
Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΥΠΟ ΑΝΔΡΕΟΥ ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ

Εις την νήσον Σκόπελον νοτιοανατολικώς τής ομωνύμου κωμοπόλεως καί εγγύ
τατα αυτής υπάρχει μικρόν υπό μορφήν μονυδρίου συγκρότημα παλαιών κτηρίων και 
ναΐσκου γνωστόν με τό όνομα Επισκοπή. Τούτο είναι τώρα ιδιοκτησία τού φίλου κα- 
θηγητού τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ί. Δημητριάδου, χάρις είς την εύγενή 
πρόσκλησιν τού οποίου τό έπεσκέφθην και τό έξήτασα, έξετέλεσα δέ μετ’ αυτού καί μι- 
κράν σκαφικήν ερευνάν προς άποκάλυψιν τών θεμελίων τής παλαιοτέρας εκεί ύπαρχού- 
σης βυζαντινών χρόνων έκκ?π|σίας. Την εκεί ύπαρξιν βυζαντινής εκκλησίας έμαρτύρουν 
τα είς τον σημερινόν ναΐσκον έντειχισμένα ανάγλυφα αρχιτεκτονικά μέλη, μεταξύ τών 
οποίων και ή άπό πολλού γνωστή, άλλ’ όχι όρθώς δημοσιευμένη κτητορική επιγραφή 
τού έτους 1078. "Οτι δέ ό παλαιός εκείνος ναός δεν εύρίσκετο μακράν τής θέσεως, όπου 
ή σημερινή μικρά εκκλησία, έδείκνυε κα'ι ό διά μεγάλων πελεκητών λίθων κτισμένος 
τοίχος, τό μόνον υπέρ τό έδαφος λείψανον τού βυζαντινού κτηρίου, επί τού οποίου στη
ρίζεται ή βορεία πλευρά τού σήμερον ΰπάρχοντος ναΐσκου.

Είς τό παρόν άρθρον εκτίθενται τά πορίσματα, τά προκύψαντα άπό τήν μελέτην 
τών θεμελίων τού βυζαντινού ναού, τά όποια έφερεν είς φώς ή γενομένη μικρά σκαφι- 
κή έρευνα, καθώς επίσης καί άπό τήν έξέτασιν τών ?,,ειψάνων τού γλυπτικού αυτού δια
κόσμου, τών έντειχισμένων είς τον σημερινόν ναΐσκον.

I
Τό δλον συγκρότημα περικλείεται εντός έπιμήκους σχήματος περιβόλου, τού οποίου 

τήν ανατολικήν πλευράν άποτελεΐ ή πρόσοψις διωρόφου παλαιού οικοδομήματος, μέλ
λοντος νά μάς άπασχολήση κατωτέρω (είκ. 11), είς δέ τήν δυτικήν υπάρχουν ολίγα νεω- 
τέρων χρόνων ισόγεια δωμάτια καί διώροφον οίκημα, είδος πύργου, κατά τήν βορειο
δυτικήν γωνίαν (είκ. 10). Εντός τού περίκλειστου χώρου τούτου σώζεται ναΐσκος τιμώ
μενος είς όνομα τής Θεοτόκου. Ούτος είναι μικρά μονόκλιτος καί καμαροσκέπαστος 
βασιλική (είκ. 8 καί 9), είς τήν οποίαν θά έπανέλθωμεν κατωτέρω.

Τά έλθόντα είς φώς θεμέλια τού βυζαντινού ναού εκτείνονται νοτίως καί δυτικώς 
τής σημερινής εκκλησίας. Ή γενομένη μικρά σκαφική έρευνα μάς έπέτρεψε ν’ άνεύρω- 
μεν τά λείψανα τού μεγαλυτέρου μέρους τών θεμελίων τού βυζαντινού μνημείου. Μι
κρά επίσης σκαφική έρευνα είς τό δάπεδον τού σημερινού ναΐσκου έφερεν είς φώς τμή
ματα έκ τών θεμελίων τών πεσσών, τών χωριζόντων τό μεσαϊον άπό τό βόρειον κλίτος 
τής βυζαντινής εκκλησίας (είκ. 1).

Βοηθούμενοι άπό τά ευρήματα ταύτα, είναι δυνατόν ν’ άποκαταστήσωμεν μέ άπό- 
λυτον σχεδόν βεβαιότητα τήν κάτοψιν τού μνημείου κατά τό μεγαλύτερον αυτού μέρος.
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Είκ. 1. Κάτοψις των θεμελίων τής βυζαντινής βασιλικής καί τοΰ επ’ αυτών ναΐσκου τής Παναγίας.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:58 EEST - 18.237.180.167



AE 1956 Ό ναός τής Επισκοπής Σκοπέλου 183

Δυσκολίας μόνον παρουσιάζει ή άποκατάστασις τοϋ δυτικού αύτοϋ τμήματος, και τούτο, 
διότι τα νεώτερα εκεί υπάρχοντα κτίσματα καί τα προ αυτών αναλήμματα δεν επιτρέ
πουν την σκαφικήν διερεΰνησιν. Πάντως μικρά σκάφη κατά τό προς Δ. πέρας των θεμε
λίων τοϋ βορείου τοίχου τοϋ βυζαντινού οικοδομήματος άπεκάλυψε την εξωτερικήν γω
νίαν, την οποίαν ό τοίχος οΰτος έσχημάτιζε με την δυτικήν πλευράν, καί συνεπώς μάς 
έπέτρεψε τον προσδιορισμόν τοϋ ολικού 
μήκους τοϋ κτίσματος.

Ό βυζαντινός ναός, τοϋ οποίου ήδυ- 
νήθημεν οΰτω ν’ άποκαταστήσωμεν τήν 
κάτοψιν, έχει σχήμα τρικλίτου βασιλικής 
εξωτερικών διαστάσεων, άνευ τοϋ ημικυ
κλίου τής άψΐδος, 16,70 X 14,40 μ. Τά 
τρία κλίτη χωρίζονται μεταξύ των με έπι- 
μήκεις πεσσούς βαστάζοντας ασφαλώς 
τόξα (εϊκ. 2).

Ή κεντρική άψίς, ήμικυκλική κα'ι 
έξωθεν, έχει έσωτερικώς σχήμα σαφώς πε
ταλοειδές, τό όποιον όμως δεν επαναλαμ
βάνεται κα'ι εις τήν μόνην ορατήν σήμε
ρον μικράν άψΐδα τοϋ Διακονικού, ήμικυ- 
λινδρικήν κα'ι αυτήν έξωθεν.

Ώς προς τήν διάταξιν τοϋ νάρθη- 
κος, αί ύπάρχουσαι ενδείξεις είναι, διά 
τούς ανωτέρω έκτεθέντας λόγους, λίαν πε- 
νιχραί. Πάντως όμως νομίζω ότι ή μορφή 
του δεν θά ήτο ίσως πολύ διάφορος από 
εκείνην, τήν οποίαν τοϋ έδώκαμεν εις τήν 
ενταύθα παρατιθεμένην άποκατάστασιν 
τής κατόψεως τοϋ μνημείου (είκ. 2).

Έξωτερικώς ή βορεία κα'ι ή νοτία πλευρά φέρουν άνά τρεις έκάστη μικράς αντη
ρίδας. ’Ίσως νά ύπήρχον επίσης αντηρίδες κα'ι είς τήν μή έξερευνηθεϊσαν δυτικήν πλευ
ράν. Τήν σκέψιν, ότι αΰται έσχημάτιζον ϊσως είς τάς έξωτερικάς όψεις τής βασιλικής 
σειράν διακοσμητικών τυφλών τόξων φαίνεται μάλλον ν’ αποκλείουν καί ή κατ’ άνισα 
διαστήματα τοποθέτησίς των καί ή έλλειψις αντιστοιχίας μεταξύ τών είς τήν βορείαν 
καί τήν νοτίαν πλευράν ευρισκομένων. Νομίζω πιθανώτερον ότι σκοπός τών αντηρίδων 
τούτων είναι ή ένίσχυσις τών εξωτερικών τοίχων τής βασιλικής καί ή έξουδετέρωσις τών 
ωθήσεων τών άσκουμένων άπό τάς καμάρας, με τάς οποίας δύναται νά θεωρηθή βέ
βαιον ότι έστεγάζοντο καί τά τρία κλίτη καί ό νάρθηξ.

Πρόβλημα, διά τήν λύσιν τοϋ οποίου, εγώ τουλάχιστον, δεν δύναμαι νά έχω από
λυτον βεβαιότητα, παρουσιάζουν οί δύο μικροί τοίχοι, μήκους 0,85 μ. οί προσκεκολλη- 
μένοι καθέτως επί τής νοτίας εσωτερικής πλευράς τής βασιλικής καί άπέχοντες άλλήλων
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2,20 μ. Ή μόνη, κατά την γνώμην μου, κάπως πιθανή ερμηνεία είναι, ότι ούτοι άπετέ- 
λουν ίσως τούς πόδας τόξου (άρκοσολίου) στεγάζοντος τάφον, ένδεχομένως τον τάφον 
τοϋ είς την κτητορικήν έπιγραφήν, την όποιαν κατωτέρω θά έξετάσωμεν, άναφερομένου 
έπισκόπου ’Αναστασίου. Εις την ερμηνείαν αυτήν βοηθεΐ τό κάπως άνάλογον κα'ι εις τον

Είκ. 3. Γλυπτά αρχιτεκτονικά μέλη τής βυζαντινής βασιλικής.

11ον επίσης αιώνα άνήκον παράδειγμα τοϋ τάφου τοΰ κτήτορος πρωτοσπαθαρίου Χρι
στόφορου είς τον ναόν τής Παναγίας των Χαλκέων τής Θεσσαλονίκης1. Ή μόνη δια
φορά είναι ότι εκεί ή καμάρα (άρκοσόλιον) τοΰ τάφου ανοίγεται είς τό πάχος τοϋ τοί
χου με μικράν προεξοχήν τοϋ βάθους αύτοϋ είς τήν εξωτερικήν όψιν τοΰ μνημείου. Τήν 
ύπόθεσιν τέλος αυτήν περί τάφου ενισχύουν κάπως καί αί μεταξύ των τοίχων τοΰ 
σχηματιζομένου τετραγώνου διαστάσεις (2,20 X 0,85 μ.) συνήθεις είς μνημεία τοΰ 
11ου αίώνος®.

1 Βλ. Δ. Ευαγγελιδη, Ή Παναγία των Χαλκέων, 
Θεσσαλονίκη 1954, σ. 14 κ. εξ. καί είκ. 1, 2.

2 Αί διαστάσεις τοϋ τάφου είς τήν Παναγίαν των 
Χαλκέων είναι 2,34X1,15 μ. ΕυαγΓΕΛΙΔΗΣ, ένΰ’ άν. Οί 
τάφοι είς τήν εκκλησίαν των 'Ομολογητών παρά τούς

’Αμπελοκήπους ’Αθηνών έχουν διαστάσεις 2,00X0,80 μ. 
Βλ. Εύρετήριον των μεσαιωνικών μνημείων τής 'Ελλά
δος, τεϋχ. Γ': Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Μεσαιωνικά μνημεία τής 
πεδιάδος τών Άδηνών κ.λ.π., Άθήναι 1933, σ. 128, είκ. 
162.
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II

Ό γλυπτικός διάκοσμος τής βασιλικής ήτο αρκετά πλούσιος, όπως μάς επιτρέπουν 
να συναγάγωμεν τα διασωθέντα πολυάριθμα άρχιτεκτονικά μέλη, τά πλεΐστα των οποίων 
είναι, ως εϊπομεν, έντειχισμένα εις τον μεταγενέστερον μικρόν ναΐσκον.

Έκ τοΰ μαρμάρινου τέμπλου διεσώθησαν δύο σειρά! τμημάτων επιστυλίων με διά
φορον έκάστη διακόσμησιν. Τής μιας έξ αυτών τό διακοσμητικόν θέμα αποτελούν ελα
φρώς ανάγλυφα συνεχόμενα μικρά τόξα βαίνοντα έπι κιονίσκων. Εις έν τών τεμαχίων 
τοΰ επιστυλίου ή μεταξύ τών κιονίσκων και κάτωθεν έκάστου τόξου επιφάνεια πληρού- 
ται με ίσχυρώς σχηματοποιημένα φύλλα άκάνθου, με σταυρούς, αστέρας, κ. ά. έκτελέσεως 
όχι επιμελούς (είκ. 3 δ). Πρόκειται περ'ι διακοσμητικού θέματος συνηθεστάτου, τοΰ 
υπό τού StrzygowSki έπικλ,ηθέντος μικρασιατικού1. Εις τέσσαρα άλλα τεμάχια έκ τού

Είκ. 4. Τμήμα επιστυλίου τοΰ τέμπλου τής βυζαντινής βασιλικής.

αυτού επιστυλίου ή μεταξύ τών κιονίσκων και κάτωθεν τών μικρών τόξων επιφάνεια 
πληρούται με τά γράμματα τής κτητορικής επιγραφής, διά την οποίαν θά γίνη κατω
τέρω λόγος (είκ. 3β).

Εις την δευτέραν σειράν, άποτελουμένην άπό δύο τεμάχια επιστυλίου, τό διακο- 
σμητικόν θέμα είναι σειρά φύλλων ακάνθου, ίσχυρώς σχηματοποιημένης, εναλλασσό
μενων με υψηλά τρίφυλλα, τά όποια πλαισιώνουν κατά τό άνω μέρος τά φύλλα τής 
ακάνθου (είκ. 4). Ή εργασία εδώ είναι καλυτέρα και περισσότερον επιμελής παρά εις 
την προηγουμένην σειράν τών επιστυλίων.

Έκ τών θωρακίων τού τέμπλου προέρχονται ολίγα τεμάχια με τριπλήν ταινίαν, ή 
οποία σχηματίζει ρόμβους, περικλείοντας κύκλους, καθώς κα! έν τεμάχιον πληρούμενον 
με επάλληλα ημικύκλια υπό μορφήν φολίδων (είκ. 5). Άμφότερα τά διακοσμητικά αυτά 
θέματα είναι έκ τών συνηθεστέρων1 2.

Τέλος διεσώθη κα! εις τών κιόνων τού τέμπλου (είκ. 3αι-2 κα! είκ. 5). Οΰτος εύ- 
ρίσκετο εις τό δεξιόν, ως προς τον θεατήν, μέρος τής Ωραίας πύλης, όπως δεικνύει ή 
προς τό τετράπλευρον κάτω αυτού τμήμα συμφυής παραστάς, εις τήν οποίαν προσηρ-

1 J. Strzygowski εις τό περιοδ. Wiener Studien, ακέραια διασωζόμενα εις τον "Αγιον Μάρκον τής Βενε-
24, 1902, 443 κ. έξ. χίας καί εις τήν φιάλην τής Λαύρας τοΰ ‘Αγίου "Ορους.

2 Ιδέαν σαφή τής διακοσμήσεως τών θωρακίων τού- Βλ. Ο. Μ. Dalton Byzantine Art and Archaeology, 
των δίδουν προχείρως τά έκ τών αυτών περίπου χρόνων Oxford 1911, σ. 168-169, είκ. 97, 98 (αριστερά).
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μόζετο το βημόθυρον. Τό άνω μέρος τοϋ κίονος είναι, ώς συνήθως, οκτάπλευρον. Επί 
τής πρόσθιας πλευράς τοϋ κάτω τετράπλευρου αύτοΰ μέρους υπάρχει πλούσια γλυπτική 
διακόσμησις, λίαν δυστυχώς άποτετριμμένη. Αυτή άποτελεΐται από δυο έλισσομένους 
βλαστούς, οί όποιοι σχηματίζουν κύκλους πληρουμένους με άνθη (είκ. 6 A1 καί είκ. ο). 
Διακόσμησις επίσης υπάρχει καί επί τής συνεχομένης στενής πλευράς, τής έστραμμένης 
προς τό άνοιγμα τής Ωραίας πύλης. Ή στενή αυτή επιφάνεια κοσμείται μέ κυματοει- 
δώς βαίνοντα βλαστόν, από τον όποιον εκφύονται μικρά καρδιόσχημα φύλλα πληροΰντα 
τά εκατέρωθεν κενά (είκ. 3 A 2). Ή δι’ αναγλύφων διακόσμησις τής εξωτερικής πλευράς
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Είκ. 5. Τμήματα θωρακίων καί κιονίσκων έκ τοΰ τέμπλου τής βυζαντινής βασιλικής.

τοϋ τετραπλεύρου κάτω μέρους είς τούς κίονας, τούς υποβαστάζοντας τό έπιστύλιον 
τοΰ τέμπ?ιου, είναι λίαν συνήθης καί άφθονα είναι τά υπάρχοντα παραδείγματα. Συνή
θης επίσης είναι καί ή δι’ αναγλύφων διακόσμησις καί τής προς τά έξω επιφάνειας τής 
μικράς παραστάδος τής συμφυούς προς τό κάτω τετράπ?ιευρον μέρος τοΰ κίονος, είς τήν 
οποίαν προσηρμόζετο τό βημόθυρον1. Παράδειγμα όμως διακοσμήσεως τής συνεχομέ
νης στενής πλευράς τοΰ τετραπλεύρου κάτω μέρους τοΰ κίονος καί όχι τής συμφυούς 
μικράς παραστάδος, όπως είς τό εδώ έξεταζόμενον γλυπτόν, δεν είναι, είς εμέ τουλάχι
στον, γνωστόν.

"Εν ακόμη γλυπτόν αρχιτεκτονικόν μέ?Λς είναι ανάγκη ν’ άναφέρωμεν. Τούτο έχει 
χρησιμοποιηθή ώς ύπέρθυρον τής εισόδου είς τήν σημερινήν μικράν εκκλησίαν (είκ 6). 
Ή διακόσμησις του συνίσταται είς άρίστης έκτελέσεως πυκνόν ψαθωτόν πλέγμα, σχημα- 
τιζόμενον από διπλήν ταινίαν. Τό κόσμημα τούτο, τό όποιον εΰρίσκεται, αν καί όχι πολύ 
συχνά, καί είς άλλα σύγχρονα περίπου μνημεία2, περιβάλλεται υπό πλαισίου καί καλύ
πτει όλοκληρον την επιφάνειαν τής μιάς τών πλευρών τοΰ έπιμήκους τετραπλεύρου μαρ
μάρου, άφήνον μικρόν μόνον τμήμα γυμνόν είς τό κάτω μέρος. Τό άκόσμητον αυτό μι-

1 Βλ. προχείρως παραδείγματα εις τό Α.Β.Μ.Ε. τόμ. σ. 129 είκ. 9, τόμ. 6, 1948, σ. 220 είκ. 166 κ. α.
1, 1935, σ. 126-127 είκ. 1,2, σ. 192 είκ. 9, τόμ. 5,1939-40, 2 Βλ. π. χ. Α.Β.Μ.Ε. 5, 1939-40, σ. 11, είκ. 7.
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κρόν τμήμα, καθώς κα'ι ή δλη μορφή τοΰ μαρμάρου, μάς επιτρέπουν να παραδεχθώμεν 
δτι τδ γλυπτόν αυτό άπετέλει μέρος μιας των όρθιων πλευρών πλαισίου θύρας, μιας 
ασφαλώς τών εισόδων τής βασιλικής. Τον χαρακτηρισμόν άλ
λωστε αυτόν ενισχύουν ανάλογα παραδείγματα τών αυτών περί
που χρόνων1.

III

Ή κτητορική επιγραφή, είς την έξέτασιν τής όποιας έρχό- 
μεθα τώρα, είναι χαραγμένη, ώς εϊπομεν, είς τέσσαρας στίχους έπ'ι 
επιστυλίου τοΰ τέμπλου, διασωθέντος είς τέσσαρα τεμάχια, καί 
καταλαμβάνει τούς χώρους, τούς σχηματιζομένους από τούς κιο
νίσκους καί τα άνωθεν αυτών μικρά τόξα (είκ· 3 β).

Ή επιγραφή είναι από πολλοΰ γνωστή. ’Αντίγραφων ταύ- 
της, δχι πολύ πιστόν, εύρεν ό Α. Παπαδοπουλος- Κεραμευς είς 
τον ύπ’ άριθ. 32 κώδικα τοΰ Ζωγραφείου Κωνσταντινουπόλεως, 
αύτόγραφον τοΰ γνωστοΰ Σκοπελίτου μοναχού καί στιχουργοΰ 
τοΰ 18ου αίώνος Καισαρίου Δαπόντε1 2. Είς νεωτέρους χρόνους 
ή επιγραφή έχει δίς, αν δεν άπατώμαι, δημοσιευθή συγχρόνως 
υπό τοΰ Frederich 3 καί υπό τοΰ Γεωργαρα4. Άμφότεραι όμως 
αί δημοσιεύσεις είναι ελλιπείς, διότι δεν ήτο γνωστόν τότε τό 
νΰν εύρεθέν τέταρτον τμήμα τοΰ επιστυλίου, δπου αναγράφεται 
τό δνομα τοΰ αγίου, είς τον όποιον μετά τής Θεοτόκου καί τών 
δώδεκα αποστόλων ήτο αφιερωμένη ή εκκλησία. Ώς εκ τούτου 
ό Frederich (ένθ’ άν. 114) συνεπλήρωσε τήν επιγραφήν μέ τό 
δνομα τοΰ Αγίου Αθανασίου, διότι είς τον ιεράρχην τούτον 
είναι αφιερωμένοι αί τρεις παλαιότεραι έκκλησίαι τής Σκοπέλου.
Ό Γεωργαρας εξ άλλου (ένθ’ άν. 26) συνεπλήρωσε μέ τό δνομα 
τοΰ Αγίου Σπυρίδωνος, βασιζόμενος είς παλαιόν σημείωμα επί Είκ. 6. Τμήμα μαρμάρινου 

τοΰ παραφύλλου Νομοκάνονος, συμφώνως προς τό όποιον «ό επί- πλαισίου θυρας.

1 Βλ. π· χ. ΑΒ.Μ.Ε. ένθ’ άν. σ. 97, είκ. 44.
2 Έδημοσιεύθη υπό Α. ΠαπαδΟΠΟΥΛΟΥ-Κεραμεως 

εν Β. Ζ. 19, 1910, 94. Ταύιην παραθέτομεν ενταύθα κα
τά τήν ανωτέρω δημοσίευσιν : «Αυτά τά γράμματα είναι 
γραμμένα είς έ'να μάρμαρον τον ιερόν βήματος τής αγίας τρα-

πέζης τής Παναγίας τής παλαιάς επισκοπής: * 3Ανεκαινίοθη 
εκ βάθρων ό θειος οντος και πάνσεπτος ναός τής νπεραγίας 

δεσποίνης ημών Θεοτόκον και τών πανευφήμων δώδεκα κο
ρυφαίων ’Αποστόλων άμα τφ επισκοπώ τής ίεράς επισκοπής 
νήσου Σκοπέλων εκ πόθου υπέρ μνήμης και άφέσεως εκου

σίων τε καί ακουσίων αμαρτημάτων μητρος και πατρός (και 
το εξής ήτο διεφθαρμένον) εκτον έτος επί βασιλείας Νικη
φόρου {τον Βοτανιάτον)’». Τήν επιγραφήν αναφέρει ό Δα- 
πόντες καί είς τό στιχούργημά του "Ανθος χαρίτων. Οι 
σχετικοί στίχοι, τούς οποίους παραθέτει από τήν έκδοσιν
Ε. Legrand καί ό Παπαδοπουλος - Κεραμευς (ένθ’

άν. 94 κ. έξ.) έχουσιν ώς εξής :
37 Δεν ήτο τούτος (ό Ρηγινος) μονάχος άγιος Σκοπελίτης' 

είναι και 3Αναστάσιος, καί τούτος συντοπίτης 
και παλαιός επίσκοπος τής νήσου τής ιδίας, 
ετι δε καί θαυματουργός μετά επωνυμίας, 
καθώς είς ενα μάρμαρο τραπέζης τής αγίας 
τής παλαιάς επισκοπής φαίνεται εκκλησίας.

ΗΙτονε τρισυπόστατη τότε ή εκκλησία, 
δπόταν ή ρωμαϊκή έζοϋσε βασιλεία, 

καί έτιμάτο είς αυτήν πρώτα ή Παναγία' 
τών 3 Αποστόλων δεύτερον ή δωδεκάς ή θεία, 
καί τρίτον ό θαυματουργός επίσκοπος Σκοπέλων 
άγιος 3Αναστάσιος καί πρέσβνς θεώ πέλων,

3 Έν Athenische Mitteilungen, 31, 1906, 114. Του 
ύπεδείχθη υπό τοΰ Ν. Γεωργαρα. Πρβ. σ. 113, σημ. 3.

4 Είς τήν Επετηρίδα τοΰ Παρνασσού, 9, 1906, 25.
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σκοπος ’Αναστάσιος έκτισε τον "Αγιον Σπυρίδωνα, τούς 'Αγίους ’Αποστόλους και την 
Επισκοπήν έπ'ι Νικηφόρου Βοτανειάτου».

Μετά την άνεΰρεσιν όμως και τοΰ τετάρτου τεμαχίου τοΰ επιστυλίου κατά τάς υπό 
τοΰ κ. Δημητριάδου γενομένας εκεί εκκαθαριστικός εργασίας, άμψότεραι αί συμπληρώ
σεις άπεδείχθησαν ανεπιτυχείς.

’Ήδη ή επιγραφή είναι πλήρης καί έχει, κατά τήν ύπ’ έμοΰ γενομένην άνάγνωσιν, 
ως εξής:

f Ανεκαινίσθη έκ βάθρων δ θείος οΰτος κ [αί πάνσεπ] τος ναός έπ όνομα [τι] τής 
ύπεραγίας δεσποίν [ης] | ημών Θ(εοτό)κον συν χοϊς πανευφήμοις δώδεκα κορυφαίοις άπο- 
ατόλοις άμα τω έν \\\εράρχαις π(ατ)ρ(ι) [ή]φών και 'θαυματουργώ Νικολάω έπ'ι Αναστασίου 
τοΰ επισκόπου τής πα\ρούσης νήσου Σκοπέλλων έκ πόθου υπέρ μνήμης και άφέσεως εκου
σίων τε και \ό\κουσίων ά[μαο]τημάτων. Μη(νι) Άπριλ(ίω) ινδ(ικτιώνος) Α τοΰ , 7ΦΙΓΓ 
έτους έπι βασιλείας Νικηφόρου | τοΰ Βοτανηάτου J. (6586 άπό κτίσεως κόσμου = 
1078 μ. X).

Ή βασιλική συνεπώς, τής οποίας έσώθησαν τά θεμέλια καί μέρος τοΰ γλυπτικού 
της διακόσμου, είναι κτίσμα τοΰ έτους 1078, άνεγερθέν με τήν φροντίδα, ίσως δε καί 
μέ έξοδα τοΰ επισκόπου Σκοπέλου ’Αναστασίου έπί των ήμερων τοΰ αύτοκράτορος Νι
κηφόρου τοΰ Βοτανειάτου.

IV·

"Αν ή αρχή τής επιγραφής «Ανεκαινίσθη έκ βάθρων» δεν είναι άπλοΰν σχήμα 
λόγου, καί τοΰτο δεν μοΰ φαίνεται πολύ πιθανόν, τότε πρέπει νά παραδεχθώμεν ότι ό 
επίσκοπος ’Αναστάσιος άνήγειρε τήν εκκλησίαν εις τήν θέσιν παλαιοτέρου εκεί ύπάρ- 
χοντος επισκοπικού ναού, έρειπωθέντος άγνωστον πότε καί υπό ποιας περιστάσεις. Τοΰ 
παλ,αιοτέρου τούτου ναού ούδέν, άν δεν άπατώμαι, αρχιτεκτονικόν λείψανον διασώζεται 
σήμερον1.

Εις τήν δυτικήν όμως πρόσοψιν τής σημερινής μικρός εκκλησίας είναι τοποθετη- 
μένον λίαν επιμελούς εργασίας παλαιοχριστιανικόν κιονόκρανον μορφής ανεστραμμένης 
κολοΰρου πυραμίδος (είκ. 7). Εις τήν κυρίαν όψιν του υπάρχει σταυρός έπικαθήμένος εις 
τήν ρίζαν δύο ήμιφΰλλων ακάνθου, τά όποια τον πλαισιώνουν. Μικροί βλαστοί φύονται 
άπό τήν κάτω κεραίαν τοΰ σταυροΰ, ενώ κέρατα Άμαλθείας μέ μικρά εξ αυτών έξερχό- 
μενα τρίφυλλ,α πληροΰσι τάς γωνίας, τάς σχηματιζομένας άπό τήν άνω καί άπό τάς ορι
ζόντιας κεραίας. Αι πλαγιαι πλευραί τοΰ κιονοκράνου φέρουν διακόσμησιν άποτελουμέ- 
νην έκ βλαστοΰ κατακορυφου, ευρισκομένου είς τό μέσον, άπό τοΰ οποίου φύονται δύο 
έλισσομενοι κλάδοι, ένώ σταφυλαί καί φύλλα, έξ αυτών φυόμενα, πληροΰσι τά κενά. Αί 
άκμαί τέλος τής πυραμίδος κοσμούνται μέ κώνους πίτυος.

Το κιονοκρανον αύτο είναι τύπου όχι πολύ συνήθους. Μορφής κάπως παρεμφε-

1 Ό κ. Ί. Δημητριάδης μέ πληροφορεί, δτι άνατολι- 
κώς τής άψΐδος τής βασιλικής υπάρχει παλαιός τοίχος, 
χρησιμοποιηθείς διά τήν άντιστήριξιν των χωμάτων ό 
όποιος είναι πιθανώς λείψανον τοΰ τυχόν προϋπάρξαντος

έκεϊ παλαιοχριστιανικού ναού. Πάντως ούδέν δύναται νά 
λεχθή μετ’ ασφαλείας, αν δέν γίνη είς τό μέρος εκείνο 
σκαφική έρευνα.
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ρους είναι εκείνο, τό όποιον άνεΰρεν ό Kautsch είς τουρκικόν νεκροταφεΐον τής Νίκαιας 
εις την Μ. ’Ασίαν1 · Ή σχέσις έγκειται 
κυρίως είς τούς κώνους τής πίτυος, τούς 
κοσμοϋντας τάς γωνίας. Τον σταυρόν όμως, 
τον ευρισκόμενον είς την κυρίαν όψιν τού 
ήμετέρου κιονόκρανου, έχει αντικαταστή
σει είς τό κιονόκρανον τής Νίκαιας κάν
θαρος, από τον όποιον εξέρχονται βλα
στοί άπολήγοντες είς ήμίφυλλα άκανθου 
λίαν σχηματοποιημένης. Είναι φανερόν, 
όπως άλλωστε δεικνύει καί ή αμελής ερ
γασία του, ότι τό κιονόκρανον τούτο απο
τελεί μορφήν περαιτέρω έξελίξεως, άλλα 
καί παρανοήσεως τού τύπου, τού άντιπρο- 
σωπευομένου άπό τό κιονόκρανον τής 
Σκοπέλου, τό όποιον δύναται με πολλήν 
πιθανότητα να θεωρηθή παλαιότερον άπό 
τό τής Νίκαιας. Τά ήμίφυλλα τής άκαν
θου, τα πλαισιοΰντα τούς είς τάς γωνίας 
κώνους πίτυος, εύρίσκομεν περισσότερον 
παρεμφερή είς μικρόν κιονόκρανον άπο- 
κείμενον είς τον "Αγιον Γεώργιον τής Θεσ
σαλονίκης1 2, τό όποιον ό Kautsch τοπο
θετεί είς τον 6ον ή είς τάς άρχάς τού 7ου 
αίώνος, ό δέ κ. Σωτήριου με μεγαλυτέ- 
ραν πιθανότητα είς τον 8ονή τον 90ν. Ή 
διακόσμησις εξ άλλου των πλαγίων πλευ
ρών τού κιονόκρανου τής Σκοπέλου σχε
τίζεται προς έν των κιονόκρανων τού 
'Αγίου Μάρκου τής Βενετίας, είς τό όποιον, 
πλήν των ελίκων πού περιβάλλουν φύλλα 
άμπέλου, εύρίσκομεν καί τά κέρατα τής 
Άμαλθείας3. Τούτο φαίνεται άναγόμε- 
νον είς τον 6ον πιθανώτατα αιώνα.

’Από τάς συγκρίσεις αύτάς προκύ
πτει τό λίαν, ώς νομίζω, πιθανόν συμπέ
ρασμα, ότι τό άπασχολούν ημάς κιονόκρα- 
νον τής Σκοπέλου θά ήδύνατο νά τοπο- Είκ. 7. Παλαιοχριστιανικόν κιονόκρανον.

1 Βλ. R. Kautzsch, Kapitellstudien, Berlin-Leip- ριου είςτήν Ε.Ε.Β.Σ. 11, 1935, σ. 454, είκ. 6 καί σ. 453.
zig 1935, πίν. 43, άριθ. 724 κα'ι σ. 208. 3 Βλ. Ο. Wulff, Altchristliche und byzantini-

2 Kautzsch, ε.ά.πίν.43, άρ. 722 καί σ. 208. Γ. Σωτη· sche Kunst, I, σ. 275, είκ. 260.
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θετηθή εις τά μέσα ή εις τό τρίτον τέταρτον τοΰ 6ου αίώνος. Ή δλη του έξ άλλου εργα
σία δεικνύει δτι πρόκειται περί επαρχιακής άπομιμήσεως καλοϋ προτύπου τής Πρω- 
τευοΰσης, τοΰ όμοιου δμως δεν εύρέθη ακόμη, καθ’ δσον τουλάχιστον γνωρίζω, πα
ράδειγμα.

Προέρχεται τό περιγραφέν κιονόκρανον από τον προ τής άνεγέρσεως τής βασιλι
κής υπό τοΰ επισκόπου ’Αναστασίου υπάρχοντα τυχόν εκεί παλαιοχριστιανικόν ναόν; 
Τοΰτο δεν θά ήδΰνατο ίσως να θεωρηθή εντελώς άπίθανον, οπότε πρέπει να παραδε- 
χθώμεν δτι δ παλαιοχριστιανικός εκείνος ναός θά ήτο, άν τουλάχιστον κρίνωμεν άπό τό 
διασωθέν κιονόκρανον, λίαν πολυτελής και μεγάλων ίσως διαστάσεων.

Την εικασίαν περί ύπάρξεως εις την περιοχήν εκείνην παλαιοχριστιανικού κτίσμα- 
τος ενισχύουν ακόμη καί τά ευρισκόμενα εκεί επιθήματα καί οί πολυάριθμοι κορμοί 
κιόνων (είκ. 10). Δεδομένου δτι ή υπό τοΰ επισκόπου ’Αναστασίου άνεγερθεΐσα βα
σιλική δεν είχε κίονας, πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι οί σήμερον εκεί σωζόμενοι, δπως 
καί τά επιθήματα, ανήκουν εις παλαιοχριστιανικόν οικοδόμημα, τό όποιον ή βασιλική 
αΰτη διεδέχθη.

Τέλος εύρέθη κατά τήν γενομένην μικράν σκαφικήν έρευναν καί τμήμα μαρμάρου 
έλαψρώς καμπύλον (μήκ. 1,36, πλάτ. 0,37, πάχ. 0,15 μ.) φέρον επί τής μιας όψεως δύο τε
τραγώνους εκβαθύνσεις προς υποδοχήν μικρών κιονοκράνων ή βάσεων κιόνων (είκ. 3γ). 
Ή σκέψις, δτι τό μάρμαρον τοΰτο προέρχεται άπό τό σύνθρονον τής βασιλικής δεν νομίζω 
δτι θά ήδύνατο νά θεωρηθή πιθανή, λόγω ακριβώς τών εκβαθύνσεων, αί δποϊαι προϋ
ποθέτουν κίονας μή δικαιολογουμένους, άν δεν άπατώμαι, εις τάς βαθμίδας σύνθρονού, 
’Αν έχη τις ύπ’ όψει τά δμοια καμπύλα επιστύλια με δμοίας εκβαθύνσεις διά τήν υπο
δοχήν κιονοκράνων, τά εύρεθέντα είς τήν Άκρόπολιν τών ’Αθηνών καί άποκείμενα τώρα 
είς τό Βυζαντινόν Μουσεϊον, διά τά όποια υπάρχει ή λίαν πιθανή γνώμη δτι προέρχον
ται άπό τήν Φιάλην τοΰ χριστιανικοΰ Παρθενώνος 1, θά ήδύνατο νά καταλήξη είς τήν 
δχι εντελώς άπίθανον ύπόΟεσιν δτι όμοιας προε?ιεύσεως είναι καί τό απασχολούν ημάς 
καμπύλον μάρμαρον. Τοΰτο δηλαδή είναι δυνατόν νά προέρχεται άπό τήν βάσιν τής 
Φιάλης τοΰ πα?ιαιοχριστιανικοΰ ναοΰ.

Μεταξύ τών χωμάτων γύρω άπό τήν βασιλικήν τοΰ Αναστασίου εύρέθησαν καί 
δύο ιωνικά κιονόκρανα λίαν άμελοΰς έργασίας, καθώς καί ολίγα άσήμαντα θραύσματα 
άρχαίων άγαλμάτων. Επίσης είς τούς τοίχους τής σημερινής μικράς εκκλησίας έχουν 
χρησιμοποιηθή ως οικοδομικόν υλικόν μάρμαρα έξ άρχαίου κτηρίου, τό δέ άνωτέρω πε- 
ριγραφέν παλαιοχριστιανικόν κιονόκρανον είναι στερεωμένον επί τοΰ κάτω τμήματος 
τής βάσεως άρχαίου περιρραντηρίου2. Τά μάρμαρα ταΰτα προέρχονται άναμφιβόλως

1 Βλ. Εύρετήριον τών μεσαιωνικών μνημείων τής 
Ελλάδος. Τεύχος Αλ Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Πολιτική καί έκκλη- 
σιαστική Ιστορία τών ‘Αθηνών κ·λ.π·, Άθήναι 1927, 42 
Φωτογραφία τής κάτω επιφάνειας ενός τών τεμαχίων 
μέ έκβάθυνσιν πρός υποδοχήν κιονοκράνου είς τά Πρα
κτικά τής Χριστιανικής ‘Αρχαιολογικής Εταιρείας τοΰ 
έτους 1932, περίοδ. Γ', τόμ. Α', Άθήναι 1933 (=By- 
zant· - neugriechische Jahrbucher), σ. 23, είκ. 3.

2 Έξ επιστολής τοΰ κ. Δημητριάδου πληροφορούμαι 
ϋτι μεταξύ τών χωμάτων κατά τήν γενομένην έκκαθά- 
ρισιν τοΰ χώρου εύρέθη ή εξής άρχαία επιτύμβιος επι
γραφή :

ΠΡΟΜΑΧΟ 
ΡΟΔΙΟΣ 

• 6ΥΚΩΝ
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από άρχαΐον ιερόν και από νεκροταφεϊον εκεί γΰρω άλλοτε υπάρχοντα. Τό άρχαϊον αυ
τό ιερόν διεδέχθη πιθανότατα, δπως τοΰτο είναι λίαν σύνηθες, παλαιοχριστιανικός ναός, 
άπό τον όποιον προέρχεται τό περιγραφέν κιονόκρανον, τα επιθήματα, οί κίονες κ.λ.π. 
τούτον δέη κατά τό 1078 άνεγερθεϊσα υπό τοΰ επισκόπου ’Αναστασίου βασιλική.

V.

Ή βασιλική τοΰ επισκόπου ’Αναστασίου με τα τρία κλίτη, τα χωριζόμενα υπό έπι- 
μήκων πεσσών και στεγαζόμενα πιθανότατα με ή μικυλινδρικάς καμάρας, ανήκει εις αρ
χαϊκόν άνατολίζοντα τύπον οικοδομήματος, τοΰ οποίου παραδείγματα των αυτών περί
που χρόνων σώζονται κα'ι άλλα εις τα Βαλκάνια καί εις την Ελλάδα \ "Εν τών συγγε
νέστερων όμως μνημείων, ως προς την γενικήν διάταξιν, είναι άναμφιβόλως ό ναός τής 
Επισκοπής είς τήν Σκΰρον, άνεγερθείς, συμφώνως προς τήν σωζομένην , επιγραφήν, 
κατά τό 8951 2. Με τούτον ομοιάζει ή βασιλική τής Σκοπέλου ακόμη καί ως προς τον 
περιορισμόν τοΰ μήκους της, έξ αιτίας τοΰ οποίου ή κάτοψις δίδει μάλλον τήν έντΰπω- 
σιν σταυροειδούς ναοΰ μετά τροΰλλου. Ή έντΰπωσις αύτή είναι περισσότερον ασφαλώς 
αισθητή είς τήν Επισκοπήν τής Σκύρου, διά τήν οποίαν ό Millet, έ'χων ΰπ’ όψει του 
καί τήν μεγάλην άπόστασιν μεταξύ τοΰ ζεύγους τών προ τοΰ Ίεροΰ πεσσών καί τοΰ 
ζεύγους τών προς δυσμάς3, παρετήρησε λίαν εύστόχως, ότι «αν αί καμάραι είχον έξα- 
φανισθή... θά ένόμιζε κανείς ότι ευρίσκει είς τήν κάτοψιν τάς αναλογίας σταυροειδούς 
ναοΰ μετά τρούλλου4». Είς τήν βασιλικήν τής Σκοπέλου, νεωτέραν κατά εκατόν όγδο- 
ήκοντα τρία όλα έτη άπό τήν βασιλικήν τής Σκύρου, παρατηρεΐται ουσιώδης έξέλιξις, 
ιδίως ώς προς τά μεταξύ τών πεσσών διαστήματα, τά όποια είναι εντελώς μεταξύ των 
ίσα. Είς τήν έξέλιξιν αύτήν συνετέλεσαν ίσως αί ξυλόστεγοι βυζαντινοί βασιλικοί τοΰ 
10ου καί τοΰ 11ου αίώνος, όπως ή τοΰ 'Αγίου ’Αχίλλειου είς τήν ομώνυμον νησίδα τής 
λίμνης τής Πρέσπας5, τής Μεσημβρίας επί τοΰ Εύξείνου6, τών Σερβίων7 κ.ά.

"Οτι τά τρία κλίτη καί ό νάρθηξ τής βασιλικής τής Σκοπέλου έστεγάζοντο, όπως

1 Διάτα οικοδομήματα τοΰ τύπου τούτου βλ. Α. ΞΥΓ- 

ΓΟΠΟΥΛΟΥ, Τά μνημεία τών Σερβίων, Άθήναι 1957> 
46 κ. έξ. Πρόσθες καί τόν λίαν συγγενή τών ιδίων περί
που χρόνων τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου είς τήν ’Απι
διάν Λακωνίας : Α. Ορλανδος είς τήν Ε.Ε.Β.Σ. 4, 1927, 
σ. 347, είκ. 10.

2 R. Μ. Dawkins έν B.S.A. 11, 1904/5, σ. 76, είκ. 2. 
Έκ τούτου καί είς τό άρθρον τής Κας Μ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

είς τήν Α.Ε. 1931, σ. 139, είκ. 16. Frederick έν Α.Μ. 
31, 1906, σ. 262, είκ 6. Αί δύο κατόψεις παρουσιάζουν 
είς τάς λεπτομέρειας μερικάς διαφοράς. Δέν δύναμαι νά 
γνωρίζω ποία είναι ή ακριβέστερα.

3 Δέν αποκλείεται ή βασιλική τής Σκύρου νά έχη ύπο-
στή μεταβολάς ώς πρός τήν στέγασιν, νά έφερε δηλαδή
άρχικώς τροΰλλον. Ώς ναόν σταυροειδή έγγεγραμμένον
μετά τρούλλου χαρακτηρίζει τό μνημεΐον ό κ. Α. Ορ- 

ΛΑΝΔΟΣ, Ή ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική τής
μεσογειακής λεκάνης, II, Άθήναι 1954, 493. Ή διάτα- 
ξις όμως τών εκατέρωθεν τοΰ κεντρικοΰ τετραγώνου 
δύο καμαρών, βόρειας καί νοτίας, όπως σημειοΰνται

αΰται είς τήν κάτοψιν τοΰ Dawkins, δυσχεραίνει κά
πως τόν χαρακτηρισμόν τοΰ μνημείου ώς ναοΰ σταυρο- 
ειδοΰς εγγεγραμμένου, όπως τουλάχιστον έχει τοΰτο σή
μερον. Αί δύο δηλαδή αύταί καμάραι, βορεία καί νοτία, 
εκατέρωθεν τοΰ κεντρικοΰ τετραγώνου, επί τοΰ οποίου 
υποτίθεται ότι έβαινεν ό τροΰλλος, έχουν κατεύθυνσιν 
παράλληλον πρός τάς εξωτερικός πλευράς τοΰ ναοΰ καί 
όχι κάθετον, όπως θά ήτο φυσικόν, αν αΰται άπετέλουν 
τάς πρός Β. καί Ν. κεραίας τοΰ εγγεγραμμένου σταυ- 
ροΰ. Δέν αποκλείεται όμως νά πρόκειται περί μεταγε- 
νεστέρας τυχόν διαρρυθμίσεως. 'Οπωσδήποτε τό σπου- 
δαΐον τοΰτο μνημεΐον τής Σκύρου είναι άξιον λεπτομε
ρούς μελέτης.

4 Ο. Millet, L’ ecole grecque dans Γ archite
cture byzantine, Paris 1916, 43.

5 Δελτίον (Ίζβέστια) τοΰ Ρωσικοΰ Άρχαιολογ. ’Ινστι
τούτου Κωνσταντινουπόλεως, 4, 1899, σ. 48, είκ. 11.

6 G. Mieeet, L' ecole grecque, σ. 19, είκ. 4.
7 ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ, Τά μνημεία τών Σερβίων, σ. 27, 

είκ. 4.
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καί εις την βασιλικήν τής Σκύρου, μέ καμάρας, έγώ τουλάχιστον τό θεωρώ πιθανώτα- 
τον. Παραμένει δμως τό πρόβλημα, άν τό μεσαΐον κλίτος ύψούτο περισσότερον των 
πλαγίων ή άν αί καμάραι κα'ι των τριών κλιτών εύρίσκοντο κάτω από την ιδίαν σαμα- 
ρωτήν στέγην. Ώς προς τό ζήτημα τούτο θά ήδΰνατο να μάς διαφώτιση ή παρεμφε
ρούς, ως εΐδομεν, τύπου ’Επισκοπή τής Σκύρου. Δυστυχώς όμως τού μνημείου τούτου, 
καθ’ όσον γνωρίζω, ούτε άποι^ις ούτε τομή έχουν δημοσιευθή, αί δέ περιγραφαί και τού 
Frederich κα'ι τού Dawkins δεν είναι επί τού προκειμένου πολύ σαφείς. Άπ’αΰτάς εξά
γεται μόνον ότι τό κεντρικόν τμήμα τής καμάρας τού μεσαίου κλιτούς είναι ύψηλότερον 
τών κατά τάς γωνίας τών πλαγίων κλιτών \ Κάποιαν ενδειξιν μάς παρέχει επί τού προκει
μένου ή παρατήρησις τού Dawkins (ένθ’άν. 77 κ.έξ.), ότι ή βασιλική τής Σκύρου ομοιά
ζει μέ τήν βασιλικήν τού Πρωτάτου εις τάς Καρυάς τού 'Αγίου Όρους, διά τήν όποιαν 
εκφράζει τήν εικασίαν ότι ή σήμερον ύπάρχουσα ξυλίνη στέγη αντικατέστησε τήν αρχι
κήν καμάραν, καταστραφεισαν μετά τού άνω μέρους τών τοίχων κατά τήν πυρκαϊάν τού 
13ου αίώνος. Πράγματι, κατά τάς εργασίας τών τελευταίων ετών, τάς γενομένας εις τό 
Πρωτάτον υπό τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως τού Υπουργείου Παιδείας, ή εικασία 
τού Dawkins άπεδείχθη ακριβής, διότι άνευρέθη ή γένεσις τής καμάρας τής καλυπτού- 
σης τό μεσαΐον κλίτος προ τής πυρκαϊάς τού 13ου αίώνος. ”Αν λοιπόν παραδεχθώμεν 
τήν υπό τού Dawkins παρατηρηθεΐσαν ομοιότητα, ώς προς τον τρόπον στεγάσεως, με
ταξύ τού Πρωτάτου, όπου τό μεσαΐον κλίτος ΰψούται άνω τών πλαγίων καί φέρει πα
ράθυρα2, καί τής βασιλικής τής Σκύρου, θά πρέπη νά παραδεχθώμεν ότι καί εϊς τήν 
τελευταίαν συνέβαινε τό αυτό.

Κατά τον 11ον αιώνα, είς τον όποιον ανήκει ή βασιλική τής Σκοπέλου, εύρίσκομεν 
άμφοτέρους τούς τρόπους στεγάσεως μέ καμάρας. Καί τάς τρεις δηλαδή καμάρας υπό 
τήν αυτήν σαμαρωτήν στέγην καί τήν καμάραν τού μεσαίου κλιτούς ύψηλοτέραν μέ 
ιδίαν δι’ έκαστον τών κλιτών στέγην. Ούτω είς τήν εκκλησίαν τής Ζαραφώνας τής Λα
κωνίας ή διά κοινής στέγης κάλυψις τών καμαρών τών τριών κλιτών εύρίσκεται πλη- 
σιέστερον προς τά εκ Μικράς ’Ασίας έλθόντα πρότυπα3. Είς τον ναόν όμως τής Κοι
μήσεως τής Θεοτόκου τής ’Απιδιάς, επίσης είς τήν Λακωνίαν4, καθώς καί είς όλίγας 
εκκλησίας τής Κρήτης5, τό μεσαΐον κλίτος υπερέχει τών πλαγίων αλλά χωρίς νά φέρη 
παράθυρα. Ή ΰπερύψωσις αυτή τού μεσαίου κλιτούς είς τον ναόν τής ’Απιδιάς καί είς 
τά εκ Κρήτης παραδείγματα οφείλεται αναμφίβολος είς τήν έπίδρασιν τών συγχρόνων 
ξυλοστέγων βασιλικών, έπίδρασιν, τήν όποιαν εύρίσκομεν καταφανεστέραν είς τάς τρεις 
μικράς βασιλικός τής Καστοριάς, τούς 'Αγίους ’Αναργύρους δηλαδή, τον Ταξιάρχην καί 
τον "Αγιον Στέφανον6, είς τάς όποιας οί ύπερέχοντες τοίχοι τού μεσαίου κλιτούς φέ
ρουν καί παράθυρα.

Ποιον εκ τών συστημάτων αυτών είχε χρησιμοποιηθή είς τήν στέγασιν τής

1 Dawkins, ενθ’ άν. 76. Frederich, εν·»’ άν. 261. 5 G. Geroea, Monument! veneti nell’ isola di

Μ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ένθ’ άν. 139 κ. έξ. Greta, II Venezia 1908, σ. 186 κ. έξ. είκ. 127 - 129,
2 Βλ. προχείρως τάς άπεικονίσεις έν F. DO EGER, 131-132, 161, 168.

Monchsland Athos, Miinclien 1943, σ. 109. 6 Βλ. Α.Β.Μ.Ε. 4, 1938, σ. 12 είκ. 4, σ. 63 είκ. 43,
3 Α. Ορλανδος είς τήν Ε.Ε.Β.Σ. 4,1927, σ. 342, είκ 1. σ. 108 είκ. 74. Πρβ. καί Μιεεετ, ενθ’ άν. σ. 24 κ έξ!
4 Αυτόθι, σ. 347, είκ. 10. είκ. 6 -12.
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βασιλικής τής Σκοπέλου δεν δυνάμεθα πλέον σήμερον νά γνωρίζωμεν.
Την σχέσιν τής βασιλικής τής Σκοπέλου προς μικρασιατικά κα'ι μάλιστα καππαδο- 

κικά πρότυπα καθιστά περισσότερον καταφανή ή πεταλοειδής μορφή τής κεντρικής άψΐ- 
δος. Τό πεταλοειδές αυτό σχήμα είς τήν κάτοψιν τής κόγχης είναι έξαιρετικώς σπάνιον 
εις τά μνημεία τής Ελλάδος τά μέχρι τοϋδε τουλάχιστον δημοσιευμένα, μεταξύ των 
οποίων εν μόνον παράδειγμα μοΰ είναι γνωστόν είς εκκλησίαν τής Κρήτης1, άλλα καί 
αυτό όχι απολύτως ασφαλές. Είναι εκτός αμφιβολίας, νομίζω, ότι θά υπάρχουν καί άλλα 
παραδείγματα μεταξύ τών μνημείων τής Ελλάδος, αλλά ταΰτα ή δεν έχουν ακόμη δη- 
μοσιευθή ή πιθανόν οί σχεδιασταί τών δημοσιευμένων ναών νά μή έπρόσεξαν τήν λε
πτομέρειαν αυτήν.

Τήν πεταλοειδή διαμόρφωσιν τών αψίδων συναντώμεν σχεδόν κατά κανόνα είς τά 
μνημεία τής Μικράς ’Ασίας. ’Ιδιαιτέρως δε πυκνά είναι τά παραδείγματα είς τήν Καπ
παδοκίαν, όπου εΰρίσκομεν τήν πεταλοειδή αψίδα όχι μόνον είς τούς εντός τών βράχων 
λαξευμένους μικρούς ναούς τών εκεί μοναχικών συνοικισμών1 2, αλλά καί είς τάς μεγά- 
λας καί συχνά πολυτελείς εκκλησίας, τάς κτισμένας είς τήν περιοχήν εκείνην3. ’Άφθονα 
είναι επίσης τά παραδείγματα καί είς τήν προς τήν Καππαδοκίαν γειτνιάζουσαν περιο
χήν τής Λυκαονίας, τήν γνωστήν με τό όνομα Μπίν - μπίρ κιλισέ (Χίλιαι καί μία εκ
κλησία ι) 4.

Συχνότερον κάπως από τήν κάτοψιν τών αψίδων ανευρίσκεται τό πεταλοειδές τό- 
ξον είς τάς έκκλησίας τής Ελλάδος τής περιόδου 1000- 1200 είς τά ανοίγματα τών 
θυρών καί τών παραθύρων5. Τήν πεταλοειδή αυτήν μορφήν ό κ· Ορλανδος συνεδύασε 
προς τήν κατά τούς ίδιους χρόνους παρατηρουμένην έπίδρασιν τής αραβικής τέχνης είς 
τήν διακόσμησιν τών μνημείων τής Ελλάδος6. Τό γεγονός όμως ότι τήν ιδίαν πετα
λοειδή μορφήν έχουν όχι μόνον αί κατόψεις, αλλά καί τά τοξωτά ανοίγματα είς τάς 
έκκλησίας τής Καππαδοκίας7, θά ήδύνατο ίσως νά όδηγήση είς τήν ύπόθεσιν, ότι ή 
πεταλοειδής μορφή είς τά ανοίγματα τών έκκλησιών τής Ελλάδος πιθανόν νά οφείλε
ται επίσης είς εκ τής Καππαδοκίας επιδράσεις, νά έχη δηλαδή τήν αυτήν πηγήν, τήν 
οποίαν καί ή πεταλόμορψος κάτοψις τής άψΐδος, όπως τήν βλέπομεν είς τήν βασιλικήν 
τής Σκοπέλου.

Ή διαπίστωσις αυτή τής έπιδράσεως τής Μικράς ’Ασίας καί είδικώτερον τής Καπ
παδοκίας είς τήν βασιλικήν τής Σκοπέλου, έπιδράσεως όφειλομένης πιθανώτατα είς μο
ναχούς έλθόντας από τά πολυπληθή έκεϊ ασκητήρια, δέν είναι τίποτε τό νέον. Ή έπί- 
δρασις αΰτή έχει ήδη παρατηρηθή καί είς τήν αρχιτεκτονικήν, όπως καί είς τήν εικονο
γραφίαν τών τοιχογραφιών καί τής βορείου Ελλάδος καί τών Βαλκανίων γενικώτερον8.

1 Geroxa, ενθ’ άν. σ. 239, είκ· 278.

2 Βλ. G. de Jerphanion, Les eglises rupestres de 
Cappadoce, Ιον λεύκωμα, πίν. 27, 28, 43, 61. 2ov λεύκ. 
πίν. 95, 136. 3ov λεύκ. πίν. 149, 160, 165, 181, 195.

3 Η. Rott, Kleinasiatische Denkmaler, Leipzig 
1908, είκ. 30, 48, 54, 60, 66, 98.

4 Βλ. J. Strzygowski, Kleinasien, ein Neuland
der Kunstgeschichte, Leipzig 1903, είκ. 9, 13, 22, 48

55, 58, 77, Πρβ. καί σ. 29 κ. Ιξ.
5 Α. Ορλανδος είς τήν Ε.Ε.Β.Σ. 11,1935, 411 κ. εξ.

6 "Ενθ’ άν. 414 κ. εξ.

7 Jerphanion, ενθ’ άν. Ιον λεύκ. πίν. 20, 21, 24, 25, 

26, 43, 44, 62. 2θν λεύκ. πίν. 70, 71, 133, κ. ά.

8 Βλ. G. Mileex, L’ancien art serbe. Les eglises, 
Paris 1919, 45 κ. έξ. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ, Τά μνημεία τών 
Σερβίων, 65 κ. έξ.
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Ή βασιλική τής Σκοπέλου προσθέτει οΰτω έν ακόμη λίαν άξιόλογον παράδειγμα εις τά 
ήδη γνωστά.

VI.

Πότε κατεστράφη ή βυζαντινή βασιλική τοΰ επισκόπου ’Αναστασίου δεν είναι δυ
νατόν να όρισθή μέ ακρίβειαν. Νομίζω πάντως πολύ πιθανόν, ότι αΰτη θά έσώζετο ίσως 
ακόμη κα'ιθά έχρησιμοποιεΐτο ως επισκοπικός ναός μέχρι τοΰ έτους 1538, οπότε ή Σκό
πελος κατελήφθη από τον τουρκικόν στόλον, τον διοικούμενον υπό τοΰ Βαρβαρόσσα.

Μετά την καταστροφήν τής βασιλικής, 
είς την θέσιν, όπου εύρίσκετο ή Πρόθεσίς 
της και παρά τό σωζόμενον τμήμα τοΰ βο
ρείου αυτής τοίχου, έκτίσθη ό σήμερον υπάρ
χων μικρός ναός τής Παναγίας. Ούτος φαί
νεται πολύ πιθανόν ότι ίδρύθη κατά τό δεύ
τερον ήμισυ τοΰ 16ου ή περ'ι τάς άρχας τοΰ 
17ου αίώνος. Προγενεστέρως ή άνέγερσις 
τοΰ ναΐσκου τούτου δεν φαίνεται πιθανή, 
διότι είναι γνωστόν ότι μέ την τουρκικήν 
κατάκτησιν ή Σκόπελος, όπως καί ή γειτο
νική Σκιάθος, ειχον έρημωθή. Ερήμους 
πράγματι εύρεν αύτάς ό ολίγον μετά τό 
1538 διελθών έκεΐθεν Γάλλος ναύαρχος 
Blancard1.

Είκ. 8. Ό ναΐσκος τής Παναγίας επί των . r » , , λ
θεμελίων τής βυζαντινής βασικής. 0 ναΐσκος ουτοςειναι μικρά μονοκλι-

τος βασιλική στεγαζομένη μέ ήμικυλινδρικήν 
καμάραν, τής οποίας τό μεσαΐον τμήμα εύρίσκεται ύψηλότερον των δύο ακραίων, τοΰ 
δυτικοΰ δηλαδή και τοΰ άνατολικοΰ, τοΰ καλύπτοντος τό Ιερόν (είκ. 8 καί 9). Πλήν τής 
λεπτομέρειας αυτής είς τήν στέγασίν του, ό ναΐσκος ούδέν τό ιδιαίτερον παρουσιάζει. 
’Ανήκει ούτος είς τύπον λίαν συνήθη είς τάς έλληνικάς νήσους.

Όμοΰ μέ τήν άνέγερσιν τοΰ μικροΰ ναού είναι πιθανόν ότι κατεσκευάσθη κα'ι ή νο
τιά πλευρά τοΰ έξωτερικοΰ περιβόλου, ό όποιος προς τό μέρος εκείνο βαίνει επί των 
θεμελίων τοΰ νοτίου τοίχου τής βυζαντινής βασιλικής. Ή βορεία όμως πλευρά τοΰ πε
ριβόλου είναι ασφαλώς παλαιοτέρα καί συνδέεται οίκοδομικώς μέ τό ημιτελές κτήριον, 
τό κλεϊον τον χώρον απ’ ανατολών καί περί τοΰ όποιου κατωτέρω θά γίνη λόγος.

Κατά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας καί μέχρι τών αρχών ακόμη τοΰ 19ου αί
ώνος δύναται νά θεωρηθή βέβαιον ότι ό ναΐσκος άνήκεν είς μικράν μονήν, ή οποία, 
έρημωθεΐσα, άγνωστον κατά πόσον χρονικόν διάστημα, άνασυνεστάθη κατά τον 18ον 
αιώνα. Τούτο εξάγεται άπο τον κατάλογον τών εκκλησιών καί τών μοναστηρίων τής

1 W. Mii.LER, 'Ιστορία τής Φραγκοκρατίας έν Έλ- Ό FREDERICH, ένθ’ άν. 114, έσφαλμένως γράφει δτι 6
λάδι. Μετάφρ. Σ. Λάμπρου, Άΰήναι 1909-10, II, 413. ναΐσκος έκτίσθη μετά τήν Έπανάστασιν.
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Σκοπέλου, τον όποιον παραθέτει ό Δαποντες εις τον καί ανωτέρω μνημονευθέντα αύτό- 
γραφον κώδικα τοΰ Ζωγραφείου Κωνσταντινουπόλεως. ΕΙς αυτόν, μεταξύ των μονα- 
στηρίων, άναφέρεται καί «ΊΙ Παναγία, παλαιά επισκοπή, νεοσύστατο' εορτάζει τά νιάμερα 
τής Κοιμήσεως1». Έκτου σημειώματος αΰτοΰ προκύπτει ότι ή άνασύστασις τής μικράς 
μονής ανάγεται εις χρόνους παλαιοτέρους τοΰ 1784, έτους τοΰ θανάτου τοΰ Δαπόντε. 
Εις τοΰτο δε συμφωνεί και ή χρονολογία 1762, ή άναγινωσκομένη εις μίαν των εικόνων 
τής άνω σειράς εις τό τέμπλον τής σημερινής μικράς εκκλησίας.

Ή κατά τον 18ον άνασυσταθεΐσα μικρά μονή έξηκολούθει νά είναι εν ένεργεία και 
κατά τούς χρόνους άκόμη τής Έπανα- 
στάσεως. Είς αυτήν πράγματι τό 1822 
κατετέθησαν προς φύλαξιν τά άμφια 
τής άγιορειτικής Μονής τοΰ Παντο- 
κράτορος, τά όποια έφερον μαζί των οί 
μονάχοι αυτής, φεύγοντες τήν τουρκικήν 
εισβολήν. Τοΰτο εξάγεται άπό επιστο
λήν τοΰ μοναχοΰ Ίωάσαφ Παντοκρα- 
τορινοΰ υπό ημερομηνίαν 15 Μαΐου 
1822, άποσταλεΐσαν έκ Σκοπέλου προς 
τούς επιτρόπους τής μονής του. Είς 
αυτήν λέγεται : « ... έκομίσαμεν αυτά (τά 
άμφια) είς το Μονύδριον τής Επισκοπής 
έπονομαζόμενον, διά νά φυλάττωνται έκεΐ- 
ύλεν παρά των ευρισκομένων άδελφών(...) 
και είναι λοιπόν άχρι τονδε φυλαττόμενα 
έκεΐύλεν με τά λοιπά των αύτόϋι πατέρων 
πράγματα ... » 1 2·

Ό Fiedler είς τό περιηγητικόν του 
βιβλίον παρέχει τήν πληροφορίαν, ότι
μετά τήν άναχώρησιν τών Τούρκων, περί τό τέλος δηλαδή τής Έπαναστάσεως, άτακτοι 
μή δυνηθέντες νά είσέλθουν είς τό μονύδριον διά νά τό λεηλατήσουν, τό έκαυσαν3. Τά 
αυτά επαναλαμβάνει και ό Frederich, παραλαμβάνων έκ τοΰ Fiedler4. Ή πυρκαϊά 
όμως αυτή φαίνεται ότι θά ήτο πολύ περιορισμένης έκτάσεως καί θά κατέστρεψε πιθανώς 
μόνον μερικά άπό τά οικήματα τής δυτικής πλευράς, ταχέως έπισκευασθέντα (είκ. 10). Αί 
έπισκευαί αύταί είναι πολύ πιθανόν ότι έγένοντο υπό τοΰ Σκοπελίτου μοναχοΰ Βαρλαάμ, 
είς τήν ιδιοκτησίαν τοΰ όποιου φαίνεται ότι είχε περιέλθει τό μονύδριον. Τοΰτο μετά 
τον θάνατον τοΰ Βαρλαάμ έξηκολούθει νά παραμένη ιδιοκτησία τών κληρονόμων του,

Είκ. 9. Τομή Ισομετρική τοΰ ναΐσκου τής Παναγίας.

1 Α. Παπαδοπουλος - Κεραμευς έν Β.Ζ. 19, 1910, 
92, άριθ. θ'.

2 Γ. ΣΜΥΡΝΑΚΗ, Τό "Αγιον “Ορος, Άθήναι 1903, 
182 κ. έξ.

3 Κ. G. Fiedler, Reise durch alle Theile des

Konigreiches Griechenland in Auftrag der Konigl. 
griechischen Regierung in den Jahren 1834 bis 
1837, Leipzig 1840-41, II, 15 κ. έξ.

4 Frederich, ένθ’ άν. 113.
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αλλά δεν είχε πλέον μοναχούς. Είς έγγραφον πράγματι άποκείμενον είς τα Γενικά ’Αρ
χεία τοΰ Κράτους (άριθ. 603), ή Δημογεροντία Σκοπέλου βέβαιοί, κατά τό 1834, δτι 
«τό μονΰδριον, τό επ’ όνόματι τής ’Επισκοπής τιμώμενον, φκοδομήθη άναλώμασι τοΰ 
ποτέ Βαρλαάμ μοναχού Σκοπελίτου, ή δε εν αύτω ήσυχάζουσα κ. Ευγενία μοναχή είναι 
ανεψιά τού είρημένου κτήτορος, προς την όποιαν ανήκει κατά κληρονομικόν συγγένειας 
δικαίωμα κ.λπ.»1. Τό αυτό επίσης προκύπτει καί από την αλληλογραφίαν μεταξύ τής Ιε- 
ράς Συνόδου καί τοΰ είς Σκόπελον καταφυγόντος τό 1846 πρώην μητροπολίτου Σάμου

Είκ. 10. Τά οικήματα τής δυτικής πλευράς τοΰ περιβόλου.

Θεοδοσίου, ό όποιος έζήτει τήν άδειαν νά παραμείνη είς τό μονύδριον τούτο. ’Επί τής 
αίτήσεως αύτοΰ ή Ί. Σύνοδος άποφαίνεται ότι «τό εν Σκοπέλω επ’ όνόματι τής Πανα
γίας τιμώμενον ή Επισκοπή λεγόμενον μονύδριον άνεγνωρίσθη δυνάμει τοΰ ύπ’ άριθ, 
23183 Β. Δ. (24 Φεβρουάριου 1838) ώς τελεία ιδιωτική ιδιοκτησία τών απογόνων καί 
κληρονόμων τοΰ πρώτου κτίτορος Βαρλαάμ μοναχού υπό τον ρητόν όμως όρον τοΰ 5 
άρθρου τοΰ Β. Δ. 26 ’Απριλίου 1834 (Έφημ. Κυβερν. σ. 237), τοΰτ’ έστιν ότι τό είρη- 
μένον μονύδριον δεν θέλει φέρει τοΰ λοιπού τό όνομα τοΰτο1 2, ουδέ θέλει χρησιμεύσει 
προς ένοίκησιν μοναχών, άλλ ώς ιδιαίτερον εύκτήριον καί ήσυχαστήριον αύτοΰ μόνου 
τοΰ ιδιοκτήτου» 3.

VII.

Υπολείπεται ή έξέτασις τοΰ μεγάλου κτηρίου, τοΰ όποιου ή πρόσσψις ή καί μόνη 
ύπάρχουσα, αποτελεί, ώς εΐπομεν, τήν ανατολικήν πλευράν τοΰ περιβόλου (είκ. 11).

Η πρόσοψις αύτή τοΰ κτηρίου, μορφής φρουριακής, άποτελεΐται από δύο ορόφους

1 Κατ’ εύγενή άνακοίνωσιν τοΰ κ. Ί. Δημη τριόδου.
2 Δηλαδή τοΰ μονυδρίου.

3 Περιοδ. ’Εκκλησία ετ. 25, άριθ. 37-38, 1 ’Οκτω
βρίου 1948, 309 κ. έξ.
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μέ ολίγα μικρά καί στενά παράθυρα. Ό άνω δροφος διακόπτεται είς τό μέσον από μέγα 
άνοιγμα, είς τό κάτω μέρος τοϋ όποιου προεξέχουν επτά λίθινα υποστηρίγματα κοσμού
μενα μέ χονδροειδώς λαξευμένας μορφάς ζώων. Τά υποστηρίγματα ταΰτα σκοπόν είχον 
νά βαστάσουν μέγαν εξώστην. Τρεις τέλος αντηρίδες, άργότερον πιθανώς προστεθεϊσαι»

Εΐκ. 11. Ή πρόσοψις τοΰ ημιτελούς κτηρίου τής ανατολικής πλευράς τοΰ περιβόλου.

χρησιμεύουν διά την στερεότητα τής προσόψεως, λόγω τοϋ λίαν επικλινούς τοΰ εδάφους 
είς τό μέρος τούτο.

Ή δλη μορφή τής προσόψεως, μέ τό άνοιγμα είς τό μέσον τού άνω ορόφου καί 
τον προ αυτού εξώστην, προδίδει άναμφισβήτητον, κατά την γνώμην μου, άπομίμησιν 
βενετικού μεγάρου'. Ή βενετική δέ αυτή μορφή τοΰ κτηρίου δέν είναι δύσκολον νά 
έξηγηθή, άν έχη τις ύπ’ δψει δτι ή Σκόπελος διετέλεσεν υπό τούς Βένετους επί όγδοή- 
κοντα πέντε έ'τη, άπό τοϋ 1453 δηλαδή μέχρι τοϋ 1538. Νομίζω δτι τό κτήριον τούτο 
προωρίζετο πιθανώς δι’ επισκοπικόν μέγαρον, δεδομένου δτι πλησιέστατα αυτού έσώ- 
ζετο ακόμη τότε ό ανωτέρω άπασχολήσας ημάς έπισκοπικός ναός, ό υπό τοϋ ’Αναστα
σίου άνεγερθείς τό 1078. Είναι γνωστόν, δτι μεταξύ τών δρων, τούς οποίους τό 1453 1

1 Βενετικής αρχιτεκτονικής τό χαρακτηρίζει καί ό Fiedler, ε. ά. 15.
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οί κάτοικοι τών τριών νήσων, Σκύρου, Σκιάθου κα! Σκοπέλου, έθεσαν εις τούς Βένε
τους, ΐνα τάς παραδώσουν είς αύτούς, ήσαν ή έπικύρωσις τών άρχαίων προνομίων και 
ή διατήρησις τής είς αύτάς έδρας επισκόπου1. Φυσικόν λοιπόν είναι να παραδεχθώμεν 
ότι κα! υπό την βενετικήν κυριαρχίαν ή βασιλική, ή άνεγερθεΐσα ύπό τοΰ Αναστασίου, 
έξηκολούθει να είναι ό επισκοπικός ναός τής νήσου. Παρ’ αυτόν φαίνεται ότι ήρχισεν 
άνεγειρόμενον κατά την περίοδον τής Βενετοκρατίας τό κτήριον, τοΰ οποίου διεσώθη 
μέχρις ημών ή πρόσοψις, ΐνα χρησιμεΰση ίσως τοϋτο ώς κατοικία τοΰ ορθοδόξου επι
σκόπου. Είναι πιθανόν ότι τοΰτο εύρίσκεται είς την θέσιν παλαιοτέρου εκεί ύπάρχοντος. 
Ή ύπόθεσις όμως αΰτη δεν είναι δυνατόν πλέον σήμερον να έπιβεβαιωθή.

Τό κτήριον όμως τοϋτο ουδέποτε έπερατώθη. Είναι πιθανόν ότι λόγοι οικονομικοί 
δεν έπέτρεψαν την άποπεράτωσίν του. Δεν αποκλείεται όμως ή άνέγερσίς του νά διεκόπη 
με την ύπό τών Τούρκων κατάληψιν τής νήσου τό 1538. Εΐδομεν δε ανωτέρω ότι μετά 
την τουρκικήν κατάκτησιν ή Σκόπελος, όπως κα! ή γειτονική Σκιάθος, ειχον, άγνωστον 
έπ! πόσον χρόνον, έρημωθή 2.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΥΓΤΟΠΟΥΛΟΣ

198 Άνδρέου Ξυγγοπούλου: Ό ναός τής Επισκοπής Σκοπέλου αε 1956

1 Mii.lkr, Ίστ. τής Φραγκοκρατίας, II, 188 κ. έξ. 2 Βλ. ανωτέρω, σ. 194.
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