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πηλού πλήρως ωπτημένου. Κατά την βάσιν τού 
λαιμού φέρει παχείαν γραμμήν, εξ ής εκφύον
ται άνά τρεις λεπταί παράλληλοι τεμνόμεναι εις 
δξεϊαν γωνίαν (τεθλασμένοι παράλληλοι; είκ. 9β).

Τεμάχια άνήκοντα εις μέγαν αποθηκευτικόν 
πίθον μετά τοξοειδών διατρήτων λαβών κατε- 
σκευασμένον δι’ ερυθρωπού κακώς ωπτημένου 
πηλού περιέχοντος ψήγματα μαρμαρυγίου, άμ- 
μον καί λιθάρια. Φέρει γραμμικήν καί γεωμε
τρικήν διακόσμησιν άποτελουμένην εκ πλατειών 
γραμμών, τεθλασμένων ταινιών καί τριγώνων ή 
τετραγώνων πληρουμένων διά δικτυωτοΰ (ως 
Blegen, Korakou, είκ. 27,4 καί 7, Goldman, 

Eutresis, είκ. 201, 206,1 καί 5,236,2, πίν. XIII). 
Ή έξομάλυνσις τής εσωτερικής επιφάνειας δι° ερ
γαλείου ή τής χειρός άφήκε τάς χαρακτηριστι
κός παραλλήλους γραμμώσεις (είκ. 10).

Μονόχρωμος μικρά πρόχους (ύψ. 0.075 μ.) 
ανοικτού κεραμόχρου πηλού μετ’ επιπέδου πυ- 
θμένος καί υψηλής ταινιοειδούς λαβής άποκε- 
κρουμένης. Τά τοιχώματα έχουν γωνιώδες πε
ρίγραμμα κατ’ έπίδρασιν εκ τής μεταλλοτε
χνίας (είκ. 11). Περιείχε τετράγωνον ή τραπε- 
ζιόσχημον ψηφίδα όρμου εξ όρείας κρυστάλλου 
(διαμ, 0.01 μ.).

Μαρμάρινου κυλινδρικόν κατά τό κάτω καί 
κωνικόν κατά τό άνω ήμισυ (ύψ. 0.145, διάμ. 
βάσεως 0.05 μ. είκ. 11)· βαίτυλος μάλλον ή τρι-
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Είκ. 11. ΜΕ πρόχους καί μαρμάρινου κιονοειδές 
άντικείμενον έξ Αΰλίδος (Δράμεσι).

πτήρ. Όμοιος μαρμάρινος κώνος έξ Εύτρήσεως 
(Goldman, έ.ά. είκ. 272).

ΕΥΘΥΜΙΟΣ I. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ1

’Αναγγέλλω ενταύθα παλαιοχριστιανικός βα
σιλικός κυρίως εύρεθείσας κατά τάς περιοδείας 
μου- ή πλήρης μελέτη περί αυτών θέλει δημο- 
σιευθή μετά τήν άνασκαφήν.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΙΑΝΙΑΣ (ΛΙΟΠΕΣΙ)

Εις τό νοτιοανατολικόν κράσπεδον τής πό- 
λεως ολίγον προ τού πρώτου παγκοσμίου πολέ
μου έχει άνασκαφή παρά τών χωρικών παλαιο
χριστιανική βασιλική διαφυγοΰσα τήν προσοχήν 
τών ειδικών (είκ. 1)· επ’ αυτής έχει κτισθή νεω-

* Ευχαριστώ θερμώς τούς έκπονήσαντας τά σχέδια 
δ. Ό. Άλεξανδρή, κκ. Ή. Παπανδρέου καί Β. Πε- 
τράκον·

τέρα βασιλική τιμωμένη παρά τών επιχωρίων 
εις μνήμην τού 'Αγίου ’Αθανασίου.

Ή πρώτη βασιλική άποτελεϊται εκ τού κυ
ρίως ναού καί τού προς δυσμάς προσκεκολλη- 
μένου ϊσοπλατούς νάρθηκος (είκ. 2). Ό κυρίως 
ναός σχήματος περίπου τετραγώνου (μήκ. 19.50 μ. 
πλάτ, 20.78 μ.) διαιρείται διά δύο κιονοστοι- 
χιών εις τρία κατά μήκος κλίτη. Τό εΰρύτερον 
ώς συνήθως τών πλαγίων (πλάτ. 5.35-5.40 μ.) 
μέσον κλίτος (πλάτ. 8.76-9.08 μ. από στυλοβά- 
του εις στυλοβάτην) καταλήγει προς Άνατολάς 
εις μεγάλη ν ή μικυκλικήν αψίδα ιερού. Αί εσω
τερικά! κιονοστοιχίαι, ών έκατέρα σύγκειται έκ 
δύο παραστάδων καί τεσσάρων κιόνων, έβαι- 
νον επί χαμηλού τοιχίου τή βοήθεια ορθογωνίων 
έξ ασβεστόλιθου υποβάθρων, τών οποίων σώ
ζονται κατά χώραν τό τού τρίτου απ’ ανατολών 
κίονος τής βορείου κιονοστοιχίας καί τό τού δευ
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τέρου τής νοτίας κιονοστοιχίας. At εκατέρωθεν 
τοϋ ίεροΰ παραστάδες, ών ή βόρειος έχει έγκτι- 
σθή ε’ις τον βόρειον τοίχον τής δευτέρας βασιλι
κής και ή νοτία σχηματίζει τον σταθμόν τής 
επ'ι τής νοτίας πλευράς θΰρας αυτής, προεξέχουν 
όλιγώτερον (μήκ. 0.96 μ.) τών κατά τον δυτι
κόν τοίχον τοΰ ναοϋ (μήκ. 1.32 μ.). Έπι τών 
υποβάθρων έπάτουν αί τοΰ ίωνικοΰ τΰπου βά

σεις κιόνων τών υστέρων ρωμαϊκών χρόνων 
μετά ή άνευ τετραγώνου πλίνθου και έπ’ αυτών 
έ'βαινον κορμοί άρραβδώτων μονολίθων μαρμά
ρινων κιόνων (ύψ. +2.25 μ.) άπολήγοντες άνω 
εις έλαφράν άπόθεσιν, δι“ ής συνηνοΰντο με ιω
νικόν κιονόκρανον μετά χωριστού επιθήματος. 
Τήν μεταξύ τών ελίκων τοΰ κιονόκρανου άπό- 
στασιν καταλαμβάνει ισοϋψής έχϊνος κοσμούμε- 
νος δι= ώών και τών ήμιανθεμίων τών γωνιών. 
Τών επιθημάτων, έχόντων σχήμα ανεστραμμέ
νης κολουρου πυραμίδος, έν μεν έντοιχισμένον 
εις τό πεζουλιον τής προσόψεως τής νεωτέρας 
βασιλικής φέρει έν τώ μέσφ τής ορατής στενής 
αύτοΰ πλευράς τό χρίσμα περιβαλλόμενου 
υπό έξεχοΰσης στεφάνης καί άνά έν φΰλλον άκάν-

θης τοποθετημένου κατά τάς άκμάς 1 (εικ. 4), 
δεύτερον δέ έν τφ μέσφ τής ετέρας τών στενών 
πλευρών, άναμφιβόλως τής προς τό μέσον 
κλίτος βλεποΰσης, φέρει «λατινικόν» ανισοσκελή 
σταυρόν εντός ήμιελλειψοειδοΰς πλαισίου και 
άνά εν λογχοειδές φυλλον καλάμου μετά άνθους 
κατά τάς άκμάς (εικ. 4). Ή ΰπαρξις επιθημά
των μαρτυρεί, δτι τά μεταξύ τιον κιόνων κενά

έγεφυροΰντο διά τόξων. Τών μαρμάρινων θω
ρακίων τοΰ τέμπλου έν τεμάχιον είναι τοποθε
τημένου άνωθι τοΰ παραθύρου τής κόγχης 
τοΰ ίεροΰ.

Τό δάπεδον τοΰ ναοΰ ήτο έστρωμένον μόνον 
κατά τό μέσον κλίτος διά τετραγώνων (πλ. 0.55 μ.) 
και ορθογωνίων (πλάτ. 0.20 μ., άγνώστου 
μήκους) πήλινων πλακών κατά παραλλήλους 
στρώσεις τοποθετημένων λοξώς προς τον μέγαν 
άξονα. Τοΰ πλακοστρώτου διατηρείται τμήμα 
δεξιά τής κυρίας εισόδου τής νεωτέρας βασιλικής

1 "Ομοια βασιλικής Βραυριδνος ΣΤΙΚΑΣ, ΠΑΕ 
1951,69 εικ. 22, βασιλικής Σικυώνος ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΠΑΕ 
1933, 86 εικ. 5.

Εικ. 1. "Αποψις τής βασιλικής Παιανίας έκ δυσμών.
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Wt μικρότερον παρά ιόν βόρειον στυλοβάτην· διά μιας θΰρας, ή δ’ επικοινωνία από τοΰ νάρ-

Είκ. 3. "Αποψις τής κόγχης τής βασιλικής 
Παιανίας από ΝΑ.

θηκος εις τον ναόν εγίνετο διά δυο πλευρικών 
Αυρών εις τά ά'κρα κλίτη και μεγαλοπρεπούς 
τριβήλου εις τό μέσον. Ό νάρθηξ διαιρούμενος 
ως 6 ναός εις πλάγια κλίτη φέρει κατά τήν δυ
τικήν αυτού πλευράν τρεις αντιστοίχους προς 
τά κλίτη θυρας εξωτερικής προσπελάσεως. Ώς 
κατώφλιον τής μέσης θυρας έχρησιμοποιήθη 
μαρμάρινη πλάξ άποκεκρουμένη άνω (σωζ. νψ. 
0.57, πλατ. 0.48, πάχ. 0.09, υψ. γραμμ. 0.032- 
0.058 μ. εΐκ. 5) φέρουσα τήν επιγραφήν τής 
Θ[ε]} οτόκον.

Οι 0.65 μ. παχεΐς τοίχοι τής βασιλικής είναι 
έκτισμένοι διά μέτριου μεγέθους ακανόνιστων 
λίθων καί ό χωρίζων τον ναόν από τοΰ νάρθη
κας τοίχος διά κανονικώς ορθογωνίων λαξευτών 
λίθων (0.23X0.53 μ.), μεταξύ τών οποίων πα-

Είκ. 2. Κάτοψις τής βασιλικής Παιανίας 
(Σχέδιον Β. Πετράκου).

Έκατέρα τών μακρών πλευρών διατρυπάται

Εΐκ. 4. ’Επιθήματα τών κιονοστοιχιών τής βασιλικής Παιανίας.
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ρεμβάλλονται κατ’ αποστάσεις ύψ. 0.30 μ. (0.38 μ. 
εις την κόγχην) οριζόντιοι στρώσεις έκ μιας

Ε’ικ. 5. Επιγραφή έκ τής βασιλικής Παιανίας. 

σειράς οπτόπλινθων (πάχους 0.035 μ.), διατη- 
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Είκ. 6. Άκιδογραφήματα

ροϋνται δέ οί τοίχοι εις ύψ. 0.30 - 0.50 μ. καί 
1 - 3.70 μ. ό τής κόγχης, εν θεμελίοις δ’ ό ανα
τολικός.

Κατά τήν νοτιοανατολικήν πλευράν προσε- 
κτίσθη αψιδωτόν διαμέρισμα, παρεκκλήσιον ή

βαπτιστήριον, μη συγκοινωνούν διά θύραςπρός 
τον ναόν, αλλά προσιτόν έξωθεν τοΰ ναοϋ. Κατά 
δέ τήν βόρειον πλευράν είναι προσκεκολλημέ- 
νον ορθογώνιον διμερές διαμέρισμα συγκοινω
νούν διά θύρας μετά τού βορείου κλιτούς καί εν 
συνεχείς? έ'τερον συγκοινωνούν διά μιας ή δυο 
θυρών μετά τοΰ νάρθηκος κατά τήν ΒΔ. γωνίαν 
τοΰ ναού κατεσκευασμένον διμερές κτίσμα. 
Των προσκτισμάτων είναι άγνωστος ή χρήσις.

Παρά τον βόρειον τοίχον τού περιβόλου 
έχει άποκαλυφθή πλινθόκτιστος καμαροσκεπής 
τάφος.

Άνεκτίσθη ως μέ πολύ μικροτέρας διαστά
σεις τρίκλιτος βασιλική, ής οί τοίχοι έκτίσθησαν 
επί τού στυλό βάτου τώνκιονοστοιχιών τής πρώτης 
έγκτισθέντος ενός μεγάλου τμήματος τής άψΐδος 
αυτής ύψους 1-3.70 μ. (είκ. 3), ως συνέβη καί έν 
τή βασιλική Καλυβιών Κουβαρά 1 καί έν τή βασι
λική Γλυφάδας 2. Έσωτερικώς φέρει τοιχογρα
φίας τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας ε’ίς τινα 
σημεία εις δυο καί τρία στρώματα, έχρησίμευε 
δέ ώς καθολικόν μονής, ως έμφαίνεται έκ τών 
ονομάτων τών μοναχών καί τού έτους τού θα-

If-

τής βασιλικής Παιανίας.

νάτου των τών άναγεγραμμένων δΓ άκίδος, ώς: 
τό παρατιθέμενον ομοίωμα (είκ. 6), έπί τοΰ

1 Ορλανδος, 1 Αθήνα 35, 1923, 170 κέ. καί 
EEBS 9, 1932, 440 κέ.

2 ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Πρακτ. Άκαδ. ’Αθηνών 5,1930, 261 κέ-
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πρώτου από δυσμών πεσσού τής βορείου κιο- 
νοστοιχίας. Στήλη I ιω(ρ)γις \ # Άϋανάο(ιος)

Είκ. 7. Ή νοτιοανατολική

1660 [ ΠαρΟενίον 5| μαναχος \ Θεολόγιος \ 
1671 | ’Ιεζεκιήλ. Στήλη II (δυσανάγνωστου)
J Νικόλαος ; | Παπα Αημήτριος ;

Κάτωθι τοϋ παραθύρου τής βορείου πλευράς 
και ως υπέρθυρου τής θυρας τής εισόδου έχουν 
τοποθετηθή έπιτυμβιαι'στήλαι δημοσιευθεΐσαιείς 
IG II2 7056 καί 7096 καί ως κατωφλιού τής θυ
ρας έτέρα στήλη (ΰψ. 0.96, πλατ. 0.48 - 0.51 μ., 
ΰψ. γραμμ 0.026-0.028 μ., έκ τής προσόψεως 
αυτής καί κατά μήκος τής άριστεράς πλευράς έχει 
αποκοπή λωρίς πλατ. 0.147 μ., τοϋ δευτέρου ημί
θεος τοΰ 4ου αίώνος) φέρουσα την επιγραφήν 
[Άρι]σταίχμη | \Κνσ\ικράτονς I [Παια]υιεΐως. 
Έπί τοΰ πρώτου έκ δυσμών πεσσού εις τό ΰψος 
τής γεννήσεως τοΰ τόξου ετέρα πλάξ άποκε- 
κρουμένη δεξιά καί κάτω (σωζ. μήκ. 0.87, σωζ. 
ΰψ. 0.18, πάχ. 0.42 μ., υψ. γραμμ. 0.032 - 0.052 μ. 
4ου αι.), έφ5 ής επιγράφεται --]ους Παιανιενς. 
Έπί τής άριστεράς στενής αυτής πλευράς σώζον
ται δυο γράμματα (ΰψ. 0.034 μ.) αρχαϊκής επι
γραφής ΑΙ\

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑ ΤΑ ΣΠΑΤΑ

Εις θέσιν Σκέμφθι εις άπόστασιν 2 Vs χιλιο
μέτρων ΝΔ. τοΰ Πικέρμη καί 5 χιλιομέτρων ΝΑ. 
τών Σπάτων εντός τών αμπελώνων εύρίσκεται

ήρειπωμένη τρίκλιτος βασιλική (πλάτ. 15.50 μ. 
εϊκ. 7 καί 8), γνωστή εις τούς περίοικους ως "Αγιος

τής βασιλικής παρά τά Σπάτα.

Βασίλειος. Εις Curtius ond Kaupert, Kar
tell von Attika, Bl. VII σημει'οΰται ως ver- 
fallene Kapelle mit antiken Saulenstiimpfen.

Είκ. 8. Κάτοψις βασιλικής παρά τά Σπάτα. 
(Σχέδιον Β. Πετράκου).

Άνεσκάφη έν μέρει παρά τών χωρικών τό προς 
άνατολάς τμήμα, παραμένει δέ ά'σκαφον τό εσω
τερικόν καί τό προς δυσμάς τμήμα αυτής. Οι
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ραν επισκευήν ή έγκαρσία καμάρα ΰπεστηρίχθη 
διά τόξου. Ή τοιχοποιία άποτελεΐται εξ ακανό
νιστων και κανονικών ορθογωνίων πελεκητών 
λίθων και πλίνθων τοποθετημένων κατά ορι
ζοντίους στρώσεις καί τούς κατακορύφους αρ
μούς. Τό αέτωμα τής νοτίας κεραίας τού σταυ
ρού κοσμείται διά μονολόβου παραθύρου τυ
φλού φέροντος πλίνθινον τοξωτόν πλαίσιον, τού

Είκ. 11. Γλυπτόν έκ τοΰ ναΐσκου τοΰ Σωτήρος 
Πικέρμη (Σχέδιον Β. Πετράκου).

οποίου τό τόξον περιβάλλεται δί οδοντωτής 
ταινίας, ήτις έν συνεχεία κάμπτεται δριζοντίως. 
Έσωτερικώς είναι άσβεστόχριστος. Έκ τοΰ πα
λαιού ναού είναι εϊλημμένον τό ώς ύπέρθυρον τής 
θύρας τής εισόδου τοποθετηθέν λοξότμητον 
επιστύλιου κοσμούμενου διά τοΰ συνήθους αλυ
σοειδούς πλέγματος 1 μετά σταυρού έν τφ μέσιρ

*. Όμοιον κόσμημα Ιπί πεσσίσκων τοΰ τέμπλου 
τοΰ ναοΰ τοΰ Σοιτήρος παρά τήν Άμφισσαν καί τοΰ 
Άγ. Νικολάου Μεσαριάς Άνδρου ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Άρ- 
χειον Βυζ. Μνημείων τής 'Ελλάδος, Α', 1935, 192 είκ. 
9 καί Η', 1955/56, 60 εΐκ. 40 A Β.

τοίχοι καί ή πολύ έξέχουσα παραστάς (μήκ. 2.30, 
πάχ. 0.60 μ.) τής νοτίας κιονοστοιχίας διατη
ρούνται εις ύψος 0.50 μ. περίπου. Τό εύρύτε- 
ρον ως συνήθως τών πλαγίων (πλάτ. 3.27 μ.) 
μέσον κλίτος (πλάτ. 6.46 μ.) περατούται προς 
άνατολάς εις μεγάλη ν ή μικυκλικήν αψίδα ιερού. 
Ή διάμετρος τοΰ ημικυκλίου είναι ολίγον 
μικροτέρα προς τήν μεταξύ τών τοίχων άπό-

Είκ. 9. Ό ναός τοΰ Σωτήρος Πικέρμη.

στάσιν. Τό ολικόν μήκος δεν είναι ακόμη γνω
στόν. Ή τοιχοποιία άποτελεΐται εξ ακανόνιστων 
λίθων. Ή νοτία μακρά πλευρά φέρει άνοιγμα 
θύρας. Τεμάχια δύο μικρών καί ενός μεγαλυτέ- 
ρου μονολίθων άρραβδώτων κορμών κιόνων 
ύποκυάνου μαρμάρου είναι έμπεπηγμένα εις 
τό έδαφος.

ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΙΚΕΡΜΗ

Είναι ό ναός τού νεκροταφείου τοΰ χωρίου 
τιμώμενος εις μνήμην τής Μεταμορφώσεως τού

Είκ. 10. Μαρμάρινου έπιστυλιον τοΰ ναοΰ 
τοΰ Σωτήρος Πικέρμη.

Σωτήρος. ΤΗτο σταυρεπίστεγος τρίκλιτος ναΐ
σκος μετά ήμιεξαγωνικής άψΐδος ιερού (μήκ. 
6.15 μ., πλάτ. 6.60 μ. είκ. 9). Τοΰ παλαιού 
ναοΰ σώζεται τό νότιον κλίτος καί ή δυτική 
πλευρά μέχρι τού ύψους τής γεννήσεως τού 
θόλου τής κόγχης τοΰ ιερού. Κατά τήν νεωτέ-
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(αρχικού μήκους 2.22, σωζομένου 1.91, ύψ. 
0.16, πάχ. 0.25 μ. εικ. 10). Εϊς την 'Αγίαν Τρά
πεζαν είναι Ιντοιχισμένον τό παραπλεΰρως εικο- 
νιζόμενον άνάγλυφον (ύψους + 0.73, πλατ. 
0.52 μ., είκ. 11)· εντός ορθογωνίου πλαισίου ει- 
κονίζεται μέγας σταυρός, εκατέρωθεν τής βά- 
σεως τοϋ οποίου εκφύεται άνά εις έλικοειδώς 
άνελισσόμενος φυλλοφόρος βλαστός Έξωτε- 
ρικώς τής προθέσεως είναι έντοιχισμένον μι
κρόν γλυπτόν καθημένης γυναικός (σωζ. ύψ. 
0.27, πλατ. 0.18 μ.).

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟ Π1ΚΕΡΜΗ

Εις τό μέσον τής όδοΰ από Πικέρμη εις 
Ντράφι εύρίσκεται μικρός καμαροσκέπαστος 
ναΐσκος, τοΰ οποίου σώζεται ολόκληρος ή βό
ρειος πλευρά μέχρι τοΰ ύψους τής γεννήσεως 
τής καμάρας. Ή τοιχοποιία άποτελεΐται εξ ακα
νόνιστων λίθων καί αρχαίων λιθοπλίνθων, εις 
τά κενά τών οποίων παρεμβάλλονται μικραί 
όριζοντίως τεθειμέναι πλίνθοι (μήκ. 4.90, ύψ. 
3.30, πάχους 0.66 μ.). Έσωτερικώς εις τό 
πάχος τοϋ τοίχου ανοίγεται τυφλή άψις και 
κογχάριον προφανώς χάριν λειτουργικής ευκο
λίας. Αί λοιπαί πλευραί διατηρούνται εν θεμέ
λιο ις.

Χρονολογία. Τοϋ 16ου ή 17ου αΐώνος.

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ήμίσειαν ώραν ΒΑ. τοϋ Μαραθώνος καί 
ήμίσειαν ώραν ΝΑ. τοϋ Καλέντζι εύρίσκεται 
ήρειπωμένος ναΐσκος (μήκ. 7.20, πλάτ. 4.50 μ.) 
γνωστός εις τούς επιχωρίους ώς τής 'Αγίας 
’Άννης. Τμήμα τής βορείου πλευράς αύτοΰ σώ
ζεται εις τό αρχικόν ύψος (εΐκ. 12). Περί τό 
τέταρτον τής ώρας ΒΑ. επί τών ερειπίων τής 
μονής "Αγιος ’Ιωάννης ό ’Ορφανός ή «Παλιο- 
μοναστήρθι» έχει κτισθή έκ ξηρολιθιάς νεώτε- 
ρος μονόκλιτος ναΐσκος πλακοσκεπής (4.55 X 
3.72 μ).

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑ ΤΟ ΜΠΟΓΙΑΤΙ

Παρά τήν λίμνην τοϋ Μαραθώνος επί πευ
κόφυτου κλιτύος περί τά 5 χιλιόμετρα ΒΑ. τοϋ 
χωρίου Μπογιάτι εύρίσκεται ήρειπωμένη τρί- 
κλιτος παλαιοχριστιανική βασιλική, επί τής όποιας

1 Όμοιον γλυπτόν έκ τοΰ παρά τό ’Αλιβέρι μετο
χιού τοΰ Όσιου Λουκά Φωκίδος ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Άρχεϊον 
Βυζ. Μνημείων τής Ελλάδος Ζ-, 1951, 138 είκ. 6.

έχει κτισθή νεώτερος σταυροειδής μετά τροΰλλου 
ναΐσκος τιμώμενος εις μνήμην τής 'Αγίας Τριά- 
δος1. Τής βασιλικής σώζονται έν θεμελίοις 6 
τοίχος τής ή μικυκλικής άψίδος τοϋ ιερού καί 
6 τής βορείου πλευράς (πάχ. 0.54, μήκ. 17-18 μ.), 
εις άπόστασιν δε 2.70 μ. άπ’ αυτού τό τοιχίον 
(πάχ. 0.51 μ.), έφ’ ού έβαινεν ή βόρειος κιονο- 
στοιχία. Τοΰ άρχιτεκτονικοΰ καί γλυπτοΰ δια
κόσμου έν θωράκων (μήκ. 0.84, πλάτ. 0.61,

Εικ. 12. Ό βόρειος τοίχος (έκ των έσω) τοΰ ναΐσκου 
Αγίας "Αννης Μαραθώνος.

πάχ. 0.07 μ.), τό όποιον έχει άναχρησιμο- 
ποιηθή ώς θωράκων τοϋ τέμπλου τής νεωτέρας 
εκκλησίας, φέρει ρόμβον έγγεγραμμένον εντός 
ορθογωνίου πλαισίου, έκ δε τών δημιουργου- 
μένων πέντε διαμερισμάτων διακοσμούνται το 
μεν μέσον ρομβοειδές διά μεγάλου όκταφυλλου 
ρόδακος εντός κυκλικού πλαισίου, τά δέ γω
νιαία τριγωνικά δι’ ισοσκελούς σταυρού καί ρό
δακος εναλλάξ εντός κυκλικών πλαισίων συν- 
δεομένων διά κόμβων προς τον ρόμβον2. Τμή-

1 Τήν βασιλικήν έπεσήμανε διά τών αρχιτεκτονι
κών αυτής μελών ό Αλ. Ν. ΟίΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Ύπερείδου 
'Υπέρ Εύξενίππου (έκδ. Παπύρου άριθ 247) 73.

a Όμοιον πρός τό θωράκων τής βασιλικής τοϋ 
Ασκληπιείου έν Άθήναις ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΕ, 1915, 
64 είκ. 17 καί μίαν τών πλακών, α'ίιινες κοσμοΰσι τήν

5
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μα όμοιου θωρακίου έχει τοποθετηθή εις τό 
προ τής νεωτέρας εκκλησίας πεζούλιον. Σώζεται 
επίσης τό μεγαλΰτερον τμήμα κορινθιακού κιο
νόκρανου τού τύπου τού 'Ωρολογίου τού ’Αν
δρονίκου τού Κυρρήστου, τό όποιον παρά την 
βάσιν τού καλάθου φέρει ζώνην φύλλων άκάν-

Εΐκ. 13. Επίθημα κίονος τής βασιλικής 
εις Πέρανι Σαλαμϊνος.

θης, [υπέράνω δέ τούτων στεφάνην έκ λογχο- 
σχήμων φύλλων καλάμου άνακαμπτομένων υπό 
τον τετράγωνον άβακαΔύο κορμοί μαρμαρί-

εμπεπηγμένος είς την αυλήν τού γειτονικού ναΐ
σκου τιμωμένου εις μνήμην τής Κοιμήσεως τής 
Θεοτόκου πιθανώς προέρχεται έκ τής βασιλικής.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΡΑΝΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

Εις τον συνοικισμόν Πέρανι παρά την νο- 
τίαν ακτήν τής Σαλαμϊνος άνωθι τού παραθύ
ρου τής κόγχης τού ιερού ναΐσκου γνωστού εις τούς 
Σαλαμινίους ώς Παναγία Περανιώτισσα και τι
μωμένου εις μνήμην τών Εισοδίων τής Θεοτό
κου είναι τοποθετημένον επίθημα κίονος βασι
λικής, ή στενή πλευρά τού οποίου κοσμείται δι’ 
αναγλύφου σταυρού έν μέσω μεγάλων ήμιανθε- 
μίων (εΐκ. 13), υπό δέ τό προ τού ναΐσκου υπό
στεγου κατάκεινται κορμός άρραβδώτου μονο
λίθου κίονος έκ γρανίτου (ύψ. 2.345, άνω 
διαμ. 0.32 κάτω 0.35 μ.) καί τό άνω τμήμα 
κορμού άρραβδώτου μαρμάρινου κίονος (σωζ. 
ΰψ. 1.40, άνω διαμ. 0.32 μ.). Ώς ύπέρθυρον 
τής κυρίας εισόδου έχει τοποθετηθή πλάξ κο- 
σμουμένη δι’ αναγλύφου λεσβίου κυματίου καί 
αστραγάλου, εύρεθεΐσα δ’ έκεΐ που (είκ. 14). 
Τά ερείπια μεγάλης εκκλησίας περί τά 300 μ. 
ΝΑ. παρά τό «Κιβούρι», μέγαν καμαροσκέπα- 
στον τάφον ,(μήκ. 2.60, πλάτ. 1.43 μ. εσωτερι- 
κώς)1, ίσως είναι τής βασιλικής.

Είκ. 14. Λέσβιον κυμάτων έκ Πέρανι Σαλαμΐνος.

νων^άρραβδώτων μονολίθων κιόνων έχουν χρη- 
σιμοποιηθή ώς σταθμοί τής ωραίας πύλης τής 
εκκλησίας τής|'Αγίας',Τριάδος, έτερος δέ κορμός

φιάλην τής Λαύρας έν Άγίφ Όρει Diehi,, Manuel 
d’art Byzantin, είκ. 206.

1 Δύο άλλα παραδείγματα: τό έπίκρανον παραστά- 
δος τής βασιλικής τοϋ Δαφνιού Ορλανδος, Ξυλόστε- 
γος βασιλική, 294 είκ. 246 καί κιονόκρανον τής βασι
λικής τοΰ Ασκληπιείου ΞυγγοιϊΟΥΛΟΣ, ε.ά. είκ. 2.

ΦΩΚΙΔΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

’Αρχαία έρείπια εΰρέθησαν κατά τό ΒΑ. ά- 
κρον τής ’Ιτέας. Παραπλεύρως τού Εργοστα
σίου ήλεκτροφωτισμού έν τφ άγρφ τών κληρο
νόμων Ήλία Παπακωνσταντίνου έσώζετο μέ-

1 Περί τοΰ Κιβουριού ΠΑΛΛΑΣ, ΑΕ 1950-51, 
172 κέ.
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χρι πρό τινων ετών εις ύψος 2 περ. μ. τμήμα 
άσβεστοκτίστου τοίχου. Κατά τάς παρ’ αυτόν

νίου πλαισίου- ή πρόσθια δψις επιστέφεται 
διά κυματιοφόρου ταινίας. Μετεφέρθη παρά

Είκ. 15. Θωράκιον τής βασιλικής Ιτέας (Σχέδιον ”0. Άλεξανδρή).

έκσκαφάς εΰρέθη μαρμάρινον θωράκιον (μήκ. 
1.60 μ. άνω, 1.74 μ. κάτω, ΰψ. 1.06 μ., είκ. 15)

τοΰ αειμνήστου Έμμ. Κοντολέοντος εις τό Μου- 
σεϊον Δελφών (Σταθμός). Δεν είναι καταγε- 

γραμμένον εις τό Εύρετήριον, 
άλλ’ άνεγνωρίσθη παρά τοΰ εύ- 
ρέτου Θεοδώρου ’Αρ. Κοΰτουλα 
έξ ’Ιτέας καί τοΰ φΰλακος Νικ. 
Γαλάτου- άλλωστε δεν είναι δη- 
μοσιευμένον μετά τών θωρακίων 
των παλαιοχριστιανικών βασιλι
κών τών Δελφών \ Ή βασι
λική εκτίσθη ’ίσως επ'ι αρχαίου 
ίεροϋ.

Είκ. 16. Λιθόπλινδος - κατώφλιον έξ ’Ιτέας (Σχέδιον Ή. Παπανδρέου καί νΟ· Άλεξανδρή).

παλαιοχριστιανικής βασιλικής φέρον επ’ άμφο- 
τέρων τών δ'ψεων άνάγλυφον σταυρόν επί 

ελαφρώς ανάγλυφου κυκλου εντός όρθογω-

120 περ. μ. δυτικώς κατά την δ’ρυξιν τών θε
μελίων τοΰ άνατολικοΰ τοίχου τοΰ Δημοτικού 

‘ Laurent, BCH XXIII, 1899, 246 κέ.
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σχολείου εύρέθη πλίνθος έξ υπόλευκου ασβε
στόλιθου μετά πειοειδών συνδέσμων (μήκ. 1.20 μ., 
ϋψ. 0.60 μ., πάχ. 0.45 μ., είκ. 16). Έπι τής άνω 
επιφάνειας κα'ι τής έδρας σώζονται ορθογώνιοι 
τόρμοι κατακορΰφων γόμφων, έπι δέ τών στε
νών πλευρών άναθύρωσις (0.10 μ). Αι δυο 
όψεις είναι λεΐαι. Ή λιθόπλινθος έχει άναχρη- 
σιμοποιηθή ως κατώφλιον δίφυλλου θΰρας· 
έχει αποκοπή άνωμάλως υπό έλαφράν κλίσιν 
προς τά έ'ξω τμήμα τής μιας όψεως πλήν έξε- 
χούσης ταινίας κατά μήκος τής ακμής προς τήν 
έ'δραν καί έχουν λαξευθή παρά τά άκρα τής 
ταινίας, ήτις αποτελεί μέρος τοϋ αρχιτεκτονικού 
πλαισίου τοϋ περιθΰρου, δυο ήμισφαιρικαί κοι
λότητες διά τήν στροφήν τών θυρόφυλλων περί 
ακραίους κατακορύφους άξονας. Κατά τήν εκσκα
φήν απορροφητικού βόθρου περί τά 15 μ. άνα- 
τολικώς τοϋ ανατολικού τοίχου τοϋ Δημ. σχο
λείου, προς τήν κατεΰθυνσιν τής βασιλικής, εντός | 
τοϋ ελαιοκτήματος Ήλία Χρ. Πλατή εύρέθη 
τοίχος ικανού πάχους, ύψους καί μήκους κατά 
τάς πληροφορίας τοϋ Παν. Παπανδρέου ιδιο
κτήτου ξυλουργικού Εργοστασίου έν ’Ιτέα. 
’Ολίγον δυτικώτερον εις τήν γωνιαίαν οικίαν 
τοϋ Δημ. Ν. Λύτρα σώζεται εις βάθος 0.30-0.40 μ. 
τμήμα χονδροειδούς μωσαϊκού.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΙΚΕΡΙ

’Επί τής ακτής τοϋ δυτικού ορμίσκου τής 
έλαιοσπάρτου νησΐδος Τρίκερι κατακλύζεται υπό 
τής θαλάσσης τοϋ Παγασιτικοϋ έν μέρει τό βό
ρειον κλίτος καί τό άγιον βήμα τρικλίτου βασι
λικής (είκ. 17), καλουμένης παρά τών έπιχω- 
ρίων 'Αγία Σοφία, έξ οΰ έ'λαβε τό όνομα καί ό 
ορμίσκος. Ή τοιχοδομή άποτελεϊται έξ ακανό
νιστων λίθων. Ή βόρειος πλευρά τοϋ ναοΰ πάχους 
0.65 μ. διατηρείται εις ύψος0.40 μ. πλήν τμήμα
τος παρά τήν ΒΔ. γωνίαν παρασυρθέντος υπό 
τών κυμάτων καί σωζομένου έν θεμελίοις. Ό 
παχύτερος ώς συνήθως (1 μ.) τοίχος τής κόγ
χης σώζεται εις ύψος 1.40 μ. Ή βόρειος 
κιονοστοιχία έ'βαινεν έπι χαμηλού τοιχίου. Τό 
φράγμα τοϋ πρεσβυτερίου, ό βατηρ ή τό βήμα \ 
ήτο ίσου πλάτους προς τό μέσον κλίτος· λί

θος τοϋ μαρμάρινου στυλοβάτου τοϋ τέμπλου 
έφ’ ου έχει λαξευθή ορθογώνιος έγκοπή, είναι 
ένεκτισμένος επί τοϋ στυλοβάτου τής βορείου 
κιονοστοιχίας.Έχει άποκαλυφθή καί εις κορμός 
μονολίθου άρραβδώτου κίονος μαρμάρινος

Είκ. 17. Κάτοψις τής βασιλικής Τρίκερι 
(Σχέδιον Β. Πετράκου).

(ϋψ. 2.30 μ.). Τό άσκαφον τμήμα τής έκκλησίαςι 
ένθα αί έπιχώσεις είναι 2.50 περίπου μ. ύψηλαί, 
θά διατηρείται εις μεγαλύτερον ύψος. Ή βασι
λική είναι μικρών διαστάσεων. Τό πλάτος τών 
πλαγίων κλιτών είναι 2.70 μ. έσωτερικώς. Τό 
μήκος παραμένει ακαθόριστον, ίσως όμως τό 
ως σκευοφυλάκιον πιθανώς χρησιμεϋον τετρά
γωνον περίπου πρόσκτισμα είναι προέκτασις τοϋ 
προς βορράν άκρου τοϋ νάρθηκος. Πρέπει νά 
ληφθοϋν μέτρα προστασίας από τής περαιτέρω 
καταστροφής τοϋ ναού.

1 Ορλανδος, Ξυλόστ. βασιλική, 525 κέ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ I. Μ ΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
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