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θωρακίου μετά γλυπτικών διακοσμήσεων τοΰ είδους τοΰ λεγομένου γλυπτοΰ 
κεντήματος—τετράπλευρων κιονίσκων μετ’ ανάγλυφου γάστρας, έξ ής φύ
εται κλήμα μετά βοτρΰων καί φύλλων αμπέλου — μικρών κιονόκρανων μετά 
γλυπτών φύλλων ακάνθου καί Άλλων, άποδεικνύει την διάταξιν καί πολυ
τελή διακόσμησιν τοΰ άνασκαφέντος άξιολογωτάτου ναϊδρίου, δπερ προ 
βάλλεται εις ημάς ως ζωηρά είκών ηγεμονικού παρεκκλησίου Βυζαντινών 
χρόνων καί δύναται νά παράσχη σαφή ιδέαν τών παραδιδομένων λαμπρών 
παρεκκλησίων τών ανακτόρων τού Βυζαντίου, μίμησις τών οποίων προ - 
φανώς είναι τό ναΐδριον Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου το κτισθέν έν Θήβαις 
υπό τού βασιλικού κανδιδάτου Βασιλείου παρά τό ιδιαίτερον ίσως μέ- 
γαρον αυτού, ώς άφήκε μάλιστα τούτο νά ύποτεθή ή δεξιά τού νάρ- 
θηκος καί παρά την οδόν άνεύρεσις τών θεμελίων αρχαίου κτίσματος, έφ’ 
ου πιθανώτατα είχε τό Βυζαντινόν μέγαρον κτισθή.

Ό,τι δμως προσδίδει σήμερον σπουδαιότητα εις τά άνευρεθέντα ερείπια 
τού ναϊδρίου τών Θηβών, είναι οί εντός τού ναϊδρίου καί κατά μήκος 
τής νοτίας πλευρά; άνευρεθέντες μεγαλοπρεπείς υπόγειοι ή υπέρ τό έδα
φος τετράγατνοι καί καμαρωτοί τάφοι, έκτισμένοι διά λαξευτών μαρ
μάρινων πλακών ή πωρολίθων καί πλίνθων. Ό εντός τού ναϊδρίου καμα
ρωτός τάφος διά λαξευτών πωρολίθων καί πλίνθων έκιισμένος έ'χει μήκος 
3.20 μ. καί πλάτος 1.20 μ.), κατέρχεται δέ τις εις τούτο διά δύο βαθμιδών. 
Οί κατά μήκος τής νοτίας πλευράς άνευρεθέντες τάφοι είναι όμοίτυς υπό
γειοι, αλλά τετράγωνοι, διά μαρμαρίνω/ πλακών έκτισμένοι, εις δέ τούτων 
είναι υπέρ την γήν μετά πωρολίθων. Μεγαλοπρεπέστερος τών ανωτέρω 
άνευρεθέντων τάφων είναι μαρμαρίνη σαρκοφάγος μετά γλυφών κατά 
την βάσιν ή τό χείλος αυτής (δυστυχώς ά'νευ επιγραφής), ήδη δέν είναι 
άπίθανον νά είναι αυτός ό τάφος τού κτίτορος τού ναού, καθ’ δσον περι
κλείεται εις ’ίδιον τετράγωνον χώρον μετά αυλής κατά την ανατολικήν 
πλευράν, ής μάλιστα τό τοξοειδές μαρμάρινον ύπέρθυρον ευρίσκεται.

Ούτως αί ένεργηθεΐσαι έν Θήβαις, δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας, άνασκαφαί συνετέλεσαν άφ’ ενός μεν νά άνευρεθή τό σχήμα καί ή 
διάταξις τού ασφαλώς χρονολογημένου καί έξ έπιγραφών μόνον γνωστού 
μέχρι τοΰδε Βυζαντινού ναού Γρηγορίου τού Θεολόγου, δπερ δίδει είς 
ημάς ζωηράν εικόνα ηγεμονικού παρεκκλησίου τών χρόνων τής ακμής 
τής Βυζαντινής τέχνης, νά άνευρεθώσιν άφ’ ετέρου άξιολογώτατα γλυπτά, 
ή τεχνική τών οποίων ερμηνεύει άριστα αυτά τά περίφημα εργαστήρια
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