδωτον

2)

Τμήμα

σιον καΙ

εξ

ετέρου

κοσμουμένου

στιανικού θέματος τής
(εΙκ.

μεγάλου

ύπο

θωρακίου

φέροντος

επαλλήλων ημικυκλίων,

transenna 1

ανω προεξέχον

τού γνωστού

πλαί

παλαιοχρι

75

ι-

12).

153

-t

3) Σπουδαιότερον είναι τμήμα Τ

θωρακίου φέρον πλουσίαν διακό

σμησιν συνισταμένην εκ συμπλε
κομένων κύκλων, ιbν τα εσωτερι
κώς άπομένοντα ρομβοειδή κενα
πληρούνται ύπο τετραφύλλου κο
σμήματος

2

(εΙκ.

13).

=-~

,ο

U1

Ο

11 c '

ι

',1

J

ΤΟ επι τού

θωρακίου τούτου διακοσμητικον
θέμα δεν είναι αγνωστον εις την

παλαιοχριστιανΙΚ11ντέχνην. Τούτο

δ

,

εύρίσκεται σχι μονον επι ψηφι 00-

τών 3

καΙ

εργων

/',

-·A-==-/~

Ι
ΕΙ,..

11.

Τμημα -{}ωρακίου.

μικροτεχνίας 4

αλλα και επι γλυπτών άναγομένων εις τΟ'υς περΙ τον 5 0ν αίώνα χρόνους 5.
Κιονόκρανα δύο

Τ

μόνον ανευρέθησαν:

1)

Μ ικρον κιονό

.0

κρανον

ίCOΡ ινθ ιαΚΟΥ

lη

(ύψ.

\D
Vl

0,30)

κοσμούμε

νον ύπο τεσσάρων φύλ
λων μαλακής άκάνθου,.

l~\~

ατιναπληρούσιτας γω

1---

νίας αυτού και ενούν-

ΕΙ,..

12.

ται κατα το μέσον εκά

Τμήμα -{}ωρακίου.

στηςπλευρας(εΙκ.14)_

Το ίΗονόκρανον τούτο ώς εκ τού τρόπου της συνθέσεως της επ' αυτού διακοι Προ. Ο. Wulff

,

Altcbristlicbe und Byzantiniscbe Kunst

σελ.

266.

"Έτερον θωράκιον όμοίαν εντελώς φέρον διακόσμησιν καί όμοίων δισστάσεοον ευρίσκεται εΙς το.

πρόχειρον Μουσείον εν Άγ. Γεωργίφ θεσσαλονίκης, αγνοοστον πόθεν προερχόμενον.
, • Λγ. Γεώργιος θεσσαλονίκης Ch. Diehl- Μ. Le Tourneat1J· Sι:ιiadin Les Monuments cbretiens deSalonique Paris 1918 σελ. 24 εΙκ. 3.
• Άργυρους δίσκος εκ Κύπρου εν τφ Βρετ. Μουσείφ ο. Dι:ιitοn Byzantine art and archaeolcgie
Oxford 1911 σελ. 687 εΙκ. 436. Κώδιξ του Διοσ1ιορίδου εν Βιέννη Diez παρα Stnygowski B)'zantinischeDenkmaler ΠΙ Wien 1903. Πίν. Π•.
• Laurent Ενθ' αν. 268 κ. έξ. Ξυλίνη θύρα Sabina εν ΡώμΌ. Αι. Co!asatIti - C. R.lccl I;arte Byzant ina
il1 Ita.lia Milano [1923]. Πίν. '711lάτοο δεξιά. Πρ6. καί Wulf!' - Voibach Die altchrist1. byzant. und italien.
Bild\verlce Erganzungsband Ber1in - Leipzig 1923 σελ. (; Νο 6711 και
:Εωτηρί.ον εν Α.Δ. νπ 1921 - 2:
σελ. 172 εΙκ. 46.

r.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ

1929
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σμήσεως και της γλυπτικης αύτης έκτελέσεως δύναται χρονολογικώς να κατατα
χθη μεταξύ τών τελευταίων της
σειράς τοϋ τύπου τούτου καί να

τοποθετηθΌ ούτως είς τα τέλη τού
50U αΙώνος 1.

Μ ικρον κιονόκρανον μετα

2)

συμφυούς τμήματος έκ τού κορ
μού τού κίονος (όλικον ϋψ.
τύπου

λίαν

άναλόγου

0,52)

προς

το

προηγούμενον άλλα μορφης λίαν

έκφυλισμένης 2 (είκων

15).

τα

φύλλα της άκάνθου εχουσι λίαν
άτροφήση, όπως καί αΙ ύπεράνω
αύτων ελικες αί όποιαι μόλ.ις έν

θυμίζουν την καταγωγην αύτών.
ΤΟ κιονόκρανον τοϋτο θα ήδύ

νατο πάντως να θεωρηθη σύγ.
Δίκ.

13.

Τμημα {}ωρακίο'U.

χρονον η καΊ. όλίγον ίσως μετα
γενέστερον τοϋπροηγουμένου.

ΈπιiJήματα δύο έπίσης ύπάρχουσιν (είκ.

16)

ων το έτερον έξαιρε:tικως

ένδιαφέρον ώς παρουσιάζον μορ·
φην πλησιάζουσα'ν αύτο προς το
σύνθετον ίωνικον μετ' έπιθήμα·
τος κιονόκρανον.

Τ' ά-νωτέρω περιγρ.αφέντα
γλυπτα άρχιτεκτονικα' μέλη δεν

είναι βέβαιον αν πάντα άνήκωσιν
εΙς το άπασχολούνή μας μνημείον'
ΕΙναι λ(αν αίσθητη ή αντίθεσις
της λιτότητας των δύο πρώτων

θωρακίων (είκων

11- 12)

προς

πλουσιωτάτην διακόσμησιν τού
,

Περι του τιίιιου τοιίτου 1:ων κιονο

κρά.νων καί της εξελίξ.εroς αύτο;:; βλ.

",1f!ίοv έν ΑΕ

,

Νυν

1929 (Ιελ. 54 χ.
1:0 Χ!ίΗονόκρανον

r. 2ω

Είκ.

14.

Κιονόκρανο".

έξ.
εύοίσκεται έπι του ένος έκ των χ,όνα/Υ, του άοισ1:ειιοίι, των ύπoδαστα~όντων

ιό τουρκιχο" ύπόστεΥον πρό της νοτίας πλε\>ρας 'του μνημείου (βλ. είκ.
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155

13). 'Εξ άλλου άν ύποθέσωμεν, δτι το τελευταίον έκόσμει το λ(θινον

τέμπλον Τ01-' ναού, και τούτο εΙναι πoλiι πιθανόν, δεν

γνωρ(ζω πο(αν θέσιν θα ήδύναντο να κατέχωσι τα

Τ

δύο άλλα ίδLg δε το δεύτερον τού όποΙου αΙ διαστά
σεις εΙναι σχετικως μεγάλαι.
<Όσον

άφορg

τα

κιονόκρανα

δεδομένου,

ότι

ουδαμού τού έσωτερικού ύπηρχον κίονες ώς δεικνύει
ή κάτοψις,

δυνάμεθα

μετα πολλης πιθανότητος

να

ύποθέσωμεν, δτι ταύτα, καΙ μάλιστα το πρώτον (εtκ.

14)

προέρχονται άπο το κιβώριον της Άγίας Τραπέ

L

ζης. Προς την χρησιν άλλως ταύτην συμφωνούν και
αΙ μικραι. αυτων διαστάσεις.

Τ α,

δ'

υο

δ

.

θ'

•

λ'

θ

•

μως επι ηματα ειναι πο υ πι ανον,

δ

ΕΙκ. 15. ΚιονόΗ/i1αt>ον μεtά ονμ

τι φυoiι~ ιμήμαιος ΗΙ>/i1μι>ν H;Oνι>~_

δεν άνήκουσιν είς το ήμέτερον μνημείον. ουδαμού
τού έσωτερικοϋ τού ναού ύπηρχον κ(ονες ύποβαστάζοντες μεγάλα τόξα, ών την
ϋπαρξιν προϋποθέτουσι τα έπιθήματα
ταύτα. Δια τούτο νομ(ζω δτι ταύτα έκο

μΙσθησαν άλλαχόθεν καΙ ουδόλως κατCι
συνέπειαν σχετ(ζονται με την έξεταζο

μένην έκκλησίαν.
Είς χωριστην τέλος κατηγορ(αν

άνήκουσι δύο άλλα. γλυπτα άρχιτεκτο
νικα μέλη έν τφ ναφ ευρεθέντα.

1) Μικρος τετράγωνος στυλ(σκος:
(ύψος 0,28, πλάτος έκάστης πλευράς
0,13) κοσμούμενος κατα την μ(αν των
πλευρών αυτού ύπο κυματοειδώς βαΙ
νοντος διπλού βλαστού, όστις φέρει
κατα διαστήματα κόμβους και έκ τού

όποίου φύονται φύλλα άκάνθης, μορ
φης καθαρώς βυζαντινης, πληρούντα

τα έκατέρωθεν τού βλαστού άπο μέ-

L-=~Ο:cr=:c:::r::::::ι="i:'=Ο:::r::::::ι=r::::::t:::±',-,';ι\!Ί
EIH. 16.

'Κπιθήμaια.

νοντα κενα (είκ. 17). Ή διακόσμη
σις τού στυλ(σκου τούτου, αν και κατα
την σύνθεσιν αυτης ένθυμ(ζει την σει

ραν των άναγλύφων των καλουμένων της μεταβατικής περιόδου 1. έν τούτοις ή
ι Πο6.

J.

StrzygQw$ki Alιai

. Iran und Volkerwanderung
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1917

σελ. Η κ. ές.
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τεχνικη αυτης έκτέλεσις πλησιάζει πολυ περισσότερον προς τα γλυπτα τού
καί. των άρχων του

12°u

13°1) αίωνος και μάλιστα προς το άπο τού 1232 χρονολογού
μενον τεμάχιον έπιστυλίου της Μονης του Κυ
νηγού (νυν έντφ Βυζαντινψ Μουσείφ 'Αθηνών)I,

2) Τμημα έπιστυλίσυ (μηκ. 0,90, iίψ. 0,10)
κοσμούμενον ύπο σειράς τριφύλλων συνδεομέ
νων προς άλληλα δι' ήμικυκλίων (εΙκ.

18). ΤΟ

κόσμημα τούτο νομίζω δτι θα ήδύνατο να θεω
ρηθΏ ώς μορφη έκφυλισμένη ένος αλλ.ου άπο
τελουμένου έκ σειράς τριφύλλων έφαπτομένων
άλλήλων καΙ συνδεομένωνκάτω δι' ήμικυκλίων.

Τού κοσμήματος τούτου αριστον παράδειγμα
παρέχει είς ήμάς τμήμα γλυπτού εύρεθεν είς
τας άνασκαφό.ς τού Ν αού τού θεολόγου έν
Έφέσ~ 2. Έπ'ι του ήμετέρου έπιστυλίου τα τρί

φυλλα έχουσιν άπομακρυνθη

άλλήλων, άπολέ

σαντα συγχρόνως καΙ την άρχικήν των μορφήν
'ΑπέμεLναν

δμως

άκόμη

τα συνδέοντα

αύτα

ήμικύκλια. "'Αν το έπιστύλιον τούτο εΙναι σύγ

χρονον προς τον άνωτέρω πεΡLγραφέντα στυλί
σκον δεν εΙναι ευκολον να είπυ τις.

Ει .... 17. Ση,λίΟ'κος ~έμn.ιOtι (;).

Τά δύο ταύτα γλυπτό. εΙνω βέβαιον, δτι
προέρχονται άπσ

έπισκευήν τινα

τού

μνη

μείου γενομένην είς βυζαντινους χρόνους.
τοlχΟΓΡΑΦΙΑΙ

Ή δια ψηφιδωτών διακόσμησις τού μνημείου, περί ης θ' άσχοληθώμεν ε"θυς
κατωτέρω, φαίνεται, δτι περιωρίζετο, δια λόγους ίσωςοΙκονομίας, μόνον είς την
άψίδα. Είς τα άλλα μέρη τού
ναοίι τα πολυδάπανα ψηφιδωτα
άντικατέστησαν τοιχογραφίαι, ών
ΕΙ ....

ηλθον εις φώς άρκετα λείψανα,

18.

Τμήμα έn.Ο'~vΗοv.

το μεγαλύτερον δμως αυτών μέρος κρύπτεται ύπο το τουρκικον έπίχρισμα μη
ι

r. Ιωτηeίοv

ΌδηΎός toυ Bυ!;αντιvoiι Μουσείου ΆθηνιiJν Άθηναι

"ολο'ΥΙαν '{ου Ύ)"υ:ηοίί βλ. Ά. Ξvrrdnοvλο<>, έν ΑΕ
t

r.

ΣωtηeΙοv έν Α.Δ. νΗ

1922

σελ.

179

1927·8

κ. ις. εΙ",.

οελ.

3 "'. ις.

53.
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1924.

ΠΙν.

S ",!itw.

Διά {ην χρο

Τό ><αΟολ,><όν ι~ς MoVΗς ιοΟ Λαιόμου

iv

θιooαλoν~ι ><α' ιό

iv

α{~φ Ψ'1φ.δωιόΟ'

lόί

καθαριοθεν είσέτι. ΑΙ άποκαλυφθείσαι ΤΟΙΧΟΎραφίαι άνήκουσιν είς δύο περιόδους
είι; την παλαιοχριστιανικηνκαί ι:;ίς την τελευταίαν βυζαντινήν.

Έκ. της πρώτης περιόδου, 'τ/ς παλαιοχριστιανικής, λείψανα τοιχογραφιών
άπείtαλύφθησαν είς την προ 'τ/ς άψίδος καμάρα", την άποτελούσαν Τ/" προς άνα
τολός κεραίαν τού σταυρού. Ή διακόσμησις τής καμάρας ταύτης άποτελείται έχ
συνι:;χομένων ρόμΒων εκαστος των
όποίων περικλείει κ.ύκλον πληρού
μενον {ιπο κανίστρων μετά καρπών,

άνθέων χ.λ.π., ή όλη δε διακόσμησις
περιβάλλεται ύπυ ταινίας μεηχ σπει

ρομαιάνδρο" (εΙκ.

19).

Και ή μεν δια ρόμ6ων πληρου

μένων ύπο κανίστρων χ.λ.π. διακό
σμησις εΙναι λίαν ανάλογος προς τα
ψηφιδωτό τού 'Αγ. Γεωργίουκαι 'τ/ς
Παναγίας 'Αχειροποιήτου ('Εσκι
Tζoυμii) έν θεσσαλονίκη',δ δε σπει
ΡΩμαίανδρος άπαντα ούχι σπανίως
εί.ζ τα ψηφιδωτό τής παλαιοχριστια
νικής περιόδου !.
ΕΙναι λοιπον φανερόν, ότι η
τοιχογραφία αύτη άνήκει είς την

αρχικην διακόσμησιν τού ναού και
εΙναι σύγχρονος προς αύτόν. Τούτο,

ΕΙ... 19. ΤΟ'ΧΟ'ΥοαφΙα Ιπί ιη5 ιi .. a,l,01, ..Jj5 ><αμάt!ας.

ώς θα 'ίδωμεν, εχει μεγίστην σημα·

σίαν δια την χρονολόγησιν τού οίκοδομήματος
Έκ των τοιχογραφιών

και τού ψηφιδωτού τής άψίδος.

τής τελευταίας βυζαντινής περιόδου έλάχιστα λεί

ψανα ήλθον μέχρι τούδε είς φως δυνάμενα ν' αναχθώσιν είς τον

14°0' περί.ι.ου

αίώνα. ΤΟ έπί τής προς δυσμός πλευράς της νοτίας κεραίας καθαρισθεν τμήμα
δεικνύει μέρος έκ παραστάσεως της Δεήσεως και ύπεράνω αύτης λείψανον έχ

μεγάλης συνθέσεως, ης το θέμα δεν εΙναι εϋκολον να καθορισθΏ πρό της έντελούς
αφαιρέσεως τού τουρκικού ασ6εστώματος.

, D/ehI. Le Tou",e.u.S.t.dIn ένθ' Δν. οιλ.!.!4 (ι~ 3, οε-λ. 2;) είιι.. 4. Πίν. Χ Ι.
Μ., ....n
εί)(.

BereJrem· Ε. C/ouzot Mosaiques cIIrel;enntI dII 1ν~ ••1

75.

, ... Benhem. CJouzot Σνe' ιίν. οιλ. 79 (lK. 88, οιλ. 93 ΙΙΚ. 106, <Η:λ.
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x~

siecIt.

9:,' ιίκ

Geιι~νt

192-1

σΕλ.

109, οιλ. 190 ti,,_ 2-11.

70
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Πάντως ούδεν θετικσν δύναται να λεχθfι περΙ των τοιχογραφιών τούτων προ

τού έντελοίις καθαρισμού όλοκλήρου τού έσωτερικοϋ τού μνήμείου.
Ή μελέτη τών βυζαντινών τούτων τοιχογραφιών ήτις Οέλει γίνει μετα την
έξ όλοκλήρου άπoκάλVΨιν αυτών, Ο' άποτελέση το θέμα Ιδιαιτέρας έργασίας καθ'
οσον άλλως α'δται έλάχιστα σχετίζονται προς την παροϋσαν δημοσίευσιν.
ΤΟ ΨΗΦIΔΩΤΟΝ

Τούτο εύρίσκεται, ώς καΙ ανωτέρω έλέχθη, είς το τεταρτοσφαίριον της άψί

δος τού "Ιεροϋ Βήματος. Παριστά το "Οραμα τού Προφήτου Ίεζεκιηλ (Ίεζεκ.
Α) έν συνδυασμφ προς το τού Προφήτου Ά66ακσι>μ (Ά66ακ. Β) (Πίν.

8).

Έν τφ μέσφ της συνθέσεως είκονίζεται ό 'Ιησοϋς (Πίν. 8 , καί είκ.

26)

άγένειος με κόμην καστανην πίπτουσαν έπί των ώμων. Φέρει χιτώνα βαθέως έρυ

Ορού χρώματος μετα στενών χειρίδων, dπoληγoυσών είς έπιμάνικα χρυσοποίκιλτα
και Ιμάτιον πορφυροκύανον. Ό Σωτηρ παρίσταται καθήμενος έπι ήμικυκλίου
πολυχρώμου, ε~oνίζoντoς τΟ ούράνιον τόξον, και την μεν δεξιαν τείνει είς χειρο·
νομίαν ομιλοϋντος, δια δε τijς άριστερας κρατεί είλητάριον άνεπτυγμένον έφ' ού
άναγινώσκεται ή έπιγραφή:
Ίδου ό Θ(εο)ς:
ήμών εφ' Φ έλπίζο
μεν κ(αί) ήΥαλ.

5

λιώμεθα
επι ήΊ σα/·

'Iηpl~ ή.
μών δη ά
νάπαυσιν

10

δώσει επι
'Ιόν οΙκον
'Ιοϋιον 1

'11

όλη είκων τοϋ 'Ιησού περι6άλλεται υπο στρογγύλόυ λευκοφαίου δίσκου

γύρφ τού όποίου είκονίζονται τα τέσσαρα συμ60λικα ζώα πτερωτα. και κρατούντα
κεκλεισμένα εύαγγέλια μετα. πολυτελοϋς διακεκοσμημένης σταχώσεως,
άριστερα. δ

,

..Αγγελος

..Αν(ι) και

φέρων άργυροϋν φωτοστέφανον και φαιοκιτρίνην κόμην

Τό κβίμενον της έΙΤΙΥοαφης tαυτης

l:x.EI

ληφθη !κ του

'HOo.tou

ΚΕ'

9

Χ. tς. άλλά ε(ναι διεοκιυαομέ

νον συμφώνως :t(1ός τήν περίστσ.οιν. Εις την μεταΥοαφην Πις έΠΙΥρσ.φης, ην πσ.oέx.ε~ Q 'Ιγνάτιος έν ήj Διη.
γήσει αντοίί, πεοί ης χσ.τωtέQω, ύπάοχ.ουοι δίίο μΙXQαi. διαφοραΙ 'Εν στ.
δώσει άνάιιαυσιν τφ ο(χφ τουτφ •.
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8
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ένδεδυμένος δε φαιον Ιμάτιον, άντιστοίχως αύτού δ Άετός, κάτω άριστερα ό
Λέων καί αντιστοίχως ό Μόσχος.

ΕΙς τας δύο κάτω γωνιας της συνθέσεως παρίστανται δύο μορφαί. Άριστερα
(Πίν,

7,

καί είκ.

27)

είκονιζεται γέρων με φαιαν κόμην καΙ γένειον φέρων

κυανουν χιτώνα καΙ στακτοπράσινον Ιμάτιον. Oiίτoς, παριστάνων, ώς εύκόλως
δύναταί τις να έννoήσn, τόν Προφήτην 'Ιεζεκιήλ, κλίνει έλαφρώς προς τα έμπρος
καΙ φέρει τας χείρας παρα το πρόσωπον. Ό Ίεζεκιηλ εύρίσκεται εντος τοπείου
μετ' άποκρήμνων βράχων, ο'ίτινες εΙς το κάτω μέρος σχηματίζουσι τας οχθας
ποταμοϋ, του χοοαρ (Ίεζεκ. Α

1, 2),

καταλαμβάνοντος

πλευραν της συνθέσεως καΙ έκπηγάζοντος
ποδών τού

'Ιησού.

Έντος των ζωηρως

ολόκληρον

την κάτω

άπο πηγήν, εύρισκομένην

κάτω τών

περιδινουμένων

ύδάτων

τού ποταμού

παρίστανται ίχθύες πολύχρωμΟL 'Όπισθεν τέλος των βράχων τών άποτελούντων
το βάθος έφ' ού προβάλλει ή είκων τού 'Ιεζεκιήλ, διακρινονται οίκοδομήματα
πόλεως έκτισμένης έπί τού βουνοϋ.
Άντιστοίχως προς τόν Ίεζεκιηλ καΙ κατα την δεξιαν ακραν της συνθέσεως

(Πίν.

8,

καί είκ.

28)

παρίσταται ετερος γέρων με άνοικτόφαιον κόμην καΙ

βραχυ στρογγύλον Ύένειον ένδεδυμένος κυανόφαιον χιτώνα και λευ;.ιόφαιον ίμά
τιον. Ούως, όστις εΙναι ό Προφ. Ά60ακούμ., κάθηται έπί βραχώδους έδάφους
καΙ την μεν δεξιαν φέρει προς τόν πώγωνα δια δε της άριστερας κρατεί έπί των

γονάτων βι6λίον άνοικτόν, έφ' ου αναγινώσκονται έπί των δύο σελίδων τα έξης;

+
r

ΠΗ
Η

Ψχ

Ζω

~ωN

n

TIKHΔ€

ΤΑΥ

Κ Τ.

ΟΠΑΝ

nIC

Ο Κ

Ν

Ι

€NTIMOC
OIKOCO
onc~~ ι

Ταύτα εΙναι έπανάληψις φράσεων- έκ της μεγάλης έπιγραφης, ητις εύρίσκε
ται είς το κάτω μέρος του ψηφιδωτού καΙ περΙ ης εύθυς κατωτέρω θα γίnι λόγος.
Ό Ά66ακουμ προβάλλει έπί άποτόμου οξέος βράχου πέραν τού όποίου διακρίνε
ται μικρον οίκοδόμημα.

ΤΟ εδαφος τέλος της συνθέσεως, όπου τούτο άπομένει κενόν, πληρούται ύπο
ψηφίδων φα~oϋ άνοικτού χρώματος μετα βαθυτέρων κατα τόπους αποχρώσεων

άπομιμουμένων πιθανως νέφη.
την όλην παράστασιν περι6άλλει κατα το ήμικυκλικον αύτης μέρος ταινία
φέρουσα έπί κυανού και έρυθροϋ βάθους έναλλαξ δύο διακοσμητικα θέματα, ητοι
δύο χρυσοϋς κύκνους άντιμετώπους έκατέρωθεν δοχείου καΙ πράσινον φοινικειο
δες φυτόν. την ταινίαν τέλος ταύτην χωρίζει άπο της παραστάσεως αλλη στενο-
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τέρα έφ' ης παρίστανται πολύχρωμοι
δεις συνδεόμενοι

προς

άλλήλους δια

λίθοι έναλλαξ τετράγωνοι καί έλλειψοει
χρυσής άλύσεως (.εΙκ.

20).

την σύνθεσιν εΙς

I:'!ti.JI'H\I!11!JI""l
-~~

~Ι το κάτω

αύτης

. -1 πλαισιώνει

μέρος

έτέρα ται-

.~Δ_~~.~L:~~:~;~/~,;.'~~,'~,:ζ€~·:Ο. νία έφ' ης άναγινώσκε·

.'.' ~~=
,-::;..;.-----

~

,,;Ρ-

'~';"

τσι οι' άργυρων γραμ

μάτων έπΙ έρυθροϋ βάθους έπιγραφη άπΟΤξ:-

λουμένη έκ δύο στίχων
Εκ Τα1Jτης εχουσιν έκ

;τέσει μικρά τινα τμή
ματα, ατινα όμως εΙναι
εύκολον ν' άποκαταστα

θα/σι έπί ήj βάσει τού
διασωθέντος

κειμένου

τού Ί γνατίου περΙ ου
κατωτέρω θα γίνη λό
γος. "Η έπιγραφη ούτω
συμπληρουμένη εχει ώς
ΕΙ/(. 20, Ψηφιδωrό" Χόgμ'1μα πεοιβάλλο" τή .. naeIiaraιJI"' τής 'Aψ;~oι;. έξης: (είκ.

t ΠΗ'!Υ"'..J..ξJΤJi<ΗΔ.fΚΤΙI<ΗθΡΕΠΤιΚΗ ΥΥχωΝπl<τωΝΟΠ,

""'"""'i!-( ny Tl1c/

tΥπεΡό'(ΧΗQ

"-_

21).

~πεTYXAKAlεπITY~~ \εΠΛΗFΟCIλ.t Ι!
ΕΙκ.

+

21.

ΨηφιΔΙUΤ1) έπιrl1αφή κάτω της- Πl!l1l!l1τιίαεως ",ης Άψίδcς.

ΠΗΓΗ 1

€1TIKH

Δ€KTIKH ΘP€ΠΤΙKH ΨΥχωΝ

nICTWN Ο ΠΑ(νέντιμος OI)KOC OYTOC (εύξαμ)€NH
€Π€ΤYXA ΚΑΙ €ΠΙΤYXO(υσ)A €nAHPOCA
YΠ€P €YXHC (ης ο\δεν δ Θεος το δνομα).

+

+

Έπ·ι τoiί βιβλioυ τoiί Άβ6αχοι.μ οπω; χαί εΙς το διασωθεν κεΙιιενον ή δευτέ{ια λέςις της έπιγοαφης
άναγινώσκεταl ΖωΤΙΚΗ, Uιισταμ.ένη δμως ίξίτασις τού ψηφιδωτού με επεισεν, οτι μετά το έκπεσον 1tQώτοv
γοάμμα της λέξεως άναγινώσχεταισαφέστατο εlΤΙΚΗ. Ποόχειταl 'ίσως πεοί λάθους του ψηφιδογοάφου γενο.
μένου

xatd

μεταγενεστέοανηνα πιθανώς lnloxeu~v.
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Τοιοϋτο το άποκαλυφθεν ψηφιδωτόν. Έξετάσωμεν νύν λεπτομερέσtερον τα
κατ' αυτό.

Ή τεxvικη έκτέλεσις αυτού παρουσιάζει λεπτομερείας άξiας πολλού λόγου.
Ή μόνη έκ των μορφων ή περισσότερον έπιμεμελημένη κατα την έργασίαν εΙναι
ή τού Χριστού (εΙκ.

22).

Αύτη εχει έκτελεσθη δια λεπτοτάτων ψηφίδων, αί δε

μεταβάσεις άπο τού ένος τόνου είς τόν άλλον γίνονται δια πολλων διαμέσων
τοιούτων, ούτως ώστε το σύνολον να μη παρουσιάζl1 άποτόμους έναλλαγας φωτός
και σκιάς. Ή τοιαύτη δμως έπιμέλεια παρατηρείται μόνον εΙς το πρόσωπον τοϋ
Χριστού. Ή κόμη και τα ένδύματα αυτού δπως καΙ τα αλλα πρόσωπα της συνθέ

σεως (εΙκ.

23.25) εχουσιν έκτελεσθη δια μεγαλυτέρων ψηφίδων άραιότερον

προσκεκολλημένων,ούτως ώστε να μένη άρκετον κενον μεταξυ αύτων.
Άλλά καΙ διαφοραί τεχνικής, σχεδίου καΙ χρωμάτων λίαν καταφανείς παρα
τηρούνται μεταξυ των διαφόρων μορφων. Ό 'Ιησούς, δ 'Άγγελος καΙ δ Ά66α

κουμ (είκ.

22, 24, 25) δεικνύουσι την αύτην τεχνικην καΙ την ιδίαν χρωματικην

κλίμακα, καΙ τα αύτα δια μελανοφαίων ψηφίδων περιγράμματα των μορφων καΙ
των γυμνων μερων. Δεν συμβαίνει δμως το ίδιον και με την κατα το άριστερον
άκρον μορφην τού Ίεζεκιηλ (είκ.

23). Τό πρόσωπον καΙ τα γυμνa μέρη εχουσι

χρώματα περισσότερον εντονα τα 'δε περιγράμματα ζωηρως έρυθρά. ΤΟ σχέδιον,
Ιδίως της παρα τό πρόσωπον άριστερας χειρός τού Προφήτου εΙναι λίαν έλλειπες
καΙ δχι άντάξιον τού τεχνίτου τού κατασκευάσαντος τα άλλα πρόσωπα της συνθέ
σεως. ΕΙναι φανερον δτι ή παράσταΙJις του Ίέζεκιηλ εΙναι εργον άλλου τεχνίτου.
Δέον δηλαδη να παραδεχθωμεν, δτι περισσότεροι τού ένός ψηφιδογράφοι εΙργά
σθησαν είς την σύνθεσιν ταύτην. <Ότι ουτοι ήσαν σύγχρονοι καΙ δτι αί παρατη
ρούμεναι τεχνικαΙ διαφοραί δεν δεικνύουσι καΙ διαφορετικας έποχας εΙναι, νομίζω,
άναμφισ6ήτητον.
Τέλος δσον άφοριϊ. τα χρώματα δέον να σημειωθη δτι κυριαρχοϋν τοιούτον
είναι τον φαιον είς διαφόρους άποχρώσεις είς δε τα κάτω μέρη τό πράσινον με
ποικιλίαν τόνων. Ό χρυσος έλάχιστα έμφανίζεται χρησιμοποιούμενος μόνον είς

ταυς φωτοστεφάνους καΙ εΙς μερικα σημεία τοϋ ένδύματος τού

XQIotoii, δ δε

αργυρος μόνον είς τον φωτοστέφανον τού Άγγελου.

Έρχόμεθα ήδη είς την έξέτασιν μιας έκάστης των άποτελουσων την σύνθε
σιν μορφων.

Ό Χριστός (είκ.

22, 26 καΙ Πίν. 6) με το έπίμηκες φωτεινόν πρόσωπον,

έλαφρως μόνον σκιαζόμενον κατα τα άκρα καΙ κάτω των όφθαλμων, οί δποίοι

άνοίγονται μεγάλοι, δίδοντες δια των μελανων αύτων κορων τον Ιχρυρότερον
τόνον εΙς την δλην μορφήν, παρα6αλλόμενος προς άναλόγους παλαιοχριστιανικός
παραστάσεις δύναται να όδηγήστι είς άσφαλη όπωςδήποτε χρονολογικα συμπεράΑΡΧΑΙΟΛΟΓlκυΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ

ΗΙΖ9
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σματα. Ή περίφημος ψηφιδωτη είχα/ν του Καλου Ποιμένας είς το λεγόμενον
Μαυσωλείον της

Galla P1acidia

έν Pα6έvν!! (περΙ το

450

μ. ~.) εΙναι το πρω_

τον μνημείον, προς το όποιον θα ήδύνατο να παραβληθί] ή ήμετέρα παράστα
σις. Ή σύγκρισις αύτη δεικνύει άμέσως τόσον τας πολλας όμοιότητας όσον καί

ΕΙκ.

22.

ΛεΠfQμέeει.. τής παραστάσεως τοόί Ίησο" Ιπί "ον ψηφιδω-rοv 'ι:ηι;

•Αψίδοι;.

τας ύφισταμένας μικρός διαφοράς ι. Ό καθαρώς έλληνισΤΙΥ.Ος τρόπος της πλαστι
κότητας, ητις είς το ψηφιδωτόν της Ραβέννης έπιτυγχάνεται άποκλειστικως καί

, ΕΙκών ποοχε'οως παοά ο.
ψηφιδωτου βλ. )(αί
παρέχει δ D,ehI

WulH Altchristliche und B}"iLanti.nisclle Κl1ηδΙ. ΠίΥ. ΧΧ 2. ΠεQί τον
van lkrchenI. Clouzot svO' ό.ν. σελ. 91 κ. εξ. είκ. 105. Ή.φωτογραφία της κεφαλής, ην

Rs\'enne

σελ,

32

εΤναι Ηαν άσ«φης καΙ είς ουδέ,' δύναισ:ι η:Ι χρηοψείιου·

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:21:49 EET - 3.88.4.124

Το χαΟολlχον τής Μονής τοίί Λατόμου έι' Θεσσαλονίχη Χαί 10 έν α{,τφ ψηφιδωτον
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μόνον δια της βαθμιαίας έναλλαγης των τόνων, εΙναι ό ϊδιος και είς την ή~lετέ
ραν παράστασιν, άλλα είς αύτην άρχ(ζουν ν' άναφαίνωνται καΙ τα γραμμικα περι·
γράμματα, ίδίως είς το κάτω μέρος τοϋ προσώπου, άποδιδ6μενα δι' έλαφροτάτου
φαιοπρασίιιου χρώματος. Τά περιγράμματα ταύτα, σημεία της άρχομένης σχημα

τοποιήσεως καΙ της άΠΩμακρύνσεως

&ΠΟ την καθαραν έλληνιστικην παι,ιάδοσιν,

γίνονται συν τφ χρόνψ ίσχυρότερα, δπως δεικνύουν αί άνάλογοι παραστάσεις τού
άγενείου Ί ησοϋ είς τα έν Ρεβέννl1 ψηφιδωτά τοϋ

S. Apollinare

Ν ιιονο τα είκο

νίζοντα τόν βίον τοϋ Σωτηρος1, καΙ άργότερον είς την άψίδα του

S. Michele

ίη

Africisco της Ραβέννης (νϋν έν τφ Κ. Friedricll Musel11lI coύ Βερολίνου) 2 καΙ
S. Vitale έν τη ίδίι;ι πόλει 3, πάντα αναγόμενα είς τι) πρωτον ήμισυ τοϋ 6°11

τού

αίωνος. Ή τοιαύτη λοιπον σύγκρισις μας φέρει είς χρόνους πλησιέστερον εύρι
σκομένους προς το 1~ηφιδωτoν της

Galla Placidia

προς τους όποiους μας άναγ

κάζουν νά πλησιάσωμεν καΙ άλλαι, ώς θά ίδωμεν, λεπτομερείαι.

Ό 'Ιησούς φέρει κόμην μαχράν χωριζομένην είς το μέσον τού μετώπου καΙ
πίπτουσαν οπισθεν των ώμων ούτως ωστε να σχηματίζεωι σχοτεινον πλαίσιον

γύρω τού προσώπου, τού όποίου ή φωτεινότης καθίσταται τοιουτοτρόπως έντο
νωτέρα. Όμοίαν έντελως κόμην φέρει ό Καλός ιιοψην της

6°11 αίωνος έπέρχονται
S. Apol1inare Ν ιιονο φέρει

Galla Placidia. Άπο

των άρχων δμως τού

μεταβολαί τινες. Ό Ίησους είς τας

παραστάσεις του

την ίδίαν μακραν κόμην, άλλ' αϋτη,

άντΙ να χωρίζεται είς μέσον τοϋ μετώπου, σχηματίζει γραμμην δριζοντίαν παράλ
ληλον προς την γραμμην των όφρύων, άλλοτε δε έλαφρως καμπυλουμένην πρός
τά κάτω. Είς την άψίδα του

S. Vitale καΙ τού S. Michele ίη Africisco ή κόμη τού
'[ ησοϋ yiVEtat βραχεία, έπανερχομένων ούτω των τεχνιτων είς τον παλαιον τύπον

τον έπικρατοϋντα κατα το πλείστον είς τας τοιχογραφίας των Κατακομβων <4.

Ό Χριστος έπ'ι τοϋ ήμε(έρου ψηφιδωτου έκτείνει την δεξιαν με την παλά
μην τεταμένην. Ή χειρονομία αύτη είναι άνθρώπου όμιλΟύντος. την εύρίσκομεν

είς ρωμαϊκά άγάλματα καΙ άνάγλυφα, οπου αύτοκράτορες, στρατηγοΙ

, v"n BCf'chcm· CloulIot

ένθ' άν.

125

11

άλλα πρό-

κ. έξ. Ώς Υνωστον εις τά ψηφιδωτά ταίίια δ Ίησοίίς εΙ>ιονίζεταl

ό,yίνtloς μόνον εις τό:ς μέχρι τοίί Μυστι>ιοίί Δεί~νo\l σκηνάς.

, Ο. Wull'f έν Jahrb. dcr konigI. Preuss. Kunstsamrαlungen χχν 1904374 χ. ές. όπου καί ΕΥχι;ιω
Bescl.lreibung der Bildwerke der cbήst1. Epocben Zweiter NaclItrag σελ.

μας ώτειχόνισις. Βλ. >ιαί Ο. Wulff

13

χ. ές. Ν"

2282 v"n

Bct'Chcm. CloulIot έΎθ' άν.

169

κ. ές. ΤΟ ψηφιδωτόν εχει {οιτοστη πoλλά~ έπισκειιάς.

"Όπως φαίνι{αι όμως ά:τό παλαιά διασωθέντα σχεδιάσματα αότο\ί, {ο ΠQόσωn:ον {οίί Χριστο\ί εχει μεΙνη
άθl>ι10ν. Πι;ι6. Ο. Wulff έν

Jahrbucb ένΟ' άν. σελ. 393.
145 κ. έξ. εΙκ. 184.
• J. Wilpert Die Malereien der KatakolJlben Rows. Freiburg ίω Breisgau 1903. ΠΙ,·. 4511 46" 61,

• v.n

Beι-chcm. CloulIot Ινθ' άν. σελ.

69,761, 120" 1351, 148.. 155" 234, κ. α. Πι;ι6. καί
83 κ. έξ.

r.

Σω""eiοιι Ό Χι;ι,στός Αν το tέχV'() ΆΟήναι 1914 σελ.
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σωπα είκονίζονται δημηγoρoiίντα ι. Etς την παλαιαν χρισcιανικην τέχνην δ 'Ιη
σούς κάμνει την χειρονομίαν αύτην δταν άποτείνει τον λόγον 2. Etς το ήμέτερον

ψηφιδωτσν ή χειρονομία αϋτη του 'Ιησού σχετίζεται αμέσως προς το κείμενον
τού Προφήτου (Ίεζεκ. Β ι κ. έξ.) διότι είκονίζεται έν αύτη δ Σωτηρ δμιλών προς
'Ιεζεκιήλ ... Ηδη δμως άπο τού 6 0υ αιώνος και ή χειρονομία αυτη μεταοάλλεταL
Ό Ί ησοϋς έν τΪl άψίδι τού

S. Vitale,

κατα τα άλλα έντελώς σχεδόν δμοιος
προς τον έπί τού ήμετέρου ψηφιδω
τού, δια της τεταμένης δεξιάς κρα
τεί στέμμα.

Ό Ίεζεκιήλ (εΙ•.

23, 27

καΙ

Πίν.7) πλήρης φόβου καΙ καταπλή
ξεως κλίνων προς τα έμπρος το ανω
μέρος τού σώματος καΙ φέρων τας
χείρας προ τού προσώπου, παρου

σιάζει μορφήν, ής αΙ βίαιαι κινήσεις
εύρίσκονται έν πλήρει άντιθέσει προς
τον μεγαλοπρεπή Ίησούν καΙ προ
πάντων προς τον πλήρη ήρε μίας και

συγκεντρώσεως 'Α6Ι3ακούμ. Ό Προ
φήτης δεν άτενίζει τον Ίησούν κατα
πρόσωπον, φοβούμενος μήπως θα μ

οωθη άπσ την λάμψιν αύτού, αλλα
διευθύνει τα βλέμματάτου χαμηλό
τερον, προς τούς πόδας τού Σωτη

ΕΙ". 23. ..ι1επrομiιιε~α ,ης παeασrιίσεω, ,οίί 'Iεζεκ~ήλ
lni ,οίί Ψ'1'Ρwωrοίί ,ης '..4ψi'dος.

ρος, τού οποίου μετα προσοχης άκούει
τούς λόγους ('Ιεζεκ. Β

2).

Ή θέσις

τών χειρών τού 'Ιεζεκιιlλ έκ πρώτης
όψεως δύναται να θεωρηθίι ώς χειρονομία φόβου καΙ καταπλήξεως. 'Εν τούτοις

δεν θα ήτο ίσως άπίθανον να υποθέση τις, δτι o'lίτoς είκονίζεται φέρων τας χείρας
παρα τα ώτα, 'ίνα άκούση καλλίτερον τούς λόγους τού Χριστού. ΕΙς την είκονο

γραφίαν τού Ίεζεκιηλ ούδεν το έξαιρετικσν παρατηρείται, όπως θα ίδωμεν δια
, S. Iιelnach

Repertoire de ]a statuaire Ι 152,168,171,187,452,855,047, 56Ι, 565, 56'1, 576,582,587.
S. RflinKh Repertoire de relieIs Ι 248, 260, 268, 29801' 33δ". 351,•• 375, Κο ό. .
• Παραδείγματα ""αρά L. ν. SybflJ Der Herr der Seligkeit Marburg 1913. ΠρομεrωπίlO, εΙχ. 6, 9, 11.
Πρ6. καΙ. Ο. WuJff Altcbristlicbe und Byzantinisι;be Kunst οεΛ. 179 εΙχ. 176, ΒI1 εΙχ. 289, 828 εΙχ. 298, 417
εΙχ. 862. Πίν. χιχ.. Περι η'ις χειρονομίας βΛ. χαί WIJpert ivO' άν. οεΛ. 118 § 7.
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Τό κοθολικόν τη~ Moνη~ ~o( Λατόμου έν Θεοσαι,ονίκιι καί τό έν Ο'ΗΦ ψηφιδωτόν

τόν 'Αββακούμ. Ό Προφήτης διετήρησε

[65

αύcο" γε\..JOντικΟ",' τύπον καΙ κατα

t,·jV

τους μέσους βυζαντινους χρόνους;, και κατα τους ύστέρoυς~, ΟΑως καΙ είς την
μετα την &λωσιν τέχνην 3.

Ό Άββακούμ

(είκ.

24, 28

και Πίν.

8)

εΙς Ηις γενικάς αύτού γραμμας

σχετίζεται άμέσως προς άπεικονίσεις τινας καΟημέ\ιων είιαγγελωτών, ων τα πρό
τυπα ό

Friend

άνευρίσκει εΙς άρ

χαίας παραστάσεις φιλοσόφων'. Ό
έκτελέσας . την είκόνα του Προφή
του εΙς το ήμέτερον ψηφιδωτον άπέ
δωκε

πιστότατα

τάς

δύο

πρώτας

παραγράφους τού Β' κεφαλαίου του
βιβλίου τού 'Αββακούμ: «'Επί της

φυλακης μου στήσoμuι και έπι611
ΟΩμαl έπΙ πέτραν

....

Καί άπεκρίΟη

πρός με κύριος, καΙ εΙΠε. Γράψον
δρασιν καΙ σαφώς εΙς πυξ(ον κλπ.».

Ούτω δε έξηγείται ή συγκέντρωσις
καΙ ή

ήρεμία της μορφης ταύτης

εύρισκόμεναι είς πλήρη άντίθεσιν
προς τον φόβον καί την ταραχην τού

άπέναντι a1JtOίI 'Ιεζεκιήλ. Ή είκο
νογραφία τού 'Αββακούμ, ώς o'lίτoς

παρίσταταί έπΙ του ύπο μελέτην ψη
φιδωτου παρουσιάζειδιαφορας άξίας
λόγου άπο τα μεταγενέστερα μνη

μεια, Ό Προφήτης δηλαδη είκονί·

Είκ.

24. .Λ"πrι>μ""ια

Tη~ πaeασrάσεωι; το;" 'Ilββακο"μ

έπ1 TOV ψηφιδωτοίό τη,

•λψi'''ο~.

ζεται άλλοτε μεν φέρων μύστακα και

γένειον, όπως εΙς το ήμέτερον ψηφιδωτόν, άλλοτε δε άμύnταξ και άγένειος. Και
εΙς μεν τα παλαιοχριστιανικα μνημεία κατα κανόνα σχεδον έπικρατε-ι δ γενειοφό1 Πρ6. τήν μι:ιι.ΟΟΥοοφίαν του Parisi,lI:Is 510 ιtαoσ 11. Omont Mil1i"tures ιIes p]U! ancien& manuscrils
grecs de ]a Rib!iotheque Nalionalc 2" Β:ιι.δ. Pari& 1929 Πίν. LVJlI. Eί~ μίαν ΤΟΙΧf)ΥQαφίαν τού Nαofι το1)
"ΑΥ. Εύσταθίου έν Ι<αππαδοΧί,!, δ ΊI'1;,εκιήλ παραδόtα); είκονίζετα, με J,iJ.an'av χ(ψη\' καί γένε.ον }e,ph_nion
Le& Eg]ises rupeslres de Cappadoce Πίν. 37.,.
, Ψηφιδωτό,' Παoηyoρητίσoη~ έν ~AΡΤΌ Α. Όeλά .. Jι>~ έν ΑΔ 19]901'1.. G3 εΙκ. 41.
• Q. Mίllet Monunlents de I'Atbos r Les Peintures Paris 192ί Πίν. ] 19,. ]8ί •. Πο6. χα. Διο ..... σίου
'Εομηνεία τη~ ζωy(I{ιφικη~ τέχ.vη; ε~. ΠαπαδOl~oύλoυ Κεραμέα) .. Πεtooύnoλ.ς 1909 οελ. 78, 262.
, Α. F,jend The porlraits οΙ Ihe Ενal1gelisιs ;11 greec and ]ιιιίπ m""uscripts έν Αττ Studies 1927
σελ. 142 κ. Ιξ. Πρ6. χα; τήv Mrtv άνάλΟΥΟV παράστασιν τoίi Ματθαίου μετιιξύ τω,· ψηφιδωτών του S. Vitale
έν Ρα6ένντι. Ρ. Mu,_tof'l' La ]'einIure byz"I1tine Paris 1928 Π':ν. xxxtx.
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ρος τύπος ι, αν καί ό έν Φλωρεντίg συριακος κωδιξ τού

Rabu1a

μας παρουσιάζει

τον ΆΒΒακουμ άγένειον. Ό αγένειος ουτος τύπος έπικρατει περισσότερον κατα

τους βυζαντινους καί τους μετό. την άλωσιν χρόνους
έντελως καί ό γενειοφόρος

Ό

.. .ΑΥΥελος

(είκ.

2,

χωρις δμως να έκλείπl1

3.

25) τέλος, ό χρησιμεύων έν τφ ήμετέρφ ψηφιδωτφ ώς

σύμβολον τού Εύαγγελιστού Ματθαίου, συγκρινόμενος προς άνολόγους παλαιοχρι
στιανικας παραστάσεις όδηγεί ήμας
εΙς τα αύτα συμπεράσματα είς ά καί

1'1 μορφή τού Χριστού. Λίαν διδα
κτική άπο της απόψεως ταύτης εΙναι
ή

σύγκρισις

αγγέλων

αύτοίί

προς

ενα των

των δορυφορούντων

βρεφοκρατούσαν

Θεοτόκον

τήν

μεταξυ

των ψηφιδωτων της βορείας μικρας
κιονοστοιχίας τού Άγίου Δημητρίου
Θεσσαλονίκης των καταστραφένcων

κατα την πυρκαϊαν του

191 7·. Ό

τρόπος έκτελέσεως τούτου καί ή φω
τοσκίασις ε[ναι λίαν άνάλογα προς
τον ήμέτερον. Έν τούτοις ή σχημα
τοποίησις καί ή χρησις των περι~

γραμμάτων, ην παρετηρήσαμεν και
είς τήν είκόνα τοίί 'Ιησού, ε{ναι κα

ταφανής. Οί όφθαλμοι τοίί άγγέλου
ΕΙ.. ,

25.

Ό ''λπελο, του Εvιιπε1ιοτοv Ματ6ιιlου

έπί το.. ψ,lφιόωτο" τή, Άψιδο"

τοίι ΆΥ'ου Δημητρ,'ου εΙναι ύπερ

μέτρως ίσως μεγάλοι, δπως καί αί

κόραι λίαν έντόνου μελανού χρώματος. Ή εύρύτης της έκτελέσεως και ή πλαστι
κότης τού άγγέλου έπί τού ήμετέρου ψηφιδωτοίί δεν παρατ/ροίίνταιπλέον τόσον
, E~αyγέλloν της Σινώπης Omont ένθ' άν. Πίν. Β 2 Parίsίnus s)·riac. 341 Η. Omont ίν MonulnentS
XVII 1909 σε).. 96 Νο 11 Πίν, νιιι 17. Κοσμάι; τού Βαηκανού C,Sto,nιvoIo Le miniature del1a Το_
pografia di Cosma ΙndίCΟΡΙeusιe Milano 1908 (Codices e Vaticani$ selecti) σε).. 39 11 Πίν. 33.
~ Προφηται του Τουοίνου Ch. ΟΙεhl Manue\ d'art ΒΥΖΔπιίη' σελ. 620 εα. 296 δεξιά, Κώδ. ΡΔτί$ίη.
550 Omonl Pac-simileιι. Πίν. CVIII, PΔrίιι.ίη. Cois!. 239. Omont ενθ' άν. Πίν. CXVJI,. ΡΔΓίsίη. 543. Omont
ενθ' άν. CX[X•. Σεοβ.χόν ΨαλτήοlOν τοίί Μονάχου. J. StnygowskI Οίε Μίnίaιuren deιι. serbiscben P$a\ters.... ίπ Muncben Wien 1901) Πίν. XLVIII 113. ΜΙΙΙεΙ Monument!l de l'Atbos Πίν. 143,. 182" 195,_" 250,
• Κώδ. 'Αθηνο.ϊχός 7. Ρ. Bube,I Die Miniaturbandscbriften der Nationa1bibliotbek ίη Atben Wien
1917 (Denkscbr. der Akademie der Wissenscb. ίη Wien) Πίν. XVIII 44. Κώδης Β 26 της Μ. Λαύo~ ίν
'Αγ. ~Ooει. Ο. MJllet- S. lh, Ne~euIan ίν Revue des ΕΙudes armeniennes ΙΧ 1929 σελ. 1'18 Πίν. XV•.
• ΕΙχών παοα ΟlεΙΙΙ - Le Tour-ne8U. SaIadJn ενΟ' άν. οελ. 97 εΙχ. 45.
ΡίοΙ
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Τό καΟολ,κόl' τής Μο\'ηι; τού Λατόμου έι' θ~σσrιλOνίKυ καί τό έν αύτφ ψηφ,δωτο\,

10/

καταφανώς είς το ψηφιδωτόν τοίl Άγ. Δημητρίου καΙ. σχεδον έκλείπο\ισιν είς τους

άγγέλους της ψηφιδωτης διακοσμήσεωςτης Παναγίας 'Αγγελοκτίστουέν Κύπρφ Ι.
Πλην τών κυρίων μορφών τοϋ ύπο μελέτην ψηφιδωτού αξιαι παρατηρήσεως

:.&;.;~ - . -... ~

~;
., .

.-~

J

Εί ...

26.

Ό 'Iηootίι; έπί. του Ψ'Ι9',δωτου τηι;

• Αψίδοι;.

εΙ.ναι καΙ. δευτερεύουσαί τινες λεπτομέρειαι αί δποϊαι έν τούτοις μεγάλως συμ6άλ.
λουσι είς την γενικην έντύπωσιν.

Δια τον μέγαν φωτεινον κύκλον τον περιβάλλοντα τον 'Ιησούν δ τεχνίτης
,

Δελτίο\' του Αν Κωνίπόλει Ρωοσ,κου 'ΑρχΟ,ιολογ.
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'I\'OtItOU10U

χν

1911

Πίν. ιν, VΙΙΙ.

ι 68

Α. ΞυγΥοποvλσυ

ήκολούθησε κατα γράμμα το κ.είμενον τοϋ 'Ιεζεκιηλ (Α' 27 κ. έξ.). Δια να δώσn
δε την έντύπωσιν της φωτεινότητας καί της διαφανείας τού κυκλου τούτου έσχε
δCασε δια βαθυτέρου φαιοϋ χρώματο; τα σπισθεν αύτοίι εύρισκόμενα μέρη των
πτερύγων των τεσσάρων συμβολικών ζώων. Πράγματι δε δ θεατης εχει την έντύ-

Είκ.

27.

Ό Ίεζεκι.μ έπί τον ψηφi"ωrοv τη" ΆψΙ'δος.

πωσιν, δτι ταύτα εύρίσκονται σπισθεν διαφανοϋς τινος σώματος. Είς τούτο άλλως
ό τεχνίτης του ψηφιδωτοϋ έφήρμοσε μεθόδους έν χρήσει ήδη παρα τοις άρχαίοις,

ώς δεικνύουσι τοιχογραφίαιτινες της Πομπηίας, εΙς τας όποίας είκον(ζονται ύάλινα
δοχεία ι. Άργότερον εΙ; την βυζαντινην τέχνην ή καθαρώς έλληνιστικη ο.ύτη έπι,
'109.

Βλ. προχείρως Ε. Μυ'"

Πρ6. χαί Η. Beyen έν

MaIerei und ZeichnlIng der Griecben Mfincben 1923
Jahrbuch. des Deut:sch. Archao1. Iπst. XLII 192789 Κο ι\ς.
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ΠΙ ΠΙ ....

313

εΙ>ι.

ΤΟ καθολοιον l:ης Μονής l:OU Λ«l:όμου έν θεcιcι«'.oνίxυ κ«1 το Ιν oίol:ΙP ψηφιδωτόν

169

δίωξις της όφθαλμαπάτης )ι.αΙ της φυσικότητος έκλείπει έντελως ώς μη συμφω
νούσα καθ' όλοκληρίαν προς τας τεχνικας μεθόδους καΙ. το πνεϋμα της τέχνης

των Βυζαντινων. ΤΟ τοπείον καί ό τρόπος της παραστάσεως'των βράχων δέον
ν' άπασχολήση ήμας έπ"ι μlκρόν,Ο[ βράχοι δεν άποδίδονται κατα τον ίδιον τρό-

Elu. 28.

Ό 'ΑββαΗονμ επί του ψηφιδωτου τη~ Ά'Ψ;δo~.

πον και είς τα δύο ακρα τού ψηφιδωτού. Είς τους περιβάλλοντας τον Άββακούμ
δ τεχνίτης εδωκε μορφην περισσότερον άπότομον και έσχημαατοποιημένην,{να

εύρίσκεται ίσως πλησιέστερον προς το κείμενον τού Προφήτου. Είς το γενικον
φαιοκίτρινον αύτων χρωμα τα διάφορα έπίπεδα άποδίδονται δια τριών τόνων
πρασίνου και δια σκοτεινων γραμμων αί δποιαι τονίζουσι τα περισσότερον σκια
ζόμενα σημεία.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓIΚΟΝ ΔΕΛΨΙΟΝ 1929
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Άπεναντίας το τοπείον επι του οποίου εύρίσκεται ό Ίεζεκιηλ είναι περισ

σότερον όμαλον καΙ σχηματίζεται δια κλιμακοειδώς κεκομμένων επιπέδων, ων η
ανω επιφάνεια φωτίζεται ισχυρώς. Είναι ό έλληνιστικος τρόπος απεικονίσεως τού
τοπείου τον όποίον εύρίσκομεν εις τας τοιχογραφίας της Πομπηιας 1 καΙ εις

παλαιοχριστιανίκας έλληνιστικας παραστάσεις 2. Ό τρόπος ο-δtOς επικρατεί καΙ
αργότερον εις την βυζανπνην τέχνη ν, δπου δμως επι μάλλον καΙ μάλλον σχημα
τοποιείται

δια να επανέλθιι καΙ πάλιν ύπο την καθαραν αρχικήν του μορφην εις

3

τας έλληνιστικης τεχνοτροπίας διακοσμήσεις τού

14 0U

αιώνος 4.

Τέλος ή δια νεφών πλήρωσις τών γύρφ τών παραστάσεων απομενόντων
ολίγων κενών, αν καΙ προκειμένου περΙ του ημετέρου ψηφιδωτού θα ηδύνατο να

ύποτεθή, στι ταύτα σχετίζονται προς το κείμενον τού προφήτου ('Ιεζεκ. Λ'

4, 20),

έν τούτοις η κατα τον τρόπον τούτον παράστασις τού ούρανού δεν είναι τι άσύ

νηθες κατα την παλαιοχριστιανικην περίοδον 5. Εις το ήμέτερον δμως ψηφιδωτον
τα νέφη ταυτα εχουσι διακοσμητικον μάλλον χαρακτηρα καΙ μορφην εσχηματο
ποιημένην, ην ανευρίσκομεν πολυ ανάλογον εις το εν Άγ. Δημητρίφ Θεσσαλονί
κης ιίνακαλυφθεν μετα την πυρκα'ίαν ψηφιδωτόν 6.
Το

το περιΟάλλον το ήμικυκλικον μέρος της συνθέσεως (εΙκ.

20)

διατηρεί καθαρώτατον τον αρχαϊκον καΙ έλληνισnϊιoν αύτοϋ χαρακτηρα. Οί χρυ

σοί κύκνοι οί ίστάμενοι αντιμέτωποι έκατέρωθεν τού δοχείου, εχουσι τους αναλό
γους αύτο)ν εις τας ζωοφόρους τών οικοδομημάτων, ατινα πληρούσι το βάθος
τών ψηφιδωτών τού <Λγ. Γεωργίου εν Θεσσαλονίκη με μόνην την διαφοράν, δη
εκεί είναι αντιμέτωποι αλλήλων χωρίς να ύπάρχτι το μεταξυ αύτών δοχείον 7. ΤΟ

φύλλον ακάνθης το εύρισκόμενον εις τα κάτω ακρα της ταινίας διατηρεί ακόμη

την φυσικήν του διάπλασιν χωρΙς να εΧΊl υποστίι καμμίαν σχηματοποίησιν, δπως
τούτο συμβαίνει εις το φοινικοειδες φυτΌν το εναλλασσόμενον με τα ζεύγη των
κύκνων.

Ή στενη τέλος ταινία, ή διαχωρίζουσα το κόσμημα απο της κυρίως παρα
στάσεως πληρούται όπα άλύσεως, ηης κατ' 'ίσα διαστήματα διακόπτεται ύπο πολυ-

, Pfιsh! ενθ' αν. Πίν. 263, 285, 290,305,306,308 είκ. 696, 309 εΙκ. 697, 315, 337 είκ. 727.
, W. Hmrte/-'F. W!ckhoff D;e W;ener Genes;s W;en 1895 Πί". νπ, Χ. ΧΙΙΙ, XVIII, XXVI,
XXXVIII, XLV. Βλ. και v"" Berchem - C!ouzot ενθ' αν. σελ. ΧΧΧΙΙ.
, Πρ6. Ο. Millet Lart Byzantin Ι παρα Α. Miche! H;stoire de !'ar! Τόμ. Ι σελ. 283.
, Ψηφ,δωτα της Μο"ης της Χό)ρας εν Κω,,/πόλει Th. Schmitt Kahr;e- Djami εν Δελτ. του εν Κων/πόλε, Ρωσσικου Άρχσ.ιολ. 'Ινστιτούτου ΧΙ 1906 Λεύκωμα Πί". XL, XLII.
, ""n Berchem· C!ouzot ""Ο' αν. σελ. ΧΧΧ κ. εξ. MH!et ενθ' άν.

, r.
7

σελ.

72

ΣωΤ"ll1ίο" εν ΑΔ.

1918

Συμπλήρωμα Παραρτήματος σελ.

:17

Πίν.

15

ε(κ.

35.

DiehJ Le Tourneau Sala.din ενθ' άν. Πίν. 11, καί van Berchem ~ Clouzot ενθ' ά-ν. σελ. 69 είκ. 72,
8

είκ.

g

78.
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χρώμων λίθων εναλλαξ τετραγώνων καΙ ελλειψοειδών. ΤΟ κόσμημα τουτο είναι
συνηθέστατον, με διαφόρους μικρας παραλλαγάς, εΙς τα παλαιοχριστιανικακαΙ τα
παλαιοβυζαντινα μνημεία 1. ΕΙς το ημέτερον δμως ψηφιδωτον εχει τουτο διατη
ρήση την φυσικην οϋτως εΙΠείν μορφην αυτού, διότι εν φ συνήθως οί τετράγωνοι
καΙ ελλειψοειδείς λίθοι συνενουνται δι' άπλης χρυσης γραμμης, ενταυθα εχουσι

σαφώς δηλωθη οί κρίκοι της άλύσεως, οϋτω δε ό τεχνίτης εύρίσκεται πλησιέστατα
προς το πραγματικον πρότυπον, το όποίον απεμιμήθη δια ψηφίδων.

τοιουτον το ανευρεθεν ψηφιδωτόν. 'Εκ της προηγηθείσης αναλύσεως μιας
έκάστης τών απαρτιζουσών αυτο μορφών καΙ του πλαισιουντος αυτας τοπείου
κατεδείχθη ό εντελώς έλληνιστικος αυτού χαρακτήρ, δστις καταφαίνεται καΙ απο
τον τρόπον της διατάξεως τών μορφών καΙ της πληρώσεως του χώρου.

οα 'Ιησούς, αν καΙ δια τού μεγέθους του κυριαρχεί της παραστάσεως (πΟλ.
πίν.

5)

καΙ είναι η μόνη μορφη η προσπίπτουσα αμέσως εΙς ομματα του θεατου,

εν τούτοις δεν καταθλίβει δια του ογκου αυτου τα δύο άλλα πρόσωπα της παρα
στάσεως, τους κατα τας γωνίας δηλαδη Προφήτας, οί δποίοι εύρίσκονται καΙ εν
μειονεκτιχη θέσει λόγφ της καμπυλότητος της επιφανείας, εφ' ης το ψηφιδωτόν.

ΤΟ αποτέλεσμα τούτο επετεύχθη δια καθαρώς ζωγραφικών μέσων δια του χρώμα
τος δηλαδη καΙ της διαφορας τών τόνων. ΑΙ ζωηραΙ αντιθέσεις φωτος καΙ σκιάς

εΙς τους βράχους καΙ τα φωτεινα ενδύματα τών Προφητών, αφ' έτέρου δε οΙ σκο
τεινοΙ τόνοι τών ενδυμάτων του 'Ιησού καΙ το ουδέτερον φαιον χρώμα του περι
οάλλοντος αύτον κύ)ιλου είναι τα μέσα δι' ών ό τεχνίτης επέτυχε να Ισοφαρίστι τας

δύο γωνιαίας προς την χεντρικην μορφήν. Ή συνένωσις τών τριών αυτών μεγάλων
μαζών προς αλλήλας γίνεται δια. τών δύο κάτω ζώων του λέοντος καΙ του βοός,

τών όποίων το λευκοκίτρινον χρώμα αποτελεί τόνον διάμεσον μεταξυ τών φωτει
νών γωνιών καΙ τού σχοτεινού κέντρου. τας δύο τέλος γωνιαίας παραστάσεις
συνενώνει ό εΙς το κάτω μέρος εΙκονιζόμενος ποταμός, δστις χρησιμεύει χαΙ ώς

βάσις της δλης παραστάσεως. την Ιδίαν έλληνιστικην αντίληψιν της συνθέσεως χαΙ
την επίτευξιν της εντυπώσεως της τρίτης διαστάσεως, του βάθους, δια τών Ιδίων
ζωγραφικών μέσων εύρίσκομεν καΙ εΙς το ψηφιδωτον τού Καλού Ποιμένος εν τφ.
Μαυσωλείφ της

Galla Placidia

εν Ραβένντι 2, περΙ

ofj

πολλάκις ηδη εγένετο λόγος

εν τη παρούστι μελέττι.
Συνήθως ώς κυριώτερος

εν τη Άνατολη αντιπρόσωπος

της έλληνιστικης

τέχνης τών χριστιανικών χρόνων θεωρούνται τα. ψηφιδωτα του εν θεσσαλονίκη
,

Βλ. προχείρως van ΒΟΥCι.ο",. Clouzot ενθ' αν. είκ.

11

Προ. τήν άνάλυσιν τοϋ ψηφιδωτοϋ τούτου παρα Tibor l(oves La fonnation de l'ancien art chre-

tien, Paris 1927

σελ.

50

58, 89, 194, 197, 207, 229

κ. α.

κ. έξ.
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Α. ΞυΥΥοπούλου

Ναοϋ τού Άγ. Γεωργίου. Είς ταύτα το κυριώτερον έλληνιστικον στοιχεϊον εΙναι
τα οΙκοδομήματα τα κοσμοϋντα το βάθος αύτών. Ή διακοσμητικη όμως αντίλη
ψις ή κυριαρχούσα είς τα ψηφιδωτα ταύτα εΙναι φανερά, ή δε έντύπωσις τού

βάθους έπιτυγχάνεται άποκλειστικώς καΙ μόνον δια της προοπτικής των οίκοδο
μημάτων έπί των όποΙων αΙ μορφαΙ τού πρώτου έπιπέδου, έλλείψει έπαρκoiίς
πλαστικότητος, φαίνονται ώς προσχεκολλημέναι.

,Νομίζω, δτι περισσότερον άντlJtQοσωπευτικον της έλληνιστικης άντιλήψε<ος
της τέχνης εΙναι το ένταiίθα περιγραφόμενον ψηφιδωτόν, είς το δποίον ή έντύπω
σις τού βάθους έπιτυγχάνεται, οπως καΙ είς τον Καλσν Ποιμένα της Galla Placi~
dia, δια μέσων καθαρώς ζωγραφικών, δια της πλαστικότητος καΙ της έναλλαγης
τών τόνων, στοιχείων δηλαδη ίδιαζόντων εΙς την καθαράν έλληνιστικην παράδοσιν.

Ούτω ή άπο πάσης άπόψεως έξέτασις και ανάλυσις τού απασχολοϋντος ήμας
ψηφιδωτού, μας φέρει ε[ς το συμπέρασμα, δτι τούτο είναι εργον έλληνιστικης
όλως αντιλήψεως κατασκευασθεν κατα τον 5 ον αίώνα καΙ μάλιστα εΙς τάς τελευ
ταίας αυτού δεκαετηρίδας. τα συμπεράσματα ταύτα ώς προς την χρονολογίαν
συμφωνούσιν ουτω με τα έξαγόμενα έκ της άνωτέρω γενομένης μελέτης τού οίκο
δομήματος και τών γλυπτών.
Η

ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ

ΙΓΝΑΤΙΟΥ

Τού άποκαλυφθέντος ψηφιδωτού κατα σπανίαν όλως καΙ μοναδικην τύχην
διεσώθη περιγραφη γενομένη ύπο βυζαντινού συγγραφέως και γνωστη πoλiι προ
της άποκαλύψεως αυτού.
Πράγματι δ Α. Παπαδόπουλος Kεραμεiις άπο πολλών έτών είχεν άνακαλύ~
ψει εις τον ύπ' άριθ.

34 κώδικα της Μονης Κοσυφοινίσσης κείμενον έπιγραφόμε

νον «ΔιήΥησις έπωφελής περί τής {}εανδρικής είκόl'ος του κυρίου ήμών ι Ιησοϋ Xρι~

οτου τής φανερω{}είοης ΈV τiί κατά ΘεσσαλoνίκΗV μoνfι τov Άκαπνίου» 1. Το σπου

δαιότατον τούτο κείμενον έχει έν περιλήψει ώς έξης:
Κατα τον χρόνον της έν θεσσαλονίκη παραμονης τού βασιλέως Μαξιμιανού,
μετα της οίκογενείας του, παρασκευαζομένου προς πόλεμον κατα των Σαυρομα-

,

Άποσπάσμαια ωυ χεψένου ιούιου ικ ιου Κώδιχος ιής Μ. Κοσυφσινίσσης έδημοσίιυσεν δ Παπα·

δόπουλσς Kεραμεiι; ε~ ιό περιοδιχόν ισύ έν Κα/ν/πόλεl ΦlλσλOYIKOiί ΣυλλόΥου 'Αρχαιολογιχή Έπιtροπή
Πιι:ρά"τ/μα

1 Ίον

ιόμου

(188G)

σελ. Μ χ. !Ι;.. Τό ιcείμενoν δλόΧληοον έν παρα60λη

και πρ~ ιόν Κώδιχα

Ιδ9,CLΧ τής Συνοδιχης Βιβλιοθήχης ιής Μόσχιις έδημοσιεύθη καιόπιν έν Α. ΡlψadΟΡΟU/Ο$ 1(~rameuI

Vaat παραπομπαί).
ΣυV1'ό,~οuς άναΛVσεo.ς ιής .ΔιηΥήσε<ι)ς. έδημοσίευσαν δ ο. Tιιtnι" Topograpbie de Tbessalonique σελ. 196
χ. έΙ;.. καί δ Χ(!. ΓουΥου"Ojς έν Ν. 2ψεν"όνπ Μακεδονικφ ήμεροΛογί(ιl θεσσαλονίχη 1925 σελ. 17 κ. έξ.

'ria graeca sacra

ΠεtΡOύΙΙOλlς

\909

σελ.

102

χ. έ~. (ΕΙς την ίχδοσιν ιaύτην γίνονται έφεξής
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των, ή μονογενης αύτοίι θυγάτηρ Θεοδώρα μυείται κρυφίως εις τον χριοτιανισμον
ύπο τού 'Επισκόπου Άλεξάνδρου ύφ' οϋ καΙ βαπτίζεται. Μη δυναμένη δμως να
έκτελυ τα κατα την νέαν αύτης θρησκείαν ύπο τα σμματα των γονέων 4:1'6σον σκη
ψαμέι'η σωμαιικήν αίτείι:αι τόν πατέρα δoμηίHjναι αύτfι περί τά βορειόι:ερά που καί
dνωφερέσr:ερα μέρη της πόλεω", ά δή Λατομία έγχωρίως όνoμάζovται, διά τό τούς

λί{}ους έκεί{}εν (οΙμαι) λατομεω{}αι τού" χρησίμους εΙς οΙκοδομάς, οlκον τε καί βαλα

νείον:.

(Papad. Ceram. 106 2

κ.έξ.). Ό Μαξιμιανος έπιτρέπει τοίιτο καί το βαλα

νείον μετα τοίι οΙκου κτίζονται, έχεί δε άποσύρεται ή Θεοδώρα δπου καΙ καθ'
έκάστην κατηχείται ύπο τού 'Επισκόπου Άλεξάνδρου. Έν τφ μεταξυ ό Μαξιμια
νος άναχωρεϊ έκ Θεσσαλονίκης έπερχόμενος κατα των Σαυροματων. Τότε ή Θεο

δώρα, έπωφελουμένη της εύκαιρίας ταύτης, μεταβάλλει το οΙκοδομηθεν άνάκτορον
καΙ βαλανεϊον είς χριστιανικην έκκλησLαν, ην καΙ έγκαινιάζει δ Έπίσκοπος Άλέ
ξανδρος. Κατόπιν μετακαλεί ζωγράφον εις ον άναθέτει <έν 'tfj πρός άνατολάς άψίδι
γραφηJ'αι ι:ήν άγ,'ήν Θεομήτορα, τήν τού γένου" ήμών δηλονόιι μεσίιιν καί σώι:ειραν»

(Papad. Ceram. 107). Ό

ζωγράφος πράγματι ηρχισε την έργασίαν του, οτε ομως

ευρίσκετο κατα τΟ πέρας αύτης <όρ~- γραφήν έι:έραν καί ού τήν αύι:ήν. πολύ τό διά

φορον έχουσαν καί παρηλλάγμένο" dπό της όμοιότηι:ος, έν etdet dνδρικφ τό" κύριον
ήμών •ΙησΟVJ' Χρισι:ό" έπί νεφέλης φωι:εινή" καί έπί πτερύγω" άνέμω" δχούμενον καί
περιπαι:ούνι:α. ιός Ο 'Ι1-είος ψάλλει ΔαυΙδ. Καί γάρ καί έπί τών τεσσάρων άκρων ταυ
τησι τής νεφέλη" τέσσαρες μορφαι ξέναι τής καν' ήμας παvι:άπασιν άνεφάνYjσαν φύ
σεως. πι:έρυγας περικείμεναι καί βιβλία ταίς χερσί" έπιφερόμεναι. ανω{}εν μΑν ώς έν
είί)ει d,,{}ρώπου καί dετού. κάι:ω{}ε" δέ λέοντός τε καί βο6ς

:Αλλά καί γράμ~

ματα πρό τών ποδώ" τής [ερας ταύι:ης μορφής, έτι γέ μην κάν τ41 βιβ}.ίφ, δ τfι λαιιF

χειρι Απιφέρετο (τή" γάρ δεξιά" dvατει:αμέvηv εΙχεν ιός είς τόν ούρανόν). εύρέ~σαν
έχοντα έπί λέξεως οϋτωσί τά μέν πρό τών ποδών

4,

Πηγη ζωιική, δεκιική, {}ρεπτική

ψυχώ" πιστών δ παvέντιμος οlκος ούιος. Εύξαμένη έπέι:υχον, έπιτυχούσα έπλήρωσα.
'Υπέρ εύχής. ~ς οίδεν ό 'Ι1-εός τό Οvομα). Τά δέ τού βιβλίου'

«'Ιδού ό

iJeb,

ήμώv,

έφ' δΙ' έλπίζομεΥ καί ήγαλλιώμε{}α έπί τfι σωτηρίf!. ήμών' αϋι:ός δώσει dνάπαvσιν τφ
οlκφ τούιιΡ)' Προσεπιτούεοις και δύο εών προφηι:ών. 'Ιεζεκιηλ αύι:οίς και 'Αββακούμ
τά όνόμα1:α, ώς ύπό τής έκπλήξεω" τώl' δρομέ.vων 'Ι1-αμβούμενοι. έξω εής νεφέλης έξ

έκαιέρου μέρους εΙστήκεσαν»

(Papad. Ceram. 107 3

κ. έξ.). Ό ζωγράφος πλήρης

εκπλήξεως είδοποιεί την Θεοδώραν, ήτις σπεύσασα δρομα(ως διατάσσει να μη

τεθυ πλέον χείρ έπΙ της είκόνος. Είς ομως των ύπηρετων της Θεοδώρας άναφέρει
τα γενόμενα εΙς την μητέρα αίιτης, ήτις μετακαλεί την Θεοδώραν καΙ την έξετάζει
περΙ τού πράγματος. Αύτη διαψεύδει τα καταγγελθέντα καΙ "σκύτιν

.... βοεία'l'

καί

τίτανον μειά πλι'l''Ι1-ίας όπτής διά τών ύπηρετουμένων αύτfι κομισαμένη την {}εανδρι
κή1' !κείνην μορφήν καλύπτει καί άσφαλίζεται. ώ" μηδεμίαν'
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μόνον έκ τούroυ
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Α. ΞιιΥΥοπο,:,λου

ταύΤΥ βλάβψ έyyίνεoίJαι, άλλά καί παΟα1' ύπόνοιαν έκφεύΥεΙ1 Ι καί πρ6ληψιl'

(Pap.d. Cer.m.

ενθ' όν.

108 20

.. .•

κ. έξ.). Μετ όλΙγας ήμέρας ή Θεοδώρα κληθείσα

ύπο της μητρός της να θύσl1 εΙς τους θεους δια την σωτηρίαν τού πατρος αρνείται
καί ύ6ρίζει τα είδωλα. Ή βασίλισσα διαμηνύει ταύτα εΙς τον Μαξιμιανόν, όστις
μαθων τον έκχριστιανισμον της Θεοδώρας διατάσσει την φυλάκισιν αύτης <ι:10ν δέ
Υε olκoν σου τ4' βαλωιείιρ παραδotJήναι πυρί. "Όπερ καί γέΥονε μηδέι' δυι'η{J-έντoς
τού πυρό, λυμΨ'ασ{}αι κατά τι. το ίεΡ(Η' έκείνο τού σωτήρος έκτύπωμα, ώς άπηλέγ.

χ,Jη έσύσ"ρσ,"

(P.p.d. Cer.m.

ενθ' άν.

1011 20 κ. έξ.). Άργότερα ή Θεοδώρα

φονεύεται έν τη φυλακη·
Μετα την έπικράτησιν τού χριστιανισμού

0;"

ΛρΖι τότε τη, έλληνικης άχλύος

διασκεδασι?είοης και βασιλεύσι χριστιανοίς τά ρωμαίων σκήπτρα τού πά1"των δεσπό

του καί βασιλέως χαρισαμένου ... »

(Papad. Ceram. ενθ' άν. 110

§ 10),

τα οίκοδο

μήματα της Θεοδώρας μετεποιήθησαν είς μονην ή δε έκκλησία μετωνομάσθη εΙς
δνομα τού Προφήτου Ζαχαρίου.
Κατα τΟ'υς χρόνους τού βασιλέως Λέοντος τού Άρμενίου

(813 - 820)

είς την

Νιτρίαν της Αίγύπτου έμόναζεν ό έρημίτης Σενούφιος, όστις έσχε θείαν άποκά
λυψιν, διαταχθεiς να μετα6ίΊ είς την έν Θεσσαλονίκη Μονην των Λατόμων, δπου
μέλλει να ίδη τον Θεόν. Πράγματι ούτος μεταβαίνει είς Θεσσαλσνίχην καΙ παρα
μένει έπί εξ μηνας είς την Μονην των Λατόμων χωρiς να πραγματοποιηθΏ ή θεία
υπόσχεσις, δι' δ καΙ έπιστρέφει πάλιν είς την Νιτρίαν. Άλλά νέα άποκάλυψις καΙ

νέα προσταγη τού Θεοίι τον άναΥκάζει να ταξιδεύση καΙ έκ δευτέρου είς Θεσσα
λονίκην, δπου καΙ παραμένει καί πάλιν εΙς την Μονην των Λατόμων φοιτών
τακτικως καΙ άνελλειπως εΙς τας έν τφ vai9 συνάξεις των μοναχων.•: Εν μι~ ιών
συνάξεων, μό)'ου άπολειφι'ένιος ιου γέρονιος καιά ιινα χρείαι' έ)· τφ )'rιφ

ylvezat

αίφνηδον λαίλαψ ιε καί σεwμός, καί προσιούιοις βρovιη οία ρηξις, ώς έκ ιούιων καΙ
τά "ιJεμέλια δονεϊσι?αι ιού ναού δοκείν. ΚαΙ εύfl-ύς τά μέν έκ της ιιιάνου καΙ ιής 6πιής
πλιη?εύσεως έπικείμενα μειά ιής βοείας έκείνης βύρσης ιφ lερψ ιου κυρίου έκτυπώ

μαιι, ώς ανωι?εν είρηται, περιαιρει?ένια προς γην καιεβάλλΟ1ΙΙΟ' δ δέ 1t.·ρΟς έκεί"ι'ος
ιου Χριστου χαρακι/ιρ δίκην ήλίου σελαyίζoνΙ(Jς μέσον ιης νεφέλης ά1'εφάνη πυρσυ

φω'ών . ...•

(papad. Ceram. ένt)' άν. 111 24 Κο έξ.). Ό γέρων «μέσο). έστως toυ

ναου> έκ τού φόδου του άποθνήσκει έκεί, οΙ δε μοναχοί θάπτουσιν αυτον «έν
αύιφ τφ τ6πφ, έν <iJ καΙ ιής μακαρίας ήξιώΟη 1?έας καΙ τελειώσε~

... > (Papad.

Ceram. ένθ' άν. 112 7 κ.έξ.). Κατα την κηδείαν αυτού πλείστα ι τελοίινται θαυμα~
τουργοΙ ίάσεις.

Τοιούτον το διασωθέν πολύτιμον κείμενον. Έξ αυτού πείθεταί τις κατα τρό
πον μή έπιδεχόμενον άμφιδολίαν, δτι ή νϋν έκκλησία τού 'Οσίου ΔαβΙδ εΤναι το
Καθολικον της παλαιοτάτης Μονης τού Λατόμου, το δε άνευρεθεν ψηφιδωτον
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εΙναι το εν τίί Διηγήσει ταύτη περιγραφόμενον μετ α τοσαύτης ακριΒείας καΙ λε

πτομερείας ωστε να καταστίί δυνατη καΙ ή συμπλήρωσις, ην ανωτέρω παρεθέσαμεν,
τών κατεστραμμένων νυν τμημάτων της κάτωθεν αυτου αφιερωτικηςεπιγραφης.
Δια την ιστορίαν δμως του μνημείου καΙ δια τας μετα. ταυτα ηίχας α,nου
θα. ήτο λίαν χρήσιμον να. συνοψίσωμεν τα. εν τφ κειμένφ τούτφ αναφερόμενα
γεγονότα καΙ να προσπαθήσωμεν κατόπιν ν' ανεύρωμεν την εν αυτοίς κρυπτομέ
νην ιστορικην αλήθειαν.
Έν τίί Διηγήσει περιλαμβάνονται τα έξης:

1)

Ή 'ίδρυσις της Έκκλησίας (καΙ ο"χΙ μοναστηρίου) ώς καΙ το δνομα της

ίδρυσάσης αυτήν.

2) Ή 'ίδρυσις του μοναπτηρίου, καΙ
3) Αι δύο ύπερφυσικαl αποκαλύψεις του εν τίί άψίδι του ναου ψηφιδωτου.
ΚαΙ ταυτα μεν είναι τα αναφερόμενα γεγονότα. Έξετάσωμεν νυν την αυθεντικότητα αυτών.

Το δτι

1} Έκκλη?"ία ίδρύθη κατα τους χρόνους τού Μαξιμιανου δηλαδη κατα.

τα τέλη του 3 0υ αΙίi:lνος ουδεμία ύπάρχει αμφιΒολία, δτι είναι καθαρος μυθος. Θα.
ήτο εντελώς ασκοπον να. συζητήση τις καν αυτό. Ή μόνη Τσως ιστορικη αλήθεια
επι τού προκειμένου εΙναι, δτι πιθανον οί χριστιανοΙ κατα την 'ίδρυσιν της Μονης
τού ΆΙ'. Ζαχαρίου, περΙ ης ευθυς κατωτέρω, εχρησιμοποίησαν τα λείψανα ρωμαΤ
κου τινος κτίσματος, Τσως βαλανείου,

oii

την κτίσιν απέδωκαν αργότερον εΙς την

θυγατέρα του Μαξιμιανου Θεοδώραν. Κάτω επίσης απο το δνομα της Θεοδώρας
νομίζω, δτι δύναταί τις ν' ανε'υρη πραγματικόν τι γεγονός. ΤΟ ψηφιδωτον ισως δε

καΙ το οΙκοδόμημα, αν μη ~ιαΙ αυτη ή Μονή, εγένετο δαπάναις γυναικός τινος.
Τούτο άναφέρεται ρητώς εΙς την κάτωθεν τού ψηφιδωτού επιγραφην

(. ...

ευξα

μένη επέτυχα καί επιτυχούσα επλήρωσα. Ύπερ ευχής, ης οΊδεν ό Θεός τό όνομα).

Νομίζω, δη θα ήτο ίσως δυνατον να ύποτεθίί, δτι ή άνωνύμως εν τίί επιγραφίί

φερομένη εκαλείτο Θεοδώρα, το δνομα αυτης ητο γνωστον εκ παραδόσεως η εξ
αλλης μη διασωθείσης επιγραφης. 'Αργότερον οί μoναχo~ θέλοντες να προσδώ

σωσι περισσοτέραν αρχαιότητα εΙς την Μονην αυτών, ώς τούτο εΙναι αλλως σύνη
θες εΙς τα μοναστήρια μέχρι τών ήμερών μας αχό μη, εταύτισαν αυτην προς την

αλλοθεν αγνωστον Τσως δε καΙ ανύπαρκτον θυγατέρα τού Μαξιμιανού.
Πότε ακριΒώς εκτίσθη ή Μονη τού ΆΙ'. Ζαχαρίου αναφέρει ρητώς ή Διήγη
σις

,," Αρτι

τότε τής ελληνικής άχλύος διασκεδασι'7είσης κάί βασιλι;ύάΙ χριστιανοίς τά

ρωμαίων σκήπτρα τού πάντων δεσπότο'l} καί βασιλέως χαρισαμένου, iJvlιea ιeαί τούτο
δή τό πολυι'7ρύλητον Ιερόν τό εΙς τύπον δήι'7εν βαλανείου οΙκοδομη{}εν
τού προφήτου Ζαχαρίου μετωνομάσι'7η ιeαί εΙς μοναστήριον άποκατέστη

Ceram.

ενθ' αν.

110 § 10).
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εΙς όνομα

»

(Paqad.

176

Α. Ξυγγοποόλου

Πρόκειται δηλαδ1Ι περΙ των χρόνων τού θριάμβου τού χριστιανισμού. ΤΊlν
φράσιν όμως «τής ελληνικής άχλύος διαοκεδαο{}είοης) οί μέχρι τούδε έξετάσαντες
τό κείμενον καΙ ίδιαιτέρως ό

W. Grumel,

δεινως παρηνόησαν ύποθέσαντες, δη

πρόκειται περΙ τού τέλους των είκονομαχικών ερίδων ι. 'Εκ της όλης διηγήσεως
περΙ της δευτέρας άποκαλύψεως τού ψηφιδωτού, περΙ ης ευθυς κατωτέρω, γίνεται

φανερόν, δτι μέ τι1ς λέξεις ιιέλληνικη άχΛUς» δ συγγραφευς τού κειμένου εννοεί
την είδωλολατρείαν. "'Αν τούτο κατεννοείτο άπ' άρχης δεν θα ήτο άνάγκη της
κοπιώδους έρεύνης εις ην ύπεβλήθησαν πρώτον ό κ.

Diehl καΙ κατόπιν ό W. Grumel προς ανεύρεσιν της παλαιοτέρας εν ταις πηγαις μνεLας της Μονης τού Λατό
μου, καταλήξαντος τού δευτέρου εtς το συμπέρασμα, δτι αύτη ύπηρχεν ήδη προ

τού ετους

860 (Ecbos dΌrίent ενθ' αν. 167 κ. έξ.). Ή Μονη άπο τού τέλους τού
5°U αίωνος ούδέποτε έπαυσεν ύφισταμένη.
Έρχόμεθα νύν εtς τας δύο ύπερφυσικας άποκαλύψεις τού ψηφιδωτού. Ή
πρώτη, ή γενομένη κατα την Διήγησιν έπΙ των ήμερων της θυγατρος τού Mαξ~
μιανού Θεοδώρας (Papad. Ceram.

107 κ. έξ.) δ·υναται να θεωρηθίi ώς απολύτως

φανταστική, δημιουργηθείσα πιθανως δια να έξηγήσυ την κάλυψιν τού ψηφιδω

τού καΙ την έκ νέου έμφάνισιν αύτου αργότερον. Ό συγγραφευς της Διηγήσεως
'Ιγνάτιος, ώς ήδη παρετήρησεν καΙ δ κ. Tafra/i

(Topographie de Thessalonique
198), έλησμόνησεν δτι έν άΡΧίΊ εΙχεν δμιλήση περΙ νέων κτισμάτων άνεγειρομένων

ύπο της Θεοδώρας, δπου φυσικα δεν θα ητο δυνατον να ύπάρχωσι παλαιότερα
ψηφιδωτά. Άπομένει λοιπον ή δευτέρα ή καΙ πράγματι μοναδικη άποκάλυψις τού
ψηφιδωτού. Πότε έγένετο α{Jτη; Ό

W. Grιtll1el (ενθ' αν. 171) έκ . παρανοήσεως

πάλιν τού κειμένου καΙ μετα πολυπλόκους ύπολογισμους κατέληξεν εΙς το συμπέ
ρασμα, οτι το γεγονος

toiito δέον να τoπoθετηθfι περΙ το ετος 1000 μ. Χ. 'Εκ τής

Διηγήσεως δμως έξάγεται σαφέστατα δ χρόνος καθ' δν συνέβη ή αποκάλυψις.
Αύτη έγένετο έπΙ της βασιλείας Λέοντος τού Άρμενίου
δέ πολλοίς ύστερον

γένος έλκοντος

(813- 820) "' ..... χρ6)ιοις

έπί της βασιλε{ας Λέοντος έκε{νου τού έξ ΆρμΕ1·ίω1' τό

ευδύκησΕ1' (ό κύριος) άνακαλυψl'}ηναι τε καί φα1'ερω{}ή1'αι τό

109 § 9). Προς τους χρόνους τούτους, το
9°1) αίωνος, συμφωνεί καΙ ή μαρτυρία έκ τού βίου τού
Άγ. 'Ιωσηφ τού Ύμνογράφου, ην προσάγει καΙ ό W. Grulnel (ενθ' άν. 167).

Ιερόν τούτο έκτύπωμα» (Papad. Ceram.
πρώτον δηλαδη τρίτον τού

Πότε όμως εΙχε κα~υφθη δια βοείου δέρματος καΙ ΚΟρασανίου το έπΙ των χρόνων
Λέοντος τού Άρμενίου έλθον-και πάλιν είς φως ψηφιδωτόν; ΤΟ πιθανώτερον
εΙναι, δτι τούτο συνέβη κατα τους ·είκονομαχικους άγωνας ενα δηλαδη περίπου
αία/να πρό της αποκαλύψεως αυτού. ΕΙναι πολυ φυσικόν, οτι κατα το έκατονταε, Ecbos d'OrieDt 1930

σελ.

163.
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Τό xo.θoλ~xόν της Μονης τού Λατόμου Ιν θεασα.λονίΧΌ χα; τό έν αΙτφ ψηφ~δωτόν

177

τες περίπου χρονικον τουτο διάστημα κατα το όποίον το ψηφιδωτον εμεινε κε

κρυμμένον ύπο το βόειον δέρμα να έλησμoVΉθη τούτο, ούτως <Οστε ή ι1ποκάλυψις
αύτού να έθεωρήθη ώς θαυμα. Έκ του κειμένου έξηγείται, δτι ή πτωσις του
βοείου δέρματος και ή άποκάλυψις τού ψηφιδωτού όφείλονται είς ίσχυρον σει
σμον "αι σφοδραν λαίλαπα (Papad. Ceram.

111),

συνεπείζt των δποίων το άπο

σαθρωθεν, ώς έκ της παρόδου τού χρόνου δέρμα κατέπεσε μετα πατάγου. Τόσος
έκ του γεγονότος τούτου ήτο δ φόδος τού κατα την στιγμην έκείνην μόνου εύρι~
σκομένοv έν τφ ναφ μοναχού Σενουφίου ώστε ούτος πίπτει νεκρος καΙ θάπτεται
ύπο τών μοναχών έν αύτφ τιρ ναφ.

Ό

W.

GrιIDlel (ενθ' άν.

174)

έπειράθη ν' άνεύρη και τον τάφον έν φ έτέθη

δ Σενούφιος, ώς τοιούτον δε ώρισε τον τέταρτον άπο Βορρα προς Νότον τον έν
τfi ήμετέρQ. δηλαδη κατόψει σημειούμενον δια τού γράμματος Δ. (Προ. είκ.

2).

Έντος τού τάφου τούτου μετα τών όστών άνευρέθησαν ώς άνωτέρω είπομεν και
τμήματα σιδηρας ζώνης άνηκούσης εις «σιδηρούμενον> μοναχόν. ΤΟ πράγμα, αν
ή ύπόθεσις ήδύνατο ν' άποδειχθΌ,

θα 1'1το άληθώς λίαν ένδιαφέρον. Δυστυχώς

δμως ύπάρχουσι πολλαΙ δυσκολίαι προς παραδοχην τούτου. ΤΟ πρόχειρον διά
γραμμα, το δποίον παραθέτει ό

W.

Grιtmel δεν άποδίδει άκριοiί)ς την θέσιν τών

τάφων. Ό ύποτιθέμενος τάφος του Σενουq.~ου καΙ δ άρισπρCι. ιιύτού, άνήκων είς
τον Εύδωρον, αν ή ήμετέρα άνάγνωσις τού έπ' αύτού lωΥογQάμμαΤbς εΙναι όρθη
(τάφοι

r

και Δ έν τΌ ήμετέρζt κατόψει είκ.

2),

εύρίσκονται άμφότεροι είς το μέσον

άκριβώς τού ναού άντικρύζοντες καθ' δμοιον τρόπον την άΨΙδα. Τεχνικώς έπίσης
έξεταζόμενοι οΙ έντο,? τού ναου εύρεθέντες τάφοι, έν οΙς και δ "ύποτιθέμενος τού
Σενουφίου (τάφος Δ), εΙναι βεδαίως μεταγενέστεροι τού μνημείου, άλλΟ η κατα

σκευη αύτων δεν δύναται να κατέλθη μέχρι των άρχων τού 9 0υ αίώνος όπότε άπέ~
θανεν ό Σενούφιος. ΟΙ τάφοι άλλως ούτοι, δπως δεικνύουν και αΙ διαφoρετικaΙ
αύτων διαστάσεις, κατεσκευάσθησαν είς διαφόρους έποχάς. ΕΙδικώς δε ό ύποτιθέ
μενος τάφος τού Σενουφίου κατεσκευάσθη συγχρόνως, ώς φαίνεται, με τον ύπoτι~

θέμενον τού Εύδώρου (τάφος Γ) καθ' δσον οΙ δύο ούτοι τάφοι εχουσι τας αύτας
διαστάσεις και την αύτην θέσιν. τα περι ταυτισμού λοιπον τού τάφου Δ προς τον
τού Σενουφίου ΈΙναι ύπόθεσις μη δυναμένη ν' άποδειχθΌ, ή δε έν αύτφ εύρεθείσα
σιδηρά ζώνη θα ήδύνατο ν' άνήκη καΙ εις άλ/ον μοναχον της Μονης τού Λατό
μου ...Αλ/ως καί. αύτο το πρόσωπον τού Σενουφίου δεν γνωρίζομεν κατα πόσον
εΙναι πραγματικον η δεν θα. επρεπε να θεωρηθΌ, ώς πλάσμα τού συγγραφέως της
Διηγήσεως Ίγνατίου εχοντος άνάγκην δια την οΙΚονομίαν τού εργου του ένος
άγίου άσκητοίι πρ(,ς δν να γίνn

11

θεία άποκάλυψις.

Τέλος δύο λέξεις περι της εις δνομα τού Ά γ. Ζαχαρίου άφιερώσεως της
Μονης και της μετανομασίας αύτης εις το τού Σωτήρος Χριστού. Ό
ΑΡΧλΙΟΛΟΓΙΚΟΝ

ΔεΛΨιΟΝ

192fJ
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W. GTt1Il1el
23

118

Α.

(ενθ' άν.

170)

ΞυΥγοπουλο\l

την όνομασίαν τού Άγ. Ζαχαρίου άπορρίπτει ώς έντελως άπίθανον.

'Εν τούτοις συμφώνως προς την ύφ' ήμών γενομένην άνωτέρω α.ποκατάστασιν
των έν τΌ Διηγήσει άναφερομένων ιστορικών γεγονότων εΙναι φανερσν δη ή

Μονη αμα τΌ κτίσει αυτης ελαοε το όνομα τού Προφ. Ζαχαρίου (Papad. Ceram.

110

§ 10).

ΤΟ όνομα τούτο διετηρήθη μέχρι της κατα τας άρχας τοϋ 9°\1 αίώνος

γενομένης άποκαλύψεως τού ψηφιδωτοϋ. Μετα την άποκάλυψιν φαίνεται ταύτην
οΙ μοναχοί καταπλαγέντες 4.έκ τού γεγενημένου θαύματος»

(Grume/

ενθ' άν.

167)

μετωνόμασαν την Μανην εις τιμην τού Σωτηρας Χριστού.
Ώς προς την έπίκλησιν της Μονης τοϋ Λατόμου ή των Λατόμων ούδεν
θετικον δύναται να λεχθΌ. Πλήν τού Ί γνατίου, δστις έν τΤΙ Διηγήσει μεταχειρίζε
l:αι τον τύπον Λατόμων, εις πάντα τα άλλα κείμενα έν οΙς γίνεται λόγος περΙ της

Μοτ/ς, αύτη καλεΤται τού Λατόμου. Τον τύπον τούτον παρεδέχθημεν καΙ ήμεΤς

έν τfι παρούση μελέτη, ώς τον έπικρατέστερον. Ό 'Ιγνάτως σχετίζεΙ., ώς είδομεν,
το όνομα προς τα Λατομία έν τfι θέσει των όποίων ή Θεοδώρα έκτισε το βαλα
νείον. ΕΤναι σμως φανερόν, στι ή έρμηνεία αύτη έδόθη έκ των ύστέρων. 'Εξ άλλου
δ βιογράφος τού Άγ. Ίωσηφ του Ύ μνογράφου την έπίκλησιν τού Λατόμου συν
δέει προς το «γεγενημένον θαύμα» είς τούτο δε στηριζόμενος δ
αν.

169)

W. GnIIllel

(ενθ'

ταυτίζει τον Σενούφιον προς τον Λατόμον. Ή εικασία όμ.ως αύτη, δσoν~

δήποτε αληθοφανης καΙ αν εΙναι, δεν δύναται να έπιβεβαιωθΌ έκ μόνων των
πηγων, ας διαθέτομεν. 'Εξ άλλου θα ητο πολυ φυσικον ν' αναμένωμεν Όπως ό
'Ιγνάτιος, ό μόνος αναφέρων τον Σενο-uφιον έν τfι Διηγήσει του, όμιλεΤ περΙ της
σχέσεως ταύτης. Άλλ' ο{iτος τουναντίον έφευρίσκει αλλην Όλως έρμηνείαν δια το
όνομα των Λατόμων, το όποιον αποδίδει εις την Μονην ηδη απο της κτίσεως
αύτης. Έξ άλλου έπί μόνης της μαρτυρίας τού βιογράφου τού Ά γ. 'Ιωσηφ ΤιJυ

Ύ μνογράφου βασιζόμενοι θα ήδυνάμεθα πράγματι να συμπεράνωμεν, Ότι την

έπίκλησιν του Λατόμου έλαβεν ή Μονη απο του 9 0υ αιωνος. ' Αλλα μόνη ή μαρτυ
ρία αύτη δεν εΙναι έπαρκής, καΙ δεν δυνάμεθα να την παραδεχθωμεν ασυζητητζ
σπως δια τον Τδιον λόγον δεν δυνάμεθα ν' απορρίψωμεν τα λεγόμενα ύπο τού
Ίγνατίου. Ούτω το ζήτημα μέχρις στου έλθωσιν είς φως άλλαι μαρτυρίαι θα
παραμένιι άλυτον.
ΤΟ πρόβλημα τέλος τού χρόνου καθ' ον δ 'Ιγνάτιος έγραψε την Διήγησιν
αύτού δεν θα μας άπασχολήση ένταύθα, Ή τοιαύτη έρευνα έξέρχεται των όρίων

καΙ τού σκοπού της παρούσης μελέτης καΙ οϋτω δεν συνδέεται αύτη αμέσως με την
αρχαιολογικην έξέτασιν τού μνημείου, ητις κυρίως ένδιαφέρει_ήμας ένταϋθα ι.

ι Διά ~ό ζήτημα τοίίτο ήσχ.ολήθη δ

\V. Gruwel

εΙς τήν

<ivootiQOO

εΙς άναΚΟLvωσLν του ~ν Τlρ Ι" Διεθνεί Bυζανηoλoγικ~ ΣυνεδQi:ι.J.
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μελέτην του (ενθ' άγ,

165

χ, ις.) χαί

ΤΟ καθολικον της Μοτ/ς τοι Λατόμο\l Ιν ΘεσοαλΟ\'ίΚ\1 και το Ιν αίτφ ψηφιδ((lτοv

179

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

Ή άνωτέρω γενομένη λεπτομερης &'νάλυσις της άρχιτεκτονικης τού μνη
μείου, τού γλυπτικού αυτού διακόσμου, τών τοιχογραφιών καΙ τού έν τή άψίδι
ψηφιδωτού όδηγεί ήμας είς το συμπέρασμα, οτι ό ναος ίδρύθη καΙ διεκοσμήθη
τελευτωντος του

5°\1

αίωνος. Ό κ.

Dieltl,

θεωρών ώς άσυμ6ίοαστον το σταυροει

δες σχημα τής έκκλησίας προς τόν δον αίωνα, είς ον τοποθετεί το ψηφιδωτόν,

άνάγων δε εΙς τον 9 0ν αίώνα τα περι έπανιδρύσεως της Μονης άναφερόμενα έν
τίj Διηγήσει τού Ίγνατίου, παραδέχεται ότι το οίκοδόμημα έκτίσθη κατα τόν 9° v
αίωνα, &'λλ' ότι έν αυτφ περιελήφθη ή έκ τού παλαιοτέρου Ωίκοδομήματος τού

rιίώνoς περισωθεΤσα άψ(ς, έφ'.ης το ψηφιδωτόν

J.

5°\1

Ύπάρχουσιν όμως πολλαΙ ένδεί·

ξεις μη επιτρέπουσαι την παραδοχην τής γνώμης ταύτης. "'Αν d,κολουθήσωμεν την
γνώμην τού κ.

5°\1

DieltI

δέον να παραδεχθωμεν, ότι έκ τού παλαιού μνημείου τού

αίώνος διεσώζετο όχι μόνον ή άψίς, άλλά. καΙ όλόκληρος ή πρό αυτής καμάρα

ή προς d,νατολας δηλαδη κεραία τού σταυρού. 'Ότι ή καμάρα αύτη είναι σύγχρο
νος προς την άψίδα δεικνύει σαφέστατα καΙ ανευ ουδεμιάς &'μφιοολίας ή άνευρε

θείσα γραπτη διακόσμησις αυτης, περι ής άνωτέρω έγένετο λόγος καΙ Ίιτις είναι
έπίσης άναμφισ6ήτητον, ώς είδομεν, οτι έγένετο κατα τους ίδLoυς καθ' οϋς καΙ
το ψηφιδωτον τής άψιδος χρόνους. Ή καμάρα όμως αύτη, καθως και οί ύπο

6αστάζοντες αυτJιν έκατέρωθεν τοίχοι δεικνύουσι την αυτην ακρι6ως τοιχοδο
μίαν προς τά άλλα μέρη τού οίκοδομήματος. Αύτη δε ή καμάρα εχει τας αυτας
άκριοώς διαστάσεις προς τας αλλας τρεις κεραίας τού σταυρού, ώς δεικνύει ή
ανωτέρω παρατεθείσα κάτοψις τού ναού (είκ.

2).

Κατα συνέπειαν όλόκληρον το

οίκοδόμημα καΙ το ψηφιδωτον της άψιδος άν'lκουσιν είς την ίδίαν έποχήν, τα
τέλη δηλαδη τού

5"'u

αίωνος. Ό κ.

Diehl

κατέληξεν εΙς το έσφαλμένον τούτο συμ~

πέρασμα διότι έθεώρει &'παράδεκτον την ίδέαν ύπάρξεως σταυροειδούς έκκλησίας
κατα τον 5 ον α'ίωνα. Τ' άνωτέρω όμως παρατεθέντα παραδείγματα &.πέδειξαν

έπαρκως, ώς νομίζω, ότι το &'ρχιτεκτονικον τούτο σχημα εΤναι πολυ παλαιόν, δυνά
μενον ν' &'νέλθη μέχρι καΙ τού

2"u

ίσως αίωνος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Πάντα τα έκ της άνωτέρω μακράς έρεύνης προκύψαντα πορίσματα περΙ της

χρονολογίας καΙ τής ίστορίας τού μνημείου θα ήδύναντο να συνοψισθωσιν ώς έξηι;:
Έπί τών έρειπίων ρωμαϊκού βαλανείου, το όποιον ή παράδοσις άργότερον

έθεώρησε ώς κτισθεν ύπο της θυγατρος τού Μαξιμιανού Θεοδώρας, d,νηγέρθη
1

Ch. DlehI Ιν CοmΡΙes _ rendus

de

Ι' Academie ενθ' ό,ν. σελ.

260.
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τελευτώντος τού

5°"

αιώνος η Μονη τού Άγ. Ζαχαρίου. Συγχρόνως έκτίσΟη καΙ

το Καθολικον της Μονης ταύτης το όποίον ειναι ό μέχρις ημών περισωθεΙς ναός,
οπότε καΙ έκοσμήθη Τι μεν άψΙς αυτού δια ψηφιδωτού το δε ύπόλοιπον δια τοιχο
γραφιών. Το ψηφιδωτον της άψίδος, ως μανθάνομεν έκ της έπ' αυτού επιγραφης,
ίσως δε καΙ ή εκκλησία, αν μη καΙ ή Μονη ολόκληρος, εγένετο δαπάναις γυναικός

τινος, ανωνύμως φερομένης εν τΩ εοτιγραφϊΊ, ητις πιθανώς έκαλείτο Θεοδώρα.
Ταύτην η παράδοσις αργότερον εταύτισε προς την θυγατέρα τού Μαξιμιανού.
<Άμα τ'!.i ενάρξει τών εικονομαΧΙ1ιών ερίδων το ψηφιδωτσν της άψίδος έ1ιαλύφθη
δια δέρματος βοος επιχρισθέντος δι' ασβέστου 1ιαΙ εμεινεν ουτω κε1ιρυμμένον

μέχρι των αρχών τού

9°" αιώνος οπότε επι της βασιλείας Λέοντος τού <Αρμενίου,

καταπεσόντος τού βοείου δέρματος συνεπείq. σεισμού, ηλθε και πάλιν εις φώς.
<'Αμα

t'!.i

αποκαλύψει τού ψηφιδωτού, ητις εθεωρήθη

ως θαύμα της [;ί' uuτou

εικόνος τού 'Ιησού, ή Μονη τού Άγ. Ζαχαρίου μετονομάζεται τού Σωτηρος Χρι.
στού τότε δε πιθανώς, αγνωστον δια τίνα λόγον, λαμβάνει Τ1Ίν επί1ιλησιν τού
Λατόμου. ΠερΙ τον 12 0ν αιώνα ο ναος επισκευάζεται, κατα δε τον 14 ΟΥ αιώνα το

εσωτερικον αυτού, πλην τού ιερού, καλύπτεται εκ νέου δια τοιχογραφιών.
Αυτη ειναι εν περιλήψει ή ιστορία της παλαιοτάτης Μονης τού Λατόμοι',

της οποίας ή ε1ικλησία χάρις εις το εν

aUt'!.i περισωθεν πολύτιμον ψηφιδωτον

ειναι εν τών σπουδαιοτέρων παλαιοχριστιανικών μνημείων οχι μόνον της Θεσσα
λονίκης αλλ' 'ίσως καΙ της Άνατολης όλοκλfJρου.
Α.
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ΚΑΘΑΡΣΙΣ

ΗΣ ΔΗΛογ

ΚΑΙ

ΕΥΡΗ

ΣΤΑΥροπογΛΟΥ

Σπάνια εΙναι τα εύρήματα των ανασκαφο)ν, τα οποία εκτος της ιδιαιτέρας
των σημασίας να περιοάλλωνται με την αϊγλην της αρχαίας γραπτης παραδόσεως.

Μεταξυ τούτων επιφανες εΙναι το ευρημα του αειμνήστου Δ. Σταυροπούλου του

1898

επι της νήσου 'Ρηνείας. Ό ευτυχης ερευνητης εiiρε τότε εις περιωρισμένον

μικρον χωρον το περιεχόμενον των ταφων, των αναιρεθεισων κατα την μεγάλην
κάθαρσιν της Δήλου του

425

π. Χ. Ή εύνοια της τύχης ητο καταπληκτική.Ύπηρ

χαν εκεί συντρίμματα αγγείων ύπεράφθονα, ανήκοντα εις ύπερχιλίας ταφας

4

τουλάχιστον αιώνων καΙ προερχόμενα εξ δλων σχεδΟν των δημιουργικων εποχ{,)ν
της ελληνικης αγγειογραφίας. ΤΟ ευρημα εχρονολογείτο qταθερως ώς προς το
κατώτατον δριον δια του ιστoρικoϊi γεγονότος της ύπο του Θουκυδίδου περιγρα
φείσης καθάρσεως καΙ επι πλέον περιεΟάλλετο με το αμείωτον θέλγητρον, δτι τα

ϊδια αΙJτα πράγματα εχρησίμευσαν επίσης εις την ερευναν του μεγάλου Ιστορικου.

Παρα την σπουδαιότητα του εύρΎlματος ή ιστορικΊ] ανακάλυψις δεν κατέ
λαβε την πρέπουσαν θέσιν εις τΊ]ν σχετικην βιβλιογραφίαν. Μετα την πρώτην
συγκίνησιν το πραγμα σχεδΟν παρεσιωπήΟη καΙ μόνον οι αραιοΙ επισκέπται του
προς τουτο ιδρυθέντος Μουσείου της Μυκόνου απεκόμιζον εκείθεν ισχυραν μεν
αλλα καΙ αρκετα αόριστον εντύπωσιν. Συγχρόνως ηκούοντο καΙ εγράφοντο παρά
πονα, δτι Ο εύρέτης ύπερ το δέον ανέβαλλε την δημοσίευσιν του ανακαλυφθέντος

θησαυρoϊi. 'Αλλ'

11 μομφ11, καθ' οιονδήποτε τρόπον καΙ αν εξεφέρετο, ύπηρξε γενι

κως αστ~ρικτoς δια τον απλούστατο ν λόγον, δτι το σύνολον του εύρήματος, δπερ
απότει μακροχρόνιον εργασίαν, δεν κατηρτίσθη

ακέραιον παρα μόνον εσχάτως,

ίκανα ετη δηλαδη μετα τον θάνατον του εύρέτου.
Βεβαίως εδ<";) δεν σκοπεύω να εμφανισθω

απολογητης του Σταυροπούλου,

ούτε χρειάζεται. Ή αγαθ'ΙI τούτου μνήμη διατηρείται σταθερα εις όσους εγγύτε
ρον εγνώρισαν το εργον του. ουτε το άλλως πάντοτε εγκυρον ρητόν: de mor_
tuis nihil nisi bene δύναται να εΧlΊ ενταϋθα οιανδήποτε εφαρμογήν. τουναντίον

οφείλω αποβλέπων εις την καλυτέρευσιν των ανασκαφικων τρόπων καΙ την προα
γωγην της μεθόδου ερεύνης να μη παραλείψω ουδεμίαν εκ των γνωστων μου

πλημμελειων της εργασίας του. Σχετικως προς αυτας θα επανέλθωμεν κατωτέρω
κατα τας παρεχομένας εύκαιρίας, αλλα καΙ απο τούδε εχομεν εν πρώτοις να παρα-
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τηρήσωμεν, οτι Ο ευρετης θα ωφειλε να δώση αμεσως άφθόνους είδήσεις καΙ

λεπτομερείς περιγραφας περΙ του υπ' αυωυ όνομασθέντος βόθρου της καθάρσεως
καΙ των εντος αύτοϋ τάφων. ΆντΙ τούτων περιωρίσθη να δημοσιεύση δύο εκθέ
σεις αληθώς περιεκτικάς, άλλ' ύπερooλι~{α συντόμους και ανεπαρκείς άπέναντι τού

πλι1θους των ζητημάτων. Έπειτα θα ητο ενδεδειγμένον να εξετάση ο ίδιος μερικα
εκ των κεφαλαιωδων θεμάτων, ώς είναι το περ! τ<"ν Καρικων τάφων του Θουκυ
δίδου, καΙ να μη άφήση είς άλλους, ο'ίτινες θα διέθετον πάντως όλιγώτερα μέσα,
να επιχειρήσουν τας άναγκαίας προεργασίας. Άλλα την άξίωσιν τοϋ να δημο
σιεύση το σύνολον των αγγείων, προτού ταύτα εξαχθουν εκ της συντριμματώδους
άφανείας και διακριθούν τα διάφορα κεραμικα εργοστάσια, πιστεύω ως εντελώς
άσύστατον. Μία πρόωρος δημοσίευσις θα εδιδεν (ηρισμένως τροφην είς επιστημο
νικας εργασίας, άλλα θα επέτεινε την πολυγνωμίαν καΙ θα ώδήγει είς πλάνας, άπο
των οποίων δυσκόλως θα άπηλλασσόμεθα.
'Ίσως ενθυμηθίi τις το παράδειγμα τοϋ

τα μυκηναίκα καΙ

Fnrtwangler καΙ L6sc!,cl,e ώς προς
Dragendorf καΙ Pfnhl σχετικως με τα άφθονα εύρήματα της

Θήρας καΙ άντιπαρατηρήση, πως ολοι οΏτοι ηδυνήθησαν είς βραχύτατον χρόνον
να φέρουν εις φως τας γνωστας λαμπρας δημοσιεύσεις των. ΧωρΙς να παραβλέ
ψωμεν τας πολλας καΙ ευνοήτους διαφορας ώς προς τα πράγματα καΙ πρόσωπα,
σποπιμώτερον είναι να επιστήσωμεν δι' ολίγων την προσοχήν μας εις τον χαρα
κτηρα καΙ την ολως άτομικην άποψιν τοϋ Σταυροπούλου δια να κρίνωμεν δικαιό
τερον οχι μόνον την κοινολογουμένην βραδύτητα της δημοσιεύσεως, άλλα καΙ
εννnήσωμεν κατα τίνα τρόπον καΙ με ποίαν κατευθυντήριον ίδέαν κατηρτίσθη ή
συλλογη τών άγγείων της Μυκόνου. Φανατικη καΙ μέχρι ύπερβολών πρωτότυπος
ευσυνειδησία εκυριάρχει καΙ εβασάνιζε διαρκώς το πνεϋμα του. Κάθε χρήσιμον
κομμάτι άγγείου επρεπε αντΙ πάσης θυσίας, κόπων και σπατάλης χρόνου, να εύΡΌ

την θέσιν του την άρχικήν. ουδεμία ητο άνεκτη προσωρινη fι συμβιβαστικη λύσις.

,Aq: > έτέρου οσα κομμάτια κατα την προκαταβολικην κρίσιν του ανήκον εις
'(κοινα» αγγεϊα η {laav έφθαρμένα επρεπε να εξαφανισθουν καΙ το πρακτικώτε
ρον, να ριφθοϋν είς την θάλασσαν, ωστε να μη περιπλέξουν το δύσκολον εργον
της συγκροτήσεως ολοκλήρων άγγείων. Βεβαίως το τελευταίον μέτρον ητο &πο
πάσης απόψεως αξιόμεμπτον. Διότι πώς είναι δυνατον ανευ εποπτείας του συνό

λου καΙ χωρΙς την διερεύνησιν ολων τα)ν σχετικών ζητημάτων να άπoφανθίi
κανείς, ατι τούτο η εκείνο το σύντριμμα f;ivaL άχρηστον. Άλλα το πρώτον καΙ
ΘετικΌν μέρος της κατευθύνσεως τοϋ Σταυροπούλου, ή μεγάλη δηλ. άνησυχία καΙ
(lγρυπνος επιμέλεια περΙ την διάκρισιν των οικείων εις εκαστον αγγείον συντριμ

μάτων, είτε ταύτα συνηρμόζοντο είτε μή, διετηρΎιθη οχι μόνον κατα την πρώτην
δεκαετίαν της ενεργού εποπτείας του αλλό. καΙ κατα την δευτέραν τής μακράς
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ασθενείας του καΙ μετα τον θάνατόν του μέχρις εσχάτων υπηρξεν ή θεμελιώδης
βάσις της συγκροτήσεως της συλλογης.

Ή μέθοδος αυτη της φανατικηςακριΌείας 'ύπηρξε καΙ ενεκα το.ύτου μάλιστα

γόνιμος εις αποτελέ.σματα, επειδη δ Σταυρόπουλος κατώρθωσε καΙ ηυτύχησε να
εχιι εξαιρέτους βοηθους καΙ συνεργάτας, τον κ. Δημ. Πίπαν,επιμελητην τότε καΙ

κατόπιν διάδοχόν του εις την Έφορείαν των Κυκλάδων, καΙ τον τεχνίτην κ. Γ.
Πολυκαντριώτην. Ό πρδ:Ηος συνεδύαζεν οξύνοιαν με αοκνον προθυμίαν καΙ πρα
κτικότητα. Ό δεύτερος προικισμένος με δεξιότητα αληθινακαλλιτεχνΙΚ11ν ανεπτύ
χθη συν τφ χρόνφ εις αριστον γνώστην της αρχαίας κεραμικης καΙ ενθουσιώδη

θαυμασΤ1]ν του αρχαίου σχεδίου. Είχε μελετήσει τόσον καλως Όχι μόνον το καθα
ρως τεχνικον μέρος -

πηλός, επεξεργασία του, επίχρισμα, Όπτησις ~ άλλα καΙ τα.

διάφορα σχήματα καΙ διαστάσεις τίΌν αγγείων καΙ την διακόσμησιν,ωστε με Τ11ν

βοήθειαν των άπλουστέρων μηχανικων μέσων της ιδιαιτέρας του εύρέσεως ηδυ
νήθη να άποδ(οσιι εις εκαστον αγγείον τα συνανήκοντα συντρίμματα καΙ εις τας
αναπαραστάσεις να τoJtOeEtllall με πάσαν δυνατην ασφάλειαν εκαστονσύντριμμα
εις την οικείαν θέσιν, ?:στω καΙ αν τούτο δεν συνηρμόζετο ύλικως προς τα γειτο

νικά. ΠερΙ τού αριθμού καΙ τού είδους των αναπαρασταθέντων άγγείων θα δμι
λήσωμεν κατωτέρω άναλυτικώτερον. ΈπΙ τού παρόντος σημειώνομεν, οτι αί ανα
παραστάσεις επεξετάθησαν σύμφωνα προς το αυτο επίμονον πνεύμα τού ίδρυτού
της συλλογης και επι αγγείων με ελάχιστα τεμάχια. ΤΟ επιχείρημα απεδείχθη

ευεργετικώτατον. Διότι διαφορετικα διδάσκεται και αυτος δ είδικος μελετηΤ11ς εκ
των ακεραίων σχημάτων, εστω και αν ταύτα είναι κατ α μέγα μέρος γύψινα, παρα
εκ των μικρων σωρων των αφανων συντριμμάτων ι.

Μία αλλη μομφή, ψιθυριζομένη

μεταξυ των ειδικων καΙ ιδίως μετα τον

θάνατον τού Σταυροπούλου έφαίνετο σοβαρωτέρα. Έξεφράζετο δηλ. Ο φόβος, οτι

με τας ανεπαρκείς εκθέσεις των Πρακτικων δεν ητο καθόλου δυνατον να διακρι
θωσιν επακριβως τα εύρήματα τού βόθρου της καθάρσεως απο τα διάφορα αλλα

εύρήματα τάφων της 'Ρηνείας, τους οποίους επίσης ανέσκαψεν ο Σταυρόπουλος

και έπομένως Ο

teruliuus ante qnenl τού 425 π. Χ. με την σύγχυσιν των εύρημά

των θα εμηδενίζετο. Άλλ' ευτυχως εδείχθη ι~σύστατoς Ο φόβος Ο'δτος. Ή ερίτιμος

χ11ρα κυρία Ειρήνη Σταυροπούλου παQακινουμένη απο στοργην ακοίμητον ύπερ
τού εργου και της μν11μης τού εκλιπόντος συζύγου περισυνέλεξεν επιμελως πάντα
ι ΕΙς τους αγνοοϋντας τΙ'!ν αφω'ή ταύτην προσωπικότητα εοτωσαν ως·δείγματα τής καλλιτεχνικής του
Ιδιοφυιας τα λαμπρα χρωματιοια σχεδιάσματα των αγγείων τοϋ Ήραίου, τα όποία έδημοσίευσεν εΙς τον
100ν τόμον τής

Exploration de Delos ό Καθηγητης κ. cl,. Dugas. Αύωδίδακτος ό Πολυκαντριώτης έvτε
1910, σχέδια μη υπολειπόμενα κατ ούδεν των εργων άλλων καΘ' ύπεροολήν δια

λως έξετέλεσε τότε, προ τοϋ
φημισθέντων τεχνιτών.
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τα κατάλοιπα χειρόγραφα και προθύμως παρεχιορησε ταυτα εις τι) Μουσείον,

ωστε, δταν το

HJ20 άπεστάληνίJΠΟ του Ύπουργείου εις Μί'κονον δια την εξέτα

σιν της συλλογης και Τ1Ίν προετοιμασίαν της δημοσιεύσεως, ηδυν11θην με μεγάλην
ανακούφισιν και ενθουσιασμι)ν να πεισθι!), δτι με τας νέας χειρογράφους σημειώ
σεις το ίστορικον ευρη μα εξησφαλίζετο εις το ακέραιον. 'Υπηρχον εκεί Όχι μόνον
λεπτομερέστεραι περιγραφαι τών λαρνάκων. τιΊ)ν ιδιαζόντων όχετοειδο)ν τάφων
και μνεία δλων τιϊ:)ν ιι.κεραίων διασωθέντων αγγείων της καθάρσεως αλλ' εση
μειοίιντο έπακριβά)ς δλα τιχ εύρήματα τι!)ν έχτας τοί, περιβόλου τάφων, πραγμα,

δπερ διεσαφήνιζε πλrιρως ηΊν χατάστασιν. Ή το δυσχολιοτατον δμως να αναγνω

σθοϋν τα χειρόγραφα ενεχα μάλιστα τών πολλών και ιδιορρύθμων συντομογρα
φιών των, αλλ'

1'1 γνωστη αγχίνοια και έΠLμoν1] τοΠ κ. Πίπα ένίκησε κάθε εμπόδιον.

ΑΙ ουτω μεταγραφείσαι μικραι έΧθέσεις και σημειό)οεις ετέθησαν πλήρως εις την

διάθεσίν μo~) και συνετέλεσαν σημαντικιίnατα εις τl}ν διαφώτισιν το)ν ζηΤήμάτων.
'Απομένει προτου εισέλθω εις το κύσιον θέμα να. ευχαριστήσω και ενταυθα ζωη
ρα)ς και τ1Ίν κυρίαν Σταυροπούλου και τον κ. Πίπαν δια. την πολύτιμΟΥ αρωγήν
των εις το εργον μου.

"Η δη κατα. τας αρχας Αυγούστου του

1 cω;

δ Σταυρόπουλος, ενεργών απα

του 'Ιουνίου πρώτος αυτος μετα μακροχρόνιοΙ' λεηλασίαν των τυμ6ωρύχων δημο
σίας άνασκαφας έπι της άνατολικης ακτη.; τ.η; 'Ρηνείας, φερούσης κατα την 'Αρ
χαιότητα τα χαρακτηριστον ονομα της Χαρωνείας ι δια την εκτεταμένην νεκρό
,τολιν, ετέθη επι τα 'ίχνη της μεγάλης άνακαλύψεως. ΜεταξΊ! του εκκλησιδίου της
Άγ. Κυριακης και του προς Ν όρμίσκου (εΙκ ..

άθικτοΙ' παραμείναντα

1)

εκ μέρους τών τυμ60ρύχων,

λαρνάκων και συντριμμάτων

ερυθρομόρφων

επέτυχεν εις χιϊ:)ρον, ευτυχώς

πληθος τεμαχίων

αγγείων.

πωρίνων

Μετα βραχυν δισταγμον

εβε6αιώθη περι της σημασίας του εύρήματος και πλήρης εμφρονος χαρας ανήγ
γειλε το πράγμα εις την δαπανο)σαν 'Αρχ. Έταιρείαν με την χαρακτηριστικήν του
λιτότητα. Συντόνως εργασθεΊς μετα ταυτα επεράτωσε Τ1Ίν ευτυχη ανασκαψην του
ετους ΤIΊν

19

'Οκτωβρίου. Τον Δεκέμ6ριον απέστειλεν εις την Έταιρείαν την

πρώτην σύντομοΙ' ~ όπωσδήποτευπερ το δέον --- ιΊ.λλα και περιεκτικην εκθεσίν
του την δημοσιευθείσαν εις τα Πρακτικα του

1898,

σελ.

100-104.

Κατα το επόμενοΙ' ετος, επειδη κατείδεν, δτι τα εύρισκόμενα συντρίμματα
δεν αναβαίνουν πέραν της γεωμετρικης εποχης, οΙ δε Καρικοι τάφοι του Θουκυ

δίδου εδει να είναι αρχαιότεροι, επεχείρησεν εις άλλα διάφορα σημεία της ακτης
δοκιμαστικας σκαφας προς ιι.ναζήτησιν της προσδοκωμένης αποθέσεως των παλαι-

J

BCH, XIV! 425
3.

η γη ή έν Χαρω1lείq., έκ λόγου τα/γ ίερο:τοιων του

λ ,11. 14δ.
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οτέρων ταφών, αλλ' ανευ αποτελέσματος. Έκτος τούτου εξεκαθαρίσθη πληρέστε
ρον Ο εντος τών αναλημμάτων χώρος και αρκούντως ευρεία ζώνη πέριξ. Πρα
κτικα

1899, 66 - 69. Κατα το ακόλουθον ετος, 1900, το τελευταίον της εν 'Pηνείι;t

ανασκαφικης δράσεως τού Σταυροπούλου, ήσχολήθη εΙς την αποκάλυψιν τού
Ήρακλείου τών 'Ρηναέων κατα το δυτικον τμημα· της νήσου καΙ εΙς την ανασκα

φην τάφων κατα το γειτονικον Παρακάστρι. ΠερΙ τών εύρημάτων της

1taBdQ-

σεως, γίνεται μόνον βραχυς λόγος ώς προς την εν Μυκόνψ επεξεργασίαν των εΙς
το τέλος της σχετικης εκθέσεως τού ετους: Πρακτ. σελ.

67 - ί 3.

ΑΙ μνημονευθείσαι εκθέσεις είναι βεοαίως μόναι των ανεπαρκείς, αφ' έτέρου
δμως ως περιεκτικαι εΙς την γενικότητά των και ακριοολόγοι, είναι επιδεκτικαΙ

άναπτύξεως καΙ συμπληρώσεως. Τούτο επιτυγχάνεται το μεν δια τών μνημονευ
θεισών ανεκδότων περιγραφών τού Σταυροπούλου,εξ ων θα παραθέσωμεν κατω
tέρω τα ουσιωδέστερα μέρη, το δε δια της εξετάσεως τού περικλείστου χώρου,

δστις παρέμεινεν ευτυχώς σχεδΟν αθικτος μέχρις εσχάτων, οίος εγκατελείφθη ύπο
τού ερευνητού κατα το τέλος τού

1899. Μάλιστα δια τών δύο τούτων μέσων κα

τωρθώθη να καταρτισθη σχέδιον τοϋ βόθρου μετα τών τοίχων τού άναλήμματος?
τού βραχώδους εδάφουςκαι της με μεγάλην προαέγγισιν εύρεθείσης θέσεως τών

επι τού Ισοπεδωμένου χώρου τάφων και λαρνάκCOν (είκ.

2).

ΚαΙ εκ πρώτης δψεως πείΟεται Ο αποοιοαζόμενος εΙς τον ορμίσκον της Άγ.
Κυριακης (εΙκ. η,<δτι το κατασκεύασμα, το προοριζόμενον δια την νέαν όμαδικην
ενταφίασιν των νεκρών, ήτο εργον ατελες καΙ πρόχειρον. Έκοράχυνσις
1ιατα το μέσον τούανηφορικουχώρου

ατελης

καΙ πέριξ 1ιατα ταςτρείς πλευρας τοίχοι

αναλημματικοί, με μέτωπον μόνον προς τα έξω, μήκους

21.80 μ. της ανατολικης,
21.60 μ. της νοτίαςκαι 23 μ.της βορείας, ανεγερθέντες προφανώς προς συγκρά

τησιντου επισωρευομένου χώματος τών τάφων. 'Ως προς τας λεπτομερείας απο
σπώμεν εκ τοϋ φύλλου

2

των ανεκδότων περιγραφών τα ακόλουθα.

« Έντος τού&ναλημμ.ατος το πετρωδες έδαφος ην, πλην ζώνης τινος κατα

λειφθείσης πέριξ,εσκαμμένον ολίγονβαθύτερον καΙ Ισοπεδωμ.ένον οπωσδήποτε
1ιαΙ ενιαχού ηυλακωμένoνiτρoς ύποδοχηντών καθέτων εξ ΥΑνδρου η Τήνου πλα

1lών, α'ίτινες εν μέρει (κατα ΒΑ γωνίαν και της Δ πλευρας το Ν μέρος καΙ προ

τών κατα τηνΗΔ γωνίαν λαρνάκων προς Ν καΙ Α) διήρουν τον χώρον εΙς οχετο
ειδεϊς &ποΒ προς Ν επιμήκεις θήκας, η διαμερίσματα,ύποδιαιρουμένας δι' ομοίων
εγκαρσίων πλακιδίων, ενφαλλαι δμοιαι πλάκες εκάλυπτσν ανωθεν το στρώμα

καθ' δλην την εκτασιν. Ένιαχού είχομεν καΙ οριζοντίας ύποδιαιρέσεις δια πλακών
όμοίων. Το δε λοιποντού βόθρου κατείχετο ύπο στρώματος αδιαιρέτου κεκαλυμ
μένου πλαξί. 'Άνωθεν τού στρώματος τών οστών εν τοίς χώμασι πληθος οστρά-
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Ή χά6αQοις '(Γς Δή)"ου χαί ιό εiίQημα '(0(, Σ'(αυQΟΠΟU)"ΟΙ>

κων εύρέθη, πολλα δε και ύπο τας πλάκας μετα των όστων. Σπανίως έπλ11ρου εν
όρθογώνιον διαμέρισμα το πεΡLεχόμενον ένος τάφου. τα δε όστα, ών τα πολλα
πεπηγότα, μάλιστα έν τφ άδιαιρέτφ στριί)ματι, ένιαΧΟύ ήσαν μετα χώματος Τι

r

. . . -,-4-·,-I
Jo·

-~-----

~

ά,=::-~

ΕΙκ.

2.

Σχεδίασμα κσll'οταφίον ·Ρ,ll'εlα~. α α α, όχιτοειδεί, τάφοι.

άμμου η τέφρας μεμιγμένα, ένιαχού δε καί σλα είς κόνιν τετριμμένα. Πολλαχού
δε και καύσεως ίχνη διετηρήθησαν».
Είς ταύτα χάριν της σαφηνείας καλον ε[ναι να παρατηρήσωμεν, στι δύο

πράγματα άνωτέρω περιγράφονται, πρωτον

OL ίδLόρρυθμοι όχετοειδείς τάφοι καί

έπειτα το λοιπον στρωμα των όστων των «πεπηγότων» έκ της πιέσεως των ανωθι

πλακων. ΤΟ στρωμα τούτο δεν εΙχε μεγαλύτερον πάχος των

16

έκατοστων, ώς

άλλαχού σημειώνεL ό Σταυρόπουλος. Αί όχετοειδείς θηκαι, αί διαιρούμεναι είς
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μικρα ορθογιονια

διαμερίσματα,

πλειόίερα τού ένος στρώματα

ησαν ενια)(ου επάλληλοι καΙ απετέλουν

οϋτω

1.

ΠερΙ των αναλημματικων τοίχων μεταφέρομεν τα έξης εκ τού αυτού φύλ
λου

2.
«υ τοϊχος (πάχους

0,20 - 0,60) ίδρυται επι του πετρώδους εδάφους, τού απο

Α προς Δ ηρέμα ύψουμένου λίθοις επιχωρίοις πλακοειδέσι, κατα άκανονίστως
ισοδομικον τρόπον. ~EσωΘεν πάνυ ανώμαλος. Ένιαχoίi μάρμαρα καΙ πίϊ)ροι ενφ

κοδομημένοι. Ένιαχού εκρήμνιστο δλως, κατα τΊl''' ΒΑ γωνίαν καΙ καθ' όλην την

Δ πλευραν ης ουδεν ϊχνος διεσώθη. Ένιαχού εχομεν μίαν μόνον πλάκα, κατα το
Δ ακρον της

1\'1

πλευρας 1ωΙ ενιαχού εν

Β, το δε μέγιστον τότε σφζόμενον

ϋψος ην 1 μέτρον περίπου. ~E1noτε κατεστράφψταν και αλλα μέρη».

Κατα λάθος παρεστάθησαν επι του σχεδίου (εΙκ.

2) οί κατα την δυτικην

nlcEUQC1V δύο λάκκοι τάφων κατ α τον αύτ(ιν τρόπον, δι' oi'ί παρεστάθησαν οί τοί

χοι. Πραγμαωtως συδεν ίχνος τοίχου διετηΡΙJΟη κατα

11J'I' δυτικην πλευραν καΙ

τ() πιθανώίερον εΙναι, αν λάυωμεν ύπ' όψιν το ανηφορικον βραχωδες εδαφος καΙ

τ(ιν αναλημματικον χαρακτήρα τίΌν διατηρηθέντων τοίχων, τον δικαιολογημένον
κατα τιις τρείς πλευράς, στι ουδε αΡΧl1tως εκτίσθη κατ α την δυτικην πλευραν τοι
ούτος τοίχος. ΠερΙ των εντος του περιυόλου εύρεΟεισων λαρνάκων πληροφορού
μεΘα εκ του φύλλου 1 τα ακόλουθα.
«Αι πώριναι λάρνακες πάσαι του αυτού σχήματος, τού αυτού λευκού πωρο
λίθου, εσωθεν πάσαι φέρουσαι όμοίαν

μεγέθοι,ς, εύρέθησαν

τού αυτού σχεδΟν πασαι

25 δμου κατα τΎιν Β1 γωνίαν τού βόθρου ~tal 4 κατα Τ11ν

κατατεθειμέναι παρ' σ.λλήλας επι τού ισοπεδωθέντος πετρώδους εδάφους
ουχι πolιυ επιμελως, άλλ' αλλαχού μεν αι πλευραΙ αυτων εφήπτοντο αλλήλων,

άλλαχοi::' δε μικρον διεσnικεσαν άκανονίστως. τα καλύμματά των κατα την μετα
φοραν ώς φαίνεται διαρραγέντα εφερον ανω ζώνας μολυοδίνου ελάσματος καλυ

,πούσας το ρηγμα ώς εν 'ίΨ σχήματι δεδήλωται 2. Εύρέθησαν δε πασαι σχεδΟν
διερρωγυίαι, περιέχουσαι μόνον ολίγην εντος αμμον η λεπτον χωμα εκεϊναι, εις
ας δεν εΙχεν εισέλθει ενεκα μεγάλης φΟορα; του 1tαλύμματoς ανωθεν χώμα· οι
σκι:λετοΙ πιχντες ήσαν μεταυευλημένοι

εις κόνιν. Έν μεν ταίς ύπ' άριθ.

ουδεν Κίέρωμα εύρέθη, ώς ~ιαΙ εκ της μεγάλης δμάδος εν ταίς ύπ' άριθ.
ι

I~ίς έκΟεσιν του ω;του Μο

άναγιν,όσκομεν:

' ...

15

Αύγούστου

1898,

26 - 29
22 - 24,

φυλασσομένην είς το Άρχείον της Άρχ. "Εταιρείας

ενιαχού δε οριζοντίως τεθειμέναι πλάκες ύποδιαιρούσι τα τεμάχια ταυτα είς πλείω

στρ,όματα•. Έ" της ε"Οέσεως παρέλαβεν, ώς φαίνεται, "αΙ δ αναγγείλας το ευρημα εν At1I. ΜίΗ. ΧΧΙΙΙ,
361 (dnrcll hnrizontale Platten ίη versclliedenen Schichten geteilt).

,

"Ο Σταυρόπουλος παραθέτει απλούν σχεδίασμα λάρνακος με σκέπασμα αμφι"λινες (πρ6λ. ει".

2).

Με γραμμήν πλατsίαν μαύρην δηΛώνεται το μολύ6δινον έλασμα, ένώνον το σκέπασμα με τήν πλευραν της
λ,ίρνακος.
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πάσαις ταύταις κατεστραμμέναιι;. αί δε άλλαι περιιίχεν έχάστη ι στάμνον τριωτον

μελαμδαφη άπλoUΝ Τι έρυθρόγραφον διαφόρου μεγέθους (μία άμφορίσκον έρυ-
θρόμορφον άντ' αύτου) και μικρον διωτον σκύφον μελαμδαφη, τινές και είδώλια
καi άλλα τινα πράγματα, 'Εξαίρεσιν άπετέλεσεν ή λάρναξ

25.

Αύτη ευρέθη έκτΟς

τόυ βόθρου" ·Ομοίων λαρνάκων πάμπολλα τεμάχια εύρέθησαν κατα την ΜΑ γοο

νίαν του άναλήμματος, πολ/α έν τoiς χώμασιν άνωθεν των όστων καί τινα έλάχι
στα και έν αύτοίς άναμεμιγμένα~.
cΦθοραν έν μτγν. χρόνοις ύπέστη ού μόνον το άνάλημμα άλλΟ. καί των λαρ.

νάχων τινές, καί του στρώμ~τoς των όστων μέρη τινά, ί.δίως κατα το ΒΑ άκρον,
σπου οΙ όχετοι εύρέθησαν διαxεκoμμένoι~.
οο:Φαίνεται δτι μετηνέχθησαν έν ταίι; λάρναξιν οΙ άρτίως τεθαμμένοι νεχροι

δια το άδιάλυτον. Τά δε τεμάχια φαLνονται όντα των κατά την άπoδLδασιν και

μεταφοράν καταστραφεισων λαρνάκων. των δε παλαι.ων ταφών μετηνέχθησαν
μόνον τα περιεχόμενα κατά τάφον Τι πολλών τάφων δμου. των σωρηδόν μετενε·
χθεισων ταφών τά κτερίσματα άπερρίφθησαν έν τοις χώμασιν τοϊς καλύψασι τον
χωρον, τινά δε καί κατελεLφθησαν μετά των όστων άναμεμιγμένα

Ή θέσις των

•.

29 τούτων λαρνάκων ώρίσθη έπί του σχεδLoυ (είκ. 2) συμφώ

νως προς την άνωτέρω περιγραφην και προς το συναπτόμενον είς τά χειρόγραφα
σχεδLασμα, συνοδευόμενον με άρLθμησιν των λαρνάκων και τάς σχετιχας άποστά

σεις τών διαφόρων τάφων. Ή ίδιάζοι'σα θέσις της λάρνακος

25, τοποθετημένης

έκτος της σειράς των άλλων και. έπι γραμμηι;. έφ' ής εχουν άνοιχθη τάφοι εις
άναμφι.σ6ητήτως νεωτέρους χρό"ους, έρμηνεύεται πιθανώς έκ του γεγονότοι;. δτι
άτετέθη έχεί είς χρόνον, πάντως ΈΥγύτατον, μετά το

425.

Είς τουτο ώς θα ίδωμεν,

δεν άντιτίθεται το καλώς γνωστον περιεχόμενόν της. Έκ των λaρνάκων, αίτινες
δλαι εΙχον έσωτερικως την οίκείαν εις τους χθονίους και δι' ίκανών παραδειγμά.
των έπί τάφων μαρτυρημένην έρυθραν βαφήν Ό δια την έτοιμόρροπον κατάστασίν

των καΙ. τας δυσκολίας τών τότε χρόνων ούδεμίαν διετήρησεν ό Σταυρόπουλος
και άπέρριψεν, ώς φαLνεται, χατα την άγαπητήν του συνήθειαν τών ριζικών λύ
σεων, τά σUVΤΡLμματά των είς τήν θάλασσαν. ΆντΙ. τούτων είς άντικατάστασιν
δύναται να χρησψεύσυ ή λάρναξ της εtx.
του

1924

3,

ήτις ευρεθεϊσα κατα τήν άνασκαφην

του χ. Πίπα είς όλίγων μέτρων άπόστασιν νοτίως της ΝΑ γωνίας του

περι6όλου συνεκροτήθη έν τφ Μουσείφ της Μυκόνου. Μήκους

1.86 μ., χωρlς

έσωτερικην έρυθραν βαφήν, άνήκει εις ταφην γεvoμέVΗν εις τους εiιθυς μετα το

•

Ή Jtt:QIYQoφή εΙναl άναχQιΙΙής, ίχειδή άnί ~(iιν άναμεvoμivφν

χαί διcτηQοϋvι:αι μόνον

• DieI.. Sib,!.

51

42

ό.χiQα.ι.α..

Blafteτ.

69

~ι. νΟΩ

Duba, Archiv Rel. W. 1906. 1 d.
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χρόνους. Ή γν(tlμη, οτι έντος των λαρνάκων μετηνέχθησαν οί πρόσφατοι

νεκροί δια το άδιάλυτον δεν στηρίζεται δεόντως. ~Αν ηλήθευε τοϋτο θα είχομεν
έντος των λαρνάκων άγγεϊα, τα όποια είς σημαντικον άριθμον τούλάχιστον θα
ήσαν έκ τών νεωτάτων, άλλ' έπειδη τούτο, ώς θα ίδωμεν κατωτέρω, δεν συμβαί
νει, το άσφαλέστερον είναι να δεχθωμεν, δτι αί λάρνακες αύται μετεφέρθησαν
άκέραιαι, διότι κατα τΎ]ν έκταφήν των έν Δήλ<ρ διετηρουντο όπωσδήποτε, έπειδη
δf.ν εΙχον παραμείνει έπί μακρον χρόνον ύπο την γην. τα μολύβδινα έλάσματα
είναι φροντίδες των συγγενων, οϊτινες βεβαίως δεν άφηκαν μόνους τους Άθη-

ναίους είς την σκληράν των αύτην έπιχείρησιν άλλ' ένήργησαν παν το δυνατόν,
ιϊ)στε να διαταραχθϋ όλιγώτερον ή ήσυχία των οίκείων νεκρων. Τοιαύτας ένδεί
ξεις της παρουσίας των συγγενων εχομεν και αλλας πολλάς. Έκ τού φύλλου

a

παραλαμβάνομεν:

.. Προς

Α των λαρνάκων έν μικρ(i άπ' αύτών άποστάσει εύρέθη έν τφ στρώ

ματι των δστων άμφορευς έρυθρόμορφος εύμεγέθης περιέχων όστά έν πρισματώ
δει κενιρ άπηρτισμένφ έκ τριών πλακών, δμοίων ταίς τα όστα περιεχούσας, καθέ
τως τεθειμένων και τετάρτης έπικειμένης αύτων. Ή μία των τριων καθέτων πλα
κών, κεκλιμένη μικρον καί πιέζουσα τού άμφορέως την κοιλίαν έπήνεγκεν αύτφ
όπην εύμεγέθη».
Δια τού

r

της είκ.

2

σημειοϋται ό τόπος τοϋ τάφου, έν Φ ύπηρχεν ό αναφε-
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ρόμενος άμφορεύς η πελίκη, όπως συνήθως λέγεται το τοιοϋτον σχημα (είκ.

4).

ΕΙναι πλήρης όστων λευκαζόντων νεκροίι καέντος. Έπί της κυρίας όψεως εΙκονί

ζονται δύο εφη60ι, ό πρωτος άνέχων ο[νηρον άμφορέα καί. ύψών χροχόην, διευ
θύνεται χάριν της σπονδης προς τον δεξια βωμόν, ό δεύτερος αύλεί. 'Όπισθεν δύο
άθλίως ε[ργασμένοι μανδυοφόροι εφη60ι. 'Άν κρίνωμεν έκ της καλυτέρας είκόνος,

το άγγείον θα εγινε κατα την δεκαετίαν

450- 440,

το όποίον φυσικα δεν άποκλείει

το να έχρησιμοποιήθη είς την ταφην καί
μικρον προ τοϋ

425.

Άλλ' δπερ ήμας έν

ταύθα κυρίως ένδιαφέρει εΙναι ή μεγάλη
κυκλικη όπή, ήτις κατα τόν Σταυρόπουλον
προηλθεν έκ της πιέσεως της μιας έκ τών
τριων πλακων τού τάφου. Τούτο είναι έν
τελώς άδύνατον. Ή όπη εΙναι άκριβως κυ·
κλικη με διάμετρον

0,074

μ. καί. εχει γίνει

δι' όξέος έργαλείου μετα την οπτησιν, διευ~
θυνομένου λοξώς προς το έσωτερικόν. Ή
τεχνικη τρύπα ένθυμίζει άρα το γνωστον
εθιμον της νεκρολατρείας, το όποίον έπραγ

ματεύθη έπαρκώς ό κ.

r.

ΟΙκονόμος είς

τήν εγκριτον διατριβήν του:
πιιω

De profLIsioreceptaculis sepulcralibus. Πολλάκις

έπεδίωκον οί παλαιοί τήν δι' άσφαλών μέ

σων άκώλυτον είσροήν των άπαραιτήτων ΕΙ,..

4.

Πελt,.., τον τάφου

r

της ,... 6ιieι:rεως.

χοών είς τόν διψώντα αυτας νεκρόν. Κατα
τήν πρώτην ένταφίασιν έν Δήλφ δεν θα ελειπεν δ πήλινος η ξύλινος σωλήν, δι' ού

θα μετα6ι6άζοντο τα προσφερόμενα μέχρι των κάτω λειψάνων, άλλα κατα την είς
'Ρήνειαν μεταφοραν καΙ νέαν ένταφίασιν ή δλη έξάρτησις δεν διετηρήθη λεπτο

μερώς. Οί προσήκοντες έφρόντισαν να μεταφέρωσι τους άρχικους λίθους του
τάφου, διότι κατα τήν μαρτυρίαν του Σταυροπούλου αί τρεις καθέτως τοποθετη
θείσαι πλάκες του τριγωνικου κενου ήσαν δμοιαι πρός τας περιεχούσας όστα
πλάκας, τών όχετοειδών δηλαδή ταφών, α'ίτινες δεν ήσαν κοινοί τού τόπου λίθοι
άλλ' άρχικως προήρχοντο έξ "Άνδρου η Τήνου καΙ εΙχον χρησιμοποιηθη άρα κατα
την πρώτην ένταφίασιν. ΤΟ μόνον, το δποϊον παρέλειψαν, ητο ή συσκευή της
έγχύσεως των χοων, πράγμα, δπερ ίσως καί είς τον άρχικον τάφον της Δήλου

εΙχε με την πάροδον τού χρόνου παραμεληθη. Παρομοίας Ιδιαιτέρας φροντίδας
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των συγγενων βλέπομεν προκειμένου και π~ρι αλλων τάφων εντΌς τού περικλεί
στου χώρου εκ νέου Ιδρυθέντων. Εις το 'αυτΌ φύλλον 3 αναγινώσκομεν:
,,'Ιδbα μνημονευτέος ό παιδικος τάφος Α (μΙ1κους εσωτερικως'] ,08, πλ. 0,50,
ϋψ. 0,44) ούτινος αΙ 4 πλευραι και ό π~θμ:ην Ι1σαν εκ μιας πλακΌς γρανίτου, τΌ
δε κάλυμμα ε~ πλειόνων. ΤΟ έδαφος, εφ' ού κατεσκεύ!χστο ήν μικρον ύψηλότερον
τού των λαρνακων. Περιείχε χωμα ολίγιστον λευκόν, τον σκελετον ηφανισμένον,

l1λους δε σιδηρούς ευμεγέθεις αναλόγους

J,

λείψανα της ξυλίνης λάρνακος, εν

ti

δυνατον να μετηνέχθιι ό νεκρος εκ Δήλo~. r:ι;εριείχε πολλα σχετικ~ς κτερίl!ματα».

"Ώσαύτως της αυτης εποχτις καΙ δι' όμοιων πλακο)ν κατεσκευασμένος, αλλα
πτωχός, ιΊν ό τάφος Β. τας πλάκας τούτου εύρον εστηριγμένας έξωθεν τεμαχίοις
η;ωρίνων λαρνάκων. Και αλλοι τάφοι των αυτων χρόνων πτωχοι εύρέθησαν κατα
τον τόπον τούτον τού περιβόλου».
Έκ τού γεγονόνος, δτι ό τάφος Β ύπεστηρίχθη

εξωτερικως δια τεμαχίων

λαρνάκων, άποβαίνει πρόδη/ων, δτι δεν πρόκειται περι ταφης γενομένης μετα το

425 κατα τον τόπον τούτον, αλλα περι εργασίας συγχρόνου προς την κάθαρσιν.
Το αυτο ισχύει και ως προς τον Α τάφον, τού οποίου οχι μόνον ή ξυλίνη λάρναξ
αλλα και αl εκ γρανίτου πλάκες ησαν συστατικα τού εν Δήλω αρχικού τάφου και
μετεφέρθησαν τότε είς 'Ρήνειαν δχι βέοαια ανευ της φροντίδος των συγγενων.

Πολυ δύσκολον είναι να δεχθωμεν, δτι ΟΙ κατα το μέρος τούτο το περιβόλου (ίδε
εΙκ.. 2) τάφοι ίδρύθησαν είς- χρόνους νεωτέρους τού

425.

ΑΙ -'νεώτεραι ταφαι .δια

κρίνονται σαφως εκ τού τόπου και τού τρόπου καθ' ον ωρύχθησαν. Ώς ε'ίδομεν, ή
λάρναξ

25 - εχε~

ίδιάζουσαν θ.έσιν και κατ α το. δυτικον ΤGύτο πέρας ΤGύ βόθρου

έχουν σκαφη είς βάθος και επ' ευθείας γραμμης καθέτου προς τας εκ.ατέρωθεν

πλευρας tού περιΟόλου αλλοι τάφοι,' ο'ίτινες βεοαίως εΙναι υστεροι των χρόνων
'τού κοινού ενταφιασμού. Έπειδη ό χωρος ενταύθα ήτο ελεύθερος καθαρμάτων

ητο ανάγκη οΙ νέσι τάφόι να ανορυχθωσιν είς βάθος, δύο δε σχετικα επιμήκη
βαθύσματα διατηρούνται εισέτι επι τόπου. Έαν ύποτεθη δτι και οΙ τάφοι Α, Β, Γ
'ίδρύθησαν μετα το

425

(πραγμα κατ' αρχην ατοπον, επειδη καθόλου δεν θα ήτο

επιτετραμμένη νέα διαταραχη τού ,:,οινοταφίου) φυσικώτερον Ί'ιτο να περιμένωμεν
οί νέοι νεκροι να τοποθετηθωσιν εις διάφορον βάθος. Είναι αρα αναμφισβήτη

τον, δτι ουδεμία νεωτ.έρα ταφη επηκολΟύθ.ησε μετα το κλείσιμον τού βόθρου της
-καθάQ6Εως. Ό ffiφtθως καθωρισμένος χωρος iιτο πολυ γνωστος εις τους Δηλίους
.' 'ΓΟΙQί!τOL ή/.".ι σ~ν"λέχθ_ησ~:I, ε1·όλφ 16 .καΙ β~βαιQτg,,~. ανTικoυ~ εις τΤμl- ξυλίνην λάρνακα, διότι μερι'
κο. εκ τούτων διατηι.ιουν συνδεδεμένα εκ της σκωρίας και φανερ" τεμάχια ξύλου. 'Ίσως....,Ιδικός τις .οα ηδύ·
νατο να βεβαιώση αν το ξύλον ,ιτο κυπαρίσσινον, σπως μαρτυρεϊ: ό Θουκυδ. εν Β,

34, 3

περ' τών εν

ναις λαρνάκων και ό Σχολ. δικαιολογεί ,δια το ασηπτον ε{να". Πρβλ. Θεόφρ. φυτ. tOI. Ε,
ΗΝ,

xvr. 212.
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'Η κάθαρσις

19R

1110; Μιλου καί 'ιό εϋοημα τοίί Σ~αUQοltοuλοu

(ος δημόσιος επιφανης τάφος και παρέμεινε καθ' δλην την 'Αρχαιότητα άδια
τό.ρακτος.

ΤΟ 'σημαντικον τούτο γεγονος βεβαιώνεται έπιπλέον καί κατ' άλλον τρόπον.
Ένώ εντος τού περιβόλου

ούδεμία ίσχυρό. ένδειξις νεωτέρας ταφης ύπάρχει,

πολυάριθμοι εΙναι αΙ ταφαΙ αΙ γενόμεναι εγγύτατα η μικρον άπωτέρω τών εξωτε

ρικών πλευρών τού βόθρου καΙ προερχόμεναι εξ δλων των μετα το

χρόνων.

425

'Αρκετούς τοιούτους τάφους «τών αύτών και νεωτέρων χρόνων καί τινας των

ρωμα'ίκων» περιγράφει λεπτομερώς ό Σταυρόπουλος ώς εύρεθέντας εγγύτατα η
μικρον προς τα εξω τού δυτικου πέρατος. Κατα την άνασκαφην τού

1924

εύρέθη,

ώς είδομεν, κατα την Ν πλευραν ή λάρναξ της εΙκ.

3

τάφος. Ή παλαιοτέρα ταφ11 έγινε εύθυς μετό. το

(τα ευρεθέντα άγγεία, μικρο.

425

χρησιμοποιηθείσα δΙς ώς

αγάνωτος υδρία και κύλιξ με εγ

χάρακτα ροπαλωτα κοσμήματα
εΙς το εσωτερικόν, είκ.

5,

δύναν

ται να προέρχωνται καΙ εκ πα
λαιοτέρων χρόνων) ενιJ} ή ύστε

ρωτέρα 11κολούθησεν εΙς άγνώστους μεταγενεστέρους χρόνους

:<:Ικ. 5.

χρησιμοποιηθέντοςπρος τούτο
τού άνω μέρους της λάρνακος ι, Κατα την αύτην πλευραν έσημειώθησαν τότε

G

αλλαι ταφαί, εξ ών μία δια το μέτριον γάνωμα τών μικρών αγγείων μόλις δύνα
ται να άνέλθl1 είς τον

40"

αΙώνα, άλλη δε άποτελεσθείσα

εκ τοίχων εσωτερικώς

κονιαθέντων άνήκει ώρισμένως είς την έλληνιστι:,iιν Τι καΙ ρωμα'ίκην έποχήν.

Πληθος επίσης τάφων ανοιχθέντων ώς έπί το πολύ ύπο τυμβωρύχων και εν
μέρει υπο τού Σταυροπούλου φαίνεται καΙ κατα την βορείαν πλευράν, το δε σπου
δαιότερον, πολλοΙ εΙναι καΙ οΙ τοίχοι, μάλισ.τα κατα την Ν καΙ Α πλευράν, οίτινες
ανήκουν είτε εΙς περιβόλους οίκογενειακών νεκροταφείων είτε καΙ εΙς οίκήματα
καΙ μαρτυρούν περΙ τής ζωηράς καΙ συνεχούς δράσεως είς κατασκευας των Δηλίων

περΙ το πάντοτε άθικτον παραμείναν κοινοτάφιον.
Ή άδιάλειπt'Oς αύτη εύσέ6εια τών Δηλίων προς τους παλαιους 'ιδιαιτέρως

δεινοπαθήσαντας

νεκρους εσχε δι' ήμάς έξαιρέτως

εύτυχη άποτελέσματα. "Όχι

μόνον εξησφαλίσθη ή σχετικη ακεραιότης καΙ προ πάντων ή γνησιότης τού συνό
λου, άλλ' εχομεν άκόμη καΙ αρκούντως σαφή είκόνα τού τρόπου της αναιρέσεως

τω'ν θηκών καΙ ιδίως τού νέου ενταφιασμοϋ έπι της άκτ/ς της 'Ρηνείας.

ι ΕΙς τό αύ~o μικρόν βάθος της νεωτέοας ταφής εύρέθη πτράδραχμον ΆGηναϊκσν με όνομα αρχον.

(ος, Kόϊν~oς Χαρμόστρατος

APXAIOAorIKoN

= S\'oronos, Les monaies d' Athenes

ΔΕΛ'fΙΟΝ

ρ1.

'13, 9 -10.

1929
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'Ως γνωστόν, ό κλασσικός τόπος περΙ της καθάρσεως εΙναι το παρά Θουκ. Γ,

104.:

Ί'ού δ' αύωϋ χειμώ)'ος (δηλ.

426/5)

καί Δήλω. έκάδηραν Άt?ηl'αίΌι κατά χρη

σμ,n' δ~ί τινα. έκά{}ηρε μέ)· Υάρ και Πεισίοτρατος δ τύρω')'ος πρότερο)' αύτψ', (Ήροδ.
Α,

64)

ούχ απασ«1' άλλ' όσον άπό του ίερού έφεωρατο nϊς )·ήσου· τότε δέ πάσα έκα{}άρ{Ιη

τοιιΡδε τρόπφ.
πό1'

neOemOl'

{}fjxat

δσαι ήσα1' ιών τε{)}'εώτων έν Δήλο/, πάσας &1·είλω'. καί τό λοι

μήτε έ1'απο{}ηίσκειν

bi'

Λι}λφ μήΤΕ έντίκτειν, άλλΟ είς τή1' 'Ρή1'ειαν δια

κομίζεο{}aι. την άληθη αίτίαν καί τόν κύριον σκοπόν τού σημαντικοϋ γεγονότος
της καθάρσεως δεν κατενόησαν πάντοτε όρθώς, δ δε λόγος της παρερμηνείας εΙναι
ή άοριστία της εκφράσεως: κατα δή τινα χρησμόν ι, Ώς έαν είμεθα ύποχρεωμένοι

να κρίνω μεν το γεγονος της καθάρσεως άσχέτως προς την προηγηθεϊσαν ίστορίαν
και ώς έαν δ Θουκυδίδης δεν άνέφερε τίποτε είς το έξης. 'Αλλ' έκ τού Ε,
θάνομεν, δτι .,και εν

ltl

έκεχειρί~

(422

1

μαν

π. Χ.) Δηλίους ΆiJ.ψαίοι άl'Ιοτηοαν έκ τής

Δήλου, 1ίΥησάμενοι κατά παλαιάν ΤΙ1'α αί'ιίαν ού κα{}αρούς 01'τας ίερώσδαι

. .. ».

Ύπηρχε λοιπον κάποια παλαια αίτία, δια την όποίαν οί Δήλιnι δεν έθεωρoί"rντo
είς τας Άθήνας καθαροί και άξιοι έπομένως να έχουν την ίερωσύνην τού μεγά.
λου κοινού θεού τών 'Ιώνων καί Άθηναίων, ή παλαια δε αύτη αίτία άδύνατον
εΙναι να μη συμφωνΏ πρός τόν μνημονευθέντα χρησμόν, δστις δεν καθορίζεται
ακριΒέστερον και δια τούτο πρέπει να θεωρηθίΊ παλαιος και έποχης άδήλου.
ΒεΒαίως ό φερόμενος χρησμος και ή θρυλουμ(-νη παλαια αίτία εΙναι δύσκολον να
δι%αιολογήσουν την επίμονον και αμείλικτον έπιχείρησιν τών 'Αθηναίων, άλλ' ή
ίστορία του μεγάλου λοιμού, ώς την έκθέτει ό Θουκυδίδης, διαφωτίζει πλήρως τα
πράγματα. Δεν εΙχε παρέλθει είσέτι ή φοΒερα επιδημία έντελώς, δτε οΙ Άθηναίοι

χατα τας άρχας του χειμιονος τού 426/5 έπεχείρησαν την χάθαρσιν, διότι άπο toii
προηγηθέντος έτους εΙναι γνωστον (Γ, 87). δτι ή νόσος μετά τινα ϋφεσιν «το δεύ
τερον επέπεσε τοίς Άθηναίοις» και διήρκεσε 4:0ύκ έλασσον ενιαυτού». Άλλά και

άν άκόμη ύποτεθfl, δτι εΙχεν ήδη παρέλθει το κακόν, εΙναι εν τούτοις βέβαιον, ότι
ό λαος τών Άθηνών διετέλει ύπσ την εντύπωσιν τού φοβερού θανατικού, πώς δε
ήρμήνευε την επιδημίαν γνωρίζομεν έπακριΒως εκ των μακρών περιγραφών τού

Ιστορικού (Β,

54).

Κατα την εκρηξιν της νόσου ένεθυμήθησαν εiς τας 'Αθήνας

παλαιον χρησμον προλέγοντα την σύγχρονον έμφάνισιν τού λοιμού και τού πολέ
μου, χαί είς χρηστήριον προς τούς Λακεδαιμονίους δαύτος θεος των Δελφων
ύπεσχέθη είς ~ύτoiις την νίκην και την βοήθειάν του. Ί-Ι βοήθεια συνίστατο είς το
γεγονός, δτι την μηνιν ό θεος έστρεψε κατα των Άθηναίων, αφού ή νόσος έξερι Παλαιόι!οοι φιλόλογοι άπέδιδον ειρωνικίιν σημασίαν 3ίι;:

1892

καί ό

Nilsson

έν

Gnech. Peste, 149,

χαρακτ/ρίζεl

10

δή, πρβλ.

T1Juk. CΙassen - SιeuΡ εκδ.

τήν πραξιν ταύιην των Άθηναίων άπέναγn των

Δηλίων &ιι;: όμοίαν κατά τήν σκληQότ/τα πρός τάς γινομέναι; διά τήι; ,θQησκείας, οιαν αίίtη uπηρεtεΤ τήν
πολlτικιΊν.
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Ή κάθαρσις της Δήλου και το ευρημα του Σταυροπούλου

ράγη κατ' εξοχην εις τας Άθήνας, ελάχιστα δε η αναξίως λόγου επείραξε την

Πελοπόννησον. Πώς είναι λοιπον δυνατον να μη συνηπτεν ή λα"ίκη κοινη γνώμη
εις τας Άθήνας τον παλαιον χρησμον περΙ της άνάγκης της καθάρσεως της Δήλου
προς την τόσον εμφανώς επιδειχθείσαν δυσμένειαν τού θεού; Βέοαια ό Θουκυδί

δης δεν άναφέρει ρητώς την γενομένην συσχέτισιν, άλλ' είναι προφανές, δη την
θεωρεί αυτονόητον. Δια τούτο εκθέτει ευθυς μετα τον περΙ καθάρσεως λόγον, πως
οΙ Άθηναίοι άνενέωσαν την παλαιαν πανήγυριν τών 'Ιώνων εγκαταστήσαντες
τότε πρώτον την πεντετηρίδα καΙ πλουτίσαντες την έορτην με Ιπποδρομίας καΙ

πάσαν λαμπρότητα. Πάντα ταύτα ήσαν μέσα θεραπείας και εξιλεώσεως τού εξωρ
γισμένου θεού καΙ θα iΊσαν άκατανόητα, αν συνέΌαινον μόνον σύμφωνα με κάποιον
μεμονωμένον παλαιον χρησμόν. 'Άλλως ό Διόδωρος αναφέρει ρητώς Ο,τι ό Θoυ~ι.
ώς ευνόητον αποσιωπq., ΧΠ,

58 : ...

ο[ δ' Ά{}ηναί,οι διά τήν ύπερβολήν τής νόσου

τάς αίτίας τής συμφοράς επί τό {}είΟ1' ά1'έπεμΠΟΥ, διό καί κατά ΤΙl'α χρησμόl' εκά{}η
ρωl τήl' l'ήσοl' Δήλον'Απόλλω1'Ι μεν ουσαν ίεράν, δOΚOυσαl' δε μεμιάν{}αι διά το τους

τελευτηκότας εν αυτfj τε{}άφ{}αι' άνασκάψωιτες 01Ίν κ.τ.λ. Έκτος τούτων γνωρίζομεν

καλώς, οτι εις τας Άθήνας επεκράτει τότε ή πολιτικη μερις του κατα Θουκ. τφ
{}ειασμφ προσκειμένου Ν ικίου, οστις φυσικον είναι να υπεστήριζεν εντόνως την

λα"ίκην γνώμην και ήγήθη, άγνωστον πότε άκριΌώς αλλα πάντως μετ' ολίγον, της
λαμπράς θεωρίας, ην έστειλαν οΙ Άθηναίοι προς τον εν Δήλφ θεον ώς επίλογον
μεγαλειώδη της σπουδαίας προσπαθείας της εξευμενίσεως1.

Είναι άρα φανερόν, στι οΙ 'Αθηναίοι προέΌησαν εις το ριζικον μέτρον της
μεγάλης καθάρσεως δια λόγους θρησ)ιευτικους σπουδαιοτάτους και ουδέποτε χάριν
πολιτικης επικρατήσεως, την όποίαν άλλως είχον επι του επιφανούς Ιερού τών

νησιωτών

2.

~Eπειτα δεν πρέπει να αγνοήσωμεν την παράδοσιν. Έκτος τού επι

Πεισιστράτου γενομένου μερικού καθαρμού έχομεν τον παλαιότατον, «τον μέγαν
καθαρμόν», τον γενόμενον υπο του ήμιμυθικού Έπιμενίδου 3. Μετα τα γεγονότα
τού

425

καΙ

422

μανθάνομεν παρα του ρήτορος Αισχίνου 4 πεΡI νόσου εν Δήλφ

προξενηθείσης εκ κρυφίας ταφης. Άλλα και καθ' σλην την Άρχαιότητα

5

διετη

ρήθη εις το έξης, ~tαι σταν ακόμη οΙ 'Αθηναίοι έχασαν την κυριότητα επι της

νήσου, άπαράοατος ό σκληρος δια τους Δηλίους νόμος να γεννωνται και αποθνΌ
σκουν μόνον εΙς την άπέναντι νησον. Κανονικώς, γνωρίζομεν εκ τών επιγραφών,

J Πλουτ. Νικ. 3.
, Ήδη έπί του ετους 434/3, IG, Ι, 283, γνωρίζομεν τούς Άθηναίους επιμε},ουμένους τα χρήματα του

Ιερού. Πρβλ.

Busolt, Griech. Geschichte,

ΙΙΙ"

1080.

, Πλουτ. Έπτα σοφ. συμπ., 158. Rohde, PS)'c1:1e, 11,97, 3.
• ΑΙσχ. ΙΙ, 144.
, Πρβλ. Roussel, Delos, οοΙ Ath. 207.
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δη το ίερον επρεπε να καθαίρεται καθ' έκάσtην νουμηνίαν. Έκ τού Στράβωνος

(Χ, 486) άκόμη εΙναι γνωστόν, δτι έκτός των άλλων ώς άνωτέρω απαγορεύσεων

δεν έπετρέπετο να τρέφουν είς tiJv Δηλον κύνας. Του ζΦου συνήθης 'ίτο ή χρήσις
ώς καθάρματος ι και τούτου ενεκα μετεβιβάσθη ή ίδιότης τού έναγοϋς καΙ είς το

δλον εΙδος. Ούτε εΙναι παράδοξον. δτι είς την ίεραν νησον τού Άπόλλωνος έλαμ
βάνοντο τόσαι προφυλάξεις, όπως δεν εΙναι άνεξήγητον, δτι έντος τού ίεροϋ τής
Έπιδαύρου άπηγορεύετο έπίσης ή ταφη καΙ ό τοκετός. Διότι ό συνήθως όνομαζό
μενος κατα πηγας μεταγενεστέρας φωτοβόλος θεος άρχικως καΙ ούσιωδως 1)ΤΟ ό

φοβερος θεος τού λοιμοϋ, εστελλε τον θάνατόν οΙς άΥανοίς βελέεσσι καί έξευμενι
ζόμενος ήτο άποτρόπαιος, άλεξίκακος και ίατρός, άκριβώς δπως ό συνδεθεΙς μετ'

αύτοϋ δια τον παρόμοιον χαρακτηρα Άσκληπιος άρχικώς ητο θεος του θανάτου
και άπο της έτέρας πλευράς ό κατ' έξοχην θεραπευτής. <Όταν καθολικη και έδραία
ήτο ή πίστις, δτι ενεκα τών μιασμάτων εξοργίζεται ό μέγας nίιθιος καΙ στέλλει
τον λοιμόν, ούδεμία έπιτρέπεται άπορία δια τα έκτακτα ριζικα μέτρα, είς α προέ

βησαν οί 'Αθηναίοι τον χειμωνα του 426/5 π. Χ.
'Άλλως εΙς την Άθηναίκην ίστορίαν δεν εΙναι μοναδικον το γεγονος της
έξορύξεως ταφών καΙ μεταφοράς αύτών είς άλλον τόπον. ΕΙναι γνωσταΙ αί άγη
λασίαι κατα τού γένους των Άλκμεωνιδών, ή παλαιοτέρα, καθ' ην εκάθηρε την

πόλιν ό Έπιμενίδης (Άριστ. Άθην. πολ. ι) καΙ ή νεωτέρα ή ύποκινηθείσα ύπο

τού βασιλέως της Σπάρτης Κλεομένους (Θουκ. Α, 126, 12). Κατα ταύτας, έπειδη
ό πολιτικος ανταγωνισμος των φατριων άπετέλει την κυρίαν αΙτίαν της ένεργείας,

πιθανώτατον εΙναι, ότι ή εύλά6εια προς τους νεκρους δεν ήτο καΙ ;όσον μεγάλη,
άν καΙ περΙ τούτου δεν έχομεν ρητην μαρτυρίαν 2. Τούλάχιστον ή φρασεολογία

π.ροκειμένου περΙ της καθάρσεως της Δήλου εΙναι ίκανως διαφορετική. ΚαΙ εΙς το
άνωτέρω παρατεθεν χωρίον και εΙς το προοίμιον ό Θουκυδίδης ρητως άναφέρει,

ότι άνπρέθησαν αί θηκαι πασαι των νεκρων, πράγμα που σημαίνει, ότι δεν έδόθη
μόνον προσοχη εΙς τα άστα των νεκρων, άλλα καΙ εΙς τας λιθίνας

11

ξυλίνας κατα

σχευάς, τας περιεχούσας αύτους καΙ τα κτερίσματά των. Πάντα ταύτα ιισαν πράγ
ματα μιαρα καΙ επρεπε δια τον σκοπον της καθάρσεως να έκ6ληθώσιν εκ της
νήσου. άλλ' εΙναι συγχρόνως άπαραγνώριστον,

ότι τούτο έσ-IΊμαινε καΙ κάποιαν

εύλάβειαν πρός τους νεχρους καΙ τους έπιζωντας συγγενείς των. Οί τελευταίοι, ώ;

είδομεν, δεν εμειναν άνάλγητοι και τα μολύβδινα ελάσματα, δι' ων εστερε(οθησα\,
α( άποσαθρωμέναι πώριναι λάρνακες, ή μεταφορα της ξυλίνης 01Ίκης καΙ τοποθέ
τησις έντος των αίηων πλακών εκ γρανίτου του τάφου Β ώς καΙ πολυειδijς άλλη
,
;
χ.τ-λ. χαί

nλoUf. Ζηf. 'Ρωμ.

68. Ή είδική δικαιολογία παnά (;rιΨjJe, Reli~ioJlsJ.:"' 26~. \ί φαίνεfα, περιττ'ι.
nkOUf. ΉΟικ. 54!) Α, ... {υς Άθ'Ίνησι {ών έΙ'αΥι"ν σωμάfων ί.ίψεις Κ'lί νεκρώl' έξορισμοι';
θ01l>l. Α, 126, 12 ... ιούς τε ζΙΙ)\'tα.. έλαύνοηες καί τά τών ΗΗΙ'ιώfων "στά άνελόνΗς έ!έ6αλον.

Ι1ρσλ.
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σημαίνουν την μέριμναν αυτιJ)ν

ύπερ τών οίκείων νεκρών, Είς Τ11ν αύτην συνεργασίαν όφείλεται και ή κατασκευη
έντος τοϋ χώρου τοϋ κοινοταφίου έκ πλακών Τήνου

11

'''Άνδρου τών μακρών υχε~

τοειδών τάφων, ο'ίτινες διιιροϋντο εΙς μικρα ορθογώνια διαμερίσματα και 1Ίσαν
ένίοτε έπάλληλοι. Φαίνεται, δτι οί τάφοι ουτοι δεν ησαν πρόχειρα μόνον κατα

σκευάσματα, χρήσιμα δια την άπόθεσιν τοϋ περιεχομένου πολλών ταφών, άλλ' στι
έγένοντο κατα μίμησιν τών άρχικών τάφων τής Δήλου. Διότι, ώς μοϋ άνέπτυξεν ό

κ. Πίπας, κατα το έκτεταμένον νεκροταφείον της 'Ρηνείας ό Σταυρόπουλος άνέ
σκαψε και τάφους τοιούτους στενους και μάκρους όριζομένους μόνον δια κοινών
πλακών καθέτων και περιέχοντας τα όστα πλειόνων νεκρών καέντων. Έν τούτοις
πάνιοτε αί φροντίδες τής άνασυγκροτήσεως τών τάφων δεν 'ήτο δυνατον να 'ήσαν
άποτελεσματικαί. Έαν αί πώριναι λάρνακες εΙχον καταθρυμματισθη, μετέφερον τότε
κατα σωρους τα τεμάχιά των ή έαν ώς ξύλινα ι εΙχον έξαφανισθη

11 δεν ύπήρχον

έξ άρχης, ή συλλογη περιωρίζετο είς τα όστα, τα κτερίσματα καί τα πέριξ χώματα,

τα όποία 'ήτο δυνατον να περιέχουν συνrρίμματα. Προς τας άναγκαίας δε ταύτας
προϋποθέσεις

συμφωνούν έντελώς

αί παρατηρήσεις

τού Σταυροπούλου,

διότι

εύρέθησαν έκτός τών άκεραίων καί πολυάριθμα συντρίμματα λαρνάκων, όλίγιστα
άκέραια άγγεία και πληθος μέγα οστράκων άνάμεικτον μετα όστών έντος των
χωμάτων." Αξιον προσοχης εΙναι προς τούτοις το κατώτατον άδιατάρακτον στρώμα,
δπερ έκάλυπτε πανταχού τον χώρον έκτος τών τάφων και έσκεπάζετο δια πλακών.

Αί καλύπτουσαι

πλάκες εΙναι δυνατον να έπανελαμβάνοντο

και υπεράνω tO'il

άνωτέρου στρώματος, να έξηφανίσθησαν δε κατόπιν της μνημονευθείσης φθοράς
τής έπιφανείας. Άλλ' δμως ή σύστασις τοϋ κατωτάτου στρώματος εχει τοϋτο το
Ιδιαίτερον, δτι ητο βάθους μεγίστου

16

έκατ. μόνον κατ' άντίθεσιν προς το ύπε

ράνω ήμίσεος περίπου μέτρου στρώμα και έκτος έλαχίστου χώματος και αμμου
περιείχε κατ' έξοχην πολλα όστά, σύμπηκτα, <'όστε να άπομακρύνωνται κατα την
άνασκαφην είς σχήματα μεγάλων πλακούντων ι και άρκετον πληθος οστράκων.

Μήπως το στρώμα τούτο περιείχε τα πράγματα της έπι Πεισιστράτου καθάρσεως;
Ή μερικη αύτη κάθαρσις έγινε μετα το

543,

την άρχην τού τυράννου και πρό τού

ετους τού θανάτου αύτοϋ, εΙναι δε άδύ

527

έτος τής τελευταίας έπανόδου είς

νατον να ήγνόουν τον τόπον της άποθέσεως τών καθαρμάτων κατα το

425, οτε μεγί~

στη ~τo ή άνησυχία δια την άπομάκρυνσιν άπο της νήσου οίουδήποτε γειτονικού
προς το ίερον

11

μακρυνοϋ μιάσματος. Κατα πασαν άρα πιθανότητα μετεφέρθησαν

είς τον αύτον χώρον και τα πεισιστράτεια, άφού μάλιστα ή έπίμονος ερευνα τού

,

Παρά

toii

κ. Πολυκαντριώτη έμαθον, οτι μίαν τοιαύτην μεγάλην .πήτταν άπο κόκκαλα. συοκευά·

σας δ ΣταυQόπουιι.ος εΙχεν άποστείλει ΠQος τον Κλώνα Στέφανον ΠQος έ~έτασιν.
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Σταυροπούλου καθ' απασαν την άπέναντι άκτήν τής 'Ρηνείας ουδένα άλλον τόπον

αποθέσεως έπέτυχε (Πρακτικό 1899, 67). Ή διαφορετικη σύστασις τού κατωτά
του στρώματος ύποδεLκνύει το πράγμα. ΚαΙ το συμπέρασμα θα ήτο έντελώς

βέβαιον, άν κατα την περισυλλοΥην των όστράκων έχωρίζοντο τCι "πα την πλακό
στρωσιν ευρεθέντα καΙ δεν παρετηροϋντο μεταξiι αυτών έρυθρόμορφα.
Κατα ταύτα αί είδήσεις αί παρεχόμενα ι γενικώς έκ τού μεγάλου ευρήματος
όχι μόνον ανταΠΟΚΡLνονται ακριβώς είς τας περιγραφας των αρχαίων άλλα καΙ
συμπληρώνουν ταύτας σημαντικως. Δεν εγινε μόνον καθολική άναίρεσις τών
θηκών καθ' άπασαν την νησαν καΙ προσεκτικη συλλογη παντος συνανήκοντος
λίθου, θραύσματος, τέφρας

11

χώματoς~ άλλ' έδόθη καΙ κάθε προσοχη εΙς την κατα

τό δυνατόν άναπαράστασιν tGJV κατ' ίδίαν τάφων είς τον νέον κοινον βόθρον.
Ταύτα πάντα έχονν καλώς με την προϋπόθεσιν, ότι όντως το κοινοτάφιον της

'Ρηνείας είναι έργον του
ίσχυρών καΙ προφανών,

425 π. Χ. Ή ύπόθεσις βεΒαιώνεται ευκόλως έκ λόγων
δι' ούς άμέσως τότε, το φθινόπωρον τού 1898, έ..-τε(σθη δ

Σταυρόπουλος. Άλλα χάριν της άκριοείας και της είδικωτέρας έκτιμήσεως τού
εύρήματος πρέπει εστω με συντομίαν να έξετασθώσιν έδώ πρώτον μεν το Ιδιαίτε
ρον περιεχόμενον, καθόσον δια των σημειώσεων τού Σταυροπούλου εΙναι γνω
στόν, τών λαρνάκων καΙ τού τάφου Α έπειτα δε τα νεώτατα έκ τών έντος τού
άναμείκτου στρώματος εύρεθέντων άγγεLων.
"Εκ τών ίδιαιτέρων ταφών γνωστόν άκρι6ώς εΙναι το περιεχόμενον της έξω

τής σειράς λάρνακος

25

καΙ το τού παιδικοϋ τάφου Α. ΤΟ σημαντικώτcρoν καΙ

νεώτερον όλων κτέρισμα τής λάρνακος εΙναι μετρία το μέγεθος ύδΡLα με παρά
στασιν νεανίου χλαμυδοφόρου καταδιώκοντος κοράσιον, όμΟLα κατα τό σχημα καΙ
την τέχνην προς τας ύδρ(ας τών είκ. 1Ο καΙ 11 καΙ άνήκουσα είς τους περΙ το
440 π. Χ. χρόνους ένό) τα άρχαιότατα πράγματ~ εΙναι τρείς μικραΙ προτομαΙ
θεάς τής αυτής μήτρας, κατα την τέχνην άνήκουσαι είς τας άρχας τού αίώνος.

"Εαν ληφθϋ ύπ' όψιν, ότι ή χρησις τών μητρών παρετείνετο, καθως είναι εύλογον,
καΙ πέραν της έποχης των, καΙ πάλιν ή άπόστασις μεταξυ των άρχαιοτάτων καΙ
τού νεωτάτου τών κτερισμάτων δεν θα εΙναι μικροτέρα τών

20 - 30

έτών.•Αλλό.

τότε θα δεχθώμεν, οτι καΙ ή ύδρία εΙναι δυνατόν να εΙναι παλαιοτέρα τής ταφης
καΙ οτι τLπoτε δεν έμποδίζει να κατέλθωμεν μέχρι τού

425

η καΙ δλίγιστα έτη

μετ' αυτό, πράγμα το δποίον ύποδεικνύει ή όλως έξαιρετική τοποθέτησις τής λάρ
νακος έξω τής σειράς τών λoι..-τών-(εtκ.

2). "Οτι

άφίστανται άλλήλων χρονικώς τα

διάφορα εύρήματα έκάστης ταφής άποδεικνύεται μάλιστα με την έξέτασιν τού
πλουσίου περιεχομένου τού παιδικού τάφου Α. ΕΙς τας εtκ.

6

καΙ

7

έχομεν μερικα

έκ τών χαρακτηριστικών της χρονικης διαφοράς άντικειμένων. Ή μεγάλη πρo~
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Ή χάΕαρσι:; τΓς Δήλου χαί 'Ιό εi:ίρημα τον ΣταVQοπο1ίλοv

Ε<κω ..
'Εκ τον τάφου Α, πλή.. τής πeώηις

CieIO'reeit

6.

κόe'1ς, neοεeχομ&'1ς έκ τον

po{}eou

της κaOάeO'εως,

τομη της πεπλοφόρου μητρος θεάς, γνωστη πολλαχόθεν ι, δυσκόλως καταβαίνει

Είκ.

7.

Έκ τον παιδ.κον ~ι:ίφoιo Α.

μικρον μετα το

4RO, ένφ ή παραπλεύρως λευκη άνευ
425, διότι όμοιάζει έντελώς κατα το

γραφών λήκυθος είναι έγγύ

τατα προς το

σχήμα προς

, Pottier, Diphilos.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:21:49 EET - 3.88.4.124

4

άλλας ληκύ-
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8), εύρεθείσας κατα σημείωσιν του Σταυροπούλου παρα την μεγάλην

σειράν των λαρνάκων έπί του κατωτάτου στρώματος, έξ ών ή μόνη διατ/ροϋσα

γραφας όρθως άπεδόθη ύπο τοϋ

Buschor ι είς χρόνον έγγύτατον προς τήν κάθαρ

σιν. Ή παρα την μεγάλην προτομήν άκεραία κόρη με κεφαλήν κατά τι νεωτέραν

καΙ κορμον έξειλιγμένον, γνωστοϋ έκ του

ΕΙκ.

8.

είς την δεκαετίαν 470 -

6°u αίώνος τύπου 2, δύναται να άπoδoθίi

Ή πρώτη Ιξ άριaτερων μόνη διατηαεί yραφιί~.

60

περίπου. ΤΟ πλησίον σύντριμμα, προερχόμενον έκ τοϋ

άναμείχτου στρώματος, παρουσιάζει τον αύτόν κορμόν με διάφορον κεφαλή",
όμοία προς την όποίαν εύρεθείσα έντός τοϋ τάφου πιθανώτατα άνήκει είς το

κάτωθεν αυτης άπεικονιζόμενον μέρος κορμού (εΙΚ.
ανετον δεξιον σκέλος
λοιπας προτομας της

7). Δια το άρκετα προέχον
της κόρης θα κατα6ώμεν μέχρι τοϋ 435·430, ένφ δια τας
είκόνος είναι δυνατον να σταματήσωμε\' μέχρι τοίί 440 π. Χ.

Κατά ταίίτα το περιεχόμενον τοίί τάφου κινείται χρονολογικώς έντος περιόδου όχι
μικροτέρας τών

50

έτών καί το κατώτατον όριον πλησιάζει μεν προς το

425,

dλλ'

, Milncbener ]abrb. der bjld. Kunst τόμο 2 της νέας σειΙίΙα.;, τεϋχ. 3·4,33 εΙχ. 12.
, ΠΙίΙ6Ι. την μαOμαO(VΗν χόΙίΙην τη.; ΆΧΙίΙσπόλ.εως, Scbrader, Arcbaiscbe Marluorsbulpturen, 40
35 χαί ΆΙίΙΧ. ΔεΙτ. 192'2, 71, 73, Pottier. Diphilos, ΡΙ VII, 183.
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Ή κάθαρσις

tro;

Δήλο"

Ka.i

το

SUQIJIIOI

20'

το1 Στα"ροπούλ.ο"

εΙναι άδύνατον να όρισθη πόσον άκρι6ώς. Πολυ δε
όλιγώτερον δυνατον εΙναι να όρισθη δι' άριθμων το
έτος της ταφης, ώς έπεχείρησε να είίριι τοϋτο ό Σταυ
ρόπουλος με την ευφυα ύπόθεσιν, οτι έντος των λαρ
νάκων μετεφέρθησαν οί ένος η δύο έτών άδιάλυτοι
νεκροί.

ΤΟ περιεχόμενον εκαστης έκ τών λοιπών λαρ
νάκων δεν εΙναι άκριβως γνωστόν, μόνον κατεγρά

φησαν

31

άκέραια άγγεία ώς προερχόμενα θετικώς

έκ τούτων, έξ ών
κύλικες,

15

15

είναι μικρα άγγεία, σκύφοι Τι

ύδρίαι καί εΙς άμφορεύς. θα περιγρά

ψωμεν συντόμως μερικα έξ αυτών άπο6λέ.ποντες κυ
ρίως είς το χρονολογικον ζήτημα J. Ό (οραιος μέ

τριος τό μέγεθος, ύψ.Ο,225, άμφoρεiις (είκ.
κει δια τον «φειδιακΟν::.
έφιϊοου

-

9)

άνή

τύπον της κεφαλης τοϋ

μύτη μακρά) σιαγων βραχυτέρα

-

καΙ την

πλήρη έλευθερίαν τών πάντοτε λογικών κα"ι ψυχολο
γημένων κινήσεων εΙς τους χρόνους τού Παρθενώ
νος. ''Όχι διαφόρου btοχης, liς είπωμεν περι τό
είναι αί δύο ύδρίαι της εΙΚ.

10

(ϋψ.

0,227),

440,

ΕΕκ.

9.

Άμφοeεvς lκ λ&eνιικος.

παρουσιάζουσαι καΙ τούτο το τεχνι·,

•

El ... 10. Ύόelα. ε ....ών Aaeva .. rov.

κα/ς ένδιαφέρον, δτι έκτος μικρών διαφορών ώς προς την παράστασιν εΤναι κατα
ι Άς σημειωθϋ tvtOIuea, liτ~ ή δημοσιε"σις των ά.γγεlων της καθάρσεως ώς καί 1ξάντων των !v τω
ΜοιιοείCt.' της Δήλοιι άγγεiων, πλην των του 'Ηραίο", <1ιιμφ(~νως προς {ιΠΟΙΙΟΥικην ά.:ιόφασιν του 1924 μέλλέι
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΊΊΟΝ

1929
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Κ.

τα λσιπα όμοιόταται πρός άλλήλας
θης, ϋψ.

1.

1\.

Pωμαίo~

Δεν άφίσταται των αύτών χρόνων ή εύμεγέ

0,334, ωραία ϋδρία riiς εΙκ. 11. Ή καθημένη καί δεχομένη τα δώρα η

τας ύπηρεσίας των περί αύτήν νύμφη παρα την μεγαλυτέραν αυστηρότητα των
πτυχών χιτώνο; καί ί:ματίου δεν άπομακρύνεται πολυ άπα της Άρτέμιδος της

ΕΙκ.

11.

'Υδρία έκ λάρνακας.

ζφοφόρου. των δύο κυλίκων της είκ.

12, μέγ. μηκος 0,185 καί 0,195, το εσω

τερικον μόνον κοσμείται δι' έμπιέστων άνθεμCων καί έγχαράκτων άλλων κοσμη
μάτων. Τού τρόπου τούτου της κοσμήσεως εχομεν καί πολλά οστρακα εκ τoiί άνα
μείκτου στρώματος', άλλ' εΙναι άδύνατον να καθορισθη λεπτομερέστερον ό χρό-

νά γίνο αιtό κοινού ύπ,ο Έ~λήνων άQχαlολόΥων καί μελών της Γαλλlκης Σχολης είς τήν σειράν Πίς Ε::ι"ρΙο

ration de DeIos.

, ·On

οΙ παλαιοί άyyιιoπι..άσ~αι και άΥΥΙLοytJάφΟL δεν άπέσ~ιρyoν παρά τ/ν έκτε~αμένην πρωτοτυ

πiσ.ν και τόν βιομηχανικόν τρό;tον ~ών έπαναλήψεων ;tQ6,..

Vasenmalerei,

Ι1Ι,

446

καί καλυτερα καΙ περιεκτικώτερα

Hauser έν Furιwangler- Reicbhold, GrlcclI.
Pottler, Monuments Piot, xxrx, 189, Ι.
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Ή κάθαρσις της Δήλου καί το ευρημα του Σταυροπούλου

νος. ουτε εχει εύρεθη εισέτι, πότε εισάγεται ή τοιαύτη διακόσμησις. Πάντως αΙ
ιGύλικες και μάλιστα
άγγείων

1.

11

προς τα δεξια δεν είναι εκ τών πρώτων τοιούτου ειδους

Καιώς προς τον σκύφον της εΙκ.

13 με το ελαφρώς τοξοειδες περί

γραμμα μένομεν εις τιιν αυτην άΟεβαιότητα. Ύπάρχουν και δ.λλοι σκυφίσκοι ειG
τών λαρνάκων παρουσιάζοντες προς τούτοις και ισχυροτέραν κατα την βάσιν στέ-

Είκ.

12.

Κύλ"α;ς έκ των λα.ρνάΚα/ν.

νωσιν καμπυλωτήν. Τοιούτοι σκύφοι ύπάρχουν και μεταξυ τών εύρημάτων τού
πολυανδρίου τών Θεσπιέων, τού χρονολογουμένου ώς γνωστον με το

424

της εν

Δηλίφ μάχης 2.

ΤΟ πόρισμα της γενομένης επι τών ιδιαιτέρων ταφών ερεύνης συνοψίζεται

εις το άναντίλεκτον γεγονός, στι έκάσϊη τούτων ίδρύθη το πρώτον εν Δήλφ ιGατα
•

Περί του ζητήματος (δέ Κεραμόπουλον, Άποτυμπανισμός. 'Ότι ό

Zalln

άναφέρεται εtς το γεγονός,

στι τοιαυτα άγγεία μέ ουμπίεστα κοσμ'ιμο.τα εύρέθησαν μαζί μέ μελανόμορφα άγγεία εtς τάφον παρά την

Bologna δεν αποδεικνύει έπαρκώς τήν μεγάλην των αρχαιότητα, διότι προ6ληματι)ιος εΙναι ό χρόνος τών
μελανομόρφων τούτων.

,

Κατ' επίσκεψίν μου του Μουσείου τών Θηβών παρετ'ιρησα τοιούτους σκύφους μέ ελαφρώς καμπυ

λωτον περίγραμμα. 'Ως προς την μεγάλην κάτω στένωσιν του σκύφου του Φαλήρου συμφωνώ μετά του Κερα

μοπούλου! Άποτυμ"

f. α. οτι πρέπει νά αποδοΟfl εις τον Δ' αιώνα ~,αΙ όχι τον Ε', ώς ενόμισεν ό Πελεί,ίδης.
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το χρονικον διάστημα

450- 425.

Έντευθεν έννοοϋμεν προ πάντων, διατι εγινε

δυνατη ή άνασυγκρότησις των τάφων είς τον νέον χώρον καί ή μεταφορα. των

όπωσδήποτε άκεραίων διατηρηθεισων λαρνάκων. Άλi.: ύπoλείπετ~t να στερεώσω
μεν άκόμη τον σπουδαιότατον

ante quem

terminnm

καΊ. δι' άλλων ένδείξεων, αϊτι

νες χρονολογικώς εΙναι ηδη άλλοθεν ίκα
να/ς έστηριγμέναι.

Ειδομεν άνωτέρω, οτι δ

Buschor

έτο

ποθέτησε την γραπτήν λήκυθον είς χρό
νον πλησιέστατον προς το

ΕΙκ. 18. Ζκvφος εκ λά/?"ακος.

425.

ΕΙναι άλη-

θές, δτι έστήριξε την γνώμην του εl.ς τον
σημαντικσν λόγον, οτι το χρονικσν τουτο

όριον έθεώρησε δεδομένον, πράγμα το όποίον άκριβως ήμείς ένταϋθα θέλομεν να
άποδείξωμεν. Άλλ' άφ' έτέρου δ έπιφανης άγγειολόγος έfJεοαίωσε την αύτην έ.πο-

ΕΙ,..

14.

'Ε,. Υαμ,,.ον λέβψος τον βόθeοv της ,.αiMeΟ'~ως.

χην όρμηθεΙς έΚο της όμοιότητος των γραφών της ληκύθου προς εργα χρονολο
γούμενα περΙ το

430

και μικρσν μετ' αύτσ άλλων ληκυθογράφων, σπως εΙναι ό

όνομασθεΙς τεχνίτ/ς τών καλάμων ι. Άλλ' ή γραπτη λήκυθος δεν εΙνο.ι μοναδική.

Έπι της είΥ_ 14 εχομεν άπόσπασμα έκ των παραστάσεων μεγάλου γαμικού λέ6ηι

'AQl'

Δελτίον

1923, 117 -146.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:21:49 EET - 3.88.4.124

Ή κάθαι;ισις ti'ς Δήλο\} κα· τό ευρημα τοι

205

ΣtαUQοποuλοu

τος συγκροτηθέντος κατα μέγα μέρος έκ πολλών τεμαχίων. Μεταξυ δύο γυναικών
κάθηται μικρσν προς τα έμπρσς κλίνουσα το άνώτερον σώμα ή νύμφη, άνέχουσα
έπl. τού άριστερού μηρού κίστην. Πλουοία και θαυμαστΊι

~ίς εκφρασιν είναι ή

πτυχολογία καΙ. τού χιτώνος και τοϋ έπ' αύτοϋ Ιματίου. Κάθε πτυχη καΙ το σύ"ο

λον έκφράζει τον αύτον χαρακτηρα τών καλυπτομένων θαυμασίων μελών και

11

δλη έντύπωσις ένθυμίζει ζωηρώς τας λεγομένας τρεις Μοίρας. "Αν καΙ. γενικώς
εύλογον εΙναι να δεχθώ μεν κάποιαν προτεραιότητα τής γραφικης ύπερ την πλα

στικήν, τόσον δμως λαμπρον σχέδιον εΙναι άδύνατον να κατανοηθίΊ άσχέτως προς
τούς ύπάτους θριάμβους τής άττικης τέχνης, ο!οι ύπηρξαν και τά δύο άετώματα
τοϋ Παρθενώνος, Κατερχόμεθα ούτω προς το

430.

Είς τ/ν αύτην μεταπαρθενώ

νειον έποχην θά άποδώσωμεν καΙ την ώραίαν κύλικα τών πινάκων 9 καΙ. 10.
~H κύλιξ άπαρτισθείσα έκ πολλών τεμαχίων σχεδον άκεραία εχει μέγ. μηκος

0,29

και ύψος

0,075,

Έξωτερικώς και έπΙ έκατέρας πλευρας έπαναλαμ6άνεται ή

αύτη σκηνη με τα αύτα τέσσαρα πρόσωπα, είς μουσικοδιδασκάλου, ώς θα ελεγον

οί παλαιοί. Ό οπισθεν τοϋ μουσικού ίστάμενος προσφέρει στέφανον

ii

ταινίαν,

ώς δηλώνεται τοϋτο δια κυκλικης γραμμης διατηρουμένης έπι τού ένός. Αι δια
φοραΙ άλλως είναι έλάχισται, άλλ' δμως έπιφέρουν αυται έπι των μουσικών

σημαντιχό. ψυχολογικά άποτελέσματα, Ό μετα ίούλων συγχορδίζει τ/ν λύραν με
μεγαλυτέραν ήρεμίαν καΙ αύτοπεποίΟησιν, Άνέ:;.ει την κεφαλην όρθιωτέραν ώς
καΙ την λύραν. Ό άλλος εύρισκόμενος προ μεγαλυτέρας δυσκολίας κλίνει την
χεφαλην περισσότερον και προσπαθεί να έπιτύΧΌ τον συντονισμον μέ τινα φανε

ραν άνησυχίαν, Σύμφωνος προς τούτο εΙναι ή μεγαλυτέρα κλίσις της λύρας καΙ ό
άντίστοιχος σχηματισμός των χαρακτηριστικών τού προσώπου.

cH

σιαγων γίνεται

στρογγυλωτέρα και το κάτω χείλος κρέμαται χαρακτηριστικώς, Λεπτη καΙ ψυχο

λογημένη έπίσης είναι 11 εκφρασις τών συμποσιαζόντων νέων της κυκλικης είκό
νος τού έσωτερικού. Ό προς άριστερα κρατεί φιάλην ώς φαίνεται όμφαλωτήν, της

όποίας τό περιεχόμενον δεν εΙναι άνάγκη να εΙναι ύγρόν, άφού ό πρός τά δεξιά
ελα6ε πιθανώς έκείθεν καρπόν. Λυπηρον εΙναι τό λάθος το γενόμενον είς το κάτω
χείλος τού τελευταίου, Παρά τούτο έκ της στάσεως της κεφαλης, τού ιδιάζοντος

σχηματισμού τού όφθαλμού καΙ της ύψουμένης δεξιάς φαίνεται, δτι εΙναι ό όμι
λών κατ' άντίθεσιν πρός τον άλλον, δστις προσφέρει σιωπών καΙ άκούων, Πολυ
συντελεί είς την εκφρασιν τού προσώοου τό στρογγυλούμενον κάτω χείλος και ή
κατα6αίνουσα γραμμη τού στόματος, δπως και έπί τών μουσικών.
"Αλλοι άς όνομάσουν τόν σχεδιαστ/ν τών γραφών τής κύλικος καΙ ας άπο
δώσουν είς αύτόν τά είς άλλας συλλογας διεσπαρμένα εργα του, Δι' ήμας έδώ
σημαντικον εΙναι, δτι ό άγγειογράφος γνωρίζει να έπιτυγχάντι ψυχικάς καταστά-
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σεις 1 μΕ μεγάλην άνεσιν καί έλευθερίαν, θά έζωγράφισεν άρα την κύλι.κα είς έπο

χην όχι πoΛU κάτω τού

430 κατερχομένην. Δεν φαίνεται ούδαμου μαρασμος η

άδιαφορία ούτε διακρίνομεν τίποτε παρόμοιον προς την καλλιγραφι.κην έπιτήδευ.
σιν τού Άριστοφάνους η άπο τας άπομονωμένας λεπτεπιλέπτους καλλονας του

Μειδίου. την άνάπτυξιν των τοιούτων τρόπων

'f.ai. ρυθμών εχομεν κυρίως μετά το 420 μέχρι τέ
λους του αίώνος 2, ωστf. καΙ ή κύλιξ καΙ ό γαμι.κΟς

λέβης να προσαρμόζωνται άριστα προς τον ύπο
τιθέμενον

terminum καΙ να έπι.κυρώνουν α'ύτόν.

ΤΟ ίδιον βεβαιώνεται κατ' άλλον τρόπον,
άρνητι.κόν.<Όσα συνέλεξεν ό Σταυρόπουλος άγ
γεία η όστρακα, σύμφωνα όπωσδήποτε προς την
τεχνοτροπίαν του τελευταίου πέμπτου του αίώ
νος, προέρχονται πάντα έκ τάφων, κατα γραπτάς
μαρτυρίας του εύρέτου, έκτος τού περιβόλου της
'καθάρσεως κειμένων. Ούτω π. χ. το έπΙ της εΙκ.

ΕΙκ. 16.

ΛI1ιcιί6«)" tδ~h- lξ", Toίi

Pd6(lOv.

] 5 καΙ] 6 ληκύθων, δπερ έξήτασεν ηδη δ Furtwangler 3 εύρέθη εξω καΙ ΒΔ του άναλήμματος.
Ή προς τα άριστερα γυνη πατεί με τον άριστε-

ρον πόδα έπί βραχώδους έξογκώματος καΙ κρατεί εμπροσθεν ράβδον όζώδη. Προ
α"της ελαφος καΙ έρωτιδευς λευκος συνομιλων με καθήμενον νέον. "Όπισθεν

χωρουν δύο γυναικείαι μορφαί. Κρίσις
άρα Πάριδσς; Ή κεφαλη της τρίτης γυ
ναικος (είκ.

16) παρουσιάζει τεχνικον τρό~

πον παραστάσεως της κόμης συνήθη εΙς
τον Άρι.στοφάνη καΙ τους συγχρόνους
του σπανιώτατον δε είς άρχαιοτέραν έπο.
χήν, καθ' δν προπαρασκευάζεται το εδα
φος των βοστρύχων με άραιον γάνωμα.
Ή λεπτομέρεια αύτη ώς καΙ ή ολη μορφη

ΕΙκ.

τού ληκυθίου, συνήθης είς τον μειδια

16.

Τοίί λl1Ηυ,,"'ου είιc.

16.

κον κύκλον, πείθει περί της ύστερωτέρας έποχης τού άγΥείου. Νεώτερον άκόμη
ι Περι 'foiί ψιιχιxoiί καΙ μουσιχοίί πyεύμα~o.; 'fων άΥΥεΙΟΥΟαφlών τη.; φειδιακη.; ~πoxiΊ.; πρβλ.
Gήech. Vasenιualerei,

19::1

BU5cbor.

κέ.

, Περί Uιι; έποχη.; τούτων lδΑ FurtwangIer
Ruscbor 111, 146 χι
, FunwangIer εΙ.; Furtw. - Reicbb. 11, 98.

παρά

Furtw. - Reicbbold, 11, 98. 196, Hauser
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εΙναι το ληκύθιον της εtκ. 17 με την μεγάλην κεφαλήν, προερχόμενον έκ τού δια
Β σημειουμένου τάφου έκτος τού βόθρου. 'Επίσης το τεμάχιον ϋδρίας, είκ.

ΕΙκ.

17.

ΕΙκ.

προέρχεται έκ τάφου ΝΑ του αναλήμματος (Πρακτικα

18,

18.

1898, 102). Διόνυσος με

θύρσον καΙ φιάλην καθήμενος προ Μαινάδος Ρυτοφόρου. ΤΟ λιπωδέστερον γυμνον
τού θεού

-

πρβλ. τους άπλουστέρους κατα πολυ συμπότας

της κύλικος -

ανάγεται είς νεωτέρους χρόνους καΙ αί λεπταΙ

καΙ πολλαΙ γραμμαΙ αί περιγραφουσαι τα σκέλη ένθυμίζει
τους τρόπους τού Μειδίου. ΚαΙ άλλα αγγεiα σύγχρονα
εΙναι δυνατον να μνημονεύσωμεν της αύτης προελεύσεως.

Άλλ' εΙναι περιττόν. Ούτε έξασθενίζεται ή αποδεικτικη
δύναμις των παραδειγμάτων έκ τού γεγονότος, οτι έκτος
τού βόθρου ευρέθησαν καΙ αρχαιότερα αγγεία. Τίποτε δεν
έπιβάλλει να άποκλείσωμεν παλαιοτέραν ταφην έπΙ της
αύτης ακτ/ς ti'Jς ·Ρηνείας.
Μετα τα ανωτέρω καΙ την δριστικην βεβαίωσιν τού
χρησιμωτάτου χρονικού όρίου, αρχαιότερα τού όποίου πρέ-.

πει να εΙναι πάντα τα είς το Μουσείον της Μυκόνου ακρι
βως χωρισμένα ευρήματα της καθάρσεως, μεταξυ των όποίων

καταλέγεται καΙ το μετά ραβδώσεων ληκύθιον (είκ.

Εί...

19.

19),

καλΟν είναι τώρα να όρίσωμεν την χρονολογίαν των αρ~αιoτάτων αναιρεθέντων τάφων.
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ΤΟ παλαιότατον αγγείον έκ της καθάρσεως εΙναι μικρος τρίωτος άμφορεύς
μυκηναϊκος των έσχάτων χρόνων τού ρυθμού. Πιστεύεται περί των μυκηνα'ίκών,
δη κάτω των

1000

π. Χ. δεν κατα6αίνουν.'Όπως καί αν εχη. ή σημασία το"

άγγείου δεν εΙναι μεγάλη, διότι ούδεν άλλο μυκηναϊκον σύντριμμα συνελέχθη.
Μετα τούτο άκολουθεί σημαντικώτατος άριθμος γεωμετρικών άγγείων διαφόρων

σχημάτων καί έργοστασίων, έξ ών τα παλαιότατα δεν ύπερ6αίνουν κατα την γνώ
μην μου τας άρχας τού Βου οίώνος. ΕΙναι άληθές, δτι θα ήδύνατό τις να ύποστη
ρLξη την κατάταξιν μερικών ύδριών καί άμφορέων δια την πρωτογεωμετρικήντων

άπλην διακόσμησιν-

συγκεντρικα ήμικύκλια έι-τΊ. το" ώμου -

εις το τέλος της

6'

χιλιετηρίδος, άλλ' έπειδη τα αγγεία ταύτα συνάπτονται στενώς με αλλα της αύτης

σειράς φανερώς νεώτερα, εΙναι το πιθανώτερον νά μη ύπερβαίνουν τούλάχιστον
σημαντικώς το ετος

800

π. Χ. Άγγεία με πρωτογεωμετρικην διακόσμησιν εύρέ

θησαν μαζΊ. με ύστερώτερα γεωμετρικά είς το νεκροταφείον της Έλευσίνος καΙ
ρόδια γεωμετρικά με παρόμοια κοσμήματα εύρέθησαν εΙς τον αύτον τάφον μετά
κορινθιακών 1. 'Εξ άλλου το πληθος τών συλλεχθέντων σκύφων, οίνοχοών καί καν

θάρων δεν εΙναι άρχαιότερα τών άντιστοίχων εύρημάτων της θήρας, τών όποίων
ή χρονολογία εΙναι αδύνατον νά αναβιβασθη εΙς τον 9 0ν αίώνα 2. Πώς συμβιβάζε

ται τώρα το πόρισμα τούτο πρός την γνώμην τού θουκυδίδου περΙ τών Καρικών
τάφων θα έξετάσωμεν βραδύτερον. Προηγουμένως θά έκθέσωμεν περΊ. τού άριθ.
μού τών άγγείων της καθάρσεως τών περιλαμβανομένων άπο τών άρχών τού
αίώνος μέχρι τoi'ί

425

8 0U

π. Χ., της κατανομης αυτών εLς είδη καΙ έποχας καί εύθύς

αμέσως περΙ τού τρόπου της συγκροτήσεως της συλλoγf)ς λεπτομερέστερον.
Ό έπισκέπτης τού Μουσείου της Μυκόνου, είδικος ή μή, θαυμάζει μεν τον
πλοϋτον της συλλογης καΙ την ποικιλίαν τών αγγείων, αλλ' δμως έκ της θέας τόσων

γυψίνων μερών δεν μένει βέβαια ένθoυσιασμέ~oς.Πραγματικώς παρα την μακρο
χρόνων καί έπιμελεστάτην έργασίαν, ητις άπέδωκε εLς κάθε όστρακον την θέσιν
του, α( έλλείψεις εΙναι μεγάλαι καί σπανιώτατα εΙναι τα μεγάλα άγγεία s τα ανα
κτήσαντα δλα σχεδον τα συντρίμματά των. Αίτίαι ΤΟ" φαινομένου είναι πολλαί.
Πρώτον ή γνωστη συνήθεια τών παλαιών νά συντρί60υν τα προσφερόμενα είς
τούς νεκρούς, ώστε να εύρίσκωνται ένίοτε έντος τών τάφων μέρος μόνον τών συν
τριμμάτων. "Έπειτα το ένδεχόμενον γεγονός, οτι μερικα διέφυγον την προσοχην η
,
•
ΙΙΙ,

Πο6λ.

καί

60
.1

BCH, 1912, 496, 1 (DI,gas).

Πεοί ~ης χοονολογίας ~ών θηραϊκών γεωμε~ρικών 1Ι:ρ6λ..

Dugas, Ceramiques des Cyclades, 111

PfuhI,

ΑΜ,

1903, 285

κέ.,

Malerei

κ.~.λ.

κέ.

Μερικά ιούλάχιστον έκ τών άΥΥείων ποώτου μεγέθους ήτο δυνα~όν νά ήσαν έπίσημα ~ών τάφων, νά

συνετοί6ησαν άοα ένωρίι; καί τοίίτου ενεκα νά διέσωσαν έλάχιστα έκ τών θοαυσμάτων. Oίί~ω έξ όλίγων τεμα
χίων συνεκροτήθη Ισομεγέθης και παρόμοιος την διαχόσμησιν άμφορείις ώς δ δημοσιεuθεiς ύπό ~oυ Μυλωνα.
Τέσσαρα άλλα κομμάτια άνήκουν εΙς

Piot, 1908,8)

4

διαφόρους άλλους μεγάλους άμφooεiς.

'fI

γνώμη ~oϋ

δτι μόνον μικρά άγγεια μετεφέοθησαν μένει κα~α ταίiτα άσιήρικτος.
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Ή χάθο.οσις ι~ς Δήλου χαί ιό εύρημα ιοίί Σιαυρoπoό~.oυ

όπωσδήποτε έχάθησαν κατα τας έργασίας τής άναιρέσεως, μεταφοράς κα'ι καταθέ
σεως είς τον κοινον βόθρον. Τρίτη αίτία, πολυ σημαντικιι, εΙναι ή μνημονευθείσα
φθορα του στρώματος έξ αίτίας των βροχων έπΙ τόσους αίωνας. <Έν μικρον μέρος
διέφυγε τους περισυλλέγοντας έργάτας, δσον και' αν έξητάζοντο έπιμελως κα'ι έκο
σκινίζοντο τα χώματα. Τέλος σημαντικος άριθμος κομματιών προερχομένων έκ
«κοινών» άγγείων Τι μικρών και' εύτελων η έκ πηλίνων είδωλίων και' άλλων πραγ
μάτων άπερρίφθησαν εΙς την θάλασσαν κατα την προγραμματικην συνήθειαν του
Σταυροπούλου, ώς τουτο ρητώς άναφέρεται είς τας σημειώσεις του

1

και' άλλοθεν

εΙναι γνωστόν. Έν τούτοις, δσον καΙ αν το τελευταίον μέτρον εΙναι άξιόμεμ.πτον,

θαυμαστον είναι το συγκροτηθεν σύνολον, όπως τουτο θα δειχθΌ ένταίιθα με την
σχετικην άξίαν τών άριθμών. Είς

2,067 άνέρχονται τα συλλεχθέντα πήλινα άγγεία.
Έκ τούτων 97 εΙναι έντελως άθικτα (31 έκ τών λαρνάκων, 30 μικρα κορινθιακα
και' πρωτοκορινθιακά, 30 μικρο. άττικα και' 6 φοινικικα άμφορείδια και' άλά6α
στρα), 1152 εχουν συμπληρωθη δια γύψου όλόκληρα, 188 dπoκατεστάθησαν
μόνον έν μέρει καΙ 630 άγγεία έχωρίσθησαν είς ίδιαίτερα σωρίδια τεμαχίων.
Κατα είδη, άλλα πολυ. γενικώς, δ συνολικος άριθμος κατανέμεται ώς έξης: γεωμε
τρικα έκ τών νήσων

106, είς σωρους 105,
ύδρίαι, dμφορείς οίνοχόαι γυψωμένα όλόκληρα 117, έν μέρει 23, είς σωρους 106,
της τάξεως των «dργειοκυκλαδικών:t 32, είς σωρους 22), Κρητικα 37 (14 συμπλη
ρωμένα 23 είς σωρίδια), 'Ρόδια και' συγγενη 49 (41 γυψωμένα, 8 είς σωρούς).
Άνατολίζοντα: «Μήλια» 295 (164. γυψωμένα, 66 έν μέρει και' 65 είς σωρούς).
«Άργειοκ.» 82, 'Ρόδια 97, Σάμια 18, Bucchero 11, Nαvκρατικα 11, Κορινθιακα
και' πρωτοκορινθιακα 230, το όλον άνατολίζοντα 744. Μελανόμορφα διάφορα
379 και' έρυθρόμορφα fι σύγχρονα 347. Έαν τώρα έπιχειρήσωμεν την κατάταξιν
511

(σκύφοι καΙ κάνθαροι γυψωμένοι

τών άγγείων κατα έποχάς, καταλήγομεν έννοείται με την σχετικην προσέγγισιν είς
τα dκόλουθα συμπεράσματα:

800-700
700 - 550
550 - 425

π. Χ.

άγγεία

π. Χ.

>

π. Χ.

»

450
891
726
2067

Ό πίναξ κατηρτίσθη με την προϋπόθεσιν, δτι τα

Sj,

τών γεωμετρικών άνή-

ι Ο{ίιω σημει';ιν~ιαι μειαξ"ύ άλλων δη άπερρΙφθησο.ν ι~μάxια μεγάλοu πιθου μεγίστη .. διo.μ.l.15-I.3~
μέ ζώνας διαχοσμή<reω .. έΥχο.ράχιο" ιριγλόφων χο.ί μειοπών, παρομοίων πρός ιάς ιον μεγάλο" πίθοu

ix

Βοιωιίας ιή.. Α αΙθοίισης ιών άγγειων ιον Έθν. Mouoι;ΙOu. ~Oη άπεορίφθησο.ν ώς _χοινα. πoλλd χομμάιιο.
έχ μεγάλων iρuθρομόρφων χιιατ/οων διδάσχει iχιΟς ιών ο.ύιοπιών iπιζών/ων μο.ριύρων χο.ί

iliQo.iov όσιρα.
J!x μεγάλο" χοο.ιηοος QuΟμοv ο.οοτ/οον, διαφuγόν μόνον οήν έξο.φά
πο.ρειήρησε χα! Χομμάηα • φρiσχο. Χομμiνο." ια όποιο. έγινε άδίιναιον να

χον μέ χεφαλήν πωγωνοφόρο" άνδρός
νισιν. Ό Χ. Πολuxο.ν/Qιώτης

tίίQouv ""νέχεlαν. Τό φαινόμενον σημαίνει ιας ζημΙο.ς χο.ια ιήν άνασχο.φήν χα! περισuλλoγήν.

APXAIOAorIKON ΔΕΔΤΙΟΝ 1929
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χουν είς τον Βον αίώνα, το δε ύπόλοιπον είς την έπομένην περίοδον, ήτις περιλαμ
βάνουσα ταϋτα, δλα τα άνατολίζοντα είδη των Κυκλάδων μέχρι τέλους ώς καΙ τα

~Pόδια, Σάμια καΙ πάντα τα Κορινθιακα καταλήγει είς το μέσον του 6 0υ αία/νος,
έποχην της αθρόας είσαγωγης των αττικών μελανομόρφων ώς και αλλων αγγεLων
έκ συγχρόνων ίωνικών κεραμείων. ΠερΙ των αττικών αγγείων έπαναλαμ6άνεται

καΙ έδώ στι παρετήρησεν ό κ. Dugas είς την δημοσίευσιν των άγγείων έκ τού
Ήραίου της Δήλου 1, δπου ή μικρσν μετα το μέσον του αίωνος έπικράτησις ti'jς
Άθηναi:κης κεραμεικης σχηματίζεται εύλόγως καΙ με την έπέκταοιν έπί των Κυ

κλάδων καΙ της ίερας νήσου της πολιτικής έπιρροης των Άθηναίων, την σημειου
μένην μάλιστα δια της έπΙ Πεισιστράτου καθάρσεως μικρον μετα το

543.

Κατα

ταύτα έκτός έλαχίστου ίσως μέρους τών μελανομ6ρφων ή ήμετέρα γ' περίοδος
περιέχει τα πράγματα τών τάφων, ο'ίτινες έξάπαντος πρώτην φοραν άνΏρέθησαν

το

425, Άντιστοιχούν δε οί ώς ανωτέρω έξαχθέντες αριθμοΙ αρκετα καλώς είς το
6' φαίνεται πληθωρικη
κάπως ενεκα κυρίως τών πολυαρίθμων (230) Κορινθιακών καΙ πρωτοκορινθιακών,
μηκος τών ύποτεθεισών περιόδων με τrιν διαφοράν, δτι ή

έξ ών πολλα εΙναι μικρότατα. Άκόμη ή τελευταία περίοδος θα έπρεπε να αύξηθΌ

κατα 100 ίσως άγγεία, έπειδη έκτός τού αορίστου άριθμού τών απορριφθέντων
«κοινών» είς ταύτην άνήκουν καΙ 24 διατηρηθέντα αξιόλογα αγγεία αλαβάστρινα
(πυξίδες, φιάλαι, λήκυθος, αύγα 2 με γραπτον μαίανδρον Κο τ.λ.). Άλλ' όπως καΙ αν
τροποποιηθούν οί αριθμοΙ έπί το ακριβέστερον, ή γενικη έντύπωσις είναι άδύνα

τον να αλλοιωθη, δτι είς το εύρημα της 'Ρηνείας έχομεν το περιεχόμενον πάντων
τών τάφων της Δήλου, άπο τού

800 περίπου εως το 425. Προς τούτοις έκ της

αύτης στατιστικης έχομεν καΙ άλλην ένδειξιν ύπερ της ανωτέρω έκτεθείσης Υνώ
μης, δτι είς τον αύτον κοινον βόθρον μετεφέρθησαν καΙ τα πεισιστράτεια καθάρ~

ματα, Διότι είς έναντίαν περίπτωσιν θα ώφειλεν ό αριθμος τών αγγείων της β'
περιόδου να εΙναι σημαντικώς ήλαττωμένος.
ΚαΙ τα λοιπα εύρήματα, τών όποίων αριθμος εΙναι παραδόξως μικρος συμ
φωνούν πλήρως προς τον έκτεθέντα χρονολογικον καθορισμόν. Χρυσά πράγματα
εΤναι, μΙΚQoς διπλούς πέλεκυς, κομβίον, ρόδαξ έξ έλάσματος καΙ μικρα ταινία.
ΠερΙ τας

30

πηλίνας κόρας, έξ ων αί αρχαιόταται άναβαίνουν μόλις είς μέσον τού

6 0υ αίώνος. Χάλκινον αγαλμάτιον αρχα'ίκον ίωνικijς τέχνης, χρησιμεύσαν ώς λα6η

κατόπτρου,

7

φιαλών χαλκών έγχαράκτων μέρη καΙ

με ζώνην ταύρων, λείψανα,
μόνον

3-4

άντικείμενα, έξ ων δύο ανήκουν είς ξιφίδια, καΙ εν είς μέρος τριαίνης

ι Exploraιion

•

7 άλλων έκτύπων, έξ ών μία
4 χαλκαί λαβαΙ κυλίκων καΙ οΙνοχόης. Σιδηρά εΙναι

ΤQ(ΟΙVΟ μέ

4.

de Delos,

Χ,

Vases

όδόVfας, ΆQχ. 'Εφ.

dΉeraίοn, .. κέ.
1898, 200, 1=.Ant.

Denkmίι.ler, Ι, π(ν.
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Ή κάθαρσις της Δήλου καΙ το ευρημα τού Σταυροπούλου

με

4 όδόντας. Τέλος το σπουδαιότερον σλων τούτων, 75 συντρίμματα μικρων σιδη

ρων δρεπάνων ανηκόντων εις

50 τουλάχιστονπαραδείγματα,περΙ ων κατωτέρω θα

γίνΏ ιδιαίτερος λόγος. Άλλ' είναι καιρος να εξετάσωμεν το σημαντικώτατονεκ των
ζητημάτων, τα οποία εκίνησεν ή ανακάλυψις τού Σταυροπούλου. πως συμβιβά
ζεται ή χρονολογία των εύρημάτων τού βόθρου της Ψηνείας προς το γνωστον
περίφημον χωρίον του Προοιμίου, καθ' δ ύπερ το ημισυ των αναιρεθεισωνταφων
ανηκεν εις Καρας ταφέντας εν τfl νήσφ προ του θαλασσοκρατήσαντοςΜίνωος;
Πρωτος επεχείρησε να λύση το ζήτημα Ο

Wilamovitz 1.

Ό ευρυμαθης φιλό

λογος επισκεφθεΙς την Μύκονον κατα το Άρχαιολ. Συνέδριον τού

1905

καΙ αντι

ληφθείς, στι τα εύρήματα δεν ησαν άρχαιότερα των ΘηραϊκίΌν εδέχθη ως προφα
νές, ση οι Άθηναίοι δεν εθαψαν εκ νέου τΟ'υς βαρβαρικους νεκρούς. Άλλα τΙ
τους εκαμαν καΙ το σπουδαιότερον, πως ητο δυνατον εις τΟ'υς 'Αθηναίους να
χωρίσουν ανενδοιάντως τΟ'υς βαρΌαρικους απο των 'Ελληνικων δεν εσκέφθη διό
λου. Μετ' αυτον Ο

Poulsen 2

δύο ετη κατόπιν απέφυγε την βιαίαν λύσιν της ύπο

θετικης απορρίψεως των Καρικων τάφων καΙ παρεδέχθη, ση ο Θουκιδίδης

11

ο[

παρασχόντες εις αύτον τας περΙ καθάρσεως ειδήσεις επλανήθησαν εις την εκτίμη

σιν της αρχαιότητος καΙ σημασίας των ταφων. Βραδύτερον πολυ (192ϊ) ύπεστή
ριξα καΙ εγω 3 αν καΙ κατ' αλλον τρόπον την αυτην γνώμην, ενφ συγχρόνως δ

Plassart 4

εξέφρασε την ιδέαν, στι οι προελληνικοΙ τάφοι χωριστα μετεφέρθησαν

εις αλλον τάφον, σστις καποτε θα εύρεθΌ,
Ώς γνωστον δια δύο λόγους άπέδωκεν Ο Θουκυδίδης εις τους Κάρας πλέον
εκ του ήμίσεος των τάφων, πρωτον δια το είδος των σπλων των συντεθαμμένων
καΙ δεύτερον δια τον τρόπον με τον οποίον ά)ιόμη καΙ τότε ο1)τ.οι εθαπτον. ΠερΙ

τού τρόπου των ταφων, άφου αiίται κατεστράφησαν διαπαντος το

425,

είναι ισως

μάταιον να ερευνήσωμεν, αι δε ερμηνείαι εχουν μικραν ύποθετικην αξίαν δ. 'Εν

τούτοις αξίζει τουλάχιστον να σημειωθΌ ή ομοιότης, αν καΙ είναι εξωτερική, ικα

νων τάφων της 'Ρηνείας τόσον κατα την ανατολικην ακτην δσον καΙ κατα το
Παρακάστρι, την δυηκην πλευραν της νήσου, ους άνέσκαψεν ο Σταυρόπουλος καΙ
άποκαλεί εις τας σημειώσεις του τύμοους

11

τυμοίσκους καΙ του μυκηνα'ίκου τύμ

οου του άποκαλυφθέντος παρα την στοαν του Άντιγόνου εν Δήλφ

6

προς παρο-

ι Sitzungsberichte der Preus. Akad. d. Wiss. 1906, '76.
, Monurnents Piot, 1908, 8 - 15.

• Περιοδικόν, Έλληνικά, Α' τόμο σελ. 71 - 77.
• Exp1oration de Delos, ΧΙ, Les sanctuaires et les cnltes du Mont Cynthe par Andre Plassart, 47 κΒ.
ο Pou!sen, έ. ά. 11. Έλέχθη πρός τούτοις, ΟΤΙ οΙ Καρικοι τάφοι ήσαν Hocl<ergriiber, ο'ίτινες φθάνουν
μέχρι και της γεωμετρικης έποχης, Άρχ. Έφημ. 1889, 171, 1898, 96 -7 .
• Exploration be Delos. Le portlqne d' Antigone par F. Courby, 65 κΒ. Σπουδαίον είναι, οτι α1 παρα
στάδες της θύρας του τύμβου ύπερείχον κατ« 0.60 μ. ύπέρ τό έδαφος κατ« τόν 50ν αιώνα (έ. ά. σελ. 72).
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μοίους τύμβους εύρεθέντας εις Άσσαρλικ 1 και εις τας γειτονικας νήσους, την
Σύμην και 'Ρόδον

2.

ΚαΙ εις την Δήλον η 'Ρήνειαν καΙ εις την Καρικην περιοχην

οΙ κυρίως τάφοι δεν ορύσσονται

εις βάθος ου τε ανοίγονται κατά τινα κλΙτ'υν

λόφου αλλα κτίζονται επι τού εδάφους καΙ καλύπτονται ανω δια χώματος, ωστε
να παρέχουν την δψιν μικρων η μεγάλων τύμβων. Είναι αρα πιθανόν, δη οι
τάφοι της Δήλου κατα το

425

διέσφζον οπωσδήποτε το τυμοοειδες εξόγκωμα καΙ

τοίιτο ύπηγόρευσεν εις τους αρχαιολογουντας την ιδέαν της ομοιότητος προς τους
γνωστους εκ Καρίας η της αλλης Άνατολης τύμβους. Άλλα πού είναι τα δπλα;

Είχα σκεφθη αλλοτε, δτι Ο εύρέτης ητο δυνατον να απέρριψε μέρη δπλων, ξιφων,
μαχαιρα)ν η αιχμων δοράτων, επειδη εκ της σκωρίας είχον φθαρη, αλλ' ή ύποψία

ελέγχεται αστήρικτος. ουτε εις τα χειρόγραφα του Σταυροπούλου φαίνεται τοιου
τον τι ουτε παρ' αύτοπτων της άνασκαφης εμαθον τίποτε σχετικόν. ΤΟ πιθανώτε
ρον είναι, δτι, αν απερρίφθησαν σιδηρα πράγματα, ταύτα θα ησαν πoλiJ ολίγα,

αφού

3-4

τεμάχια σχι καλως βέβαια διατηρούμενα συνελέχθησαν καΙ με φανεραν

επιμέλειαν Υιθροίσθησαν τα

75

μικρα κομμάτια των δρεπάνων. την δυσκολίαν της

αφανείας των δπλων εζήτησε να αρll δ

Ponlsen 3

με την ύπόθεσιν δτι ήρπάγησαν

ταύτα, Όπως και τα χρυσα, ύπο των εργατων της καθάρσεως. Άλλ' είναι δυνατον
να δεχθωμεν, δίΙ δπλα σιδηρα ύποστάντα την -υγρασίαν τού εδάφους επι

2- 3

αιωνας τουλάχιστον ησαν χρΊ]σιμα ακόμη. Ευτυχεστέρα κατα πολυ ητο ή ερμηνεία

τού αύτού λογίου περι των δρεπάνων, καθ' ην τα παράδοξα ταύτα κτερίσματα
έtJεωρήθησαν, καλως η κακο)ς αδιάφορον, ώς δπλα τ(ον Καρων. Διότι καΙ εξ

αύτού τού χωρίου τού Θουκυδίδου προκύπτει, δτι ή συντεθαμμένη σκευη των
Όπλων δεν ητο γ] κοινως γνωστη αλλ' ειδικη των αύτων βαρ66.ρων, Ποϊα δε είναι

τα ηδη περίφημα ταύτα δρέπανα;
Έπι της εΙκ.

20

εχομεν τα καλύτερον διατηρούμενα δρέπανα καΙ επι της

21

τα λοιπα εκ των ακεραιοτέρων συντριμμάτων, διατεταγμένα πάντα κατα σειρας
καΙ θέσεις, διευκολυνούσας την αναπαράστασιν. Έπι πάντων ή ξυλίνη λαβη
ξύλου την ύφην διετήρησεν ή κατίωσις επι τεσσάρων η πέντε

-

τού

απετέλει συνέ

χειαν της βάσεως τού δρεπάνου, Όπως εις τα σημερινα κλαδευτήρια, καΙ εστερε(ο
νετο ενσφηνουμένη εις τον αυλΟν η εμπηγνυομένου επ' αυτης τού οξέος ακρου καΙ

συνηθέστατα δια καθηλώσεως, διε το ξύλον εκάλυπτε καΙ τας δύο πλευρας τού
δρεπάνου. Έσχηματίζετο ουτω δπλον η δργανον παρόμοιον προς την αρπην τού

Περσέως, διάφορον προς τα σύγχρονα δρεπάνια, εφ' ων ή λαβη τοποθετεϊται πλα, Dragend01-I, Thera ΙΙ, 100, 101 κΙ
, Annuario, ιν - V, εί". 62
τύμβος

=

της Σύμης, είκ. β3

=ό

τύμβος ό λεγόμενος τού Κλεοβούλου

παρ&. την Λίνδον.
3

Mon. Piot, 1908, 11.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:21:49 EET - 3.88.4.124

Ή κσ.θαρσις της Δήλου καΙ το εύρημα του Σταυροπούλου

213

γίως. ΤΟ μέγεθος ποικίλλει και Τι χορδη τού τόξου κυμαίνεται μεταξυ

10

και

17

έκατοστών. Και ή καμπύλωσις είναι διαφορετnιή, επίσης το σχημα. Συνήθως το
έξωτερικον περίγραμμα είναι παχύτερον, αλλ' ύπάρχουν και ;εαραδείγματα με ίσου
πάχους πλατυ έλασμα. Ώς περίεργον ακόμη άναφέρομεν, ότι έκτος της ύφης τού
ξύλου διετηρήθη επι της μιας η και επι της έτέρας πλευρας τών δρεπάνων και ό

Είκ.

20.

Δeέπανα έκ τού βόθρου της κα1}άρσεως.

τύπος μετρίως λεπτού ύφάσματος. ΤΟ πράγμα φανερώνει την ενδυμασίαν τού

νεκρού

11

το σάβανον και πιθανώτερον ειδικον περιτύλιγμα τού δρεπάνου.

Έπι της εΙκ.

22

είναι

5

δρέπανα συνηνωμένα, προερχόμενα είτε εξ εργασιών

χωρικών κατα. το Παρακάστρι της 'Ρηνείας είτε εξ ανασκαφών του Σταυροπού

λου. ΤΟ μικρότατον όλων, μήκους

9

έκατ. μετ' αλλου μήκους

13

έκατ. εύρέθη

ύπ' αύτού εις τον ίδιον τάφον, ονομαζόμενον β κατα την χειρόγραφον εκθεσιν.
Έντος του αύτου τάφου εύρέθη και λαβη ξίφους, αιχμη δόρατος και στυράκιον,
σιδηρά, άλλ' ή έποχη δεν εγνώσθη, επειδη τα αγγεία (δύο πρόχοι) δεν εταυτί

σθησαν υπο τού Πίπα. Έντος του τάφου α ευρέθη το πλακοειδες δρέπανον μετ
αγγείων μη ταυτισθέντων καΙ πιθανώτατα απορριφθέντων, εξ ων όμως εν ρητώς
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αναφέρεται, ότι. εΙναι άμφορευς «:εχων ζφα μέλανα». Ό δια τού ο σημειούμενος
τάφος, όστις κατα πασαν πιθανότητα περιείχε γεωμετρικα αγγεία, άνεσκάφη ύπσ

τού χωρικού Φαμέλη καΙ απέδωκε το καλύτερον διατηρούμενον δρέπανον της
είκόνος. Τέλος το δον εύρεν ό Σταυρόπουλος είς αλλον άγνώστων χρόνων τάφον.

Έπίσης έξηκριβωμένη

είναι ή προέλευσις των δύο δρεπάνων της εtκ.

Και τα δύο εύρέθησαν έντος του αύτοϋ τάφου, διαστάσεων

ΕΙ ...

την κύλικα, εtκ,

24,

κάστρι το θέρος τού

21.

1.77 χ.50,

23.

μαζί με

Δ~ι!Π''''α εκ "ου βό{}eοv "'ης .cat1'άρσcως.

ύπο τού έφόρου Πίπα, άνασκάψαντος κατα το αύτο Παρα

19241,

Και των δύο, ϋψ .. 192 καΙ.145, το κάτω μέρος κατέ

ληγεν εΙς αύλόν, ή δε θέσις έντος τού τάφου, άποκλείει την Ιδέαν, στι ή λαβή των

ήτο μακρά. Ή κύλιξ δια την έγχάρακτον έκτεταμένην διακόσμησιν τού έσωτερικού
πρέπει να εΙναι σύγχρονος προς τα νεώτατα παρόμοια άγγεία της καθάρσεως η

πιθανώτερον νεωτέρα. Είς την αύτην έποχην θο. άποδοθούν ή πηλίνη προτομη
είκ. 25, καί τα δύο άγγεία εΙκ. 26, το. δποια πάλιν εύρέθησαν μαζΙ με συντρίμ

ματα δρεπάνου καΙ άλλου σιδηρού ύπο τού αυτού εΙς γειτονικην ταφήν. Κατα

t

BCH, 1924, Cbronique des fouil1es 48'
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ταυτα βεβαιουται, ότι έv 'Ρηνείg καΙ έπομένως έν Δήλ<:9, έτοποθετουντο ένίοτε
δρέπανα έντος τάφων άπο των γεωμετρικων χρόνων μέχρι τοϋ τέλους του 5 0ν

αίωνος καΙ ότι εις δύο περιπτώσεις τα περίεργα κτερίσματα ήσαν διπλα. Παραμέ
νει αγνωστον, αν προσεφέροντο καΙ εΙς τάφους γυναικων, άλλα δύο εκ των τάφων
(β Σταυρ. καΙ πιθανως ό ετερος έκ των τοίί Πίπα) άνηκον είς άνδρας δια τα

συνευρεθέντα όπλα.
Μετα την άναγγελίαν τοίί εύρήματος του Πίπα ό τελευταίον πραγματευ

θεις το ζήtημα των Καρικων τάφων

Plassart 1 έπίστευσεν ώς

αναμ~

φισβήτητον, ότι οΤ μνημονευόμενοι

παλαιοΙ τάφοι των βαρβάρων δεν

Ι'

μετεφέρθησαν εις το γνωστον κοι

νοτάφιον. Διότι, λέγει, εΙναι άκατα

νόητον, πως οΙ αύτόπται τής καθάρ
σεως η ό Θουκυδίδης, ένφ έγνώρι
ζον το σύγχρονον εΑιμον των Δη
λίων του να καταθέτουν είς τους
τάφους μικρά δρέπανα, ήτο δυνα
τον να δεχθουν, στι ταυτα άνηκον

είς την πολεμικην σκευην τών πα

λαιών Καρών. ΤΟ έπιχείρημα εχει
μόνον φαινομενικην ίσχύν. Πάντες
οΙ άηχοληθέντες εστω καΙ επί μικρον εΙς λαογραφικας έρεύνας γνω-

Είκ. 33. Δρέπα,... lκ τω.. τάφω,.

'tfjf;

·Ρ.,,.ι;lο.5,

ρίζουν καλως, με ποίας δυσκολίας

έπιτυγχάνεται ή έξακρίβωσις έθίμων ξένων τόπων, το δε πραγμα άποβαίνε' σχε
δον άδύνατον, αν δ έρευνητης έπΙ ώρισμένου ζητήματος ~χει ηδη έσχηματισμέ
νην γνώμην. Τοίίτο άκριβώς συνέβη εΙς τον Θουκυδίδην. Διότι έκ τοίί Προοιμίου
(Α,

2)

φαίνεται σαφώς, ότι ό ίστορικος δεν ώδηΥήθη εκ του άποτελέσματος τών

άνασκαφών, ώς θα έλέγομεν σήμερον, 'ίνα άπoδώσn είς τον παλαιότατον θαλασ

σοκράτορα Μίνω την έκ τών Κυκλάδων απομάκρυσιν τοίί πειρατικού λαού των
Καρων. 'Έμπειρος πολιτικός, ρεαλιστ/ς σπως ήτο δεν ένόμιζε δυνατην την σύμ

.πραξιν

του μεγάλου κυριάρχου της θαλάσσης με τους βαρβάρους μικροπειρατάς,

πραγμα το δποίον δεν έξένιζε τον Ήρόδοτον, σπως ώς αίτίαν τοίί νά ακολουθή

σουν τόσοι βασιλείς τον Άγαμέμνονα κατα της Τροίας δεν έδέχ;θη τους όρκους
, Plassart,

έ. ά.

49, 8.
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των μνηστήρων της "Ελένης αλλα την ισχυν τού δυνάστου των Μυκηνων. 'Όταν

λοιπον δ Θουκυδίδης είχεν ηδη εσχηματισμένην γνώμην περΙ της εις παλαιους
χρόνους εξελάσεως το)ν Καρων καΙ κατα Τ11ν κάθαρσιν τού 425 απεκαλύπτοντο

πολλοΙ παλαιοΙ τάφοι με το παράδοξον περιεχόμενον των δρεπάνων, τα οποία οχι
μόνον δ "Αλικαρνασσευς Ιστορι~tος άλλα πιθανώτατα καΙ αλλοι Άθηναίοι εγνώρι
ζον ως δπλα βαρβάρων της Άνατολης, δεν είναι ~tαθόλου θαυμαστόν, στι εσπευ
σεν ανευ αλλης ζητήσεως και δισταγμου να δεχθΏ τας εκ των τάφων ενδείξεις ως
ευπρόσδεκτον επιχείρημα ύπερ της θεωρίας

του. Μεγαλυτέρας εξ άλλου δυσκολίας θα
εχωμεΥ με την ύπόθεσιν τού

Plassart,

δη θα

εύρεθωσι καπου εις την 'Ρήνειαν, χωριστα

τοποθετημένοι, οΙ προ'ίστορικοΙ τάφοι και
σταν u.νασκαφfj εις το

μέλλον ούγχρονος

Καρικη νεκρόπολις θα γίνη δυνατη ή σύγ
κρισις. υ ιδιος εν τούτοις παραδέχεται ως
ερευνητης

,tal

γνώστης του επι τού Κύνθου

:π:εηχρού συΥοικισμού καΙ εν γένει της αραιό

τητος του πληθυσμού της Δήλου κατα την
Γ' καΙ Β' χιλιετηρίδα, δτι Ο αριθμος των

τάφων τούτων δεΥ είναι δυνατον να είναι
μεγαλύτερος, δπως υπελόγισεν δ Θουκυδί

δης. 'Έπειτα δυσκολώτατον θα είναι να δε
χθωμεν, ε,τειδη γνωστη είναι ή στενότης τού
ΕΙκ. 28. iJf}ina/va έκ τού τάφου τijςCΡηνείας.

επι της νήσου ιtατοικησίμου χώρου, δτι τα

νεκροταφεία ησαν χωριστα κατα τας διαφό-

ρους εποχας καΙ δτι εις τας παλαιοτέρας ταφας θα υπηρχον δπλα κατατεθειμένα.
Βεβαίως δεν είναι συζητήσιμον τΙ θα ευρεθΌ εις το μέλλον, άλλ' δπως επι τοϋ
παρόντος εχουν τα πράγματα το εϋρημα τού Σταυροπούλου μόνον του παρέχει
αρκούντως σαψη απάντησιν εις ολα τα σχετικα ζητήματα. Το εκτακτον γεγονος
της αποκαλύψεως πλήθους τάφων με κτερίσματα ως επι το πολυ ασυνήθη, οπως

ησαν τουλάχιστον τα περισσότερα των αγγείων, τα γεωμετρικα καΙ άνατολίζοντα,
καΙ αφ' έτέρου Τι πολυ διαδεδομένη ιδέα περΙ των παλαιων βαρβάρων

xatOL1toov

των νήσων, των Λελέγων, Καρων η Φοινίκων Ι, ήτο φυσικον να κινήση τους
ενεργοϋντας την αΥαίρεσιν των θηκων Άθηναίους εις προχείρους αρχαιολογικας

1

53, 2

Πρ6λ. Ήροδ. Α,

171.

Ίσοκρ. νπι,

16

(ο" ύπο των 'Αθηναίων εξεδιώχθησαν οι Κάρες). Διοδ.

(θαλασσOJιρατία Καρων !'ετα ,α Τρω·ίκά). Στρσ.6.

661, 27. Sal1ust. Fragm.
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έρμηνείας, καθ' ας και τα δρέπανα επηραν την σειράν των. Το να ασχοληθούν εις
ιδιαιτέραν περΙ τούτων ερευναν, οπως θα επιχεΙQ11σωμfν 11μείς έδά\δεν ύπηρχε
τότε λόγος, ουτε εις τον
Θουκυδίδηνητο το πρ<Ίγμα
αναγκαϊον.

Με ίκανΊ]ν ευρύτητα
~ξήτασε το ζήτημα των
δρεπάνων ό

Ponlsen

1

εις

την μνημονευθείσαν δια
τριβήν του. Δι(~ την μικρό

τητα απέΡΡΙ1με την έρμη
νείαν των ώς δπλων και

δια το

σχετικον πληθος

11ρνήθη να δεχθη, οτι εΙ

Ε'Ι'ΧΙΟΥ

ναι dθλα αγιονων, ώς τα

::14.

δρέπανα του παιδικου αγωνος της Όρθίας Άρτέμιδος. Έπειδη εΙχε μάθει παρα
του Σταυροποω.ου, δη εις γεωμετρικον τάφον της 'Ρηνείας εIχ~ν εύρεθΎΊ εν
τοιουτον δρέπανον, έπίστευσεν ώς πιθανόν,
οτι κατα την αρχαίαν ταύτη ν έποχην και
προ της ευρέσεως των νομισμάτων τα μικρα
σιδηρά οργανα χρησιμοποιούμενα (l:>ς μέσα

ανταλλαγης 11ΤΟ δυνατον να κατετίθεντο εις
τΟ'υς τάφους των Δηλίων, Όπως μετα την
έφεύρεσιν τ(ον νομισμάτων ή λεγομένη δα
νάκη τού Χάρωνος. 'Ι-Ι γνώμη

αυτη, και

καθ' έαυτην μόλις στηριζομένη, οφείλει τώρα
μετα τΟ'υς βεβαιωθέντας νεωτέρους χρόνους
των δρεπάνων να μη συζητηται εις το έξης.
τουναντίον αξίζει να προσέξωμεν περισσό
τερον, μήπως πράγματι τα δρέπανα ήρμη
νεύθησαν υπο των παλαιων ώς μικρα αγχέ'
μαχα Οπλα. την εκδοχΊ]ν στηρίζει τι) χωρίον

του Ήροδ. Ε,
πανα και

92 περι των Λυκίων του στρατου τοϊ, Ξέρξου: εΙχον δε και δρέ.
εγχειρίδια και περΙ των Καρων 93: ... τα μεν αλλα κατάπερ

'Έλληνες εσταλμένοι, εΙχον δε και δρέπανα και εγχειρίδια. Ή παράθεσις
ι ΙΙ10η.

Piot, 1908,

Ι 1 χε.

APXAIOΛOΓlKι,N ΔΕΛΤlOΝ

\929
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τών εγχειριδίων σημαίνει, δτι καΙ τα δρέπανα δεν ησαν μεγάλα. ~Eπειτα την

ιδέαν τών δπλων ενισχύει το γεγονός, δτι, ως ανωτέρω ειδομεν, εις δύο τάφους
της 'Ρηνείας τα δρέπανα εύρέθησαν μαζι με αλλα σιδηρα δπλα καΙ εις δύο περι

πτώσεις, ταυτα ησαν διπλά, διαφόρου μεγέθους, είναι δε εύλογον δαύτος πολεμι
στΎlς να διέθετε πλείονα του ενός. Άλλ' είναι δυνατον να ύποθέσωμεν, δτι ή

παλαια αυτη σκευη τών βαρβάρων διετηρήθη μέχρι τών χρόνων του Πελοπον
νησιακου πολέμου εις τας Κυκλάδας; Το πράγμα δεν είναι καθόλου παράδοξον

Εικων

26.

και ή διατήρησις εθίμων σχετιζομένων με Τ1)ν λατρείαν είναι κοινοτάτη. Εις το
ΆσσαρλΙκ προς τούτοις εκ τάφων γεωμετρικών χρόνων προηλθεν εν δρέπανον 1

και αλλα τινα συνδέοντα τους Καρας προς την Δηλον

11 τους άλλους νησιcοτας θα

ηδύνατό τις να μνημoνεύσll~. Άλλ' δμως πάντα ταυτα δεν είναι αρκούντως απο

δεικτικά, αφ' έτέρου δε είναι αδύνατον να παραβλέψω μεν εδώ τα καία πολλα
δμοια δρέπανα της Σπάρτης καΙ να αγνοήσωμεν την λατρευτικιιν σημασίαν του
κυρίου τούτου οργάνου του θερισμου καΙ της δενδροκομίας.
ΚαΙ προ τών ανασκαφών της Όρθίας Άρτέμιδος, είχον μελείηθη όκτω ενε
πίγραφοι σίηλαι εκ Σπάρτης,
, ]HS, 1887, 70.

εφ'

cbv

οΕ νικηταΙ παίδες είχον επικολλήσει

Και εις την Λημνον τελευτοίως κατα τας ανασκαφας τών 'Ιταλών ευρέθ'1';Jαν 4< - (;

μικρα δρέπανα εις τάφους του

1100 - 1000

π. Χ.

ΤΟ έθιμον π. χ. της αφιερώσεως της κόμης τών παίδων εΙς το σημα της Ύπερόχης και Λαοδίκης εις

,

μεγάλην χρησιν

- άλλως πανταχου γνωστον - εις τα Πανάμερα της Καρίας (BCH, 1888, 479 κέ.) και την
(BCH, 1920, 95, Να 33). 'Η έν Καρί\!. Κινδύη, Στρά6. 658, = ΚύνΟος. "Ο Λύκιος 'Ωλην συνέθεοεν
εις τιμην της"Άργης και Ώιτιος. ΠρΒλ. Picard, Ephesos et Claros, 4"12, 9.

Λάγιναν
ύμνους

τα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:21:49 EET - 3.88.4.124

Ή κάθο.ροις τr.ς Δή).ου κο.' το ευρημο. το,

:Στο.υροιtούλου

219

ιδιόρρυθμα επαθλά των, τα μικρα σιδηρά δρέπανα. Μετά τας άνασκαφας δ άριθ
μος των παρομοίων στηλων, ακεραίων η συντριμμάτων, ανηλθε περίπου εις

100,

δπως βλέπει κανεις τώρα με πάσαν σαφήνειαν και ακρίβειαν έκτεθειμένα τα πράγ

ματα υπο τού Wood\'1ard εις το σχετικον κεφάλαιον τού νεωτάτου β,ιβλΙου περι
τού Ιερού 1. Ή αρχαιοτέρα f.x τ<ον στηλων εΙναι ή ύπ' αριθ: 'ι ανερχομένη είς,τας
αρχας τοϋ Δ' αίωνος με δ δρέπανα, άκολουθεί ή

2 τού Β." π. Χ. καΙ αΙ λοιπαι των

μ. Χ. Α' και Β' αίώνων. 'Ως έπί το πολυ τά άγωνίσματα, μωα, κελοία καΙ καθη
ρατόριον, οπερ παλαιότερον ώνομάζετο κυναγέτας 2, αναφέρονται είς δεκαετείς
παίδας, τους μLΚκιχιδOμένOυς, τους συντασσομένους εις τας β?ύας κ~Ι,ακριβέστε
ρον βον"όας <Ι

(=

βουσόας) με επί κεφαλής τον βουαγόν. "E~τoς τούτων, αν και

σπανιώτερον, φαίνεΤαL δτι και ό αγών της καρτερίας, δηλ. τή'ς περιφή'μου δια μα

στιγώσεως των έφήβων, ό παλαιότερον κάλούμενος .εύβάλκης, δπ~ς καΙ άλλα
αδιάγνωστα αγωνίσματα έτιμωντο δια τού έπάθλου ·της δρεπάνης> Εις τρείς
περιπτώσεις (αριθ. 4, 8, 9) αναφέρεται ρητώ:ς το όνομα τού έπάθλού καΙ είς μίαν
ό έπιγραμματοποιος έρμηνεύει το δρέπανον ώς εϋστομο'γ εVτeοχάλοv γλώσσης

iie-b-Aoy ~.
Ή ερευνα περΙ της σημασίας των δρεπάνων της Όρθίας καΙ ή νεωτάτη
άκόμη δεν έπροχώρησε πέραν γενικοτήτων' δη το θεριστικον η κλαδευτικον οργα
νον εχει θρησκευτικην σημασίαν, δτι το εθιμον πρέπει να εΙναι παλαιον καΙ οτι

προσαρμόζεται εις την λατρεLαν της Άρτέμιδος, θεάς προαγούσης έκτος άλλων
και την εύφΟΡLαν 6. Ώς ταυτόσημος προσφορά έπροτάθη τελευταίως καΙ το φάρος
τού γνωστού παρθενίου τού Άλκμανος με την σημασίαν τού αρότρου συμφώνως
πρός τινα έρμηνείαν ",ων παλαιων έπιδοκιμαζομένην καΙ ύπο τοϋ Ήρωδιανοϋ

6.

Άλλ' εΙναι εύνόητον, ότι το δρέπανον απέβη ίερόν, οχι ώς οργανον της συγκομι
δης των καρπων η της δενδροκομίας, όσονδήποτε και' αν εΙναι είς ταύτα χρήσιμον,
αλλ' ώς ανηκον εις τελετήν, προκαλούσαν την εύετηρίαν. Βεβαίως ή, "Άρτεμις
σχετίζεται στενως καΙ πολλαχως προς την Δήμητρα, την κυρίως γεωργικην θεό
τητα, άλλΟ είναι κατ' έξοχην ή πότνια f}ηeων, ή θηροκτόνος και μάλιστα ή Hov-

, ροτt]όφος. Σημαντικωτάτη εΤναι δι' ημας έδώ ή τελευταία της ·Ιδιότης. Ώς ~Αρτε
μις Κορυθαλία έν Σπάρττι καΙ άλλαχού προάγει την ζωην τφν νέων καΙ νεανίδωΥ.
, Dawkins, Sanctuary of Artemis Ortbia, 285, 9.
• ΤΟ όνομα το\ί άγώνος μετά πρότο.οιν τού KoIbe έ6ε60.UΌOη WΤO τού \Vofldward. όπως κο.ί το τού
εύ6άλκους (έ. ά. 288). Et~ Μ. Άοίο.ν προς τά το.υροκο.θάψιο. oυνάnτoντo.I ένίοτε 0.[ κυVΗyεoΙo.ι, άλλα, φυοικά
α/ς διάφορον άγώνιομο. (Picard, Epbesos et CΙfιros, 343, 9).
• LaI1m, Das EisengeId der Spfιrtaner, 10.
ι IG. ν 1,264.
• NiIsson, Gr:ίech. Feste, 380. ΑΜ, 1897, 339.
• DRWbins, Sanctuar)'.
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αφού ο κοπτόμενος και αφιερούμενος εις την θεαν κλάδος κατα τα εφήβια
τού γάμου

11

προ

(rite de passage), ή κορυθάλη, είναι αυτο τούτο Ισοδ'4ναμος προς τον

αφιερώνοντα. 'Εν Πάτραις κατα ττιν νυκτεριντ],Ι' έορττιν της Άρτέμιδος Τρικλα
ρίας και του Διονύσου Αισυμνήτου (Παυσ. Ζ,

20, 1)

οί συνοδεύοντες την εκφο

ραν της λά.ρναχος επιχώριοι παίδες είναι στεφανωμένοι δια σταχύων, αλλα τους
στεφάνους καταθέτουν εις το ίερον της θεας και αφου λουσθουν εις τον Μείλιχον

καΙ παρέλθιι ουτω το πένθιμον μέρος της έορτης, στεφανουνται

επειτα δια του

κισσου του Διονύσου. Είναι φανερον εκ της δλης διηγήσεως, δτι οί θερισμένοι

στάχυες σημαίνουν τυπικην τελετουργικην άνθρωποθυσίαν. 'Όταν εν Δήλφ κατ α
τον Ήρόδοτον (Δ,

34)

οί παίδες άφιερcδνουν τας κόμας των επι το σημα της

Ύπερόχης ιωΙ Λαοδίκης είλίξαντει; περί τινα χλόην, είναι διαφανης ή ιδέα, δτι

ή χλόη αυτη είναι ταυτόσημος προς την κόμην. Άκόμη εις Δηλον στέλλονται τα
ίερα τών Ύπερβορείων έντος καλάμης πυρcον 1, μαρτυρεί δε δ αιηος ίστορικος (Δ,
33) δτι αί Θρηικιαι γυναίκες και αί Παιονίδες, δταν θύουν εις ί11ν 'Αρτέμιδα την
Βασίλειαν, ουδέποτε τελουν τα ίερα ανευ καλάμης πυρΟ)ν. ΚαΙ εΙς τον μύθοΙ' τού
Μελεάγρου, καθ' ον δ ηρως αποθνΌσκει, οταν κατακαίεται Ο μοιραίος δαυλός 2,
ευκόλως 6.ναγνωρίζομεν, δτι αρχικώς δ ηρως εταυτίζετο προς κλάδον ελαίας, απο
κοπέντα καΙ προσφερθέντα εις ττιν Άρτέμιδα. Τον πι'ωτόγονον μυθον ανασυγ
κροτούμεν συνδυάζοντες μεταγενεστέρας ειδήσεις 3 προς την πυρολατρείαν της
Λαφρίας, της οποίας το ονομαστον ίερί-νητο παρ α την πατρίδα τού ηρωος, την

Καλυδώνα, ίδρυμένον. Ή αιπ;η Λαφρία αηΙτΕι πλι]ν αλλων και μεγάλα χλωρα
ξύλα περΙ τ·ην υψουμενην πυραν (Παυσ. Ζ,

11).

Άλλ' 'ίνα επανέλθω μεν εις

την Σπάρτην καΙ το σχετικον προς τα δρέπανα ίερον της Όρθίας, ενθυμούμεθα,
δτι ή αυττ) θεα εκαλείτο καΙ Λυγοδέσμα, προφανώς εκ τών εκπαλαι προσφερομέ
νων εις αυτην κλάδων λύγου. ΤΟ α1JΤΟ πράγμα δηλοί και ή ~Άρτεμις Φακελίτις

τΥις Κάτω 'Ιταλίας ώ; περιβαλλομένη δια δέσμης ξύλων. Πάντα ταύτα αρα, κορυ
θάλη, στάχυ ες, χλόη, πυρών καλάμη, δαυλος Μελεάγρου, δέσμη λύγων καΙ άλλων
ξύλων χλωρών

11

ξηρών σημαίνουν κλάδους αποκοπέντας λατρευτικώς χάριν της

εκ της θεότητος μεγαλυτέρας ανταποδόσεως. Άλλα το δρέπανον ώς οργανον άπο
κοπης τών ση μαντικών κλάδων ουδαμού cJ.ναφέρεται εις τας σχετικας προς την

Άρτέμιδα τελετας και μύθους. 'Εν τούτοις δεν θα ητο καθόλου υπερβολικον να
συμπληρώσω μεν το κενον της παραδόσεως μεταφέροντες το α1'JτO οργανον εξ άλ
λων τελετών καΙ διηγήσεων εγγύτατα προς την λατρείαν της 'Αρτέμιδος κειμένων.
1

Παυσ. Α,

31, 2 " .

'Αθηναίους δε είναι τους είς Δήλον αγοντας' τας δε άπαρχάς κεκρύφθαι μ~γ εν

καλάμιι πυρό)ν, γινώσκεσθαι δε ύπ 0ύδένω\'.

2

,
,

Περι τοϋ μύθου πρΟλ. το νεώτατον βι6λίον τοϋ Ί. Κακριδη, Άραί.

Τζέτζης εΙς Λυκ.

493

και Μαλάλας, νι,

209,

ενθα ή 'Αλθαία -YEνVq. μετά. τοϋ MελειiΎρoυ θαλλο" έλαίας.
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~H κάθαρσις της Δήλου καί το εϋρημα του Σταυροπούλου

Κατα τα Χθόνια π. χ., τΎlν έορτην της Δήμητρος εν Έρμιόνη, αι εντος τού
ναού ενθρονιζόμεναι
αλληλοδιαδόχως
ρήτως ύπο

τέσσαρες γραες εφόνευον

εισαγομένας

μορφην

τέσσαρας

μεγάλην και

Ιεροπρεπώς

Ιερας βούς

σπουδαίαν

1.

δια δρεπάνων τας

τουτο σημαίνει

Ιερουργίαν

αναντιρ

παράλληλον προς τι)ν

τελεστικον θερισμόν, καθ' ον το τελευταίον χειρό60λον τών σταχύων πρέπει ιδια
ζόντως να θερισθη, ώς περικλείον τον δαίμονα της μελλούσης ευφορίας. Περιγρα

φικος του εθίμου είναι ό μύθος του Λιτυέρσου (πρόκλησις εις αμιλλαν θερισμου,
αποκοπη κεφαλης ξένου

μετα σταχύων ;ι.τ.λ. 2 • 'Έπειτα εκ τοιούτων λατρευτικών

εθίμων προηλθε το τελειότατον εποπτικον μυστήριον τα)ν Έλευσινίων, ό έν σιωπ'!ί
τε{}ερισμένος στάχυς

6, 205,

3.

~ Άλλως τον ταυροφυη Διόνυσον κατα τον Ν όννον Διον.

οΙ τιτανες έμιστύλλοντο μαχαίΡΊΊ, αλλ' οΙ αυτοι διδάσκονται παρα της

Δήμητρος να θερίζουν δια τοϊl παρ α του Ήφαίστου κατεσκευασμένου δρεπάνου 4.
Δια του αυτου οργάνου αποκόπτει τα μήδεα τού ουρανού ό τιταν Κρόνος καΙ
επι αγγειογραφίας 5 Μαινας έτοιμάζεται να αποκόΨη την κεφαλην του Όρφέως
δι' οδοντωτου δρεπάνου. Τέλος ό Περσευς εκτελεί τον φοβερόν του ιlθλoν πάν
τοτε με την παρομοίαν προς τα ήμέτερα δρέπανα αρπην, ή δε αποκεφάλισις της
Γοργόνος δεν σημαίνει άπλώς φονικην πραξιν, αφού εκ του αΙμάσσοντος λαιμού

εκπηδώσιν ό Πήγασος καΙ ό Χρυσάωρ, οΙ δε σταλαγμοΙ του α'ίματος είναι διττοΙ
κατα τον Εύριπίδην καΙ ό μεν είναι θανάσιμος, ό δε νόσους άπείργει και τρο

φας εχει βίου (Ιων

1013).

Είναι φανερόν, οτι τα ανωτέρω εθιμα και οΙ μυθοι προηλθον εκ τών παλαιο
τάτων λατρευτικών συνηθειών του θερισμου, καθ' ας το δρέπανον ητο απαραίτη
τον, συναφθέντα προς την λατρείαν της Δήμητρος, του Διονύσου καΙ άλλων.

Οϋτως ό τελεστικος θερισμος δεν είχεν αποκλειστικον σκοπον την έπιτυχίαν της
ευφορίας τών άγρών, αλλ' ένωρίτατα ανεπτύχθη εις άπλας τελετας μυστικης ση
μασίας, καθ' ας οΙ αποκοπτόμενοι στάχυ ες η άλλα θύματα έσήμαινον τον θάνατον

και τιιν ακολουθούσαν σωτηρίαν η αναγέννησιν. Άλλα τότε φθάνομεν εις την
καθαυτο περιοχην της 'Αρτέμιδος καΙ έννοουμεν καλώς τους στεφάνους τών στα
χύων της Τρικλαρίας καΙ την καλάμην τών πυρών της λατρείας εν Δήλφ. Ή δεν
δρολατρεία αφ' έτέρου, ε'ίτε ύπο την μορφην όλοκλήρων δένδρων εϊτε κλάδων

αποκοπέντων, είναι κύριον στοιχείον της Μινω'ίκης καΙ Μυκηνα'ίκης θρησκείας
1 Παυα. Β, 35, 5. NilssotJ, Griech. Feste 330.
, Mannbardt, \Vald - nnd FeΙdΙωΙte, Τ, 212 - 213. 396.

ΜΡ,

64.

Πρ6λ. δσα σημαντικα συνέλεξεν

ό Δ. Εύαγγελίδης συνή-8-,ια του iJ.έροv καί τής σπορας ~ξ Έπιδαύρου εν Λαογραφίιι. Γ,
υολσ

=

675

(τελευταίο χερό

γένεια τού άφεντικοϋ) καί τας έπ' αύτοϋ καλας παρατηρήσεις τού Πολίτου.
S

HarrisotI,

ProlegOlnerιa,

~ Ό Σχολ. εις ~Aπoλ. Ροδ.
~ GerΙιaΓd,

548. Revne de l' His. des Rel1gions,

4, 984

Anser1. Vasenbildel'

τόμο

95, 1

κέ.

26 (Picard).

συμφώνως προς τον 'Αριστοτέλη περί της Κερκυραίων πολιτείας.

ΙΙΙ,

156.
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καΙ εLς την Έλληνικην Ιστορικην έποχήν συγκεντρώνεται προ πάντων περ\ την

'Αρτέμιδα ι, της όποίας καΙ μόνον αΙ σχετικαΙ έπικλήσεις, Καρυατις, Λυγοδέσμα,
Φακελίτις, Κορυθαλία, Ύακινθοτρόφος 6.ρκοϋν εl.ς χαρακτηρισμόν. ΔιατΙ τότε να
μη δεχθωμεν ώς άριστα δικαιολογημένην την έμφάνισιν των δρεπάνων είς το
Ιερον τής Όρθίας, σπου ή λατρεία τού Ιερού κλάδου εΙνω φανερα σχι μόνον έκ
τού έπιθέτου της Λυγοδέσμας άλλα καΙ έκ τού σπουδαίου παλαιού έθίμου τής
διαμαστιγώσεως;

"Αν ούτω έξηγοϋντο τα δρέπανα tii; Όρθίας, δεν θα μείνουν παράδοξα καΙ
σκοτεινα έπιπλέον τα δρέπανα της Δήλου καΙ 'Ρηνείας. την αυτ/ν λατρείαν τής

.Αρτέμιδος έχομεν βεβαίαν καΙ είς τους δύο τόπους. Ή άνατολική 'Ρήνεια εΙχε
το πολλάκις άναφερόμενον είς τας έπιγραφας Ιερον της Άρτέμιδος καΙ παλαιό
τατα έκαλείτο 'Ορτυγία, είς νεωτέρους χρόνους

•Αρτεμίτα

καΙ ίερα VϊΊσoς τής

Άρτέμιδος2, Είς την κυρίως Δηλον γνωστοτάτη καΙ παλωα εΙναι ή λατρεία τής
αύτης θεας δχ~ μόνον έκ τoiί Άρτεμισίου tiλλό. καΙ έκ της λατρείας των Ύπερβο
ρείων παρθένων, αίτ~νες εΙνα~ φανεραΊ. ύποστάσεις της Άρτέμ~δoς καΙ έτιμωντο
έπΙ των ίδίων αύτων δηθεν τάφων, οΙ όπoίo~ πραγματικως εΙναι παλα~oΙ μυκηναϊ
κοΙ τάφοι, βεβαιωθέντες δ~α των άνασκαφων συμφώνως προς τας ύποδείξεις τού

'Ηροδότου, Δεν εμποδίζει λOt.Πoν τίποτε να δεχθωμεν, ότι καΙ είς την Δηλον καΙ
'Pήνε~αν το δρέπανον εΙχε την αύτην λατρευτικην σημασίαν, δπως είς το ίερον

της ΌρO~ας, tiφού μάλιστα εχομεν ύποβλητικα τής αύτής γνώμης πράγματα, δπως
εΙναι ή μνημονευθείσα χλόη τής κόμης καΙ ή καλάμη των πυρων ώς tiπαραίτητoν
περίβλημα των tiπαρχων, Άκόμη αΙ μνημονευόμεναι πληγαΙ (Καλλ., είς Δήλον,

320) των ΧΟQευόντων περΙ τον Δήλου κακό" βωμό" ενθυμίζουν την παρομοίαν
διαμαστίγωσιν των Iέφήβων είς το ιερον τής Όρθίας. Ή μόνη δ~αφoρα μεταξυ

των δρεπάνων των δύο τόπων εγκε~ται είς την χρησ~ν. Κατ' άρχην το να παρα
λαμβάνουν είς τον τάφον οΙ νικηταΙ τα επαθλα αύτων δεν εΙναι άδύνατον ούτε
tiμάρτυρον-συντρίμματατριών παναθηνα'ίκων άμφορέων μετ' έπιγραψών ύπάρ
χουν εκ τoiί βόθρου της καθάρσεως-

άλλα το πιθανώτερον εΙναι., δτι τα δρέπανα

των τάφων τής Δήλου καΙ ~ηνε(ας εΙχον την σημασίαν συμβόλων μυστικων,

δι' <Ον είκονίζετο ή άποκοπη της ζωής, χάρ~ν της έλπιζομένης άναγεννΊισεως η
, NilS$on, Minoao - Mycenaeao Relίgίoo, 225 κΙ, πeρI της ΆΡ'l8μιδος ιbι; κληρονόμου '1ης δενδρο
λατρείο.ς,

483

κέ" περί ,10;:; σημαVΤΙΚα/'1ά'lοu έπl6ιώμα'lος 'Ιης Μινωικης λα'lρείας, περί 'Ιόν Ύάκινθον και τ/ν

'Αρτέμιδα Ύο.κινθοτρόφον, 585 κΙ Πρβλ, καί 'Ιό νεώτατον βιβλίον τoίl Ch. Picard, Les Qr:igines du ΡΟ]Υ

theisme Hellenique. 110 κΙ, 129

Χ!.

ι Ή παλαιοτέρα γνώμη, οτι ό μικρότατος βραχώδης 'Ρεματιάρης εΙναl ή νήσος ή {ερα τής •ΑΡ,l8μl

δος. έχούσης ~κε! ναόν, ο!κους, θησαυρόν Κ-t,λ., nρέπε\ όΡlOtlκώς νά έΥκαταλειφθΉ. Ό Rousse\ ~ν De\os,

co1ooie Atbenieone, 435, 884, 4

iιπέδειςε πράnος '1ήν άνάγκην να τoπoθετηθfi 'Ιό σημαντικόν {ερόν έπι τού

άνα'lολικοu ήμίσεος τής 'Ρηνείας.
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Ή ιι.άθαρσις "i'.; Δήλου -κο.' τό ιίίρημα τσί Σ"ο.ιιρσιτούλοιι

καΛιιτέρας τύχης. Ό έν σιωπϊΊ τεθερισμένος χλοερος στάχυς τών 'Ελευσινίων
μιιστ/ρίων δεν ήτο διάφορος, άλλα προσέλαβε σπουδαιότητα καί άπέβη το τελειό
τατον έποπτικον μυστήριον ενεκα των πολυαρίθμων άλλων τελετών, είς οϋς ύπε
βάλλοντο οΙ μύσται. Τοιαύται στοιχειώδεις

μιιστικαί τελεταζ ώς

11

υποτιθεμένη

περί των δρεπάνων, εΙναι πολλαί και δεν εΙναι ξέναι προς την κοινην λαϊκην θρη

σκείαν, διότι σημαίνουν πράξεις τής πρωταρχικής συμπαθητικής λεγομένης μα
γείας 1. "Αν είς την Δήλον καί <Ρήνειαν διετηρήθη έπ'ι μαΥ.ρΟν έν χρήσει το λαϊκον

μιιστήριον των δρεπάνων τουτο πρέπει να άποδοθη πιθανώς είς την άκμαίαν των
τόπων λατρείαν της Άρτέμιδος, άλλ' εΙναι ζήτημα, αν μέχρι τέλους ύπηρχε O'U"ει
δητος ό λόγος του έθίμου.
Κατα τα άνωτέρω ηχθημεν είς συμπεράσματα περί των δρεπάνων όλως δια

φορετικά πρΟς τα του θουγ.ιιδίδου. Άλλ' αν την γνώμην του ίστορικου άπερρί
ψαμεν ώς έντελως άστήρικτον, τούτο δεν σημαίνει καθόλου άδιιναμίαν τής ήμετέ
ρας ~.ρείινης. Δεν ύπερτεροίιν πάντοτε οΙ άρχαίοι κατα τα άποδεικτι;ι..ά μέσα, το δε

σπουδαιότερον,

είς την ΠΡΟΥ...Ειμένην

περίπτωσιν περί των άρχαLων τάφων τ/ς

Δήλου δεν εΙχεν δ θουκιιδίδης τα αύτα με ήμας προβλήματα να έπιλύστι. Με ήδη
χατ/ρτισΜΈVΗν γνώμην περί τών Καρών εγραψεν δλως προχείρως περι τής εύρε
θείσης εις τάς παλαια ς θήκας τών Δηλίων πολεμιχης σκευης, το να θελήσωμεν δε
ήμεϊς να άκολοιιθήσωμεν τόν άρχα1ον ίστορικον πιστώς είς το θέμα τούτο εΙναι
το αύτό, ώς έαν έζητούμεν να διδαχθώ μεν παρα τού ίδLΟ'U περί της χρονολογίας
και προελεύσεως τών σχετικών άγγείων.
Κ.

• "On iλαμ6άνονfΟ

Α.

ΡΩΜΑ.ΙΟΣ

μitQO :tQό~ άνα6ίωσιν iιτι "ών τttφo.ιν, ώς tomo αημαίνιι ." JfQOαφoqά χαρπών,

ό(κι.c;, αUyών ιι.αΙ ή αιινήθιια νά σπείρουν α'itOY έπί. "όΊν τάφων tiSi Dietericb, Mutter Erde, 1031&. χαί "εl.ειι
τα(ο)ς Wolters iy Antike. 1930, 284 ιι.i. Πρβλ. χαί Picaπt έν Revue de I'Ηίιι. des Religions, 1927, 25, OIfOU
Υίνιι:ται λόΥΟΙ; ιι.α.ί ΠΕQί τών ήμιπρOlν δ(ιεπάνων.
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ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

Ένφ έτυπώνετο το ανωτέρω αρθρον, άνέΥνωσα εΙς την A/bania. 10 λαμ
προν τούτο άλλ' ατυχώς προώρως έκλιJ-τoν ΠΕριοδικον (τόμ.

2, 1927, σελ. 2}S χΙ

είκ. 8, 12), στι είς το Ζέ~'tενλικ, πλησίον της θεσσαλονίκης, άνεσκάφησαν κατά το
Ι

9 Ι 7 δύο τάφοι, χρόνων περί:τtoυ του Πελοποννησιακού πολέμου, εχαστος έκ .ων

όΠΟLων ΠΕριεΙχε δρέ..-ι:ανον ;ι:αρόμοιον πρΟς τα άνωτέρω έξετασθέντl.L Οί τάφοι

ούτοι ανήκουν είς πολεμιστάς, δπως φαίνεται έκ τού συντεθαμμένου χαλκου χρά
νο"ς και του σιδηρού ξίφους. εύρεθέντος συμφώνως προς ιό λεπτομερη σχέδια

(είκ. 8) μαζι με τ/ν κυρτην λε.ι-τίδα του δρε.ι-ι:άνσυ εκατέρωθεν τού Ισχίου. Ό έκδό
δης

L Rey όνομάζει contelas Τι fer reconrbee, άλλ' ή δμσιότης προς τα δρέjτανα

τ/ς 'Ρηνείας εΙναι άναμφισβήτητος. Βέβαιον αρα εΙναι, δη οι προφανώς Ο"Ελλη_

νες ούτοι πολεμιmαl τού τέλους τοίί Ε' αίωνος παρα τήν θέρμην δέν άπηξίουν
να φέρουν το άλλως βαρ6αριχον τοϋτο δπλον. Φα'νεται ούτω ένισχυομένη ή και
άνωτέρω άναπτυχθείσα ύπόθεσις, δτι ίσως και τα εκ Δήλου και 'Ρηνείας δρέπανα

ιισαν όπλώς δπλα. 'Αλλ' δμως ή έρμηνεία αύτη δεν dn06aLVEL και ύποχρεωΤΙΚ1Ί.
ΕΙναι δυνατον έν Δήλφ, να άνε,,"'tτύχθη εκ παραλλ'Ίλου και ή λατρευτική σημασLα,
;'(ληρέστερα δε και σαφέστερα θα διδάξυ το μέλλον.
Κ. Α.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

'AY'ti
Σελ.

186
209
210

.... '"

άfΕλές

ΥQιί.φΕ
εύlελές

άλλα

«λλύ.

σΧημα-rίζε-rα\

σ;ι;ε-rί!;ετα•

..
..
..

'tωv όπoiων ά\Jlθμ~

των όποίων δ άοιθμός

ΕΙς μέοο...

εΙς το μέσον

χρήσιμα.

ΧQήσιμα άχόμη;
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Ρ.

ΔΙΦΙΛΟΣ;

(ΠΙΝΑΞ

11)

Τον Γ' π. Χ. αία/να δεν εlχε μείνει είς τους Άθηναίους τίποτε άλλο παρα να

φιλοσοφούν χαί να στήνουν άνδριάντας είς τους διασήμους «νδρας της ίστορίας
των. Ο[ σπουδαιότεροι καλλιτέχναι ήσχολήθησαν τότε με την τέχνην τού πορτραί

του καί, άν ήμποροϋσε σήμερον να Ύραφίι ή έξέλιξις της πορτραιτικης κατα τον
Γ' π. Χ. αία/να, θα εϊχομεν την ίστορίαν
ένος μεγάλου μέρους της "Αττικης τέχνης
κατα την έποχην αύτήν.
<'Εν άπο τα πλέον ένδιαφέροντα
πορτραίτα, που ήμποροϋν να τοποθετη
θοϋν γύρω άπσ τον Δημοσθένη (είς τας
άρχας τού Γ' αία/νος) εΙναι ή έκ

Catajo
κεφαλη είς το Kunsthistoriscbes MuseUα/ της Βιέννης που ό Hekler εΙς τα
Jabreshefte 1909, πίν. νπ, εκαμε πλατύ
τερα γνωστην (πΙν. 11).
'Άλλο άντίγραφον τού Ιδίου πρω

-ιο-ιύπου είδε ό

Arndt

εΙς -ιην κεφαλην

wίί Μουσείου -ιων Θερμων

1909,

σελ.

204,

εΙκ.

98 - 99),

Qabresb.

κα-ιωτέραν

της κεφαλης Βιέννης καί ώς προς την
έκτέλεσιν καί ώς προς την κατανόηση'
τού πρωτοτύπου.

Με το αύτο πρωτότυπον έχει ήδη

σχετίσει ό

67)

Lippold (Portraitstatuen, σελ.

Είκώ'l' 1.

ι καί τρίτον άντίγραφον, μη ύπάρ-

χον πλέον σήμερον, σχεδίασμα τοϋ όποιου έσώθη εΙς το γνωστον εΙκονογραφικον
βιΒλίον τοίί Acbίlles

Statins (Estato) οι I11ustrinm virornm ut exstant ίη nrbe
expressi vu1tt1s. Romae 1569», πίν. 38=Etκ. 1.
J

την σχέσιν ~oύ σχεδίου τοΙ;

ξαQ~ή~ως

toii Lippo!d.

Statius

μέ ~ην κεφαλην ~oϋ Μουσείου της Βιέννης είχα άντιληφοη άνε

είς τον δποιον μέ παQέμπεψεν δ καθηγητης κ.

ρον ~ην ύπόθεσΙν μου. ΕίιχαQιστίας XQeroo~w καί είς τον χ;.

Banko,

Arndt,

πού ήκουσε μέ ~όσoν ενδιαφέ

όσης έφQόν~ισε νά μου σ~αλoυν νέαι

φω~ογQαφΙαl τ/ς κεφαλης.

APXAIOAorIKON

ΔΕΛΤΙΟΝ

1929
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Ή κεφαλη αύτη εύρίσκετο, όπως λέγει ή έπιγραφή τού σχεδιαστού «apud
Card. Carpensen», είς την ίδιοκτησίαν τού καρδιναλίου Carp! (1500-1564), τού
γνωστοί' ούμανιστοϋ τ/ς Άναγεννήσεως, π~ίι εΙχεν είς dιν Ρώμην δύο περι
φήμους συλλΟΥάς άρχαιοτήτων, την μίαν είς τό Palazzo του καΙ την ιiλλην είς
την θαυμασίαν Vigna τσυ έπί τού Κηρυναλίου λόφου (Hϊi1seo, ROm. Antίken
giirteD, 43).
Πιθανόν φαίνεται στι ή κεφαλή πού έσχεδίασεν δ Statius άπετέλει μέρος
της σuλλoΎfJς τού PaIazzo καΙ ΟΧΙ της ·Vigna, διότι κάτω ά..το τα σχέδια των
άρχαίων της Vigna γράφεται συνήθως .ίο hortis Carpensibus. Τι .ίο horto Carpensi,. (Hulsen, Antikengarten είκ. 35,37,38.41), κατα τ/ν έ..-ι:ιγραφην .Horti
Carpenses», ητις ήτα χαραγμένη έπάνω είς μίαν πύλην της νοτίας πλευράς τού
κήπου Ι. θά έ.•• ρε..τε λοι..τσν καΙ είς τα σχέδια του Statius το ί~ιoν να έ..ερψένα
μεν, άντί του «apud Card. Carpensen:., πού σημαίνειι φαίνεται, μάλλον το παλάτι

του καρδιναλίου. Έκεϊ, αλλωστΕ, εΙχε συγκεντρώσει σχεδον όλα τα σχετικώς μικρό
τερα άντικείμενα rijr; συλλογής, ένω τα μεγαλύτερα άγάλματα εύρίσκοντο εΙς
'tήν

Vigna.

ΤΙ άπέγινε ή κεφαλή αύτή μετα τήν διάλυσιν της συλλογης με τον έπελ
(Hubner, le Statne di Roma, σελ. 85 - 86), δεν
εΙναι γνωστόν, βέβαιον όμως εΙναι στι ή κεφαλη της εLκ. 1 δεν ήμπορεί να ταυτι

θόντα θάνατον του Καρδιναλίου

σθίι με της Βιέννης, διότι ή τελευταCα ητο d,νέκαθεν σ\!μφυης με το στηθος, σπο\!
εχει ριφθη καΙ το Ιμάτιον, ένω το πορτραίτο της συλλογης

Carpi, συμφώνως με

το σχέδιον του Statius, (Είκ. 1) φαίνεται στι ίστατο έπί έρμα~κης βάσεως. Πολυ
όλιγώτερον πρέπει να ταυτισθίι με το άντCγραφον τού Μουσείου των Θερμών

(Jahresh. 1909, σελ. 204), όπου ή έργασία εΙναι πολν κατωτέρα καΙ όλα εχουν
άποδοθη χωρΙς άκρίϋειαν περΙ τας λεπτομερείας, ένώ ή κεφαλη Carpi φαίνεται
δτι 1\το τΟ όλιγώτερον τόσον καλον αντίγραφον, όσον καΙ ή της Βιέννης.
ΑΙ μικραΙ διαφοραΙ της κεφαλης

Carpi

(άπλωμα της κόμης καΙ έπί τού τρα·

χήλου, σκέπασμα τού αύτωύ άπο τΟν βόστρυχον) εΙναι πιθανώτερον δτι όφεCλον
ται είς συμπληρώσεις γενομένας κατά την έποχην της Άναγεννήσεως καί 6χι εΙς
παρεκκλίσεις τού άντιγραφέως. Άντιθέτως, αΙ όμοιότητει; εΤναι τόσον πολλαί,
ώστε δεν δύναται να γεννηθ!i άμφιβολία στι καΙ είς τας δύο Υ.εφαλας

(Carpi καΙ

Βιέννης=είκ. 1,7 καί πίναξ) παρίσταται ή ίδία προσωπικότης. Ή κόμμωσις εΙναι
έντελώς δμοία, δ χωρισμος των βοστρύχων δεν διαφέρει καθόλου, αΙ γραμμαί
του μετώπου, δ μύσταξ, το γένειον εΙναι κατα τον ίδιον τρόπον διατεταγμένα είς
ι Ή μη oωt;oμivη σήμεQOV ..wλη α.ϋιη εΙΥΟ,Ι YV(ι)(tτ/ ά.,;ό ιό σχέδιον

XXXXV, 1635).
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tOU VignoIa (Architettura, ιa".
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την προτομήν της Βιέννης και είς την κ..εφαλην

Carpi. Το κάπως διαφορετικον

πνευματι.κΟν περιεχόμενον που ύπάρχει εΙ; την τελευταίαν, αν δεν πρέπτι να το
χαταλογίσωμεν είς τον σχεδιαστήν, θα όφε~λεται είς την κακην .τοποθέτησιν της

κεφαλής έπί της βάσεως. πω'ς αντελήφθη καΙ πώς παρέστησε δ καλλιτέχνης την
προσωπικότητα βλέπομεν μόνον είς το αντίγραφον της Βιέννης. 'Ότι το πρωτότυ.
πον θα ~τo χάλκινον βεβαιώνεται άπό την μεταλλικην σκληρότητα των βοστρύ
χων καΙ άπο το άδρον περίγραμμα των χειλέων.
Τού πρωτοτύπου αυτού λο .....,όν συνάγεται δτι έπί της Pωμα"iκης έποχης

ύπηρχον τeΙα (τουλάχιστον) αντίγραφα (Βιέννης,

Carpi καΙ Μουσείου Θερμών).
Hekler την προτσ

Χάρις είς την ίδίαν στάσιν καΙ εκφρασιν έτοποθέτησεν δ
μην άπο το

Catajo

είς τας άρχας τοίί Γ' αίώνος π. Χ. αίώνος, πλησίον τοίί Δημο

σθέν.ους τοίί Πολυεύκτου καί δεν υπάρχει άμφι60λία δτι έκεί εΙναι ή θέσις του.
Εις την έποχην αυτην δια πρώτην φοραν έχομεν την άπομόνωσιν τοίί άνθρώπου

άπο τον έξω κόσμον, το χαρακτηριστικον βλέμμα πού δεν συνδέει το ατομον με

τον έξωτερικόν κόσμον -

άφοίί, αν και διευθύνεται προς τα έξω εΙναι σαν να έπι~

στρέφη πάλιν είς τον βλέποντα-, την άπόλυτον κυριαρχίαν της ψυχικης διαθέσεως.
''Εν άπο τα πρώτα πορτραίτα με ίσχυραν ψυχικην έκφρασιν, δ Ευριπίδης

Rieti - Κοπεγχάγης (περΙ το 330 π. Χ. Hekler, Bildniskunst, πίν. 89) δεικνύει
πόσον διαφορετικον ήτο κατα την έποχην ταύτην το ψυχικον περιεχόμενον, παρα
Ο,τι είς την ύστερωτέραν έξέλιξιν τού πορτραίτου. 'Ενώ είς τον Ευρι..'1ίδη, παρα

την δυνατην θέσιν πού έχει καταλάβει ή ψυχή, υπάρχει άκόμη κάποια ίσoρρoπLα
μεταξύ αυτijς καΙ τού πνεύματος, καθεν άπο τα δύο αυτα στοιχεία εχει την θέσιν
του, είς τα εργα που κατατάσσονται περΙ τον Δημοσθένη, το πνεύμα εχει τόσον
ύποταχθη είς την διάθεσιν της ψυχης, ώστε δεν ξεχωρίζεται άπο αίιτήν ι.

rΜαζiι με τον Ευριπίδη κατατάσσονται καΙ αλλα έργα τijς έποχης αυτης,
δπως δ Άρχίδαμος (Ε!κ.

2 = Arndt- Brucku1ann 765 - 6. Pluhl, Anlange der
4. Delbrίick, Portraits, taf. 18), χρονολογηθεΙς άπο τον

Griech. BildniskuDst ΠΙ,
Wolters είς το 340 ~ 330. την Ιδίαν τάσιν με τον ~Aρχίδαμoν έκφράζουν δύο
άκόμη πορτραίτα, δ Λυσίππειος Σωκράτης (βλ. τελευταίον Weickert εις Festshrift
Loeb, σελ. 106) καΙ ή κεφαλη τού Μουσείου της Νεαπόλεως (Ε!κ. 3~A-B. 649),
διότΙ., έκτος άπο τας φανερας τεχνοτροπικας όμοιότητας, εχουν καΙ τα τρία την

ίδίαν κλίσιν τ/ς κεφαλης καΙ όμοίαν διεύθυνσιν τού βλέμματος, αν καΙ αυτο εΙναι
διαφορετικοίί περιεχομένου.

,

Ή άltOχλεισ~ιχή χαί συχνά μονομερής άnασχόλησίς μας κα~ά ~ά τελευταία εrη μέ ~ά μορφιχό πςιο,

6λήμα~α εΥινεν «φορμή ώσ~ε νά ιταρα6λέιτωμεν O~ι χαΙ ή ψuχολΟΥιχή εχφςιασις εΤναι εν ώτό -τά lδανιχά
χάθε rnοχης χαι oυσιωδέσ~(noν σ~oιχείoν του σ~ίλ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:21:49 EET - 3.88.4.124

228

Σεμνης Καροίίζο\l

Είναι φανερόν οτι τα τελευταία αύτα εργα, πού, σχετικώς με τον έπιθετικσν
ΕύΡΙΠLδη εχουν άποτραβηχθη κάπως άπα τον έξωτερικσν κόσμον, άποτελουν την

προβαθμίδα προς την ύστερωτέραν έξέλιξιν των άρχων τού Γ' αία/νας.
Γύρω άπο τό πλέον άντιπροσωπευτικόν εργον της νέας τάσεως με την «συγ
κεντρωμένην μορφην::ιο ;~ το άγαλμα του Δημοσθένους, ήμποροϋν να τοπσθετ/θουν
έκτός της κεφαλη'ς

Catajo,

ΕΙκώ"

καί άρκετά αλλα πορτραίτα, σπως το πρωτότυπον τού

ΕΙκών

2,

;3.

Μουσείου

Baracco (Hekler 49"), το χάλκινον τijς Νεαπόλεως (Hekler 9411, Α. Β.
157 -158), δ Έρμαρχος (Hekler 14), ό 'Αναξίμανδρος του Μουσείου των Θερ
μών (Sieveking είς CbTist, Litteraturgesch. άριθ. 29), το χάλκινον της Ν. Ύόρκης
(Ricbter, Bronzes σελ. 70, 73. De}brίick, πίν. 26), ή έρμαϊκη προτομη τού Λατε
ρανού (Hekler, 46), ή «"Άμαστρις» (Delbrίick, πίν. 24) καί Τσως καί ό Βίας τού
Βατικανού (Hekler, πίν. '77) 2.
1

Krahmcr

εΙς

Ronl. Mitt. !!)23 - 4,

ι Είς τήν γνώμην του καθηγητού κ.

σε].

154. Πρ6. καί Arel1co1ogiai Ertcsito, XLI, 1927, οελ. 261.
Sieveking, πού θεωρεί τελευταίως (GnODIOD 1928, σελ. 30) τον

Βίαν κλαοοιοτl)(ον εΟΥον ήμποροίίν να UΠQ;ρξσuν μερικαί άνΤIΡ(Η'1σεις:
τα ΠΕρισσόΤΕρα άπο

l:O: κ/,ασσικοτικό: otOQroail:a l:ων διαφόρων έ;-ι:οχων της άρχαι6τηl:ος, YΊl:Ol ό
(HekJer 126), δ Πυθαγόρας (HekJer 9, 6=PfubJ, ΉίΙd"ίskunst VII, 3-4), δ Πυθόδωρις (Α. Β.
1;);]-6), ίΙ'Ηρώδης δ 'Αl:l:ικό" (Β. C. Η. 1920, σελ. 170, Άρχ. Δελτ. 1919, σελ. 39. Derιloulli 1Ι, 2081, ω.(~

Ποσειδώνιος
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Δίφιλος;

Έκτος της συγγενείας με τον Δημοσθένη, ύπάρχει καΙ αλλος λόγος, δια τον
οποίον ή κεφαλη της Βιέννης πρέπει να τεθΏ εις τας αρχας τού Γ' καΙ οχι εις τα

τέλη τού Δ' αιώνος: ή σχετικη αραιότης της κόμης. Έαν δοθϋ προσοχη ώς προς το
σημείον αυτο εις την έξέλιξιν του πορ
τραίτου, θα γίνει φανερον δη κατα τα

μέσα τού Δ' αιώνος

11 κόμη 5χι μόνον

φθάνει πολυ χαμηλα εις τον τράχηλοΙ',
αλλα πλησιάζει καΙ προς το αυτ~ συ

ναντώσα το γένειον (βλ. πορτραίτον

Μαυσώλου

Helcler, πίν. 38).

ΤΟ 'ίδιο έξακολουθεί καΙ εις το
πορτραίτο τού Άριστοτέλους (Α. Β.

366 = ΕΙκ. 4), δπου κόμη και γένειον
ένώνονται καΙ σκεπάζεται έν μέρει το
αυτί, όλιγώτερον δε εις την καπως νεω
τέραν κεφαλην τού Θεοφράστου (Α. Β.

232=ΕΙκ.

5). Εις τον Δημοσθένη δμως,

εις τον Έπίκουρον καΙ πολυ περισσό
τερον εις την κεφαλην της Νεαπόλεως

άπο την επαυλιν τών Πισόνων(Α.Β.=
ΕΙκ.

6),

ή κόμη άπομακρύνεται άπο το

4.

αυτι καΙ πολυ περισσότερον άπο το γέ

νειον, οϋτως ωστε μικρον μέρος κάτω άπο το αυτι μένει γυμνόν, οί βόστρυχοι εΙναι

αραιότεροι καΙ δ τράχηλος πολυ περισσότερον έλεύθερος.'Άν παρα6ληθϋ ή κεφαλη
της Βιέννης (ΕΙκ.

7)

με αλλην τινα τού Δ' αιώνος, με έντελώς δμοίαν κόμμωσιν, τον

έργα ψυχρα και αδιάφορα, δείχνουν ώς που ']μπορουσε νό. φθάση ή στερουμένη τελείως δημιουργικης πνοης
κλασσικιστικη
Βατικανου

τέχνη. Πολυ περισσότερον συμ6ατικη παρα του Βία φαίνεται ή κεφαλή του ΑΙσχίνους του

(Arndt. Br. 641. Hek1er,

55α), που εiιρέθη μαζυ με τόν Βίαν καΙ ομως από τό γνωστόν άγαλμα της

Νεσ.πόλεως γνωρίζομεν οτι είναι αντίγραφον πρωτοτύπου του Δ' π. Χ. αΙώνος.

"Ότι δε και αί πνευματικαΙ τάσεις της εποχής δεν ησαν αντίθετοι προς την Ιδέαν του να στηθiί
ανδριάς είς ενα τόσο παλαιόν φιλόσοφΟΥ -Όπως ό Βίας, φαίνεται καθαρα έκτος άλλων καΙ άπΩ άνάλογα λογο

τεχνικα ρεύματα της εποχης. ~Aκρι6ώς τότε, εις τάς άρχας τού Γ' π. Χ. αιώνος, εμφανίζεται το εργον τού
φιλολογικου κριτικού Χαμαιλέοντος, με τας βιογραφικάς του μελέτας δια τόν "Ομηρον, Στησίχορον, τήν
Σαπφώ, τον 'Ανακρέοντα, τον Πίνδαρον, Αί,σχύλον, θά ήτο δε περίεργον αν δέν είχωμεν καΙ εΙς την πλαστι
κην αναλόγους εμφανίσεις.

Πιθανιοτερον φαίνεται στι ό Βίας τού Βατικανού, εργον άλλωστε πολυ επι.διορθωθέν είς νεωτέρους
χρόνους, αντιγράφει δημιούργημα των

<iQXUJV

του Γ' π. Χ. αιωνος. "Οπως φαίνεται από τό άδρόν περί

γραμμα τω\' βλεφάρων καΙ χειλέων, το πρωτότυπον ητο χά.λκινον, είναι έπομένως καΙ δι' αύτον τον λόγον

πιθανώτερον στι 6.vτεγράφη eΕλληνι"οv πρωτότυπον παρα Ρωμσ.·ίκΟν κλασσικίζον εργον.
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Σεμνης ΚαQοuζοu

Άλέξανδρον

Azarra (Hekler 626.

Α

- Β 181)

εΙναι φανερα ή άπλοποίησις είς τΟ

έργον τού Γ' αίώνος. 'Όχι μόνον το αύτΙ εΙναι έντελώς έλεύθερον είς την πρώτην
κεφαλήν, άλλο. καΙ κάτω ή κόμη δεν ένώνεται με το γένειον, εχομεν το ίδιο κενόν,
ίίπως εΙς τόν Δημοσθένη καΙ εΙς την κεφαλην άπο την επαυλιν τών Πισόνων, το

χαρακτηριστικώτερον δε εΙναι δτι δ τράχηλος δεν σκεπάζεται δπως εΙς τον Άλέ
ξανδρον

Azarra,

άλλα μένει γυμνός, ετσι <οστε τΟ περίγραμμα κεφαλης καΙ τραχή

λου εΙς τΟ σημείον της μεταβάσεώς του
προς τον ώμον μένει καθαρον καΙ άδια
τάρακτον. ΤΟ ίδιον ίδανικον συνεχίζεται
καΙ αργότερον εΙς το πορτραίτον τού Χρυ

σίππου τού τέλους τού Γ' π. Χ. αίώνος

(Hek1er 116).
Ή άπλοποίησις αύτη εΙς την κόμ

μωσιν συμφωνεί με την δλην έμφάνι

σιν που έδωσαν εΙς τον ανθρωπον οΙ
καλλιτέχναι τών άρχών του Γ' π. Χρ.
αίώνος. Ή συγκεντρωμένη εκφρασις τών
άνθρώπων της έποχης ταύτης, που σάν
βυθισμένοι

εΙς

το.ς

πλέον

τυραννικάς

άμφιδολίας διά την έννοιαν της ύπάρ
ξεως, έχουν αποτρα6ηχθη άπο τόν εξω
κόσμον, δεν

θά συνε6ι6άζετο καθόλου

με μίαν έπιδεικτικην στάσιν δπως τού
ΕΙΗών 5.

Σοφοκλέους τού Λατερανού, άλλ' έπρεπε
νά συμπληρώνεται απο ανάλογον θέσιν

είς τόν χώρον. Έκτός απο τόν Δημοσθένη τού Βατικανού καΙ το χάλκινον άγαλ
μάτιον τού Δημοσθένους .(Β.
κοντα εΙς τΟ πρωτότυπον

-

C.

Η.

1924,

σελ.

505) -

που εΙναι περισσότερον

ύπάρχουν καΙ άγάλματα καθημένων της έποχης ταύ

της, όπως δ Μητρόδωρος τού

Poulsen (Ikonographische Miscellen, πίν. 33, 35),
Hekler πίν. 49), πού εχουν τΟ

Εύδοξος της Βουδαπέστης (Κατάλ. Βουδαπέστης

ίδιον κλειστον περίγραμμα, την ίδίαν απομόνωσιν απο τΟ περιδάλλον.
Δεν ε[ναι άπίθανον δτι όλόκληρος δ ανδριας άπο τον δποίον έπήγασεν ή

κεφαλη της Βιέννης θα εΙχεν έμφάνισιν παρομοίαν προς τα τελευταία αύτά εργα:
θά παρίστατο καθήμενος, με τάς χείρας έπί τών γονάτων, την κεφαλην έλαφρώς
κύπτουσαν. Αύτος ητο διδανικος τύπος που έμόρφωσαν οΙ Άθηναίοι καλλιτέχναι
τών αρχών τού Γ' αίώνος καΙ τόν έξέφρασαν με την «συγκεντρωμένην μορφήν:ο,
ήτις έκυριάρχησε κατά την τόσον ένδιαφέρουσαν ταύτην έποχήν.
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Δίφιλος;

Το ζήτημα ποΙα προσωπικότης παρίσταται εLς την κεφαλην της Βιέννης,
με την τόσο αίσθαντικην φυσΙΟΥνωμίαν εΙναι τόσο δελεαστικόν, ώστε δεν ήμ.πορεϊ
ΚΗνείς να το προσπεράσει., εστω καί άν ήξεύΡ1! εκ των προτέρων δη θα πρέπει να
αρκεσθη είς μίαν ύπόθεσιν.
ΕΙς τον ακριοέστερον καθορισμον τijς προσωπικότητος ήμ.ποροϋν να βοηθή.
σουν δύο πράγματα: ή δλη εμφάνισις, που άποκλείει δτι πρόκειται περί φιλοσό
φου-τόσο εκλεπτυσμένος δεν ύπηρξε ποτε

κανεις φιλόσοφος καί εΙναι αδύνατον να
παρoυσιάσn κανείς ούτε εν ανάλογον παρά
δειγμα-καί ή χαρακτηριστικη κόμμωσις,
καθως καί τα άραια γένεια, που δεν άπαν
τοϋν είς πορτραίτα ~Eλλήνων. Δεν ύπάρχει

α'λ/ο εργον, που να ενθυμίζυ τόσον τον
Άσιάτη Μαύσωλον

(HekJer

πίν.

38)

ώς

πρός την κόμμωσιν, τον αραιον μύστακα

καί γένειον. Ή όλιγωτέρα πυκνότης της
κόμης εΙς την κεφαλην της Βιέννης (Είκ.

7),

αν συγκριOf! με τον Μαύσωλον εΙναι

άξία προσοχης καί ενισχύει δσα είπομεν

ανωτέρω δια την άπλότητα είς τα πορ
τραίτα τοϋ Γ' αίώνος.
Άνάλογον κόμμωσιν εχουν καΙ οί
πιθανώτατα

lier,

εtκ.

Άσιάται

32 - 33

καΙ

(Bienkowski, Gal84), παρόμοιον δε

αραιον γένειον οί βασιλείς της Καππα

Ει"ω"

6.

δοκίας (Κατά/.. νομισμ. Βρετταν. Μουσείου' Galatia, Kappadokia and S)'ria ρ1.

VII, 9 -12) καί του Πόντου (Κατάλ Πόντου ρ1. V1II, 2 - 3' πρβλ χαί 1ml10!,
Portratkopfe Hel1. Volker, ρ1. V, 1).
Δεν εΙναι όλιγώτερον σημα.ντικΟν δια την έθνολογικην κατάταξιν rijς κεφα
λης το πάχος τοϋ έπάνω χείλους

ενώ εΙς τους "Ελληλας το επάνω χείλος εΙναι

σχεδον αόρατον καΙ δταν ακόμη δεν σκεπάζεται απο τον μύστακα (βλ. π.
δρον,

Hekler, 105-107

καΙ γ..εφαλας

Hekler 77, 92, 94),

'1..

Μέναν.

δταν πρόκειται περί

Άσιατών τονίζεται περισσότερον, προβάλλει καΙ κάτω άπο τον μύστακα. 'Ιδιαιτέ

ρως τονισμένον εΙναι το επάνω χείλος εΙς τον Μαύσωλον (Heklel' 38), είς την
χαλκίνην κεφαλην τοϋ Βρετταν. Μουσείου (Α. Β. 41. Hekler 36), είς τα νομί
σματα τοϋ Μιθραδάτη (Irnhof, Portratkopfe IV, 23) καΙ είς την κεφαλην άπο
τους Δελφούς, ητις παριστάνει ώρισμένως Άσιάτην

(Hekler 80).
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Σέμνης Καρούζου

'Έχομεν λοιπον ενα Άνατολίτην, που επαιξε καποιον ρόλον εις τας Άθήνας
κατα τα τέλη του Δ' καΙ αρχας του Γ' π. Χ. αιώνος, πρέπει δε να ητο πολυ

a.ya-

πητος αργότερα εις τους Ρωμαίόυς, αφου τρία αντίγραφα του πρωτοτύπου ανδρι
άντος του ύπηρχον εις την Ρώμην.

~Hδη ό Dίitschke (DenkU11iJer ϊη Obet-italien, V σ. 267) ύπέθεσεν δτι εις
την κεφαλΎιν της Βιέννης παρίσταται ποιητrις καΙ α'l'!το πρέπει να θεωρηθίi πλέον
η πιθανον αφου απεκλείσαμεν τους
φιλοσ6φους.αοτι δε ουτε περΙ ιδιcοτου
τινος πρόκειται, πείθεται κανεις δταν

προσέξη την ισχυραν πνευματικην εκ
φρασιν της κεφαλης.

~Eνας Άνατολίτης με ποιητικην
;τροίκισιν που ηλθεν εις τας πολιτι
σμένας 'Αθήνας του Γ' αιώνος καΙ

μέσα εις την εξαιρετικώς λεπτην άτμό
σφαιραν της πόλεως εκείνης που είχε

μεγάλο παρελθόν, αλλα κανεν μέλλον,
εγινε διάσημος, ητο ό κωμικος ποιη
της Δίφιλος, που εζησε κατα το β'

ημισυ του Δ' καΙ τας άρχας του Γ'
π. Χ. αιώνος. Κατήγετο απο την Σ ι
νώπην του Πόντου καί, ενώ εδρασεν

εις τας Άθήνας, δεν εγινε ποτε 'Αθη
ναϊος δημότης (πρβ. WilaU1owitz, Menander, σελ. 166), δπως δε φαίνεται

απο το εργον του « ~Αμαστριρ το αφιερωθεν εις την σύζυγον του Λυσιμάχου, δεν
εχασε ποτε την επαφην με την ' Ασίαν.
Είναι πολυ φυσικον ΟΤΙ, μετα τον θάνατόν του, που συνέβη πιθανώτατα το

389 π. χ., του εστησαν οι Άθηναϊοι 11 οι συμπατριοn'αι του ανδριάντα εις τας
'Αθήνας, οταν δε άργότερα, χάρις εις τον μιμητήν του Πλαυτον Ι, εγινε γνωστος

εις τους Ρωμαίους, "lθέλησαν πολλοΙ να εχουν την προτομήν του.
υ γλύπτης τον παρέστησε ακόμη νέον, ολίγον μετατα

40,

με χαρακτηρι

στικα Άνατολίτου, αλλα με λεπτον Έλληνικον ηθος. την μελαγχολικην κατή
φειαν που είναι χυμένη εις δλην την φυσιογνωμίαν του δεν θα επερίμενε κανεΙς

, Είναι γνωσταν στι πoλλι't έργα του Πλαύτου
(Christ - Schmid, Griech. Literatur, σελ. 47 κξ.).

είναι έξηρτημένα άπα δημιουργήματα του ΔιφίλΟ1>
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Δίφιλος;

απο κωμικον ποιητήν, φαίνεται σμως πολυ δικαιολογημένη, σταν δοθή προσοχη
εις τα ολίγα σωθέντα αποσπάσματά του

(Meinelce,

εκδ.

σελ.

Didot,

646).

'Ένας

βαθυς πεσιμισμος κυριαρχεί, φθάνει να γεννηθη κανεΙς θνητος δια να υποφέρ!l
κ6.θε ε'ίδους δυστυχίαν, ό θάνατος μόνος είναι το ξεκούρασμα:

({

ουκ εστι βίος, ος ουχι κέκτηται κακά,
λύπας, μερίμνας, άρπαγάς, στρέολας, νόσους.
Τούτων δ θάνατος καθάπερ 1ατρος φανεΙς
απέσπασε τους εχοντας, αναπλήσας ϋπνου».

(Meineke,

σελ.

647).

«'Άνθρωπος εΊμΙ του το δ' αυτφ τφ βίιρ
πρόφασιν μεγίστην ε1ς το λυπείσθαι φέρει» (σελ.

650).

,<Q μα>(Χρι' ατυχείν Θνητος (,)ν επίστασο,
Οίν' αυτα ταναγκαία δυστυχπς μόνον,
πλείω δε δια την αμαθίαν μη προσλάΟ1]ς» (σελ.

631).

ΘνητΌς πεφυκώς μ' ευλαοου τεθνηκέναι.
Λύπης δε πάσης γίγνετ' 1ατρος χρόνος»

(σελ.

651).

lVIε την κοσμοθεωρίαν που εκφράζεται εις τα αποσπάσματα αυτά, καθως καΙ

με σλα σσα παραδίδονται δια τον Δίφιλον, συμφωνεί θαυμάσια ή κεφαλη Βιέν
νης - Catajo, δπου εχομεν εναν Άνατολίτην ποιητην τής εποχής με κοσμοπολιτι
κην δρασιν.

Με το' πορτραίτο του Δημοσθένους εχει, δπως ειδομεν, πολλην συγγένειαν

11

κεφαλή' ενώ δμως εις αυτον βλέπομεν τον αποτυχημένον της ζωής, την απο εξω
τερικα αιτια ναυαγισμένην υπαρξιν, εις τον Δίφιλον, αν πρόκειται πραγματικα

περι αυτου, εχομεν την προεκβολην της εσωτερικης διαθέσεως καΙ την δια μέσου
αυτης ενατένισιν του κ6σμου. Δεν συνέλαβεν δ καλλιτέχνης το ατομον απο την

εξωτερικήν του μοίραν, αλλ' απο την εσωτεΡΙΚ1Ίν του υπόστασιν καΙ απο την στά
σιν του εμπρος εις τα προβλήματα του κόσμου.
Μία τέτοια αντίληψις δια τον κωμικον ποιητι]ν κάθε άλλο παρ α μοναδικη
είναι. ΤΟ πρόσωπον του Μενάνδρου (ΗekΙeι-,

106) εχει ανάλογον νευρικην υπε
(Heklel", 110, 111 α), παρ' δλην

ρευαισθησίαν καΙ εις το αγαλμα του Ποσειδίππου

την αδεξιότητα του αντιγραφέως, εΙναι φανερα ΤΙ ιδία ανησυχία καΙ πένθιμος περί
σκεψις. Άπο το άλλο μέρος ό κωμικος ποιητΊΊς το)ν νεωτέρων χρόνων, ό Μολιέ
ρος, ητο μέσα εις την συμβατικην αυλικην τέχνη ν της εποχης του, μία εξαιρετικα
ευαίσθητος εμφάνισις καΙ εις την προτομην της

Hondon

COllledie Fl"anyaise

παρέστησεν ό

τον μελαγχολικον ποιητην που κάτω Μο το κωμικόν, μόνον τον ξεπεσμον

καΙ την αθλι6τητα συνείθιζε να βλέπιι.
ΣΕΜΝt-Ι

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

1929
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ΚΑΡΟΥΖΟΥ

30

ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ

ΕΠΙ

ΤΩΝ

ΚΑΙ

ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ

ΔJΟΡΘΩΣΕJΣ

ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

Συμπληροϋντες τας έκ του Παρθενωνος έπιγραφάς, τάς όποίας έδημοσιεύ
σαμεν έν τφ .iiψ τόμφ τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου σελ.

123 -134,

προσθέτομεν

ένταϋθα παραλείψεις τινας καΙ διορθώσεις, τας όποίας κρίνομεν αναγκαίας δια
τον μελετητην των σπουδαίων αύτων ταμιακών έπιγραφών.
ΕΙς τον στίχον
γνώοαμεν ήμεϊς:

140

της Α' στήλης της άύτόθι ύπ' άριΟ.

[ii.v]e[v]

2

έπιγραφης άνε

ποqπάκωv.

ΑΙ άσπίδες δταν είχον πόρπακας ησαν ετοιμαι προς χρήσιν. "Ότι δε αί άνα
τιθέμεναι άσπίδες ήσαν άνευ πορπάκων γίνεται δηλον έκ τού ι Αριστοφάνους Ίππ.

858,

πρβλ.

849,

ενθα ό Σχολιαστης λέγει: 4:ώς δέον τας ανατιθεμένας άσπίδας μη

εχειν πόρπακας, ύπερ τού μη έξείναι τοις έπιχειροίίσι κατα τού δήμου έξ έτοίμου
χρήσασθαι ταίς άσπίσι».
ΕΙς την ύπ' άριθ.

3

έπιγραφην τού μεγάλου μαρμαρίνου βάθρου έδημοσιεύ

σαμεν την παρα τα ίχνη των ποδων τού έπ' αύτού ποτε άγάλματος έπιγραφην
« Άρχίνος Φανίου Έλευσίνιος». Άλλ' έκπεσόντος φύλλου τινος κατα την έκτύπω

σιν παρελείφθη η δημοσίευσις καΙ άλλης έπιγραφης ητις ύπάρχει έπί της προσθίας
πλευράς τού αύτού βάθρου καΙ ήτις εχει ώς έξης:
Ο

ΠΟΠΛΙΟΝ

ΔΗΜΟΣ

ΚΟΡΝΗΛΙΟΝ

ΛΕΝΤΛΟΝ

AYrOPA ΑΡΕΤΗΣ ΕΝΕΚΑ
Έπί της έπικεφαλίδος της έπιγραφης ύπ' αριθ.

2

ή γραφή: παρα ταμιων κ.λ.

αναγνωστέα: παρα τ[αμιων κ.λ. καΙ η γραφή: ΚοροΥβο αναγνωστέα: Κοροί[βο.
'Ειι

'Cfj

Α' στήλη Π;Ι; ύπ'

deI8-. 2 iπι}'eaφηι;:

Έν ήΊ αρχτι τού στίχου

5 έλλείπουσι είκοσι γράμματα.
16 έλλείπουσι δώδεκα γράμματα.
Έν τϋ αρΧϋ του στίχου 17 έλλείπουσι δώδεκα γράμματα.
'Εν ήΊ αρχτι του στίχου 27 προ των σφζομένων γραμμάτων ΟΥ έλλείπουσL
13 γράμματα, μεταξυ τού ΟΥ καΙ τού Ε έλλείπουσι όκτω γράμματα.
'Εν τφ :nίχφ 44 αντί: Βραυβρωνίας, αναγνωστέον: Βραυρωνίας.
Έν τφ οτίχ'9 79 άντΙ [τ6ν], άναγνωστέον [τ6].
'Εν τφ στίχC9 82 αντί: εχουσα, αναγνωστέον: εχοσα.
Έν ήΊ αΡΧίΊ τού στίχου
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235

Ν. ΚVJtαQίσση

'Εν ήi άρχΪl τού στίχου
Έν τφ στίχφ
".Εν τφ στίχφ

134
140

106 άντί: [XQJOLov, αναγνωστέον: [χρ}υσίον.

άντί: ΙΑΔΔΓΊI, άναγνωστέον: ΙRΗΔΔfll.
μεταΞU της λέξεως: πορπάκων καί τού: ΔΔ!ΙΙΙ δεν καταλεί

πεται κενόν.
ΈΥ

-riJ

Β' αηjΑ.η

t:*

'Εν τφ στίχφ

';π' dea/}.

37

'Εν τφ στίχCΡ
'Εν τφ στίχφ
'Εν τφ στίχφ
ΈΥ

t:D

r'

at:fjA~

76
77
86
91

i1lΙΥeαψijς.-

άντί: ΔΙΙ-Η, αναγνωσtέoν: ΔΙ-ΙΙΙ.

'Εν τφ μέσφ του στίχου
'Εν τφ σι:ίχφ

2

46

άντί: ~, άναγνωσtέOν :\iI.

αντί: ΙRΗΗΗΔΔΔΔΙ-Ι-Ι-, άναγνωσtέoν: IΗΗΗΗJiιΔΔΔΔΙ-Ι-Ι-.

άντί: ΙΑΗΗΗΗΓΊll, άναγνωοτέον: IRHHHHflH·,
άντί: Βραυ6ρωνίας, άναγνωοτέον: Βραυρωνίας.
αντί; ΙΗΗΗΗΗΗΔΔΙ-Ι-, άναΥνωστέον: [ΑΗΗΗΗΔΔΙ-Ι-.

t:ij; ';11" dea/}. 2 tΠΙΥeαφης:

Έν τφ στίχφ

Έν τφ στίχφ

16
20

αντί: ΔΔΓΊ, άναγνωστέον; Δ(ΔΓΊ.

ΙΙντί: EπLXQuoov, αναγνωστέον: Ι-ιίχρ[υσονJ,

Έν τφ οτίχφ μετα την λΈJ;ιν: άστατος, έλλείπουσι όκτω γράμματα καί μετα
τα γράμματα; οα, έλλείπο"οιν Εξ,
'Εν τφ στίχφ

57

άντί: γεγραμμέναι, αναγνωστέον: γεραμμέναι

(sic) =

γραμμέναι, παραλειφθέντος τού γ i'ιπo τού χαράκτου,

Έν τφ οτίχφ
'Εν τφ οτίχφ

68 αντί: στέ[φανος κ.λ., άναγνωστέον: στέ[φ]ανος κ.λ.
150 αντί: 111, άναγνωστέον: 1111.
Ν.
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ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

γε

ΕΝΕΠΙ

Ν

ΗΛΙΑΚΟΝ

ΕΚ

ΤΟ ενταύθα (είκ.

1) δημοσιευόμενον ενεπίγραφον ήλιαΉ:ον ωρολόγιον, εύρέθη
προ είκοσαετίας περίπου, εν τη παρα τη δημοσίιΖ, δδφ Τηγανίου - Χώρας της
Σάμου αμπέλφ τού εκ Τηγανίου Στεφάνου Καζάκου καΙ κατετέθη, δωρηθεν ύπο
τού ίδιοκτήτου, εν τφ εν Τηγανίφ της Σ6.μου Μουσείφ ύπ' αριθ. Εύρετ.

EΙ~1.ων

322.

1.

Το μικρον τούτο μνημείον είναι εκ λευκού μαρμάρου καΙ σχήματος ορθογω
νίου παραλληλεπιπέδου, ϋψους

0,33,

πλάτους

0,385

καΙ πάχους

0,26.

Έντος της

μιας τών δύο μεγάλων επιπέδων πλευρών είναι λελαξευμένη ήμισφαιρικη κοίλη
επιφάνεια, αρχομένη ανωθεν και καταλαμβάνουσα τα

3/4

σχεδον της δλης πλευρας.

ΈπΙ της κοίλης ταύτης επιφανείας ενδεκα κάθετοι γραμμαΙ και δύο δριζόντιαι καΙ
παράλληλοι προς αλλΎιλας τοιαύται διαιρουσι την δλην ήμισφαιρικην επιφάνειαν

καθέτως μεν είς δώδεκα διαστήματα, δριζοντίως δε είς τρία. Έντος τών τελευ
ταίων διαστημάτων καΙ απο ,~άτω προς τα ανω άναγιγνώσκεται η έξης επιγραφή:
ΘF

[Ι]ΣΗ

ΡΙ
ΜΕ

ΝΗ
ΡΙ

ΤΡ
ΝΗ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ

ΟΠ
ΤΡ

Η
ΟΠ

ΤΡΟΠΗ
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Η

2;)7

Βασ. Δ. Θεοφανείδη

ΈπΙ του ανωτάτου σημείου της κοίλης επιφανείας, καΙ ακριβώς έν τφ μέσφ,
όπη προς ενθεσιν της βελόνη ς η τού. στοιχείου, κάτωθεν δε της αυτης επιφανείας

προεξΟΧ11,οίονεΙ βάσις του ώρολογίου, δΙΌρημένη δια διακένου, ε-Ις δύο τμήματα.
ΈπΙ της δπισΘίας πλευράς και προς τα ανω τόρμος συνδέσμου προς στερέωσιν
τοί! μνημείου.

ΤΟ ώρολ6γιον τουτο είναι κατασκευασμένον κατα το λεγόμενον σχημα της
αράχνης. τα δια τών ενδεκα καθέτων γραμμδ":>ν οριζόμενα δώδεκα κάθετα διαστή

ματα δεικνύουσι τας δώδεκα ωρας της ήμέρας, τα δε δια τών δύο οριζοντίων
γραμμών σχηματιζόμενα τρία οριζόντια διαστήματα δηλουσι τας τρεις εποχας

-

του χειμώνος, της -Ισημερίας καΙ του θέρους

τας οποίας δημιουργεί

-

δος του ήλίου ε-Ις εκαστον σημείον του ζφδιακοϋ.

είσο

1]

Κατα την διαίρεσιν ταύτην, ή

διάρκεια της ωρας εποίκιλλε κατ α τας έποχας του χειμ(Ωνος καΙ του θέρους, ητο
δε η αυτη κατα την εποχην της -Ισημερίας. Ή εφεύρεσις του συστήματος τούτου
αποδίδεται

lJJtO ταυ Βιτρουβίου ε-Ις τον Κνίδιον Ευδοξον, δστις ηκμασε κατα τα

μέσα του Δ' π. Χ. αιώνος, αλλα το ήμέτερον ώρολόγιον είναι εργον του Α' π. Χ.
αιώνος, ώς τουτο ευκόλως συνάγεται εκ του σχήματος τδ)ν γραμμάτων της επιγρα

φης με τους χαρακτηριστικους

ακρέμονας. Φαίνεται δτι τα ήμισφαιρικα ήλιακα

ώρολόγια,

ώς απλούστερα καΙ μη δεόμενα επιστημονικών

αργότερον

εφευρεθέντα

ίJπολογισμ(fJν,

κωνικα λεγόμενα ήλιακα ώρολόγια,

ώς τα

εξηκολοί,θησαν

εν

χρήσει καΙ μετα την εφεύρεσιν τών τελειοτέρων κωνικών.

'Αξιοπαρατήρητον τυΎΧάνει δτι επι του ώρολογίου τούτου είναι εγκεχαραγ
μέναι αί λέξεις θερινή, χειμερινή, ί.σημερικη τροπή, αντι τών λιξεων -Ισημερία καΙ
τροπαΙ θεριναΙ καΙ χειμεριναί, ώς απαντώνται επι τών αχρι τούδε ευρεθέντων

ήλιακών ώρολογίων. (Πρβλ. ηλιακον ώρολόγιον Δήλου ανασκαφαΙ Conve 1894
εν

Bnlletin de
260).

Cοπ.

Helleniqne

του

1915

σελ.

476,

ώς καΙ DarembeΓg - Sag1io

ΠΙ 1, σελ.

ΒΑΣ.

Δ.

ΘΕΟΦΑΝΕΙΔΗΣ

Σημ. της αύτης ποοελεύσεως και τών αύτών σχεδόν διαστάσεων εί"αι και τό ύπ' αριθ. Εύρετ.
του αύτ-οϋ Μουσείου ήλιακο\' ώρολόγιο\', το όποιον δμως δεν φέρει έπιγραφΎι"
Β.
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Δ.

Φ.

323

ΠΙΝΑΞ

13

12

11

1

2

29

15

3

23

28
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18

4.

ΨΗΦΙΔΩΤΟΝ

ΤΗΙ
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ΜΟΝΗΣ

ΤΟΥ

ΛΑΤΟΜΟΥ

ΕΝ

θΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ,

ΠΙ ΝΑ=: (3

Ο

ΙΗΣΟΥΣ

ΕΝ

ΤΩι

ΨΗΦΙΔΩΤΩι

ΤΗΣ
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ΜΟΝΗΣ

ΤΟΥ

ΛΑΤΟΜΟΥ

ΠΙ ΝΑΞ

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ

lεΖΕΚIΗΛ, Ο ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΙ Ο ΛΕΩΝ

ΕΝ
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ΤΩ! ΨΗΦΙΔΩΤΩι ΤΗΣ

ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΟΥ

7

ΠΙΝΑΞ

Ο

ΠΡΟΦΗΤΗΣ

ΑΒΒΑΚΟΥΜ.

Ο

ΑΕΤΟΣ

ΚΑΙ
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Ο

80ΥΣ

ΕΝ

ΤΩι

ΨΗΦΙΔΩΤΩι ΤΗΣ

ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ

ΛΑΤΟΜΟΥ

8

ΠΙΝΑΞ

ΕργθΡΟΜΟΡΦΟΣ
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ΚΥΛIΞ

ΕΚ

ΔΗΛΟΥ

9

ΙΙΙΝΑ:Ξ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
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ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ

ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΟΥ

ΚΥΑΙΚΟΣ

ΕΚ

ΔΗΑΟΥ

Ο

ΠΙΝΑΞ

ΠΡΟΤΟΜΗ

ΕΙΣ ΤΟ
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KUNSTHISTORISCHES MUSEUM

ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ

11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ

ΑΙ

APXAIOΛOΓlKOY

ΠΑΛΑΙΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΧΑΡΙ Ν

ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Δημοσιεύω κατωτέρω, λίαν έπιχαίρως, έχ τoiί
παρ' έμοι πρωtoτύπου, Καταγραφιlν των ~xτι·
μηθεισων κατά το ετος 1833 Ίδιοχτησιών, χάριν

των αμα tfi άπελευθερώσει των Άθηνών μελε
τηθεισών εύρυτάτων άνα την πόλιν των Άθη

ν(tιν άνασκαφών, Υ.αΙ ίδίως είς τα διαμερίσματα
(πλατώματα) της πόλεως έκείνα, ύπο το έδαφος

των όποίων ~ τότε Έπισtήμη ηλπισεν, στι θα
l]δύνατο να dvruQ!I μνημειαχα κοί καλλιτεχνιχα
άιτομεινάρια των μεγάλων
της άρχαιότητος
χρόνων.
Ή «Σημείωσις έxτιμήσεων~

Ζρονολογίαν

16

Όκ:,ω6ρίου

αίίtη φέρει την

1833,

εν δηλαδη

περίπου ετους πρό της ύπογραφης τοίί Διατάγ

ματος περί καθορισμου των Άθηνών ώι; Πρω
τευούσης (Β. Δ. τ/ς 18 ΣΙ6ρίου 1834), ούτινος ή
ίσχνς ηρχισεν απο της Ι ης Δεκεμβρίου του 1834.
Είς

τον

lπίλoγoν rijς

καταγραφης

ταΊίτης

φέρονται τα έξης λΙαν τιμητικα δια τονς τότε
Άθηναίους:

• 'Ηρωτήθησαν

οι π}.εΙστοι

τών

οΙκοκυρίων

περl

τ;ι;; 'ςητουμενης παρ' αί'τών τιμης, καΙ άπεχρίθησαν
αnαντες,

ότι:

"ίιχαρΙστω"

παραχωρουμε.-

.,ς

το ..

ΔΕΛΤΙΟΥ

διον του

ΤΟΥ

1929

Κυρίου Κλεάνθους καί Σάμπερ δια

Παλάτιον καί ά'λ/ας δια κοινην ύπηρεσίαν οί
κοδομάς ι .

.,Β') Άφίνουν είς τήν διάθεσιν της Σ. Κυ
βερνήσεως ολα τα περί την Άκρόπολιν οΙκό
πεδα, έρείπια οντα, τα δποια κατα το αύτο σχέ
διον αναγκαιοίίν εις αύιήν, καί έπειδη το τοι

ουτον εΙναι επιζήμιον εΙς τονς εχοντας αύτά, με
εύχαρίστησιν έσυμφώνησαν μεταξύ των να πα
ραχωρήσουν, έκτός τών άναγκαίων είς τήν Κυ

βέρνησιν γαιών, ετι τριακόσια στρέμματα, τα
όπο-ία να χρησιμεύσουν δια οίκόπεδα έχείνων,
ο"(τινες παραχωροίίν τά έδικά των περ·ι την

Άκρόπολιν κα·ι μένουσι χωρ·ις οΙκόπεδον καί
δι' δσους επίσης μένουσι χωρίς οίκόπεδον, πα
ραχωρωντας το όλον των χωραφίων των δια
τας Έθνικας οΙκοδομάς.

., Γ ') τα διό την dποζημίωσιν των περί τήν
Άκρόπολιν οίκοπέδων, ώς έν ΤΙΡ Β' κεφαλαί!!:J
τριακόσια στρέί-;ματα, έσυμφώνησαν οί ύπογε
γραμμένοι να τα διανέμωσιν, ώς εϊρηται, άνα
λόγως τοίί μεγέθους καί της θέσεως των εγκα
ταλιμπανομένων οίκοπέδων.
.,Δ

')

"Ολαι α1 κατα τα κεφάλαια Α' καί Β'

εκτος τής σημερινης πόλεως γαίαι έντος '(ου
Σχεδίου, να πληρωθώσιν, εάν έγχρίν!) η Μεγα-

Βασιλέα μα" τάς ο,κίας μας, οταν ή έκτίμησι.; ε1ναl

δικαία, &οτε με τήν ,iξίαν τη.; διδoμβVΗ'; τιμης ,·α δυ
νάμεθα να κατασκευάσωμεν α",τας εις τήν ,οέαν πόλιν,

,

Περί του Κλεάνθου.; χαί τοίί

Schaubert

ηύτ\Οχήσα

διδομένου ήμιν καί τοίί εμ6αδo~ τοίί έδάφο\Ος αύτών
καί πληρωνομένου παρ' ημών α .. ά λεπτα tr",OOI'" 6
τετeάnλενe"ς πηΧlJς, "'ατά τΙ> .Σ ...... π"σχετ,"'ό..,..

μεν πρώτοι ήμεις v· άναγράψωμεν έπαρκείι; πληροφο
ρίας εΙς τός .Μελετα.; χαι Ιρευvllς> ήρών (τ. Α, 1923·

ΤΟ περί ο'δ δ λόγος συνυποσχετικόν, ύπο τύ
πον άναφοράς άπευΕ:ιυνομένης πρός τον Βασι

εργου (σελ. 411 σημ. ΒΙα). ΠερΙ τοϋ Κλεάνθου.; Ιδημο·
σ'ευσε κατόπι" ουμπληρω'\:ικά tl\'a καί δ 'Αρχιτέκτων

λέα, φέρει χρονολογίαν

3

Ίουν(ου

1833,

εχει

δε ως έςης:

• Μεγαλειότατε

σελ.

274 - 277)

χαί εΙ;; τα.; Σημειώσεις τοίί αυτοίί

κ. Π. Βαχάι; (Ήμερολ. τής Μ. 'Ελλάδος τοϋ έτου.;
σελ. '17 =).

1931

Ή φιλιχη δυάς αστη, ό ΚλεάνΟη;; και ό Σάουμπερτ,

διωρίσθησαν τό πρώτον .'Αρχlτέκτονε'Ξ τής Κ\Ο6ερνη
σεω.;' ύ;ιό του Καποδίστρια κατά τό ετος 1830. Κατ'

Bασιλtίί.

·οι υΠΟΥεγραμμένοl πίπτουν εύσεΙSάστως εί.; τούς
πόδα.; τοίί θρόνου της Αύτοίί ΜεΥαλειότητος τοίί εύσε·
6εστάτου Βασιλέως των, παρακαλώ"Τάο; τον ,α είιαρε.

στηοη να tlJlήιrn τήν οιόλιν των με τήν Καθέδραν της

ΚυΒερνήσεως Του, και να δε~oυν tijv με ~λήρη άφο
σίωσιν προθυμίαν των εΙ:; τουτο και να αφιερώσουν
εΙς την Σ. Κυflέρνησlv,

., Α ')

192:.

'Όσας ήi &ναγκαιοϋν ~κ τών περιεχομέ

"ων ένtος καί έκτος της πόλεως κατα

to

αχέ.
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Ία"ουύρlOν του 1831 έπεσχέφθηaαν μετ' αίιτοίί τας
Άθήνας, J,α6όντες ευθiις κατόπιν τήν Ιντολην προς
κατάρτισιν τοίί Σχεδίου τών Νέων Άθηνών.

Άλλά χαί χιιτά τό ετο.; 1833 είς αύτους άνετέθη ή
κατάρτισις του πρώτου Σχεδίου τη.; πόλεως, τό όποιον
χατόοιιν ή Kυ6έΡVΗσl.; ήl'αγκόοθη να μεταρρυθμίΣU
δια τοίί Κλέντσε, ματαιωθείοης χαι της τοιαuτης δη

μιουργίας ύπό τών πολιτικών φατριών, α'ίτινες ιίνεφά

νησαν χατόπιν, χαί τήν πόλιν χαταοτρέψασαι καΙ τόν
χαρωιτηρα τών χατοίκων παρα6λάψασα •.

2

ΠαQάQτημα 1'οί

λειότης Του, ι:iνά

20

'AQ1.ato).oYI)l,Oi;

λεπτά τον τετραγωνιχον

πηχυν .

«Ε') Οί Ιδιoκrηται τών περΙ την Άκρόπολιν
οίκοπέδων νά άποζημιωθουν μέ έ6δομήκοντα
λεπτά τον καθ" εκαστον τεtραγωνιxoν πiixυν, έχ

τών όποΙων ιό μεν 20 θέλoΊJ<ll τοις χρησιμειίσtl
δια Πιν πληρωμην Πις γης σπο" θέλουν λάβει
διά χατοιχίαν, ιό δε λοιπα 50 διό την μετακό
μισιν
{ίλης των χαΙ άποζημίωσιν τών λοι

ri'io;

πών άναγχαίων, σΤον φρεάτων χαι άλλων.

.. ς') Ή εις τα κεφάλαια Δ' και Ε' άποζη
μίωσις εναποτίθεται εlς την Κυβέρνησιν δια να
έκτελεσθη είτε μέ έθνιχας γαίας και χτήματα,
ώς είς τον Πειραιά
αλλαχού έντΟς tijo; Άτη
χης, είτε μέ χρήματα κατά την άνάγκην ένας

11

έκάστου και το δίκαιον.
CZ ') 'Όσαι Υαϊαι χρησιμεύσουν κατα το αυτο
σχέδιον δια πλατείας καί δρόμους μένουν ετς
βάρος των πολιτών καΙ. θέλουν άποζημιουσθαι
κοινως άπο δλouς.

.. Περί

πλέον πληροφορουμεν τήν Σ. Κυβέρ

νησιν,ΟΤΙ μεταξυ τωνπερι τήν Άκρόπολιν έρει
πίων και περί την πόλιν γαιων εiιρίσκoνται και
πολλαί δημόσιαι Ιθνικαί..
",Οί ύπογεγραμμένοι ηθελον εiιχαρίστως προσ

φέρει είς την Αυτου Μεγαλειότητα δλας τάς δυ
νατα/; εύκολίας και ήσαν κατα συνείδησιν πρό
θυμοι να κάμουν τα/; μεγαλειτέρας θυσίας διά
να όλιγοστεύσουν άπο τήν Κυβέρνησιν τα βα
ρύτατα διά τας διαφόρους δημοσίας οίκοδο

μας εςοδα, έαν αΙ δυστυχίαι είι; τας όποίας τους
εφερον το. δεινά του πολέμου δέν ηθελε τούς
κάμνει να μην δύνανται να ~κπληρώσωσι ταύ

την την Ιπιθυμίαν, ή άγαθότης δε της' Αύτου
Μεγαλειότητος δUναται να
τοιαύτην άκούσιον ελλεΙψιν.
'Εν 'Αθήναις τϋ

3

'Ιουνίου

έπαρκέση

ετς

την

με βαθυτάτην ύπόκλισιν
Τής' Υμετέρας Μεγαλειότητος
ο, εύπειθέοτατοι καί πιστοί ύπήκοοι
κάτοικοι Άθηνών l~.

ΕΙς την δημοσιευομένη ν ηδη Καταγραφήν των
έκτιμήσεων τ/ς 16"" 'Οκτωβρίου 1833, ή καθο
ριστική περιφέρεια άκολουθεί την έξης γραμμήν:
"Άρχεται άπο του Θησείου περιλαμβανομf

νου τότε είς την b-oQiav του Ά γίου Φιλίππου,
καί προχωρεί προς την Βλασαρού, σπου, ώς και
σήμερον, ένθρονίζεται ή άναβιωτική της άρχαιό
Έκείθεν ή

γραμμή

λοξοδρομεί

1929

'Αγίους Άποστόλους τού Σολάκη, άνερχομένη
δέ προς Μεσημβρίαν παραμένει εις την ένορίαν
της Ικφραγκισθείσης ποτέ Ύπαπαντής_
Έπανερχομένη κατόπιν προς τα Άνατολικα
περιλαμβάνει την ένορίαν του περιφήμου Άγίου

Θωμα τού ΙΙαχυμέρη (Μπόλμπατζα), διακλα~
δώσεως της οικογενείας τών lv Άθήναις Πα
λαιολόγroν.

Ή ένορία αϋτη συμπί.πτει προς τήν συνοι
κίαν Βρυσάκι, όνομασθείσαν ούτω λόγφ περιω

νύμου τινος ίστορικώς και λογοτεχικόΊς μικριr.ς
κρήνης, δ ήχος τής όποίας ένέπνευσε φαίνεται
τον δνοματοθέτην της όδoίi Εύρυσακείου.
Ή γραμμή προχωρεί τώρα προς τα σύνορα
της.Ινορίας των c'Αοωμά:cωv σcά σκαλΙα~ cijιo
Σcοας δηλαδή τού Άδριανoίi. Είσέρχεται κατό
πιν εντος του τετραγώνου της άτυχους Μεγάλης
Παναγίας, λοξεύει καΙ. προχωρεί προς τα Mε~
σημ6ρινοανατολικά,σπου ή ένορία του Βυζαντι
νού Κατηφόρη, άνερχομένη δέ κατόπιν είς το
Ριζόκασcρον καταλαμβάνει όλόκληρον σχεδΟν
τήν tνoρίαν του άδικοκρημνισθέντος ναού τού

Βυζαντινού Δρουγγαρίου Μαγγούτη.

Κατόπιν ή γραμμή διευθύνεται προς τον ναον
τής οίκογενείας τού ώραίου Κουροπαλάτη Ραγ

καΜ και. εκείθεν φθάνει είς τήν προς το Μνη
μειον τού Λυσικράτους περίφημον tνoρίαν τού
Κανδήλη.

Είσέρχεται τώρα και εΤς τήν δικαιοδοσίαν
του Κοντίτου, οπου ή σημερινή -Αγία Αίκατε
ρίνη τού Σιναίου όρους.
Έκείθεν ή γραμμή προχωρεί προς τήν φραγ
κικήν ποτε συνοικίαν της πόλεως, του Άλικόκ
κου, περιλαμβάνουσαν τας ένορίας τοϋ ποτέ ναού

τoίi Χρυσοστόμου, της Σωτήρας (Παναγίας) τού
Κοττάκη καί της έξαφανισθείσης μυστηριώδους
Δουβέργαινας.

1833.

• Υποσημειούμεθα

τητος έλπίς.

Δε),τίου

πρ~

τοΙΙς

'ΤόϊγΥραφΟΥ τοϋτοtδημοαιwθη καί εις ιό 'ΑρχείΟΥ
ΒI.ΙΙ7.0γlάννη τόμο Α' αελ. 655 - fιfι7.

Κατέρχεται τώρα ή γραμμη προς την Ινo~
ρίαν της Παλαιας Μητροπόλεως, κειμένης άπέ_
ναντι του σημερινον Καθεδρικού Ναου, είς τήν
ύποίαν περιεκλείετο και ή άναγλυφοβριθής Πα
ναγία ή Γοργοεπήκοος, άλλα καΙ. ό'"Αγιος Νικό
λαος τής Σεργιανης, δ ποτε βι6λιοφύλαξ τών
χειρογράφων και έντύπων των Μονών τής Ά τ
τικης, των Σχολών τών Άθηνων και της Κοι
νότητος.

Έκείθεν ή γραμμη κατέρχεται προς Δυσμάς
χάριν της άπαλλοτριώσεως πάντων των έργα
στηρίων του Άπάνω και Κάτω Παζαριου και
τού Έξωπαζάρου. Τέλος δέ δια της σημερινης
όδού <Ηφαίστου, όπου ύπηρχέ ποτε ή εκκλησία
Σωτήρα του Δικαίου (άξιώματος της εκκλησια

στικης διαχειρίσεως) ή γραμμή καταλήγει εις το
Θησείον.
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Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου

ΑΊ άπαλλοτριούμεναι ιδιοκτησίαι εΙναι: οΙκή.
ματα μετα της περιοχης αυτων, άνήκοντα κατα
το πλείστον εις τους λεγομένους 'ΙΙοικοκνρέονς,
της δευτέρας δηλαδη παλαιάς κοινωνικης τά
ξεως των Άθηνων' ~eΥασ1iήeιlJl, ανήκοντα ως
προς προς την χρησιν αυτων κυρίως· εις τους
λεγομένους παζαeί1iας, της τρίτης κοινωνικης
τάξεως, αλλ' οντα, ως επι το πολύ, ιδιόκτητα
νοικοκυρέων και τινων ~ρχόντω'll (της πρώ
της κοινωνικης τάξεως, χάριν των εξ αυτων εισο
δημάτων).
τα νοικοκυρόσπιτα περικλείουσιν εντος της
μάνδρας αυτων το πηγάδι των, Τ1}ν στέeνα'll των,
τα κελλάeιά των εντος των οποίων οΙπερίφη
μοι και περίεργοι λάκκοι δηλ. πελώριοι πίθοι
του ελαίου, προφανως απο των Βυζαντινων χρό
νων τεχνουργηθέντε;, των οποίων το στόμιον
μόνον ευρίσκετο επι της επιφανείας το δε υπερ
τροφικον σωμα εντος του εδάφους, οι, πί{}οι
και τα πι{}άρια (καΙ μισοπίθια) του ο'ίνου.
Ε'ίς τινα οικήματα ύπάρχουσι και πατητήρια
μετα των πίθων αυτων και ελαιοτριοεία ακόμη.
Τινα εχουσι και θολωτα υπόγεια.
Έντος της περιοχης πασων σχεδΟν των άπαλ
λοτριουμένων οικιων υπάρχει jlαl 11 σημειου
μένη «ακτιστος ϋλη». Αϋτη προηλθεν άπο τας
καταστροφας του Άγωνος.

Ό Ίστοριοδίφης, εις ας θέσεις σημειουται 11
περισσοτέρα ακτιστος ϋλη, δύναται να στηρίξη
συ μπεράσματα.
Εις την περιφέρειαν του <Αγίου Φιλίππου,
του Ραγκα6ά και του Καντήλη σημειουται η
ϋπαρξις και αρχαιοτήτων.
Εις την ενορίαν του Άγίου Θωμα σημειου
ται η οικία του Άθηναίου :Ματουκά εις το περι
μάνδρωμα της οποίας ,ι,πηρχεν η μέχρι της σή
μερον άποθαυμαζομένη δικαίως εκκλησία του
ΟΑγίου Σπυρίδωνος.

Παρα δε τοιις <Αγίους Άποστόλους σημειου
ται το σπιτάκι του καϋμένου του Μιχαηλ Πα
κνανα, του Νεομάρτυρος δηλ. Κηπουρου, τον
οποίον η 'Εκκλησία τιμq ως 'Άγιον Μιχαηλ τον
Νέον.
Κατα το Θησείον δε μνημονεύεται η οικία
του Μαντραοίλη, δια του ονόματος του οποίου
εχαρακτηρίζετο κοινως ή προς το Θησείον Πύλη
της πόλεως 11 λεγομένη κυρίως: του Δράκου
δηλ. του Πειραιως 1,
Τι)ν Πύλην ταύεην ύπερεπήδησαν το μεσονύ,ιτιον
της 29ηςΑυγούστου τού 182Ι οΙ τρείς Δημογέροντες τών
'Αθηνών Παλαιολόγος καί Προκόπιος Μπενιζέλοι καί
'Άγγελος Σωτηριανός (Γέροντας), κατασισασθέντες εκ
τηςΆκροπόλεως (αφού είς τον ΠύργοΙ' των Προπυλαίων
επί 3 'Ι, μηνας εσασανίσθησαν καθειργμένοι και άλυσ1

1929

3

ΟΙ ιδιοκτηται των άπαλλοτριουμένων κατα
το πλείστον εΙναι εντόπιοι (τοπικάρηδες), αλλ'
οχι ολίγοι και επήλυδες (φερτοί), εκ των προ σελ
θόντων κυρίως αμααγγε~θείσης της απελευθε
ρώσεως και των Άθηνων λ. χ. ο Ριζάρης και ο
Ποστολάκας, και εκ των επανελθόντων φυγάδων
του 1827 συμπολεμιστων των Άθηναίων, ίδν
τινες εΙχον αποκατασταθη εν Άθήναις διαρκουν
τος του Άγωνος.
Έπίσης τινες οικίαι ανήκουσι και εις εγκα
τασταθέντας, κατα τον Άγωνα κυρίωc, εν Άθή
ναις χωρικους της Άττικης.
~y πάρχουσιν δμως και οικήματα ανήκοντα
εις ξένους εν οΙς: ο Φίνλεϋ, ο Μποτζάρης καΙ
οΊ απ' αΙώνων εν Άθ!lναις εγκατεστημένοι Γά
σπαρης, Καϋράκ, ρωκ και Μερτρούδ.
Άναγράφεται και 'Άγγλος τις ως καταπατη
της μάλιστα του εδάφους της Έκκλησίας τοϋ
Κατηφόρη.
ΤΟ αξιοσημείωτον είναι δτι απαλλοτριουνται
και αί κτήσεις των εργασθέντων δια την κατάρ
τισιν της Καταγραφης αρχιτεκτόνων ΚλεάνΘους
και Schaubert, εις ους ανηκεν η σφζομένη μέ
χρι τουδε οικία εις το Ριζόκαστρον, ανωθεν της
Έκκλησίας Παναγίας της Χρυσοκαστριωτίσσης,
εΙς 1Ίν οΙκίαν εγκατεστάθη και το πρωτον Πα
νεπιστήμιον.
Έπίσης απαλλοτριουνται οΙκίαι των ΛογοΘε

των, του Πιτάρη, των Άρχόντων Μισεραλιώτη
δων, των Καλογεράδων,Μπενιζέλων (και απο τιον
δύο διακλαδώσεων: του Παλαιολόγου δηλ. και
Προκοπίου) του Λατίνου, του Καπετανάκη, του
Σπ. Χαλκοκονδύλη,των διαπρεπων οικογενειων

Λιανοσταφίδα, Καρόρη, Πετράκη, Ζαχαρίτσα,
Γαλάκη, Βρυζάκη, Πρέντζα, και των εθνομαρτύ
ρων Μπαρμπάνου και Πιττάκη.
Τιμητικη εξαίρεσις γίνεται υπερ των ευεργε
τικωτάτων Άμερικανων, 11τις διατυπουται οϋτως
εν τη Καταγραφη: «~καδημία.~πoκατάστημα
Φιλολογικον της dδελφότη1iος τοϋ Νέου
rtoeIoι της ~μερικηι;.'Έμεινεν άνεκτίμητον».
υ καταστρώσας, αντιγράψας μαλλον, την
Καταγραφην Κομπατης, δεν ήτο Άθηναίος,
αγνοων δε τα επώνυμα απέδωκεν αυτα εν πολ
λοίς εσφαλμένα. ουτε τας τοιαύτας ουτε ποικί·
λας αλλας παρατηρήσειςΜΙ επανορθώσεις εΙναι
σίδετσι) δια να κριθωσιν υπο του Όμερ Βριιόνη μέλλον

τος να διατάξη τον δια βασάνων θάνατον αυτών. Έπε

τεύχθη δέ ή δραπέτευσίς'ίων τη βοηθεί\! πιστού ανθρώ
που των προσποιηθέντος τον Τούρκον φύλακά των και
τη ανοχη ϊσως τού φιλαθηναίου και φιλανθρώπου
Κατη Χαλιλ Έφέντη. Παρα την προμνη μονευθείσαν

οίκίαν του Ματουκά σCΡζεται ακόμη καί ή οικία εν 11
την νύκτα εκρατήΘησαν οΙ Δημογέροντες oi;col, οΙ δρα
πετεύσαντες δια τού παραθύρου (όδος Ποικίλης 11).
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ΠUQάρrημα τοί

δυν«τον να άναγράψωμεν

ενταύθα.

'Αexαιοι..ΟΥΙΥ.ου Δε),τίου

Περιορι.ζό

μεθα μόνον εtς γενΙΚα/τέρας τινας παρατηρήσεις
περί των •Αθηναϊκών επωνυμων ιπι τη βάσει
ίδίω; '(ων ΈV tύ Καταγραφη·

τα Άθηνα"ίκα επώνυμα δεν εχουσιν ώρισμέ

νΟΥ καταληκτικον τύπον.

Πλήν των ί.στορικης

καί παλαιάς προελεύσεως τοιούτων 1 καί ηνων
καταληγόντων είς ας, έας. άΗης, τα λOLΠα &πε_
'(ελέσθη σαν η ΙΚ τοϋ ονόματος '(οϋ τόπου της
προελεύσεύ)ς των, η κυρίως ix τοϋ εν Άθήναις

έπαγγέλματός των (π. χ. Χελιώτης, Μωραtτης,
Μυτιληναίος, Σαλωνίτης, έξ αλλου Δεμερτζης,
Τουφεξης, Γουναράκης κλπ.).
τα λοιπα εΙναι πάντα πα&?ωνύμια (παρα.
'(ζούκλια). Καί τα μεν παλαιότερα τοιαϋτα, εία

ποιηθέντα ύπο '(ης κοινωνίας «πα πoλλoίi,
άπώλεσαν πλέον τήν παρωvυμικην αV'f(ληψιν
των άκουόν'(ων αϋ'(ά, ώς λ. χ. Βλασαρός, Κου

κάκης, Ξηρο'(άγαρος, Γκαστρωμένος κλπ.
'Εμφανίζονται δμως καΊ νεωτέρας προελεύ_

1929

πολύτιμον ύφασμα τα4?ακλΙ, του οποίου εκα.
μνον χρησιν μόνον Άρχόνησσαι, εμφανισθεν
εΙς εϋωνον απομίμησιν, εγινε προσιτόν και είς
γυναίκας '(ου λαού, ώς έκ '(ούτου δε '(ό γνήσιον

κλαίει τ/ν τύχην του.

Ή σάτυρα αϋτη άρχίζει δια '(ων σ'(ίχων:

-

Ντα. 'χεις ταρακλί τσαί κλιέ<;;
Μέ φορουν καλές, κατσέ<;.

Φανερον εν {Ο-ει καθίσtαται δη, δι1χ τ/ς δη
μοσιευομένης Καταγραφης, εχει '(ις πλήρη την

είκόνα μεγάλου μέρους των Παλαιων Άθηνων,
μετά των ονομάτων ένοριων και συνοικιων,
bικλησιων και οίκιων, καΙ '(Ο σπουδαιότερον:
μετα των ονομάτων των τόtε καtοίκων. Τελείαν

δηλ. και επίσημον κατάστασιν (στατιστιχΤιν) της
πόλεως κατά το ε'(ος 1833. Και ό Ιστοριοδίφης
και δ βιολόγος και ό τοπογράφος καΙ ό λογο'(έ

χνης ακόμη, Μν θελήσωσι να στηριχθωσιν επι
της αληθείας, θά ανομολογήσωσι τ/ν χρησιμό.

σεως τοιαυτα, αναφερόμενα Ιδίως εΙς τάς συζύ

τητα και την σημασίαν τού δημοσιεύματος ήμων

γους λ. χ. Κατεργάραινα, Βυζού, Φτωχέσα κλπ.
Σημειούμεν χαρακτηριστικα τινά, γυναικεία
έπώνυμα, ώς 1. χ. τΟ tής Μισερώκαινας συζύ

'(ούτου.

γου δηΛαδη τού Μοσι.ε - Ρώκ, tής Λε6ίνας συ·
ζύγου τού ίδιοκτήτου τού προαστείου Λεδη,

ταγραφης.

Ούτος, μετα την συγκεφαλαίωσιν tOU κατα
6ληtέου ποσού '(ων αποζημιώσεων και την περι
ληΠtικην αναγραφην των αποζημιωτέων είδων,

ώς καΙ αρρένων τινα λ. χ. του Λευτέρη της Βε·
νέτας, έκ των οΛίγων καθοριστικων άνδρος δια
τού όνόματος tής μητρός του, καί τα παρωνύ
μια τού Μπισμπιρίκου, '(ού Μπα'(σακάτσια, '(ού
Κοκ{όση, ήλιθίου τινος δνοματίσαντος τους μι

κρόνοας εν γένει κατοίκους τού Τόπου, το έπίθε·
τον tής Χαϊμαντίχης, το όποίον παραθέτομεν
ώς ύπόδειγμα της προσιδιαζούσης εν Άθήναις

καταλήξεως τού επωνύμου της συζύγου εί.ς ίχη.
Έπίσης σημειoυμεv το επώνυμον tou Καρα
μαλη, ον απαντωμεν είς σάτυράν τινα tou Βρυ
σακίου, 1ίς περιεσώθησαν οί

otCxoa:

τον Ι{αραμαλη ό σ~υλoς

οαν έμιιlσ~εμένo<; φv.oς

'{ou

άe-πάζει '{ην ΚΟΥ.χάλα

άιτό μέσ' ά;ι;' τήν '{σο.,χάλα.

Σημειοuμεv το επώνυμον tής συζύγου Χελι.
δώVΗ '(ινός: ΧελιδωνοUς. συμπίπτον, ώς συνή
θως, προς το παρωνύμιον '(ης επ' ονόματι της
Θεοτόκου εκκλησίας, rijιo εί.ς την yllωotTιv ποιη
τικην θέσιν, την μεταξύ Κηφισσ(ας και όδοίί
ΤατοΙου,
Και τέλος τα δνόματα της Σαμπάναινας και
Μανταδάκαινας, τα εμπαικtι.κως φερόμενα εΙς
επφδΟν της περιφήμου σατύρας, καθ' ην το

Δύο άκόμη λέξεις διά '(ον 'Επίλογον tής Κα

περιέχει τ/ν γνωσθείσαν ήδη δήλωσιν των κα

τοίκων περι τίiς προθύμου
παραχωρήσεως

προς τον Βασιλέα

'(ων ίδιoκtησιων των χάριν

tOU

μελετωμένου σκοπου.
~y πογράφουσι δε κατόπιν τ/ν καtαγραφην ό
Ύ πουργικος ΣύμβουΛος

'Ιωάννης

Μίσιος, καΊ

δ άρχιτέκτων Σταμάτιος Κλεάνθης όρισθέντες
πρός τούτο υπό τίiς Κυβερνήσεως, ώς και ή
ύπο τίiς Κοινότητος διορισθείσα rnLtQOπTι άπο
'(ελOυΜΈVη εκ των έπηλύδων Ά. Κομπατη και
Κ. Παπαντωνίου και των Άθηναίων ΝικοΛάου

Μπούκρα, Συμεων Γαλάκη και Θωμα Βρυζάχη.
~o Koμπατίiς ηtΟ ίδιοκ'(ήτης '(ων περΊ τ/ν
Εύμορφην 'Εκκλησιαν εκτάσεων, δ δε Γαλάκης
ίδιοκτήτης και ονομαtοθέtης tOU δημοφιλούς
rαAatOιou.
Τέλος την γνησιότητα '(ων υπογραφών πάν
των των άνωτέρω επικυρώνουσι δύο μέλη rijς
τριμελοuς Δημογεροντίας, ηtις εξελέγη d:μα αγ
γελθείσης τ/ς άφίξεως '(ου Βασιλέως "Όθωνος
είς Ναύπλιον, την 25ην Ίανουαρίου τού 1833,
διά ψήφων μερίδος τινΟς των κατοίκων, άπο

μακρυνθέντων των πλείστων δυσηρεστημένων.
Και έξελέγησαν ο{ίτω, οί ΜιχαηΛ Τυρναδίτης,

Σταuρος Βλάχος (δ πατ/ρ του ΆγγέΛου Βλά
ι 'Αρχοντικά έιτών.,μu άναφαίνο,,'{αι εις τήν KQ'{u'
γρuφην πιρι '{ην Mη~ρόπoλιν και '{ον -ΑΥlον θωμαν.
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χου) καΙ Σπυρίδων Πατούσας, ό πάππος

'(ou

όμωνύμου

του

αύt<!>

Τραπεζίtου

εΙς

χείρας

Παράρτημα τού ΆρχαιολΟΥι>ωύ Δελτίου

οποίου υπηρχε και το δωρηθεν ίιμιν προθύμως
πρωτόγραφον της Καταγραφης.
τα υπογράφοντα την βεβαίωσιν δύο μέλη
της Δημογεροντίας εΙναι ο Σπυρίδων Πατούσας
και δ Σταϋρος Βλαχόπουλος, δ κατόπιν ως Βλά
χος δράσας πολιτικώς.
Ή χρονολογία της επι>ιυρώσεως εΙναι ή 16
'Οκτωβρίου τού 1833, ή δε σφραγις φέρει την
επιγραφην: «Βασίλειον της Έλλάδος ή Δημο
γεροντία Άττικης 1833».
Δ.

ΓΡ.

ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ

"Σημείωσις έκτιμήσεων διαφόρων οίκοδομών,
των ίδιοκτήτων πολιτών είς το τής άνασκαφής μέρος
έν τη Πόλει των ΆΊtηνων.

ΟΙκος υπ' αριθ. 1617, τού Καπεταν Βασιλείου
Άργαστηργιάρη Ύδραίου υπο τον Ναον τού
Θησέως, ενορία Φίλιππος, εκτιμήθη ή οΙκοδομη
μ' άπασαν την περιοχην του δια . γρ.
10000
ΟΙκος υπ' αριθ. J 616, της χηρευ
ούσης Μισερόκενας, υπό τον Ναον

του ~ησέω~) εν~ρία Φ~λιππoς) με
πηγαδιον, εκτιμηθη δια . . . .
Οίκος εις την Ιδίαν περιοχήν,
και υπο τον αυτον αριθμον της
~αργ,ιάνας ?υγατρος της ανωτέρω,
εκτιμηθη δια..

"

.

1700

1600

ΟΙκος υπ' αριθ. 1618, τού Άνα
στασίου Χελιώτου, με πηγάδιον,
ενορία Φίλιππος, μ' u.oτaaav την

περι?χήν του, !κτιμή~η δι~ ;,' .

Οικος Κωστη Ποριωτου υπ αριθ.
1615, ενορία Φίλιππος, με πηγάδιον ,και ~' άπα~αν την περιοχήν
του, εκτιμηθη δια. . . . . . .
ΟΙκος υπ' αριθ. 1612, τοίί Πα
ναγη τού Κάρα, ενορία Βλασαροϋ,
με την περιοχήν του άπασαν, εκτιμήθη δια
ΟΙκος υπ' αριθ.

5500

"

2500

1800

.

μηδενός, τού
Γεωργίου Μπάμπαρη, ενορία Φίλιππος με πηγάδιον και την περιο
χήν του απασαν} εκτιμήθη δια. .
Ο!κος υπ' αριθ. 1611, τού Ν ικο
λάου Κακαντ&:, ενορία Βλο.σαρού,

1500

1929
Μετεφέρθη.

ι;;ε πηγά~ιoν κ,αι την,περιοχήν του

2250

4500
γρ.

γρ.

31.350

~60, εν?ρί,α ~λασαρoύ; με π~γά

διο)' και με την περιοχην του, ε"τι
μήθη δια . . . .
Ο!κος υπ' αριθ. 1610, τού Πα
ναγιώτου Ξηροταγάρου, ενορία

4200

Βλασαροϋ, το εμ6αδόν πχ. 600, με
πηγάδιον, λά"κον ελαίου, και με

5500

την περιοχήν του, εκτψ'Ίθη δια
Οίκος υπ' αριθ . .1607, τού Μή
τρου Ρούσου Χασάπη, ενορία Βλα
σαροϋ, το εμ6αδΟν πχ. 500, με λάκ
κον και με την περιοχήν του, έκτι
μήθη δια·
Οίκος 1ΙΠ' αριθ. 1608, τοϋ Γεωρ
γάκη Ρήγα, ενορία Βλασαρού, το

4500

ε~Όαδ?ν πχ. ΊΟΟ, Υ-ε πηγάδι και
δυο λακκους, εκτιμηθη δια

4000

. .

Οίκος υπ' αριθ. J 606, ~oύ 'Ιωάν
νου Μωραιτου, ενορία Βλασαροϋ,
με πηγάδι ΜΙ δύο λάκκους και με
την περιοχήν του, ε>ιτιμήθη, το εμ
ΌαδΟν πχ. 260 . . . . . .
Ο!>ιος υπ' αριθ. 1605, του 'Ιωάν
νου Ι'αντίνου, ενορία Βλασαροϋ,
με πηγάδιον και την περιοχήν ~oυ,
το εμυαδΟν πχ. 500, εκτιμήθη δια

4250

2500

Οίκος υπ' αριθ. 1602, τού Βα
σιλείου Τσουκαντα, ενορία Βλα
σαροϋ, το εμ6αδον "χ. 600, με πη
γάδιον και δύο λάΚJ<ους και με την
περιοχήν του, εκτιμήθη δια. .
Ο!κος υπ' αριθ. 1600, τοίί Πέ
τρου Βρατσότη, ενορία Βλασαροϋ,

2500

εμ6αδον πχ. 300, με πηγάδιον, λά,,
κον καΙ ηΙν περιοχήν του, εκημήθη δια
.

2600

Οίκος υπ' αριθ. ] 601, τού Γεωρ
γά"η ΜερτίJ<αλη, με πηγάδι και
δύο πιθάρια "αι με την περιοχήν,
ενορία Βλασαρού, το εμ6αδόν πχ.
300, εκτιμήθη δια. . . . . .

2750

Ο!κος υπ' αριθ.

απασαν, εκτιμηθη δια . . . . .
ΟΙκος υπ' αριθ. 1614, τού Άθα
νασίου Ξηροταγάρου, εμ6αδον πχ.
560, ενορία Βλασαρού, με πηγάδιο", λάκκον και μ~ απασαν την πε
ριοχήν του. . . . . . . . . .

.

Οίκος υπ' αριθ. 1613, τού Σα
ράντη Ξηροταγάρου, εμ6αδόν πχ.

]699,

τοίί Σπυ·

ρίδωνος Μουρίκη, ενορία Βλασα
ρού, εμ6αδΟν πχ. 280, με πηγάδι,

;ι:ατψ:ηρι κ~ι με την περιοχήν του,
ε"τιμηθη δια. . .

2250

Ο!κος υπ' αριθ. 1698, τοίί Βα
σιλείου Χελιώτου, ενορία Βλασα
ρού, το εμβαδόν πχ. 260, με πη-

31.350

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:21:49 EET - 3.88.4.124

γρ.

66300
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γρ.

γάδι καΙ με την περιοχήν του, εκτιμήθη δια
Oiκος υπ' &ριθ. 1597, του Κό
λια Χοϊμποϋ, ενορία Βλασαρου,
εμ6αδΟν πχ. 600, με πηγάδι, λάκ
κον καΙ με την περιοχήν του, εκτι
μήθη δια
Οίκος υπ' &ριθ. 1596, του Σπύ
ρου Τουλούμη, εΥορία Βλασαρου,
το εμ6αδΟν πχ. 360, με πατητηρι
καΙ με την περιοχήν του, εκτιμήθη

»

Οίκος υπ' αριθ. 1094, της Στά
μενας Φτωχέσιας, με δύο λάκκους
καΙ με την περιοχήν του, ενορία
Βλασαροϋ, το εμ6αδΟν πχ. 250,
εκτιμήθη δια.'
Οίκος υπ' άριθ. μηδενός, του
'Ιωάννου Κριτσαλη, με πηγάδι
'Και την περιοχήν του, ενορία Βλα
σαροϋ, το εμΒαδόν πχ. 25Ο, εκτιμήθη δια
.

99.700
3250

δια και λάκκον, ενορία Βλασαρου,

3500

2000

»

»

6500

1300

350,

3500

εκτιμήθη δια

1000

2500
»

1500

»

3500

2200

3500

γρ.

99.700
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6000

2500

Οίκος υπ' αριθ. 1680, τοϋ Στά.
μου Στάνγκου, ενορία Βλασαρου,
το εμ6αδΟν πχ. 80, εκτιμήθη δια."
Οίκοςδπ' άριθ. 1804, τοϋ Γιάν
νη Ρήγα, με πηγάδι και λάκκον,
ενορία Βλασαροϋ, το εμ6αδον πχ.
360, εκτιμήθη δια .
»

1603,

800

5000

της Ν ικο

λάκενας Βυζοϋς, με πηγάδι, λάκκον
και με την περιοχήν του, ενορία

~λασ~ρoϋ,

:0 εμ6αδΟν πηχ. 364,

εκτιμηθη δια.
»

3000

Οίκος υπ' &ριθ. 1579, του Πα
ναγη Κορκάτου, με πηγάδι, λάκκον
και με την περιοχήν του καΙ με το
κτίριον τοϋ ελαιοτρι6είου, ενορία
Βλασαροϋ, το εμ6αδον πχ. 400,
εκτιμήθη δια.
Οίκος υπ' &ριθ. 1582, τοϋ Σω
τηρίου Βακνανα, με πηγάδι και
λάκκον, ενορία Βλασαροϋ, το εμΌαδΟν πχ. 160, εκτιμήθη δια .

Οίκος υπ' &ριθ.

Οίκος {ιπ'αριθ. 1592, του Γιάννη

Λει6αδίτου, ενορία Βλασαροϋ, το
εμ6αδον πχ. 10Ο, εκτιμήθη δια. .
Οίκος υπ' άριθ. 1588, του Μι
χαηλ Βουτσαρα, ενορία Βλασαρου,
με τρείς λάκκους, το εμ6αδΟν πχ.
400, εκτιμήθη δια.
Οίκος υπ' άριθ. 1587, της Σιδέ
ρενας Μπότενας, με πηγάδι, το εμ
6αδΟν πχ. 440, εκτιμήθη δια . .
Οίκος υπ' αριθ. 1586, του Σπύ
ρου Γιάννη Πέτρου, με πηγάδι,
ενορία Βλασαρου, το εμ6αδΟν πχ.
450, εκτιμήθη δια.
Οίκος υπ' άριθ. 1585, του Κων
σταντη Τύμπη, με πηγάδι και την
περιοχήν του, ενορία Βλασαρου, το
εμ6αδΟν πχ. 200, εκτιμήθη δια .
Οίκος υπ' άριθ. 1095, των παί
δων Συμεων Στρίμη, με πηγάδι,
λάκκον και πατητηρι, ενορία Βλα
σαροϋ, το εμ6αδΟν πχ. 400, εκτι
μήθη δια
Οίκος υπ' άριθ. 1583, τοϋ Μή
τρου Κουτουμάδη, με δύο πηγά-

2400

Μετεφέρθη. . γρ.
δια, ενορία Βλασαροϋ, το εμΌαδΟν πχ. 425, εκτιμήθη δια . . .
Oiκος υπ' αριθ. 1581, του Γεωρ
γίου Μπογαζιανοϋ, με δύο πηγά
το εμ6αδΟν πχ.

δια.

Οίκος υπ' άριθ. 1593, του Σπύ
ρου 1ωΙ Παναγιώτου Βαριμπόμπη,
ενορία Βλασαροϋ, εμ6αδΟν πχ. 750,
με πηγάδι, δύο λάκκους και με την
περιοχήν του, εκτιμήθη δια.

66.300

1929

»

Olκος υπ' αριθ. 1635, του Γεωρ
γίου Λιόση, ενορία Βλασαροϋ, το
εμ6αδΟν πχ. 417, με πηγάδι, εκτιμήθη δια . . . . . . . . . . »
Οίκος υπ' &ριθ. 1634, του Λευ
τέρη της Βενέτας, το εμοαδον πχ.
140, ενορία Βλασαρου, εκτιμήθη
δια.
»
Οίκος υπ' αριθ. 1633, του Πα
ναγη Μισεραλιώτη, με λάκκον, πη
γάδι και με την περιοχήν του, ,ο
εμ6αδΟν πχ. 448, ενορία Βλασαροϋ, εκτιμ11θη δια.

»

Οίκος υπ' &ριθ. 1632, τοϋ Παν
τελη Καψύλη, ενορία Βλασαρου,
το εμ6αδΟν πχ. 160, με πηγάδι και
άρχαιότητας, εκτιμήθη δια " " . »
Οίκος υπ' &ριθ. 1630, τοϋ Γιάν
νη Μπάμπαρη, ενορία Βλασσαροϋ,
το εμ6αδόν πχ. 400, με πηγάδι,
πιθάρι καΙ την περιοχήν του, εξαι
ρουμένης της &κτίστου υλης, εκτιμήθη δια
"_ .
»
γρ.

3260

7000

2000

16000

2000

2500
153.000

Παράρτημα τού Άρχα~oλoγ~xoί
γρ.

ΟΙκος ~π' αριθ.

1631,

153000

τής χη

ρευούσης ΓιαγάκεναςΔημοκότενας,

έξαιρουμένης της ακτίστου ύλης,

1500

έκτιμήθη δια.
Οίκος -υπ' αριθ. μηδενός, τοϋ
Γιαννου Ρέντα, ενορία Φίλιππο;,
τό εμβαδΟν πχ. ϊ80, με πηγάδι
καΙ δέκα λάκκους, εξαιρουμένης τϊις
άκτίστου υλης, έκtιμήθη δια

1628,

της χη.

έξαιρουμένης τής ακτίοτου ύλης,
εκτιμήθη δια.
ΟΙκος -υπ' άριθ. 1627, τού Νι
κολη Διπλάρη, ένορία Φίλιππος,
τό έμβαδόν πχ. 400, με πηγάδι και

2000

ακτ(στου -Ι;λης, έκτιμήθη δια

2300

3000

1575, τοϋ Γεωρ

•Αδαμάκη,

ένορία Βλα

εμβαδόν

πχ.

130,

με

~

1330

. . . . . . . .' ,.
1578, τοίί Παπ

4000

1577, τού Γεωρ

γαντά Κοκκόση, ενορία Βλασα
ροίί, τό έμβαδόν πχ. ~60, με πη
γάδι, τρεί"ς λάκκους και πατητηρι,

πα

Δαμασκηνυίί,

ενορία

Βλασα

ρού, εμβαδόν πχ. 250, με πηγάδι
και όλόκληρον τήν περιοχήν του,

6;00

εκτιμήθη δια

1300

ΟΙκος ~ιτ' αριθ. 1074, τοίί Κων
ταντη Βουτσαρα, ενορία Βλασα
(ιοϋ, τό εμβαδόν πχ. 170, έξαιρου
μένης τής ακτίστου ύλης, εκτιμήθη

δια.
ΟΙκος

2000
~π' άριθ.

μηδενός, τον

Γιαννάκου Μαυρομμάτου, ενορία
Βλασαρου, το εμβαδόν πχ. 260, με

δύο πηγάδια, λάκκον καΙ ύπόγειον
θολωτόν, έξαιρουμένης της άκτί
στου ϋλης, έκtιμήθη δια
ΟΙκος ~π'&ριθ.

•

2000

δων Θωμα Δανούρδη, ενορία Βλα

Γιάννη

Πέτρου,

1572,

3500

τοϋ Ήλία

ενορία

Βλασα

ροϋ, τό εμβαδόν πχ. 400, με πη
γάδι, παtητηρ~ καί με .ην περιο
χήν του, έκτιμήθη δια. . .
ΟΙκος ύπ' άριθ. 1571, τoίi Γιαν

εξαι

ρουμένη; της άκτίστου ύλης, έκτι

1900

μήθη δια
Γεωρ

νάκου

τής

5000

Βενέτας, ενορία Βλα

σαρου, 'Ιό έμβαδόν πχ.

476,

με πη

γάδι, τρία πιθάρια καΙ πατητηρι,

γαντα Μορίτση, ένορία Βλασαροίί,
τό εμυαδον πχ_ 150, μR πηγάδι και

έξαιρονμένης τής ακτίστου ύλης,
έκnμήθη δια

λάκκον, έξαιρσυμένης της ακτίστου

ϋλης. εκtιμήθη δια
ΟΙκος -υπ' άριθ. Ηί37, τοίί Μή
τρου Δανούρδη, ενορία Βλασαροίί,
τό εμβαδΟν πχ. 400, με πηγάδι,
δύο λάκκους και πατητηρι, εξαι-

to

5500

ΟΙκος ~π' αριθ.

2500

1638, τοϋ

σαροίί,

173600

έξαιρουμένης της άκτίστου ύλης,

λάκκον, έξαιρουμένης της ακτίστου

ΟΙκος ύπ' αριθ.

γάκη του

έκτιμήθη δια.

ϋλης, έχτιμήθη δια
ΟΙκος -υπ' αριθ. 1626, του Θεο
δωρη Σαμαρτση και Σιδέρη Κού
κου, ενορία Φίλιππο;, τό έμβαδΟ\'
πχ. 216, έξαιρουμένης της άκτίστου
\ίλης, εκτιμήθη δια
ΟΙκος ~π' άριθ. 1611, τοϋ Άν
των ίου Ταραμένου, ενορία Φίλιπ
πος, το εμβαδόν πχ. 161, με πηγάδι
και τρείς λάκκους, εξαιρουμένης της

400,

κοπίου Μουστάκα, ένορία Βλασα
ροϋ, τό εμβαδόν πχ. 600, με δύο
πηγάδια,λάκκον και πατητήρι,έξαι
ρουμένης τής άκτίστου \ίλης, εκτι~
μιΙθη δια

ΟΙκος νπ' αριθ.

πηγάδι κα'ι εναν λάκκον και πιθάρι,

σαρου, τό εμβαδόν πχ.

1576, του Προ

πηγάδι, έξαιρουμένης της άκτίστου
ύλης, gxtIμ1jOη δια .

ρευούσης Ν ικολήδενας Χτενά, ενο
ρία Φίλιππος, έμβαδον πχ. 350, με

Οlκος υπ' αριθ. 1G36, τού Σω
τήρη Μαμούνη, ενορία Βλασα
ρου, τό έμβαδον πχ. 150, με τρεϊς
λάκκους, πατητηρι, θολωτόν ύπό
γειον, εξαιρουμένης τής ακτίστου
ύλης, έκτιμήθη δια
ΟΙκος ~π' αριθ. 1639, των παί.

Μετεφέρθη. . γρ.
ρουμένης της ακτίστου ϋλης, έκτιμήθη δια
. »

ΟΙκο; ύπ' άριθ.

4000

7

1929

ΟΙκος ύπ' αριθ.

ένορία Βλασαρου, το έμβαδον πχ.
280, με πηγάδι, με άρχαιόtητας,

Οlκος -υπ' αριθ.

ΔελτCου

•

3100

ΟΙκος ύπ' άριθ.

1570,

»

2450

"

26δΟ

του "Αν

δρέα Καψύλη, ενορία Βλασαροίί,
το έμβαδόν πχ. 3βΟ, με πηγάδι και
παtητηρι, εξαιρουμένης της ακτί-

στου \ίλης, έκτψή-3η δια
γρ.

173.600
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γρ.

209.530

8

Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού Δελτίο"
γρ.

Οίκος υπ' άριθ. 1569, 'ωϋ Σω
τήρη Κροντηρα, ενορία Βλασα
ροϋ, το εμοαδδν πχ. 360, με πη
γάδι, λάκκον καΙ πατητηρι με το
πιθάρι, εξαιρουμένης της άκτίστου
ϋλης, εκtιμήθη δια . . .
Οίκος υπ' άριθ. μηδενος τοϋ Διο
νυσίου Καραβέλα, ενορία Βλασα
ροϋ, το εμβαδδν πχ. 384, με πη
γάδΙ"δύο ~άκ,ιoυ~ και την περ ιοχήν
του, εκτιμηθη δια. . . . . . .
Οίκος υπ' αριθ. 1525, τοϋ Σπύ
ρου Κωνσταντη Πελεγρη, ενορία
Ελασαροϋ, το εμβαδδν πχ. 240, με
πηγάδι κα, την περιοχήν του, εκtι
μήθη δια
Οίκος υπ' αριθ. 1567, τού Γεωρ·
γίου Μαστροκώστα, ενορία Άπό
στολοι, το εμοαδον πχ. 530, με πη.
γάδι, λάκκον κα, πιθάρι, εξαιρου
μένης της ακτίστου ϋλης, εκτιμήθη
δια. .
. .....
Οίκος υπ' αριθ. 1568, τοϋ Γεωρ
γίου Πούλου, ενορία Άπόστολοι,
το εμοαδδν πχ. 576, με πηγάδι,
δύο λάκκους καΙ πατητηρι με την
περιοχήν του, εκημήθη δια. .
Οίκος υπ' άριθ. 1566, τοϋ Νι.
JtOλη Έλιμάζη, ενορία Άπόστο
λοι, εμoiι.δOνπχ. 834, με δύο πη
γάδια, δύο λάκκους, εξαιρουμένης
της άκτίστου ϋληc, εκτιμήθη δια.
ΟΙκος υπ' άριθ. μηδενός, τοϋ
Σπύρου Καραμαλη, ενορία Άπό
στολοι,

το εμβαδδν

πχ.

220,

209.530

2200

]3000

8500

2800

7500

3800

με

~ηγάδ,', εξα~ρoυμέ;ης της άκτίστου

υλης, ε><tιμηθη δια . . . . . .
Οίκος υπ' άριθ. 1565, τοϋ Μή
τρου Λαλά, ενορία Άπόστολοι, το
εμβαδδν πχ. 260, με πηγάδι, εξαι
ρουμένης της ακτίστου ϋλης, εκτιμήθη δια.
..
Οίκος υπ' αριθ. 1564, τοϋ Ν ι
κολοϋ Θηβαίου, ενορία ~Aπόστoλoι,
το εμβαδον πχ. 400, με ,πηγάδι καΙ
πατητηρι, εξαιρουμένης της άκτί
στου υλης, ε><tιμήθη δια.
Οίκος υπ' άριθ. 1563, τοϋ Σω
τήρη Καψομούρη, ενορία Άπόστο
1.0 ι, το εμοαδδν πχ. 500, μεπηγάδι,
εξαιρουμένης της ά><τίστου ϋλης,
ε><τιμήθη δια.

1200

1929

Μετεφέρθη. . γρ.
Ο1><ος υπ' άριθ. 1562, τοϋ Στά
μου Έγκαστρω μένου, ενορία Βλα
σαροϋ, το εμοαδδν πχ. 375, με πη
γάδι, εξαιρουμένης της &><τίστου
ϋλης, ε><ημήθη δια

3000

γρ.

1900
257.430

2500

Olκος υπ' άριθ. 1584, τοϋ Μή
τρου Καλαντζη Μεσολογγίτη, ενο
ρία Βλασαροϋ, το εμοαδον πχ. 500.
με δύο πηγάδια, πατητηρι με το
πιθάρι, εξαιρουμένης της ακτίστου

ϋλης. ε><tιI-'~θ;ι δια _

3500

_,

Οικος υπ αριθ. 1089, του Σπυ
ρ(;υ Γαρυφάλη, ενορία Βλασαροϋ,
το εμβαδδν πχ. 850, με πηγάδι,
εξαιρουμένης της α><τίστης ϋλης,
ε>ιτιμήθη δια.

2000

ΟΙ"ος υπ' αριθ. 1590, του Λάμ
πρου Γούτοη, ενορία Βλασαροϋ,
το εμοαδδν πχ. 480, εξαιρουμένης
ττις &><τίστου ϋλης, ε><τιμήθη δια.
Οί><ος υπ' αριθ. 1591, τοϋ Άνα
στασίου Κορδατση Θηβαίου, ενο
ρία Βλασαροϋ, το εμοαδΟν πχ. 450,
με πηγάδι, εκτιμήθη δια

2500

3700

ΟΙ><ος υπ' αριθ. 1561, τού Σά66α
Ποργιό)του, ενορία Άπόστολοι, το
εμοαδΟν πχ. 570, με πηγάδι, πα
τητηρι με το πιθάρι, εξαιρουμένης
της ά><τίστου ϋλης, ε"τιμήθη δια.
ΟΤ><ος υπ' αριθ. 1558, τού Σταύ
ρου Παπαγ><ίζη, ενορία Άπόστο
λοι, το εμοαδΟν πχ. 576, με πη
γάδι, δύο λά><><ους ><αΙ πατητηρι,
~ξαιρ~υ μέvη~ της άκτίστου υλης,
ε"ημηθη δια. . . . . . . . .

3100

5700

Οίκος υπ' &ριθ. ] 557, ~oύ Μή
τρου Παπποϋ, ενορία Άπόστολοι,
το εμοαδΟν πχ. 450, με πηγάδι,

ε"τιμήθη δια.

4000

257.430

4000

Οί"ος υπ άριθ. μηδενός, του
Βασιλείου Μωραιτου,ενορία Άπό
στολοι, το εμοαδο ν πχ. 1000, με
πηγάδι, εξαιρουμένης της &><τίστου
ϋλης, ε"τιμήθη δια
Οί,<ος υπ' &ριθ. 1556, τού Νι
><ολάου Στίρη, το εμσαδΟν πχ. 700,
ενορία Άπόστολοι, με πηγάδι και
τρείς λά,,><ους, εξαιρουμένης της
&><τίστου ϋλης, ε><τιμήθη δια. . .
Οί><ος υπ' αριθ. μηδενος τού Άντωνίου Βλάχου, ενορία Άπόστο-
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2250

5000

γρ.

291.680

Παράρτημ.α τού 'Αρχαιολογικού Δ.ελτίου

γρ.

1500

γάδι, εκτιμήθη δια
Οίκος {,π' αριθ. 1559, της χηρευ
ούσης Κατεργάρενας, ενορία Άπό
στολοι, εμιJαδOν πχ. 400, με πη
γάδι, πατητήρι καΙ πιθάρι, εκτιμι]Θη δια...
.
Οίκος {,π' άριθ. 1580, του Πα
ναγη Κότουρου, ενορία Άπόστο
λοι, εμυαδΟν πχ. 390, με πηγάδι,
λάκκον καΙ πατητηρι με το πιθάρι,

2000

γρ.

314.080

νασιου Κουλουργιωτου,ενορ. Απο
στολοι, το εμΌαδόν πχ. 154, με πη-

γάδ\ εκτι~ή~η, δια.

2700

,_

1200

Οικος υπ αριθ. μηδενος, του
Γιαννάκη Στάθη, ενορία Άπόστο
λοι, το εμ6αδΟν πχ. 240, με πηγάδι, εκτιμήθη δια

800

Οίκος υπ' αριθ. 1541, του 'Αν
δρέα Καρακοτη ενορία Άπόστο
λοι, το εμΌαδον πχ. 160, εκτιμήθη
δια.
Οίκος {,π' αριθ. 1542, του Δη
μητρίου Τουτουντση, ενορία Άπό
στολοι, το εμ6αδΟν πχ. 390, με δύο

1500

πηγά~,ια, ε~αιρo~μένης, της ακτί-

~ξαιρ~υμένη~ της ακτίστου υλης,
εκτιμηθη δια.
Οίκος υπ αριθ. μηδενός, του
Άναστασίου Ραμπέλη, ενορ. Άπό

2900

120, με πηγάδι,

~ξαιρ?υμέ~ης τ~ς ακτί~τoυϋλης των

ερειπιων εκτιμηθη δια.
Οίκος υπ' αριθ. 1560, του Μή
τρου Θηυαίου, ενορία Άπόστολοι,

2000

~μo~δOν ~~. 11~, εξα~ρoυ~έ~ης της
ακτιστου υλης, εκτιμηθη δια. . .
Οίκος {,π' άριθ. μηδενός, του Νέ

1100

στορα Κουρουπιώτου, ενορία Άπό
στολοι, εμιJαδOν πχ. 170, με πηγάδι,
πατητηρι καΙ πιθάρι, εξαιρουμένης
της ακτίστου ϋλης, εκτιμήθη δια. .
Οίκος -υπ' αριθ. 1551, του Σω-.
τήρη Κάνζταλη, ενορία Άπόστολοι,
εμΌαδΟν πχ. 280, με πηγάδι, εξαι
ρουμένης της ακτίσtου ϋλης, εκτι
μήθη δια
Οίκος υπ' αριθ. 1552, του Άνα
στασίου Σιαμπάνη, ενορία Άπό
στολοι, το εμβαδον πχ. 150, εξαι
ρουμένης της ακτίστου ϋλης, εκτι
μήθη διά

2400

2400

1400

Οί:,ος -υπ' αριθ. 16~4, του :Ανι;

στασιου Κουλουργιωτου, ενορια
Άπόστολοι, εμ6αδΟν πχ. 400, με

~ηγάδ,Ι, εξα~ρoυμέ~ης της ακτίστου

.~.

.

~ίκoς υπ' αριθ. ~540" του :Aθ~

εκτιμήθη δια.
Οίκος {,π' αριθ. 1655, της χηρευ
ούσης Σιαμπάνενας, ενορία Άπό
στολοι, το εμβαδΟν πχ. 190, με πη

υλης~ εκτ~μ,~η δια . ;

Μετεφέρθη.

291.680

λοι, το εμιJαδOν 430, με πηγάδι,
εξαιρουμένης της ακτίστου υλης,

στολοι, εμυαδΟν πχ.

9

1929

2000

"

Οικοςυπ αριθ. μηδενος, του Σπυ

ρου Κου6αργιώτου, ενορία Άπό
στολοι, εμ6αδΟν πχ. 310, με πη
γάδι, εξαιρουμένης της ακτίστου
{iλης, εκτιμήθη δια

2000
γρ.

στου υλης, εκτιμηθη δια . . . .
Οίκος -υπ' &ριθ. 1543, της χηρευ
ούσης Πλοχεργιας του Μπισμπη

4250

ρίκου, ενορία Άπόστολοι, το εμ
βαδΟν πχ. 260, με πηγάδι, εκτι~~δ~

1000

Γεωργίου Πηγαδίτου,ενορίαΆπό
σtOλοι, το εμ6αδόν πχ. 300, με πη
γάδι, λάκκον καΙ πατητηρι, εκτι~~δ~

~oo

Οίκος {,π' άριθ.

μηδενός, του

ΟΙκος υπ' αριθ. 1544, του Νικολη Σχοινα, ενορία Άπόστολοι, το
εμ6αδον πχ. 100, εκτιμήθη δια. .
ΟΙκος υπ' αριθ. 1546, των παί
δων Άναγνώστου Σχοινα, ενορία
Άπόστολοι, το εμΌαδΟν πχ. 210,
με πηγάδι, δύο λάκκους καΙ παtητηρι, εκτιμήθη δια

1800

2700

~ίκoς {,π: αριθ; 15~7, ,του ,'Αν

τωνιου Βλαχου, ενορια ΑποσtO
λοι, το εμβαδΟν πχ. 300, με πηγάδι
καΙ δύο πιθάρια, εκτιμήθη δια .
Οίκος υπ' αριθ. μηδενός, των
παίδων Προκοπίο" Λάσιου, ενορ.
,ΑπόσtOλQ ι,μεπηγάδι, δύο λάκκους,
το εμβαδΟν πχ. 240, εξαιρουμένης
της ακτίστου υλης, εκτιμήθη δια.
Οίκος υπ' αριθ. 1549, τοϋ Άν
των ίου Μπακνανα, ενορία Άπό
σtOλοι, το εμοαδΟν πχ. 176, με πη
Υάδι, ,δύο λ~κκoυς καΙ πατητηρι,
εκτιμηθη δια . . . . . . . . .
ΟΙκος {,π' αριθ. 1548, των πα-ί
δων Γεωργίου Άργίτη, ενορία
Άπόστολοι, το εμ6αδl:ιν πχ. 220,

314.080
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2000

2000

3000

γρ.

339.330
2

10

Παράρτ/μα τοl

γρ.

Ά(!χαιοι..ΟΥιχοίί

Μετεφέρθη
ΟΙκος ύπ' αριθ.

μένης Πίο; άκτίστου ύλης, έκημήθη

2500

δια.

ΟΙκος ύπ' αριθ. 1534, των παί.
δων Νικολή Mroeattov, ενορ.'Από

320,

με

πηγάδι καΙ λάΚΚΟΥ, έξαιρoυμΈVης
της ακτίστου ύλης, έκημήθη δια.

~

Οίκο; ύπ' άριθ. μηδενος της Κα
λης τοίί Λαδα, ένορία ΆπόσtOλοι,
το έμβαδΟν πχ. 162, ήμίκτιστον,
εξαιρουμένης της άκτίστου {ίλης,
έκτιμήθη δια.
OrKOt; ύπ' άριθ. 1535, tojj Πα
ναγη Κροντηρά, ένορία •Απόστο
λοι, το εμβαδΟν πχ. 352, με πη
γάδι καΙ λάΚΚΟΥ, έξαιρουμένης της
άκτίστου ύλης, έκημήθη δια

1929

339.330

με πηγάδι καΙ πατητηρι, έξαιρον

στολοι, το έμβαδΟν πχ.

Δελτ(οιι

2000

800

2100

. .

ΟΙκος ύπ' άριθ. 1536, το\; Μή
τρου Μωραιτου, ένορία Άπόστο
λοι, το έμβαδΟν πχ. 216, έξαιρου
μένης της ακτίστοιι ύλης, έιttιμι}θη

..

2000

λάκκους, Εξαιρουμένης τijς άκτίστου \ίλης, έκτιμήθη δια
01κος ύπ' άριθ. 1531, τού Σω

3200

4

τηρίου Κουτσογιάννη, ενορ. "Από
στολοι, το έμβαδΟν πχ. 240, με δύο
πηγάδια, τρία πιθάρια και λάκκον,
εξαιρουμένης της &κτίστου \ίλης,
έκτιμήθη δια.
Έλαιοτριβε-ιον ίιπ' άριθ. 1528,
Σπυρωωνος

Βλάχου,

ενορία

3000

ΟΙκος ύπ' αριθ. 1529, τού Γεωρ
γίου Mπιρσii, ενορία Άπόστολοι,
τCι έμβαδον πχ.

:rατητηρι και απασαν την περιοχήν του, έκτιμήθη δια.

4

λάκ

κους και πατητηρι, εξαιρουμένη;
άκτίστου ϋλης, έκτιμήθη δια.

tfi.;

5000

01κος {ιπ' άριθ. 1538, τοϊί Άνα.
γνώστου Δασκαλάκη, ένορία Πα·
Ttavnl, το έμβαδΟν Πj(. 320, με πη
γάδι και λάκκον, έκτιμήθη δια.

ΟΙκ-ος ύπ' άριθ.

Άγγελίνας, ένορ.

240,

ΟΙκος ύπ' άριθ.

με πηγάδι καΊ

1527,

3700

των παί

380, με πηγάδι, δύο λάκκους καί

1500

1458, τού Σπό

πατητηρι, έξαιρουμένης της άκτί-

σωυ \ίλης, εκτιμήθη δια

3000

σtασίoυ Ποριώτη, ενορία Άπόστο·
λοι, το έμβαδΟν πχ. 300, με πηγάδι,
2 λάκκους, πατητ/ρι με το πιθάρι,
εξαιρουμένης της άκτίστου \ίλης,
έκτιμήθη δια.
Olκος 'ίιπ' άριθ. 1522, (ου Γεωργίου Ήσαία, ενορία Άπόστολοι,
το έμ6αδον πχ. 400, εκτιμήθη δια
ΟΤκος fιπ' άριθ. 1518, του Φι

3100

ΟΙκος 'ίιπ'άριθ.

3500

llaTtavnl, το εμ

με πηγάδι καΙ τρείς

λάκκους, εξαιρουμένης τής άκτίστου
ύλης, έκτιμήθη δια

4500

ΟΙκος {ιπ' αριθ. 1460, τού Κων
σταντη Άνδριώτου, ένορία Πα
παντή, το έμ6αδΟν πχ. 200, έκτι
μήθη δια
ΟΙκος δπ' άριθ. 1454, τού Στα
μάτη Ψωμα, ενορία Παπαντή, (ο
έμβαδΟν πχ. 1600, με δύο πηγά.

δια, εκτιμήθη δια.

300,

δων τού Φυλαχτου Μπαλακάκη,
ένορία llaTtavnl, το έμβαδΟν πχ.

ρου Άμπάζη, ενορία Παπαντή, το
έμβαδΟν πχ. 200, έκτιμήθη δια.
ΟΤκος ύπ' άριθ. 1459, τοϊί Γεωρ
γίου Καραμανλη καΙ πε\'θερας του
6αδΟν·πχ.

3500

Άπόστολοι, το έμβαδΟν πχ. 180,
με πηγάδι, έξαιρουμένης tfi.; μη-

έμβαδΟν πχ.

πηγάδι,

6000

χ«(νης, έκτιμήθη δια

1600

371.630

δώρου Άργίτου, ενορία Παπαντή,
το έμβαδΟν πχ. 140, με πηγάδι και
λάκκον, εξαιρουμένης της άκτίστου
ϋλης, εκτιμήθη δια
ΟΙκος ύπ'άριθ. 1530, τού Γιάν·
νη Καραγιάννη, ενορ. Άπόστολοι,
το εμβαδΟν πχ. 320, με πηγάδι και

χάλη Γκότη, ένορ(α Παπαvτή, τό

360, με

γρ.

τοϊί Μάρ

κου Χασιώτου, ενορία π απαντή,
το έμβαδΟν πχ. 550, με πηγάδι και
με την περιοχήν του, εκτιμήθη δια
01)10<; δπ' άριθ. 1532, τού Θεο

τοϊί

1500

δια.
Οίκος ύπ' αριθ. μηδενός, του
Μανώλη Παχούλη. ένορ. Πάπαντη,
το έμβαδον πχ. 140, έκτιμήθη δια
ΟΙκος ύπ' αριθ. 1537, τοϊί Μι

1833,

1200

. .
γρ.

6000
377.530
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1526, του Άνα·

J>

65000

..

3500

λιππίϊ Κολιάτσου, ένορ. Φίλιππος,
το εμβαδΟν πχ. 400, με πηγάδι και
δύο λάκκους, εξα ιρουμένη ς τijς &κ(ίστου ϋλης, εκτιμήθη δια

ΟΤκος ύπ' &ριθ. μηδενός, τοϊί

Χρήστου Μανδραβίλη, ένορία ΦίγΙ.'.

467.530

Παράρτημα τού "Αρχαιολογικού Δελτίου
γρ.

λιππος, το εμβαδΌν πχ. 300, με πη
γάδι καΙ λάκκον, εξαιρουμένης της
ακτίστου υλης, εκτιμήθη δια
Οίκος υπ' αριθ. 1517, του Άνα
στασίου Βήτσα Σαράτζη, ενορία
Φίλιππος, το εμοαδΌν πχ. 260, με
πηγάδι, εξαιρουμένης της ακτίστου
υλης, εκτιμήθη δια
Οίκος υπ' άριθ. 1516, του Σω
τήρη Κούβελα, ενορία Φίλιππος, το
εμοαδΌν πχ. 400, με πηγάδι καΙ
πατητηρι, εκτιμήθη δια.
Οίκος υπ' άριθ. 1515, του Σω
τηρίου Λάρδη, ενορία Φίλιππος,
το εμΒαδΌν πχ. 280, με πηγάδι,
δύο λάκκους, πατητηρι και πιθάρι,
εκτιμήθη δια .
Οίκος υπ' αριθ. 1513, του Μή
τρου Σταμέλου, ενορία Φίλιππος,
το εμΒαδΌν πχ. 170, με πηγάδι,
δύο πιθάρια και πατητηρι, εκτι
μήθη δια
Οίκος υπ' άριθ. 1514, του Κων
σταντη Κροκιδα, ενορία Φίλιππος,
εμβαδον πχ. 576, εκτιμήθη δια
Οίκος ύπ' αριθ. ]512, του Σπύ
ρου Βούκρα, ενορία Φίλιππος εμ

βαδΌν πχ.

Μετεφέρθη. . γρ.
με τρία πηγάδια, 4 πιθάρια,
δύο λάκκους και δύο πατητήρια καΙ
εκκλησία, εξαιρουμένης της άκτί
στου υλης
Οίκος υπ' άριΟ. 1450, του Συ
μεων Γαλάτση, ενορία θωμας,
εμβαδΟν πχ. 525, με πηγάδι λάκκον
και πιΘάρι με πατητηρι, εξαιρου
μένης της ά)ιτίστου υλης εκτιμήθη. »
Οίκος υπ' άριΟ. 1449, του Δη
μητρίου Σαλονιτίδη, ενορία θωμας
εμΒαδΌν πχ. 1300, με δύο πηγάδια,
τρία rr.ιθάρια, στέρνα και πατητηρι,
με εκκλησία καΙ αρχαιότητες, εξαι
ρουμένης της ακτίστου {Υλης, εκτιμήθη.
»

467530

570.739

740,

»

2000

2600

4500

νου Ευσταθιου, ενορια θωμας, εμ
βαδον πχ. 872, με δύο πηγάδια,
δύο λάκκους, εξ πίθους, με πατητηρι,
εξαιρουμένης της ακτίστου υλης

Οίκος υπ' αριθ.

2200

')

1462,

»

2400

δων Γεωργίου Βάρμπανου, ενορία
θωμας, εμβαδΟν πχ. 1230, με δύο
πηγάδια, {[να λάκκον, 4 πίθους καΙ
στέρνα, εξαιρουμένης της ακτίστου
υλης δια.

4000

Οίκοςυπ'αριθ.1463, του Άλύπη
Καλογερα, ενορία θωμας, εμΒαδΌν
πχ. 650, με δύο πηγάδια, δύο πί

μας, εμΒαδΌν πχ. 170, με πηγάδι,
λάκκον, εξαιρουμέης της άκτίστου
υλης, εκτιμήθη δια

40009

27000

.
,)

»

γρ.

6000

10000

7000

23000

Οίκος υπ' άριθ. 1465, του Βασι
λείου Βενιζέλου, ενορία θωμας,
εμ6αδΟν πχ. 100, με δλην την περιο
χήν του, με πηγάδι και δύο λάκκους,
εκτιμήθη δια .
Οίκος υπ' &ριθ.1524, του Σιδέρη
Σιαδα, ενορία θωμας, εμΒαδΌν πχ.
530, με άρχαιότητας, εξαιρουμένης
της άκτίστου υλης, εκτιμήθη δια .
Οίκος {,π' αριθ. 1523, του 'Ιωάν
νου Σέρου, ενορία θωμας, εμβα
δον πχ. 530, με πηγάδι καΙ δλην
την περιοχήν του εκτιμήθη δια
Οίκος ύπ' άριθ. 1521, του Δη
μητρίου Μπάμπαρη, εμ6αδΟν πχ.

570.739
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»

12000

των παί-

θους και πατητηρι με το πιθάρι,
εξαιρουμένης της άκτίστου υλης
Οίκος υπ' άριΟ. 1464, του Κω
στάκη Λιανοσταφίδα, ενορία θω
»

20000

Oί~~ς υπ',αρι~. 14?1, του '!ω~ν-

2500

560 με πηγάδι δύο πα

τητήρια με πιθάρια, εκτιμήθη δια
Οίκος υπ' αριθ.] 466 των παίδων
'ΑλεξάνδρουΛογοθέτη, ενορία θω
μας, εμβαδον πχ. 1602, με τρία
πηγάδια, τρείς λάκκους καΙ στέρνα,
εξαιρουμένης της άκτίστου υλης
εκτιμήθη δια.
Οίκος υπ' άριθ. 1448, του 'Ρόκ,
ενορία θωμας, εμβαδΌν πχ. 840,
με δύο πηγάδια, τρείς λάκκους καΙ
ολόκληρος η περιοχή του, εκτιμήθη
δ~.
Οίκος υπ' αριθ. 1453, του Δη
μητρίου Γιαλια Χίου, ενορία θω
μας, εμβαδΟν πχ. 480, με πηγάδι,
λάκκον και στέρνα, εξαιρουμένης
της άκτίστου υλης, εκτιμήθη δια.
Οίκος υπ' αριθ. 1452, του Άθα
σίου Σορμπιου, ενορία θωμας,
εμβαδΌν πχ. 1200 με πηγάδι και
στέρνα καΙ με εκκλησία, εκτιμήθη
δια.
Οίκος ύπ' άριθ. 1451, του Μα
τουκα, ενορία θωμας, εμβαδΟν πχ.

]1

1929

15000

»

9500

»

6000

10000

»

3500

»

27000

γρ.

703.739

12

Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου

με δύο πηγάδια, δύο λάκκους,
δύο πω:ητήρια, ενορία Φίλιππος,
εξαιρουμένης της ακτίστου υλης δια
Οίκος υπ' άριθ. 1520, της Μα
ρίας Χελιδονοϋς, ενορία Φίλιππος,
εμααδον πχ. 80, με πηγάδι και δύο
λάκκους, εξαιρουμένης της άκτίστου
υλης, εκτιμήθη δια
Οίκος υπ' αριθ. 1519, του Νικολη
Σταμέλου, ενορία Φίλιππος, εμαα
δΟν πχ. 330, με πηγάδι και λάκκον,

480,

ΎΡ·

.

γρ.

744.339

Οίκος υ~' ά,ριθ. }634: το;; Γιci~νη

Κατσανδρη, ενορια Φιλιππoς).εμ~
6αδον πχ. 246, με πηγάδι και λάκ
κον και με δλην την περιοχήν του
Οίκος IΌπ' άριθ.1622, του 'Ιωάν
νου Σοροκιάδου, με δύο μαγαζία,

5000

~νoρί~ Φίλι~πoς, εμ6αδον πχ. 208,

1200

4500

.

3500

Οίκος υπ' αριθ. μηδενός, του
Σταμάτη Παργηνου, ενορία Φίλιπ
πος, εμοαδΟν πχ. 50, εκτιμήθη δια
Οίκος 'vn' αριθ. μηδενός, του
Γιαννά'χου Μυτιληναίου, ενορία
Φίλιππος, εμοαδΟν πχ. 224, με πη
Υάδι, ,εξαιρ?υμένη~ της α"τίστου

2500

υλης, εκτιμηθη δια
Οίκος υπ' αριθ. ] 497, το;; Πα

1900

εκτιμηθη δια.
Οίκος υπ' αριθ. 1510, του Χα
τζη Ν ι"όλα Βούκρα, ένορία Φί
λιππος,
εμβαδΟν πχ. 432,
με
πηγάδι, 4 πιθάρια και πατητηρι
και με δλην την περιοχιlν του,
εξαιρουμένης της ακτίσtoυ ϋλης,

40000

εκτιμήθη δια.
Οίκος υπ' αριθ. 1509, το;; Γιάννη
Μωραίtου, ενορία Φίλιππος, εμβα
δΟν πχ. 592, με πηγάδι, εξαιρου
μένης της άχτιστου υλης, εκτιμήθη
δια.

7500

3000

Οί"ος
Σταύρου
έμβαδΟν
πιθάρια
νης της
δια.

5500

υπ άριθ. 1507, 8, του
Βούκρα, ενορία Φίλιππος,
πχ. 336, με πηγάδι, 5
>ιαι πατητηρι, εξαιρο"μέ
άκτίστου ϋλης, εκτιμήθη

OΙκo~ {,π' α~ιθ. }506; το;; Πα~λη

ναγfj Ρέντα, ενορία Φίλιππος εμ
ααδΟν πχ. 524, με πηγάδι, λάκκον
>ιαι πατητηρι, εξαιρουμένης της
"'>ιτίστου ϋλης, έκτι,μήθη δια.
Οίκος υπ άριθ. μηδενός, του
Γεωργίου Βασιλείου, ενορία Φίλιπ
πος, εμβαδον πχ. 80, εκτιμήθη δια
Οίκος υπ' αριθ.1619, του Ν ι>ιολη
Γιαννιώτη, ενορία Φίλιππος, έμβα
δΟν πχ. 416, με πηγάδι, εξάιρου
μένης της ακτίστου ϋλης, εκτιμήθη
δια.
Οίκος υπ άριθ. μηδενός, το;;
Μήτρου Λαμπήρη, ενορία Φίλιπ
πος, εμβαδον πχ. 360, εκτιμήθη δια
Οίκος υπ' αριθ.1640, του Νικολη
Λαμπήρη. ενορία Φίλιππος, το
εμβαδον πχ. 2307, με πηγάδι, λάκ
κον >ιαι στέρνα, εκτιμήθη δια
Οίκος υπ' αριθ. 1621, του Γιαν
νάκου Βούκρα, ενορία Φίλιππος,

Μετεφέρθη.

703.736
6000

~ξαιρ~υμένη~ της ακτίστου ϋλης,
ε"τιμηθη δια.
ΟΙ"ος αριθ. 1498, του Νι"ολη
Tσόϊ~λη, ενορία ΦίλΙΠ1Ι:ος, εμ6αδον
πχ. 165. με πηγάδ ι, ΤΡ8ϊς λάκ"ους
"αι πατητηρι με το πιθάρι, εξαι
ρουμένης της ακτίστου {jλης

1929

7000
2500

Κιμονιωτου, ενορια Φιλιππος, εμ
βαδον πχ. 290, με πηγάδι, λακκον
και πατητηρι και με το μαγαζί,
εκτιμήθη δια.

4000

Οίκος υπ' αριθ. 1504, τα/ν παί
δων Δημητρίου Καρύδη, ενορία
Φίλιππος, εμβαδΟν πχ. 528, με πη
γάδι, λάκκον και πατητηρι με το

~ιθάρι~ εξαΙ90υμέν~ς της άκτίσιου

υλης, εκτιμηθη δια

2000

"

3500

6250

. . . . .

οικο;υπ' αριθ. 1503, του Παππα
Λάμπρου, ενορία Φίλιππος, εμ6α
δον πχ. 252, με πηγάδι και πατη
τηρι, εξαιρουμένης της άκτίστου
ϋλης, εκτιμήθη δια . .

3000

ΟΙ,ως υπ' αριθ. 1501, του Σω
τήρη Χτενα, ενορία Φίλιππος, εμ

4000

βαδ?ν ~χ. 1~0, ~ε, πατητijρι και
πιθαρι, εκτιμηθη δια.

... .

"

5300

γρ.

834.889

Οίκος υπ' αριθ. 1300, του Σπύ
ρου Χτενα, ενορία Φίλιππος, εμ

~μβ~δOν ~χ. 400., έ,ξαιρo~μ~νης τ~ς

βαδον ,,;χ. 520, με, ,,-ηγάδ\, δύο ~άκ

ακτιστου υλης και ολον το ανοικτον
περιτοίχισμα τού παλαιοελαιοτρι

68ίου, ε"τιμήθη δια
γρ.

2000
744.339

κους, δυο πατητηρια ~ιαι πιθαρια,
εκτιμήθη δια.
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11000

Παράρτημα του 'Αρχαιολογικού Δελτίου

γρ.

Οίκος υπ' αριθ. 1499, του Σπύ
ρου Παππού, ενορία Φίλιππος, εμ
οαδΟν πχ. Β24, με πηγάδι και τρία
πιθάρια, εξαιρουμένης της α"τί
στου {ίλης, ε"τιμήθη δια

Μετεφέρθη.

834.889

.

γρ.

957889

01κος υπ' αριθ.1485, του Ν ικολη
Ρουσά"η, ενορία Άσώματος, εμ

3000

Οίκος υπ' αριθ. 1496, των παί
δων Κωνσταντη Πltτάκη, ενορία
Φίλιππος, εμβαδον πχ. 340, με πη

γάδι, λά"κον, πατητηρι και πιθάρι,
ε"τιμήθη δια.
Οίκος υπ' αριθ. 1494, του Σπύ
ρου Χατζη Γκι"άκη, ενορία Φί
λιππος, εμοαδΟν πχ. 570, με πη
γάδι, πατητήρια διίο "αι πιθάρι,
εκτιμηθη δια.
Οί"ος υπ' αριθ.1495, του Νικολη
Κοκκόση, ενορία Φίλιππος, εμοα
δΟν πχ. 422, με πηγάδι, τρία πιθά
ρια και πατητηρι με το πιθάρι,
εξαιρουμένης της ακτίστου {ίλης
Οίκος υπ' αριθ. 1492, του Κων
σταντη Στρέφη, ενορία Φίλιππος,
εμοαδΟν πχ. 590, με πηγάδι και
4 πιθάρια, εξαιρουμένης της ακτί
στου {ίλης, ε"τιμήθη δια .

13

1929

6000

23000

,

9000

3000

Οί,ιος υπ' αριθ. 1493, του Ν ι"ο
λάου Καζαντζη, ενορία Φίλιππος,
εμ6αδΟν πχ, 403, με πηγάδι, τρεϊς
λάκκους και πατητηρι με το πιθάρι,
και αρχαιότητας
Οίκος υπ'αριθ.14ύ1, του Γιάννη
Καζαντζη, με μαγαζι υπ αριθ.
1490, ενορία Φίλιππος, εμοαδον
πχ. 450, με δύο πηγάδια, λάκκον
και πατητηρι με πιθάρι, εκτιμήθη
δια.

11000

Οίκος υπ' αριθ. 1488, του Στά
μου Άνδριανου, ενορία Άσ(όμα
τοο, εμοαδΟν 350, με πηγάδι, τρεϊς
λάκκους και πατητηρι, εκτιμήθη
δια.

πηγάδι, με του Έλαιοτριβείου την
οίκοδομ,)ν και με την περιοχήν
του, εκτιμήθη δια.
Οίκος υπ' αριθ. 1482, του Νι
κολη Μπόρσα, ενορία "Ασώματος,
εμβαδΟν πχ. 285, με πηγάδι, λάκ
κον και πατητηρι, εξαιρουμένης της
ακτίστου {ίλης, εκτιμήθη δια.
Οίκος υπ αριθ. 1478, 79, του
Χατζη Δημητρίου Φραγκογιάννη,
ενορία Άσώματος, εμοαδΟν πχ.
240, με πηγάδι, πέντε πιθάρια και
με εργαστήριον.
'EQyaorijQL υπ' αριΘ. 1477, του
Βαρθολομη Μερτρου, ενορία 'Ασώ
ματος, εμοαδΟν πχ. 70, εκτιμήΘη δια

11000

Λου1<ά Θηοαίου, ενορία Άσώμα
τος, εμοαδΟν πχ. 50, εκτιμήθη δια

Olκος με Έργαστηρι, υπ' αριθ.
του Θεοδωρη Κουτσούκα,
ενορία Άσώματος, εμοαδΟν πχ.
250, με πηγάδι και λάκκον, εκτι
μήθη δια

31000
γρ.

11000

14?1, τω; πα5
δων Συμεων ZaxaQltoa, ενορια
'Ασώματος, εμοαδΟν πχ. 350, με

Έργαστηρι υπ' αριθ. 1474, του
Καρωιαντούση Σημηκτση, ενορία
Άσώματος, εμβαδiJν πχ. 35, εκτι
μήθη δια
'Εργαστήρι υπ' αριθ. 1472, του

1486,

11000

01κος υ,,;' αριθ.

14000

12000

10000

Οίκος υπ' αριθ. 1483, 84, με
Έργαστηρι, του Γεωργάκη Καλα
πoδa, ενορία Άσώματος, εμοαδΟν
πχ. 240, με λάκκον, εξαιρουμένης
της ακτίστου {ίλης, εκτιμήθη δια
Οίκος υπ' αριθ. 1480, με Έργα
στηρι, ενορία ~Aσώματoς, εμυαδον
πχ. 240, με πηγάδι και πιθάρι, του
'Ιωάννη Καλαποδ". εκτιμήθη δια

Οί1<ος με Έργαστηρι, υπ' αριθ.
1'175, του Σπύρου Κιαμπρέ, ενορία
'Ασώματος, εμβαδΟν πχ. 60, εκτι
μήθη δια
Οίκος με Έργαστηρι, υπ' αριθ.
1470, του Σπυρίδωνος Πατούσα,
ενορία Άσώματος, εμοαδον πχ. 60,
εχημήθη δια.

01"ος υπ' αριθ. 1489, του Δημη
τρίου Τυροπούλου, ενορία Άσcό
ματος, εμβαδΟν πχ. 456, με πηγάδι,
λάκ"ον, δύο πιθάρια και πατητηρι,
εκτιμήθη δια.

οαδΟν πχ. 200, με πηγάδι, τρείς
πίθους και πατητηρι με το πιθάρι
του και με εργαστηρι, εκτιμήθη δια

'Εργαστήρι υπ' άριθ. 1471, του
Σπύρου Καζαντση, ενορία Άσώ
ΤΩς, εμoαδiJν πχ. 25, εκτιμή{}η δια

957.889
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3000
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1200
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γρ.Ι.037.389
Οίκος ύπ' άριθ. 1468, του Θωμα
Λατίνου, ενορία Άσώματος, εμδα
δαν πχ. 2i:J2, με πηγάδι και δύο
λάΚ1ωυς καΙ με την πεΡΙΟΧ-'lν του,
ε>ιτιμήθη δια.
Οίκος ύπ' άριθ. 1467 του Λουκα
Τσήτσιγκα, ενορία Θωμας, εμδα
δΟν πχ. 260, με πηγάδι και τρία
πιθάρια, εξαιρουμένης της ακτίστου υλης, εκτιμήθη δια.
Οίκος με 'Εργαστήριον ύπ' άριθ.
1440, του Κωνσταντίνου Θεοχάρη
<Υδραίου, ενορία Θωμας, εμ6αδαν
πχ. 80, εκτιμήθη δια
Οίκος με 'Εργαστηρι ύπ' άριθ.
1441, του Κυριακου Χορμο6ίτη
χαι ~Aναστασίoυ Μάρα, ενορία
Θωμας, εμυαδαν πχ. 84, εκτιμήθη
δια.
Οίκος με Έργαστηρι ύπ' άριθ.
1442, των ιδίων ανωτέρω, ενορία

Άσcόματος, εμυαδΟν πχ.

30,

10000

ανευ άριθμου, του Ν "ιολάου Ζαχα
ρίτσα, ενορία Θωμας, εμδαδΟν πχ.
30, ε>ιτιμήθη δια .
ψουρνος ύπ' άριθ. 1443, του
Γκέγκα Παντελη, ενορία Θωμας,
εμυαδΟν nJ(. 135, εκημήθη δια
ΟΙκος ύπ' άριθ. 1446, του Άνα
οτασίου Μισηρλη, ενορία Θωμας,
εμσαδΟν πχ. 435, εξαιρουμένης της
άκτίστου υλης, εκτιμ,Ίθη δια
Οίκος ύπ' άριθ. μηδενός, του Κα
φεεση Βασιλείου ~A'ίoαλιώτoυ,ενo
ρία Θωμας, εμσαδΟν πχ. 280, εκημήθη δια
Οίκος υπ' αριθ. 1447, του 'Ιωάν
νου Χριστοπούλου, ενορία Θωμας,
εμ6αδΟν πχ. 680, με δύο πηγάδια,
δύο λάκκους, εξαιρουμένης της
",,,ίστου υλης, εκτιμήθη δια .
Οίκος ύπ' αριθ. 1422, ro;; 'Ιωάν
νου Σοροκιάδου, ενορία Θωμας,
εμ6αδΟν πχ. 1110, με πηγάδι, τρείο
λάκκους και στέρνα, εξαιρουμένης
της άκτίστου υλης καΙ δλων των
τοίχων, μενόντων αί δύο μόνον
κάμερα ι καΙ το μαγειρείον . .
Άκαδημία_ Άποκατάστημα Ψιλολογικαν της άδελφότηtOς το;;

Μετεφέρθη . . γρ.
Νέου Γιόρκ της Άμερικης, εμεινεν
ανεκτίμητον.
Ο!κος ύπ' άριθ. μηδενός, του
Τουσούνη Βαρμπέρη, ενορίιι Πα
παντή, εμ6αδΟν πχ. 120, εξαιρου
μένης της άκτίστου υλης, εκτιμήθη
δια.

] .117.889

1500

Oί~oς ύπ' ~ριθ. 1~55, ~oυ ,Kω~

6700

4000

σταντινου Βελιου, ενορια Απο
στολοι, εμ6αδΟν πχ. 748, με πη
γάδι και με την περιοχήν του,
εκτιμήθη διά.

.

4500

Οίκος ύπ' άριθ.

6000

25000

Οίκος ύπ' άριθ. 1456, του Σω
τήρη Πολκ06νίκου, ενορία Πα
παντή, εμ6αδiJν πχ. 130 εκτιμήθη

διά.

1457,

του Πετ.

ράκη Σμυρναίου, ενορία Παπαντή,
εμυαδiJν πχ. 112 εκτιμήθη δια.

4000

Οίκος ύπ' άριθ. 1413 του Χρη
στάκη Ν ικολαΤδου, διαφιλονικού

εκη-

μήθη δια
Έργαστηρι με άνώγειον άτελές,

1929

2000

9500

4500

μένος

f';EICt

:ου

~ριστoδoύλo~

Παππασιμου. Ενορια Παπαντη.
εμβαδαν πχ. 435, με πηγάδι και
λάκκον, εξαιρουμένης της ακτίστοι'
υλης, εκτιμήθη δια.
Οίκος ύπ' άριθ. μηδενας τού
Άντωνίου Καζαντση, ενορία Πα
παντή, εμυαδον 120 πχ. έ"τιμήθη
δ~.
Οίκος ύπ' αριθ. μηδενός,
παίδων Μήτρου Κοκκίνη, ενορία
Παπαντή,
τα εμoαδiJν πχ. 100
εκτιμήθη δια. . . . . . . .

tro,.

12500

4500

15000

5800

Οί"ος ύπ' &ριθ. 1415, του 'Επι
σκόπου Σαμουήλ πρώην 'Ελασ.
σωνος, ενορία Παπαντή, το έμΟα.
δαν πχ. 485, εξαιρου μένης τη,
άκτίστου υλης, εκτιμήθη δια.
Οίκος ύπ' αριθ. 1417, του Κοκ
κίδη διδασκάλου, ενορία Παπαντή,
εμ6αδiJν πχ. 485, με πηγάδι κα l
δύο λάκκους, εξαιρουμένη ς της άκ·
τίστου υλης, εκτιμήθη δια.
Οίκος ύπ' &ριθ.1414, του'Ανα.
στασίου Στήρη, ενορία ΠαπαντΎι.
εμυαδiJν πχ. 225, εκτιμήθη δια.
Οίκος ύπ' άριθ. μηδενός τού
Κωνσταντίνου Ψιλαλήθη, ενορία

7000

1000

1000

10000

8000
1500

Παπαντή, εμ6αδΟν πχ. 880, με
δύο πηγάδια, τέσσαρες λάκκους,

γρ.1.117.889
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γρ.1.181.589

εξαιρουμένης της ακτιστου υλης
εκτιμήθη δια. . . . . . . . . "
Έργαστηρι με ανώγαιον ατελές,
ανευ &ριθμου, του Άντωνίου Τη
νιακου, ενορία Παπαντή, εμοαδόν
πχ. \=13, εκτιμήθη δια. . . . . .
Οίκος υπ' αριθ. 1420, του
Καπεταν Κωνσταντίνου Θεοχάρη
Ύδραίου, ενορία Παπαντή, εμοαδΟν πχ. 500, εκτιμήθη δια .
Οίκος υπ' αριθ. μηδενος του
Σπύρου Άγιομαυρίτου,ενορίαΘω
μας, εμοαδΟν πχ. 350, με πηγά
~ι, εξcY;ιρουμέ~ης της ακτίστου υλης
εκτιμηθη δια.

. . . . . .

80000

4000

500

11000

δια.

. . .

. . . .

Οίκος υπ' αριθ. μηδενός, του
Bell, 'Άγγλου, ενορία Κατηφόρης,
εμδαδΟν πχ. 470, εξαιρουμένου
του της Έκκλησίας εδάφους, το
οποίον κατεπαη1θη απ' αυτόν,
εκτιμήθη δια. . . . . . . .

Οίκος ύπ' αριθ. μηδενός, του
Άναστασίου
Βαλάνου,
ενορία
Μαγκούτης, εμβαδΌν πχ. 275,
εκτιμήθη δια.
.
Οίκος υπ' αριθ. 1412. του Κων
σταντίνου Βρετου, ενορία Μαγ
κούιης, εμοαδΟν πχ. 160, με πηγάδι καΙ λάκκον , εκτιμήθη δια.
Οίκος υπ' αριθ. 1411, τοϊ,
Sc11aubeΓt, καΙ Κλεάνθους, ενο
ρία Μαγκούτης, εμοαδΟν πχ. 1000.
με δύο πηγάδια, δέκα λάκκους και
πιθάρια, εκτιμήθη δια. . .
Οίκος ύπ' αριθ. 1416, της Χατσίνας Λούκενας, ενορία Μαγκού-

ενορία

το, εμβαδΌν

πχ.

Μα-

. . . .

3000

Οίκος υπ' αριθ. 1409, των παί
δων Παππασπύρου Μινιγου, ενορία Μαγκούτης το εμοαδΟν πχ.
112, με πηγάδι, εκτιμήθη δια. .

2500

υπ' αριθ. μηδενός, του
Βονοπάρτη, ενορία ΜαεμοαδΟν πχ. 235, με πηδύο !Δκκους, εξαιρουμέ-

νης της ακτίστου υλης, εκτιμήθη
δια. . . . . . . . . . . .

υπ'

αριθ.

2250

1407, του

Γιαννάκη Κωνσταντινάκη, ενορία
Μαγκούτης, εμοαδΌν πχ. 240, με
λάκκον, εκτιμήθη δια. . . . . .

"

4000

Οίκος υπ' αριθ. μηδενός, του
Γεωργίου Σαμιώτου, ενορία Μαγκούτης, εμοαδΟν πχ. 80, εκτιμήθη

2000

γκούτης, εμοαδΌν πχ. 350, με πη
γάδι καΙ λάκκον, εκτιμήθη δια. .

6000

3800

176,

δ~.

60000

"

Φιλιππίδη,

Οίκος
Μιχάλη
γκούτης,
γάδι και

1429.289

1408, του Στε

1500

~lεγά~η Παν,αγιά, εμοαδΟν πχ. 81,

εκτιμηθη

φάνου

Οίκος

ενoρ~α ~εγά~η Παν,αγιά, εμοαδΟν

πχ.ιΟ, εκτιμηθη δια. . . . .
Έργαστηρι υπ' &ριθ. μηδενός,
του ΓιαννάκουΤουτουντση,ενορία

Οίκος υπ' &ριθ.

εκτιμηθη δια.

3200

Έργαστηρι υπ' αρι~. 1439, του
Κώνστα Κογιομτση, ενορία Άσώματος, εμοαδΟν πχ. 40, εκτιμήθη δια"
ΈργαστηριΚαφφενείονυπ' αριθ.
1436,38, του Άθανασίου Άοα
γιανου καΙ Σωτηρίου Φώτιου, ενο
ρία Μεγάλη Παναγιά, εμοαδΟν πχ.
160, εκτιμήθη δ.ιά.
Έργαστηρι υπ' &ριθ. 1435, του
Καπεταν Σωτήρη Πολκοδνίκου,

Μετεφέρθη. . γρ.
της εμοαδΟν πχ. 462, με πηγάδι,
δύο λάκκους και με την περιοχήν
του εξαιρουμένης της &κτίστου
υλης, εκτιμήθη δια. . . . . . .

yκoύτ~ς,

35000

15

1929

. .

. . .

.

1500

Οίκος υπ' αριθ. μηδενός, του
Σπύρου Ποργιώτου, ενορία Μα'ι

Οίκος υπ' αριθ. 1381, των παί
δων Καραγιάννου, ενορία Κατηφόρης, εμβαδΌν πχ. 225, εξαιρουμένης της ακτίστου υλης, εκτιμήθη
δια. .
.
Οίκος υπ' αριθ. 1379, του
Γεωργάκη Κοριλια, ενορία Κατηφόρης, εμβαδον πχ. 150, εξαιρουμένης της ακτίστου υλης, εχτιμήθη
δια.
. .....

3000

3500

2500

Οίκος -υπ' αριθ. μηδενός, των
παίδων του Άθανασίου Θαλασ
σινου, ενορία "Ραγκαβας, το εμοα

4500

40000

δΟν πχ.

70, με πηγάδι, εξαιρου-

μένης της ακτίστου υλης, εχτιμήθη
δια.
.
.
Οίχος υπ' αριθ. 1378, της Χα
τσίνας Λεβίνας, ενορία "Ραγχαβας,
το εμοαδΟν πχ. 470, με πηγάδι,

1500

~;αιρ~υμένη~ της ακτίστου υλης,
εκτιμηθη δια.

γρ.

1.429.289
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2500
γρ.

1459.839
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γρ.1.459.839
Olκος υπ' άριθ. 1377, της <Ελε
νίτσας του Πάλη, ενορία Ψαγκα
Oiiς, το εμβαδον πχ. 120, εκτιμήθη
δια.
Οίκος. υπ' αριθ. 137β, του
J\ι1αστρoκώστα Κουγιομτση, ενο
ρία 'Ραγκαοας, εμΌαδΟν πχ. 704,
με πηγάδι, 4 λάκκους, και στέρνα
υδαως, εξαιρουμένης της άκτίστου
υλης, εκτιμήθη δια.
Οίκος υπ' αριθ. 1385, 'Ιωάννου
Τσίνγκρη, ενορία Ψαγχαυα, εμΌα
δΟν πχ. 350, με πηγάδι, δύο στέρνας ταμπάκι><ας, εκτιμήθη δια.
Οίκος υπ' αριθ. 1375, του
Τσανη Ιορμπα, ενορία <Ραγκαοας,
εμβαδον πχ. 110, εκτιμήθη δια.
ΟΙκος υπ' άριθ. 1374, του Ιανη
Τσάρπη, Τηνιακου, ενορία 'Ραγ
καΜς, εμβαδον πχ. 72, εκτιμήθη
δια.
ΟΙκος υπ' αριΘ. 1373, του Πα
ναΎιώωυ <Ροδίου, ενορία Ψαγ
καβας, εμβαδΟν πχ. 380, με πηγά
δι, και τρεις λάκκους, εξαιρουμέ
νης της άκτίστου υλης, εκτιμήθη
δια.

1200

5500

Μετεφέρθη. . γρ.
τρεις λάκκους, εξαιρουμένης της ακ
τίστου υλης, εκτιμήθη δια.
ΟΙ>ιος υπ' αριθ. 1359, του Γεωρ
γίου Σκορδαρα, ενορία Κανδήλη,
εμυαδΟν πχ. 220, εξαιρουμένης της
ακτίσ;ου υ~ης, με, πηγάδι και λάκ
κον, εκτιμηθη δια. . . . . . .

1.492.589
3500

2300

ΟΙκος υπ' άριθ. 1360, του ΆΘα
νασίου Σήρμενα, ενορία Κανδ'lλη,

~μΌ~δOν π~. 220',έξαΙΡ,ουμένη,ς της
ακτιστου

6250

1929

υλης, εκτιμηθη δια.

2500

ΟΙ"ος υπ' αριθ. 1361, της Σο
φίας Ρούσου, ένορία Κανδήλη, έμβαδΟν πχ. 300, με λά""ον, εξαιρουμένης της ά>ιτίστου ϋλης, εκτι-

1300

1000

3000

ΟΙκος υπ' αριθ.. . του 'Ιωάν
νου Σ>ιλα, ενορία Ψαγ>ιαυας, εμ
βαδΟν πχ. 180, εξαιρουμένης της
άκτίστου ϋλης, εκτιμήθη δια. . . "
Οίκος υπ' άριθ. 1362, του Γεωρ
γίου Σμυρναίου, ενορία <Ραγ
καοας, εμΌαδΟν πχ. 586, με πη
γάδι' iιαl δύο λάκκους, καΙ με μίαν
πέτραν άρχαιότητος, με χαρακτη
Ζε ς , .',ξαιρ?υμένη,ς της άκτίστου
υλης, εκτιμηθη δια. . . . . . . »
ΟΙκος υπ' άριθ. 1358, του Συ
μεων Κλέη, ενορία Ψαγκαοας, το
εμΌαδον πχ. 110, με λάκκον και
με τ'ιν περιοχήν του, εξαιρουμέ
νης της ακτίστου ϋλης, εκτιμήθη
δια. . . . . . . . . . . .
01κος υπ' άριθ. μηδενός, του
Άθανασίου ΣπύΡόυ Λαλαούνη,ενο.
ρία Κανδήλη, έμβαδΟν πχ. 465, με
πηγάδ ι, δύο λάκκους, πατητηρι, εξαι
ρουμένης της ακτίστου υλης, έκτιμήΘη δια.
ΟΙκος ,ΊπΙ αριΘ. 1357, της χήρας
του Αυγερινου, ενορία Κανδήλη, με
γρ.

μιΙθη

δια

.

2500

Οίκος υπ' άριθ. J355, του Σι
δέρη J\ι1πέλμπα, ενορία Κανδήλη,
έμυαδΟν πχ. 720, έξαιρου μένης της
ά"τίστου υλης, ε"τιμήθη δια. .
Οί>ιος υπ' άριθ. 1356, του Σπύ
ρου Ντέντε, ενορία Κανδήλη, εμ
Όαδον 1150, έ>ιτιμήθη δια .

2500

Οίχος υπ' άριθ. 1353, του Σι
δέρη Κήρτση, ενορία Κανδήλη, εμοαδΟν πχ. 400, με πατητηρι εκτι
μήθη δια
.
. .....

2000

2500

ΟΙ"ος υπ' &ριΘ. 1354. της χη

1500

ρευoύcιης Γεωργά>ιενας Σήρμενας,
ενορία Κανδήλη, εμΌαδΟν πχ. 320,

με πηΥάδι, ~ξαιρ~υμένη~ της &"τί
στου υλης, εκτιμηθη δια

6500

3500

. . . . "

ΟΙ"ος υπ' αριθ. 1300, το;:; Γεωρ·
γάκη Kαζαντo'ίj, ενορία Κανδήλη,
εμβαδΌν πχ. 160, ε"τιμήΘη δια. .
ΟΙ>ιος υπ' αριθ. 1296,97, της
Μήτρενας Κιούσενας, ένορία Κανδήλη, εμΌαδΟν πχ. 360, με πηγάδι,
δύο λάκ>ιους καΙ πατητηρι, έξαιρουμένης της άκτίστου ]Jλης εκτι-

2250

10000

μήθη δια
.
Οίκος υπ' αριθ. 1299, του Στά
μου Τζημπίδη, ενορία Κανδήλη,

4250

περιοχην του, εκτιμηθη δια.

3250

έμΌαδό; πχ. 20? με ~ά>ι"oν,,,αΙ την

. . "

ΟΙ>ιος υπ' άριΘ. 1303, με εργα
στηρι, το;:; Φωτίου Γεωργιάδου,
ενορία Κανδήλη, εμΌαδΟν πχ. 1052,

6000

με πηγάδι, δύο λάκ"ους "αι στέρ~αν, ~ξαιρ~υμένης, της άκτίστου
υλης εκτιμηθη δια. . . . .

1.495.589
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13000
γρ.1.546.Ί39

17
Υρ·1Μ6.139
Έργαστήρι ύπ'

dQte. 1304,

του

Χρήστου Δουφιχτση, ένορία Καν
δήλη, έμδαδόν πχ. 60, έχημήθη δια
ΟΙΚος

ύπ'

άριΟ. μηδενόι;,

Μετεφέρθη.
χαί

•

1300

tou

'Αντώνη τού Moνφri'j,ενορία Kαν~
δήλη, έμδαδον πχ. 160 ιςαιρουμέ
νης τίiς άχτΙστου \ίλης Ιχτιμήθη δια
ΟΙκο; ύπ' άριΟ. μηδενός, του

1000

Μαντθαίον Παππασταμάτη,

πατητήρι,

Εξαιρουμένης

ρία Κανδήλη, ΙμδαδΟν πχ.
πηγάδι, λάΚΚΟΥ καΙ πατηtηρι lξαιρουμένης τής d:χt(στοu ϋλης Ικτι

γρ.

πατη,ηρι χαι πιΟάρι, Ιξαιρουμένης

4500

τ/ς άχτΙστου ύλης, εχτιμήθη δια
Οlχος ~π·άριθ.1273,τοϋ Γιάννη
Τσότη, ένορία Κανδήλη, το έμ6α.

6αδΟν πχ.

δόν πχ.

με πηγάδι, λάκκους

δύο χαί δνο πίθους, με πατητ/ρι,
έςαιρoυμΈVΗς της άχτίστου ύλης,

5500

εχτιμήθη δια.

ΟΙlcος ύπ' αριθ.

1316,

τον Πα

ναΥιώτου Μνλωνά, μέ: έΡΥαστ/ι".
Ενορία Κοντίτο, !μ6αδον πχ. 200.
με λάκκον, εςαιρουμένης τής ΔΧΤί
στου, έχημήθη δια

2000

4500

180, με Ιργαστήρι κά-

5000

2000

.

~

3000

μηδενός, του

Σπύρου Τοτόμη χαι Σιδέρη, ενο
ρία Κανδήλη, εμ6αδόν 576, έξαι
ρουμένης της άκτίστου ύλης, bttL-

.

2000

με J.άκχοv. ε)Lτιμήθη διό .

...

4000

01χος ύπ' άριθ. 1295, τοϋ Γεωρ
γίου, Τι;ιμπίδη, ενορία Κανδήλη,
έμ60δόν πχ. 290, ςαιρoυμΈVΗς τής
άχτί<που ύλης, bιτιμήθη δια . .
σιχοι; ίιπ' άριθ. 1294, τοϋ Λι
νάρδου ΛάρυΥχα, ενορία Κανδήλη,
εμ6αδόν πχ. 580, με δύο πηγάδια

3000

4000

01χο; ίιπ' άριθ. 1277, 78, των
παίδων Κ6λια Μπέλμπα, ενορια

Κανδήλη, το εμδαδόν πχ. 675, με
πηγάδΙ, ό)Lτω λάχκους χαι μέ την
περιοχήν τοιι, εςαιροιιμένης τη;

έεαιpoυμΈVΗς τij; άχτίστου ύλης,

. . ..

4(Χ)()

ΟΙκος ύπ' άριθ. μηδενός, των
::rαLδων ΔιονυσLoυ Σαρδ!λιi, ενο·
ρία Κανδήλη, τό έμ6αδόν πχ. 520,

με πηγάδι χαί πατητ/ρι,

έχτιμήθη διά.

~Ρι, ,lξαιρ?υμέντι,ς τής άχτΙστου
υλης, εχτιμηθη δια . . .

μήθη διό

ΟΙχος νπ" άριθ. 1298, των παί
δων Σιδέρη χαί Άθανασίου Μω·
pattnu, ένορία Κοντίτο, εμΟΟδόν

704,

υλης, εχτιμηθη δια . . . .
Οlχος ύπ' άριθ. μηδενός, τοίί

ΟΙκος ίιπ' άριθ.

Ταμπάκη, με πηγάδι καί λάκκον,
EVOQW Κοντίτο, εμβαδόν 280,
εξαιρουμένης τής άκτίστου ϋλης,

πχ.

με πηγάδΙ, πατητήρι, χαι

με πηγάδΙ, δύο λάκχους και πατη·

•

τωθεν, έκτιμήΟη δια.
. .. ~
Οlκος ~π" άριθ. 1301, της χη
ρευούσηι; Μαργιοϋι;, τοϋ Φυλακτοϋ

εχτιμήθη δια..

600,

3700

Λάμχροιι Τοτόμη και άδελφών,
ένορία Κανδήλη, έμδαδόν πχ. 576,

γάδι χαί λάχχον, Ι~αιρoυμένης τής

εμβαδόν πχ.

με λάχχον χαί πατη

~XXO~ι ςα~ρoυμ~ς τi'jς άχτίστου

. . . .

ΟΙχος ~π' άριθ. 1302, τοϋ Άν
των ίου Κουχάχη, Ινορ'α Κανδήλη,

432,

3500

Πιρι, lξαιρoυμένης τ'Ίς ωιτίστου
ύλης, έχτιμήθη διό
Olxoςύπ'άριθ.1276,των Άδελ
φών Γεωργάχη χαι Άναστασίου
Τοτόμη, ένορία Κανδήλη, εμβαδόν
πχ.

Ο1.χος με έΡΥαστ/ρι ύπ' άριΟ.
1317, τον ΛεόVΗ Άνδρiα, ένορία
Κοντίτο εμΙSαδόν πχ. 250, με πηάχτίστου ύλης, ΙΧτιμήθη δια.

2250

Άθανασίου Mπόcπα, Ινορία Καν
δήλη, εμβαδόν πχ. 385, με πηγάδι,

.
290,

4000

1273, 74, τοϋ

ΟΙ1<Ο; ύπ' άριΟ. 1320, τού Νι
κολη Βόγλη, ένορία Κανδήλη, εμ-

μήι'}η δια

1.578,939

άχτίστου ϋληι;, ατιμήθη διό..
ΟΤΧος \,π' άριθ. 1272, τοϋ Σι
δέρη Σπαντίδου, έYOQW Κανδήλη,
ΙμΙSαδόν πχ. 400, με πηγάδι, λάχ.
x01l χαί πατητi'jρι χαί μέ άρχαιό·
τητας, εςαιρουμένηι; της άκτίστοιι
υλης, εχτιμήθη δια
....

ΟΙχοι; ύπ' άριθ.

ho230, με

.
τi'jς

άχτίστου ~λης, ατιμήθη διό. . .

OLxoς ύπ' ιlριθ. 1293, τοϋ Νι
χολη Βούσιολα, boeίo. Κανδήλη,
~μ6αδό\' πχ. 320 με πηγάδι, !ξαι
ρουμένης Πις 6χτ(στου {ίλης, !χτι-

μήθη δ,α.

~

6000

.....

2500

ΟΙΧος ύπ' άριθ. μηδενός, του

Κόλι« Κουλοιιργιώτου,boορίαΚανΥΡ.

).578.939

Υρ·Ι.613.889

3
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γρ.1613.889

δήλη, το εμβαδον πχ. 140, με πηγάδι καΙ λάκκον, εξαιρουμένης της
άκτίστου 1Jλης, εκτιμήθη δια. .
Οί,ως υπ' άριθ. 1321, του Άνα
στασίου Μανταδάκη, ενορία Κανδήλη, εμβαδΟν πχ. 140, με πατη
τηρι, εκτιμήθη δια
Οίκος υπ' αριθ. μηδενός, του
Κώνστα Μέγκαση, ενορία Κανδήλη,
εμδαδΟν πχ. 520, με πατητηρι,
~ξαιρ~υμένη~ της άκτίστου 1Jλης,
εκτιμηθη δια. . . . .
Οίκος υπ' άριθ. 1352, τον. Σπύ
ρου Χελιώτου, ενορία Κανδήλη,
εμoαδiJν 1020, με πηγάδι, πιθάρι
και λάκκον, εξαιρουμένης της άκτί
στου 1Jλης, εκτιμήθη δια
Οίκος υπ' άριθ. 1351, τον Κόλια
Μπάκσυ, με γαμδρόν τσυ Πανσύσην Κσυλσυργιώτην, ενορία Κανδήλη, εμδαδΟν πχ. 560, με πηγάδι,
δύο λάκκους και δύο πιθάρια, ε>ιτι
μήθη δια
Οίκσς υπ' άριθ.

1330,

2000

2500

2500

..

4500

5000

3000

.

Οίκσς υπ' άριθ. 1349, τσν Σπύ
ρου Σαρδελα, ενορία Κανδήλη, εμδαδον πχ. 396, με πατητηρι, εξαιρουμένης της άκτίστου 1Jλης, εκτι
μήθη δια
Οίκος υπ' άριθ. 1348, τον Μή
τρου Καραλιώτου, ενορία Κανδήλη,
εμβαδΟν 440, με λάκκον καΙ πατητήρι, εξαιρουμένης της άκτίστου
ϋλης, εκτιμήθη δια
Οίκος υπ' άριθ. μηδενός, τον
Μήτρου Τριανταφύλλου, ενορία

2750

2500

<κτιμηθη δια.

. . . . . . .

"

2000

2000

4500

5Ό00

3000

ΟΙ,ως υπ' αριθ. 1333, τον Γε
ωργάκη Κράνιου, ενορία Κανδήλη,
έμβαδΟν πχ. 420, με πηγάδι καΙ
λάκκον, εκτιμήθη δια
Οίκος υπ' αριθ. 1332, του Πέ
τρου Τζίγρη. ενορία Κανδήλη, εμ
βαδΟν πχ. 774, με δύο λάκκους και
πατητηρι, εκτιμήθη δια

1331,

Οίκος υπ' αριθ.

1327,
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4250

5000

4500
6500

τον Άθα

4000

του Άν-

δρίκου Μαντάδη, ένορία Κανδήλη,
έμδαδΟν πχ. 646, εκτιμήθη δια
Οίκος υπ' αριθ. 1329, του Παναγιrότoυ Άργύρη, ενορία Καν-

γρ.1.647.039

2250

των παί

νασίου Μαντάδη, ένορία Κανδήλη,
εμδαδΟν πχ. 646, με πηγάδι, εξαι
ρουμένης της ακτίστου 1Jλης, εκτιμήθη δια

1328,

3000

4500

δων Φυλακτου Βιστούρα, ενορία
Κανδήλη, εμβαδΟν πχ. 450, με δύο
πηγάδια, ενα λάκκον καΙ πατητηρι
εκτιμήθη δια
Οίκος υπ' αριθ. 1330, τον Άδαντίου Βοτσάρη, ένορία Κανδήλη, εμβαδΟν πχ. 644, εκτιμήθη δια . .

Οίκος υπ' άριθ.

4400

. . .

Οίκος υπ' αριθ. 1336, του Ν ι
κολάσυ Σκαβάνγκιου, ενορία Καν
δήλη, το έμδαδΟν πχ. 1600, εκτιμ'lθη δια
Οίκος υπ' αριθ. μηδενος τον
Σταύρου Άργύρη, ενορία Κανδήλη, εμδαδον πχ. 440, εκτιμήθη δια"
Οίκος υπ' αριθ. 1334, τον Άνα
γl·ώστου Πέτρο" Θεοδωρη, ένορία
[{ανδήλη, έμβαδΟν πχ. 542, με πηγάδι κοΙ λάκκον, ε,ιτιμήθη δια.

Οίκος υπ' αριθ.

Κ;ινδήλη" εμδ~δOν ~20, με δύο

~ξαιρ~υμένη~ της άκτίστου 1Jλης,

1.647.039

σικος υπ' αριθ. 1335, των παί
δων Άργυρον Μπα'ίρωιτάρη, ένο
ρία Κανδήλη, εμδαδΟν πχ. 520,

στου υλης, εκτιμηθη δια

τον Στα

λακκους, εκtιμηθη δια . . . . .
Οίκος υπ' άριθ. 1338, τον Σω
τήρη Μπα'ίρακτάρη, ενορία Κανδήλη, έμβαδΟν πχ. 360, εξαιρουμέ
νης της άκτίστου 1Jλης, εκτιμήθη δια
Οίκος ύπ' άριθ. 1337, του Σω
τήρ, Άγαπίου, ένορία Κ«νδήλη,
εμδαδΟν πχ. 880, με πηγάδι, δύο
λάκκους, πατητηρι με το πιθάρι,

Μετεφέρθη. . γρ.
Οίκος υπ' άριθ. 1339, των παί
δων ΜΙ1τρου Πούλου, ενορία Καν
δήλη, το εμβαδΟν πχ. 370, με πηγάδι καΙ λάκκον, έκτιμήθη δια.
Οίκος ύπ' άριθ. 1340, τον Χρή
στου Ντάβαρη, ενορία Κανδήλη,
εμδαδΟν πχ. 1120, με πηγάδι και
λάκκo~1 έξ~ιρoυ~ένης, της ακτί.
στου υλης, εκτιμηθη δια . . . .

με λά~κoν, ~ξαιρ~υμένη~ της ακτί-

μάτη Τρακάδα, ενσρία Κανδήλη,
εμδαδον πχ. 452, με πηγάδι, εξαιρου μένη ς της ακτίστου ϋλης, εκτιμήθη δια

1929

3000

γρ.

1.696.539

ΠαQά~μ.α το;; 'AQJ.aιo)"oyuι.oiι Δελτίου

γρ.

71ήλη, εμβαδόν πχ.

620,

4000

λάκκον καί πατψηρl., b.ttμήθη διά
ΟΙχος {,π' dριθ.

1326. τοϋ Γεωρ.

Υάκη γαμβρον τον Κινάτου, ενο

Υία ~ανδή~η, ΙμβαδΟν πχ. 400,
εκτιμηθη δια.

. . . . . . . .
1325, τής χη

2200

Obιoς 'δπ' ι\ριθ.

ρευούσης Κ(iλιενας ItOueattEVoς,
Ινορία Κανδήλη, Ιμβαδόν 200, με
πηγάδι καί λάκκον, εκrιμήθη διό
Οlκος υπ' &ριθ. 1323, 24, τον
Σωτήρη Μπισμπψ()ιου,Ινορ(αΚαν
δήλη, έμβαδΟν πχ. 380, με πηγάδι
καί λάκκον, έκτιμήθη δια.
ΟΙκοςυπ'&ριθ. 1547, τοϋ Γιάννη
Σκουρη, ενορία Κανδήλη, ΙμβαδΟν

παrηri'jρι, εςαψουμένης της &κτιστου \ίλη;, Εχτιμήθη δια . . .
Οlκος

υπ'

&ριθ.

1344,

3000

,.

3100
1000

,.

•

2700

ωοο

2000

1343, τον Άν

πατητήρι, εξαιρουμένης της ακτί-

•

7000

κον καί πατ/τ/ρι έχτιμήθη διά.

3α)()

εκτιμήθη δια.

2200

01χος υπ' άριθ. J322, των παί

δων Σωτήρη Βαλμα, boQW Καν
δήλη, εμδαδΟν πχ. 200. με πηγάδι

και τρείς λάΚΧΟυι;. έχτιμήθη δια

2500

δΟΟΟ

1290, τον Γε

νου Τοτ6μη, ενορία Κανδήλη, έμ-

5000

Οίκο; ύπ' &ριθ. 12ί9,80,81, τών
παίδων Γιάννη Μάρκου, Ενορία
Κανδήλη, εμβαδόν πχ. 1548, με
λάκκον καί
πηγάδι. έχτιμήθη δια

1/..

6000

ΟΙκος {ιπ' άριθ. 1287, τον Μή
τρου Κουτσούρη. ενορία Κσνδήλη

400. με μισο πηγάδΙ,

bι.tιμήθη διά. . . . . . . . .
ΟΙΧος ύπ' dριθ. 1288, το\; θεο
δωρη Χασιώτου, Ενορία Κανδήλη,
lμδl'1δόν πχ. 340, με πηγάδΙ., bc.tι-

4000

μήθη διό

3500

.

ΟΙκος ύπ' d,ριθ. 1280,86, τoiί Σι·
δέρη Κουτσοϋρι, ενορία Κανδήλη,

Ιμδαδόν πχ.

των ίου Μαρίνη, b-oQ(a Κανδήλη,
εμβαδόν πχ. 990, με λάκκον κα'ι

01χος \ιπ' &ριθ. 1342, Πις Γιάν
νενας Μανταδάκενα; χηρενουση;,
Ενορία Κανδήλη, εμδαδΟν πχ. 280.

Jt

ωργάκη και Μήτρου Κωνσταντί-

~μ6αδόν πχ.

νης rij; &κτίστουνλψ;,bι.τιμήθηδια.

ΟΙκος υπ' &ριθ. 1341, των παί
δων Νικολη Κούδη, ένορία Καν.
δήλη, εμβαδόν πχ. 400, με λάκ.

μήθη δια . .
...
...
ΟΙl(ος ύπ' άριθ. 1291,92, τών
παίδων Σmφoυ Χο'ίμπόη, b-oρia
Κανδήλη, εμβαδόν πχ. 592, με πη_
γάδΙ, εξαιρουμένης tii; d,Xtίoro\>
{ίλης, b,tιμήθη δια . . . . . .

~αιρoυμένης της &κτίστου νλη;,

τοϋ

στου ύλης, bttιμήθη δια . .

tii;

~~~ν δ~:- 47~, . μ~ ~η~ά~ι, . εκτι~

Γιάννη Στεφανιώτου, Ενορία Καν
δήΙη, έμδαδόν πχ. δΙΟ, Ιξαιρουμέ.
ΟΙκος ύπ' &ριθ.

μέτης

0lκος: {ιπ' άριθ.

πχ. 50, εχnμήθη διά. .
ΟΙκος \ιπ' άριθ. 1346, τοϋ Άθα
νασίου Σκουρη, ένορία Κανδήλη,
εμδαδόν πχ. 325, με πηγάδι καΙ
λάκκον, !ξαlρουμένης rijc; &κτίστου
νλης, έχnμήθη δια.
.
Οίχος υπ' &ριθ. 134δ, rij; Πα
νούσεναςΤσίνενας,ένορίαΚανδήλη
Ιμβαδόν πχ. 1144, με λάκκον καί

Μετεφέρθη . . γρ.Ι.734.239
άκτίστου \ίλη;, bιτι-

1.696.539

με πηγάδι.

19

1929

400, με πατηtήρι και
d,XttotOtI
. . . .
ίιπ' άριθ. 1282,84, τών

πιθάρι, έ1;αιρoυμέvης: tής
ύλη;, εκτιμήθη δια . .

6000

ΟΙχο;
παίδω;ν Σταμάτη Γκοτσα, b-ορία
Κανδηλη, εμβαδόν πχ. 2240, με
πηγάδι και λάκκον, ε~αιρoυμένης
της &κτίστου {ίλης, έκtιμήθη δια.

5500

ΟΙκος ύπ' &ριθ. μηδενός, τών

παίδων Γεωργάκη Ξηροταγ<ψου,
lνoρία Κανδήλη, εμβαδόν πχ. 660,
με πηγάδι, εκtιμήθη δια . . . .
01χος ύπ' άριθ. 1200 tO\; Γεωρ
γίου Μάρκου, ενορία Κανδήλη, εμ
6αδψ πχ. ι 00. έχτιμήθη δια . .

ΟΙκος υπ' &ριθ. 1289, τoiί Γε·
ωργάχη Σπαντίδου, ενορία Καν
δή}.η, έμβαδόν πχ. 516, με δύο λάκ

.

...

1000

Υρ·Ι.734.239
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. . . . . . .

1000

.

01χος ύπ' &οιθ. 1259.60, τον
Γεωργάκη Ξηροταγάρου, bορία
Κανδή},η, εμβαδόν πχ. 620, με πηγάδι, τρία πιθάρια και πατψηρι,
έκtιμήθη διό.

κους και μέ Ινα πιθάρι, Ιξαιρου.

,.

01κος \ιπ' άριθ. ]254, τοϋ Κό
Ιια ΦOρτoVνO" μΑ γαμπρόν του,
Ενορία ΚανδήΙη, εμβαδόν πχ. 500,
εκtιμήθη δια

2500

2750

•

7000

γρ.1.789.489

2Q

Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου

Οίκος ύπ' άριΟ.

1262,

της Πα

γρ.Ι.789.489

ναγιώτενας Xασιώτεvας και τής θυ
γατρός της Έπιστήμης, ενορία
Κανδήλη, έμβαδΟν πχ. 310, με πα
τητήρι, έξαιρουμένης της άκτίστου

ϋλης, εκrιμήθη δια

364,

με λάκκον και

παtηTηρι, εξαιρουμένης της ακτίστου ~λης, έκτιμήθη δι(ι .
ΟΙκος νπ' αριθ. 1270, των παί
δων Γεωργάκη Κού6ελα, ενορία

Κανδήλη, ~μ6αδOν πχ.
μήθη μια

. ..

ΟΙκος ύπ' άριΟ.

235, έκτι-

....
1269, τοϋ

01κος fιπ' άριθ.

3000

3000

01κος όπ' άριθ. 1265, τοίί Μή
τρου Χασιώτου, ενορία Κανδήλη,
εμ6αδΟν πχ. 240, με λάκκον, πατητηρι και πιθάρι, εκημήθη δια
01')(010 όπ' άριθ. μηδενός, τοίί
Σταύρου Καπανδριώτου, ενορία
Κανδήλη, εμβαδΟν πχ. 100, εκημήθη δια . .
ΟΙκος όπ' άριθ. 1264, τοίί ΧρήatClu Καστριώτου, ενορία Κανδήλη,
εμβαδον πχ. 100, iκ.τιμήθη δια .

3500

4500

120 εκημηθη δια
1307, του Στά-

3800

δων

) 263,

γρ.

1.827.789

3000

1300

3300

των παί

Διονυσίου Σαρδελα, ενορία

ΟΙκος ύπ' άριθ.

1261,

2000

παίδων

Γρηγόρη Φητσάνη, καΙ Πις μητρός του, Ενορία Κανδήλη, εμβαδόν πχ. 290, με πηγάδι, δύο λάκκους και πατηΠιρι με τό πιθάρι,
εξαιρουμένης της άκτίστου {ίλης,
εκτιμήθη δια. . .

ΟΟΟΟ

d.QlO. 1258, Πις Χρή
ένορία

δήλη, τό εμβαδΟν πχ.

Καν-

126; με δύο

λάκκους, εκτιμήθη δια
01κοο; ύπ' άριθ. 1257, τοίί Γιάννη

1500

Κροκιδα, ένορία Κανδήλη, εμ6α
δόν

2500

2500

140,

με πηγάδι, έκτιμήθη δια

ΟΙκος ύπ' άριθ.1256 τοίί Γιάννη
Κού6ελα και rijς μητρός του, ένυ
ρία Κανδήλη, εμβαδόν πχ. 270, με
πατητήρι, εξαιρουμένης rijo; άκτΙ

στου ϋλης, εκτιμήθη δια

. . . .

290,

με λάκκον, πατη

τηρι και πιΜρι, εκημήθη δια.

1400

3000

2800

ΟΙκος ύπ' d.QIB. 1255, του Κώ
στα Κού6ελα, ενορία Κανδήλη, έμβαδΟν πχ.

ΟΙκος όπ'

dQIe. 1251, τοϋ

.

5500

Γεωρ

γίου Κήμπεζα, ενορία Κανδήλη,
έμβαδΟν πχ. 352, με πατητ/ρι και

1600

πιθάρι, εξαιρουμένης rijς άκτίστου
ϋλης, έκτιμήθη δια . . . . . .

01κος fιπ' άριθ.

ρου και Μήτρου Δοντα, ενορία
Κανδήλη, έμβαδΟν πχ. 560, με δύο
πατητήρια και πηγάδι και πιθάρι,

4000

εκημήθη δια.

γρ.1827.789
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3000

1252, τοϋ Σπύ

5500

μου Λιόρη. ένορία Κανδήλη, εμ-

. .

01κος ύπ' άριθ.

στενας Κροκιδοϋς,

01κος 'δπ' άριθ.

6αδΟν πχ. 420, έκημήθη δια

τρου Τοτόμη, Ενορία Κανδήλη, έμβαδΟν πχ. 290, με πηγάδι, δύο

01κος ύπ'

ΟΙκος fιπ' άριθ. 1309, τοίί Γεωρ.
γίου Σωτηρίου, Ενορία Κανδήλη,

έμβαδΟν πχ.

01κος ύπ' άριθ. μηδενός, του
Σάββα Δεμερτζη, Ενορία Κανδήλη,
εμβαδόν πχ. 100, εξαιρουμένης
Πις d.κτίστου {ίλης, εκτιμήθη δια
01κος ύπ' .iQIe. 1308, τοίί Μή

Κανδήλη, εμ6αδόν πχ. 225, πατητ/ρι με τό πιθάρι, εξαιρουμένης
της άκτίστου {ίλης, έκημήθη δια.

1267, του θεο·

δωρη Χο'ίμπόη, ένορία Κανδήλη,
εμβαδον πχ. 405, με πηγάδι και
πατηΠιΡι, έξαιρουμένης της ακτίστου ίίλης, εκημήθη δια..
01κος όπ' d:QIO. 1266, τοίί Σπύ
ρου Τοτόμη, ενορία Κανδήλη, έμ
βαδΟν πχ. 150, με λάκκον και
πατψηρι, έξαιρουμένης Πις άκτίστου \ίλης, έκημήθη δια . . . .

.

λάκκους και πατ/τ/ρι, έκημήθη δια

Νι

κολη Κροκιδα:. ενορία Κανδήλη,
έμβαδΟν πχ. 550, με ,πηγάδι, λάκ
κον και πιθάρΙ., έξαιρουμένης της
&κτ(στου ίίλης, εκτιμήθη δια
ΟΙ)(ος {ιπ' άριΟ. 1268, (ου Μή
τρου Μωραίτου, ενορία Κανδήλη,
εμ6αδΟν πχ. 480, με πηγάδι, πα_
τητηρι καΙ πιθάρι, έκτιμήθη δια.

Μετεφέρθη.

01κος όπ' άριθ. 1306, τοίί Κων
σταντίνου Καρταλα, με Φιλιππην
γυναικάδελφόν του, ενορία Κανδήλη, έμβαδΟν πχ. 504, με πηγάδι,
εκτιμήθη δια.

3000

ΟΙχος ύπ' άριθ. 1271, των παί
δων Μήτρου Χοψπόη, ένορίαΚαν
δήλη, έμβαδΟν

1929

. . . . . . .

5000
γρ.1.861.189

Παράρτημα τού Άρχαιολογικού Δελτίου

γρ.1.861.189
Οίκος ύπ' αριθ. 1273, των παίδων Μήτρου Πάλη, ενορία Κανδήλη, εμοαδον πχ. 280, εκτιμήθη δια"
2200
Οίκος ύπ' αριθ. 1230, 31,·32,
των παίδων Γιάννη Σαρδελα, ενο
ρία Κανδήλη, εμβαδΟν πχ. 484, με
πηγάδι και τρεις λάκκους με πατητηρι, εκτιμήθη δια
. . . . .
5500
Οίκος ύπ' αριθ. 1229, του Γε
ωργάκη Κούβελα, ενορία Κανδήλη,
εμβαδον πχ. 300" με πηγάδι και
λάκκον, εκτιμήθη δια . .
3500
Οίκος ύπ' αριθ. 1313, του Σι
δέρη Μενιδιάτου, ενορία Κοντίτο,
εμοαδΟν πχ. 272, με πηγάδιλάκ
)ιον και πατητηρι με το πιθάρι,
~ξαιρ~υμένη5 της ακτίστου ϋλης,
εκτιμηθη δια. . .
.....
2500
Οίκος ύπ' αριθ. 1310, του Πα
νούσιου Σα'ίτα, ενορία Κοντίτο,
εμβαδΟν πχ. 505, με πηγάδι, λάκ
κον, δύο πιθάρια και πατητηρι με
το πιθάρι, εξαιρουμένης της ακτί~
στου ϋλης, εκτιμήθη δια, .• . . . »
4750
Οίκος 1<ΙΠ' αριθ. 1224, του Κα
ραγιάννη Κοντου καΙ γαμπρου του
Άναγνώστου, ενορία Κοντίτο, εμ
βαδΟν πχ. 480, με πηγάδι, εξαι
(ιουμένης της ακτίστου ϋλης, εκτιμήθη δια . . . . . . . . . . »
4500

Οίκος ύπ' αριθ. 1226, του Στά
μου Βαρελα, ενορία Κοντίτο, εμ
βαδΟν πχ. 456, με πηγάδι και πα
τητηρι με το πιθάρι, εξα1ρουμένης
της ακτίστου ϋλης,εκημήθη δια.»
Οίκος υπ' αριθ. μηδενός, των
παίδων Δη μητρίόυ Σαρδελα, ενο
ρία Κοντίτο, εμβαδΟν πχ. 310,
με πηγάδι καΙ πατητηρι, εξαιρου
μένης της ακτίστου υλης, , εκτιμήθη δια . . . . . . . . . . »
Οίκος υπ' αριθ. 1234, οι σταυ
λοι του Ίωάννον Παππαρηγσπού
λου, ενορία ΚΟΥτίτο, εκβαδΟν πχ.
250, εκτιμήθη δια . . . . . . »
Οίκος υπ' αρι-&. 1235,36, των
παίδων Σιδέρη Μπολούκα, ενορία
Κοντίτσ, εμσαδΟν πχ. 885, με πη
γάδι καΙ 7 λάκκους και πατητηρι,
εκτιμήθη δια. . . . . . . . . "
Οίκος υπ' αριθ. 1237, του Σαράντη Παντσάρη, ενορία Κοντίτο,
γρ.

3500

εμβαδΟν πχ.

21

1929

374,

Μετεφέρθη. . γρ.
με ξηροπήγαδον,

~ξαιρ~υμένη~ της ακτίστου ϋλης,
εκτιμηθη δια.. . . . . . . . "

Οίκος υπ' αριθ. '1238, του Άνα
γνώστου Πέτρου, ενορία Κοντίτο,
το εμβαδΟν πχ. 324, με πηγάδι, πατητηρι καΙ πιθαράκι, εκτιμήθη δια»
Οίκος υπ' αριθ.1242, τουΚό
λια Χασιώτου, ενορία Κοντίτο,
εμβαδΟν πχ. 212, με λάκκον, εκτιμήθη δια . . . . . . . . . . »
Οίκος ύπ' αριθ .. 1243, του Σιδέρη Ρόζη, εμβαδΟν πχ. 320, ενορία Χρυσόστομος, εκτιμήθη διά
Οίκος ύπ' αριθ. μηδενος του
Κωνσταντη Σμυρναίου. ενορία Σωτηρος, εμβαδΟν. ιτχ.364, εκτιμήθη
Οίκος ύπ' αριθ. 1249, του Μήτρου Μπέλμπα, ενορία Σωτήρος,
εμβαδΟν πχ. 364, εκτιμήθη δια .
Οίκος ύπ' αριθ. 1244. του Σπύ
ρου Σκορδαλα, ενορία Χρυσόστο
μος, εμβαδΟν πχ. 504, ,με πηγάδι,
εκτιμήθη δια. . .
....
Οίκος ύπ' αριθ. 1245, του Σα
ράντη Ζήπα, ενορία Χρυσόστομος
εμοαδον πχ. 300, με· λάίικον, εξαι
ρουμένης της ακτίστου ϋλης, εκτlμήθη δια.
Οίκος ύπ' αριθ. 1246, τωνπαί
δων Σωτήρη Βάση, ενορία Χρυσό
στομος, εμβαδΟνπχ. 336, με πη
γάδι, εξ λάκκους, εξαιρουμένης της
ακτίστου ϋλης, εκτl μήθη δια . . »
Οίκος ύπ' άριθ. 1247, τού Σπύ
ρου Ντούνη, ενορία Χρυσόστομος

1.904.439
2500

:3250

1800

2500
1300
1600

1700

2600

3500

~μβαδ,oν ΠΧ',800, με δύο λάκκους,

εκτιμηθη δια. .•.
.....
Οίκος ύπ' αριθ.1248, του Κων

2300

8000

6500

4500

σταντη Καβάντσου, ενορία Χρυ
σόστομος, εμβαδΟν πχ. 300, με πηγάδι και λάκκονιεκτιμήθη δια. . »
Έργαστήρι ύπ' αριθ 1315, των
παίδων Κωνσταντη Τσούγρη, ενο
~ία ~oντίτ?, εμβαδόν πχ. 225,

2700

εκτιμηθη δια..
Έργαστήριυπ' αριθ. 1365,τοϋ
Γεωργίου Κουμπέλα, ενορία Δου
βέργιανης, εμοαδΟν πχ. 105, εκτιμήθη δια . . . . . . . . . . »
Οίκος με Έργαστηρι, υπ' αριθ.
1366, του Νικολάου Μαράκη, ενο-

3000

γρ.

1.938.889

] .904.439
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3500

22

Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου

γρ

1.938.889

qCa Δ?υ6έργ~ανης, εμ6αδΟν πχ. 80,
εκτιμηθη δια. . . . . . . . .»
Οίκος {,π' αριθ. 1371, του Δη

5000

μητρίου Σούτσου, ενορία Δουβέρ
γιανης, εμδαδΟν πχ. 270, εκτιμήθη δια . . . . . . . . . .)}
Οίκος {,π' αριθ. 1387, σταυλοι
του Φίνλεη 'Άγγλου, ενορία Δου
βέργιανης, εμ6αδον πχ. 352, εκτιμήθη δια . .
OίJιOς {,π' αριθ. 1389, του Γεωρ
γίου Φίνλεη 'Άγγλου, ενορία Δου
6έργιανης, εμβαδΟν 3810, εκτιμ11θη δια
Οίκος υπ' άριθ. 1390, του Ίωνα
Γκίγκ, ενορία Δουδέργιανης, εμ-

δαδΟν πχ. 1296, εκτιμήθη δια. .'"
Οίκος {,π' άριθ. 1388, του Γεωργίου Χρήστου, ενορία Δουδέργιανης, εμδαδΟν πχ. 2500, εκτιμήθη δια)}

30000

4500

120000
50000
45000

Οίκος {,π' αριθ. μηδενος του
Χατση Κσ.λουδάκη, ενορία Δου

δέργιανης, εμδσ.δΟν πχ.

538, εξαι-'

ρουμένης της ακτίστου {ίλης, εκτιμήθη διά . . . ,
.....
Οίκος {,π' άριθ. 1384, του Νι
κολάου Γκίγκα Ύδραίου, Δουβέρ
γιανης, εμβαδόν πχ. 1480, ημιτε
λής, με δύο πηγάδια και εξ λάκ

14000

Μετεφέρθη. . γρ.2.270.389
πηγάδια, εξ λάκκους, δύο πατητήρια καΙ πιθάρι, εξαιρουμένης της
ακτίστου υλης, εκτιμήθη δια
17000
Οίκος {,π' άριθ. 1405, του Δη
μητρίου Ξάνθη, ενορία Κατηφό
ρης, εμδαδΟν πχ. 900, με δύο πη
γάδια, δύο λάκκους, ενα πιθάρι
και δύο πατηη1ρια με τα πιθάρια
εξαιρουμένης της ακτίστου {ίλης,
εκτιμήθη δια. .
11000
Οίκος {,π' αριθ. 1392, του Πέ
τρου Γάσπαρη, ενορία Κατηφόρης
εμδαδόν πχ. 1900 με τρία πηγάδια,
τρείς λάκκους, πατητηρι, στέρνα καΙ
περιΒόλι, εκτιμήθη δια. . .
50000
Οίκος {,π' αριθ. 1129, του Γε
ωργίου Φίνλεη 'Άγγλου, ενορία
Μητρόπολις, εμδαδΟν πχ. 1200, με
πηγάδι καΙ 4 λάκκους, εκτιμήθη δια»
55000
Οίκος {,π' αριθ. 1128, του Γε
ωργίου Κάλκου, ενορία Μητρό
πολις, εμ6αδΟν πχ. 950, με πη
γάδι, λάκκον, δύο πατητήρια με τα
πιθάρια, εξαιρουμένης της ακτίστου ϋλης, εκτιμήθη δια
12000
ΟΙκος {,π' αριθ. 1126. τού Δη
μητρίου Όλανδέζου, ενορία Μη
τρόπολις, εμβαδΟν πχ. 800, μετρία

πη)'άδια~ πα~ητηρι"

~oυς, ,εξαιρ,oυμέν~ς της ακτίστου
υλης, εκτιμηθη δια

1929

στερνα, εκτιμηθη δια

. . . . . ."
1384, tOii Πα

Οίκος {,π' αριθ.
ναγη Πανταζη, ενορία Κατηφορί
της, εμβαδΟν πχ. 510, •με πηγαδι,
4 πιθάρια καΙ ενας λάκκοι;, εξαι
ρουμένης της άκτίστου ϋλης,εκτιμήθη δια . .
Οίκος tOii Τριανταφυλου γαμ
πρου του Κωνστανtηλάκη, ενορία
Κατηφορίτης,εμδαδΟν πχ. 200,
με λάκκον καΙπατητηρι, εξαιρου.
μένης της ακτίστου υλης, εκτι-

15000

Οίκος {,π' αριθ.

πιθάρι καΙ

. . . . .»
1399, τού Χα

τση Σπύρου Χαρχαντήλη, ενορία
Μητρόπολις, εμδαδόν πχ. 325, με

20000

πηγάδι καΙ ενα λάκκον, έξαιρουμένης της ακτίστου ϋλης, εκτιμήθη»
Οίκος {,π' αριθ.1394, των παί
δων Άλεξ. Βενιζέλου, ενορία Μη

τρόπολις, εμδαδΟν πχ. 780, με δύο
πη)'άδια~ λά~κoν, ~ατητηρι και

στερνα, εκτιμηθη δια . . .
Οίκος {,π' αριθ. μηδενός, του

μήθη δια . .
. . . . .. . .
Οίκος {,π'αριΘ. μηδενος του

5000

Προκοπίου Βενιζέλου, ενορία Κα
τηφορίτης, εμβαδΟν πχ. 580, με
δύο πηγάδια, λάκκον· καΙεξπιθά
ρια με δύο natrjttjQLa, εξαιρουμένης της ακτίστουυλης, εκτιμήθηδια)}
Οίκος {,π' αριθ. 1404, του 'Ιωάννου Τουρναδίτη, ενορία Κατηφορίτης, εμβαδΟν πχ. 660, με δύο
γρ.

12000

23000

Χρήστου Γεωργίου, ενορία Μη"
τρόπολις, εμδαδον πχ. 708, με πη
γάδι, δύο μεγάλα πιθάρια, πατητηρι και στέρνα, εκτιμήθη διά. .
Οίκος υπ' αριθ. 1395, των παί
δων Ν. Λογοθέτου, ενορία Μητρό
πολις, εμβαδον πχ. 1200, με τρία

8500

22000

>

10000

πη,γάδ~α, δύ,? πι~άρια, ,πατητηρι

και στερνα, εκτιμηθη δια. .
Οίκος υπ' άριθ. 1397, tοϋ Γεωργίου Ριζάρη, ένορία Μητρόπο-

2.270.389
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70000

γρ.2.537.889

Παράρτημα του 'Αρχαιολογικου Δελτίου

γρ.2.537.889

λις, εμοαδον πχ. 1520, με τρία πηγάδια, τρείς μεγάλους λάκκους, με
7 πιθάρια καΙ δύο στέρνας, εξαιρουμένης τηςάκτίστου ϋλης, εκτι·
μήθη δια . . . .
.....
Οίκος ύπ' άριθ. 1398, του Γε
ωlJιγίου Ριζάρη, ενορία Μητρόπολις, εμοαδΟν πχ. 94Ο, με πηγάδι,
εξαιρουμένης της άκτίστου ϋλης,
εκτιμήθη δια
. . . . . . . .

78000

14000

Οίκος υπ' άριθ. μηδενός, του
Άλύπη Σαντσήρη, ενορία Μητρόπολις, εμδαδΟν 240, με πηγάδι και
λάκκον, εκτιμήθη δια . . . . .
Οίκος ύπ' άριθ. μηδενός, της
Αικατερίνης του Παύλου,ενορία
Μητρόπολις, εμβαδΟν.420,· με πηγάδι, εξαιρουμένης της άκτίστου
ύλης, εκτιμήθη δια . . . . . .

10000

»

5000

Οίκος υπ' άριθ. 1400,. της Έπι
στήμης χηρευούσηςτου Σπύρ?υ
Τρακαλιανου, ενορία Μητρόπολις,
εμβαδΟν πχ. 1000, με δύο πηγάδια
εννέα πιθάρια, πατητηρι καΙ στέρνα

~ξαιρ~υμένη,ς της ακτίστου ϋλης,

εκτιμηθη δια.

. . . . . . . .

»

Οίκος υπ' αριθ. ·1424, των παί
δων Δημητρίου Πρέντσα,ενορία
Μητρόπολις, εμδαδΟν πχ. 355, με
πηγάδια, λάκκον κιχΙδύο πιθάρια,
εκτιμήθη δια. . . . . . . . .

14000

"

15000

και δυο πιθαρια, εκτψηθηδια.

15000

»

1500

λαχχους, εκτιμηθη

. )\

1 Υ 5, με πέντε
. . .

δια.

δΟν πχ. 300, με. πηγάδι, λάκκον
καΙ πατητηρι με το πιθάρι, εκτι-

. . . . . . . . ..

28000

Οίκος υπ' άριθ. μηδενός, του
Κωστη Βριζάκη, ενορία Κατηφό
ρη, το εμοαδΟν πχ. 340, με πη
γάδι, τρείς λάκκουςκαl πατητηρι,

. . . . . . . ,)
1125, των παί

ρία Μητρόπολις, εμβαδΟν πχ.

20000

1040

με δύο πηγάδια, δύο λάχκους καΙ
με ηΊν περιοχήντου, εξαιρουμένης
της ακτίστου ϋλης,εκτιμήθη δια
Οίκος υπ' αριθ.μηδενός, των
παίδων Γιαννακου Πάλη, ενορία
Μητρόπολις, εμδαδον πχ. 400, με
πηγάδι, πατητηρικαΙ δύο πιθά
ρια, εξαιρουμένης της ακτίστου
ϋλης, εκrιμήθη δια... .

8000

Οίκος δπ' άριθ. 1427, τοϋ Θεο
δωρη Γιαλίστρα, ενορία Μητρό-

π?λις, εμ~αδOν, π. χ.

6000

δων Σωτήρη Παππαμάρκου, ενο

Οίκος υπ' άριθ. 1426,τοϋ Άγ
γελη Λαλά, ενορία Μητρόπολις,

έμ?αδ?ν πχ. ~40, ~ε πηχάδι, σΤ,έρνα

500

~ξαιρ~υμένη~τηςάκτίστoυ ϋλης,

~ξαιρ~υμένη~ της άκτίστουϋλης,

. . . . . . . .

τανίτσας Γημεράκη, ενορία Κατη
φόρη, εμΟαδΟνπχ. 50, εκτιμήθη
δια. . . . . . . . .
Οίκος υπ' αριθ. μηδενός, του
Μιχέλη Τσόρτση, ενορία Κατηφό
ρη, πχ. 855, με πηγάδι και λάκ
κον, εξαιρουμένης της άκτίστου
υλης, εκτιμήθηδια
Οίκος υπ' άριθ. 1402, του Θωμα
Βριζά1ιη, ενορία Κατηφόρη, εμβα

εκτιμηθη δια. .
Οίκος υπ' αριθ.

Οίκος ύπ' άριθ. μηδενός, του
Μήτρου ΚωνσταντηΓιαννήτη,ενορία Μητρόπολις, εμβαδον πχ. 150,
εκτιμηθη δια.

Μετεφέρθη . . γρ.2.702.889
Οίκος υπ' άριθ. 1428, του Στα
μάτη Γιαλίστρα, ενορία Μητρό
πολις, εμβαδον πχ. 220 με πηγάδι
καΙ λάκκον, εξαιρουμένης τηςάκτίστου ϋλης, εκτιμήθη δια. .
4000
Οίκος υπ'αριθ. μηδενός,του Για
κομάκη Την ίου "Ωρολογα, ενορία
Κατηφόρη, εμδαδον πχ. 280,ψε
πηγάδι, εξαιρουμένης της άκτίστου
ϋλης, εκτιμήθη δια . . . .
7000
Οίκος υπ' αριθ. μηδενός, της Φω
ΤΕινης Πασχάλη, ενορία Κατηφό
ρη, εμδαδΟν πχ. 300 με πηγάδι
καΙ πέντε πιθάρια, εξαιρουμένης
της ακτίστου υλης, εκτιμήθη δια.
4000
Οίκος υπ' άριθ.1403, της Σολ

μήθη δια

Οίκος υπ' άριθ. 1426. του 'Ιω
άννου Κιχρόρη, ενορία Μητρόπολις, εμδαδον πχ. 900 με τρίαπηγάδια, δύο λάκους, με πατητηρι
καΙπιθάρι και με εκκλησία,εξαιρουμένης της άκτίστου ϋλης, εκτι
μήθη δια . . "
.....

23

1929

Οίκος fιπ'

dQti}. ·1120,

15000

22000

της Δό

μνης χηρευούσης του Πιτάρη, ενο
ρία Μητρόπολις, εμοαδΟν πχ. 1672,
με τρία πηγάδια, δύο πιθάρια, δύο

4500
γρ. 2.702889

πατητήρια
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με τα

πιθάρια, εξω-

_
γρ.2.809.389

24

Παράρτημα τού 'Αρχο:lολσΥικού Δελτίοιι

γρ.
μήθη δια

. .

λις, έμ6αδΟν

πχ.

265,

17000

Μητρόπολις, εμβαδόν πχ.

324,

27000

5000

εμβαδόν

192,

3000

με 1/2 πη

24000

Olκoς με έργαστηρι του Δημη

τρίου 'Αναγνώστου Mroeattou, -&π'
αριθ. 501, ενορ(α Μητρόπολις, τό
έμβαδόν πχ. 180, με πηγάδι, εκτιμήθη δια . .

4000

Έργαστηρι ύπ' άριθ. 496, του
Βασιλείου Μπούσουλα έν τη άγoρ~
έμβαδόν πχ. 92, έκτιμήθη δια

2500

Έργαστ/ρι -&π' άριθ' 495, του
Άντωνίου Δήμου, έν τη άγoρ~
εμβαδόν πχ. 65, έκτιμήθη δια
Έργαστηρι ΙΙπ' άριθ. μηδενός,

7000

εμβαδόν πχ.

32

εχτιμήθη

Έργαστηρι δπ' αριθ. 484, του
Νικολή Σκαρδάκου, εν τη αγoρ~,
εμβαδον πχ. 28, έκτιμήθη δια.
Έργαστηρι με άνώγαιον, {ιπ'
άριΟ. 483, τοϋ Σιδέρη Μπεκούσιου,
εν τfι αγoρ~, έμβαδόν πχ. 44 έκτι
μήθη δια .

2000

,

1500

,

4500

Έργαστ/ρι, με άνώγαιον, δπ'

άριθ. 481, του Σπύρου Καλογερα,
~ τη άγορα, εμβαδόν πχ. 22, εκτι.
μήθη δια
Έργαστηρι {ιπ' άριθ. μηδενός
τοϋ Νικόλα Νάστου καΙ Χα'ίμαντίκης χήρας, έν τfi άγoρ~, με πη_
γάδι καΙ 7 πιθάρια, εμβαδόν πχ.
166, έκτιμήθη δια . . . . .
Φοϋρνος {ιπ' άριΟ. μηδενός, του

1500

4000

60,

με

πιθάρι, έκτιμήθη

δια.

3500

2500

φουρνος {ιπ'άριΟ. 473, τοϋ Σπύ
ρου Χατζη Γκικάκη, έν τfι dyoeq:,
Ιμ6αδόν 60 .
. ...
Έργαστήρι-&π' άριΟ. 471 τοϋ Γ.
Φίνλεη, έν τη άγoρ~, έμ6αδόν πχ.

4000

έκτιμήθη δια .
....
Έργαστήρια δύο ύπ' άριθ. 466,

88,
5500
1500

εμβαδόν

2750

Νικολη Μπάτη, έν τfι αγορα, εμεχτιμήθη δια

λάκκον, καΙ πατητηρι με τό πιθάρι, εξαιρουμένης της άκτ(στου
-Βλης, εκτιμήθη δια
Έργαστήρι -&π' αριο, 486, τ/ς

3000

εμβαδόν πχ. 20, εκτιμήθη δια .
Έργαστηρι {ιπ' άριΟ. 490, του

...

2000

Μήτρου Δεληγιάννου,εν τη αγoρ~,

τοϋ Γιαννάκου Στάθη, εν τη άγoρ~,

Έργαστ/ρι ύπ' άριθ. 489, του
Δαμιανoίi Κανέλου, έν τfι αγoρ~
εμβαδόν πχ. 96, εκτιμήθη δια. .

εν τη αγορζι, έμβαδόν πχ. 74, εκτι·
μή\}η δια
. . . .
ΟΙκος με Έργαστfjρι {ιπ' άριθ.

έμβαδόν

του Στέφου Σαλονίτη, εν τfι άγoρ~,

εμβαδόν πχ. 45, εκτιμήΟη δια.
'Εργαστ/ρι ύπ' άριθ. μηδενός,
του Παναγιώτου γαμ.-ι:ροϋ τοϋ 0(,ζουν ΆνΤύJνη, εμβαδόν πχ. 150,
εκτιμή\}η δια..
....
Έργαστfjρι -&π' άριθ. μηδενός,

3000

Έπιστήμης Τρακαλιανου, εν τη

πηγάδι καΙ τρείς λάκκους, εξαι

μεράκη,

γρ.2.910.139

των

παίδων Δημητρίου Πρέζα, Ιν τη
αγoρ~, εμβαδόν πχ.... έκτιμήθη
Έργαστηρι {ιπ' αριθ. 487, του

dyoeg,

ρουμένης της ακτίστου ύλης, έκτι-

γάδι, πατητηρι καΙ λάκκον, εκτιμήΟη, δια

..

1429, τοϋ Γιαννοϋ Μόσκα, εν τη
dYOQif., έμ6αδόν 216, με πηγάδι,

με

μήθη δια
ΟΙκος καί διίο 'Εργαστήρια, υπ'
άριθ. 1 ι 14, της Σολτανίτσας Γη

488,

'Αναγνώστου Δημητρίου τζερεμέ,

με δύο πη

γάδια, δύο λάκκους καΙ πατητηρι,
έξαιρουμένης της άκτίστου ϋλης,
έκτιμήθη δια.
ΟΙκος {ιπ' άριθ. μηδενός, των
παίδων Γιαννάκου Πάλη, ένορία

'/2

Έργαστηρι {ιπ' άριΟ.

,.

ΟΙχος υπ' άριθ. 1117, τού Πα
ναγιώτου Τριανταφύλλου, ενορία
Μητρόπολις, έμ6αδΟν πχ. 850, με
δνο πηγάδια, 4 λάκκου; καΙ δύο
πατητήρια, έξαιρουμένης τfjς άχτί.
στου \ίλης, έκτιμήθη δια
ΟΙκος ύπ' άριθ. 1115, τοϋ Μή.
τρου Μαδαρού, Ενορία Μητρόπο

Μετεφέρθη

2.809.289

ρουμένης τ/ς άκτίστου {ίλης, έχτι-

1929

3000
γρ.2.91Ο139

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:21:49 EET - 3.88.4.124

468,

των αδελφών 'Ραυτόπουλου,

έν τfι

dyoQ(i, έμ6αδόν πχ. 120,έκτι

μήθη δια . . . . . . . . .
Έργαστήρια δύο, ύπ' άριΟ. 1431,
τοϋ Αύγερινοϋ του Γροπίου, ~ τη
dyoQif., εμβαδόν 270, έκτιμήθη δια
Έργαστήρι ύπ' άριθ. 1430, του

5000

7000

11000

Παναγη Κάλχου, έν. τfι άγoρ~, έμ
βαδόν πχ.

70,

έκτιμήθη δια.

.

2000
γρ.2.918139

Παιιάιιτημα τοί Άιιχαιο).οΥιχού Δι.Ιτ'ο\l

'Εργαστήρι

dpIe.

με dνώγαιον,

ύπ'

Υρ·2.968.139

'Εργαστ/ρι

με

60, εχτι

άνώγαιον

\ιπ'

Σωτήρη ΆΡΥύΡη,

το\ί Κώνστα Καρπε.
νησιώτου,Αν tiι dγορα,εμβαδόν πχ.

dQLe. 1433,

1δ6, lχtιμήθη δια.

6αδΟν πχ.

10000

: .....

'Εργαστήρια τρία, με dνώγαιοv,

το\ί Ν ιχολάο\l Γχίχα. ανευ dpIeμoii,

ήμιτελη, b tiι dyopa, τό Ιμl>αδOν
πχ. 200, Ιχtιμήθησαν δια.
.
'Εργαστήρι ύπ' άριθ. 4Μ, τοϊί

11000

Σωτήρη Γιάνχαυ Kρoντ/ρQ, έν ήi

dγορ~, Ιμδαδόν πχ. !>Ο. Ιχτιμήθη
Φοϊίρνος τοϊί Λευτέρη Ύδραίου

ύπ'dριθ.

451, b

τfι

1800

.

dyop<!. έμ6αδόν

.000

πχ. 10δ, bιτιμήθη δια.
'Εργαστήρι ύπ' άριθ. 460 του
Γεωργ(ου Φ(νλεη,έν
dγΟΡc1,εμ
δαδΟν πχ. 108. Ιχtιμήθη δια
'Εργαστήρι ύπ'·δ"ιθ. 448. τών
παίδων Σταύρου Μπότση, ΈV 'ΙΌ
δγo,,~,Ιμ6αδΌV πχ.ΙΟΟ,έχτιμήθη δια

tii

βαδΟν πχ.

95,

2500

445, το\ι
b τϋ dyOΡ~, εμ.

Ιχtιμήθη δια.

'Εργαστήρια δνο ύπ' άριθ.

3500
1200

•

1400

3500

1500

των παtδων Τf?ίμη καΙ Δανιήλ, έν
ΤΤΙ άyopQ, εμl>αδόν πχ. 97, με πη.
γάδι, τρία nL{tάQItt, χαΊ. δύο λάχ·

.
•
d"L{t. 414, του
Γιάννη Περδιχιώtη, lv ήj άγoρ~
Ιμ6αδόν nx. 40, lκτιμήθη δια
•
'EQyaoτήf?La δύο ύπ' άριθ. 409,

4500

'ΕρΥαστή"ι ύπ'

2000

μέ άνώΥαιον χαφφnε'ioν τoi.ί

dyopq.,

Γχιχάχη,

εμδαδΟν πχ.

105,

έν

ήj

έχτιμήθη

12000

'Ιωάννου

{,π' αριθ.

Kλησσαpιστoi.ί

Ιμ6αδόν πχ.

45,

Έργαστη"ι ύπ' Δριθ.

406,

τοϋ

f:ν

ΤΤΙ

lκτιμήθη

.
405,

3000

τού

Κωνσταvτίνου Φαναρτσi'j, έν ΤΤΙ
&γορα, ~μ6αδόν πχ. 112, με πη
γάδι, έκτιμήθη δια
Έργαστ/ρι φoίiρνo;, ύπ' άριθ.

5000

6ίτη, lv tiΊ άγοΝ, lμ6αδόv πχ.
ΙΧτιμήθη δια .
Έργαστηρι τσίi Δημητράχη Κα

4000

80,

ζαντσi'j, έν tiΊ άyoρ~, Ιμl>αooν πχ.

1500

τοί'

b τfι άγoρ~,

2000

δαδόν

2500

4000

ΠαναΥη Σχουtt. Ιν tiι άΥΟρ4, εμ
Ιχτιμήθη δια

3000

μηδενόι;, τoίi 'Ιωάννου Τουρνα-

Ιμ6αδόν πχ. 145, Ιχtιμήθη διά .
ΈΡΥαστηρι {,π' dQιθ. 430, τοϋ
Δημητρίου Σχοul;t. Ιν ΤΤΙ άγορι!,
Ιμ6αδΟν πχ. !>Ο, htιμήθη δια.
ΈΡΥαστηρι ύπ' dpιθ. 428. τοί,

70,

5000

72, Dιτιμήθη διά .' . .
'EQyaorij"L \ιπ~ d"Le. μηδενός,
τον Φυλωιτοϋ Δεμ.εpτσij, lv ήΊ
άy~ Ιμ6αδόν πχ. 21, έχτιμήθη
Σαπουντσίτιχον {,π' άριθ. 416,

δια.

1400

τοϋ Λούχα Π νρρου, εν τίι
δγορ4, Ιμ6αδόν πχ. 96, έχτιμ.ήθη

Σωτηρίου Ά"Ύ'ί"η.

1500

ΟΟδόν η.

dyopg,

435,

432,

lv τΌ dyop~ Ιμ.
.

lχτιμήθη δια.

τοϊί ΓεωΡΥίου Φίνl.εη, l:ν τfι άΥορα,
Ιμ6αδόν 185, Dιτιμήθη διό. _ -.
ΈΡΥαστ/ρι ώτ' dpιo. 418. του
Σταυρη Βλάχου, lv ΤΤΙ άγ~ εμ.

'EρyaorijQL

436,

'Εργαστήρι ύπ' άριθ.

2000

δια.

τοϋ

Δημητρίου Σουρμελη, lv τfι άγορ4.
Ιμ6αδον πχ. 70, Ιχtιμήθη δια.
'Εργαστηρι ύπ' dριθ. μηδενος
το\; Σπνρον Χατση Γχικάχη, εν τ11
dyopq:, Ιμ6αδόν πχ. 113, Ικτι.
μήθη δια . .

6!>,

Σπύρου Χατζη

•

dQIe. 440,

Υρ.3.025.939

ΈΡΥαστήρι ·\.ιπ' άριθ. μηδενός

410,

'Εργαστήρι {,π' δριθ. 443, τού
Μιχάλη Τουλονμη, b ΤΤΙ άγoρ~ έμ
δαδόν πχ. 48, Ιχτιμήθη δια.
'Εργαστήρι ύπ' dpιθ. 442. τού
Σπνρου Βλάχου, Εν ήi άγoρ~, fμ·
6αδΟν πχ. 70, Ιχτιμήθη δια. .

"Εργαστήρι ύπ'

.

χους, Ιχτιμήθη δια

4000

Έργαστή"ι \ιπ' d"ιθ.

Λούκα Πύ"ρου,

Μετεφέρθη.

'Εργαστήρι ύπ' dριθ. 424, τών
παίδων Σιδέρη Βερση. b τfι dyop~
ΙμδαδΟν πχ. 70, Dιtιμήθη διά. .
'Εργαστήρι υπ' δριθ. 423, του

μηδενός, το\ί Σmiρου Άτάι;,

Αν τη dyop~, Ιμ6αδόν πχ.
μήθη διυ. .

25

1929

.
ΥΡ.

~χτιμήθη δια .
'Εργαστ/ρι \ιπ' άριθ. 382, το\ι
Δημητρίου Κοπίδη, lv ήj άy~
{μβαδόν πχ. 36, έχτιμήθη δια .
'EρycιστTιQL ύπ' άριθ. 381, τσύ
•ΑναρΥύρου Πετράκη, tv ήj dyo~
Ιμ6αδόν πχ. 36, lχτψήθη δια
ΈΙΙΥαστηρι ύπ' dQte. 378, το\ι
Ν ιχολάου Ζαχαρίτσα, lv ήι άy~,

1500

28,

εμ6αδόν πχ.

3.025.939

45,

•

1500

•

1500

bιτιμήθη δια

2500
Υρ·3.076.439

4
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26

Έργαστηρι ύπ' άριθ. 379, ΡΟ
πουντσ\τικον, του Νικολή Μπολί·
τση, εν τη άγορα, Ιμ6αδΟν πχ. 168
με πηγάδι καΊ δ πιθάρια, έκη
μήθη διά

Έργαστήρι ύπ' άριθ.

Υ •. 3.076.439
ρον,

δια
OΙ~oς

3500

378, του

2000

tn

Έρyασrijρι ύπ' ά{ιιθ.

b

374,

25000

τού

εμΒαδόν πχ.

40, έκτιμήθη διό . . •
'EQyaorijea φούρνος, ύπ' άριΟ.
372, τού Γιαννoiί Kαρταλιi, tv τη
dyoQQ, έμ6αδόν πχ, 40, έκημήθη

2000

δια

2000

Ι

έξαιρουμένης της άκτίστου iίλης,
hτιμήθη δια..
..

•

πχ.

190, lκτιμήθη διό . . . . . ..
'EpyaorijQI μέ: οΤχον, ύπ' dQLe.
342, του Xατσij Μιχάλη Πατήχα,

4000

ήj άγoρ~, Ιμδαδόν πχ. 210 με

.

22000

Έργασrijρ~ ~π' άριθ. 341, τοϋ
Λουκά Τσήτσιγκα, εν τη άγOQ~,

εμβαδόν πχ.

320,

εκτιμήθη δια

3300

Έργασrijρι ύπ - άριθ. 336, τού
θεοδωρή Κόσκορα, ΈV ήj άγορι!.
εμ6αδόν πχ. 320, μέ πηγάδι, έκτι-

. . . . . . .
335, τοϋ
Δ~πλάQη, έ ... τfι άγο(lι!,
πχ. 320, l~nμήθη δ~α. .

~

5000

bιημήθη δια.

"EQyaarijQL

. . . . . . . .
513, τού

6500

iιπ~ άριθ,

μισό πηγάό~, εχτιμήθη δια

4000

Έργασri'iΡι νπ' άριθ. 312, τού

ρον, εμ6αδόν πχ. 50 με μισόν πη_
γάδΙ, εχnμήιJη δια
.

2000

Έργαστηρι υπ άρ~θ. 311, τού
Δημηtρίoυ Μπουρδουμπό, εις το
~ωπαΤαooν. έιιδαδόν ΠΥ. 51. b:ΤL.
μήθη διά

- .

...

1800

ΈpΎασri'jρι υπ' ι\ριθ. 310, είς το
!ξωπαζαρον τού ΣπύQΟU Παναγιώτου Χτενα, εμ6αδόν πχ. 410,
μέ πηγάόι καϊ μαγαζι τού τυριοϋ,
Έργασrijρι ύπ' άριθ.

309,

5250

τον

Δ. Μπαντιέρα χαΙ παίδωΎ Σπύοου

340.

έχτιμήθη διά

.

6000

4500

τού

OΙx~

185,

Λεώνη Κουτσιμάδη, μέ χαμόσπιτον χαι λάκκον, εις '(ό έξωπα'ζα-

2250

bιτιμήθη

. . . . . . . . •
ίιπ' άριθ.

μηδενός τού

1800

Κυργιακού Σερφιώτου, Ινορία Φίλιπποι;, lμ6αδΟν πχ. 400, με δύο
πηγάδια, [να λάχκον με πατητηρι, έκτιμήθη δ~ά

ΟΙχο; με έργαστήρι <Ιπ' άριθ.

μηδενος τού Σπύρου Μουρίκη,
ένορία ΦίλΙΠΠQς, έμ6αδΟν πχ. 230,
bιτιμήθη διό. . . . . .
Υ •.

1700

εμ6αδον πχ. 216, !κτιμήθη διά .
"Eργασrijρι υπ' &ριθ. 307, του
Γιάννη θιάσπρα, εΙς το έξωπάδια

Παναγιώτου Γκι.oυρτσij, tν tfι
άγoρ~, εμβαδόν πχ. 184, μέ πηγά-

332,

14000

320, τού Άγγελη Σαλιγάρου είς
το εςωπα'tαρον, εμ6αδόν πχ. 230,

ζαρον, Ιμ6αδΟν πχ.

800, μέ πη
δια . . . . . .
υπ' άριθ. 333, τού

δΙ., έκημήθη δ~α
.
Έργαστηρι ~π' άριΟ.

.

ΈΡΎαστ/ρι φοίψνος υπ' άριΟ.

Έργασήϊρ~ υπ' dριθ. 308, τού
Σωτήρη Λάρδη, εΙς το ιςωπάζαρον,

άγορα. εμ6αδΟν πχ.
Έργαστηρι

πχ.

Γιαννίτη, εςωπάζαQον, έμ6αδον

'Eeyaσrijp~ υπ' dριθ. μηδεν6;,
του Γεωργίου Διπlάρη, b
ήj
γάδΙ., bιτιμήθη

έμ6αα/n'

μέ πηγάδΙ., ες M:Jxxouς. δύο
παt11τήρια, εξαιρουμένης rijς άκτί.

Π~.

Έργαστήρι υπ' άριθ.

Nι~oλη
έμ6αδόν

Καπετανάχη,

1300,

έκτιμήθη διά

.

μήi1η δια

λάκη

Μήτρου Τσαπέχου. εi.ς το έξωπάζα-

4000

χιώτου, έν ή} άΥΟΡC; τΟ έμ6αδόν

πηγάδι καΙ,,~-&άρι.έ~nμήθηδια,

1600

Άναγνώστου 8ηροtαγάρου, είς το
έξωπαζαρον, έμ6αδον πχ. 150, με

ΈΡΥαστηρι ύπ' dpte. 345 τον
'AOwaow" Δημηtρίoυ Δεl6ηνα-

b

υπ' άριθ. μηδενος, 'τού

στου ύλης ΙΧnμήθη δια

:-

ήj άγoρ~

Έργαοτηρι 'όπ άριΟ. 371, τού
Γεωργίου Λιούμη, έv τ!ι σ.γορQ,
έμ6αδόν πχ. 120, ΙΚτιμήθη διά . .

. γρ.3.165.239
124, hnμήθη
..
.
4500
•

OΙ~oς ύπ' άριθ. 331, '(ού Μιχα

rην, έμ6αδόν πχ. 39 bιημήθη δια
01χος ύπ' άριΟ. 377, του Στι.

Γεωργίου Κράνιου,

Μεtl!φέρθη

Παναγij Κάρα, έμ6αδΟν πχ. 171,

Γεωργίου Μπάμπαρη με θερμιώ

QLOU Ποστολάχα, b
dyoQg, Ιμ.
6αΟΟν πχ. 200, με το έσωτεQικ6v,
Εχτιμήθη διό. .
. . . .

έμ6αδόν πχ.

3.165.239
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Υ •. 3.265.639
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ΠαQάQτ-ημα Τ-Οt -AQXaLoλoYLXou Δελτ-ίου 1929

γρ.3.265.639

'Εργαστηρι ταμπάκικον υπ' αρ.
127, τοίί Xατσij Νικόλα Κουτσου
μάδη, ασκεπές, το εμβαδΟν πχ. 216,
με πηγάδι, στέρνα και λίμπαις,
εκτιμήθη δια. . . . . . , . .

ΟΙκος υπ' αριθ. 124, τοίί Κων
σταντη Πονηροίί, εμβαδΟν πχ. 362,
με πηγάδι. στέρνα και λίμπαις,
ενορία Φίλιππος, εκτιμήθη δια. .
ΟΙκος με τρία χαμόσπιτα, υπ'
αριθ. 12, των παίδων Θεοδωρη
Κουτσούρη, Ενορία Σωτήρας, με
πηγάδι καί λάκκον, εμβαδΟν πχ.
. 675, εκτιμήθη δια . . . . . .
ΟΙκος υπ' αριθ. 25, τοίί Σπύρου
Γιαννίτη, ενορία Φίλιππος, εμβαδον πχ. 968, με τρία πηγάδια, δύο
λάκκους, εξαιρουμένης της ακτίστου
ύλης, εκτιμήθη δια . . . . . .
ΟΙκος υπ' αριθ. μηδενός, τοίί
Σωτήρη Χτενα. Ενορία Σωτήρας,
εμβαδΟν πχ. 528, εκτιμήθη δια. .
Οίκος υπ' αριθ. μηδενός, τοίί
Βασιλ. Έργαστηργιάρη Ύδραίου,
υπο τον Νllον τοίί θησέως, εμβα
δΟν πχ. 124, εκτιμήθη δια .
ΟΙκος υπ' αριθ. 1502, τοίί Φι
λιππή Χτενα, Ενορία Φίλιππος,
εμβαδΟν πχ. 120, με πηγάδι εκτιμήθη δια
.

1200

»

4000

διδομένης τιμης να δυνάμεθα να κατασκευάσω
μεν αυτας εΙς την νέαν πόλιν, διδομένου ήμίν
και τοίί εμβαδοίί τοίί εδάφους αυτων, και πλη
ρονόμενος 'παρ' ή μων ανα λεπτα εΤκοσι ό τε
τράπλευρος πηχυς κατα το συνυποσχετικόν.

1'fj 15

Όκτω6ρΙου

1833,

Άθ>ίναι.

Ή παρα της κοινότητος διορισθείσα επιτροπη
δια να συμπράξυ μετα τοίί κυρίου 'Ιωάννου
Μισίου υπουργικοίί συμβούλου και τοίί Κυρίου
Κλεάν&ους αρχιτέκτονος κατα την εννοιαν τοίί
απο 30 Αυγούστου / 11 Σεπτεμβρίου Ύψηλοίί
Βασιλικοίί Διατάγματος.
Τσον της έγχειρισθείσης

3750

qotL

φής περι των

μοι

καταγρα-

.

·0 ΟΥΠΟΙΙΡΥιχός Σύμβουλο;
Σ. ΚΛΕλ/lθΗΣ

ΙΟλΝ. ΜΙΣΙΟΣ

»

3500

»

2500

Α. ΚΟΜΠλΤΗΣ

ΝΙΚΟΛ. ΜΠΟΥΚΡλΣ
Σ. ΓλΛλΚΗΣ
Κ. ΠλΠλΝΤΟΝIΟΥ

ΘΟΜλΣ ΒΡΥΖλΚΗΣ

6500

·Επικυροίίται το γνήσιον των άντικρυ ύπο
γραφων, των κ. κ. Ί. Μίσιου, Α. Κομπατη,
Νικολάου Μπούκρα, Σ. Κλεάνθους, Θωμά Βρυ
ζάκη, Κωνστ. Παπαντωνίου και Σ. Γαλάκη.
Tίi

16

86ρίου

1833

'Αθήναι.

ΟΙ Δημογέροντες Ά1Ιηνών

4700

(Τ. Σ.)

Σ. ΠλΤΟΥΣλΣ
ΣΤλΥΡΟΣ ΒΛλΧΟΠΟΥΛΟΣ

γρ.3.347.339
Κατα την ανωτέρω καταγραφην ή ποσότης
των εκτιμήσεων των εΙς το μέρος των ανα

σκαφων ευρισκομένων οΙκοδομων;' υψοίίται εις
γρόσια *, ητοι εΙς 1,013,363,1/3 εΙς
δραχμας (εν μιλιούνιον δεκατρείς χιλιάδας και
τριακοσίας Εξήκοντα τρείς, και εν τρίτον), ανα
λογιζομένων των γροσίων 3,1/4 ανα μία δραχμή.
Εις την εκτίμησιν αυτην συμπεριλαμβάνεται
το εμβαδΟν, τα φρέατα, οΙ λάκκοι, οΙ φοίίρνοι
και κλπ. καθως και αΙ οΙκοδομαι απασαι, εξαι
ρουμένης μόνον της ακτίστου και ήμιγκρεμνισμέ
νης ύλης, μενού"')ς εις τον κύριον αυτης. Δηλο
ποιείται προσέτι, ση κατα το άπο 30 ΑύΥού
στου/! 1 Σεπτεμβρίου Ύψηλον Βασιλ. Διάταγμα
ερωτήθησαν οΙ πλείστοι των ΟΙκοκυρίων, περι
της ζητουμένης παρ' αυτων τιμης, και απεκρί
θησαν απαντες, οτι εiιχαρίστως παραχωροίίμεν
εις τον Βασιλέα μας τας οικίας μας, οταν ή
εκτίμησις εΙναι δικαία, ωστε με την αξίαν της

3,293,430

•

Σημ. 'Ακριβώς

3,291,789.

. Επ.σημε.ώματα. Έπιθυμω να επιστήσω την
προσοχην τοίί αναγνώστου εις την εκδηλουμέ
νην δια της Καταγραφης ταύτης παλαιαν ευη
μερίαν των κατοίκων της πόλεως και την επάρ
κειάν των εΙς τας ανάγκας τοίί βίου αυτων. Θα
ηρκει ή λεπτομερης περιγραφη τοίί HtAAaeIov
μιας Άθηναϊκής οικίας δια να καταδειχθη ή
επάρκεια αϋτη.
Ό ασυνήθης αριθμος λάκκων (μεγάλων δηλ.
πίθων τοίί ελαίου) εΙς περιοχήν τινα εκ των
εκτιμωμένων εν τη Kαταγραφ!i, δύναται να ση

μαίνυ οτι ανήκεν αλλοτε ή περιοχη αύτη εις
σημαντικην οΙκογένειαν τοίί Τόπου, εκπατρι.
σθείσαν μετα τόσων αλλων κατα τας αλλεπαλ
λήλους επιδρομας η καταδρομάς, η εις Μονην
τη' πόλεως η εις Μετόχιον Μονής της Άττικής

η αλλης 'Ελληνικής χώρας.

Πολλας παρατηρήσεις θα ηδυνάμην να φέρω
σχετικως προς τας ονομασίας συνοικιων, ενο
ριων και εκκλησιων εκ των εν τη Kαταγραφ!i,
αλλα τοίίτο θα απι'ιτει εκτενή πως ανάπτυξιν.
Ή ενορία Κατηφόρης ανεγράφη τοίί Κατη-
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Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου

1929

φόρη, διότι πρόκειται περι επωνύμου κτητορι
κης Βυζαντινης οΙκογενείας και ΙJχι περι κατω

ΑΙ αναγραφόμεναι στέρνω εχρησιμοποιούντο
δια τα κηπάρια της αϋλης τα οποια κατα κανόνα

φερείας τού εδάφους, αφού τότε, προκειμένου

ύπηρχον εις τας Άθηνα'ίκας οΙκίας.

περι της αντιθέτου διευθύνσεως, θα 11δύνατο να
ΤΟ παρωνύμιον της εκκλησίας Δουβέργαινα
(Παναγία), το οποιον εθεωρήθη ώς προελθον
εκ παρανο'ήσεως του επωνύμου του Βεργη, εν

τΌ ΚαταγραφΌ. φέρεται

Λ.Ιμπcι δε είναι είδος μισοπί{}αρου (εΙς σχημα
λεκάνης), χρησιμεύοντος δια πρόχειρον περισυλ

αποκλη θϊ\ και Άνηφόρης.

ώς Δουβέe,l,ιαvη, το

όποιον δύναται να οδηγήσυ προς την αλήθειαν.

το αναγραφόμενον μισοπή,l,αδον εχει την έξης
σημασίαν. Συνεπεί" δηλ. κληρονομικης διανο
μης η διχασμού της οΙκογενείας λόγφ συνοικε
σίου, το μόνον της περιοχης πηγάδι παρέμενεν

είς, τo~ μ~σότ?ιχo~, ωστε νά ύδρεύωνται εξ αυτου
και αι δυο οικογενειαι.

λογην υδατος.

ΤΟ επώνυμον Χαλκοκονδύλης εφερεν εΙςτας
Ά\tήνας τον ετερον τύπον: Xcι;Ι"oκανδήλης,
η δε λα'ίκη αγνοια της εννοίας τού ετύμου του
συvi7έτου αυτού προαιωνίου έπων-uμου το είχεν

αλλοιώσει εΙς Χ"'eπ",,,.ήλη,,.
Τέλος επώνυμά τινα εις την Καταγραφην ανα
γράφονται, σπως ακούωνται προφερόμενα κατα
το Άθηνα'ίκον Ιδίωμα. Ό σημειούμενος Μορί
τσης λ. χ. είναι Ο της παλαιάς τού Τόπου οΙκο
γενείας Μουρίκης.
Δ. ΓΡ. Κ.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΙΝ
ΤΩΝ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΝΑΣΚΑΠΤΕΩΝ

APXAIOΛOΓlKΩN

ΧΩΡΩΝ

(Δημοσιευόμενα ύπο Σ. Β. Κουγέαl.

τα κατωτέρω δημοσιευόμeνα έπτα εγγραφα
προέρχονται
Ίω.

εκ

Φιλήμονος,

Έθνικην

τού

ιστορικού

τού

Βι6λιοθήκην,

Άρχείου

κατατεθειμένου
οι

δε

δια

εΙς

την

παχυτέρων

ψηφίων τυπούμενοι τεtραψήφιοι αριθμοι είναι
οΙ της αριθμησεως τού αρχείου τούtoυ.
τα υπ' αριθ. 8249, 8250 και 8253 είναι ιδιό
χειρα σχέδια εγγράφων τού επι της Άντιοασι"
λείας περιφήμου υπουργού (Γραμματέως) της
Δικαιοσύνης Γ. ΠραΤδου. Ό ύπ' αριθ. 8248
χατάλογος είναι επικυρωμένον άντίγραφον εκ

τού επισήμου εγγράφου, ώς φαίνεται εκ της εν

τέλει

προσυπογραφης τού· επαρχιακού Διευ

θυντού Άττικης Κ. Άξιώτη, το δε υπ' αριθ.

8247

είναι το συνοδεύον τον κατάλογον τούτον

εγγραφον

τού

επαρχιακου

ύπ' αριθ.

8893

και

8894

Διευθυνtoύ.

τα

είναι πρωτότυπα,

υπογραφόμενα δε αμφότερα ύπο τού Γ. Γλα
ράκη, το μεν ώς Γραμματέως (ΟΥπουργου) των
"Εσωι;εΡΙϊtcοv το δε ως Έκκλησιαστ;ικων,δει~

κνύουν 3τι το α'υτο πρόσωπον εΙχεν άναλά6ει
και τα δύο ύπουργήματα είτε συγχρόνως είτε

εκ περιτροπης. Είς την δημοσίευσιν ετηρήθη
ορθογραφία των εγγράφων.

'Aet-D. 8247

τού

1]

24
Άρ,8>.

ΊανουαρΙου

1835

395
Προς την ί!πΙ τών 'Εσωτερικών Β'

Γραμματείαν·της :>Επικρατείας.

Ό αρχαιολόγος Κύριος Ρώς, προσκληθεις
παρα της Διευθύνσεως ταύτης κατα συνέπειαν
τού Υ. Β. Διατάγματος δια να πρoσδιoρίιrn
τους τόπους επι των .οποίων θέλουν διαταχθη
αι ανασκαφαι επεμψεν εκτοτε μίαν σημείωσιν
εκείνων των οίκοπέδων και· γαιών, αΊ σποίαι
περιστοιχούν τας αρχαιότητας άλλ' ή διεύθυνσις
ανέβαλε την αποστολην αϋτης προς την Β.
Γραμμα'rείαν κατ' α'ίτησιν της επι των Οίκοδο
μωνΈπιτροπης,ή οποία άπήτησε να επισκε
φθΌ επιωπίως τα σημειωθέντα εΙς την σημείω
σιν κτήμαι;α' και τούτου γενομέν<1υ σπεύδει ηδη
επιρ-υνάπτουσα την αϋτην σημείωσιν επηυξη
μένην κατα την εγκρισιν της Έπιτροπης να

καθυποοάλυ και τας εκ μέρους α{"ης της Έπι

τροπης παρατηρήσεις της, αφορώσας περί τε
τού καλωπισμού της πόλεως, και περι των
μεταξυ της Β. Κυβερνήσεως και των Ιδιοκτητων
ε"κολιων, ώς a{)t'] ή Έπιτροπη νομίζει.
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Π«ράρτημα τοί

Ή

Έπιτροπη

·Αιn.«ιο).ογιχου Δελτtoυ

Δυτ. Χωράψιον. Βeυζάκη.

λοιπον δια της Διευθιίνσεως

Νοτ. ΈθνικΟν xωράq:.ιιoν Άντωνοπούλου και

ταύτης πρ06άλλει.

Λον. <Ότι εΙναι αναγκαίον δια να. μείνωσι
τα λείψανα της' Αρχαιότητος δλως διόλου έλεύ
θερα απο πασαν νεωτέραν οΙκοδομην καί εις

θεσιν παρομοίαν, 'ίνα παρατηρώνται

θωθ!i τουτο εντελώς παρατηρεί, δτι ηθελεν -1jto
καλον να άγοράσυ ~ Κε6έρνησις αύτα κατα
Πιν συνθήκην τ/ν μεταξiι της Κυβερνήσεως καΙ
κoινόtηΤOς των 'Αθηνών &φου i]eeAov εκτιμη
θωσι. 30ν. Έπειδη και οΙ εχοντες αύτα το πλεί·
στον μέρος εΤναι εμποροι ηθελον δεχθή εύχαρί
στως δι' άνταλλαγην των γαιών τους να τοίς
παραχωρηθη τόπος εντος του σχεδtoυ της γενη

σομένης πόλεως εις Πειραια.
Βον. Θεωρήσασα επίσης άναγκαίον ώς προς
τόν καλωπισμον της πόλεως και δια να μη
καλύπτεται ή θέα της καθιερωμένης •Ακροπό

λεως μέ νέας οίκοδομας να άνοιχθη ~ν περι
δρόμιον πέριξ
δάφησιν τινων
κειμένων κατα
είς το CϊΡθρoν

της 'Ακροπόλεως μέ την κατε
οίκοπέδων και μικρών οίκίσκων,
τό βόρειον μέρος αύτης, με τας
α' καθυποβληθείσας συμφωνίας.

Ταυτα καθιιπ06άλλουσα ή Διεύθυνσις ως έκ
μέρους τijς Έπιτροπης (ή όποΙα εΙναι σύμφω
νΟς απασα) παρακαλεί την Γραμματείαν, άφου
τα λάβει ύπ' οψιν να εUΔoκήσυ δια να Μ-οφα
σίσυ και ν/ι μας κοινοποιήση, εα:ν έγκρίνει,
διότι πολλοΙ έκ τών ίδιοκτητων τοιίτων προ
καιρου Ιζήτησαν καΙ διαγραφην καΙ ίiδειαν δια
να ανεγείρωσι τα είς τους πρόποδας της 'Ακρο
πόλεως

οίκόπεδά των

καΙ

ενεκα

των αίτιων

τούτων τοίς τα l~ρνή&ημεν αχρι τουδε, έν~ προς
τους έπιλοίπους δίδεται ~ εύθυγραμμία.

'Ανατ. Ξηροτάγαρσυ.

20ν Βάθρον άνατολικα του Θησείσυ.
Β. Παντελη Καψύλη οίκόπεδον.

Ν. Μελέτη οίκίσκος μικρος καΙ οίκόπεδον.
Α. ΖαμανΙκη οίκίσκος μέ την αiιλήν του.
Δ. Μικέλη Γ. Γεώργη (η Τζότζη) ερείπιον.

30 ν ΤΟ πλησίον αύτου ακρωτηριασμένον άγαλμα.
Δ. Πιπέρενας οίκίσκος μικρος καΙ αύλή.

Β. Στάμo~

Pb;,ttt. οίκίσκος

Ν. Ιαμανικου ερειπιον.
Α. Σπύρου Κτενα έρείπιον.

και αύλή.

'Άγαλμα ΈρυχΟονΙου.

40"

Β. Γεωργαννά Σπανου οί"ίσκος δίροφος και
ανλή, δύο οίκίσκοι τών Φιλιππη Κολιάτζου καΙ
Άναστάση Συράκη.

Α. ΤΟ ίδιον δ αύτός.

Ν. Σπύρου Κτενα έρείπιον.
Α. του ιδίου τΟ αύτό.
50ν ΤΟ γυμνάσιον του Πτολεμαtoυ, Δυηκος τοί
χος αίιτου.
Δ. Σιδέρη Σκιαδά: οίκίσκος.

Ν. του αύτου αύλη και οίκόπεδον Μ. Βαρ

βάνου.

Α. Γεωργίου Βαρβάνου δίροφος οίκίσκος.
Β. του ίδΙυυ κηπος καί αύλή.
Βόρειος τοίχος του αίιτοίί Γυμνασίοv.
Β. Χατζη Γκίκα δ εσω οΙκος, Νικολη Καλαν.
tζη όμοίως, 'Ιωάννη Καλαντζη όμοίως, Δημη
τρίου Τυροπούλου όμοίως, Θεοδώρου Κουτσού
κου όμοίως έρείπιον ύδραϊκον το εσω μέρος.
Α. Πέτρου Ρε6ελλάκη έρεΙπιον.
Ν. κηπος Προκ. Βενιζέλου, και οίκος με

60"

«ύλην Άλυπίου Καλογερα.

Δ. Κωνσταντί
Ρέντα Ιρείπιον.

Πιττάκη

δ

εσω

οΙκος

και

70ν Ποικίλη.

ΕiιπιιθέοlσrQς

Ό Έπαρχιακός Δ'ttιθv"rης 'Αrrικijς κλπ.
Τ. Σ, (ΎπογQαφη)

•Α ντωνιάδου.

απο του;

περιηΥητάς. 10ν. Να καταδαφισθωσιν όλα τα
XfQt; ιδιόκτητα κτήματα (το πλείστον μέρος,
των όποίων είναι οίκόπεδα και γαίαι) και να
έπιπεδωθη το κάθε μέρος. 20ν. Δια να κατόρ

29

1929

ΚΟΝΣΤ. ΛΞΙΩΤΗΣ

Α.
Β.
Δ.
Ν.

Αίιλη Δημητρίου Σαλωνιτίδου.
Οίκίσκος και αiιλη 'Ιωάννου Στάθη.
του Σαλωνιτίδου οΙΚοι δύο.
του αύτοίί αύλη καΙ του Ποριότου οΤκος.

Πύλη 'Αγορας.
Δ. Έρείπιον Γάσπαρη.
Β. ΤΟ του Άποστολάκη

80"
τα γεHoνεύoη:cι μέeη τας κατα το κατωφερές

τής 'Ακροπόλεως :4ρχαιό-ι:ητ-ας.
10ν θησείον.

Βορ.

ΤΟ

χωράψιον

του

Ύδραίου εως τα Έκκρήσια
οίκων, τοϋ 'ίδίου.

Καλαργαστηριάρη

(sic)

μετα τών Μο

ιι.αΙ τών υίων του

Βρυζάκη καί τού Βρυζάκη και του Ήσαtα.
Α. του ίδίου ΉσαΙα έρεΙπιον, Άναστασίου
Μισηρλη

οίκος

και

ό

πλησίον

οίκίσκος

του

Μαραγκου.
Ν. 'Ιωάννου Χριστοδούλου δύο δωμάτια.

90"

Τετραγωνικη οίκοδομη του Άδριανου, άνα
τολικΟν τοίχος αiιτης.
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Α. Έρείπιαέργαστηρίων1) Βελάνου,2) Γεωρ
γαντά 'Αι:έση,

3) Γιαλ(στρα, 4) Σπύρου Πατουσα,
5) Σπύρου Χαρχανδάλη, 6) Ιωάννου Στάθη.
Ν. 'Ιωάννου Χαρχανδάλη,

'Ιωάννου Στάθη

και δύο έργαστήρια Ιαχαρίtζα.
Δ. Δημόσια.

Β. Είς οΤκος Σπύρου Άτέση, Κα/στα Γιαν.
νιότη καΙ Ιαχαρ(τσα έργαστηρότοπος καΙ 'Αλυ
πίου Καλογερά.
Βόρειος τοίχος αύτης.
Α. Έργαστήριον Νικολή Γ. <Υδραίου.

τομέτρου, Ν. Γέροντα οίκίσκος, Φριδηρίκου οΙ
κόπεδον, Ν. Γέροντα. ΟΤκος ~ αύλη τoiί όποίου
έμπεριλαμδάνει και την ιδιόκτητον εκκλησίαν.

Ν. Γέροντα. Γήπεδον τριών στρεμμάτων 6:ις
εγγιστα, Χρήστου Τρίμη, Ν. Γέροντα, Τζυρύ,
Δημητρίου Τ9ίμη, Τζυρω Λουζιέρη, θ. θαλασ
σινoiί, Καπαρέλη.
ΝεόΚ1:ισ1:0Ι οΙκοι.

Χ. Λί6ενας οίκίσκος καΙ Σαράντης Κανατάς
καΙ Κώστενας οίκίσκος, Μακρυγιάννη χωράφιον.
'ΕΥ' ΛθήΥαις

Β. Γεωργίου Φίνλαην, Σταύρου Πατούσα, Π.

Λούκα,

Μιχαηλ

Τουλούμα,

Σπύρου

Βλάχου,

Παν. Σκουζέ, Σουρμελή, Χαντζή Γκίκα, Aoiixu,
Σιδέρη Άργύρη, Άναστασίου Βλάχου, Γεωρ
γίου Μπερσή, Σωτηρι Άργύρη, Γ. Φίνλαην,
'Ιωάννου Βλάχου.
Δ. 'Εργαστηρι Παναγιώτου Παναγιωτάκη και
Γιοργουζη ερείπιον.

Κ. Σ. ΠΙΤΤΑΚΙΙ::Ε

'Ότι ίσον
Άθήναι

rjj 23

Τ. Σ. ('Υ;tογgαφή)

Β. Toiί

Ά"τωνοπούλου

καΙ

ΚΩΝ::ΕΤ. Α:::ΙΩΤΗΣ

ΒΑ:ΣΙΛΕιΟΝ
Η

ΕΠΙ

ΤΩΝ

ΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ::Ε

Πρός τήν έ:π' τώl' Άνασκαφών 'Ε:πιτροπήν.
οίκόπεδον

Σας διευθύνομεν έσωχλείστως άντίγραφον

Κωνσταντίνου

τοίί καταστρωθέντοςκαταΜγου παρα τοίί 'Αρχι
τέκτονος Άθηνών, συνεννοήσει μετα τοίί 'Εφό
ρου των Άρχαιοτήτων Κ. Πιττάκη δια τα λαμ

Πρυτανε'ίον.

οlχος.

Β. Ποντίκη οίκος.
Ν. 'Εθνικόν.

Δ. Έλαιοτρl6εΤον τών υιων τoiί Α. Βενιζέ
λου, Ξάνθη οίκίσκο; και Ιρείπιον.
120ν Λυσικράτους Μνημε'ίον.
Ν. Μοναστηρι Λατίνων ερείπιον.
Δ. Τό αύτό.
Β. ΤΟ αύτό.
Α. Οίκίσκος Γεωργάχη 'Αθηναίου.

Βανόμενα δι'

άνασκαφην γήπεδα παρα τής

Κυβερνήσεως.
Τον κατάλογον τοίίτον θεωρούμεν καΙ άκρι
6έστερον και πληρέστερον δλων των μέχρι τοίίδε
γενομένων, καθ' ας είχομεν δώσει έντόνους δια
ταγας πρός τον Άρχιτέκτονα καΙ σας παρακα
λοίίμεν έχοντες αύτόν ύπ' όψει να ένεργήσητε,

ωστε να δοθη εν πέρας είς τl}ν ύπόθεσιν ταύτην.
'Εν 'Αθήναις tjj

130ν Βάκχου θέατρον.

Ν. Οίκίσκος καΙ αύλη

ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΤΗΣ

Α. Γάσπαρη οΤκος και αύλή, καΙ Καλουδάκη

Α. Νικολάου Ντούπη
'Αναγνώστου Ντουφεξη.

1835.

'Aet6. 8893

Δ. 'Ερείπιο εργασtηρίων 1) Ζιγγαρα Ν. Ια
χαρίτζα, Ν. Κοπίδη Γιωργουζάκη γαμ6ρός,'Ανα

Βλαχούτσα.
110ν ΤΟ καλούμενον

'1αν.

Ό I"Q\!x,a"b~ Δ,ε"δvντης ΆΤΤ<"olς ><1Jt.

Δυτικος τοίχος αΙΙtής.

πτάση Μάγειρα, τ' αλλα δλα Ιθνικά.
lOον Πύργος Κυρήστου.
Α. Έρείπων Λουριώτη.
Ν. Toiί ιδίου το αύτό.
Δ. Έρείπιον 'Α ντωνοπούλου κα.Ι
Ια.χαρίτζα και Γιαννιότη Κώστα.

tjj 5' [αν. 1835.

Ό Γεν. """ειιYάτ/~ των Ι"Ι των 'Αιιχ".οτήτων

οίκίσκος,

και

ό

Σωτηρι 'Αγαπίου

τoiί
και

χωράφιον Ψαφτοπούλου.

Δ. Σωτηρι Πιττάκη μικρός οίκίσκος, η δε γη

τoiί θεάτρου δπάρχει τoiί Π. Πανταζη 'Ιωάννη
Μωραίτη και Μουλαμπικηρι.
Τό πλ'1ο"ιάζον 1",) βόρειο"" μiρo~ 1:η~ 'Aκρoπόλ~ω~.

18!J .Μαωυ 1838.
•Ο

Γραμμαrwς

r.

ΓΛΑΡΑΚΙΙΣ

'Af!tD. 8894
'AeoiJ-. Π. 705
'AflIiJ-. Δ. 393
'Εν 'Αθήναις

rjj

15υ Φε(Jροvαρίοv

1838

Πρός την έπΙ τών'Εκκλησιαστικώνκαί της
Δημοσίας Έκπαιδεtισεως_Β. Γραμματείαν

, ΕρεΙΠια..

της "'Επικρατείας.

Γεωργάκη Τσάκωνα Έθνικόν, 'Εκκλησία,
'Αναγνώστου Αίγινήτου, Ψαλίδα, Ήλία Κον-

Έπειδη μοΙ εΙναι άδύνατον να επαρκέσω
τρέχων άπανταχοίί δια την διατήρησιν τών
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Παράρτημα τού ΆρχαιολΟΥ",ού Δελτίου

Άρχαιοτήτων, επειδη πολλα λείψανα της αρ.
χαιότητος σφζόμενα επι των βράχων η επάνω
εις θεμέλια και ερείπια καταφανίζονται απ"
τους λιθουργους δια την απειρίαν αυτων, η δια
την κακοήθειαν, προς αποφυγην τοιαύτης κατα
στροφης, προΒάλλω εις την Β. Γραμματείαν
τΟν ακόλουθον συντηρητικον τρόπον.
Αον. Να προκαλεσθη Β. Διάταγμα δια να
προσδιορισθωσι τα λατομεια εκάστης πόλεως
απο τον εφορον των Άρχαιοτήτων συμφώνως
με τον διοικητην του μέρους.
Βον. Οί χωροφύλακες δυνάμει του 117 αρθρ.
του κανονισμου της υπηρεσίας του σrίJματος
της χωροφυλακης να συλλαμΟάνωσι και εμπο.
δίζωσιν δσους ευρωσι καταστρέφοντας, ,\ βλά.
πτοντας τας αρχαιότητας, η λιθοτομουντας εκτος
των προσδιορισμένων μερων.
Γον. Ν α μη δοθΏ εΙς προικοδότησιν κανένα
μέρος δπου ήσαν Άρχαιότητες, ως είναι το
πλησίον του Άλφειου μέρος της 'Ολυμπίας, τΟ
κατα την αρχαίαν Έπίδαυρον, την Τίρυνθα,
την Μαντινείαν, την Τεγέαν, τι)ν Σπάρτην, την
Μεσσήνην, τους Δελφούς, την Έλευσινα και
γεν"ιως δπου φαίν(}νται 'ίχνη αρχαιοτήτων.
Δον. Ν α διαταχθωσιν οΙ δασονόμοι δια να
προσέχωσιν εΙς τα χωρία και ερήμοι,ις τόπους,
οπου κατασκευάζεται ασΒεστος δια να μη λαμ
6άνωοιν οΙ αοΒεοτοποιοι αρχαίας πέτρας απο
οικοδομάς,ι\ και τας τυχερως εκει ευρεθείοας
και διακρινούσας το πάλαι: τα ορια τού μέρους,
καΙ α~τινες συνήθως φέρουσι την επιγραφην
ταύτην ΗΟΡΟΣΧΩΡΙΟΥ κλπ.
Κατ-α "ον τρόπον τούτον πιστεύω, ΟΤΙ θέλου
σιν διατηρηθη τα λείψανα Τ'ίjς αρχαιότητος.
Ευπειθέστατος

00

·'Έφορος '{Ου jfοvσείου

,ι.τ.λ.

Κ. Σ. ΠΙΤΤΑΚΗΣ

, Αρ,{}.

596

Δ.

Προς τήν επι Τ(Ο1' :Έσωτερι;.cώ1'
παρακαλοvμl;νην ψα δώσrι τας αναγκαίας
διαταγάς.

Έν Άθήναις τfί 18π Φε6ρουαρΙου 1838
Ό έπί των 'Εκκλησιαστικών κτλ. ΓραμματεtJς
της Έπικρατείας.

Γ.

ΓΛΑΡΑΚΗΣ

'Ae,f}, 8253.
, Αρι{}.

Π.

'Αρι{}. Δ.

11100

429

Προς την επι τών Έκκλησιαστικώνκ.λ.

Άναφερόμενος εις την υπο ήμερομηνίαν 10
Ίαν. προτέραν μας περΙ των προσδιορισθέντων

31

1929

δια την ανασκαφην γηπέδων και οικιων κατα
την παλαι".ν πόλιν, εχομεν την τιμην να σας
καθυποΟάλωμεν καΙ τας ακολούθους σκέψεις
αφορώσας την δφειλομένην καταμέτρησιν τιον
μέτρων δι' αποζημίωσιν εΙς πολλους Ιδιοκτήτας
και τον τρόπον καθ' ον ή Γραμ. τ.ων Έσωτ.
είνε γνώμης στι ηκυ6έρνησις πρέπει να ε,ηε
λέση αυτήν.
1) Δυνάμει του Γ' "'ρθρου του συμφωνητικου
της κυΒερνήσεως με την κοινότητα δλα τα δια
"Ιν ανασκαφην αναγκαιουντα γήπεδα παραχω
ρoυνrαι εις την κυΒέρνησιν με αποζημίωσιν 70
λεπτων τον Ο πηχυν πληρωθησομένην απο το
ταμείον της επικρατείας.
Δυνάμει δθεν του "'ρ θρου τούτου ή κυΒέρνη
σις οφείλει κατα πρωτον να διατάξη την κατα·
μέτρησιν του εμΒαδου ενος εκάστου των γηπέ
δων τούτων δια να γνωρίση ως εκ του αποτε·
λέσματος το ποσον της οφειλομένης αποζημιώ
σεως καΙ ημπορέση να ενεργήση αυτήν.
2) Καθόσον αφορg τας ηδη οικοδομημένας
οι,ιίας εκ των προσδιορισθεισων δια την άνασπα

φην ως την του κυρίου Γάσπαρη και αλλας να
απαγoρευθίi εΙς τους Ιδιοκτήτας αυτων του να
κάμνουν του λοιπου πασαν θεμελιώδη επισκευην
εις αυτάς, Τι δε κυΒέρνησις να υποοχεθη να απο
ζημιώση αυτούς, σταν ά:1l"οφασίσTl να κατεδα
φίση τας οικίας των κατα την γενησομένην κατ
αντιμολίαν εκτίμησιν.
3) Ή κυΒέρνησις να αποζημιώνη ευθυς τους
Ιδιοκτήτας των παραχωρουμένων δια την ανα
σκαφην γηπέδων ανα 70 λεπτα τον πηχυν δια
να ημπορέσουν ούτοι να άγοράσουν και οί,tO
δομήσουν αλλου.
4) Να αρχίση εϋθυς ή ανασκαφη απο τα γή
πεδα τα προς τον ναον του ΑΙόλου δια να

ανοίξη ου τω ή δδΟς αυτη

'1

φέρουσα προς τΙ)ν

Άκρόπολιν και βεΒαιωθουν οΙ πολίται δια την
κατα μικρον πραγματωωίηοιν της ανασκαφης.

5) Να διορισθη απο μέρους της επι των εκ
κλησιαστικων εΙς υπάλληλος, και ως τοιουτον
νομίζομεν κατάλληλον τον κύριον Πιττάκην δια
να προχωρήση είς την καταμέτρησιν των γηπέ
δων δμοϋ με ενα γεωμέτρην, και τον επι τούτφ
διορισθησόμενον απο την κοινότητα.
ΠερΙ της ενεργείας τινων των μέτρων τού
των, ώς τού της ,ιαταμετρήσεως, δύνανται αί
Γραμμ. να φροντίσωσιν αφ' εαυτων καΙ "'νευ
ενος Β. ειδικου διατάγματος, το δε αποτέλεσμα
καθυποΟάλλουσαι εις την Α. Μ. να ζητήσουν
τας περαιτέρω διαταγάς της. ΤΟ αντικείμενον
της ανασκαφης είνε εκ των καθηκόντων της επι
της Έκπαιδεύσεως. Κοινοποιων εΙς αυτην την
περΙ τούτου γνώμην μου την παρακαλά) να την

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 21:21:49 EET - 3.88.4.124

32

Πaqc:ίeτημα τοίι 'Αeχαιολογικο"iί

λά6η εις σκέψιν καί με «χαντ/ση δσον Εάχιον,
διότι Τι ύπ6θεσις της άποζημιώσεως δια τiιν
άνασκαψην συνίσταται με την γενιχην αποζη
μίωσιν την δφειλομένην παρα της κυβερνήσεως
καΙ της κοινότητος είι; πολλους ίδιοκτήτας των
Άθηνών. Έκτός τούτου πολλοί απαιτήσεις δι

Δeλτί01.t

προς τον τρόπον της άπσςΕΥώσεως των γηπέδων

~πΙ των όποίων δεν οΙκοδομήθησαν ετι otκίαι.
Άθηναι ιην 26ην Δεκεμ6ρίου

θέσεως.

, Αθηναι

τπ

r.
Άριδ.

"AIl,{J.

Π.

'Αe,δ. .:ι.

4

Φε6ρουαρίου

1836.

ΠΡλ'ίΔΗΣ

'λeι'l?

8250
Διεκπ.

'.4ιιι80. Δ.

11

Ίαν.

11100

Πρό~ ιην Ιπί ιών'Εκκλησιαστικών καί τής
Δημoσiα~ 'Εκπαιδευσεως Γραμμ(αιείαν).

Κοινοποιείται είς ύμας ~ν δπισθογράφφ ά~τί

γραφον των ύπο ήμερομηνίαν 22 lΟ/βρ./3 'Ιαν:

8249

Β. Δ. περΙ της ύποσημειουμένης ύποθέσεως,
δι' ού η Α. Μ. έγκρίνει τον καθυπ06ληθέντα

11100

άπο τόν έπί των

4411

ΠρiJ~ τόν Έπαρχιακό" ΔιεvθυνEήν 'Αnικης.
Ή Α. Μ. δια τού {ιπο ήμερομηνίαν

1835.

Γ. ΠΡΑJΔΗΣ

η"Ούνθησαν ήδη εις την Γραμμ. έπί των όποίων
αίίτη δεν ημπορεί να εvερyήστι τί.<tοτε πρίν η
ληφθfι εν γενικον μέτρον περί της ολης ύπο

1929

.

Β. Δ. εi'ιηρεστήθη να έγκρΙνη τόν καθυπ06λη.

θέΗα παρα τoίi επί των άρχαΙOEήtων ΚΟ" Ros
κατάλογΟΥ άφορώηα τΟ: προσδιοριθησόμενα
δια την &νασχαφήν γήπεδα καΙ οικίας. Άντί.
γραφον τoίi καταλόγου τούτου κoινoπoιoίiντες
εΙς ύμας έσωκλείστως σας πρoσκαλoίίΜΕV 1ον να

κοινοποιήσετε αύτον εις τόν δήμαρχον προς
όδηγίαν 20ν να τόν προσκαλέσετε να τοιχο
κολλήση έπι της θύρας τοίί δημαρχιακοίί κατα
στήματος άντίγραφον τούτου πρΟς άπρφιryην
παραπόνων η καταχρήσεων 30ν να άπαγορεύ

σετε αύστηρως πάσαν οΙκοδομην έπι των δια
την άνασκαφην προσδιορισθέντων τόπων, δια
πάσαν δε παράβασιν των διατάξεων τούτων
κατασταίνεσθε ύμεiς ύπεύθυνος.
Ταίίτ« κοινοποιοίίμεν εΙς ύμάς έπΙ του παρόν

τος διαφυλαττόμεvoι να εφoδιάσωΜΕV άκολού
θως με λεπτομερεστέρας όδηγίας τόσον ώς προς
τας ήδη οίκοδομηθείσας οίκίας, καθως καΙ ώς
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•ΑΝαιοτήτων

κ.

Ros

κατάλο

γον των δια τήν άνασκαφήν προσδιορισθησο
μένων γηπέδων καΙ οίκιων. 'Αντ(γραφον το\;
καταλόγου τούτου συνδεομένου με ται;: αναγ_
καίας οδηγίας έκοινοποιήθη εΙς τον επαρχιακόν
Διευθυντήν. Ή περΙ dποζημιώσεως πρότασις
δεν συμφέρει να έπιδoOfι ένόσιρ το κοινοτικον
συμβούλιον δεν άποφασίση περΙ της

γενικης

άποζημιώσεως γενησομένης κατα τούς δρους
το\; μετ~ τής Κυβερνήσεως καΙ της κοινότη
τος συμφωνητικοίί: διότι άναγνωρισθέντοςάπαξ
τοίί συμφωνητικοίί ή περί άποζημιώσεως πρό.
τασις των ίδιοκτητων των δια τήν άνασκαφήν
προσδιηρισθέντων τόπων καταντά άπλουστάτη.
ΠερΙ τούτων ή ~πΙ των 'Εσωτερικων Γραμμα.
τεία θέλει εγκαίρως σας είδοποιήσει.
'Εν τούτοις ό επι των άρχαιorήτων Γενικος
'Έφορος npέo"tEI να πρoσκληθfι να φρονtίζn
δμοίί με τον Έπαρχιακόν Διευθυντήν περί της

δια

το

μέλλον απαγορεύσεως νέων οίκοδο

μων επί των σημειουμένων εις τον κατάλο
γον γηπέδων.
Άθηναι

10

'Iαvoυαeίoυ

Γ. ΠΡλΪΔΗΣ

1835.
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