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δήποτε στοιχεία και αν ύπάρχωσιν έκ τής ιστορικής εποχής—καί μάλιστα τής ύστερωτέρας— 
εν Έλλάδι έκ πρώτης όψεως ύπονοοΰντα ζφολατρείαν ή και απλώς ζφομορφισμόν των 
θεών εις την θρησκείαν των Ελλήνων δεν πρέπει νά μάς παρασΰρωσιν εις την ύποστήριξιν 
τής τοιαύτης θεωρίας—ή όποια είναι, όπως άνεπτύξαμεν κατ’ αρχήν, αντίθετος προς τον 
χαρακτήρα τής κυρίως Ελληνικής θρησκείας—ώς κάλλιστα έξηγούμενα όχι μόνον έκ τής 
προθρησκευτικής μαγείας άλλα προ πάντων έκ τής συνυπαρχοΰσης έν Έλλάδι προελληνικής 
ιδίως μυστικής θρησκείας καί λατρείας, ή οποία, καθ’ α καί ό Nilsson κατηγορηματικούς 
τονίζει, δεν έπαυσε νά ύφίσταται, καίτοι έν σχετική άψανεία καί μετά την έμφάνισιν καί 
έπικράτησιν τής θεοκρατικής θρησκείας των Ελλήνων κατακτητών ένισχυθεΐσα συν τώ 
χρόνω, όπως εϊδομεν, καί από άλλας έξωθεν είσαχθείσας μυστικός λατρείας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΙΑΣΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΥ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑι
ΥΠΟ I. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ή βυζαντινή ιστορία τής Κέρκυρας, έν άντιθέσει προς τούς μεταγενεστέρους χρόνους 
αυτής, είναι έν πολλοΤς σκοτεινή καί ανεξερεύνητος. Άπό τούς ιστορικούς τής Κέρκυρας 
ό Μάρμορας1 πα?ιαιότερον καί ό πολύς Μουστοξύδης1 2, ό διδάσκαλος αυτός καί πρόδρομος 
τών σπουδών τής μεσαιωνικής καί νεωτέρας ιστορίας τού Έθνους μας, ολίγα αναφέρουν 
διά τούς βυζαντινούς χρόνους τής ώραιοτέρας καί πλουσιωτέρας τών Ίονίων νήσων, ένώ 
ό έξαίρετος μεσαιονοδίφης Ρωμανός δεν έπρόλαβε νά μάς άψήση έκ τών πολ?ιών αΰτοϋ 
έρευνών καί αναζητήσεων, εις τά αρχεία τής ’Ιταλίας καί τής Νεαπόλεως μάλιστα, τήν έτοί- 
μην σχεδόν διά τούς μεσαιωνικούς χρόνους τής Κέρκυρας μελέτην του3. Καί τά χειρόγραφα 
δε αυτού έχάθησαν, όπως χάνεται καί καταστρέφεται ακόμη καί σήμερον πλούσιον υλικόν 
διά τήν άστοργίαν καί τήν αφροντισιάν τών^άρμοδίων προς τό άπομεμακρυσμένον άλλ’ άκμά- 
ζον άλλοτε πνευματικόν αυτό κέντρον τού νεωτέρου Ελληνισμού. Έπί πολλά έτη εύρίσκετο 
είς τά γραφεία τής Μητροπόλεως Κερκύρας έγκαταλελειμμένον τό άρχεΐον τού Μουστοξύ- 
δου4, ένώ ακόμη ανεξερεύνητα παραμένουν πολλά άλλα, έδώ καί έκεΐ διεσπαρμένα, έγγραφα 
καί πολύτιμα ιστορικά μνημεία. Ώραιόταται δέ φορηταί εικόνες διασήμων μεταβυζαντινών 
άγιογράφων καί άλλα5 ιστορικά καί καλλιτεχνικά κειμήλια καταστρέφονται καί φυγαδεύον-

1 Della Historia di Corfu. Venezia, 1676.
2 Notizie per servire alia storia corciresi dai tempi 

eroici fino al secolo 12 Corfu, 1804. Τοΰ αΰτοϋ Illustra- 
zioni corciresi vol. 2 Milano 1811, 1814 καί Delle cose 
Corciresi vol. I Corfu 1848 i.

3 Έκ τών χειρογράφων βιβλίων τοΰ Ρωμανού εν έδω-
ρήθη υπό τοΰ αειμνήστου Γεωργ. Τζωρτζή είς τήν αναγνω
στικήν Εταιρείαν Κερκύρας, ούχί μεγάλου ενδιαφέροντος· 
Τό Δεσποτάτον τής Ηπείρου έξέδωκεν ό Βροκίνης τά δέ

λοιπά άπωλέσθησαν κατά τήν πώλησιν τής πλούσιας βιβλιο
θήκης του. Έκ τής λίαν ένδιαφερούσης αλληλογραφίας του 
πολλάς έπιστολάς κατεΐχεν ή οικογένεια Γ. Τζωρτζή.

4 Πρβ. I. Παπαδημητρίου Ό εθνικός βίος τοΰ Μου- 
στοξύδου Κέρκυρα, 1933.

5 Σπουδαιοτάτη συλλογή τοιούτων εικόνων κατηρτίσθη 
τελευταίως, τή πολυτίμφ συμβολή τοϋ Δήμου Κερκυραίων, 
έν τφ Μουσείφ Κερκύρας.
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ται, άπογυμνούνται δέ διαρκώς αί έκκλησίαι από πολύτιμα καλλιτεχνήματα, ατινα συνέλεξαν 
εκεί αιώνες ακμής κα'ι πλούτου τής πρωτευούσης τών Ίονίων.

Ένώ δμως πλουσιωτάτη είναι ή Κέρκυρα εις κειμήλια τών μεταβυζαντινών χρόνων, 
ελάχιστα λείψανα τής βυζαντινής τής νήσου ακμής διεσώθησαν και μοναδικόν, δύναμαι 
νά εϊπω, αποτελεί μνημεΐον ό εξαίρετος ναός τών αγίων Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου, τοϋ 
οποίου την ιστορίαν καί τάς νεωτέρας εργασίας τάς γενομένας ύπ’ έμοΰ πραγματεύεται 
ή παρούσα μελέτη μου'.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Περί τού βίου τών 'Αγίων έπ’όνόματι τών οποίων τιμάται σήμερον ό ναός καί περί τής 
κτίσεως αύτοΰ πολυτίμους πληροφορίας παρέχουν «Αί πράξεις τών 'Αγίων», αί όποΐαι συνε- 
τάχθησαν, καθώς πιστεύεται, υπό τού επισκόπου τής Κερκύρας ’Αρσενίου, τού άκμάσαντος 
κατά τον 90ν μ. X. αιώνα1 2 καί έξεδόθησαν υπό τού Άνδρέου Μουστοξύδου3 εκ χειρογράφου 
τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων (Κώδιξ 1534), χρονολογουμένου άπό τού 12ου 
αίώνος4. Τάς «Πράξεις τών 'Αγίων» έγνώριζε προφανώς άπό τού 17ου αίώνος ό Μάρμο- 
ρας5, δστις περιγράφει τον βίον αυτών καί τούς πρώτους χρόνους τού Χριστιανισμού εν 
Κερκύρα. Συμφώνως λοιπόν προς ταύτας ό Ίάσων καί Σωσίπατρος6 έγένοντο μαΟηταί τού 
αποστόλου Παύλου. Καί ό μεν Ίάσων κατήγετο εκ Θεσσαλονίκης ό δέ Σωσίπατρος έξ 
Άχαΐας. Άσπασθέντες τον Χριστιανισμόν καί γενόμενοι πιστοί μαθηταί τής διδασκαλίας 
τού Παύλου έτιμήθησαν παρ’ αυτού καί άνεδείχθησαν ό μέν Ίάσων Μητροπολίτης Ταρσού 
ό δέ Σωσίπατρος Ίκονίου. Άπό θειον ζήλον κινούμενοι άπήλθον προς τάς Δυτικάς χώρας 
ινα κηρύξουν τό Εύαγγέλιον, έγκατασταθέντες εν Κερκύρα. Εκεί έκτισαν ναόν έξω τών 
τειχών τής πόλεως εις τιμήν τού αγίου Στεφάνου καί έκήρυττον την νέαν θρησκείαν. Κατε- 
διώχθησαν δμως διά τούτο καί έφυλακίσθησαν, ό δέ Σωσίπατρος ΰπέστη καί μαρτυρικόν 
θάνατον. Έπικρατήσαντος εν τέλει τού χριστιανισμού εν Κερκύρα, πρώτη φροντίς τών 
χριστιανών ύπήρξεν ή τιμητική ταφή τού μαρτυρήσαντος Σωσιπάτρου, τού όποιου τό λείψα- 
νον κατετέθη «εν έπισήμω τόπω εις τό προσαρκτφον μέρος της πόλεως πλησίον τον λιμένος». 
Εις τον ίδιον τόπον ό αρχών Σεβαστιανός ήγειρε περικαλλή ναόν έπ’ όνόματι τού αγίου 
Άνδρέου καί εκεί έτάφη πολλούς χρόνους ύστερον καί ό Ίάσων.

Αί «Πράξεις τών Αγίων» είναι τό παλαιότερον γραπτόν μνημεΐον, δπερ δύναται νά 
χρησιμεύση εις ημάς διά τήν θέσιν τών άρχαιοτέρων χριστιανικών ναών, έκ τών οποίων πρώτος

1 Καθήκον μου θεωρώ νά ευχαριστήσω ενταύθα τόν 
Δήμαρχον Κερκυραίων κ. Σπυρίδωνα Κόλλαν εις τό προσω
πικόν ενδιαφέρον τοϋ όποιου οφείλεται ή έκ τού Ζαμπελείου 
Κληροδοτήματος διάθεσις ικανού χρηματικού ποσού διά 
τήν έπισκευήν τού ναού. ’Αλλά χάριτας οφείλω καί εις τούς 
άποτελοΰντας τήν έπιτροπήν τού Ζ. Κ., οϊτινες μετά μεγάλης 
στοργής παρηκολοΰθησαν τάς έπισκευάς τοϋ ναού καί ευχα
ρίστως ένέκρινον έκάστοτε τάς άπαιτουμένας δαπάνας.

2 Πρβ. Μητροπολίτου Άθηναγόρα τού άπό Μ. Πρωτο-
συγγέλων: Ό "Αγιος ’Αρσένιος Κερκύρας (έν τφ Τ. Εις
μνήμην Σ. Λάμπρου) Άθήναι, 1935. Ένθα καί σχετικήν
βιβλιογραφίαν.

3 Delle Cose Corcireci. App. di Doc. σ. XI.
4 Παρά τού Μουστοξύδου παρέλαβε καί έξέδωκεν εις 

ιδιαίτερον τεύχος, μετά τής ’Ακολουθίας τών 'Αγίων έν έτει 
1850 ό καθηγητής τής Ίονίου ’Ακαδημίας ’Ανδρέας Μαυ- 
ρομμάτης, μεταγενέστερον δέ ό Μητροπολίτης Κερκύρας 
Σεβαστιανός, Κέρκυρα, 1909.

5 έ. ά. σελ. 125.
6 Ό Ίάσων, φαίνεται, είναι ό αυτός μέ τόν φιλοξενή- 

σαντα έν Θεσσαλονίκη τόν Παύλον καί τόν Σίλαν πρβ. Πρ. 
Άπ. 17,1-10. Περί άμφοτέρων όμιλε! ό Παύλος έν τή προς 
Ρωμαίους έπιστολή του 16, 21.
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Εικ. 1. Νοτιοανατολική αποχ/ης τον ναόν των άγιων Ίάσωνος και Σωσιπάτρον.

ύπήρξεν ό τοΰ πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Περ'ι τοΰ ναοΰ τούτου οΰδεμία εϊδησις περιεσώθη. 
Μόνον έπ'ι τής νήσου Πτυχίας των αρχαίων, τοΰ σημερινού Βίδο, διεσωζετο μέχρι τοΰ 1799 
ναΐσκος, αφιερωμένος εις τον άγιον Στέφανον, έξ ου κα'ι με τό όνομα τοΰτο είναι γνωστή 
κατά τους μέσους αιώνας ή νήσος1. Δεν είναι όμως βέβαιον άν προς τον ναόν τοΰτον άνα- 
φέρονται αί «Πράξεις», όπως πιστεύει ό Μάρμορας1 2.

Άλλα κα'ι δύο άλλους ναούς αναφέρουν ως γνωστούς οί βίοι των Αγίων. «Και 
αυτός δε ό Βασιλεύς (Σεβαστιανός) οικοδόμησε τον ναόν τοΰ άγιον Άνδρέον τον αποστόλου 
έν αντώ τω τόπω ένϋ'α και κατετέΰλη τον άγιου Σωσιπάτρον τό λείψανον ομοίως και την 
Μεγάλην ’Εκκλησίαν».
Κα'ι την μεν «Μεγάλην Εκκλησίαν» ό Μάρμορας έταύτισε πρώτος προς την «Παλαιόπολιν», 
έχων βεβαίως ύπ’ όψει του την μέχρι κα'ι σήμερον σωζομένην λαϊκήν παράδοσιν. Συμφώνως 
προς ταύτην ή αγία Κερκύρα, ή προσηλυτισθεΐσα εις τον Χριστιανισμόν κόρη τοΰ βασι- 
λέως Κερκυλλίνου3, είναι ό θεματοφύλαξ πλουσίων θησαυρών κεκρυμμένων εις τάς κατακόμ-

1 Ή νήσος μετά τοΰ ναοΰ άνήκεν είς την οικογένειαν 
Πιέρρη καταληφθεΐσα καί όχυρωθεϊσα έπ’ι τής κατοχής των 
δημοκρατικών Γάλλων (1797-1799). Κατεστράφη δέ προ
φανώς ό ναός κατά τόν μέγαν βομβαρδισμόν τής νησϊδος 
υπό των Ρωσσοτοΰρκων έν έτει 1799, πρβ. Σπ. Θεοτόκη 
οί Δη μοκρατοΰμενοι Γάλλοι Κέρκυρα 1917.

2 Μάρμορα, έ. ά. σ. 133 ό Μουστοξυδης δέν παραδέ
χεται τοΰτο έν Delle Cose Corcireci σ. 686. ”Αν ό έπί τής 
νήσου Βίδου είναι ό υπό τών Πράξεων άναφερόμενος ναός,

τότε πρέπει μετά τοΰ Ρωμανού νά πιστεόσωμεν ότι τό θυ
σιαστήριον, όπερ οί χριστιανοί ίδρυσαν έν τφ παρακειμένψ 
τή πόλει νησιδίιρ έκειτο, έπί τής σημερινής δικορύφου 
Άκροπόλεως, ήτις ώς νήσος άναφέρεται ύπό τοΰ Θουκυδί- 
δου. "Ιδε Β. Sclimidt: Korkyraeische Studien, Leipzig, 
1890, καί I. Ρωμανοΰ Κερκυραϊκά Οί "Αγιοι Ίάσων καί 
Σωσίπατρος Κέρκυρα, 1903 (έξεδόθη ύπό τοΰ Βροκίνη).

3 Πρβ. Πράξεις.
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βας τοΰ ναού, τών οποίων ή είσοδος εύρίσκεται εις το ίερον αύτοΰ. Η θεσις δμως και τό 
δνομα τής άξιολογωτάτης ταΰτης βασιλικής, τής έπ’ όνόματι τής Θεοτόκου τιμώμενης, οδη
γεί ημάς να συμπεράνωμεν την γένεσιν τού τόσον διαδεδομένου αύτοΰ λαϊκού μύθου, τον 
όποιον ό Κωνσταντίνος Θεοτόκης περιέλαβεν ε’ις τα διηγήματα του1. Κεΐται ή εκκλησία 
αΰτη παρά την είσοδον τοΰ βασιλικού αγροκηπίου τοΰ mon Repos, εντός τοΰ οποίου 
ασφαλέστατα εΰρίσκετο ή άκρόπολις και περί αυτήν ή αρχαία πόλις, τής οποίας τό κέντρον 
καϊ την αγοράν μετά πολλής πιθανότητος τοποθετούν εις τούς περί την Παλαιόπολιν 
τόπους1 2. Διετήρησε λοιπόν ό ναός την άνάμνησιν τής αρχαίας πόλεως, τής οποίας την θέσιν 
καϊ τό έπισημότερον σημεΐον δεικνύει καί ώς «Παλαιόπολις» είναι κοινώς γνωστή σήμερον 
εις τούς εντοπίους. Καϊ δταν οί Μεσαιωνικοί «Κορφοϊ» έλαβον την θέσιν τής αρχαίας 
πόλεως τό δνομα αυτής διετήρησεν ή ομώνυμος 'Αγία, χάρις εις τήν έξαιρετικήν λατρείαν 
τής οποίας διεσώθη ώς θρΰλος ή άνάμνησις τοΰ πλούτου καϊ τής ακμής τοΰ παλαιού 
καιροΰ. Καϊ ώς ά?α|θινοϊ θησαυροί κεΐνται κεκρυμμένοι υπό τάς Χριστιανικός εκκλησίας 
τά ερείπια τών ναών καϊ τών βωμών τών αρχαίων, τά όποϊα έπϊ μάκρους αιώνας άμαθείας 
καϊ δουλείας διεφύλαξε μετά στοργής ή λαϊκή παράδοσις, υπό τήν προστασίαν τής θρυλι
κής 'Αγίας.

Ή σημερινή τής εκκλησίας κατόστασις καϊ ή οικοδομή δεν είναι παλαιοτέρα τοΰ 17ου 
αίώνος, τά θεμέλια δμως τής παλαιάς βασιλικής, τής χρονολογουμένης από τοΰ 4<ηι αίώνος3 
δύναταί τις καϊ νΰν νά παρατηρήση και ευκταία θά ήτο συστηματική ταύτης άνασκαφή. 
Έκ τής Παλαιοπόλεως προέρχεται καϊ ή νΰν έν τω Μουσείω άποκειμένη λιθίνη ενεπίγρα
φος πλάξ, ή άναφέρουσα τον ιερομόναχον Αρσένιον Καλλούδην, διαδεχθέντα τον ΰεΐόν του 
Γεράσιμον Βλάχον, τον σοφόν συγγραφέα τοΰ «Τετραγλώσσου θησαυροΰ», είς τήν διοίκησιν 
τής μονής τής Θεοτόκου. Ή επιγραφή δημοσιευθεΐσα τό πρώτον υπό τοΰ Ρωμανού4 έχει 
κατ’ ορθήν άνάγνωσιν ώς εξής.

’Αρσένιος ίρός Καλλούδης Κρής 
αίσια ρέζων

Μητρι Θεόν Μαρίϊ] ήρατο 
τόνόε δόμον

ΨΙ71'
Τον δε ναόν τοΰ αγίου Άνδρέου, τον όποιον άνήγειρε κατά τάς «Πράξεις τών 'Αγίων» 

ό Σεβαστιανός, δεν είναι δύσκολον νά άναζητήσωμεν, άφοΰ έν αύτφ έτάφησαν καϊ ό Τόσων

1 Περιοδ. Τέχνη Άθήναι, 1898. Τόμ. Α'. α. 10. Τό βιό τής 
Κυράς Κέρκυρας.

2 Β. Schmidt έ. ά.
3 Ή χρονολογία τής κτίσεως τής παλαιάς βασιλικής 

εικάζεται έκ τής κατά τήν δυτικήν πρόσοψιν τοΰ ναοϋ έπι- 
γραφής. Έδημοσιεύθη αΰτη πολλάκις μέχρι τοΰδε και κατε- 
χωρίσθη εις τάς IG. Τελευταίως άνεδημοσίευσε ταΰτην ό 
καθηγητής Γ. Σωτηρίου, δστις δίδει καί τάς διαστάσεις τοΰ 
ναοϋ έν ΑΕ. 1929, σελ. 187 είκ. 45.

4 Έ. ά. σ. 17. Εις τόν πρώτον στίχον ό Ρωμανός άναγινώ- 
οκει αντί ίρός, ίερεύς είς δέ τόν τρίτον αντί Μαρίη, χάριν.

Έκ τής Παλαιοπόλεως προέρχεται καί τό νΰν έν τφ μου- 
σείιρ Κέρκυρας άποκείμενον ψηφιδωτόν, προερχόμενον πι
θανώς έκ τοΰ δαπέδου παλαιοτέρου Ρωμαϊκού κτηρίου καί 
εύρεθέν τφ 1846. Λείψανα Ρωμαϊκού υδραγωγείου άνεκά- 
λυψαν ήδη από τοΰ 1813 οί Γάλλοι υπό τόν ναόν έξ ου καί 
δ περί τών κατακομβών μΰθος. Μικράν άνασκαφήν ένήρ- 
γησεν ό Dorpfeld έν έτει 1912, άνεκάλυψε δέ τεμάχια τοΰ 
αύτοΰ ψηφιδωτοΰ καί τήν σπουδαιοτάτην έπιγραφήν τοΰ 
Ποπλίου Κορνηλίου τήν άποκειμένην νΰν έν τφ Μουσείω 
Κέρκυρας.
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καί Σωσίπατρος, των όποιων οί τάφοι δεικνύονται σήμερον έν τι) έπ’ όνόματι αυτών τιμω- 
μένη εκκλησία. Έκειτο κατά τάς «Πράξεις» εις τό «προσαρκτώον μέρος τής πόλεως καί 
πλησίον τοΰ λιμένος». Είναι δε άρχαιολογικώς έξηκριβωμένον ότι ή αρχαία πόλις έκειτο 
μέχρι τουλάχιστον τοΰ 6ου μ. X. αίώνος επί τής χερσονήσου τής σχηματιζομένης υπό των 
δύο λιμένων, τοΰ «’Αλκινόου» καί τοΰ «Ύλλαϊκοΰ» τής «Γαρίτσης» καί «τής λίμνης τοΰ 
Χαλκιοποΰλου», όπως λέγονται σήμερον (six. 2). Έκ των δύο τούτων ό επισημότερος ήτο 
ό πρώτος, ό καί πολεμικός ναύσταθμος τών αρχαίων, πλησίον τοΰ οποίου ΰπήρχον αί οίκίαι 
τών πλουσίων Κερκυραίων εμπόρων' καί παρά τον όποιον ασφαλέστατα υπήρχε κατά τους 
μεταγενεστέρους χρόνους ή παλαιοτέρα βυζαντινή πόλις1 2. Έκειτο λοιπόν ό λιμήν τοΰ 
’Αλκινόου προς Β τής παλαιάς πόλεως 
καί παρ’ αυτόν «έν έπισήμω τόπω», 
φκοδόμησεν ό Σεβαστιανός τον ναόν 
τοΰ αγίου Άνδρέου διά νά στεγάση τούς 
τάφους τών δύο ’Αποστόλων, χάρις εις 
την έξαιρετικήν λατρείαν τών οποίων 
έπεκράτησε μεταγενεστέρως καί έπ’όνό- 
ματι αυτών νά τιμάται ό ναός.

Πότε έγένετο ή μεταβολή αΰτη 
τοΰ ονόματος τοΰ ναοΰ δεν είναι ακρι
βώς γνωστόν. Θά έγένετο προφανώς
μετά τινα καταστροφήν τοΰ παλαιοτέρου κτηρίου, ώστε νά ?ιησμονηθή με τον καιρόν τό 
όνομα τοΰ τιμωμένου 'Αγίου3. Καί τήν καταστροφήν αυτήν τοΰ παλαιοτέρου ναοΰ δεν 
δυνάμεθα νά τοποθετήσωμεν προ τοΰ 10ου π. X. αίώνος, διότι έκ τοΰ προς τον άγιον 
Άνδρέαν έγκωμίου τοΰ αγίου ’Αρσενίου4 πληροφορούμεθα ότι μεγαλοπρεπώς έωρτάζετο 
ό άγιος Άνδρέας μέχρι τών μέσων τούλάχιστον τής Θί? π. X. έκατονταετηρίδος, ότε έποίμαινε 
τήν Κέρκυραν ό ’Αρσένιος. Κατά τούς χρόνους τούτους ήκμαζεν ή Κέρκυρα καί έκοσμεΐτο 
διά λαμπρών καί μεγάλων ναών, όπως αυτός ό άγιος ’Αρσένιος περιγράφει5, «ή πόλις ημών 
τείχεσι μακροις περιείληπται έκ λίθου τετραπέδου καί θαυμαστού καί εις τρίχα συνηρμο- 
σμένου, εί ναών μεγέθει καί κάλλει κεκοσμημένων λ,αμπρύνεται— ».

’Αλλά κατά τον 110ν αιώνα ή Κέρκυρα ύπέστη φοβερός καταστροφάς καί δηώσεις, 
κατά τάς έπιδρομάς μάλιστα τών Σαρακηνών καί πολύ περισσότερον τών Νορμανδών, οΐτινες 
ούχί όλιγώτερα κακά έπέφερον τότε καί εις τήν λοιπήν Ελλάδα. Καί δή τώ 1032 ή Κέρκυρα

V Qattour.

ΕΙκ. 2. Παλαιόν σχεδίασμα τής αρχαίας καί νέας πόλεως.

1 Β. Schmidt έ. ά.
2 Δεν είναι πιθανόν τό ΰπό τοΰ Ίδρωμένου πιστευόμενον 

ότι ή παλαιό πόλις έγκατελείφθη παντελώς μετά τήν υπό 
τών Γότθων καταστροφήν 6°ν μ. X. αιώνα. Α. Ίδρωμέ- 
νου: 'Ιστορία τής Κέρκυρας, Κέρκυρα, 1911.

3 Ή μεταβολή τής ονομασίας χριστιανικών Εκκλησιών 
δέν είναι πράγμα ασυνήθες. Διά διαφόρους λόγους, κατα
στροφής ή βεβηλώσεως, έγκαταλείπονται έκκλησίαι καί
μετά παρέλευσιν χρόνου αποδίδονται είς τήν λατρείαν, δτε 
έχει λησμονηθή ή προηγούμενη αυτών άφιέρωσις. Πρβ.

Β. Schmidt: Das Volksleben der Neugriechen, Leipzig, 
1871, σ. 47, C. Wachsmuth: Die Stadt Athen I. σ. 55. 
N. Πολίτου: Περί τής τοπογραφικής σημασίας τών εκκλη
σιών έν Έλλάδι Λαογρ. τ. 4 Άθήναι 1912-1913.

4 Τό έγκώμιον έξέδωκεν ό Μουστοξύδης D. cose Core. 
App. XXIII.

5 Σπυρ. Λάμπρου Κερκυραϊκά 'Ανέκδοτα έκ χειρογρά
φων 'Αγ “Ορους κλπ. Άθήναι, 1882. Έγκώμιον είς άγιον 
Θερινόν σελ. 11.

6
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42 I. Παπαδημητριού ΑΕ 1934-1935

έπυρπολήθη υπό των Σαρακηνών τφ δε 1081 κατελήφθη υπό των Νορμανδών. Παρήκμασε 
τότε ή Κέρκυρα και κατεστράφησαν, ως είναι φυσικόν, κατά μέγα μέρος ή πόλις καί τά 
μνημεία αυτής. Την αυτήν δε τύχην θά ύπέστη τότε και ό ήμέτερος ναός.

Πολύ διαφορετική άντιθέτως παρουσιάζεται ή όψις τής Κέρκυρας κατά τον 12'ν 
αιώνα1. Ύπύ των έπισκεφθέντων τήν νήσον κατά τήν περίοδον ταύτην περιγράφεται ώς 
πλούσια καί εύφορος1 2, άφοΰ συνεισέφερεν ένιαυσίως εις τό δημόσιον αύτοκρατορικόν ταμείον 
δεκαπέντε κυϊντάλια χρυσού, άντιστοιχοϋντα προς 9 περίπου εκατομμύρια χρυσών δραχμών3. 
Εις τήν εποχήν ταύτην τής νέας ακμής τής Κερκύρας κατά τον 12ον αιώνα πρέπει, νομίζομεν, 
νά άποδοθή ή κτίσις τού μέχρις ημών, κατά καλήν τύχην, διασωθέντος ώραίου μνημείου. 
Άλλ’ άν καί έλησμονήθη μετά τής καταστροφής τού ναού καί ό εν αύτφ τιμώμενος "Αγιος, 
δεν έπαυσαν οί ευσεβείς Κερκυραΐοι νά προσέρχωνται προσκυνηταί εις τούς τάφους τών 
κατά τήν παράδοσιν πρώτων Αποστόλων τού χριστιανισμού είς τήν νήσον. Ή λατρεία τών 
δύο 'Αγίων διετηρήθη μετά τού τόσον αγαπητού θρύλου τής αγίας Κερκύρας, όπως δια
τηρούνται καί φυλάσσονται μετ’ εύλαβείας οί μύθοι καί αί παραδόσεις τού Ελληνικού 
λαού. Είς τούτο ακριβώς οφείλεται ή είς τούς δύο τοπικούς 'Αγίους άφιέρωσις τού νέου 
ναού, είς τήν άκριβεστέραν χρονολόγησιν τού οποίου, βοηθούν, μετά τών συμπερασμάτων 
τής ιστορίας, ή αρχιτεκτονική αυτού μορφή καί αί δύο επί τού δυτικού τοίχου τού ναού 
έντετοιχισμέναι έπιγραφαί.

ΕΠΙ ΓΡΑΦΑΙ

1. Δεξιά τής μεσαίας πύλης (είκ. 3).

Τ Ο φωτολαμπής και περίβλεπτος δόμος 
τών σοφωτάτων και {λείων αποστόλων 
δ πριν άκοσμος εν σμικρότητι πέλων 
νυν περικαλλής και περίδοξος ώφ&η 
κάλλει Στέφανος ό κλεινός {λυηπόλος 
τούτον κατεκόσμησεν εύσεβοφρόνως 
είς λ.ύτρον αυτού ψυχικών όφλΕΙ4 μά[των] 
μνήμην άνεπίλΕΙπτον4 καί βρ[οτοϊς] κλέΩς4

2. ’Αριστερά τής μεσαίας πύλης (είκ. 4).

Τ Μνημοσύνης τόδε τεύξεν ΥΠΟ .. ICPHC σοφόν 
έργον Στέφανος {λυΕΙπόλος4 άμπλακημάτων ψυχής 
ποικιλόμορφου τών άγιων ['Αποστόλων] [έπ]ί Θεο- 
φάνους προέδρου ές εύρέα ήματα μνήμης.

1 Άνακαταληφάεϊσα επ’ ολίγον υιό τών Σαρακηνών 
(1147-1149) άπηλευθερώθη υπό τοΰ Μανουήλ Α'Κομνηνοϋ 
κατόπιν μακράς πολιορκίας. F. Clialandon Jean II Co- 
mnene et Manuel I Coranene Paris, 1912 t. II σ. 328-333.

2 Υπερβολικά! φαίνονται αί μεμψιμοιρίαι τοΰ κατά τά 
τέλη τοΰ 12ου ή τάς άρχάς τοΰ 13ου αίώνος άκμάσαντος
Μητροπολίτου Κερκύρας Βασιλείου τοΰ Πεδιαδίτου διά τήν 
κακήν κατάστασιν τών οικιών τής πόλεως Σπ. Λάμπρου ε.ά. 
σ. 49 (επιστολή Πεδιαδίτου πρός τόν διδάσκαλον κύριον
Κωνσταντίνον τόν Στιλβήν).

3 I. Ρωμανοΰ: Γρατιανός Τζώρζης σελ. 120 Κέρκυρα, 
1870 Οΰίλ. Μίλλερ - Σπυρ. Λάμπρου: Ιστορία τής Φραγ
κοκρατίας έν Έλλάδι Άδήναι 1909 - 1910. Τόμ. Α. σ. 43. 
Ό δέ κατά τά μέσα τοΰ 12°ν αίώνος άκμάσας Άραψ γεω
γράφος Edrisi αναφέρει τήν Κέρκυραν ώς μεγάλην πόλιν 
καί άκμάζουσαν, έχουσαν οχυρόν φρούριον καί γενναίους 
"Ελληνας κατοίκους. Edrisi: Geographiae μετάφρ. Jau- 
bert Paris, 1840 1ομ. Βλ

4 ’Αντί όφλημάτων, άνεπίληπτον, κλέος, θυηπόλος.
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Τάς έπιγραφάς αναφέρει ό Μάρμορας παλαιότερον, μετ’ αυτόν δε ό Spoil και ό Μου- 
στοξύδης μετά πολλών σφαλμάτων δημοσιεΰσαντες αύτάς. Κακώς έπίσης έξεδόθησαν εϊς το 
CIG IV άρ. 8802. Πληρέστερον άνέγνωσαν ό Riemann, ό Ρωμανός καί ό Παπαγεωργίου'.

Ή πρώτη τών επιγραφών αναγιγνώσκεται εύχερέστερον, άποτελουμένη από κανονικούς 
ιαμβικούς τρίμετρους (δωδεκασυλλάβους,) έξ αυτής δέ πληροφορούμενα δτι τον παλαιόν ναόν 
άνεκαίνισεν ό ιερεύς Στέφανος, δστις έφρόντισε (ή κα'ι ό ίδιος έξετέλεσε) διά τον καλλιτε
χνικόν διάκοσμον τοΰ ναού.

Τής δέ δευτέρας δυσκόλως αναγιγνώσκεται ό πρώτος στίχος τό σχήμα δμως τών γραμ
μάτων καί τό ύφος είναι σχεδόν δμοια μετά τών τής πρώτης και ίδιος φαίνεται ό συντάκτης. 
Είναι δέ καί αΰτη περισσότερον πολύτιμος 
διά την μνείαν τοΰ αγνώστου άλλοθεν αρχιε
πισκόπου Κερκύρας Θεοφάνους. Άμφοτέρας 
τάς έπιγραφάς όρθώς άπέδωκε πρώτος ό 
Μουστοξύδης εις την 12ην μ. X. εκατονταε
τηρίδα1 2, έσφαλμένως δμως ύπέλαβε τον 
Στέφανον τον έν ταΐς έπιγραφαΐς άναφερό- 
μενον «θυηπόλον» ως έ'να τών αρχιεπισκό
πων Κερκύρας, άφοΰ ρητώς αναγράφεται έν 
τή δευτέρα τών έπιγραφών δτι ή κτίσις τοΰ 
ναού έγένετο έπί προέδρου3 (αρχιεπισκόπου)
Θεοφάνους. Εις την 12ην έπίσης εκατονταε
τηρίδα άπέδοσαν αύτάς ό Ρωμανός καί 
ό Παπαγεωργίου4.

Άλλ’ άν τό σχήμα τών γραμμάτων καί 
τό ύφος καί αί λέξεις τών έπιγραφών δεν 
αποτελούν τεκμήρια ικανά διά την ακριβή 
χρονολόγησιν αυτών, είναι απολύτως βέβαιον ΕΙχ 3_4 Α[ ίπι τ~ς δντικής προσόψεως έπιγραφαί. 

δτι αί έπιγραφαί ένετοιχίσθησαν έκεΐ κατά
την έποχήν τής κτίσεως τοΰ νέου ναού καί δτι δέν μετεκινήθησαν από τήν αρχικήν των 
θέσιν, τήν πλαισιουμένην υπό οδοντωτής ταινίας.

Ή αρχιτεκτονική λοιπόν μορφή καί ή έν γένει οικοδομική τοΰ μνημείου είναι τό άσφα- 
λέστερον βοήθημα διά τήν χρονολόγησιν τών έπιγραφών, αιτινες δέν είναι δυνατόν νά είναι 
παλαιότεραι τοΰ 12ου αίώνος. Ή παραβολή τών ήμετέρων έπιγραφών προς άλλας παρόμοιας 
φέρει ή μάς πλησιέστερον προς τήν τών αγίων Θεοδώρων τών Αθηνών5 καί τό χρονολο-

1 Marmora έ. ά. σελ. 144 Spon Misc. erud Antiqu. Sect.
X. A. Mustoxidi 111. Core. II, 201 D. Cos. Core. 404-406 
Oth. Riemann: Recherhes archeologiques sus ler lies
Ioniennes I Corfu Paris, 1897 σ. 33-34. I. Ρωμανού: 
Κερκυραϊκά σ. 11. Σπυρ. Παπαγεωργίου: Ιστορία τής 
Εκκλησίας τής Κερκύρας Κέρκυρα, 1920 σ. 188.

2 Εις τήν 7ην έκατοντ. άπέδωκε τάς έπιγραφάς ό Spon
Misc. erud. Antiqu. Sect X.

3 Πρβ. S. Salaville : Le titre ecclesiastique de proe- 
dros dans les documents byzantins (Echos d’Orient) 
XXIX, 1930 σ. 416-436.

4 I. Ρωμανού ε. ά. Σπ. Παπαγεωργίου έ. ά.
5 Όρθώς νομίζω άπέδωκεν εις τήν 12ην έκατοντ. καί τήν 

επιγραφήν καί τό μνημεΐον ό κ. Α. Ξυγγόπουλος ακολουθών 
καί άσπαζόμενος τήν γνώμην τοΰ είδικωτάτου εις ταύτα 
κ. Κωνσταντοπούλου. Ηδε: Βυζαντινά μολυβδόβουλλα έν
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γημένον επίγραμμα τής παρά τό Ναύπλιον άγιας Μονής, τών μέσων τοΰ 12ου αίώνος. Οτι 
δέ αί έπιγραφαι τής εποχής ταΰτης διακρίνονται διά την λιτότητα και την απλότητα τοΰ 
ύφους έν άντιθέσει προς τάς προγενεστέρας τοΰ 11ου αίώνος είς τάς όποιας ή άφιέρωσις 
είναι επιδεικτική καί πομπώδης, δεν δύναται νά θεωρηθή ώς συμπέρασμα ασφαλές διά την 
χρονολόγησιν επιγραφών1. Διότι έν προκειμένω ό ήμέτερος Στέφανος, ό «κλεινός θυηπόλος» 
μετά πολλής έπισημότητος καί πολύ ολίγης μετριοφροσύνης επαινεί καί εαυτόν καί τό 
έργον του.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Ό ναός έχει έν κατόψει σχήμα ορθογωνίου 16.30 μ. περίπου μήκους καί 12.20 μ. πλά- 
τους (είκ. 5). Είναι δέ σταυροειδής ναός μετά τροΰλλου καί ανήκει είς τήν κατηγορίαν τών

δικιονίων ναών, είς τούς οποίους δηλ. ό τροΰλλος 
στηρίζεται άφ’ ενός μέν έπί δύο κιόνων ευρισκο
μένων είς τήν ΒΔ καί ΝΔ γωνίαν τοΰ κεντρικού

Είκ. ο. Κάτοψις τον ναόν (σχέδιον Η. Schleif). Είκ. 6. Τομή τον ναόν κατά πλάτος (οχέδιον Η. Schleif).

τετραγώνου, έπί τοΰ όποιου σχηματίζεται ό τροΰλλος, άφ’ ετέρου δέ έπί τών κεφαλών τών 
δύο τοίχων, οϊτινες χωρίζουν τό ιερόν κατά μήκος, τή μεσολαβήσει 4 σφαιρικών τριγώνων 
(είκ. 6 και 7). Προς τους δυο κίονας αντιστοιχούν δυτικώς δύο ίκανώς έξέχουσαι παραστά-
δες (0.90), προβάλλουσαι έκ τοΰ χωρίζοντος

ΔΕΝ A II. 1899, σ. 125 έ. Εόρετήριον Μεσαιωνικών μνη
μείων τής Ελλάδος τείχος Β'υπό Α. Ξυγγοποΰλου Άδη ναι, 
1929 σ. 73 έ. καί Αί έπιγραφαι τοΰ ναοϋ τών άγιων Θεο
δώρων έν Έπετηρ. τής Έταιρ. τών Βυζ. Σπουδών τόμ. )0°5 
σ. 450’έ. Εις τό 3°ν τέταρτον τοΰ 11°ν αίώνος τοποθετεί 
τούς 'Αγίους Θεοδώρους ό Η. Megaw, The Chronology of 
some Middle-byzantine churches BSA τ. XXXII a. 90 έ.

1 V. Laurent, Nikolas Kalomalos et l’eglise des saints

τον κυρίως ναόν από τοΰ νάρθηκος τοίχου2,

Theodore a Athenes 'Ελληνικά τ. Ζ' σ. 72 έ. πρβ. καί 
Megaw, The date of H. Theodoroi at Athens BSA 
τ. XXXIII a. 163 έ.

2 ΙΙρβ. τήν εκκλησίαν τής Γαστοΰνης είς τήν "Ηλιδα καί 
τήν μεταγενεστέραν τής Ευαγγελίστριας τοΰ Μιστρά, G. 
Millet, L’ecole grecque dans 1’architecture Byzantine, Pa
ris, 1916 είκ. 27 καί 141.
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έξαίρεται δέ οΰτω έντονώτερον ή δυτική κεραία τοΰ εγγεγραμμένου σταυρού, εν αναλογία 
προς την ανατολικήν, ήτις χωρίζεται από τά γωνιαία διαμερίσματα, τής προδέσεως καί τοΰ 
διακονικού, διά μακρών τοίχων. Κατ’ αυτόν τον τρόπον επιτυγχάνεται καί έσωτερικώς 
ό χωρισμός τού κυρίου σώματος τού σταυρού από τών εις τάς γωνίας αυτού σχηματιζομέ- 
νων διαμερισμάτων, άτινα καλύπτονται διά χαμηλών καμαρών, εν άντιδέσει προς τάς ύψη- 
λάς εΰρείας καμάρας τών κεραιών τού σταυρού. Ή αύτή προσπάθεια παρατηρεΐται καί είς 
τον χωρισμόν τού νάρδηκος. Δεν 
συγκοινωνεί οΰτος έλευδέρως μετά 
τού κυρίως ναού αλλά χωρίζεται 
διά. τοίχου, επί τού οποίου ανοί
γονται δύο δύραι (1.50) προς τά 
γωνιαία διαμερίσματα ενώ κατά 
τό μεσαΐον κλίτος δύο μονόλιδοι 
κίονες σχηματίζουν τρεις τοξωτάς 
διόδους (1.10) ή τό λεγόμενον τρί- 
βηλον1 (είκ. 8). Ή χαρακτηρι
στική αυτή αρχιτεκτονική ιδιορ
ρυθμία, κατά τό παράδειγμα 
παλαιοχριστιανικών βασιλικών, 
έκτος τοΰ καδαρώς οικοδομικού 
λόγου στατικής, διά τήν άσφαλε- 
στέραν στερέωσιν τού ύπερκειμέ- „ \ _ . . _ , ,Λ
νου τοίχου, χρησιμεύει καί διά
τον χωρισμόν τοΰ μεσαίου κλιτούς από τον νάρδηκα, τού οποίου ή μεσαία κατά μήκος 
καμάρα εύρίσκεται χαμηλότερον από τήν προς άνατολάς συνεχιζομένην καμάραν τής καδέτου 
κεραίας τού σταυρού2. Χαμηλότερα ακόμη ταύτης άλλ’ υψηλότερα τής τών πλαγίων κλιτών 
είναι ή έγκαρσία καμάρα τού νάρδηκος.

Ή εσωτερική αυτή διάταξις, τό διάφορον ύψος τών καμαρών καί ό επιμελής χωρισμός 
τών διαφόρων μερών διά τοίχων (είκ. 9), άψίνουν νά διαγράφεται έλευδέρως ό σταυρός, 
όστις έξωτερικώς σχηματίζεται έντονώτερον ακόμη διά τής είς διάφορα ύψη τοποδετήσεως 
τής στέγης τών έπί μέρους τμημάτων τού ναού. Χαμηλότεραι κεινται αί άκλαι μονοκλινεΐς 
στέγαι τής προδέσεως τού διακονικού καί τών προς Δ γωνιαίων διαμερισμάτων, υπέρ τάς 
οποίας ύψούται ή μονοκλινής έπίσης στέγη τής έγκαρσίας καμάρας τού νάρδηκος, διακοπτο- 
μένη έκ τού αετώματος τής καδέτου αύτού καμάρας. Άκο?ιουδούν δέ έτι ύψηλότεραι αί 
στέγαι τών δύο μεγάλων καμαρών, αϊτινες σχηματίζουν τον σταυρόν είς τό κέντρον τοΰ 
οποίου ύψούται ραδινός ό τρούλλος. Διά τήν έξαιρετικήν αυτήν συμμετρίαν τής στέγης, έξι- 
κνουμένης διαδοχικώς από τά χαμηλότερα μέρη είς τον τρούλλον, ή έξωτερική άποψις είναι

1 Περί τοΰ τριβήλου πρβ. Γ. Σωτηρίου ΑΔ 1918 Παρ. ΑΕ 1929 σ. 33 καί 248 έ.
ο. 10 καί τοΰ αΰτοΰ, Αί χριστιανικαί Θήβαι τής Θεσσαλίας 2 Πρβ. G. Millet, I. ά. σ. 144.
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μοναδική και τό μνημεΐον παρά τάς μεγάλας διαστάσεις του αποτελεί έξαίρετον παράδειγμα 
πλαστικότητος τοΰ έξειλιγμένου σταυροειδούς τΰπου (είκ. 10).

Έπι έκατέρας τών πλαγίων πλευρών ή εγκάρσιά μεγάλη καμάρα τού σταυρού σχημα
τίζει άέτωμα, τό όποιον διακόπτει, όπως και είς τον νάρθηκα, την ευθείαν γραμμήν τής στέ

γης. Άλλ’είς τήν νοτίαν πλευράν ή γραμμή αύτη 
δεν είναι συνεχής άλλ’ εξέχει ολίγον άπό τήν 
γραμμήν τής στέγης τού νάρθηκος (0.60), σχη- 
ματίζουσα γωνίαν (είκ. 11). Τοιαΰτη δεν ήτο 
βεβαίως ή αρχική μορφή τού νοτίου τοίχου, όστις 
άνηγέρθη ή έπεσκευάσθη είς μεταγενεστέρους 
χρόνους. Είς τούτο ακριβώς οφείλεται καί ή έ'λ- 
λειψις πάσης κεραμικής διακοσμήσεως αυτού καί 
ή παντελώς διάφορος τοιχοδομία (πρβ. είκ. 1).

Τά τρία κλίτη καταλήγουν είς τρεις αψίδας 
έξ ών ή μεσαία είναι τρίπλευρος αί δέ δύο πλά- 
γιαι ήμικυκλικαί, κατά τό πρότυπον τών βασιλι
κών 1 (είκ. 12 και 13). Τρίλοβον παράθυρον 
επί τής μεσαίας καί δίλοβα έπί τών πλαγίων 
αψίδων δίδουν φώς είς τό ιερόν. (2-2,35 X 0.50 
-055). Ό δέ τρούλλος είναι οκτάγωνος κατ’ίσο- 
δομικόν τρόπον έκτισμένος φέρων είς τάς γωνίας 
κίονας άποτελουμένους έξ επαλλήλων μικρών 
πωρίνων σπονδύλων έχόντων τό αύτό πάχος προς 
τούς ορθογωνίους πωρολίθους τών πλευρών. 
Ούτως αί μεταξύ τών αρμών τών ισοϋψών πωρο
λίθων καί τών σπονδύλων τών κιόνων τιθέμεναι 
πλίνθοι αποτελούν συνεχείς γραμμάς, αΐτινες 
χωρίζουν κανονικούς δόμους καί περιθέουν αδιά
σπαστοι τον τρούλλον μέχρι τών λοβών τών 

έφ έκάστης τών πλευρών άνοιγομένων παραθύρων. Οί κίονες δεν εξέχουν άπό τήν εύθυ- 
γραμμίαν τών πλευρών2 αλλά φαίνονται ώς νά είναι έσφηνωμένοι εντός τών είς τάς γωνίας 
τοΰ τρούλλου σχηματιζομένων ήμικυλινδρικών εσοχών, χωριζόμενοι άπό τάς πλευράς 
δι αύλάκων, οΐτινες άφίνουν είς αυτούς αυτοτέλειαν καί ελευθερίαν.

Είκ. 8. Το τρίβηλον τον ναόν.

ΑΙ ΑΨΙΔΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΥΛΛΟΣ

1 Πρβ. καί τόν ναόν τής Σκριποΰς Μ. Σωτηρίου ΑΕ 1931 2 ’Εξέχοντας κίονας παρατηρεί τις είς τήν 'Αγίαν Σοφίαν
σ. 119 έ. Παραδείγματα ήμικυκλικών αψίδων αναφέρει τής Μονεμβασίας καί τό καδολικόν τής Μονής Δαφνιού,
ό Millet έ. ά. σ. 189.
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Είκ. 9. Νοτιοδυτικόν γωνιαΐον διαμέρισμα.

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

Ό κυρίως ναός φέρει νΰν τέσσαρας τοξωτάς θύρας έκ των όποιων τρεις εΰρίσκονται 
είς την δυτικήν πλευράν (1.30-1.60) ή δέ άλλη εις την βορείαν1, κατά τό άκρον τοΰ εγκαρ
σίου σκέλους, αντίστοιχος τής όποιας πιθανώς θά 
υπήρχε καί είς την νοτίαν πλευράν, (είκ. 14). Τά 
τόξα όμως τής μεσαίας {λύρας τής δυτικής πλευράς 
κα'ι τής βόρειας θύρας ειχον καταστραφή και άντι- 
κατασταθή διά λίθινων υπερθύρων, έπεσκευάσθη- 
σαν δέ νΰν κατά τό παράδειγμα τών λοιπών θυρών 
καί ήνοίχθησαν τά διά κοινής λιθοδομίας πεφραγ- 
μένα άνωθεν τής βάσεως τοΰ τόξου μέρη (είκ. 15).

Τά παλαιά παράθυρα τοΰ ναοΰ ήσαν πεφραγ- 
μένα διά κοινής λιθοδομίας επίσης, έκτος ενός 
διλόβου ευρισκομένου άνωθεν τής μεσαίας δυτικής 
θύρας καί τών μονολόβων τοΰ τρούλλου. Άντ’ 
αυτών είχον μεταγενεστέρως κατασκευασθή τά απλά 
τετράγωνα παράθυρα, τά ευρισκόμενα κατά την 
βορείαν καί νοτίαν πλευράν τοΰ ίεροΰ καί τά ή μικυ
κλικά τών αετωμάτων τοΰ εγκαρσίου σκέλους τοΰ 
σταυροΰ καί τοΰ ΒΔ γωνιαίου διαμερίσματος.

Κατά την νέαν άποκατάστασιν τοΰ ναοΰ έκλεί- 
σθησαν τά νέα παράθυρα καί ήνοίχθησαν τά πα
λαιό, εύχερώς διαγραφόμενα έκ τής διαφόρου τοι- 
χοδομίας, ήτοι τά δίλοβα παράθυρα τής προθέσεως 
καί τοΰ διακονικοΰ, τό τρίλοβον τής μεσαίας άψίδος 
καί έπί τής βόρειας πλευράς, έν μονόλοβον είς τον 
νάρθηκα καί έτερον δίλοβον άνωθεν τής θύρας, έπί 
τοΰ άετώματος τοΰ δυτικοΰ σκέλους τοΰ σταυροΰ 
(είκ. 16).

Τά δίλοβα καί τρίλοβα παράθυρα φέρουν μαρ
μάρινους διαχωριστικοΰς κιονίσκους μετά πυραμι
δοειδών βάσεων καί έπιθημάτων. Αί θύραι καί τά 
παράθυρα περιβάλλονται υπό τοξωτών πλινθίνων 
πλαισίων, άτινα φθάνουν μόνον μέχρι τής γεννήσεως 
τών τόξων καί διπλασιάζονται είς τά παράθυρα τοΰ 
τρούλλου. Τά πλαίσια δέ ταΰτα περιβάλλονται υπό 
οδοντωτής ταινίας ήτις κάμπτεται κάτω όριζον- 
τίως καί ή συνεχίζεται εκατέρωθεν έπί τών τοίχων, συνδέουσα είς την πρόσοψιν τά τόξα

1 Ή ωραία ξυλόγλυπτο; Φόρα (17ου αίώνος) έτοποθετήθη ταίως κατεδαφισθέντος ναοΰ τοΰ ’Εσταυρωμένου, 
έκεΐ φροντίδι τής Ίονίου 'Εταιρείας ληφθεΐσα έκ τοΰ τελευ-

~---------------------------------

m

Είκ. 10. Αιάταξις τής στέγης (σχέδιον H.Schleif).
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ΕΙκ. 11. Βόρεια αποψις της στέγης (αχέδιον Η. Schleif).

των τριών θυρών ή διακόπτεται 
διήκουσα επ’ ολίγων μόνον κατά 
τα δύο άκρα τοϋ τόξου (πρβ. 
είκ. 13 και 14).

ΤΟΙΧΟΔΟΜΙΑ

Οί τοίχοι τοΰ ναού είναι εκτι- 
σμένοι μέχρι μεν ύψους τριών 
περίπου μέτρων διά μεγάλων 
πωρίνων πελεκητών λίθων, τοπο
θετημένων κατ’ ίσοδομικόν ούχί 
όμως κανονικόν πλινθοπερίβλη- 
τον τρόπον καί ειλημμένων έκ 
παλαιοτέρου μνημείου. Μεγάλη 
αρχαϊκή τρίγλυφος έντετοιχισμέ- 
νη παρά την βορείαν θΰραν καί 

τεμάχια κιόνων ευρισκόμενα εντός τοϋ κήπου τής εκκλησίας δεν άφίνουν καμμίαν αμφιβολίαν 
ότι ό χριστιανικός ναός κατέλαβε την θέσιν άρχαιοτέρου τίνος ίεροΰ. Τούναντίον τά άνω 
μέρη τών τοίχων τοΰ ναοΰ μετά 
τοΰ τροΰλλου είναι κατεσκευα- 
σμένα έκ μικρών πωρίνων επίσης 
λίθων κατ’ ίσοδομικόν τρόπον 
τεθειμένων καί περιβαλλομένων 
κατά τούς οριζοντίους καί καθέ
τους αρμούς υπό πλίνθων. Οί 
κατακόρυφοι αρμοί φέρουν συχνά- 
κις αντί μιας δύο ή καί τρεις πλίν
θους ή απλά κουφικά γράμματα 
σχήματος Κ συνήθως1 (πρβ. είκ.
13). Τό ίσοδομικόν τοΰτο σύστημα 
κατά τό όποιον ή σαν κατεσκευα- 
σμένα τά τείχη καί οί ναοί τής 
Κερκύρας επί τών χρόνων τοΰ
c / a a / e / a \ Είκ. 12. 'Η μεσαία άψίς τοϋ ιερόν.αγίου Αρσένιου, ευρισκομεν αυτό
συνεχιζόμενον κατά παράδοσιν μετά δύο αιώνας εις τά μνημεία τής πατρίδος του.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

Την κεραμοπλαστικήν διακόσμησιν τών τοίχων αποτελούν αί όδοντωταί ταινίαι καί τά

1 Την τοιχοδομίαν ταύτην τοϋ ναοΰ δέν δυνάμεθα νά πολύ μεταγενέστερον έκ μικρών λιθαρίων καί άφθονου 
παρατηρήσωμεν εις τόν νότιον τοίχον, δστις άνωκοδομήθη χρήσεως άμμοκονιάματος.
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Είκ. 13. Δεξιά άψίς τον ιερόν.

κουφικά. Αί οδοντωτά! ταινίαι δεν περιβάλ
λουν μόνον όλα τά ανοίγματα τοΰ ναοΰ, τάς 
έπιγραφάς κα! τάς κουφικάς ζώνας άλλ’ εύρί- 
σκονται τοποθετημένοι κα! κάτωθεν ακριβώς 
των γείσων τής στέγης, συνεχιζόμενοι δίκην

ί * I 1
! 31^4

Είκ. 14. 'Άποχρις τής δυτικής πλευράς τον ναόν.

άλύσεως κα! έπιστέφουσαι τούς τοίχους τοΰ ναοΰ. Την τόσον απλήν κα! άπέριττον όψιν των 
τοίχων τών κατεσκευασμένων άπό επαλλήλους κανονικούς δόμους χωριζομένους, ως εΐδομεν, 
διά σειράς πλίνθων πλουτίζουν κουφικα! 
ζώναι πλαισιοΰμεναι υπό οδοντωτής ταινίας.
Αί κουφικα! όμως αύται ζώναι δεν χρησι
μοποιούνται μετά σπατάλης άλλ’ είναι μάλ
λον στεναί, έ'χουσαι τό πάχος τών δόμων 
κα! υψηλά τοποθετημένοι, κάτωθεν τής στέ
γης καταλαμβάνουσαι την θέσιν τοΰ ύψηλο- 
τέρου δόμου. Εύρίσκονται ούτως έπ! τής 
μεσαίας κα! τής βόρειας άψίδος τοΰ ιερού 
κα! τών δύο προς βορράν γωνιαίων διαμε
ρισμάτων (πρβ. είκ. 12, 13, 15). Μόνον 
έπ! τής μεσαίας άψΐδος επαναλαμβάνεται 
η κουφίκη ζώνη και χαμηλοτερον, εις το Εικ. 15. Βόρεια πλευρά τον ναοΰ μετά τάς έπισκευάς. 

ύψος τών τόξων τοΰ τρίλοβου παραθύρου.
Ό Millet1 διακρίνει τέσσαρας τύπους κουφικής διακοσμήσεως. Εις τον τρίτον εκ τούτων 
κατατάσσει τάς διακοσμήσεις τών εκκλησιών τής Άργολίδος, έν αις αί κουφικαί ζώναι

1 Έ. ά. ο. 252 έ.
7
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έναλάσσονται μετά τών οδοντωτών ταινιών. Τό σχήμα τών γραμμάτων είναι και εδώ απλούν 
άνευ καμπύλών κα'ι ενθυμίζει την κουψικήν γραφήν, (είχ. 17). Προς τον τύπον αυτόν κα'ι 
μάλιστα προς την κάτωθεν τής οδοντωτής ταινίας δευτέραν ζώνην (άγια Μονή, Μέρμπακα),

ομοιάζουν αί διακοσμήσεις τού 
ήμετέρου ναού. Άλλ’ εδώ ό δια- 
κοσμητικός ρόλος τών οδοντω
τών ταινιών είναι εντελώς δευ- 
τερεύων. Ή οδοντωτή ταινία 
δεν έναλάσσεται ώς αυτοτελές 
κόσμημα μετά τής κουφικής 
ζώνης, αλλά περιβάλλει αυτήν, 
ώς εν πλαισίω, διά νά έξάρη 
περισσότερον την διακοσμητι- 
κήν σημασίαν τών κουφικών. 
Κα'ι αί κουφικαί δμως αύται 
διακοσμήσεις, υψηλά τοποθε
τημένοι κα'ι σχηματοποιημένοι, 
δεν διακόπτουν την κανονικήν 
διάταξιν τών δόμων άλλ’ ενθυ

μίζουν ζφφόρους αρχαίων ναών καί δεν άφαιροΰν τίποτε από τον κλασσικόν σοβαρόν χαρα
κτήρα τοϋ μνημείου, άνήκοντος εις τον ρυθμόν τών εκκλησιών τοϋ έλλαδικοΰ τύπου.

ΓΛΥΠΤΑ

Εντελώς πτωχός είναι ό γλυπτικός διάκοσμος τοΰ ναού. Οί έκ κυανού μαρμάρου 
άρράβδωτοι κίονες, έφ’ ών στηρίζεται ό τροΰλλος, φαίνεται δτι έλήφθησαν έκ παλαιοτέρου 
είδωλολατρικοΰ μνημείου, δι’ δ καί έχαράχθη σταυρός κατά τό μέσον αύτών, διά τήν νέαν 
χρησιμοποίησιν είς χριστιανικόν ναόν. Φέρουν δε οΰτοι κιονόκρανα, έ'χοντα τό σχήμα ανε
στραμμένης βάσεως κορινθιακού κίονος καί βαρέα, απλά καί άνευ διακοσμήσεων επιθήματα 
τοΰ παλαιοχριστιανικού τύπου (πρβ. είχ. 9). 'Απλοί 
άρράβδωτοι επίσης έκ λευκού λίθου είναι οί κίονες τού 
τριβήλου, φέροντες κυλινδρικά κιονόκρανα μετ’ έγγεγλυμ- 
μένου σταυρού κατά τήν δυτικήν πλευράν (πρβ. είχ. 8 ).
Τά δε κιονόκρανα τών διαχωριστικών κιονίσκων τών διλό- 
βων καί τρίλοβων παραθύρων, έ'χουν έπίμηκες σχήμα διά νά καταλαμβάνουν δλον τό 
πάχος τών βάσεων τών πλινθίνων τόξων καί φέρουν έσωτερικώς μεν σταυρόν, έκ τού 
κάτω σκέλους τού οποίου φύεται εκατέρωθεν άκανθοειδές κόσμημα1, έξωτερικώς δε έν 
κύκλω έγγεγραμμένον έξάφυλλον. Έκ τού παλαιού λίθινου τέμπλου τού ναού εύρέθησαν 
δύο τεμάχια, έντετοιχισμένα έντός τών παραθύρων τής άψίδος. Τό έν έκ τούτων είναι πλάξ

MjKaaioMiiEBMmi
Είκ. 17. Κονφική ζώνη έκ τής μεσαίας 

κόγχης τοΰ ιερόν (σχέδιον Η. Schleif).

Έίκ. 16. Βόρεια πλευρά προ τής επισκευής τής ϋύρας κα'ι τών παραθύρων.

1 Πρβ. Schultz καί Barnsley The Monastery of Saint Luke of Stiris in Phokis. London, 1901, πίν. 27.
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έκ πώρου λίθου (0.57X0.42) και προέρχεται έκ τοΰ θωρακίου χοΰ τέμπλου (είκ. 18). 
Ή διακόσμησις αύτής άποτελεΐται έκ τριπλής ταινίας ήτις άναδιπλοΰται κατά το μέσον είς 
κόμβον καί προχωρεί πλαγίως, σχηματίζουσα ρομβοειδές κόσμημα, έν τώ κέντρω τοΰ οποίου 
έντός κύκλου υπάρχει ρόδαξ. Εντός τών μεταξύ τοΰ περιθωρίου καί. τοΰ ρόμβου σχηματιζο- 
μένων τριγώνων είναι έγγεγραμμένον έξάφυλλον καί κατά την συνεχιζομένην γωνίαν άκαν- 
θοειδές. Τό δε έτερον μαρμάρινον τεμάχιον (0.32X0.13) προέρχεται έξ έπιστυλίου τοΰ τέμ
πλου καί φέρει ανάγλυφους παραστάσεις κατά τάς δύο συνεχομένας πλευράς. Καί ή μεν μία

έκ τούτων (είκ. 19), χρησιμεύουσα ώς έμπροσθία όψις τοΰ έπιστυλίου, φέρει συνεχές άκαν- 
θοειδές κόσμημα, ή δέ άλλη άποτελοΰσα την κάτωθεν πλευράν (είκ. 20) φέρει διακόσμη- 
σιν, παριστώσαν πεντάφυλλον άνθος ή αστέρα, διακοπτομένην όμως διά νά άφήση θέσιν 
είς τον κιονίσκον τοΰ τέμπλου.

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ

Κατά την μαρτυρίαν τοΰ Παπαγεωργίου' ό ναός ήτο κατάκοσμος έσωτερικώς έκ τοιχο
γραφιών, αΐτινες όμως κατά τό 1820 έπεχρίσθησαν υπό τών κτητόρων τοΰ ναοΰ δι’ ασβέστου 
καί κατεστράφησαν. Την μαρτυρίαν ταύτην άπέδειξεν άληθή ή άποκάλυψις τοιχογραφίας 
είς τον νάρθηκα, αριστερά τώ είσερχομένω, ήτις παριστά τον άγιον ’Αρσένιον καί ανάγεται 
είς τον Γ20ν αιώνα (είκ. 21). Λείψανα τοιχογραφιών δύναταί τις νά παρατηρήση καί έπί 1

1 Πρβ. Παπαγεωργίου ε.ά. σ. 189.
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τοΰ νοτίου τοίχου τού νάρθηκος και έξωτερικώς, δεξιά και αριστερά τής μεσαίας θύρας, μία 
τών όποιων παριστά τον άγιον Ίάσωνα. Έκ τών έξωτερικών τούτων τοιχογραφιών συμπε- 
ραίνομεν ότι υπήρχε καί έξωνάρθηξ κατά την δυτικήν πλευράν τοΰ ναοΰ.

Μ ΕΤΑΓΕΝ ΕΣΤΕΡΑΙ ΤΥΧΑΙ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Έκτος τών προμνησθέντων βίων τών Αγίων μεταγενέστερα πηγή διά τήν ιστορίαν τοΰ 
μνημείου είναι ό χρονογράφος Γεώργιος Φραντζής κατά τήν 15ην εκατονταετηρίδα1. Σνμ-

φώνως προς τούτον ό Δεσπότης τής Πελο
πόννησου Θωμάς ό Παλαιολόγος, μετά τήν 
κατάληψιν τής χώρας αύτοΰ υπό τών Τούρ
κων, κατέφυγε μετά τής οικογένειας του 
καί τών περί αυτόν αρχόντων εις Κέρκυραν 
τήν 28ην Ιουλίου τοΰ 1460. Τον Δεσπότην 
ακολουθών καί ό Φραντζής ήλθε καί αυτός 
είς Κέρκυραν τήν 2αν Αύγουστου τοΰ αύτοΰ 
έτους μετά τοΰ Νικολάου Μελισσηνοΰ. 
Ένεκεν όμως θανατηφόρου έπιδη μίας ένσκη- 
ψάσης είς τήν πόλιν, οί ατυχείς πρόσφυγες 
κατέφυγον «έν τοΐς περιχωρίοις» καί δή 
ό μέν Δεσπότης μετά τής οικογένειας του 
είς τό μέχρι καί σήμερον σωζόμενον χωρίον 
Χλωμόν, προς τό νότιον μέρος τής νήσου, 
ό δέ Φραντζής είς Μολυβατινά καί μετ’ ολί
γον είς τήν παρά τήν πόλιν μονήν τοΰ 
προφήτου Ήλιού. Έκεΐ ευρισκόμενος ό 
Φραντζής συνεδέθη διά φιλίας «μετά τοΰ 
καλοκαγαθοΰ φίλου καί πνευματικού πατρός 
Δωροθέου, ευρισκομένου είς τήν μονήν τών

Εικ. 21. Τοιχογραφία εκ τον ναρ&ηκος παριστωσα αγίων άπΟστολων ΊάσΟίνΟς καί Σωσίπά-
τον αγ. Αρσένιον.

τρου», χάριν τοΰ όποιου καί μετώκησε πλη- 
σιέστερον εις τι κελλίον τοΰ αγίου Νικολάου τοΰ έπονομαζομένου τοΰ Ταρχανιώτου. 
Εθρήνησεν όμως μετ’ ολίγον ό Φραντζής τον θάνατον καί τοΰ πατρός Δωροθέου καί τής 

συζύγου τοΰ Δεσπότου Αικατερίνης, θυγατρός τοΰ Κεντηρίωνος Ζαχαρίου, πρίγκηπος τοΰ 
Μωρέως, ήτις «κακώς διάγουσα», όπως αναφέρει, έν Κερκύρα «έλεηθείσα υπό τοΰ Θεού 
τώ αύτώ εβδομηκοστά» έτει άπέθανε καί έτάφη έν τή τών αγίων αποστόλων μονή, Ίάσωνος 
λέγω καί Σωσιπάτρου».

Ένώ όμως δεικνύονται οι τάφοι τών ’Αποστόλων, άγνωστον παραμένει τό μέρος έν φ 
έτάφη ή Αικατερίνη καί έκ τών κατά καιρούς ίστορούντων τά τοΰ ναοΰ μόνον ό Buchon2

1 Έκδ. Βόννης σ. 408, 411 έ. et les Cyclades en 1841 publie par J. Lognon Paris, 1911
2 A. Buclion Voyage dans 1' Eubee, les lies Ioniennes a. 12a i.
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προσπαθεί νά απόδειξη δτι ό τάφος τής Αικατερίνης έκειτο παρά τον νάρθηκα, αριστερά 
τφ είσερχομένω, συμπεραίνων τοΰτο εκ καταφανών ιχνών καμάρας, ευρισκόμενης επί τοΰ 
βορείου τοίχου κα'ι έκ τεμαχίου μαρμάρινης λατινικής επιγραφής τής οποίας τά γράμματα 
SENTER αποτελούν κατ’ αυτόν την αρχήν τοΰ ονόματος Κεντηρίων τής οικογένειας τής 
Αικατερίνης. Την δλως άπίθανον ταΰτην γνώμην τοΰ Buchon απέδειξαν παντελώς έσφαλ- 
μένην και αί τελευταίοι γενόμεναι έργασίαι, δι’ ών άφαιρεθέντος τοΰ παχέος ασβεστοκονιά
ματος άνεφάνη τό ανωτέρω άναφερόμενον, έν τή βορεία πλευρά τοΰ νάρθηκος παράθυρον, 
τοΰ οποίου τό σχεδιάγραμμα διεκρίνετο έσωτερικώς έπ'ι τοΰ τοίχου έν εϊδει ήμικυκλίου.

’Άξιον παρατηρήσεως είναι δτι ό Φραντζής ονομάζει ήδη την έκκλησίαν Μονήν, έκ 
τής οποίας σφζεται μέχρι καί σήμερον κατά 
τό ΒΔ μέρος τοΰ ναού οικία, έν ή κατοικεί 
ό έφημέριος.

Μετά τον Φραντζήν ούδεμίαν άλλην 
έχομεν μνείαν τοΰ ναοΰ είμή κατά τά μέσα 
τοΰ 17 ου αίώνος. Φαίνεται δμως δτι τό μνη- 
μεΐον ύπέστη μερικήν καταστροφήν κατά 
τήν έν έ'τει 1537 πρώτην πολιορκίαν τής 
Κερκύρας ύπό τών Τούρκων1 καί δτι είς 
τούς μετέπειτα χρόνους οφείλονται αί νεώ- 
τεραι έπισκευαί καί ή έκ βάθρων άνοικο- 
δόμησις τοΰ νοτίου τοίχου. Πιθανώς δε 
ή νέα αΰτη έπισκευή έγένετο έν έτει 1641, 
διότι ή χρονολογία αΰτη εΰρέθη βαθέως
κεχαραγμένη είς ένα τών ογκολίθων τής δυτικής πλευράς άφοΰ άφηρέθη τό ασβεστοκονίαμα 
διά τοΰ όποιου ήτο κεκαλυμμένη. Είς τούς αυτούς χρόνους ανάγεται ίσως καί ή άνοικοδό- 
μησις τοΰ κωδωνοστασίου, κατά τήν ΒΔ γωνίαν τοΰ ναοΰ, καθώς καί τοΰ περιβόλου καί τής 
οικίας τής Μονής (πρβ. είκ. 14).

Όλίγα έ'τη μετά ταΰτα ό ναός έ'λαβε τήν τύχην νά έχη ως έφημέριον τον Κρήτα ιερο
μόναχον Καλλιόπιον Καλλιέργην, όρισθέντα προς τοΰτο άπό τον κατά τό ήμισυ κτήτορα 
τής μονής Φραγκίσκον Βενιέρην. Χάρις είς τήν έπιμέλειαν τοΰ λογίου τούτου ίερομονάχου 
κατεγράφησαν τότε λεπτομερώς τά κειμήλια αί εικόνες, τά κτήματα κλπ., τής Μονής, είς 
κώδικα, τον όποιον τελευταίως άνεΰρον έντός τοΰ σκευοφυλακίου τής προθέσεως, μετά 
πολλών άλλων βιβλίων, συμβο?*.αίων κλπ., άναφερομένων είς τήν περιουσίαν τής Μονής καί 
άξιων ιδιαιτέρας μελέτης. Ό κώδιξ ούτος, έκ βομβυκίνου χάρτου μετά δερμάτινου καλύμ
ματος, έχει 322 ήριθμημένας σελίδας, έξ ών 292 είναι γεγραμμέναι. "Αρχεται άπό τοΰ 1646, 
δτε άνέλαβεν ώς έφημέριος τοΰ ναοΰ ό Καλλιόπιος καί παρέλαβε τήν περιουσίαν τής 
Μονής, τήν όποιαν λεπτομερώς καταγράφει άπό τής πρώτης σελίδος τοΰ κώδικος καί εξής.

Είκ. 22. Νοτιανατολικη αποψις τον ναοΰ προ τών επισκευών.

1 Ό Κερκυραίος ’Ανδρόνικος ό Νούκιος μετά φρίκης ακόμη ύπό τών Βενετών πρβ. Μ. Μουστοξύδου ’Ιστορικά 
περιγράφει τάς καταστροφάς, τσς όποιας ύπέστη τότε ή Κέρ- καί Φιλολογικά άνάλεκτα Κέρκυρα, 1872 σ. 21 έ. 
κυρα, ή ύπαιθρος χώρα καί ή πόλις, ήτις δέν είχε τειχισθή
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Περαιτέρω καταγράψει τάς συν τφ χρόνω γενομένας έπισκευάς τοΰ ναοΰ, τούς μαστόρους, 
οί όποιοι τάς έξετέλεσαν και τά χρήματα, άτινα κατηναλώθησαν'. Άλλ’ ό κώδιξ είναι είς 
ημάς κατά τούτο πολύτιμος, διότι παρέχει άξιολογωτάτας πληροφορίας διά το καλλιτεχνικόν 
έργον καί την ζωήν ενός μεγάλου μεταβυζαντινού ζωγράφου τού περίφημου Εμμανουήλ 
Τζάνε τού επιλεγόμενου Μπουνιαλή.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΕΜΜ. ΤΖΑΝΕ

Είς τήν έκτην σελίδα τού κωδικός ό ιερομόναχος Καλλιόπιος αναγράφει τά εξής:
« αχνδ' είς τάς ι' τον Μάρτιον τον παπά κυρ 'Εμμα- 
νονήλ Μποννιαλή διά τη εικόνα τον άγ. Κνρίλλον 
σκονδα είκοσι».

«Είς κξ' τον Ίονλίον έδωσα τον άνωϋεν διά τον 
στανρδν τής ικανής σκονδα δύο, διά τήν εικόνα τον 
Δαμασκηνόν σκονδα δώδεκα, ακόμη έδωσα καί διά 
τον άγιον Γρηγόριον σκονδα δέκα καί διά τήν 
παλαιάν άγίαν Νίκην δπον εξανάκαμε σκονδα ένα».

Πληροφορούμενα λοιπόν έκ τοΰ κωδικός ότι 
ό ζωγράφος Εμμανουήλ Μπουνιαλής 
κατά τό 1654 εν Κερκύρα καί ότι κατά παραγγε
λίαν τού συμπατριώτου του Καλλιοπίου Καλ- 
λιέργη κατεσκεύασε πο?ιλάς εικόνας τής έκκλησίας 
τών αγίων Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου. Έκ τών 
εικόνων τούτων ή μεγαλύτερα καί ωραιότερα ή 
παριστώσα τον άγιον Κύριλλον Πατριάρχην ’Αλε
ξάνδρειάς (είκ. 23) έχρησίμευεν άλλοτε ώς βημό- 
θυρον τής ωραίας πύλης τού ναού, άφηρέθη δε 
μεταγενεστέρως καί άντικατεστάθη, άναρτηΰεϊσα 
υψηλά επί τού βορείου τοίχου άνωθεν τής θύρας, 
εξ ου καί μετεφέρθη προ τριετίας είς τήν εν τφ 
Μουσείω ίδρυθεΐσαν πινακοθήκην τού Δήμου Κερ- 
κυραίων. Κάτω αριστερά φέρει διά κεφαλαίων 
γραμμάτων τήν επιγραφήν:

«ΠΟΙΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΕΡΕΩΣ ΤΟΥ ΤΖΑΝΕ ΤΟΥ ΕΚ ΡΗΘΥΜΝΗΣ ,αχνδ'» 

Σφζονται επίσης ό σταυρός καί αί δύο άλλαι άναφερόμεναι έν τφ κώδικι εικόνες, αί 
παριστώσαι τον άγιον Ίωάννην τον Δαμασκηνόν καί τον άγιον Γρηγόριον καί χρησιμεύου- 
σαι ακόμη καί σήμερον ώς θύραι τής προθύσεως καί τού διακονικού. Μόνον ή είκών τής 1

1 Σημειώνονται πρός τούτοις και διάφορα Ιστορικά γεγο- φέρουσα είναι ή περιγραφή τών σεισμών τής νήσου Θήρας 
νότα καί ιδιαιτέρως οί κατά καιρούς σεισμοί δπιος ό τής τοΰ έτους 1650 ή αναγραφόμενη έν τή σελίδι 274 έ. τοΰ 
16 ’Ιανουάριου τοΰ 1651 καί ή πυρκαϊά τής πυριτιδαπο- κωδικός 
θήκης του φρουρίου τής 19 ’Απριλίου τοΰ 1658. Λίαν ένδια-

Εικ. 23. Είκών τον άγ. Κνρίλλον υπογεγραμμένη 
νπό Έμ. Τζάνε.
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αγίας Νίκης1 άντικατεστάθη υπό νεωτέρας κακής τέχνης1 2. Μανθάνομεν προσέτι έκ τοΰ 
κωδικός ότι ευτελέστατα ήμείβετο ό Τζάνες διά τά έργα του. Οΰτω, μόνον διά την μεγάλην 
εικόνα τοΰ αγίου Κυρίλλου έλαβε τό οπωσδήποτε σεβαστόν ποσόν των 20 σκούδων, ένώ 
διά τάς λοιπάς έπληρώθη πολύ όλιγώτερον. Έν Κέρκυρα παρέμεινεν εργαζόμενος ό Τζάνες 
έπ'ι πολλά έτη (1648-1659), όπως δεικνύει τό πλήθος των έργων του, τών ευρισκομένων εις 
τάς έκκ?α]σίας τής πόλεως κα'ι τών χωρίων τής νήσου. Έκεΐ ευρισκόμενος ό Τζάνες συνεδέθη, 
ώς φαίνεται, διά φιλίας προς τον ιερομόναχον Καλλιόπιον, μετά τοΰ οποίου κα'ι συνειργάσθη 
διά την έκδοσιν τής άκολουθίας τοΰ αγίου Γοβδελά3. Άπετέλει δε τότε ή Κέρκυρα άξιόλο- 
γον πνευματικόν κα'ι καλλιτεχνικόν κέντρον τοΰ Έλληνισμοΰ, άπολαύουσα σχετικής ελευθε
ρίας υπό την Ένετικήν κυριαρχίαν. Μετά την υπό τών Τούρκων μάλιστα κατάληψιν τής 
Κρήτης (1645-1669) κατέφυγον εις την Κέρκυραν μετά τών άλλων προσφύγων διαπρεπείς 
Κρήτες κληρικοί κα'ι λόγιοι, όπως οί άνωτέρω άναφερόμενοι Γεράσιμος Βλάχος κα'ι ’Αρσέ
νιος Καλλούδης, ιερομόναχος τής μονής τών Αγίων κατά τό 1675 μετά τών οποίων ό πεπαι
δευμένος άγιογράφος θά εΰρισκεν εύχάριστον συναναστροφήν. ’Από τοΰ 1659 ό Τζάνες 
εργάζεται έν Βενετία διορισθε'ις εφημέριος τοΰ ναοΰ τοΰ αγίου Γεωργίου, έν τφ όποίω 
κατεσκεύασε κα'ι τά βημόθυρα αύτοΰ, κατά τό έτος 16864. ’Αλλά μία άλλη πληροφορία τοΰ 
κωδικός συνδέει την οικογένειαν Μπουνιαλή ή κα'ι αυτόν τον ίδιον τον ζωγράφον προς την 
ήμετέραν έκκλησίαν. Εις την σελίδα 292 άναγράφονται οί τάφοι οί ευρισκόμενοι εις τον 
ναόν τών ’Αγίων ώς εξής. «Τά μνήματα άρχινοΰσιν άπο την δεύτερην πλευράν τών σκαλιών». 
Κατωτέρω δε ή σελ'ις χωρίζεται είς στήλας άνωθεν τών οποίων υπάρχουν τά ονόματα τών 
οικογενειακών τάφων.

« Πετρίταη, Καλόΰετου, Μπουνιαλή, Κοΰτζη ...».

Τό έπώνυμον Μπουνιαλής ανήκει είς οικογένειαν έκ Ρηθύμνης τής Κρήτης, έκ τής 
οποίας τρία μέλη είναι είς ήμάς γνωστά. Ό Μαρίνος Τζάνες ό συγγράψας τό ποίημα τό 
όποιον περιγράφει τον Κρητικόν πόλεμον κα'ι έσφαλμένως ταυτισθε'ις προς τον Εμμανουήλ5, 
ό Κωνσταντίνος Τζάνες, άγιογράφος κα'ι άδελφός πιθανώς τοΰ Εμμανουήλ καί ό ήμέτερος 
γνωστός καί διάσημος άγιογράφος καί λόγιος. Έκ τούτων οί δύο πρώτοι ούδαμοΰ άναφέ- 
ρονται έν Κερκύρα, ένώ ό Εμμανουήλ έζησε καί εϊργάσθη έν αυτή καί συνεδέθη διά φιλίας 
μάλιστα προς τον ιερομόναχον τής μονής τών Αγίων.

1 Ή μονή ονομάζεται έν τφ κώδικι · ιών άγιων αποστό
λων Ίάσωνος καί Σωαιπάτρου καί άγιας Νίκης·.

2 Έκ τών λοιπών εικόνων τοΰ ναοΰ άρίστης τέχνης τής 
Κρητικής σχολής είναι αί εικόνες τών άγιων Ίάσωνος καί 
Σωαιπάτρου, έπισκευασθεΐσαι μεταγενέστερον καί τοποθε
τημένοι δεξιά καί άριστερά τοΰ τριβήλου είς τόν νάρθηκα.

3 ’Ακολουθία τοΰ άγιου μεγαλομάρτυρος Γοβδελά Πέρ-
σου τοΰ πολυάθλου, ψαλλόμενη τή κθ' τοΰ Σεπτεμβρίου
μηνός. Έκτεθεΐσα παρά τοΰ όσιωτάτου έν ίερομονάχοις 
καί λογιωτάτου κυρίου Καλλιοπίου Καλλιέργου τοΰ Κρητός, 
παρά τε τοΰ εϋσεβεστάτου έν ίερεΰσι κυρίου Έμμανουήλου 
Τζάνε τοΰ λεγομένου Μπουνιαλή τοΰ είκονογράφου........

Ένετίησιν, ,αχξα', παρά Α. Ίουλιανφ. Έν τή έκδόσει ταύτη 
υπάρχει καί έπίγραμμα τοΰ Καλλιοπίου είς Μελέτιον τόν 
Χορτάκιον. Παρέφρασε δέ ό Καλλιόπιος καί τάς εΰχάς τής 
μεταλήψεως δημοσιευθείσας έν ταΐς έκλογαΐς, πρβ. Κ. 
Σάθα Νεοελληνική Φιλολογία Άθήναι, 1868 σ. 409.

4 Πρβ. Ίωάννου Βελλούδου Ελλήνων ’Ορθοδόξων αποι
κία έν Βενετία. Βενετία, 1893 σ. 40.

5 Πρβ. G. Gerola: Emmanuele Zane da Retimo, un 
pittore bizantino a Venezia. (Atti del Reale Istituto Veneto 
τόμ. XVI μέρ. δεύτερον 1902-1903) καί G. Cervellini Mari
no, Emmanuele et Constantino Zane (Nuovo Archivio 
Veneto τόμ. XII 1906).
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56 I. Παπαδημητριόν: Ό ναός τών άγ. Ίάοωνος καί Σωαιπάτρου έν Κέρκυρα ΑΕ 1934-1935

Είναι βεβαίως ολίγον τολμηρόν νά πιστεΰσωμεν ότι ό τοΰ κωδικός τάφος τοΰ Μπου- 
νιαλή, ανήκει είς τον ήμέτρον Τζάνε. Πιθανώς έζήτησεν ουτος κατά τα τελευταία έτη τοΰ 
καλλιτεχνικού του βίου νά εύρη άνάπαυσιν και ησυχίαν είς την ώραίαν νήσον, μετά τής 
οποίας συνέδεον αυτόν παλαιαί αναμνήσεις, πλησίον των προσφύγων συγγενών και φίλων 
του. Και ήθέλησε πιθανώς νά ταφή υπό τον τροΰλλον τής αγαπητής του έκκλησίας, έκτισμέ- 
νης κατά τον τόσον γνώριμον είς αύτόν βυζαντινόν ρυθμόν, πλησίον τών τάφων τών πρώτων 
χριστιανών 'Αγίων καί τής βασιλίσσης Αικατερίνης, ώς άξιος καί αυτός αντιπρόσωπος μιας 
μεγάλης άλλά λησμονημένης τέχνης' τοΰ μεσαιωνικού Ελληνισμού.

1. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εΐκ■ 24. 'Εορτή τών άγ. ’Ιάοωνος και Σωουιάτρον κατά το 1820 (χρωμολιθογραφία νπό O'. Cartwright).

1 Κτήτορες τοΰ ναοΰ άναφέρονται κατά τόν 18ον αιώνα 
οί έν Κερκύρφ Μινώται, έκ τούτων δέ περιήλθεν ή κτήσις 
εις τόν περίφημον οίκον τών Πετριτών, ό κληρονόμος τών 
οποίων Θ. Ποφάντης έδώρισε τόν ναόν εις τόν Δήμον Κερ- 
κυραίων. Έκ τών κατά τούς νεωτέρους χρόνους έπισκεφθέν- 
των τήν νήσον αναφέρουν τόν ναόν έκτος τών ανωτέρω 
άναφερομένων οί εξής. J. Spon et G. Wheler Voyage 
d' Italie de Dalmatie de Grece et du Levant fait aux an- 
nees 1675 et 1676. La Haye, 1724 σ. 75 έ. O. Dapper 
Nankeurige Berchryving Man vorea... Amsterdam, 1688.

Σχεδιάγραμμα τοΰ ναοΰ έδημοσίευσεν ό Ugo Monneret de 
Villard έν Monitore tecnico XVIII, 1912 N° 22 σελ. 432 
καί ό Millet ε. ά. είκ. 142, πρβ. καί F. Gregorovius Kor- 
fu eine ionische Idylle Leipzig 1884 σελ. 61. Ό Ρωμανός 
(Κερκυραϊκά σ. 16) αναφέρει ότι δύο απεικονίσεις τοΰ ναοΰ 
έδημοσίευσεν ό Φρήμαν έν σπουδαίφ πονήματι περί τών υπο
τελών τή Βενετίφ πόλεων (Sketches etc σ. 358 καί 365). 
Τό βιβλίον όμως τοΰτο δέν κατώρθωσα νά ϊδω. Πιθανώς 
πρόκειται περί τοΰ βιβλίου τοΰ Edward Aug. Freeman 
Istorical and architectural Sketches (1876).
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