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στάσις γυναικός ή οποία σηκώνει το άκρον τοΰ ίματίου διά νά σπογγίση τά δάκρυα της 
παρά τον τάφον τοΰ νεκροΰ εις την λήκυθον 1958 — αντίστοιχος κατά την έξειδί- 
κευσιν τοΰ περιεχομένου καί την ψυχολογικήν στιγμήν προς τήν λήκυθον τής Βοστώνης 
9069 με τήν παράστασιν τοΰ οδοιπόρου, όστις γονατίζει, διά νά διαβάση τήν επιγραφήν 
τοΰ τάφου (ερμηνεία Studniczka Jdl 1911, 81—με τήν διαφοράν δτι δέχεται είκονι- 
ζόμενον τιμητικόν μνημεΐον εις γυμνάσιον).

Άλλ’ εάν αί επιδράσεις αΰται είναι άρκεταί, διά νά ερμηνεύσουν τήν έξέλιξιν καί 
τήν μετάβασιν έκ τοΰ έργου τοΰ ζωγράφου τών ’Αθηνών 1826 εις τό τοΰ ζωγράφου 
τής επιγραφής, τοΰτο μόνον ως πρόβλημα αντιμετωπίζεται ένταΰθα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΚΑ

ΥΠΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΛΛΑ 

(Συνέχεια έκ τής ΑΕ 1948- 1949, 112-134)

Γ. ΟΙ ΤΑΦΟΙ

(Παρατηρήσεις περ'ι τών παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών ταφών)

Εις τό παρά τό Μοΰλκι τής Σαλαμίνος ναΰδριον τοΰ 'Αγίου Δημητρίου άνεσκά- 
φησαν εν όλω έννέα τάφοι: πέντε εντός τοΰ κυρίως ναοΰ, εις εντός τοΰ πλαγίου κλι
τούς, δύο έξω τής εκκλησίας άλλ’ εν συνεχεία τοΰ δυτικοΰ αυτής σκέλους καί εις εις 
μικράν άπόστασιν ΒΔ τής εκκλησίας (βλ. ΑΕ 1948-1949, σ. 126 είκ. 3).

Έξ αφορμής τών τάφων τούτων καταχωρίζω ένταΰθα παρατηρήσεις τινάς περί τών 
παλαιοχριστιανικών καί βυζαντινών ταφών' περιορίζομαι όμως μόνον εις δσα ζητήματα 
θέτουν οί σαλαμινιακοί ούτοι τάφοι: περιγράφω, δηλαδή, λεπτομερέστερον τούς τάφους 
καί σημειώνω σχόλια περί αύτών, προσέτι δ’ άσχολοΰμαι περί τά ονόματα τών τάφων 
καί περί τής εντός τών εκκλησιών ταφής.

Ή αρχαιολογική έρευνα τών χριστιανικών ταφών έχει άπασχοληθή κυρίως περί 
τά ζητήματα τών υπογείων νεκροταφείων, ιδιαιτέρως τών καταπληκτικών κατακομβών 
τής ’Ιταλίας, δευτερευόντως δέ μόνον έχει διατρίψει περί τά ζητήματα τών επί τοΰ 
εδάφους ταφών. Δεν λείπουν, βεβαίως, καί επί τοΰ τομέως τούτου ένδιαφέρουσαι παρα
τηρήσεις, ως π. χ. περί τών εν Δαλματία άνασκαφέντων χριστιανικών νεκροταφείων 
ή περί τών χριστιανικών μαυσωλείων. Έν τούτοις λείπει ακόμη ή συνθετική μελέτη 
τοΰ θέματος περί τών παλαιοχριστιανικών καί τών μεσαιωνικών ταφών. Θά τήν διευ- 
κολύνη ή έρευνα τών επί μέρους ζητημάτων. ’Ιδιαιτέραν σημασίαν έχει ή μελέτη τών 
σχετικών προς τούς τάφους χρονολογικών προβλημάτων, ήδη δέ ό φίλος κ. Ίω. Θρεψιά-
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164 Δη μητριού Πάλλα ΑΕ 1950-1951

δης από μακρού χρόνου παρασκευάζει χρήσιμον εργασίαν του περί των έν Ελλάδι 
χριστιανικών τάφων, μάλιστα δέ άπό τής έπόψεως τής χρονολογησεως των. Αί κατω
τέρω παρατηρήσεις δημοσιεύονται ως μικρά συμβολή εις το θέμα των χριστια

νικών ταφών·

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ

1. Ό σπουδαιότερος τάφος (ΑΕ 1948-1949 σ. 126 εικ. 3 άριθ. 1) ευρισκεται εις 
την προέκτασιν τοΰ δυτικού σκέλους τής εκκλησίας, αριστερά, και είναι κατεσκευασμε- 
νος διά μεγάλων πωρίνων πλακών κατά επιμεμελημενον ισοδομικον σύστημα . Εχει 
μήκος 1.85, πλάτος 0.71-0.73 καί ύψος 0.72 μ. Η ανατολική πλευρά τοΰ τάφου κειται 
ΰπό τό θεμέλιον τής εκκλησίας, τό δέ δάπεδον αΰτοΰ είναι εστρωμενον δια τετραγωνι
κών πλακών εξ οπτής γής2.

Ό τάφος 1 εύρέθη άνευ καλύμματος, πλήρης οστών, άλλων σεσωρευμένων κατά 
την δυτικήν πλευράν καί άλλων κειμένων εκτάδην' επομένως ό τάφος ούτος εχρησιμο- 
ποιήθη πολλάκις, διατηρηθέντων έντός αΰτοΰ τών παλαιοτέρων λειψάνων 3. Πρόκειται 
περί νεκρικής συνήθειας, ήτις άπαντά μέν καί εις λίαν πρωίμους χρόνους, αλλά κατά την 
όψιμωτέραν εποχήν ανάγεται εις τήν ανάγκην έξευρέσεως νεκρικού χώρου καί εις τήν 
επιθυμίαν αποφυγής τής υπερβολικής δαπάνης διά τήν αγοράν νέου τόπου δι’ έκαστον 
νεκρόν. Στενότης νεκρικού χώρου ΰπήρχεν εις τά μεγάλα αστικά κέντρα τοΰ έλληνορ- 
ρωμαϊκού κόσμου, αλλά καί κατά τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους έξηκολούθει νά 
είναι οξεία ή ζήτησις χώρου διά τούς νεκρούς καί άπαντά ή άνάγκη πολλαπλών ταφών 
έντός κοινού τάφου χάριν οικονομίας έξόδων καί χώρου. Οΰτω π. χ. οί συγγενείς νεκροί 
— δσοι άπετέλουν μέλη οικογενειών — έθάπτοντο έντός κοινού οικογενειακού τάφου, 
άλλων δέ προσώπων μόνον κατά παραχώρησιν έπετρέπετο ή ταφή έντός τάφου, περιέ- 
χοντος ήδη νεκρόν. Εντεύθεν δέ τά κρούσματα λαθραίας ταφής έντός ξένων τάφων, 
άλλ’ έναντίον τής οποίας άντέδρων, ώς γνωστόν, διά φοβερών άρών καί δι’ άλλων 
μέτρων, συχνότατα άναγραφομένων επί τών έπιταφίων πλακών. Άργότερον, δτε ήτο

ι Εις τούς πολυτελέστερους τάφους χρησιμοποιούνται 
μαρμάρινοι πλάκες : τάφος τοΰ ’Επισκόπου ’Αθηνών 
Κληματίου (ΠΑΝΑΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Παρνασσός 5, 
1881, 824-825), έτερος εις τόν χώρον τού έν Άθή- 
ναις ’Ασκληπιείου (Στ. Κουμανουδης ΠΑΕ 1876, 21), 
τάφος έντός τής σταυρικής βασιλικής τής Θάσου 
(Α. Ορλαναος Άρχ. Βυζ. Μν. Έλλ. Ζ', 1951, 44-45), 
τάφος III 'Αγίας Σοφίας Σόφιας (Β. Filov Sainle 
Sophie de Sofia, Sofia 1913, 70-71 είκ 57 πρβ. σ. 168), 
τάφοι πλαγίου κλιτούς Θεολόγου Θηβών (Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
ΑΕ 1924, 9). Επίσης εις τήν Β. ’Αφρικήν (St. Gsell 
Les monum. ant. de 1’ Algerie, II, Paris 1901, 403) 
καί παλαιότερον εις προχριστιανικοΰς τάφους τής Β. 
’Αφρικής (Gsell έ.ά. 41) καί τής Θεσσαλονίκης (X. 
ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ ΠΑΕ 1949, 149).

2 Όμοίαν στρώσιν πρβ. εις τάφους έντός τής παρά 
τόν νΑρειον Πάγον έκκλησίας (Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΔ 2, 
1916, 134), τοΰ Θησείου (Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ Άρχ. Βυζ. Μν.

Έλλ. Β', 1936, 216 είκ. 14) καί τής 'Αγίας Σοφίας Θεσ
σαλονίκης (Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔ 9,1924-25, Παράρτ. 
σ. 66). Εις τά δύο τελευταία παραδείγματα αί πλά
κες φέρουν όπάς διά τήν άπόστράγγισιν τών τάφων 
άπό τών ύδάτων. Οί μετά έστρωμένου δαπέδου βυζαν
τινοί τάφοι συνεχίζουν παλαιοχριστιανικήν παράδοσιν : 
τάφοι εύρεθέντες έξω τής «Παναγίας στήν Πέτρα» παρά 
τήν Καλλιρρόην έν Άθήναις (Α. Σκιάς ΠΑΕ 1897, 79), 
εν Manastirine (R. Egger έν Forschungen in Sa- 
lona, II, Wien 1926, 36 κέ.) καί Marusinac (E. Dyg- 

GVE-R. Egger αυτόθι III, 1939, 9 τάφος D) τής έν 
Δαλματία Σάλωνος κ.ά. Είς τόν τάφον τής Θάσου 
καί όπαί άποστραγγίσεως (ΟΡΛΑΝΔΟΣ έ.ά. Ζ', 1951, 45, 
είκ. 38).

3 Πρβ. τάφον έν Θήβαις (Α. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔ 3,1917, 235 και τάφους τοΰ χριστιανικού Θησείου 
(Will. Bell Dinsmoor Observations on the 
Hephaisteion, Hesperia, Supplem. V, 1941, 9).
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νησαν αί οικονομικά! αίτίαι των πολλαπλών εντός κοινού τάφου ταφών, αΰται συνεχί- 
σθησαν κατά παράδοσιν πλέον, π.χ. εντός τοϋ Μαρτυρίου τοϋ Βαβΰλα(;) εις Καουσιέ τής 
Αντιόχειας1- έπειτα δε ή κατά μάνας ταφή κα! αί πολλαπλαΐ ταφαί αποτελούν δυο 

τρόπους ταφής, χρησιμοποιούμενους διαφόρως εις τάς κατά τόπους μονάς (αλλαχού 
εντός ατομικών τάφων κα! αλλαχού εντός κοινών)1 2 ή καί, πιθανώς, προς διάκρισιν τών 
επισημότερων (έντός ατομικού τάφου) προσώπων από τών άσημων (εντός κοινού 
τάφου)3. Κατά ταύτα ή έντός κοινού τάφου ταφή εις τάς μονάς μαρτυρεΐται μεταβε
βλημένη ήδη είς παράδοσιν, εις νεκρικόν έθιμον ως έ'θιμον δέ νεκρικόν πρέπει πλέον 
νά θεωρώνται αί πολλαπλαΐ ταφαί, οσάκις αΰται απαντούν κατά τούς μέσους βυζαντι
νούς χρόνους, ότε δεν ύπήρχεν ή παλαιά στενότης διαθεσίμου νεκρικού χώρου. Αί κατά 
τούς υστέρους όμως βυζαντινούς χρόνους πολλαπλαΐ ταφαί, προκειμένου περί τάφων 
έντός τών εκκλησιών, οφείλονται πάλιν είς στενότητα τού διαθεσίμου χώρου (βλ. κατωτ. 
σ. 180, 181). Πάντως ή αναγωγή τής παλαιοτέρας ανάγκης είς παράδοσιν νεκρικήν 
κα! ή άναβίωσις αύτής φαίνεται νά έγινε διά τών μονών.

Μεταξύ τών χωμάτων τού τάφου 1 άνευρέθησαν άτακτα — λόγω τών μεταγενε
στέρων ταφών — θραύσματα αγγείων, εκ τών οποίων εν άνήκεν είς μικρόν λεπτόν 
μετά στενού στομίου άγγεΐον, πιθανώς είς άμφορίσκον, μετά λευκού επιχρίσματος κα! 
πρασίνων ταινιών. Τό μικρόν μέγεθος τού αγγείου τούτου ενθυμίζει ανάλογα παρα
δείγματα εύρεθέντα έντός βυζαντινών τάφων4, διασωζομένης τής αρχαίας συνήθειας 
τής έναποθέσεως αγγείων ως κτερισμάτων5. Τά κτερίσματα ταύτα δεν πρέπει, βεβαίως, 
νά συγχέωνται προς τά ύπεράνω τών τάφων άνευρισκόμενα θραύσματα αγγείων, 
τά όποια οφείλονται είς άλλας συνήθειας τής νεκρικής λατρείας6. Εννοείται δέ ότι ώς 
κτερίσματα πρέπει νά έξηγώνται όχι μόνον τά κατατεθειμένα έντός τών τάφων άκέ-

τών τάφων θραύσματα είναι δυνατόν νά όφείλωνται κα! είς τό έ'θιμον τής θραύσεως

1 J. Lassus έν Antioch on the Orontes, II (1937) 
σ· 11 είκ. 7.

2 Acta SS. Martii III, 8*, B: «έν μιφ θήκη αυτούς 
επ’ άλλήλους κηδεύσαντες κατέθηκαν» (A- TOUGARD 
Quid ad profanos mores, Parisiis MDCCCLXIV, 
σ. 80) και Acta SS April., I, XXII, B : «ού γάρ έθος 
τοίς ήμετέροις πατράσιν, ώς τοϊς άλλοις μοναστηρίοις, 
εις έν καταθέσιον όμοΰ πάντας κατατεθήναι τελευτών
τας, αλλά έπιτηρήσαντες τόπον επιτήδειον έκαστου, 
έκεΐσε ίδιον μνημεϊον ποιοϋντες, τούτον τή γή κρύπτου- 
σιν» (Tougard έ.ά.). Πρβ. Γ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΝ, Έπ. Έτ. 
Βυζ. Σπ. Κ', 1950, 150-151.

3 Αναστασίου Μονάχου Διηγήσεις διάφοροι περί 
τών έν Σινί! Πατέρων: «Τελευτήσαντός τίνος οσίου 
πατρός ενάρετου καί ταφέντος έν τώ κοιμητηρίφ τών
πατέρων, τη επαύριον πάλιν έτελεύτησέν τις τών αμελέ
στερων αδελφών καί έτάφη έπάνω τού σκηνώματος
τοΰ όσιου άνδρός. Μετά οΰν μίαν ημέραν, τελευτήσαν-

τος άλλου πατρός, ήλθον τοΰ καταθέσθαι τό λείψανον 
αύτοϋ, καί ευρον ότι άπέρριψεν έξ αύτοϋ ό όσιος άνήρ 
τό σκήνωμα τοΰ άμελεστέρου αδελφού» (έκδ. F. NAU 

Oriens Christ. 2, 1902, 62).
4 Π.χ. Θηβών ΑΔ 10, 1926, 126 είκ. 3 (Α. Κεραμο- 

πουλος).
5 Πρβ. τάφους Θηβών έ.ά. καί 3, 1917, 103-104, 

105, ’Εφέσου ΑΔ 7, 1921-22, 188-189, πρβ. καί είκ. 62 
(Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ), Σαλαμϊνος ΑΕ1916,8 (Π. Φουρικης), 
Σπηλαίου Επτά Παίδων Forschungen in Ephesos 
IV 2, 95 κέ. καί πλεΐστα άλλα.

6 Βλ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΝ ΑΔ 10, 1926, 126 καί 130.
7 Περί τοΰ έθίμου τής θραύσεως τών αγγείων βλ· 

Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ Λαογραφικά Σύμμικτα, Β', έν Άθήναις 
1921, 268 κέ. καί 282, Β. Schmidt Archiv f. Reli- 
gionswiss. 24, 1926, 310 κέ. Πρβ. Δ. ΛΟΥΚΑΤΟΝ, Έπ· 
Λαογρ. Άρχ. 2, 1940, 79.
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τοΰ αγγείου καί τής έναποθέσεως τεμαχίου εξ αύτοΰ έντός τοϋ στόματος τοΰ νεκρού1. 
Ή συνήθεια τής άποθέσεως αγγείων έντός των τάφων διεσώθη μέχρι σχεδόν τών νεω- 
τέρων χρόνων1 2 3, άλλα πάντως είς τάς χριστιανικός ταφάς μικράν μόνον θέσιν κατέχουν 
τα κτερίσματα, είναι δε αυτά κυρίως λύχνοι καί αγγεία (μεταξύ τούτων κύπελλα και 
πινάκια), σπανιώτερον δε κα'ι μικρότερα άλλα αντικείμενα κα'ι πολυτελή κοσμήματα1 
κα'ι αντικείμενα τής καθημερινής χρήσεως4.

2. Την αντίστοιχον θέσιν, δεξιά, καταλαμβάνει τάφος καμαρωτός, εκτεινόμενος 
προς Α υπό τον τοίχον καί συγκοινωνών μετά τοΰ κυρίως ναοΰ δι ανοίγματος επί τοϋ 
δαπέδου καί υπό τον δεξιόν τοίχον τοϋ δυτικοΰ σκέλους τοϋ ναοϋ. Τό άνοιγμα φέρει προς 
στενήν μετά μιας βαθμίδος δίοδον, αυτή δε πάλιν φέρει προς τον έξω τοϋ ναοϋ ευρισκό
μενον τάφον, ό όποιος οΰτω ενθυμίζει τάς υπογείους νεκρικάς κρύπτας τών καθολικών 
τών μονών. Ό καμαρωτός οϋτος τάφος είναι έκτισμένος δι άργολιθοδομής, έχει μήκος 
2.20 (μετά τής διόδου 3 μ.), πλάτος 0.90 καί ύψος 1.15 μ., έντός δέ αύτοΰ εύρέθησαν δύο 
δακτυλίδια (ΑΕ 1948-1949, σ. 133 είκ. 13 καί 14) καί έν έφθαρμένον νόμισμα (παλαιόν 
τεσσαρακοντανούμιον), χρησιμοποιηθέν ως δανάκη5. Καί ό τάφος οϋτος περιεΐχεν 
έπίσης σεσωρευμένα οστά καί άδιαταράκτους ταφάς.

Οί τάφοι 1 καί 2 κατεσκευάσθησαν κατά την θεμελίωσιν τής έκκλησίας υπό τοΰ 
κτήτορος, διά νά χρησιμεύσουν ό μέν αριστερά προς ταφήν τών μελών τής οικογένειας 
του, ή δέ καμαρωτή κρύπτη ώς όστοφυλάκιον. Ή θέσις τών τάφων τούτων εις τό 
ναΰδριον τοϋ 'Αγίου Δημητρίου αντιστοιχεί προς τήν θέσιν τών τάφων είς τούς νάρ
θηκας τών μεγαλυτέρων έκκλησιών, δεν είναι δέ σπανία είς τάς μικράς έκκλησίας, τάς 
στερουμένας νάρθηκος6. Είς τήν Μονήν τής Παναγίας-Ζωοδόχου Πηγής έπί τοϋ Κιθαι- 
ρώνος οί εκατέρωθεν τής εισόδου τάφοι έχουν τήν μορφήν κτιστών καμαρών υπέρ τήν 
γήν έντός τοϋ δυτικοϋ τοίχου τής έκκλησίας7.

1 Πρβ. τάς ταφάς τής παρά τόν Άρειον Πάγον εκ
κλησίας ΑΔ 2, 1916, 136 καί 138 (Γ. Σωτήριου). Είς 
τό έθιμον τοΰτο, άναγόμενον είς πολύ παλαιούς χρό
νους, ύπόκειται ή ιδέα τής μετά θάνατον έπιβιιόσεως 
καί αναψυχής (refrigerium). Είς άρχαΐα επιτύμβια 
ανάγλυφα, έπί κλινομόρφων σαρκοφάγων κ. άλλ. ή ιδέα 
αϋτη δηλοϋται διά τής παραστάσεως τοϋ νεκρού, κρα- 
τοϋντος φιάλην καί ετοίμου νά πίη (οίνον). Κατά τούς 
χριστιανικούς χρόνους ή περί έπιβιώσεως ιδέα παρου
σιάζεται ενσωματωμένη είς τό δόγμα τής άναστάσεως 
τών σωμάτων : «ή σκεύει τινί (κατά τήν ταφήν) τήν γήν 
έπιβάλλοντες δτι, εί καί θνητοί γεγενήμεθα, άλλ’όμως 
άναστησόμεθα» (ΣΥΜΕΩΝ 0ΕΣΣΑΛ. Περί τών ί. τελε
τών κεφ. 368 Mtgnb 155, 685).

2 Τάφοι υπό τό δάπεδον τοΰ 'Αγίου Άνδρέου Πατη
σίων (Μετοχιού τής άλλοτε έν Άθήναις Μονής τής 
'Οσιας Φιλοθέης) μετ’ αγγείων τοϋ 17-18ου αί. (Α. Ορ- 
ΛΑΝΛΟΣ Άρχ. Βυζ. Μν. Έλλ. 3, 1937, 201).

3 Joh. Broendsted Recherches a Sal one, I,
148. Άνευρέθησαν όμως καί πλαγγόνες (Fr. Dolger

Ant. u. Christ. 5, 1936, 77 κέ.)· ’Επίσης συνηθίζοντο
κογχύλαι ώς σύμβολα τής άναστάσεως (Η. Leclercq,

Diet. Arch. Chr. Lit. Ill 2, 2905 κέ. καί M. Laboursb 

Mel. Archeol. et Hist. LX, 1938, 238).
4 Βλ. τάς λαογραφικάς ειδήσεις έν Έπ. Λαογρ. Άρχ. 

2, 1940, 77δ καί 184-185 (Γ. Μεγας).
5 Περί τοϋ όβολοϋ τοϋ Χάρωνος κατά τούς βυζαν

τινούς χρόνους βλ. Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕ Βυζαντινών βίος 
καί πολιτισμός, Δ', έν Άθήναις 1951, 158 καί Έπ. Έτ. 
Βυζ. Σπ. 1~' 1940, 11-12. Είς βυζαντινούς τάφους 
(9-10ου οά.) άνασκαφέντας έν Κορίνθφ ή δανάκη εύ- 
ρέθη άλλοτε έντός τοΰ κρανίου, τεθειμένη έντός τοΰ 
στόματος τοΰ νεκροϋ, καί άλλοτε άπλώς έντός τών τά
φων, τεθειμένη έντός τής χειρός τοΰ νεκροϋ (Η. MOR
GAN AJA XL, 1936, 473 κέ.). Πρβ. καί ταφάς έν Θήβαις 
(Α. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔ 3,1917,104), ένθα ή δανάκη έν 
τφ στόματι τοΰ νεκροϋ.

6 Πρβ. τούς τάφους προ τής έκκλησίας τοΰ Αγίου 
Ίωάννου έν τή Άγορα τής Π. Κορίνθου (Morgan 
έ.ά. 474).

7 Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ Άρχ. Βυζ. Μν. Έλλ. Α', 1935, 171 
είκ. 2 (13-14ου αί.). Περίπου όμοιοι τάφοι (όστοφυλά- 
κια;) είς τήν Πόρτα-Παναγιάν Τρικκάλων (αυτόθι σ. 21 
είκ. 3) (τέλους 14ου αί.).
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3-7) Έκ των εντός τής εκκλησίας τάφων δΰο άνεκαλύφθησαν προ τού ιερού 
βήματος, ό μεν (3) παρά τό άνοιγμα τής πλαγίας κεραίας, ό δε (4) εις την δεξιά αντί
στοιχον θέσιν. Άμφότεροι (μήκ. 2, πλ. 0.40-0.50 μ.) είναι έκτισμένοι κάτω διά κοινής 
άργολιθοδομής κα'ι άνω διά πωρολίθων, έκαλΰπτοντο δ’ έπιμελώς ό αριστερά διά 
μεγάλων πωρίνων πλακών καί ό δεξιά δι’ όμοιων πωρίνων καί ψαμμιτικών (εντοπίων, 
λατομη μενών έκ τών πετρωμάτων τής παραλίας) πλακών. "Ετερος τάφος (5) εύρέθη εις 
τό μέσον τοΰ δυτικού σκέλους τής εκκλησίας παρά την είσοδον οΰτος είναι μικροτέρων 
διαστάσεων (1.40X0.40 μ.) καί εύτελεστέρας κατασκευής. Δΰο ακόμη τάφοι (6 καί 7)> 
εύρεθέντες είς την αριστερόν κεραίαν, ήσαν απλώς έσκαμμένοι εντός τοΰ εδάφους. 
Οί τάφοι 3-6 περιέκλειον άνά ένα σκελετόν ό έβδομος τάφος περιέκλειε μόνον 
άτάκτως σεσωρευμένα οστά, δεν είχε δεχθή σώματα, αλλά σκελετούς'.

8) Έτερος τάφος (8) εύρέθη εντός τοΰ πλαγίου κλιτούς παρά την ΝΑ αΰτοΰ 
γωνίαν. Οΰτος είναι μικρών διαστάσεων, μήκους μόλις 1.20 μ., έκτισμένος δι’ άργο- 
λιθοδομής, έκαλΰπτετο δε δι’ ακανόνιστων ψαμμιτικών πλακών καί προσέτι υπό 
καμάρας1 2, ύψουμένης υπέρ τό δάπεδον τοΰ ναού καί έκτεινομένης προς Δ μέχρις άπο- 
στάσεως 2.55 μ. από τοΰ ανατολικού τοίχου. Κατά την άνασκαφήν έσωζετο μόνον 
ό αριστερός επικλινής τοίχος (πάχ· 0.25 μ.) τής καμάρας καί είς ύψος 0.50 μ. Ό τάφος 
οΰτος περιέκλειε τον σκελετόν παιδιού, ένεκα δε τής κατασκευής τής καμάρας ήχρη- 
στεΰθη ή πλαγία θΰρα τοΰ ναϋδρίου, άποφραχθεϊσα.

9) Τέλος ό ένατος τάφος άπεκαλΰφθη έξω, ΒΔ τής εκκλησίας, απλώς έσκαμμένος 
είς τό έδαφος. Εντός αύτοΰ εύρέθη μικρός χαλκούς, άναδιπλούμένος είς τύπον θήκης 
περιάπτου, σταυρός (ΑΕ 1948-1949,133 καί ΠΑΕ 1941-1944, 24 είκ. 1), τεθείς μετά 
τοΰ νεκροΰ ώς άποτρόπαιον, κατά τής έπηρείας τών πονηρών πνευμάτων άλλοτε, αντί 
τής έναποθέσεως σταυρού, διακοσμούνται έσωτερικώς οί τοίχοι τών τάφων διά γραπτών 
σταυρών καί δι’ ιερών κειμένων3.

2. ΤΑΦΟΣ-ΘΗΚΗ-ΧΑΜΟΣΟΡΙΟΝ -ΚΑΜΑΡΑ- ΜΝΗΜΑ-ΚΙ ΒΟΥΡΙΟΝ

Οί ανωτέρω περιγραφέντες τάφοι ύπάγονται είς τέσσαρα είδη τής κατηγορίας τών 
επιγείων τάφων, έκαστον δέ είδος πιθανώτατα έφερεν ιδιαίτερον όνομα- τουλάχιστον 
έκ τών διαφόρων ονομάτων, διά τών οποίων είς τάς πηγάς δηλοΰνται οί τάφοι, προϋ
ποτίθεται καί ιδιαίτερον είδος τάφου δι’ έκαστον φερόμενον όνομα τάφου. Είναι όμως 
δύσκολος ή άπόδοσις τών καθ’ έκαστον ονομάτων τών τάφων είς τά διάφορα είδη τού
των, διότι, άφ’δτου διεσπάσθη ή αρχαία ένότης πολιτισμού—ένν. τών ελευθέρων 
πολιτών—καί αί κοινωνικοί ομάδες άπεμονώθησαν καί ή γλώσσα πλέον δεν ήτο

1 Πρβ. τάφους εντός τοΰ χριστιανικού Θησείου 
(Dinsmoor έ.ά. 9).

2 Καμαρωτόν τάφον μετά οριζοντίου διαμέσου κα
λύμματος πρβ. είς Bull. Soc. Arch. Bulg. 1, 1910, 173 
κέ. είκ- 18-19 (I. Ivanof) (βουλγ.).

3 Μετάλλινος σταυρός εύρέθη καί εντός τάφου παρά 
τό έν ’Αθήνας Άσκληπιεΐον (Στεφ. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ

Άθήναιον 5, 1876, 196 ύποσημ.)’ ένίοτε άπαντά χαρα
γμένος σταυρός επί τής έσω επιφάνειας τοΰ καλύμματος 
τών τάφων (Στεφ. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ ΠΑΕ 1876, 21-22. 
Πρβ. I. ΤΡΑΥΛΟΝ ΑΕ 1939-41, 58). Περί τής εσωτερι
κής διά σταυρών κλπ. διακοσμήσεως τών τάφων βλ. 
A. Grabar Martyrium II 279 κέ.
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αυστηρά εις τούς ορισμούς ιών πραγμάτων, αί πηγαί, ιδίως αι επιταφιαι έπιγραφαι, συνη- 
θέστατα δεν άκριβολογούν. Αί λογίου ύφους φιλολογικά! πηγαι και έπιγραφαι δανεί
ζονται ονόματα εκ τής αρχαίας φιλολογικής παραδόσεως· άλλα τα ονοματα εκείνα, προϋ
ποθέτουν συχνά άλλου είδους τάφους καί, επαναλαμβανόμενα, δεν αποτελούν, βεβαίως* 
ακριβείς ορισμούς. Άφ’ έτέρου αί λαϊκωτέρου χαρακτήρος πηγαί, προερχομεναι εκ κοι
νωνικών στρωμάτων, τα όποια συνήθως μιμούνται τάς άνω τάξεις, μεταφέρουν όνοματα 
αδιακρίτως εις παν είδος τάφου· και καταντά να λαμβάνωνται τά διάφορα εκείνα 
ονόματα υπό τό περιληπτικόν νόημα τού τάφου γενικώς. Εν τούτοις θά έπιχειρήσωμεν 
κάποιον σημασιολογικόν διαχωρισμόν.

Οί ανωτέρω περιγραφέντες ύπ’ άριθ. 6, 7 κα! 9 τάφοι ήσαν ακατασκεύαστοι: 
ήσαν απλώς έσκαμμένοι έντός τού εδάφους, άνευ καλύμματος κα! πεπληρωμένοι διά χώ
ματος. Εις τό είδος τούτο ανήκει ή ίδιότης τού τάφου έν όσφ έντός αυτού περικλείονται 
λείψανα νεκρού· διά τούτο δε κα! ή άκριβολόγος νομοθεσία διακρίνει τό είδος τούτο τά
φων άπό τών μονιμωτέρων νεκρικών κατασκευών, χαρακτηρίζει δε αυτό απλώς ως τάφον> 
σαφώς διακρινόμενον τού μνημείου \ Όμοίαν βασικώς διάκρισιν κάμνει κα! ό ’Ιωάννης 
ό Χρυσόστομος, όστις μετά τής κλασσικής παιδείας εις τάς σχολάς είχε διδαχθή κα! τον 
ορισμόν: ό Χρυσόστομος, δηλαδή, άκριβολογεϊ όταν άλλοτε άντιθέτη τούς τάφους προς 
τάς ϋ·ήκας τών πλουσίων1 2 κα! άλλοτε παραθέτη ώς ιδιαίτερα είδη τάφων τάς λάρνακας, 

τά μνήματα κα! τάς ϋ·ήκας3. Συνεπώς κατά τόν4-5ον αιώνα αί ϋήκαι ήσαν τάφοι 
κάπως έπιδεικτικοί, διάφοροι τών απλώς έπιγείων τάφων, πάντως δε διάφοροι κα! τών 
λίθινων σαρκοφάγων. Κα! τά μνήματα ήσαν τάφοι διάφοροι τών απλώς έπιγείων τάφων* 
π.χ. ό Χρυσόστομος, όμιλών αλλαχού, παρουσιάζει αύτά ώς πολυτελή νεκρικά οικοδομή
ματα τού είδους τών μαυσωλείων4, έξ έπιγραφικών δέ πηγών μανθάνομεν ότι τά μνή
ματα ή μνημεία ήσαν σύνθετα νεκρικά κτίσματα, έντός τών οποίων πριεκλείετο ό κυρίως

1 *Τάφος έστίν, έν ά> σώμα η όστέα άπετέθη . . . 
άλλ’ δσον εσύ τό σώμα. Μνημεΐον δέ έστι τό διά την μνή
μην φαινόμενον» Βασιλικά 59, 1, 2 (Ηειμβ. 5, 223), 
Digesta XI 7 L 2 §5-6, ΚυριΛΛ. Αλεξ. Κατά Ίου- 
λιανοΰ 10: «Πάντα έπληρώσατε τάφων καί μνημάτων» 
(Migne 76, 1016). Πρβ. Κουκουλε Βυζαντ. βίος καί 
πολιτισμός Δ' 200 και Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. 17 , 1940, 54.

2 ΧΡΥΣΟΣΤ. 'Ομιλία εις μάρτυρα Πελαγίαν εγκω
μιαστική : «Καί γάρ αυτών τών βασιλικών αυλών λαμ
πρότερος παρά πάσιν δ τάφος έσται έκεΐνος, ένθα αν 
ή σώμα κείμενον αρετή καί εΰσεβεία συζήσαν. Καί τού
του μάρτυρες υμείς, οί τάς μέν ϋήκας τών πλουσίων, 
καίχοι χρυσά έχούσας ίμάτια, καθάπερ σπήλαια παρα- 
τρέχοντες, πρός ταύτην μετά πολλής δραμόντες τής 
προθυμίας, επειδή κλπ.». (Migne 50, 582).

3 ΧΡΥΣΟΣΤ. Έγκώμιον εις τήν αγίαν μάρτυρα Δρο-
σίδα: «δμοΰ τε γάρ έπέβη τις τών πρόθυρων καί πλή
θος ευθέως τάφων πανταχόθεν προσπίπτει τοΐς όφθαλ- 
μοϊς καί δπουπερ άν ΐδη λάρνακας καί μνήματα καί &ή-

κας δρα τών κατοιχομένων» (Migne 50, 683). ’Ενταύθα 
ο ορος τάφος ύπό τό περιληπτικόν νόημα τού γένους. 
’Αλλαχού ό Χρυσόστομος διά τού ορού «τάφος» φαί
νεται νά έννοή τό περικλεΧον τόν τάφον μάρτυρος οικο
δόμημα τής νεκρικής λατρείας, τό μαρτύρων: «Παρά- 
μεινε τψ τάφοι τού μάρτυρος ... άρον ευλογίαν άπό τού 
τάφου ... περιπλάκηθι τήν οορόν, προσηλώθητι τή λάρ- 
νακι' ούχί τά οστά μόνον τών μαρτύρων, αλλά καί οί 
τάφοι αυτών καί αί λάρνακες πολλήν βρύουσι τήν ευλο
γίαν» (ΧΡΥΣΟΣΤ. Εις Μάρτυρας ομιλία, Migne 50, 
664). ’Ενταύθα ώς σορος πρέπει νά έννοηθή ή έπιταφία 
κατασκευή, ή περικλείουσα τήν λάρνακα τών λειψάνων 
τού μάρτυρος. Ή προσήλωσις τού προσκυνητοΰ εις 
τήν λάρνακα εννοείται πνευματική (μέσψ τής confessio;).

4 Χρυςοςτ. Λόγος εις τόν μακάριον Βαβύλαν κλπ. 
«αλλά καν τά μνήματα τών κατοιχομένων οΐκοδομήσαι 
δέη καί ό ζωγράφος καί ό λιθοξόος καί ό τέκτων καί 
δ χαλκοτύπος καί πάντες τά αυτών συνεισφέρουσι» (Mi
gne 50, 556).
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τάφος1. 'Όθεν περί των ανωτέρω ύπ’άριθ. 6, 7 και 9 παραδειγμάτων δΰναται νά χρη
σιμοποιηθώ καί είδικώτερον δ όρος τάφος1 2.

Οι τάφοι 1, 3, 4 και 5 είναι έκτισμένοι εντός τοΰ εδάφους κα'ι έ'φερον επίπεδον 
κάλυμμα έκ πλακών. Άλλα πριν έπιζητήσωμεν τό ιδιαίτερον αύτών όνομα είναι χρήσι
μον νά έξηγηθή τοΰ Χρυσοστόμου ό όρος ϋ·ήκη.

Θήκη είναι ή θέσις, εντός τής οποίας κατά κυριολεξίαν άποτίθεται τό σώμα τοΰ 
νεκροΰ, δθεν καί «θήκη σώματος» καί «σωματοθήκη» 3· συνεπώς δε ώς θήκη εννοείται 
καί δύναται νά όνομάζηται καί ή μαρμάρινη λάρναξ4. Άλλ’, ώς εϊδομεν, ό Χρυσό
στομος διακρίνει τάς λάρνακας από τών θηκών, περαιτέρω δέ ουτος χρησιμοποιεί περί 
μεν τών κοινών θνητών τον όρον λάρνακες, περί δέ τών μαρτύρων τον όρον θήκαι5 *. Είς 
έτέραν περίπτωσιν, καθ’ ήν τά λείψανα μαρτύρων ήσαν κατατεθειμένα εντός λίθινης 
σαρκοφάγου τοποθετημένης εντός κλειστού χώρου, δ Χρυσόστομος χρησιμοποιεί περί 
αυτής τον όρον λάρναξ0. Είναι φανερόν ότι δ Χρυσόστομος άκριβο?ιθγεΐ περί τούς 
όρους. Έν ’Αντιόχεια τό μαρτύριον, εντός τοΰ δποίου εκειντο τά λείψανα τής μάρτυρος 
Δροσίδος, ήτο κοινόν νεκροταφεΐον (κοιμητήριον) π?ιήρες ταφών, χρησιμοποιούμενον 
ώς νεκροταφεΐον καί κοινών θνητών επί τής εποχής τοΰ Χρυσοστόμου· τών κοινών 
δέ τούτων θνητών δ Χρυσόστομος διακρίνει ένταΰθα τρία είδη τάφων: λάρνακας, 
μνήματα καί θήκας. Περί τών είς τό μαρτύριον τούτο ευρισκομένων τάφων μαρτύρων 
χρησιμοποιεί δ Χρυσόστομος τον όρον θήκαι, τάς θήκας δέ αύτάς άντιθέτει προς τάς 
λάρνακας τών κοινών θνητών7. Φαίνεται δέ ότι εκεί που, πλησιέστερον ή οι άλλοι 
προς τάς θήκας τών μαρτύρων, εκειντο οί εντός λαρνάκων νεκροί, πιθανώτατα δέ αί 
θήκαι τών μαρτύρων έκεΐναι εκειντο εντός ιδιαιτέρου χώρου—ένν. εντός τοΰ περιβόλου

1 Μαυσωλεΐον έν Βιθυνία χαρακτηρίζεται υπό τής 
επιγραφής αύτοϋ ώς μνημεϊον : «Γερυλλανή . . · ζώ[σα] 
τω άνδρί κα'ι έαυτή τό μνημεϊον κατεσκεύασεν καθώς 
περιοικοδόμηται σύν ταΐς περικειμέναις οίκίαις πά- 
σαις» (Α· Μ. 18, 1893, 26 κέ. οπού καί σχεδίασμα, 
Β. Graef). Πρβ. επιγραφήν έκ Κιβύρας : «[τούτο τό 
μ]νημεΐον τό ένκύ[κλιον καί τούς περικειμένους [τοί
χους] (στίχ. 3-4)... δς αν δέ τολμήση τι [έπιλύ]σαι ή κα- 
ταβλάψη τι τών [τοίχων] τοΰ εγκυκλίου ή τής [σοροϋ] 
(στίχ. 9-12)» (Μ. Collignon BCH 2, 1878, 600) καί 
δσα περί τοΰ μνήματος τοΰ Χρίστου λέγει ό ΧΡΥΣΟ
ΣΤΟΜΟΣ, είς τον Εΰαγγ. Ίω· όμιλ. ΙΒ' : «τών δέ τοΰ 
μνήματος αύτοΰ λίθων ήρμοσμένων τή θήκη, έτι δέ 
καί τών σήμαντρων επικειμένων» (Migne 59,84). Περί 
τής άρχαιοτέρας σημασίας τοΰ όρου «μνήμα» βλ. Fr. 

Eichler Σήμα und Μνήμα, A. Μ. 39, 1914, 138 
κέ. Πρός τήν σημασίαν αυτήν εγγύτερον ΐσταται ό νο
μικός ορισμός τοΰ μνημείου (βλ. άνωτ. σ· 168). Περί 
τοΰ μνημείου ή μνήματος βλ. καί κατωτ. σ. 171 κέ.

2 'Υπό τό περιληπτικόν δμως νόημα ή λ. τάφος έσή-
μαινε παν είδος τάφου, όμοΰ καί τό πολυτελές νεκρικόν
μνημεϊον: ΧΡΥΣΟΣΤ. Είς τόν μη' ψαλμ. : «άλλ1 όταν
ϊδωσι τόν πλούτον όγκωθέντα, τους τάφους έγηγερμέ-
νους, τάς ματαίας οικοδομάς άπηρτισμένας» (Migne

55, 235)' πρβ. «καί τάφους λαμπρούς οίκοδομησάμενοι» 
(αυτόθι 54, 664'.

3 Παραδείγματα είς Corpus griech.-christl. In- 
schr. v. Hellas I, 1941, 109 (N. Βεης).

4 Μαρτύριον Βαρθολομαίου κεφ· 9: «καί ήραν 
τό λειψάνον τοΰ αποστόλου μετά υμνου καί πάσης δόξης 
καί κατέθεντο αυτό έν βασιλική θήκχ)» (Lipsius- Bon
net Acta apostol. apocrypha II 1, 149). Βασιλική 
θήκη =πολυτελής λάρναξ (είς Σελεύκειαν π.χ. μεγάλη 
σαρκοφάγος, άνήκουσα είς τόν μετ’ άνθοπλοκάμων τύ
πον, φέρει τό δνομα θήκη J. Keil - A. Wilhelm Μο- 
num. As. Min. Ant., III. [1931] 14 άριθ. 12). Θήκαι 
έπίσης ώνομάζοντο καί αί ξύλιναι σαρκοφάγοι. Πρβ. 
ΚΟΥΚΟΥΛΕ Βυζ. βίος καί πολιτ. Δ' 190 καί Έπ. Έτ. 
Βυζ. Σπ. ΐς' 1940, 44 καί Γ. ΣιΙΥΡΙΔΑΚΗΝ αύτ. Κ', 
1950, 151.

5 ΧΡΥΣΟΣΤ. Έγκώμιον είς τήν άγ. μάρτ. Δροσίδα : 
«δταν γάρ τάς άλλας παραδραμόντας λάρνακας έπί τάς 
των μαρτύρων θήκας έλθωμεν» (Migne 50, 685).

6 ΧΡΥΣΟΣΤ. Είς τόν άγιον ίερομ. Βαβύλαν: «καί 
τό μέν μαρτύριον τοΰ άγιου τής λάρνακος έρημον.. , 
όρώντα» (Migne 50, 523).

7 Migne 50, 683 καί 685 ( βλ. τά κείμενα σ. 168s 
καί ανωτέρω σημ. 5).

22
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τοΰ κοιμητηρίου. Έκ των ανωτέρω) έπομενως, συνάγεται οτι αι θήκαι, ομοΰ και αι θήκαι 
των μαρτύρων, ήσαν είδος τάφου εύτελέστερον τών λαρνάκων — εϊδομεν δτι εις τον χώ
ρον τούτον (το κοιμητήριον όπου το λείψανον τήςΔροσιδος)οι πολυτελέστεροι των απλών 
λαρνάκων τάφοι ώνομάσθησαν παρά τού Χρυσοστόμου μνήματα1. Αλλαχού αί θήκαι 
παρουσιάζονται ως τάφοι μετά καλύμματος1 2. Συνεπώς τδ μαρτύρων τούτο τής Αντιό
χειας φαίνεται νά ώμοίαζε προς τό παρά την κοιμητηριακήν εκκλησίαν τού Αλεξάνδρου 
εις Τίπασαν (Tipasa) τού ’Αλγεριού, ένθα τά λείψανα μαρτύρων έκειντο ΰπό στοάν, εντός 
τάφων επί τού εδάφους μετά καλυμμάτων κοσμούμενων διά ψηφιδωτών, χρησιμοποιού
μενων δε καί ως τραπεζών μαρτύρων (mensae martyrum)3. Καί ό άρχικώς ΰπαί&ριος τάφος 
τών Πέντε Μαρτύρων εντός τού άλλοτε κοιμητηρίου τής δαλματικής Σάλωνος (Salona) 
ήτοκτιστός επί τού εδάφους καί έκαλύπτετο δι’ευτελούς πλακός,τήςτραπέζης μαρτύρων4. 
Είναι δε πιθανόν δτι όμοιας μορφής ήσαν καί αί θήκαι τής Δροσίδος καί τών συμμαρτύ- 
ρων αυτής. Αί θήκαι, λοιπόν, τάς οποίας ό Χρυσόστομος είχεν ύπ’δψει, φαίνεται νά ήσαν 
τάφοι κτιστοί επί τοΰ έδάφους, ευτελέστεροι τών σαρκοφάγων. ’Αλλά καί αί θήκαι ήσαν 
τάφοι πλουσίων, σχετικώς επίσημοι, εύτρεπισμένοι έξωτερικώς, έν άντιθέσει προς τούς 
κοινούς τάφους τών πτωχών. Εις τό Ματθ. κγ' 27 διά τής φράσεως «τάφοι κεκονιαμένοι» 
υπονοείται ακριβώς ό τάφος τύπου κτιστής επιγείου θήκης. Τοιαύτη δε «θήκη» επίγειος 
δύναται νά είναι καί τό συμπαγές σήμα, τό έκτισμένον είτε ύπεράνω απλού τάφου είτε 
ύπεράνω σαρκοφάγου κεχωσμένης έντός τού εδάφους5. Βυζαντινόν παράδειγμα θήκης 
εύρέθη εις τον Θεολόγον τών Θηβών: εις τό έν έκ τών δύο διαμερισμάτων, εις τά 
όποια τό πλάγιον νεκρικόν παρεκκλήσιον χωρίζεται, ύπήρχεν επί τού δαπέδου μαρμάρινη 
σαρκοφάγος, εις τό έτερον δε υπήρχε κτιστή θήκη6, ήτις ύψούτο μόνη έν μέσω απλών 
έπιγείων τάφων καί οΰτω άνεδεικνύετο έπισημότερον, ώς είδος σαρκοφάγου. Θά ήτο τά
φος τίνος έκ τών έπισήμων τής πόλεως. Αί θήκαι τοΰ είδους τούτου έπεΐχον την θέσιν 
μνημείων, ό έπιδεικτικός χαρακτήρ τών οποίων έδηλούτο ένίοτε διά τοΰ έπιθέτου «παρα
στατικός», μέχρις δτου βαθμηδόν τό έπίθετον έξετόπισε τό παρ’αυτού προσδιοριζόμενον 
ουσιαστικόν καί τότε ή λ., ώς παραστατικόν (τό), προσέλαβε την σημασίαν γενικώζ τοΰ 
τάφου, ώς άλλως καί ό δρος θήκη7.

Οί τάφοι 1, 3, 4 καί 5 έφερον μέν κάλυμμα, άλλ’ ήσαν έκτισμένοι έντός τού έδά
φους, καί ανάλογοι προς τούς λαξευτούς έπί τοΰ έδάφους τάφους, τούς καλυπτομένους

1 Βλ. άνωτ. σ. 168-169.
2 ΧΡΥΣΟΣΤ. Εις τό ρητόν τοΰ Προφήτου Δαυίδ 

κλπ. (Ψαλμ. 48,17): «απέρχεται εις τόν τάφον ό πάντα 
άρπάζων, εις τρεις πήχεις θάπτεται καί πλέον οΰδέν 
καί γή επάνω τής δψεως καί τό κάλυμμα τής θήκης» 
(Migne 55, 512). Διά τής φράσεως «καί γή επάνω τής 
δψεως» εννοείται ή κατά τήν ταφήν ρϊψις χώματος έπί 
τοΰ νεκρού πρό τής καλύψεώς του (βλ. ΛΟΥΚΑΤΟΝ, Έπ. 
Λαογρ. Άρχ. 2, 1940, 79). Ώς όμοιας μορφής περι
γράφει ό Χρυσόστομος καί τοΰ τάφου τοΰ Χριστού 
τήν θήκην (Migne 59, 84 βλ. τό κείμενον ανωτέρω 
σ. 169,).

3 Bull. Archeolog. du Comite 1938-1940, 422 κέ.,
(L. Leschi), Grabar, Martyrium I, 49-50 είκ. 9.

4 Broendsted Recherches a Salone I σ. 134 
είκ. 134 καί σ. 139 κέ. είκ. 135.

5 Είς Τίπασαν (St. Gsell, Melanges Arch, et 
Hist. XIV, 1894, 399 είκ. 47. Πρβ. τοΰ αύτοΰ, Monum. 
Ant. Alger. II 404 καί αρχαία παραδείγματα έν σ. 46). 
Παρ’ ΑΣΤΕΡΙΩι ΑΜΑΣΕΙΑΣ Είς τήν πανεύφ. μάρτυρα 
Ευφημίαν (Migne 40, 336) ώς θήκη έννοεΐται ό κτιστός 
τάφος, ο περιεχων τήν λάρνακα τών ιερών λειψάνων.

6 ΑΕ 1924, 8 είκ. 6,11,12 καί σ. 9 είκ. 9 (Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ). 
Καί τό έπίγραμμα τοΰ Άβερκίου (κατωτ. σ. 172).

7 Πρβ. «θήκη παραστατική πρός τό μνησθήναι αΰ. 
τοΰ» (CIG IV σ. 454 άριθ. 9213) έπί σαρκοφάγου έκ 
Σελεύκειας. Πρβ. τό Βασιλικών 59, 1, 2 (άνωτ. σ. 168,) 
καί τό έπίγραμμα τοΰ Άβερκίου (κατωτ. σ. 172).
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διά πλακών. Και οι λαξευτοί ουτοι τάφοι φέρονται υπό τό δνομα θήκαι1, εϊδικώτερον 
δμως περί αυτών χρησιμοποιείται δ δρος νποσόριον2 ή χαμοσόρί(ο)ν1 2 3. Εις τάς πηγάς 
ή εντός τοϋ εδάφους λάρναξ διακρίνεται από τοΰ χαμοσορίου καί αν ακόμη τοϋτο είναι 
κατεσκευασμένον διά μαρμάρινων πλακών4. Εννοείται δε δτι καί τό δνομα χαμοσόριον 
έπεξετάθη κα'ι έπ'ι άλλου είδους τάφων, π.χ. έπ'ι τών λίθ ινων σαρκοφάγων κα'ι έπ'ι τών 
νεκρικών αιθουσών5. Πάντως τό βυζαντινόν δνομα τοϋ ΰπ’ δψει είδους τάφων είναι 
ή λ. χαμοσόριον6 7. Αλλά κα'ι τό χαμοσόριον, έφ’ δσον δεν έξεΐχεν ύπεράνω τοϋ εδάφους, 
ώς μνημεΐον, ύπείγετο εις την νομικήν κατηγορίαν τοϋ άπλοϋ τάφου (βλ. άνωτ. σ. 168-169).

Ό τάφος 2, ό καμαρωτός, δεν παρέχει δυσκολίας ώς προς τό δνομα, διότι και είς 
τάς αρχαίας πηγάς ό τάφος τοϋ είδους τούτου ονομάζεται καμαρωτός ή απλώς καμάρα1, 
ένεκα τής μορφής αύτοΰ. Τό σπανιώτερον άρχαΐον δνομα τοϋ καμαρωτοϋ τάφου, 
«ψαλίς», άπαντά και κατά τούς χριστιανικούς χρόνους8.

Διά τό δνομα τοϋ ύπ’ άριθ- 8 τάφου, συνθέτου έξ υποκειμένου χαμοσορίου και 
ύπερκειμένης καμάρας, απαιτείται μακροτέρα άπασχόλησις.

Είς τάφους συνθέτους, άποτελουμένους έξ ενός ύπερκειμένου καί ετέρου υποκειμένου 
μέρους, άναφέρονται πλεϊσται δσαι έπιγραφαί. Καταχωρίζω ώρισμέναςέξαύτών: a ) «είς 
δν πλάτ[α]ν κατεσκεύασεν μνημεΐον τό επικείμενον τ[ώ] πλάτα, σορόν τε καί [εί]σοιστας 
εν αύτφ καί τά λοιπά τά εν αυτήν είς ήν σορόν έθαψα Βαρίλλα[ν] την έ[μ]αυτοϋ 
γυναίκα- βούλομαι δε καί αυτός εν τή σ[ο]ρώ τεθήναι, έτερον δε μηδένα. Έν τή 
είσώστη τή πρώτη, ύποκειμένη [τή] σορώ, ένταφήναι βούλομαι την γυναΐκά μου καί 
Πολυχρόνιον τον υιόν μου, έν δε τή έτέρα είσώστη τεθήναι βούλομαι Τατιανόν»9. 
β') «Κατεσκεύασε τό μνημεΐον καί την σορόν ... δς δε άνοιξη την σορόν» ,0. γ ) «Βωμός 
σύν τοΐς (γρ. ταΐς) εΐσώσταις καί τή έπικειμένη σορφ... είς ήν σορόν κεκήδευται 
Τατιανή .. . τών δε είσωστών έξουσίαν ούδείς έτερος έχει προς τό συγχωρήσαί τινα 
ταφήναι ή μόνος»", ά') «Ή σορός καί ή ύποκειμένη αυτή είσώστη καί δ τόπος 
καθ’ου έπίκειται ή σορός καί ή είσώστη»12. ε') «Ή σορός καί τό υποκάτω μνήμα» 13. 
Τ') «Τό μνημεΐον καί ή έπικειμένη αύτφ σορός» 14. ζ ) «Τό ήρφον καί τό έπικείμενον

1 Keil- Wilhelm Mon. As. Min. Ant. ε.ά. σ. 20 

άριθ. 36, 37,38 κ.ά.
2 Η· GrIsgoire Recueil des Inscr. Grecques 

Chret. d’ Asie Mineure σ. 126 άριθ. 345.
3 Τάφοι Μεριαμλίκ (Keil-Wilhelm έ ά. 20 άριθ. 

39,44,46,47), Φιλίππων (L. Heuzey-H. Daumet 

Mission Archeol- de Macedoine, Paris 1876, σ. 94 
άριθ. 49).

4 Κωνςτ. Πορφυρογ. Έκθ. Βασιλ. Τάξ. II 42: 
«καί έξηνέχθη (άπό τών λαρνάκων) τά τούτων λείψανα 
και κατετέθη έν τή αυτή μονή έν χαμοσορίου (γρ.—φ) 
άπό λίθον Προικονήσου, έν φ καί έπιγέγραπται «Γλωσ- 
σόκομος ’Αλεξάνδρου Δομεστίκου» (Βόννης 1, 646).

5 Keil-Wilhelm ε.ά. 17 άριθ. 27 καί 18 άριθ. 30.

6 Κωνςτ. Πορφυρογ, ε.ά.

7 Έπιγραφαί: Βοιωτίας IG VII άριθ. 2725 (G. Dit-

tenberger), ’Αμοργού IG XII, 7 άριθ. 384 καί 478
(I. Delamarre), Τέω καί Σιβρί Χισάρ Μ. ’Ασίας

BCH 4, 1880, 179 (Ε. Pottier) καί 46, 1922, 337 
(R. Demangel-A. Laumonier), Άπαμείας Rev. 
Et. Gr. 2, 1889, 29 (W. M. Ramsay).

8 «Ψαλίδιον έν άψΐδι» έξ επιγραφής έκ Συρίας 
(J. Lassus Sanctuaires chretiens de Syrie, 1947, 
230).

9 Επιγραφή έξ Άφροδισιάδος CIG II 533 άριθ. 
2824 (A. Boeck). Κατά τόν Boeck: πλάτα = ό τόπος 
δπου ήτο ίδρυμένον τό μνημεΐον μνημεΐον = τό νεκρι
κόν κτίριον' σορός=ή έντός τοΰ μνημείου σαρκοφάγος' 
είσώστη = όστοθήκη.

10 ’Επιγραφή έκ Μαγνησίας Rev. Et. Gr. 13, 1900, 
498 άριθ. 158 (ΑΛ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ).

11 ’Επιγραφή έξ Άφροδισιάδος αυτόθι 19, 1906, 264 
άριθ. 158 (Τη. Reinach).

12 Αυτόθι σ. 256 άριθ. 149.
13 Αυτόθι σ. 265 άριθ. 159 (153).
14 Αυτόθι σ. 266 άριθ. 161 (123).
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σωλάριον»1. η ) «Μνημεΐον καί σορόν λευκόλιθα»1 2. ft') Ώς όμοιας διατάξεως 
περιγράφεται καί ό τάφος τοΰ επισκόπου τής εν Φρυγία Ίεραπόλεως Άβερκίου, 
περιφήμου εκ τής γνωστής επιγραφής αύτοΰ: «διυπνισθείς ... κατεσκεύασεν έαυτφ 
τύμβον, ίσοτετράμονον (γρ. ίσοτετράγωνον), και τον βωμόν... εστησεν επάνω αύτοΰ 
τοΰ τύμβου έγχαράξας τό θεόπνευστον επίγραμμα» 3. Έπί τοΰ τάφου τούτου ΐστατο 
ό γνωστός ενεπίγραφος λίθος ώς σήμα (βωμός) — «ϊν’ έχω (ό νεκρός Άβέρκιος) φανερώς 

σώματος ένθα θέσιν»4.
Εις τό παράδειγμα α πρόκειται περί μεγάλης ταψικής οικοδομής (μνημείου), περι- 

κλειούσης τό διμερές σύστημα εκ τής ύπερκειμένης σοροΰ και τής υποκείμενης είσώστης. 
Όμοια διάταξις υποβάλλεται καί εκ τοΰ παραδείγματος γ (ένταΰθα αντί τοΰ ονόματος 
μνημείου χρησιμοποιείται τό όνομα βωμός)· Άμφότερατά παραδείγματα άναφέρονται εις 
τάφους τοΰ τύπου των μαυσωλείων άλλα τα παραδείγματα δ, ε, <Γ, ζ καί ϋ' άποτελοΰνται 
μόνον εκ τοΰ διμεροΰς συστήματος, κατά διπολικήν αντιστοιχίαν εκ τοΰ υποκειμένου 
μέρους (είσώστης ή μνήματος ή μνημείου ή ηρώου ή τύμβου) καί τοΰ ύπερκειμένου 
μέρους (σοροΰ ή σωλαρίου ή βωμοΰ). Όμοια προς αύτά φαίνονται καί τα παραδείγματα 
β καί η· πάντα δε ταΰτα ανήκουν εις άπλούστερον τύπον. Τοΰ πρώτου τύπου τό όνομα 
φέρεται ώς μνημεΐον (α)5 *·· τοΰ δευτέρου τύπου τό όνομα δεν παραδίδεται υπό των 
επιγραφών, ανήκουν όμως καί τά σχετικά προς τον τύπον τούτον παραδείγματα επίσης 
εις την κατηγορίαν τοΰ μνημείου, ώς ορίζει τοΰτο ή νομοθεσία: «μνημεΐον δέ έστι 
τό διά την μνήμην φαινόμενον» β· Επομένως καί ό τάφος τοΰ Άβερκίου, δστις κατε- 
σκεύασε φανεράν την θέσιν τοΰ σώματος αύτοΰ, ύπήγετο εις την κατηγορίαν τοΰ μνη
μείου. Βυζαντινών χρόνων έπιβίωσιν τής διμεροΰς ταφικής διατάξεως άπαντώμεν εις 
τον τάφον τοΰ Όσιου Μελετίου, ίδρυτοΰ τής ομωνύμου Μονής έπί τοΰ Κιθαιρώνος, 
όπου χαμοσόριον ή είσώστη καί επ’ αύτοΰ κενή σαρκοφάγος ή σορός εκ μαρμάρινων 
πλακών καί μετά μικρού παραθύρου (fenestella) συνδυάζονται εις έν σύνθετον ταφικόν 
σύμπλεγμα7. Εις τον σα?ωιμινιακόν ύπ’ άριθ. 8 τάφον αντί κενής μαρμάρινης σαρ
κοφάγου ύψοΰται υπέρ τό δάπεδον κτιστή καμάρα. Τάφοι μετά καμάρας ύ'ψουμένης 
υπέρ τό έδαφος σημειοΰται ότι εύρέθησαν καί εντός τής παρά τον Άρειον Πάγον άνα- 
σκαφείσης εκκλησίας8.

Όθεν νομίζω ότι περί πάντων τών τάφων τούτων δύναται νά χρησιμοποιηθή 
ό όρος μνημεΐον ή μνήμα.

’Αλλά μαρμάρινον τόξον, κοσμούμενον δι’ αναγλύφων παραστάσεων καί προερχό- 
μενον έξ άρκοσολίου ύπεράνω τάφου φράγκου τίνος τών Αθηνών (Βυζ. Μουσ. άριθ.

1 Επιγραφή έξ ’Εφέσου CIG IV 467 άριθ. 9275.
2 CIG II 543 άριθ. 2837 (Boeck). Πρβ. έπιγρ. 

έκ Τράλλεων «ΰπερφον μνημεΐον καί τό ύπ’ αύτό» 
(ΑΛ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ Rev. Et. Gr. 13, 1900, 500).

3 Βιος Αβερκίου, Oriens Christ. 4, 1904, 305 
(Ε. Batareikh).

4 Επιγραφής Άβερκίου στίχ. 2 Byzantion III,
1926, 334 (A. Abel), ένθα παρατηρήσεις περί τής ορ
θής γραφής «φανερώς» άντί «καιρφ» τής φιλολογικής

παραδόσεως τοΰ κειμένου. Νεωτέρα εκδοσις τής επιγρα
φής υπό I. Quasten Monum. Euch. et Lit. Vetu- 
stissima, 1935-1936, 21 πέ. (παρά Quasten «καιρφ»).

5 Πρβ. και άνωτ. σ. 168.
6 ΒΑΣΙΛΙΚΑ 59, 1, 2. Βλ. καί άνωτ. σ. 168,.
7 Α. Ορλανδος Άρχ. Βυζ. Μν· Έλλ. Ε', 1939-1940, 

82 είκ. 29.
8 ΑΔ 2, 1916,135 (Γ. Σωτήριου).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:52:35 EEST - 18.237.180.167



AE 1950-1951 Σαλαμινιακά 173

2482/225), επιγράφεται «κιβούρι», διά τοΰ ονόματος δέ τοΰτου δεν εννοείται μόνον τό 
τόξον άλλα και ή όλη ταφική κατασκευή'.

Ποιοι τάφοι ονομάζονται κιβούρια ;
Εις τό άκριτικόν έπος φέρεται ότι ό Διγενής εντός τής εκκλησίας τοΰ παλατιού του 

κατεσκεύασε τον τάφον τοΰ πατρός του, πολυτελή και διακεκοσμημένον διά πολυτίμων 
μετάλλων, χαρακτηρίζεται δέ ό τάφος ούτος ώς «κιβώριον»:

«κιβώριον λαμπρότατον άργυροχρυσωμένον»
(διασκευή Τραπεζοΰντος X 3002).

Κατ’ άλλην παραλλαγήν ό εν λόγφ τάφος φέρεται νά κατεσκευάσθη έκ μαρμάρων καί 
χαρακτηρίζεται ώς «μνήμα»:

«λίθοις τό μνήμα φαεινοϊς ώς έπρεπε κοσμήσας»
(διασκευή Grotta Ferrata VII 108)1 2.

Ο διασκευαστής τής παραλ/Λχγής τής Grotta Ferrata φαίνεται νά ειχεν ύπ’ όψει 
τάφον περίπου όμοιον προς τον τάφον τοΰ Όσιου Μελετίου, δηλαδή εις τύπον μνή
ματος, τον ονομάζει μάλιστα «μνήμα». Περί τοΰ τάφου τής παραλλαγής τής Τραπεζοΰν
τος ό καθηγητής κ. Ξυγγόπουλος ύπεστήριξεν ότι ούτος άπετελεΐτο έκ σαρκοφάγου υπό 
κιβώριον επί τεσσάρων κιόνων3 4 5. ’Αλλά νομίζω ότι ή βυζαντινή ευσέβεια δεν έπέτρεπε 
τήν ΐδρυσιν τοιούτων πολυτελών τάφων εντός των εκκλησιών (πρβ. κατωτέρω τά περί τής 
ταφής εντός τών εκκλησιών)—τουλάχιστον δεν έχουν δημοσιευθή σχετικώς βέβαια 
παραδείγματα. Γνωρίζομεν δ’έκ τών πηγών ότι, προκειμένου περί πολυτελών ταφών, 
διά πολυτίμων μετάλλων έκοσμοΰντο ή τά φέρετρα! ή αί λάρνακες5- επίσης γνωρί
ζομεν ότι κιβούρια ώνομάζοντο και αί λάρνακες6 και γενικώς αί μαρμάριναι ταφικαί 
κατασκευαί7, περαιτέρω δέ και οί κτιστοί8 και γενικώς οί εύμορφοι, πολυτελείς ή τών

1 ΑΕ 1931, 87 (Α. Ξυγγοπουλος).

2 Τραπεζοΰντος έκδ. C. Sathas - Ε. Legrand 

Les exploits de Digenis Akritas. Epopee Byzantine 
κλπ., Paris 1875, 246 (πρβ. Π. Καλοναρου Βασίλειος 
Διγενής ’Ακρίτας, Άθήναι 1941, 1, σ. 233), Grotta 
Ferrata εκδ. Ε. Legrand Les exploits de Basile 
Digenis Akritas. Epopee byzantine (Biblioth. 
Grecque Vulgaire VI) εκδ. l’l Paris 1892, σ· 119 
(πρβ. ΚΑΛΟΝΑΡΟΥ 2, 111). Τά δυο κείμενα παρατίθενται 
και ύπό Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Τό άνάκτορον τοΰ Διγενή 
’Ακρίτα, Λαογραφία 12, 557 και 556. Ό στίχ. 3002 κατά 
τήν άποκατάστασίν του παρά τοΰ κ. Ξυγγοποΰλου (αυ
τόθι 557).

3 ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ε.ά. 569.
4 Βλ. πηγάς παρά Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕ Τά κατά τήν τα

φήν τών βυζαντινών βασιλέων Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. ΙΕ', 
1939, 59 καί Βυζαντινών βίος καί πολιτισμ. Δ' 232.

5 ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. έ ά. 70-71 καί 
Βυζαντ. βίος καί πολιτισμ. 241.

6 ΒΟΥΣΤΡΩΝΙΟΥ Χρονικόν Κΰπρου: ‘έπέψεν ή ρή-
γαινα εις τήν Λευκουσίαν διά νά πάρη τό κιβοΰριν τό

πορφυρένον (=τήν πορφύραν λάρνακα) από τήν Αγίαν 
Σοφίαν νά βάλη τον ρήγαν μέσα» (Κ. ΣΑΘΑ Μεσαίων. 
Βιβλιοθ. Β' [1873] 478). Τήν πληροφορίαν ταύτην, ώς 
καί τάς κατωτέρω περί τής νεοελληνικής παραδόσεως 
τής λ., ήρύσθην έκ τοΰ ’Αρχείου τοΰ Ίστορικοΰ Λεξικού.

7 Πρβ. τούς δημοτικούς στίχους:
«νά βρώ τόν πρωτομάστορη τόν πρώτο πελεκάνο,
πού πελεκάει τά μάρμαρα καί φτειάνει τά τσιβούρια» 

(Μ. ΛελεκΟΥ Έπιδόρπιον, έν Άθήναις 1888, 192). 
Πρβ. καί τό έκ Προΰσσης :

«Καλή·μέρα σου μάστορη καί πρωτοπελικάρη 
τίνους κιούρι πελεκάς τίνος κιουρί φτειάνεις ; »

(Δ. ΠΑΧΤΙΚΟΥ 260 δημώδη άσματα, έν Άθήναις 1905, 
378). Καί εις τήν Κύπρον «τζι(β)ούριν» λέγεται ή λάρ- 
ναξ ή 6 λαξευτός τάφος (Άρχ. Ίστορ. Λεξ.).

8 Δημώδες ποίημα έκ Κύπρου :
«πήαινε λάκκον κάμε του καί κτίσε του κιούριν 
κι’ άφταινε ’ς τό κεφάλιν του μερόνυχτα καντήλιν» 

(Α. Σακελλαριου Τά Κυπριακά, έν Άθήναις 1891, 
2,65).
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έπισήμων τάφοι1. Κατόπιν δέ τούτου κιβούρια ώνομάσθησαν κα'ι τά—βεβαίως 
καμαρωτά — υπόγεια όστοψυλάκια2 και ακολούθως κα'ι οί άπλοι τάφοι, ήτοι οί άκατα- 
σκευοι λάκκοι3

Τό όνομα «κιβούρι» προέρχεται εκ τού ενίοτε ύπεράνω λάρνακος ύψουμένου ελλη
νιστικού κιβωρίου (tegurium). Ό αρχαίος ούτος τύπος νεκρικού μνημείου είναι βέβαιον 
ότι διετηρήθη κα'ι κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, ώς δυνάμεθα νά κρίνωμεν εκ των 
ολίγων γνωστών παραδειγμάτων4, προ παντός όμως εκ των απεικονίσεων5, αλλά κα'ι 
έκ τής έπιβιώσεώς του εις την τουρκικήν νεκρικήν αρχιτεκτονικήν6. Ώς κιβώριον έπ'ι 
τεσσάρων κιόνων έφαντάσθησαν οί βυζαντινοί καί τό περίφημον καταστάν διά τήν μεγα
λοπρέπειάν του Μαυσωλεΐον τής 'Αλικαρνασσού7, όπερ σημαίνει, ότι κατά τούς βυζαν
τινούς χρόνους ό τύπος ούτος τάφου, περί τού οποίου όμιλούμεν, άπετέλει τό έπιδεικτι- 
κώτερον είδος. ’Από τού κιβωρίου τούτου τό όνομα—«κιβούρι»—έπεξετάθη κατ άρχάς 
εις τούς έπισημοτέρους τάφους- έκ τού αθηναϊκού δέ μαρμάρινου άρκοσολίου διδασκό- 
μεθα ότι ό όρος «κιβούρι» είχε μεταπέσει εις τήν σημασίαν τού άπλούστερον πολυτε
λούς— άνευ κιβωρίου αλλά πάντως μετά στεγάσματος — τάφου, ήδη άπό των χρόνων 
τής τελευταίας ή καί τής μέσης βυζαντινής περιόδου. Ή μικρογραφία τού Par. Gr. 
φ. 543ν, παρουσιάζουσα δύο επεισόδια έκ τού ένταφιασμού τού 'Αγίου Αθανασίου, 
ένθα εϊς μεν τό εν απεικονίζεται κιβώριον (tegurium) ύπεράνω λάρνακος εις δέ τό 
έτερον απλή λάρναξ8, δεικνύει άλλην οδόν, διά τής οποίας ήδύνατο νά γίνη ή μετά- 
βασις άπό τής έννοιας καί τού ονόματος τού tegurium καί τού μετά κιβωρίου τάφου

1 Εις τό «κριτικόν έπος ό τάφος τοΰ Διγενή, ονομα
ζόμενος κιβούριν, χαρακτηρίζεται ώς τάφος παγκάλ- 
λιστος καί πανωραΐος (διασκευή Escorial στίχ. 1665 κέ. 
εκδ· D. Hesseling, Λαογραφία 3[1911] 599 πρβ. καί 
Καλοναρον II 192). Πρβ. καί τούς στίχους:

♦κι" έξω άπό τήν εκκλησία ήτανε καμωμένο 
ένα μνημούριν όμορφο πιτήδειο μαρμαρένο

Κι’ εις τό κιβούριν τ’ δμορφον τότες εις μΐον τήν
θάψαν»

(ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ τοΰ εν Τυρωι Ρημάδα, Ένετίησιν 1745, 
σ. 45)" επίσης τό δημοτ. άσμα τοΰ Μπουκοβάλα :

«έφκειάσε τό γκιουβοόρι μου, πλατύ ψηλό νά γένη»
(C. Hoeg Les Saracatsans II [1926] 85) καί δημοτ. 
άσμα έκ Ζαγορίου τής ’Ηπείρου :
«Νά φκειάσου τού γκ’βούρ σ’ περήφανου κι’ μεγάλου» 
(Άρχ. Ίστορ. Λε|.). Χαρακτηριστική είναι ή σημασιολο- 
γική έξομοίωσις των μνημούριν-κιβούριν (ΑΠΟΛΛ. ΤΥΡ.).

2 Εις τά Καρδάμυλα τής Χίου (Λαογραφία Γ', [1911], 
673). Τοιοΰτο κιβούρι διατηρούν μόνον αί άρχοντικαί 
οίκογένειαι, παρ’ αυτών δέ τό όνομα μετεδόθη εις τήν 
υπόγειον καμάραν, εΐλημμένον έκ τών έπισημοτέρων 
τάφων-κιβουρίων.

3 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Κυπριακά 2, 124.
4 Πρβ. τά μαρμάρινα τόξα έξ έπιταφίου κιβωρίου 

έν Άθήναις (Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΕ 1931, 80) καί τοΰ 
τάφου τοΰ αύτοκράτορος ’Αλεξίου Δ' έν Τραπεζοΰντι

(Μητροπολίτου Τραπεζοΰντος ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Ή ’Εκκλη
σία Τραπεζοΰντος [=’Αρχεΐον Πόντου τόμ. 4-5], 1933, 
386 κέ. είκ. 10-11 ένθα καί βιβλιογρ ).

5 Τό άρχαιότερον παράδειγμα προσφέρει τοιχογρα
φία εις S. Angelo in Fortnis, ένθα υπό τό κιβώριον 
σαρκοφάγος μετά έλικοειδών ραβδώσεων (strigilae) 
(Herbert Bloch Monte Cassino έν Dumbarton 
Oaks Papers N° 3 [1946] 201 είκ. 230). Πρβ. μικρογρ. 
Κωδ. Ίβήρ. 463 φ. 120 τ (ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΕ 1931, 80 
είκ. 16, Sir. Der Nersessian L’illustration du 
Roman de Barlaam etjoasaph, Paris 1937, πίν. XIX 
καί ΚΟΥΚΟΥΛΕ, Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. ΙΕ', 1939, 69 είκ. 8 
καί Βυζαντ. βίος καί πολιτ. Δ' 241 πίν. ΙΓ' 3), Par. Gr. 
543 φ. 130 (Η. Ομοντ Miniatures 57 πίν. CXXII 
2 κάτω), Par. Gr. 74 φ. 76 ([Η. Ομοντ], Evangiles 
avec peintures byzantines du XI siecle πίν. 69,2).

6 Παλαιοί μουσουλμανικοί τάφοι έν Καστόρια- τό 
κιβώριον έπί τεσσάρων κιόνων ή έπί κτιστών ποδαρικών 
(Α. Ορλανδος, Άρχ. Βυζ. Μνημ. *Ελλ. Δ', 1939, 212 
είκ. 144).

7 Μικρογρ. Κωδ. Ίεροσολ. 14 φ. 311 ν (Κ. Weitz- 

μανν Greek Mythology in Byzantine art, Prin
ceton 1951, 36-37 πίν. XI 35). Ό Weitzmann δέν έχει 
δίκαιον, άναζητών έδώ ιστορικά στοιχεία.

8 Ομοντ Miniatures κλπ. 57 πίν. CXXIV 1. 
Πρβ. Ρη. Schweinfurth Die byzant. Form (1943) 
είκ. 58.
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είς την έννοιαν και τό δνομα τοΰ όλιγώτερον επιδεικτικού τάφου — από τού δλου είς 
τό μέρος.

Ή αρχιτεκτονική λειτουργία τού επιταφίου κιβωρίου, κατά τό μάλλον δέ ή ήττον 
καί ή μορφή καί τό δνομά του, μετεβιβάσθησαν είς τό ξύλινον κουβοΰκλιον, δπερ κατά 
τήν τέλεσιν τοΰ θρησκευτικού δράματος τής Μεγά?ιης Παρασκευής στεγάζει έντός τά>ν 
εκκλησιών, ώς τάφος, τήν εικόνα τού νεκρού Χριστού1. ’Άλλη δέ άπήχησις τού πράγμα
τος καί τού ονόματος άπαντά είς τήν ξυλίνην κατασκευήν, ήτις είς πολλά μέρη (Αιτωλία, 
Ηπειρος, Θεσσαλία) τοποθετείται έπί τού τάφου, ώς κιβωτίδιον, διά νά άνάπτηται έντός 

αυτού κηρίον ή κανδήλα1 2. Είς τον τάφον τού Όσιου Μελετίου ή κανδήλα είσάγεται, 
έ'τι καί νύν, διά τής fenestella έντός τής ύπερκειμένης τού τάφου κενής μαρμάρινης σαρ
κοφάγου3. Ενταύθα αντί ξύλινης υπάρχει μαρμάρινη κατασκευή, ήτις, επομένως, θά 
ήδΰνατο νά όνομασθή έπίσης «κιβούρι».

Κατά ταύτα «κιβούρια» ώνομάσθησαν άρχικώς οί μνημειιόδεις μετά κιβωρίου 
τάφοι4, έπειτα δέ—πιθανώς λόγω τής κοινής συμβολικής σημασίας τού κιβωρίου καί 
τού τόξου ώς ουρανού — «κιβούρια» ώνομάσθησαν καί οί μετά άρκοσολίου τάφοι 
(ώς π.χ. δ Βυζ. Μουσ. άριθ. 2482/225) καί οί φέροντες άνω αυτών κατασκευήν έσω- 
τερικώς κοίλην3· ώνομάσθησαν δέ οΰτω συνεκδοχικώς από τής ύπεράνω τού κυρίως 
τάφου ιδρυμένης κατασκευής (κιβωρίου, άρκοσολίου ή άλλης κοίλης κατασκευής). Οΰτω 
δέ βαθμηδόν «κιβούρια» ώνομάσθησαν γενικώς τά έξέχοντα τού έδάφους μνημεία ή 
μνήματα· Περαιτέρω δέ «κιβούρια» ώνομάσθησαν καί αί λάρνακες καί αί άλλαι 
μαρμάριναι κατασκευαί καί οί έπιδεικτικώτεροι τών απλών κτιστοί τάφοι, τέλος δέ 
καί οί άπλοι τάφοι, οί λάκκοι.

3. Η ΤΑΦΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Έσημειώσαμεν δτι αί έντός τοΰ ναϋδρίου τού Αγίου Δημητρίου ταφαί εύρέθησαν 
άδιατάρακτοι— οί τάφοι τών δύο ανηλίκων (ύπ’ άριθ. 5 καί 8) καί οί τών τριών ώριμων 
προσώπων (ύπ’ άριθ. 3, 4 καί 6)— καί δτι ό τάφος 7 έχρησίμευσεν ώς άποθέτης λει
ψάνων έκ προηγουμένων ταφών· έσημειώσαμεν έπίσης δτι οί έξω τάφοι 1 καί 2 ειχον 
δεχθή πολλαπλάς ταφάς καί δτι τά λείψανα τών έντός τούτων παλαιοτέρων ταφών διε- 
φυλάχθησαν έντός τών ιδίων αΰτών τάφων τέλος δ’έσημειώσαμεν δτι ό τάφος 2 ειχεν 
άρχικώς προορισθή ώς όστοφυλάκιον τών έντός τοΰ τάφου 1 ταφών.

Ή έ'ξω τής εκκλησίας θέσις τών τάφων 1 καί 2 υποβάλλει ιδέαν τινά περί άπο- 
κλεισμού τών έντός τών τάφων τούτων νεκρών άπό τού έσωτερικού τής έκκλησίας. 
Άνάλογον Ιδέαν υποβάλλει καί ή σημειωθείσα διαφορά ώς προς τήν μεταχείρισιν τών 
λειψάνων τών έσω τάφων άπό τών λειψάνων τών έξω, διαφορά ώς προς τον βαθμόν

1 Β. Κωττα Le Theatre a Byzance, Paris 1931, 
138. Πρβ. τήν τοιχογραφίαν τοΰ S- Angelo in Formis 
{άνωτ. σ. 1745). Ai περί τοΰ ονόματος πληροφορίαι έκ 
τών ’Αρχείων τοΰ Ιστορικού Λεξικοΰ.

2 Δελτία τοΰ "Ιστορ. Λεξικοΰ.
3 Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ ’Αρχ. Βυζ. Μνημ. Έλλ. Ε', 1939 -

1940, 83.
4 Βλ A. Heisenberg Grabeskirche und Apo- 

stelkirche 1, 219-220.
5 Πρβ. τούς έκ Κύπρου στίχους Σακελλαριου 

Κυπριακά 2,65 (βλ. άνωτ. σ. 1738). Τό υπέρ τήν κεφαλήν 
κτιστόν κιβούριον χρησιμεύει ώς θέσις κανδήλας.
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εύλαβείας κα'ι προς τά λείψανα κα'ι προς τα πρόσωπα τών ένταφιασθέντων. Νομίζω δε 
ότι ή διαφορά αΰτη συνδέεται προς τό ζήτημα τής εντός τών εκκλησιών ταφή?, είναι δε 
χρήσιμον νά σημειωθούν και περί τού ζητήματος τούτου όλίγαι παρατηρήσεις.

Ή αρχαία λατρεία έγνώριζε την συνήθειαν τής ανακομιδής τών λειψάνων τών 
ηρώων κα'ι τής έναποθέσεως αυτών εις τούς ναούς, ως συννάων θεοτήτων, έγνώριζε 
δηλαδή την στέγασιν τής χθονίας λατρείας εντός ναών επίσης έγνώριζε καί την 
συνήθειαν τής έντός τών ναών ταφής προσώπων έξεχόντων ώς καί ταφής δι’ άλλας 
αίτιας1. Περαιτέρω κατά την έλληνορρωμαϊκήν έποχήν, ότε ή λατρεία τών νεκρών 
(άφηρωισμός) είχε σημειώσει άνοδον, ή λατρεία τών όμοτάφων νεκρών έντός κοινών 
ήροιων είχεν έπίσης τον χαρακτήρα τού ένταφίασμοΰ τών νεκρών έντός ναών. Αί συνή- 
θειαι αΰται ήσαν βεβαίως γνωσταί καί εις τούς χριστιανούς1 2. Άλλ’ ή χριστιανική 
συνείδησις ευθύς άπέκρουσε τής νεκρικής λατρείας τήν συσχέτισιν μετά τού τόπου τελέ- 
σεως τής μυστηριακής αυτής λατρείας3. Ούδέ καί τών μαρτύρων τά λείψανα έ'θαπτον 
οί χριστιανοί έντός τών εκκλησιών προς τιμήν των ΐδρυον τά μαρτύρια — οικοδομήματα 
νεκρικά. "Εν μόνον είναι γνωστόν παράδειγμα ένταφίασμοΰ λειψάνων μάρτυρος, τής 
Ίουλίττης, έντός έκκλησίας, αλλά καί πάλιν όχι έντός τού κυρίως ναού, άλλ’ εις τον 
νάρθηκα4.

Ό έντός τών έκκλησιών ένταφιασμός τών κοινών θνητών ή τών λειψάνων αυτών 
οφείλεται βεβαίως εις έπιβίωσιν τής αρχαίας νεκρικής λατρείας, έννοώ τήν έπιβίωσίν 
της εις τά μαρτύρια — τά ήρώα προς τιμήν τών μαρτύρων—, αλλά με τήν παρατή- 
ρησιν, ότι νέα αφετηρία διά τάς έντός τού χώρου τής ευχαριστιακής λατρείας ταφάς 
ύπήρξεν ή προς τούς μάρτυρας τιμή.

Ό ένταφιασμός, δηλαδή, τών μαρτύρων εις τά έν κοινή χρήσει νεκροταφεία, δμού 
μετά τών άλλων θνητών5, έ'φερε τών τελευταίων τούτων τά λείψανα εις έπαφήν μετά 
τής άπονεμομένης παρά τής έκκλησίας λατρείας προς τά λείψανα τών μαρτύρων καί, 
ούτω, έδημιούργησε ζήλον προς ταφήν παρά τούς τάφους ή παρά τά λείψανα τών 
μαρτύρων. Διότι έθεωρεϊτο ότι τά ιερά λείψανα ήσαν φορείς τής κατά τό μαρτύρων 
θείας παρουσίας, διά τής οποίας οί μάρτυρες ένίκησαν καί, συνεπώς, έθεωρεϊτο ότι τά 
λείι^ανα αύτών άπετέλουν έχέγγυον τής διά τής θείας δυνάμεως άφ’ ενός νίκης κατά 
τού θανάτου καί άφ’ ετέρου άναστάσεως τών σωμάτων, όσων είχον τό προνόμιον νά

1 Fr. Pfister Der Reliquienkult im Altertum, 
Giessen 1911, 306 κέ , 318 κέ., 456 κέ.

2 Κλημεντος Στρωμ. VI 3, 31.5: «Αύιίκα οί 
έμπειροι τοϋ λόγου, κατά τάς ιδρύσεις έν πολλοΐς τών 
Ιερών καί σχεδόν πάσας τάς θήκας τών κατοιχομένων 
ένιδρύσαντο' δαίμονας μέν τάς τούτων ψυχάς καλοΰντες 

θρησκεύεσθαι δέ πρός ανθρώπων διδάσκοντες»(3τΑΗΕΐΝ 
2, 446).

3 ΚΛΗΜ. Προτρεπ. III 44, 3-4: «δημιουργός πολλών
καθίστατο δαιμόνων (ή αύξηθεΐσα δεισιδαιμονία), έκα-
τόμβας θύουσα καί πανηγύρεις έπιτελοΰσα, καί αγάλματα 
άνιστάσα καί νεώς οικοδομούσα, τούς δή .. . νεώς μέν 
εύφήμως όνομαζομένους [τούτέστι τούς τάφους νεώς 
έπικεκλημένους]. Υμείς δέ αλλά καν νΰν δεισιδαιμονίας

έκλάθεσθε, τούς τάφους τιμάν αίσχυνόμενοι» (Stahlin 

1, 34)’ καί κεφ. IV 49,3 : «καθάπερ δέ, οίμαι, οί ναοί» 
ουτω δέ καί οί τάφοι θαυμάζονται, πυραμίδες καί Μαυ
σωλεία καί λαβύρινθοι, άλλοι ναοί τών νεκρών, ώς 
έκεΐνοι τάφοι τών νεκρών» (Stahlin 38). Πρβ. καί 
ΕΥΣΕΒΙΟΥ Προπαρ. Εύαγγ. 2,5, Migne 21, 136. Περί 
σχετικής ιουδαϊκής παραδόσεως βλ. κατωτ. σ. 177β .

4 Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Εις τήν μάρτυρα Ίουλίτταν 
(Migne 31,241). Πρβ. F. Wieland Altar u. Altar- 
grab, Leipzig 1912, 80.

5 ’Αντιόχειας νεκροταφεΐον καί μαρτύριον έ'νθα τά 
λείψανα τής Δροσίδος κλπ. Migne 50, 683 καί 685
(Χρυσόστομος) καίΣάλωνοςΒΕΟΕΝΒΤΕΕΚεοΙιεΓοΙιβδ
a Salone I 179-180.
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ταφώσι παρά τά λείψανα εκείνα. Οΰτω δε πέριξ χών τάφων τών μαρτύρων συνεπή- 
χθησαν χριστιανικά κοιμητήρια1· δταν δε οί τάφοι οΰτοι περιεκλείσθησαν εντός 
κλειστών χώρων (τών μαρτυρίων), εντός τούτων, υπό τό δάπεδον ή έντός σαρκοφά
γων, περιελήφθησαν και τάφοι κοινών θνητών (βασιλική τών πέντε Μαρτύρων τοΰ 
Σάλωνος)1 2 ή προωθήθησαν αί ταφαί έκ τών έξω προς τά έσω έντός τών μαρτυρίων 
(βασιλική τοΰ Σπηλαίου τών Επτά Παίδων)3 καί ακολούθως έντός τών Εκκλησιών, 
αί όποΐαι ειχον καθαγιασθή δι’ιερών λειψάνων — ταφα'ι ad sanctos4.

Άλλ’ ή συνήθεια αυτή έδημιούργησεν, ως ήτο επόμενον, πρόβλημα χώρου καί αιτίας 
αταξιών, διά τούτο δ’ ένωρ'ις άπηγορεύθη ρητώς ή ταφή έντός τών μαρτυρίων και γενι- 
κώτερον ή ταφή έντός τών έκκλησιών, τών καθιερωθεισών δι’ ιερών λειψάνων5. Τήν 
άπαγόρευσιν διέφευγον ταφαί κληρικών έντός τού βήματος ή έντός κρύπτης υπό τό 
βήμα παρά τά ιερά λείψανα6. Είναι δέ άξιοσημείωτον ότι δ Μ. Κωνσταντίνος δεν 
έτάφη έντός τοΰ βήματος τοΰ άποστολείου τής Κωνσταντινουπόλεως, καθ’ ό λαϊκός, 
άλλ’ έντός ιδιαιτέρου μαυσωλείου, προσηρτημένου εις τούτο παρά τό βήμα7. Εντεύθεν 
δ έπεκράτησεν ή συνήθεια νά προσαρτώσιν εις τάς βασιλικάς οί έπισημότεροι ιδιαίτερα 
νεκρικά οικοδομήματα, ηρώα, διά τήν έντός αυτών ταφήν των8' Άνευ δισταγμών έπε- 
τρέπετο ή ταφή μόνον έντός ευκτήριων οϊκων, μή περικλειόντων ιερά λείψανα9, άνήκον 
δέ ούτοι είτε εις μονάς (νεκρικά παρεκκλήσια) είτε εις πλουσίους ίδιώτας.

Κατά ταύτα έδημιουργήθησαν δύο παραδόσεις ως προς τήν ταφήν έντός τών 
έκκλησιών. Ή μία απαγορεύει τήν ταφήν έντός τού χώρου τής κυρίως χριστιανικής 
λατρείας (έντός τών παλαιοχριστιανικών βασιλικών σχεδόν κατά κανόνα δεν απαντούν 
πρώιμοι τάφοι)- ή παράδοσις αυτή, διαταραχθεΐσα προς καιρόν παρά τής θρησκευτικής 
κινήσεως τής ταφής ad sanctos, έπολεμήθη παρά τών μοναχών ώς αντίθετος προς τήν

1 Grabar έά. 51 κέ., 53, 158.
2 Broensted έ.ά. 153.
3 Forschungen in Ephesos IV 2, Wien 1937, 

20 κέ. 88 κέ. (Fr. Miltner). Πρβ. Grabar 442 κέ.
4 Περί τής ταφής ad sanctos βλ. Wieland Altar 

u. Altargr. 164 κέ., Leclercq Diet. Arch. Chr. Lit. I 
1, 479 κέ· (άρθρ. ad Sanctos) καί III 2, 1641 κέ. (άρθρ. 
cimetiere), H. Delehaye Les origines du culte 
des Martyres2, Bruxelles 1933, 131 κέ., A. Φυτρακη 

Ή πίστις τοΰ Μ. Κωνσταντίνου, Άθήναι 1945, 54 κέ. 
Grabar έ.ά. 487 κέ. καί σποράδην.

5 Cod. Theod. 9, 17, 6 = C· Just. 1, 2, 2 (Impp. 
Gratianus, Valentinianus et Theodosius, έτους 
381): «Nemo apostolorum vel martyrum sedem 
humandis corporibus existimet esse concessam»’ 
καί Βαςιλ. 5, 1, 2: «Μηδείς έν εκκλησία θαπτέτω νε
κρόν» (Heimb. I, 123). Πρβ. D. Petrakakos Die 
Toten im Recht, Leipzig 1905,117-18. Περί τοϋ ζητή
ματος τής ταφής έντός τών εκκλησιών βλ. καί Μ. ΓΕ- 
ΔΕΩΝ "Εγγραφοι λίθοι καί κεράμια, Κωνσταντινούπολή 
1892, 97 κέ. καί ΚΟΥΚΟΥΛΕ, Έπ. Έτ· Βυζ. Σπ. IT', 
1940, 40 κέ. καί Βυζαντινών βίος καί πολιτ. Δ' 186 κέ.

6 Βασιλική Manastirine (R. Egger Forschungen

in Salona, II, Wien 1926, 42), βασιλική Qa§r el-Banat 
Συρίας (H. Butler, Syria II B, 219, πρβ. J. Mat- 

tern Mel. de 1’Univ. de S4 Jos., Beyrouth XVII, 
1933, 69). "Αλλα παραδείγματα παρά I. ΜΠΑΡΝΕΑ Τό 
παλαιοχρ. θυσιαστήριον, έν Άθήναις 1940, 71-72 καί 
Grabar Martyrium I 447 (βασιλική Benian ’Αλγε
ριού) καί 451 ("Αγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης).

Ό Grabar έ.ά. 437, 440 επιζητεί ν’ άναγάγη εις 
ιουδαϊκά πρότυπα τήν παρά τον βωμόν ταφήν. Ταφήν 
νεκρών παρά τόν έβραϊκόν ναόν ένθυμεΐται καί ή χρι
στιανική παράδοσις : ΗγΗΣΙΠΠΟΣ παρ’ ΕΥΣΕΒ. Έκκλ. 
Ίστορ. II 23, 18 : «καί έθαψαν αυτόν (τόν ’Ιάκωβον τόν 
άδελφόθεον) έν τόπφ παρά τφ ναφ καί έτι αΰτοΰ ή θήκη 
μένει παρά τφ ναφ» (Schwartz 70 kl. Ausg.). Άλλ’ ή 
πραξις τοΰ έθνικοΰ περιβάλλοντος ήτο περισσότερον 
Ισχυρά καί άμεσος (βλ. άνωτ. σ. 176).

7 Πρβ. ΦΥΤΡΑΚΗΝ έ.ά. 32 κέ. όπου καί αί πηγαί.

8 Grabar έ.ά. 443-444, 488 κέ.
9 Πρβ. Θ. ΒΑΛΣΑΜΩΝΟΣ Αποκρίσεις μα': «εις δέ 

τούς μή οΰτω καθιερωθέντας άγιους ο’ίκους, ευκτήριους 
κατονομαζόμενους, άκινδύνως ένταφιασθήσονται λεί
ψανα» (Ραλλη-Ποτλη, Σύνταγμα θ. καί ί. καν. 4.479).
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άμαρτωλότητα των ανθρώπων καί την χριστιανικήν ταπείνωσιν1. Η έτέρα παρά- 
δοσις, έπηρεασμένη έκ τής συνήθειας τής ad sanctos ταφής, έπεβίωσεν είτε ως ταφή 
τών νεκρών εντός των μοναστηριακών ή τών ιδιωτικών παρεκκλησίων, είτε ως επανα- 
ταφή τών λειψάνων τών νεκρών εντός τών εκκλησιών — άνευ διακρίσεως . Πάντως 
αί πυκνότεροι εντός τών εκκλησιών ταφαι παρατηρούνται εις την Β. Αφρικήν3. 
Είς τήν Συρίαν είναι όλιγώτερον διαδεδομένοι4.

Το νέον, τό μοναστικόν, πνεύμα εΰλαβείας διέκοψε τό έ'θιμον τής ταφής τών βασι
λέων και τών άλλων επισήμων προσώπων εντός τών παρά τό βήμα ή είς τά πλευρά τών 
βασιλικών καί άλλου τύπου ναών προσηρτημένων νεκρικών προσκτισμάτων, τά όποια 
έ'κτοτε κατηργήθησαν αντί δε τούτων, ένεκα ταπεινοφροσύνης, προετιμήθη ή τοποθέ- 
τησις τών σαρκοφάγων των είς τούς νάρθηκας τών εκκλησιών, ήτοι εντός χώρου ύπο- 
δεεστέρας θρησκευτικής σημασίας καί προς τό αΐθριον, θά έλέγομεν έξω τής εκκλησίας. 
Τό νέον τούτο έθιμον είσήγαγον οί μετά τον ’Ιουστινιανόν βασιλείς5, ταχέως δέ τούτο 
έγενικεύθη — τά σχετικά παραδείγματα έκ τής βυζαντινής εποχής είναι άφθονα.

Ή παλαιοτέρα, λοιπόν, ευσέβεια προσείλκυσε τούς τάφους έκ τού υπαίθρου περι
βόλου τών κοιμητηρίων έσω, έντός τού έστεγασμένου χώρου τού αφιερωμένου είς τούς 
μάρτυρας- άντιθέτως δέ ή νέα εύσέβεια άπώθησεν αυτούς πάλιν προς τό ύπαιθρον ΰ· 
Άλλ’ ήδη ή κατάργησις τών νεκρικών προσκτισμάτων έκ μέρους τής τότε κοινωνικής 
ηγεσίας κατέληξεν είς τό νά ένισχυθή ό έτερος κλάδος τής παραδόσεως, ό έπιτρέπων 
ταφάς έντός τών έκκλησιών. Συνέβη δέ τούτο άφ’ ενός μιέν, διότι αί έντός τού νάρ- 
θηκος σαρκοφάγοι καί οί άλλοι έκεΐ τάφοι εύρέθησαν έντός χώρου άμεσώτερον έπικοι- 
νωνούντος μετά τού κυρίως ναού ή τά νεκρικά προσκτίσματα- είναι δέ γνωστόν ότι από 
τών μετ Ιουστινιανέ ίων χρόνων καί εξής ό νάρθηξ δέν είχε τήν θρησκευτικήν σημασίαν,

1 Έφραίμ ό Σΰρος (S. Ephraemi Syri Opera 
Omnia, Romae 1748, 2, 233) κ.ά. Πρβ. Αγάπιου— 

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ, Πηδάλιον1 2, έν Άθήναις 1841, Ι682 .
2 Μάρκου Αλεξάνδρειάς, ’Ερωτήσεις Κανονικού : 

«Έρώτησις μα'· ’Από αρχαίας εγχωρίου συνήθειας 
θάπτονται λείψανα ορθοδόξων εις τάς κατά χώραν 
εκκλησίας ήμών» (ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ Σύνταγμα κλπ. 4, 479). 
Πρβ. Εΰχολόγιον τό Μέγα, επιμελείς Σπυρ. ΖΕΡΒΟΥ, 
Βενετία 1851, 392.

3 Είς τήν βασιλικήν τοΰ Benian (ίδρύθη πρός τά
μέσα τοΰ 5ου αί.) οί τάφοι απαντούν έντός κρύπτης υπό 
τήν αψίδα, έντός τοΰ βήματος καί είς τό προστφον τό 
έπέχον τήν θέσιν νάρθηκος. Είς τό προστφον είχε
μεταξύ άλλων ταφή εις έπίσκοπος καί είς διάκονος 
(f 439) (Gsell έ.ά. 176, 177). Είς τήν βασιλικήν τοΰ 
Henchir-Tarlist ταφαί έγιναν είς τό βήμα καί είς τό 
δυτικόν μέρος τοΰδεξιοΰ κλιτούς (Μ. Labrousse Mel. 
Arched, et Hist. XL, 1938, 238 κέ. είκ. 1). Είς Mor- 
Sott οί τάφοι κατεσκευάσθησαν είς διάφορα σημεία τοΰ 
νάρθηκος, τοΰ κυρίου κλιτούς καί τών πλαγίων κλιτών 
(Gsell 235). Είς Ouled Agla (πιθ. τό Equizetum) οί 
τάφοι είς τήν αψίδα καί τά πλάγια κλίτη (αυτόθι 244).

Είς Souk el Khmis (πιθ. ή Tatilti) άπαντοΰν είς διά
φορα σημεία, άλλοι ώς άπλοι λάκκοι καί άλλοι κτιστοί 
(σ. 261). Είς Tigzirt άπαντοΰν είς τά πλάγια κλίτη καί 
είς τά παστοφόρια (σ. 303). Αί ανωτέρω ταφαί ανάγον
ται είς τούς πρό τής αραβικής κατακτήσεως χρόνους.

4 Αί είς τό Μαρτύριον τοΰ Βαβύλα (;) είς τό Καου- 
σιέ τής ’Αντιόχειας ταφαί είναι ολίγων προνομιούχων. 
Είς τήν βασιλικήν — ένοριακήν έκκλησίαν — τής Ma’ 
chouka ’Αντιόχειας οί τάφοι εΰρίσκονται είς τήν στοάν 
τήν κατά μήκος τής δυτικής πλευράς τής έκκλησίας, 
ήτοι έξω τής έκκλησίας. Καί άλλαχοΰ αί ταφαί είναι 
έξω τής έκκλησίας (βλ. J. Lassus Sanct. chret. de 
Syrie 228 κέ.).

5 Grabar Martyrium I 494 καί 549 κέ.

6 Τήν σύγκρουσιν τών δύο παραδόσεων άντανακλοΰν 
χαρακτηριστικώς αί παραλλαγαί τοΰ κειμένου τών ΠΡΑΞ. 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ κεφ. 143 : α «καί χώσον αυτό (τό σώμα) έν 
τή έκκλησία» (Lipsius - Bonnet Acta apostol. apo
crypha II 2, 83s)- β «καί χώσον. . . έν τή αύλή τής 
εκκλησίας» (σ. 832ο)’ 7 «καί χώσον... έν τή έξέδρφ 
τής εκκλησίας» (σ. 8325). Έξέδρα=τό άψιδωτόν νεκρι
κόν πρόσκτισμα (άλλά καί ή άψίς τοΰ ίεροΰ).
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την οποίαν είχε κατά την παλαιοχριστιανικήν εποχήν1· συνεπώς δε αί εν τφ νάρθηκι ταφαί 
ειχον πλέον την αυτήν σημασίαν, ο'ίαν περίπου ειχον κα'ι εντός τοΰ κυρίως ναοΰ 
αί ταφαί τοΰ άλλου κλάδου τής παραδόσεως. Άψ’ ετέρου δε καί κυρίως, διότι εις τάς 
μικροτέρας εκκλησίας, πιθανώς προ τής άτονήσεως τής παραδόσεως περί ταφής εντός 
προσηρτημένων νεκρικών παρεκκλησίων, τά εν λόγω προσκτίσματα — εις τήν νεκρικήν 
χρησιμότητα αυτών —είχον ύποκατασταθή διά τών πλαγίων κλιτών1 2, τά όποια είχον 
έτι άμεσωτέραν ή ό νάρθηξ σχέσιν μετά τοΰ κεντρικοΰ χώρου. Ή εντός δε τών 
πλαγίων κλιτών ταφή δεν έθεωρεΐτο άθέτησις τής άπαγορεύσεως τής εντός τών εκκλη
σιών ταφής, διότι, κατά τήν παλαιοτέραν άντίληψιν, τά πλάγια κλίτη ειχον από θρη
σκευτικής άπόψεως δευτερεύουσαν σημασίαν, ο'ίαν περίπου είχε καί ό νάρθηξ, μόνον 
δε τό μεσαΐον κλιτός -έθεωρεΐτο ως ό κυρίως ναός. Κατόπιν δε τούτου ήρχισαν νά 
πληρώνται διά ταφών ό νάρθηξ καί τά πλάγια κλίτη, μάλιστα δε τών μοναστικών 
έκκλησιών3, ήτοι εκεί, όθεν είχε πολεμηθή ή έντός τών εκκλησιών ταφή. Οΰτω δε 
τό πλάγιον νεκρικόν κλιτός άνεπτΰχθη εις νέου είδους νεκρικόν πρόσκτισμα, εις 
νεκρικόν παρεκκλήσιον4, θεωρείται τοΰ λοιποΰ χρήσιμον εξάρτημα καί προστίθεται 
εις τό κύριον σώμα τών εκκλησιών5. ’Αλλά τό νεκρικόν τοΰτο κλιτός μόνον εμμέσως 
συνδέεται προς τά όμοια παλαιοχριστιανικά νεκρικά προσκτίσματα.

Ή τελευταία αΰτη φάσις τής έντός τών έκκλησιών ταφής διαπιστοΰται καί περαι
τέρω έκ τών μνημείων. Εις τήν έν Θεσσαλονίκη υπό τό Σουλεϊμάν Τζαμί άνασκαφεΐσαν 
εκκλησίαν εύρέθησαν τάφοι μόνον είς τά πλάγια διαμερίσματα, τά όποια δίκην πλαγίων 
κλιτών περιβάλλουν εκατέρωθεν τό κύριον κλιτός6. Ή εκκλησία αΰτη, καταστραφεΐσα 
λίαν ένωρίς, ως φαίνεται έκ τών υπολειμμάτων τοΰ γραπτοΰ αυτής διακόσμου (9ου αί.), 
προσφέρει χρήσιμον μαρτυρίαν. Επίσης ή λεγυμένη τοΰ Όσιου Νίκωνος βυζαντινή 
βασιλική τής μεσαιωνικής Λακεδαιμόνιας (Σπάρτης) έ'φερε τάφους μόνον έντός τών 
πλαγίων κλιτών7. Έν τή ’Αγορά δέ τής ’Αρχαίας Κορίνθου ή εκκλησία τοΰ 'Αγίου 
Ίωάννου8, ήτις άρχικώς έκτίσθη ώς μονόκλιτος (9ου-10ου αί.) καί άργότερον έδέχθη 
εκατέρωθεν αυτής δύο παρεκκ?ιήσια, προσφέρει ένδιαφέρουσαν μαρτυρίαν, διότι δεικνύει 
ότι αί ταφαί ένταΰθα ήκολούθησαν πορείαν από τών πλαγίων διαμερισμάτων προς τό 
κύριον κλιτός, μάλιστα πρώτον κατά μήκος τών τοίχων καί κατόπιν καί έπί άλλων 
περιοχών τοΰ δαπέδου αύτοΰ9· Άνά?χ>γον πορείαν, έκ τοΰ νάρθηκος προς τον κυρίως 
ναόν, ήκολούθησαν καί αί ταφαί τοΰ χριστιανικού Θησείου 10.

1 Διά τήν παλαιοτέραν εποχήν βλ. Ρ. Lbmerle 
Philippes et la Macedoine Orientale, Paris 1945, 
a. 329 κέ. καί Μ. ΚΑΛΛΪΓΑ Ή αισθητική τοΰ χώρου 
τής ελληνικής εκκλησίας, ’Αθήνα 1946, 23 κέ.

2 Π.χ. είς Kizil - Kilisse (Rott Kleinas. Denkm. 
278)—αν ένταΰθα at ταφαί είναι παλαιοχριστιανικαί.

3 G. de Jerphanion Les eglises rupestres de 
Cappadoce I, 1, Paris 1925, 117-118 πίν. 28,, ("Αγιος 
Ευστάθιος). Τά μεταγενεστέρας εποχής παραδείγματα τα
φών είς τούς νάρθηκας καί τά πλάγια κλίτη είναι πολλά.

4 Βλ. τά παρά Jerphanion ε.ά. 58 παραδείγματα.
5 Π.χ. τής μονοκλίτου εκκλησίας τοΰ Θεολόγου έν

Θήβαις ΑΕ 1924, 8-9 είκ. 6 (Γ. Σωτήριου).

6 ΑΕ 1937, I, 344 πίν. 1 (Δ. Ευαγγελιδης).
7 ΠΑΕ 1939, 115 (Γ Σωτήριου).

8 AJA XL, 1936, 473 κέ. είκ. 9 (Ch. Morgan).

9 Πρβ. τάς ’Αποκρίσεις τοΰ Ίωάσαφ, Άρχιερέως 
καί Μ. Πρωτοσυγγέλου, πρός τον έν Κρήτη Ιερέα 
Γεώργιον Δραζίνουταν: «Εί δει θάπτειν έν έκκλησία 
λεί-ψανον. Καί τοΰτο οΐ Ιεροί κανόνες κωλΰουσι' πλήν 
γίνεται- γίνεται δέ είς τά πλάγια κλίτη τοΰ ναοΰ καί οΰκ 
είς τό μέσον, ουδέ πλησίον τοΰ 'Αγίου Βήματος» (ΓΕΝ
ΝΑΔΙΟΥ ΔΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ Φωτίειος Βιβλιοθήκη 2,245).

10 W. Dinsmoor Observations κλπ. ε.ά. 6 κέ.
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Τό παράδειγμα έδίδετο παρά τής αριστοκρατίας. Οΰτω εις τό άκριτικόν έπος παρου
σιάζεται ή έκκ?α]σία τοϋ παλατιού τοϋ Διγενή περικλείουσα λαμπρόν τάφον (βλ. άνωτ. 
σ. 173). Εις την Κωνσταντινούπολη- οί ναοί τής, αριστοκρατικής επίσης, μονής τής 
Παναχράντου (Feneri Isa Djami) εΰρέθησαν πλήρεις τάφων (32 τάφοι, 2 σαρκοφάγοι 
και 2 όστοφυλάκια)· δτε δε, κατά τον 14ον αιώνα, δεν ΰπήρχεν άλλος διαθέσιμος χώρος 
διά ταφάς έκτίσθη προς τον σκοπόν αύτόν τό παρεκκλήσιον κα'ι ό κοινος τών δυο εκκλη
σιών έξωνάρθηξ1. Τέλος δ’ επίσης κατά τον 140ν αιώνα, ή ώς μοναχού εύσεβεια τού 
γνωστού μουσικού Ίωάννου Κουκουζέ?π] δεν συνεκρουετο προς την επιθυμίαν αυτού 
νά ταφή εντός τής εκκλησίας, τής οποίας υπήρξε κτήτωρ1 2 3. Πρέπει όμως νά σημειωθή 
δτι, δτε διεδίδετο ή συνήθεια τής ταφής εντός τών έκκλησιών, είχε συγχρόνως αρχίσει 
ν’ άναβιώνη κα'ι ή παλαιοχριστιανική παράδοσις, τής ταφής εντός νεκρικών κρυπτών 
υπό τό έδαφος τών μαρτυρίων (βλ. τάνωτέρω εν σ. 177 σημειωθέντα παραδείγματα), 
αλλά νύν υπό τό έδαφος τών καθολικών τών μονών κα'ι τών κοιμητηριακών έκκλησιών 
τών μονών3, ή παράδοσις δε αυτή ήτο επόμενον νά ενίσχυση την ταφήν εις τό 
δάπεδον τών έκκλησιών, υπό τάς οποίας δεν υπήρχε κρύπτη. Πάντως κα'ι έκ τών 
νομισματικών ένδείξεων προκύπτει, δτι αί έντός τών έκκλησιών ταφα'ι αρχίζουν αργά, 
απαντούν πυκνότεροι κατά τον 10ον-11ον αιώνα και πληθύνονται κατά την παλαιο- 
λόγειον περίοδον4. Κατά ταύτα ή πύκνωσις τού φαινομένου τής έντός τών έκκλησιών 
ταφής συμβαδίζει προς την άνάπτυξιν τής βυζαντινής φεουδαρχίας5.

Περί τό τέλος τής βυζαντινής περιόδου (Ι50ν αί.) ή έντός τών έκκλησιών ταφή 
λαϊκών αναγνωρίζεται ώς έπικρατήσασα πλέον6, μετά δέ τήν "Αλωσιν ή συνήθεια αυτή 
έγενικεύθη, μέχρι και τών νεωτέρων χρόνων, δτε οί συγγραφείς τού Πηδαλίου, ή νέα 
νομοθεσία καί τά αντίστοιχα διοικητικά μέτρα έπέτυχον τήν κατάργησιν αυτής7. Ώς 
εϊδομεν πρόκειται περί παραδόσεως, ή οποία, καταγόμενη έκ τού παλαιού ζήλου τής ad 
sanctos ταφής, έγινε συνήθεια τής βυζαντινής φεουδαρχίας, διαθετούσης κτητορικούς 
τίτλους έπί μονών καί έκκλησιών, έγενικεύθη δέ ακολούθως ώς δικαίωμα τών άνω 
τάξεων, ιδίως είς δσα μέρη αύται ήλθον εις επαφήν μετά τής Δύσεως, ώς ή Επτάνη
σος— τά «νησία» κατά τό Πηδάλιον.

1 Byzantion XI, 1936, 264 (Ε. Mamboury). Τών 
εύρεθέντων έντός τοΰ καθολικού τής Μονής τοΰ Λατό
μου έν Θεσσαλονίκη τάφων (Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔ 12,
1929,151) δέν υπάρχει ένδειξις δτι χρονολογούνται είς 
πολύ παλαιοτέρους χρόνους. Καί τής βασιλικής τοϋ έν 
Άθήναις ’Ασκληπιείου οί τάφοι είναι μεταγενέστεροι 
(βλ ΙΩ. ΤΡΑΥΛΟΝ ΑΕ 1939-41, 58-59).

2 «Έπευξάμενος, παρείγγειλεν αΰτοΐς θάψαι αυτόν 
έν τώ σηκφ τών αρχαγγέλων, φ (γρ. ον) άνοικοδόμησε»
(Σωφρ. Ευςτρατιαδης Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. ΙΔ', 1938, 8).

3 Περί τών διωρόφων έκκλησιών βλ. Grabar έ.ά.

93, ένθα καί ή νεωτέρα βιβλιογραφία.
4 Πρβ. τά νομισματικά ευρήματα έντός τών τά

φων τοϋ Θησείου (DlNSMOOR έ. ά. σ. 9). Ένταΰθα
νομίσματά τινα τού 4ου αί. δέν προσφέρουν μαρτυρίαν

περί τοΰ χρόνου τών σχετικών ταφών, διότι, ώς γνωστόν, 
τά νομίσματα δέν χρονολογούν πάντοτε τούς τάφους.

5 Ό Γ. Λαδας, έν περιοδ. "Ο «Συλλέκτης» τεΰχ. 
3-5 (1949) 64, παρατηρεί δτι ολαι αί έπί τών τοίχων τοΰ 
Θησείου πρό τής φραγκοκρατίας άναμνηστικαί έπιγρα- 
φαί θανάτων (προφανώς τών έντός τοΰ Θησείου εντα
φιασμένων) δέν άναφέρονται είς εκκλησιαστικά πρό
σωπα, άλλ’ είς διοικητικούς υπαλλήλους καί τάς συζύ
γους των ή είς εντοπίους άρχοντας.

6 'Αποκρίσεις Ίωάσαφ (Φωτίειος Βιβλιοθ. έ.ά.). Πρβ. 
Κουκουλε, Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. IT', 1940, 40-41 καί 
Βυζαντινών βίος καί πολιτ. Δ' 117.

7 Πηδάλιον ε.α. 168-, καί Μέγα Εύχολόγιον έ.ά. 392. 
Βλ. καί Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΔ. 2, 1916, 33 κέ. καί Χριστ. 
Βυζ. Άρχαιολ. 62.
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Άλλ’ ή πύκνωσις τών ταφών εντός τών εκκλησιών έδημιοΰργησε πάλιν πρόβλημα 
νεκρικού χώρου. Προς έξοικονόμησιν δέ τού πράγματος κατέφευγον ήδη είτε εις τό 
σύστημα τών πολλαπλών ταφών εντός κοινού — οικογενειακού — τάφου, είτε εις τό 
σύστημα τής ανακομιδής τών λειψάνων έκ τών τάφων αυτών και τής άποθέσεως τού
των εντός προχείρων λάκκων ή εντός κτιστών όστοφυλακίων υπό τό δάπεδον τής εκκλη
σίας. Εις άμφότερα δέ βεβαίως συνέβαλλον και αί αρχαιότεροι συνήθειαι.

’Επανερχόμενοι εις τό σαλαμινιακόν ναϋδριον συνοψίζομεν ως εξής τάς ανωτέρω 
παρατηρήσεις σχετικώς προς τό θέμα τής ταφής εντός τών εκκλησιών:

1) Οί αρχαιότεροι τάφοι (1 και 2) ένεκα τής θέσεώς των και τών εντός αυτών 
πολλαπλών ταφών, άπηχούν την παράδοσιν περί άπαγορεύσεως τής ταφής εντός τών 
έκκλησιών. Την ιδίαν παράδοσιν άπηχεϊ καί ή μη χρησιμοποίησις τού πλαγίου διαμε
ρίσματος διά ταφάς ένηλίκων.

2) Οί τάφοι 3, 4 καί 6 (τών ένηλίκων προσώπων), άνορυχθέντες εντός τού κυρίως 
ναού μολονότι ύπήρχεν ό διαθέσιμος χώρος τού πλαγίου νάρθηκος ή κλιτούς, πιθανώς 
ύποσημαίνουν ότι πρόκειται περί τάφων κληρικών καί ότι, ίσως, διά τούτο έμειναν οΰτοι 
άδιατάρακτοι. Περί τούτων δέ είναι ορθόν νά θεωρηθή ότι άπηχεϊται ή παλαιοχριστια
νική παράδοσις περί ταφής τών κληρικών εντός τού βήματος, πιθανώτερον εμμέσως διά 
τών ταφών εντός τών υπογείων κρυπτών τών διωρόφων μοναστηριακών εκκλησιών1

3) Έκ τών ταφών τών ανηλίκων ή μέν τού ΰπ’άριθ. δ τάφου συνεχωρήθη νά λάβη 
θέσιν μεταξύ τών τάφων τών κληρικών, ένεκα, ίσως, τής παιδικής άθωότητος τού 
ένταφιασθέντος ή δέ τού ύπ’ άριθ. 8 τάφου έλαβε θέσιν κανονικώς εις τό πλάγιον 
διαμέρισμα.

4) Ό ώς αποθέτης λειψάνων έκ παλαιοτέρων ταφών χρησιμεύσας τάφος 7 άπηχεϊ 
την υπό τού Μάρκου ’Αλεξάνδρειάς μνημονευομένην παράδοσιν.

AE 1950-1951 Σαλαμινιακά 181

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ

1 Πρβ. ΣΥΜΕΩΝ Θεςςαλ., Περί τοϋ ft. ναοϋ κεφ. μοναχών και υποκάτω τοΰ θυσιαστηρίου, Ιδία δέ τών 
ΤΞΔ': «καί έν τοΐς μοναστηρίοις δέ τά άποτεταγμένα ιδιωτών» (Migne 155,677). 
κοιμητήρια ίδια μέν έχουσι τούς τάφους τών ιερωμένων
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