TO

Πρακτικά τον 1914

τμηματάρχου τού ’Αρχαιολογικού τμήματος, καί Α. Κεραμοπούλου, έφορου των αρχαιοτήτων

’Αττικής,

δστις

οι έ'κθέσεώς του άνακοινοί περί των άνασκαφών τα εξής:
« Γό παλαιόν Τουρκικόν κτίριοντοΟ Μενδρεσέ, οπερ μέχρις εσχάτων έχρησιμοποιεΐτο ώς φυλακή, κατηοαφίσθη, το
δ’ έδαφος αυτού άνεσκάφη το πλεΐστον μέχρι τής στάθμης
τής όδου Αιόλου. Εντός τωνκατεδαφισθέντων τοίχων και έν
τοίς χώμασιν εύρέθησαν άτάκτως έρριμμένα ή ένεκτισμένα
διάφορα άρχιτεκτονικά γλυπτά καί ενεπίγραφα μνημεία,
περί ών γενήσεται λόγος άλλαχοΰ.

Έν τώ παρόντι δύνα-

ται νά ρηθή συντόμως, οτι πλήν τοίχων τινών νεωτέοων
αρχιτεκτονικά λείψανα εύρέθησαν ποικίλα, οίον σπόνδυλοι
κιόνων, πολλαί σιμαι μετά λεοντοκεφαλών μαρμάριναι έκ
μικρού νεωτέρου κτιρίου, δύο έδώλια θεάτρου, βάθρων ενε
πίγραφα μέλη κ.τ.λ. Γλυπτά μνημεία εύρέθησαν θραύσματά τινα επιτύμβιων αναγλύφων, καί δύο ή τρία τεμά
χια κορμών άνήκοντα εις άξιόλογον άνάγλυπτον μνημεΐον,
ίσως γνωστόν έκ τής βιβλιογραφικής παραδόσεως. Ενεπί
γραφα μνημεία εύρέθησαν πλήν λίθου τινός των καλών
χρόνων, τεμάχιον αύτοκρατορικής ρωμαϊκής

έπιστολής

προς την πόλιν τών ’Αθηναίων, άλλα τινά λείψανα έπιγραφών ρωμαϊκών καί πολλά τεμάχια δύο ή ίσως μιας καί
τής αυτής μακράς αγωνιστικής έπιγραφής διατηρούσης
πολλαχοΟ ζωηρά λείψανα ερυθρού χρώματος έντός τών
γραμμάτων. »
Τρίτην άνασκαφήν, συνέχειαν εργασιών άπό το0 1913,
έςετέλεσεν ή Εταιρεία έν Νικοπόλει τής Ηπείρου διά τού
έφορου τονν αρχαιοτήτων καί μέλους τού Συμβουλίου τής
Εταιρείας ’Αλεξάνδρου Φιλαδελφέως, δ'στις καθ’ ήν ύπέβαλεν έκθεσιν άνεκάλυψε τά έξής:
α’) Μέγα

κτίριον

ορθογωνίου τετραπλεύρου σχήμα
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τος μετά ήμικυκλικής άψΐδος καί εσωτερικής στοάς. Πρό
κειται περί άρχαιοτάτης χριστιανικής Βασιλικής.
β') Κτίριον τετράγωνον, έσωθεν δέ κυκλικόν, μετά τεσ
σάρων αψίδων έν ταΐς γωνίαις καί τριών εισόδων, άνωθεν
δε θολωτόν. Έν μια των εισόδων εύρέθη ώραιάτατον μέγα
κιονόκρανον κορινθιακοί) ρυθμοΟ. Τό κτίριον τοΰτο κείμενον
παρά τήν Βασιλικήν πιθανόν νά ήτο « Βαπτιστήριον » ώς
είθιστο κατά τους πρώτους Χριστιανικούς χρόνους.
γ’) Μέγαν Βυζαντινόν ναόν γνωστόν ύπό

το όνομα

«Άνάληψις» άνωθεν τού ιχθυοτροφείου «Μαζώματος»
Ό Ναός ούτος είχε πέντε τρουλλους καί εσωτερικήν στοάν,
διετηρήθη δε έπί πολλούς αιώνας, κατεστράφη δέ πιθανόν
προς αίώνος έμπρησθείς. ’Εντός του ναού ό άνασκαφεύς
άνεΟρε τό "Αγιον Βήμα, τήν αγίαν Τράπεζαν, γλυπτά κο
σμήματα βυζαντινής τέχνης καί επιτύμβιους έπιγραφάς.
ο) Πολλούς τάφους καί πολλάς λάρνακας σεσυλημένας
μεν παλαιόθεν καί τεθραυσμένας, αλλά τερούσας θαυμα
στόν γλυπτικόν διάκοσμον, οίον έξοχου εργασίας πελωρίαν
άκανθαν, άγαλμάτιον Σατύρου όλόσωμον, πολλάς δέ κεφαλάς, χεΐρας, πόδας καί λοιπά μέλη άναγλύπτων μορ
φών καλλίστης τέχνης.
Τετάρτην τέλος άνασκαφήν, κατ’ άπόφασιν ληφθεισαν
ύπό τού Συμβουλίου άπο τοΟ i 9Ί3, έπεχείρησεν ή

Εται

ρία κατά τον λήξαν έτος έν Πέλλτ] τής Μακεδονίας, τή
πατρίδι τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Ή έκτέλεσις τής άνασκατής άνετέθη εις τον έφορον τών άρχαιοτήτων Μακεδο
νία Γεώργιον Οΐκονόμον, ό'στις έπιθυμών νά έξακριβώση που
ακριβώς έκειτο ή Πέλλα ή'ρξατο άνασκαφών έν τώ χώρω
τψ παρά τούς 'Αγίους ’Αποστόλους, υπέβαλε δέ περί αυ
τών έκθεσιν έχουσαν ώς εξής:
«Πρώτον έθεώρησα σκόπιμον νά έξερευνήσω υπόγειον
κατασκεύασμα έν τινι άγρώ δεξιά τής εις Γιανιτσά φερού-
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Κατά τό παρελθόν θέρος, συνεχίζων τάς έν Νικοπόλει δαπάναις της Άρχαιολ. Εταιρείας άπό τοΰ προπαρελθόντος έτους
διενεργουμένας ύπό τήν έμήν διεύθυνσιν άρχαιολογικάς έρευνας,
είργάσθην καί πάλιν εν τη άνωθεν της μεγάλης Δεξαμενής της
πόλεως θέσει «Βασιλόσπιτο», όπου κατά τό έτος 1913 είχεν
άποκαλυφθή μέγα τετραγωνικόν περιστύλιον.

Ήδη άνέσκαψα

καί άλλα πέριξ δωμάτια, ώς καί κλίμακη, άγουσαν είς άνω όρο
φον. Επίσης άπεκαλύφθη έν τίδ ΝΔ τμήματι τοΰ περιστυλίου
μέγα τμήμα τοΰ ψηφιδωτόν, δπερ ποτέ έκάλυπτε καί τάς τέσσαρας πλευράς τούτου- τό διασωθέν τούτο τμήμα έχει μήκος
μέν 11,70 πλάτος δέ 4,50 μέχρι 5 μ. παρίσταται δ’ έπ’ αύτοΰ
ώραΐος και πλατύτατος πλοχμός, δστις μετ’ έξοχου τέχνης καί
κομψότητας εξελίσσεται άνευ διακοπής καί έν εϊοει «'μονοκονδυλιάς» είς διάφορα σχήματα τετράγωνα, κυκλικά, παραλλη
λόγραμμα καί άλλα έφ’ όλοκλήρου τοΰ ψηφιδωτού δαπέδου.
Έν δέ τψ κέντρω έντός κύκλου διαμ. 0,64 υπάρχει επι
γραφή χριστ. χρόνων, ής τά ψηφία έχουσιν ύψος ποικίλλον άπό

0,09—0,14. έχει δέ ώδε:
t e π ι
r e uu ρ r ι

ΟΥ6ΚΔΙ
ΚΟΥ
Επίσης παραπλεύρως τού ψηφιδωτού τούτου καί έντός ενός
των έκσκαφέντων έφέτος δωματίων άπεκαλύφθησαν τοιχογραφίαι, αί’τινες μόλις είσίν όραταί. Άμυδρώς έν τούτοις έπ’ αύτών
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σώζονται ίχνη μορφών, πέριξ τών κεφαλών τών όποιων διακρίνονται οί χαρακτηριστικοί τών χριστ. άγιων φωτοστέφανοι. Ή
άνακάλυψις δέ αΰτη, ώς καί της έπιγραφής, βίπτουσιν εδθύς φώς
ισχυρόν έπΐ τοΰ δλου σκοτεινού τούτου μνημείου, 8περ ήδη άποδείκνυται ότι παν άλλο ήτο ή ’Αγορά, ώς άρχικώς ύπετόπισα,
άλλ’ ουδέ και σύνηθές τι ιδιωτικόν μέγαρον.

Πολλφ μάλλον

πρόκειται περί Ιερατικόν τίνος Ιδρύματος, Μητροπολιτικοΰ με
γάρου ή τίνος τοιούτου. ’Αλλά περί πάντων τούτων θά διαφωτισθώμεν ετι πληρέστερον διά της τελείας εκσκαφής όλοκλήρου
τοΰ σημαντικωτάτου τούτου μνημείου.
Πολλφ σπουδαιότερα ήτο ή κατά τό παρελθόν θέρος άνασκαφή τριών μεγάλων χριστιανικών κτιρίων, ών δύο φέρουσι τον
τύπον «Βασιλικής». Περί τήν περιγραφήν δ’ όμως τούτων δεν
θέλω ένδιατρίψει ενταύθα παντάπασι, διότι ταΰτα λεπτομερέστατα
περιγράφω έν τφ τελευταία) τεύχει (δν καί 4ν) τής Άρχαιολ.
Έφημερίδος. Έν τφ παρόντι τόμφ τών Πρακτικών τούναντίον θά

περιγράφω τά έν Πρεβέζη μεσαιωνικά καί χριστιανικά μνημεία.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Τά έν Ήπείρφ χριστιανικά καί ιδίως βυζαντινά μνημεία είσI
πολυαριθμότατα, πολλά δέ τούτων περιφανή καί σπουδαιότατα,
ώς ό περίπυστος έν Ά,ρτη τής «Παρηγορητρίας» ναός καί άλ
λα-

τά πλεΐστα δ’ όμως τούτων είσΐ σχεδόν είπεΐν άγνωστα,

διότι ένφ περί τών έν Θράκη, Μακεδονία καί άλλαχοΰ βυζαντι
νών μνημείων εχουσι γραφή πλεΐστα όσα, περί τών έν Ήπείρφ
δέν υπάρχει δυστυχώς ούδέ μία κάν μονογραφία.
Τούτο άποδοτέον καί είς άλλα τινά αίτια, αλλά προ παντός
είς τό έξης, ότι δηλ. οί πλεΐστοι τών έν Ήπείρφ βυζαντινών
ναών, έκτος τοΰ άνω μνημονευθέντος έν *Αρτη, κατεστράφησαν
ούτως όλοσχερώς, ώστε μόνον έρείπια παρουσιάζουσιν καί ταΰτα
απρόσιτα πολλάκις ένεκα τής έλλείψεως συγκοινωνίας, οί δέ σωζόμενοι οέν παρουσιάζουσιν όγκον τινά άρχιτεκτονικόν, άλλά
τούναντίον εχουσι σχήματα απλά, έπιμήκεις δηλ. σηκούς, ώς
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των αρχαίων ναών μέ ψαλιδωτάς στέγας, τούτο δέ ίσως εξ έπιδράσεως 'Επτανησιακής, διότι ίδια έν ταϊς Ίονίοις νήσοις επικρα
τεί τό σχήμα τοΰτο, εΤνε δέ γνωστή ή έκ τής γειτνιάσεως μετά
τής ’Ηπείρου πολλαπλή έπικοινωνία καί άμοιβαία αυτών έπίδρασις.
Άλλ’ άν στερώνται όγκου και επιβολής, πλούτου καί κομ
ψότατος έξωτερικής, τούναντίον έσωτερικώς φέρουσι γραφικόν
και γλυπτικόν διάκοσμον, δστις δύναται νά άμιλληθή πρός τά άρι

στα διασωθέντα τής Γραφικής καί Γλυπτικής χριστιανικά μνη
μεία. Totaika ύπάρχουσιν άξιολογώτατα έν Ίωαννίνοις, έν Πρεβέζη, έν Βορείω Ήπείρω καί πολλαχοΟ έν τή ηπειρωτική χώρα,
άλλ’ ήμεΐς ένταΟθα θά διαλάβωμεν περί των έν Πρεβέζη, άτινα καί
άκριβέστερον έμελετήσαμεν έπ’ εδκαιρία των έν Νικοπόλει άνασκαφών ημών.
I, Ναός 'Αγίου Νικολάου.

Ό ναός οδτος εδρηται πρός τό ΝΔ τής Πρεβέζης, έν τή όμωνύμψ συνοικία, έπΐ πλατείας, έφ’ ής καί τό Έλλην. Σχολεϊον.
Καί είνε μέν άρχαιότατος, άλλ’ έσχάτως τελείως άνακαινισθείς
δέν παρουσιάζει έξωθεν καί έσωθεν έτι ούδαμοΰ σημεΐόν τι άρχαιότητος. Μόνον ό ύπερβάς τόν ούδόν τοΟ ίεροΰ βήματος καί
είσελθών είς τό ’Ιερόν θά παρατηρήση τό πρώτον ’ίχνη τοΰ άρχαίου κάλλους τοΰ ναού. Καί τά Ιχνη ταϋτα είνε ευτυχώς τοιαΰτα, ώστε τελείως νά ίκανοποιήσωσι καί τόν μάλλον αύστηρόν
τής Τέχνης έκτιμητήν. Είνε δέ άπορίας άςιον πώς ή άμουσία
τών άνακαινιστών έίκτρόπων έφείσθη τής γωνίας ταύτης τοΰ Εεροΰ χώρου καί έσταμάτησεν ή βέβηλος χεΙρ τοΟ άσβεστοχρίστου
μόνον πρό τοΰ άδυτου τοΰ ναοΰ. Όποια όμως άπώλεια άνεπανόρθωτος, όταν άναλογισθή τις, ότι όλόκληρος άλλοτε ό ναός έκοσμεϊτο μέ άγιογραφίας τοιαύτης τέχνης δοκίμου καί καλής, οΐαι
αΕ τοΰ Ίεροΰ!
ΑΕ τοιχογραφίαι αδται καταλαμβάνουσιν όλόκληρον τήν έπιφάνειαν τών τριών τοίχων τοΰ Ίεροΰ, άπό τής όροφής μέχρι
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τοΰ έδάφους, μή άφίνουσαι ούδέ έκατοστομέτρου χώρον κενόν.
Καί περί μέν της τεχνοτροπίας αύτών θά όμιλήσω κατωτέρω,
ήδη δ’ έν τφ συνάψει πίνακι κάτωθεν θά διαγράψω τήν σειράν
καί τάξιν των παραστάσεων ώς αυται εχουσιν επί τοΰ άνατολικοΟ τοίχου, δπου καί ή άψίς τοΰ ναοΰ.

Ά ν α το λ . το ίχ ο ς να οϋ Α γ . Ν ικ ο λ ά ο υ έν Π ρ εβ έζτ]
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ΈπΙ δέ των έκατέρωθεν πλευρικών τοίχων τοΰ αδτοΰ ναοΰ

αί έξης:
ΈπΙ μέν τοΰ]βορείου τοίχου :

'Εωθινόν Γ'.

"Αγγελοι επί του

'Εωθινόν Δ'.

e Εωθινόν Ε\

Αί Μυροφόοοι.

Δεΐπνον εις Έμριαούς

Τάφου τοΰ Χρ.

'Εωθινόν Ζ\

'Εωθινόν Η'.

eΕω&ινον Θ'.

Ένταφίασις

Μαγδαληνή

—

Εικόνες αγίων

Εϊχονες άγιων (ΙξαφανισΟεϊσαι)

ΈπΙ δέ τοΟ μεσημβρινού τοίχου :

Παραβολή
Σαμαρείτου

'Ο Ίησ. Χρ.
ϊοίμενος του
ΰδρωπιχου.

ΈπΙ πασών τών παραστάσεων τούτων ύπάρχουσι παραπλεύρως έπιγράμματα δηλοΰντα τήν ύπόθεσιν της γραφής, άλλα ταΰτα
ώς καί αί τοιχογραφίαι είνε τοσοΟτον διά τοΰ χρόνου έξηνθισμένα,

ώστε μόλις καί μετά μεγάλου κόπου δύναταί τις

να

τάναγνώση.
Άλλ’ οί'α παρ’ δλην τήν φθοράν ζωή καί χάρις, Ικφρασις
καί άρμονία εις τάς σκιεράς ταύτας καί σχεδόν έξιτήλους άγιο-
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γραφίας! Ή άκρίβεια καί λεπτότης τοΰ σχεδίου, τό κάλλος τοΰ
περιγράμματος καί ή σεμνότης της παραστάσεως των γραφών
τούτων δεν άπαντώσιν η μόνον επί των λευκών της ’Αττικής λη
κύθων καί επί τοιχογραφιών της ίταλικης ’Αναγεννήσεως!
Αί τοιχογραφι'αι τού 'Αγ. Νικολάου είνε ύδρογραφίαι (tem

pera), ουχΐ δ’ εφ νγροΰ,—διό καί κατά τό πλεϊστον έξηφανίσθη
τό πρότερον ζωηρόν χρώμά των, — άνήκουσι δέ είς τήν IN' πιθα
νόν εκατονταετηρίδα, διότι ή ί'δρυσις της Πρεβέζης τίθεται περί
τά τέλη της ΙΕ' έκατ. ώστε δεν δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν, δτι
εύθύς άμα τη ιδρύσει φκοδομήθη καί διεκοσμήθη ό ναός ούτος.
Εκτός δέ άλλων τινών είκόνων έπΐ ξύλου άρχαιοτάτων καί άξιων
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λόγου καί έτερον μνημεϊον σπουδαιότατον άνεκάλυψα έν τώ περιβόλω τοΰ ναοΰ, δστις χρησιμοποιείται, ώς Κοιμητήριον. Παρά
τινα δηλ. τάφον καί έν μέσω θάμνων καί φρυγάνων παρετήρησα
όγκωδέστατον στρογγυλόν λίθον, πορώδους μάλλον συστάσεως,

παρέχοντα δψιν «μυλόπετρας». Τούτον τη βοήθεια τριών στιβαρών εργατών άνατρέψας, μετά χαράς παρετήρησα έγγεγλυμμένον -έπ’ αυτού τεράστιον δικέφαλον αετόν, άρίστης τέχνης καί
λίαν έπιμεμελημένης έξεργασίας. Είνε αληθές μνημεϊον τέχνης
καί βεβαίως έποιήθη, καθ’ οϋς χρόνους καί ό ναός διεκοσμήθη.
Ή διάμετρος αύτοΰ 1,18 μ. Τό πάχος 0,34 μ. (είκ. 1).
Ό θαυμάσιος ουτος άετός θά ήτο έκτισμένος έν τψ κέντρω
τοΰ δαπέδου τού ναού, ώς εϊθισται έν πλείστοις όρθοδόξοις ναοϊς,
άλλ’ οι φιλόμουσοι έπίτροποι έκριναν καί τούτον άπορριπτέον —
είρήσθω δ’ έν παρόδψ, δτι ή διατήρησίς του είνε καλλίστη —
καί τον αντικατέστησαν δι’ένός άτεχνου καί άσημοτάτης τέχνης
δικεφάλου.
II. Ναός 'Αγίου 'Αθανασίου.

Έτερος χριστιανικός ναός, έπίσης αξιόλογος όπό καλλιτεχνι
κήν εποψιν, είνε ό έν τη δμωνύμω συνοικία Πρεβέζης, προς τό
ΒΔ αυτής, κείμενος καί έπ’ δνόματι τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου τι
μώμενος. Οΰτος εύτυχώς διετηρήθη δλως άβλαβης, εί καί έπ’
έσχάτων είχεν άποφασισθή ή όλοσχερής αύτού άνακαίνισις, δηλ.
. . . καταστροφή. Είνε καί ούτος, ώς ό τού 'Αγ. Νικολάου, έπιμήκης σηκός μέ μικρόν νάρθηκα πρός Δ. καί μικράν άψϊδα πρός
Α. Έκ δΰσμών δέ προέχει ύπόστεγον, δπερ έπιτείνει τήν σκοτεινότητα τού ναοΰ, καθιστώσαν δυσχερεστάτην τήν μελέτην καί
άντιγραφήν, πολλώ δέ μάλλον τήν φωτογράφησιν τών έν αύτώ
τοιχογραφιών. Καί τό μέν μήκος τοΰ ναού είνε 15 μ. τό δέ πλά
τος 6 μ. 'Ολόκληρον δέ τό έσωτερικόν αύτού άπό τής δροφής,
μηδ’ αύτής έξαιρουμένης, μέχρι τοΰ κρασπέδου τών τοίχων είνε
κεκαλυμμένον έκ γραφών, οδτω δ’ ή έκ τοΰ συνόλου έντύπωσις
είνε λίαν εύάρεστος καί μεγαλειώδης.

15
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'Ολοκλήρους ήμέρας διήλθον έν αυτώ, ί'να επακριβώς πάσας
τάς γραφάς μελετήσω καί άναγράψω, καθ’ έκάστην δ’ έτι μάλ
λον μ’ έγοήτευσεν ή άπλότης και αύστηρότης των έργων τού
των, άφ’ έτέρου δέ καί ή καλή έν πολλοϊς καλλιτεχνική έκτέλεσις, διότι καί το σχέδιον καί ό χρωματισμός άποδεικνύουσι δόκι
μον καλλιτέχνην τον γράψαντα. Δυστυχώς τό όνομα τούτου διατελεΐ ήμϊν άγνωστον, ως καί τοϋ τάς έν τώ 'Αγ. Νικολάφ γράψαντος άγιογραφίας, εί καί υπέρ τήν κυρίαν θύραν άναγινώσκομεν μέ λίαν έπιμεμελημένους βυζαντ. χαρακτήρας τήν έξης επι
γραφήν:

+ Η50ΡνθΊ

Ο βγο( rj-oc
Ti«nctirro< hiqocTx eHqnou πιΠι-οο
VXT,iifxx S|/\e£cfv/vfia <4 CYHAPOMHf η iTifH
Clrtt τκ
eM liPetci ΤΓ^πί k-tp IVhm reurrxCH-nrnxWM·
Tx (ceKTHTiPoCTi WAX riTX
Λ£ TWM 6kC€£CJH)'r>tri’r«JM-tyilAt''
0uh( (fXl£MT<\»Wir-ic Τχ rftN
Μΐ,ΤΙ OAVTX Hrt/ViKY\W, XV.
ΗΗώΜ

d/vtf"»» ;??0
*
Έλθωμεν ήδη έπί τήν άναγραφήν τών τοιχογραφιών.
Αδταί είσι διατεθειμέναι, μετά θαυμαστής συμμετρίας, έν τριοϊ
ζώναις, αίτνες άλλεπάλληλοι διαθέουσιν άπό Α. πρός Δ. — καί

τάνάπαλιν διά τόν έτερον τοίχον — τήν έπιφάνειαν όλόκληρον
άμφοτέρων τών πλευρικών τοίχων. Έχομεν οδτω τό έξης διά
γραμμα :
(έξ Α. πρός Δ.). Τοίχος μεσημβρινός ναοΰ Αγ. Άΰ'ανασίον
έν Πρεβέζη.

Εύαγγελισμός, Προσκύνησις Μάγων, Παράθυρον έχον εκα
τέρωθεν: Προφ. Άαρών Προφ. Ήσαΐας, Υπαπαντή, Βάπτισις,
Μεταμόρφωσις, Έγερσις Ααζάρου, ή Βαϊοφόρος, ό Δεΐπνος ό
Μυστικός, ό Νιπτήρ, ή έπί τού όρους Προσευχή, "Αγ. Εύστράτιος, "Αγ. Αόξέντιος, "Αγ. Εύγένιος, "Αγ. Μαρδάριος, "Αγ. Όρέστης, "Αγ. Τρόφιμος, "Αγ. Σαβάτιος, "Αγ. Δορίλαος, "Αγ. Νασάριος, "Αγ. Γερβάσιος, "Αγ. Προτάσιος, "Αγ. Κέλσος, "Αγ.
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Νεόφυτος, Άγ. Άρέθας, Άγ. ’Ιουστίνος, Άγ. ’Γουλιανός, Άγ.
Κυριάκος, "Αγ. Παχώμιος, "Αγγελος Κυρίου, Όσία Μαρία, Άββάς Ζωσιμάς, "Αγ. Αλέξιος, "Αγ. ’Ιωάννης Καλυβίτης, "Αγ.
Έφραήμ, "Αγ. ’Αρσένιος, "Αγ. Παύλος ό Θηβαίος, "Αγ. Βα
σίλειος, "Αγ. ’Ιωάν, ό Χρυσόστομος, "Αγ. Γρηγόριος ό Θεολό
γος, "Αγ. Γεώργιος, "Αγ. Προκόπιος, "Αγ. Θεόδωρος, "Αγ. Παντελεήμων, "Αρχών Μιχαήλ, (Θύρα κυρία ναού 'Αγ. ’Αθανασίου),
"Αρχών Γαβριήλ,

"Αγιος

Κοσμάς,

"Αγιος Δαμιανός, "Αγιος

Φίλιππος, "Αγ. Άνδρέας, ό ΙΙροφ. Ήλίας, "Αγ. ’Αντώνιος, "Αγ.
Ευθύμιος, "Αγ. Σάββας, "Αγ. Θεοδόσιος, "Αγ. Στυλιανός.
(έξ Α. πρός Δ.). Τοίχος βόρειος ναοϋ 'Αγ. Άΰ·ανασίου.

Ψηλάφησις Θωμά, Άνάστασις Πρωτοπλάστου, Παράθυρον,
ού έκατέρωθεν : ό Προφ. Συμεών καί ό Προφ. Δανιήλ, Άποκαθήλωσις, Μεταμέλεια καί άπαγχονισμός ’Ιούδα, Μαστίγωσις 1C.
ΧΡ.,

’Ιησούς προ τού Πιλάτου,

’Ιησούς πρό τού "Αννα καί

Καϊάφα, Παράθυρον, 'Αγία Ήριβιάννα (;), "Αγ. Άζαρίας, "Αγ.
Άνανίας, "Αγ. ’Ακίνδυνος, "Αγ. Άφθόνιος, "Αγ. ΙΙηγάσιος, "Αγ.
Έλπιδοφόρος, "Αγ. ’Ανεμπόδιστος, "Αγ. Άκέψιμος, "Αγ. ’Ιω
σήφ, "Αγ. Αιθάδιος, "Αγ. Σέργιος, "Αγ. Βάκχος, "Αγ. Βίκτωρ,
"Αγ. Βικέντιος, "Αγ. Γουρίας, "Αγ. Σαμσώ'η "Αγ. Άβιβος, "Αγ.
Μηνάς ό καλλικέλαδος, "Αγ. Έρμογένης, "Αγ. Εύγραφος, "Αγ.
Χρύσανθος, 'Αγ. Δαρία, 'Αγ, Θέκλα, 'Αγ. Ξένη, 'Αγ. Κασσιόπη,
"Αγ. Νικόλαος, "Αγ. Σπυρίδων, "Αγ. Χαράλαμπος, "Αγ. Δημήτριος, "Αγ. Νέστωρ, "Αγ. Θεόδωρος ό Τύρων, "Αγ. Μερκούριος,
"Αγ. Μηνάς, "Αγ. ’Ιωακείμ καί 'Αγ. Άννα άνωθεν βορ. θύρας,
Άγ. ’Ιάκωβος ό Πέρσης, "Αγ. Εύστάθιος, Άγ. Πέτρος καί
Άγ. Παύλος κρατούντες την ’Εκκλησίαν τού ’1C. ΧΡ·,

Άγ.

Κωνσταντίνος καί Άγ. Ελένη κρατούντες τόν Σταυρόν τού Κυ
ρίου, Άγια Αικατερίνη, Αγία Βαρβάρα, Αγία Κυριακή, 'Αγία
Παρασκευή, Αγία Μαρίνα. (Ίδέ είκ. 2, 3, 4, 5, 6).
Οί περί τάς κεφαλάς των Αγίων στέφανοι είνε πάντες άνά-
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Ε Ικ . 2 . Τ ο ιχ ο γ ρ α φ ία ι ε κ το υ βορ. το ίχ ο υ του ναοΰ του *Α γ . Α θ α ν α σ ίο υ εν Π ρ ε β έ ζ β .
0 £ Α π όσ τολοι Π έ τρ ο ς κ α ι Π α ύ λ ο ς.
*0 ° Α γ . Ε υ σ τά θ ιο ς.
* 0 " Α γ . Ιά κ ω β ο ς .

γλυπτοί Ικ γύψου καί κεχρυσωμένοι. "Αξιόν σημειώσεως δέ είνε

δ

επιτυχής χαρακτηρισμός έκαστου αγίου συμφώνως πρός την

γνωστήν «'Ερμηνείαν των Ζφγράφων».
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Παρατηρεί τις πώς ό καλλιτέχνης παρ’ έκάστφ αύτών άποτυποϊ τον χαρακτήρα, τό χρώμα, τό ένδυμα, τα σύμβολα και
δ,τι ίδιοι χαρακτηρίζει αυτόν.

Είκ. 3. Έκ των τοιχογραφιών τον ναοΰ τοϋ Άγ. ’Αθανασίου εν Πρεβέζτ).
Έν τγι ανώτατη ζών^: Ό Μυστικός Αεϊπνος. Τό ΰαϋμα τοϋ εν Κανά Γάμον,
κάτω&ι: Ό Προφ. Ήί.ίας. Ό "Αγ. 'Αντώνιος. Ό "Αγ. Εν&ύμιος.
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Έν φ 5’ όπάρχει τοιαότη πληθύς άγιων, ίδια γερόντων, έν
τούτοις ούδεμία άπαντα μονοτονία, τουναντίον δέ μεγάλη έπικρα-

Είκ. 4. άνω: Ή 9 Ανάστασις. 'Ο
κάτω&ι: 'Ο Άρχ. Γαβριήλ. 'Ο

Ιησούς ίώμενος την συγκνπτονσαν.

"Αγ·

Κοσμάς. ‘Ο "^4/. Δαμιανός.
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τεΐ ποικιλία ώς λ. χ. έν ταΐς παρατεθειμέναις παραστάσεσι των
τριών μεγάλων ’Ιεραρχών, δπου τά πλουσιώτατα ενδύματα, ή

'

Ε Ικ . 5 . Ε κ τον Β ο ρ . το ίχ ο ν τοϋ έν Π ρ ε β έ ζ ι / ναοϋ το ν Α γ . Ά ϋ α ν α σ ίο ν .

μεγαλειώδης στάσις, ή διακόσμησις και πτυχολογία των αμφίων

καί ό ποικίλος χρωματισμός καθιστά τό σύμπλεγμα τοΰτο λίαν
αρμονικόν καί έπιβάλλον.
Αί γραφαί τοϋ 'Αγίου Νικολάου είσίν υπό εποψιν Τέχνης
πολλω άνώτεραι των τοΰ 'Αγ. ’Αθανασίου, άλλά καί αΰται, ώς
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εϊπομεν, είνε έργα τέχνης, μαρτυροΰντα όπόσον ισχυρά ήτο ή

Ε ίκ . 6. *Ε κ το ν μ εσ η μ β ρ . το ίχ ο ν το ν εν Π ρ ε β έ ζ η ναόν το ν 'Α γ . Α θ α ν α σ ίο υ .
'Ο "Α γ . Β α σ ίλ ειο ς, ό "Α γ . Ιω ά ν ν η ς δ Χ ρ ν σ ό σ το μ ο ς , 6 "Α γ . Γ ρ η γ ό ρ ιο ς 6 Θ εολόγος.

παράδοσις τοΰ παρελθόντος έν τη Βυζαντινή τέχνη, ώστε και

κατά τούς χρόνους της δουλείας να παράγη έργα τοιαύτης σχε
δόν είπεΐν άνθηρότητος. Καί αί μεν επί των τοίχων γραφαί είσι
δι’ ύδατοχρώματος, αί δ’ έπί της όροφης 6t’ ελαιοχρώματο ς,
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διότι αΰτη ήτο έκ ξύλου. Ιδού δέ καί αί διάφοροι επ’ αύτής
παραστάσεις άπό Α. προς Δ.

’Άγγελος Κυ

Ό Άδαμ

ρίου με την

*0 Θεός επι

ρομφαίαν έκ-

πλήττει τον

διώκων αυ

Άδαμ καί

τούς ε’κ τού

την Εύ'αν.

καί ή Εύ'α
τρώγουσι τον
άπηγορευμένον καρπόν.

Ό Θεός
έπλασεν εκ
τού Άδαμ
την Εύαν.

Ή δημιουρ
γία τοΰ Πρω
τοπλάστου.

Παραδείσου.

*0 Άδαμ
καί ή Εύ'α

Ό Άπο'στ.
Ό Ιησούς

εργάζονται έν

ίώμενος την

τω ίδρώτι

πενΟεράν τού

τού προσώπου

Μέτρου.

Ό λιθοβολι
σμός τοΰ Άγ.

Πέτρος έν τή
Παντοκοάτωρ

φυλακή.
άστήρ άνά-

Στεφάνου.

γλυπτος.

αυτών.

Ό ’Ιωσήφ

Ό Τησ. Χρ.

καί ή γυνή

,ίώμενος την

τού Πετεφρή.

συγκύπτουσαν

Ό Χριστός
ίώμενος τον
υιόν τού Άρν ισυναγυϋγου.

Έωΰινόν
Τό θαύμα
των ίγθύων.

Ό ’Ιησούς
διδάσκων
τούς μαθητάς
αυτού.

Αί τοιχογραφίαι τού 'Αγίου ’Αθανασίου ένθυμίζουσι ζωηρώς
τάς έν Ίωαννίνοις τοιχογραφίας τοΰ ναού της Μονής των Φι.
λανϋρωπινών επί τής νησΐδος τής λίμνης Ίωαννίνων και τάς

τοΰ έν θέσει «Πέραμα» ναΐσκου τοΰ ' Αγ. Νικολάου. Ή όμοιότης τής τεχνοτροπίας ε!νε τοιαύτη, ώστε πολύ πιθανόν να προέρχωνται πάσαι αύται έκ τής χειρός τοΰ αύτοΰ τεχνίτου. Εκείνο
τό όποιον δέον να σημειωθή ώς λίαν σπουδαϊον γεγονός διά την
βυζαντ. τέχνην είνε δτι ή συντελεσθεΐσα θαυμαστή έπί Παλαιολόγων ’Αναγέννησις τής τέχνης έν Βυζαντίφ καί ής έξοχώτατα
δείγματα εχομεν τάς έν Μιστρα τοιχογραφίας, ούόαμώς άνεκόπη
έκ τής πολιτικής μεταβολής καί τής υπό τον ζυγόν των Τούρ
κων ύποδουλώσεως τοΰ έλληνικοΰ γένους, αλλά τούναντίον μετ’
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αξιοθαύμαστου ακμής ένεκαρτέρησε καί με τό ολίγον, άλλα ζωο
γόνον καί ζωοποιόν φως, της ορθοδόξου Εκκλησίας, έν τώ κρύ
πτω καί έπΐ των σκιερών τοίχους τών ναών καί αυτών τών έρημοκκλησίων άκόμη παρήγεν έργα, άτινα καταπλήττουσι διά την
ακρίβειαν πολλάκις της έκτελέσεως καί τό βαθύ αίσθημα, όπερ
ένέπνευσε ταΰτα.
III. Τό Φρούριον και τό Τζαμίον Πρεβέζης.

Τό φρούριον Πρεβέζης έκτίσθη μέν ίσως υπό τών Τούρκων,
επεσκευάσθη δ’ είτα ύπό τών Ενετών καί βραδύτερον πάλιν υπό
τών Τούρκων, ένοικοδομηθεντων εντός τών τειχών αύτοΰ ούκ ολί
γων λίθων άρχαίων καί χριστιανικών, έκ Νικοπόλεως προερχομένων '). Έπί της παραστάδος της μεγάλης Πύλης είνε έντετειχισμένη επιγραφή ρωμαϊκών χρόνων, ήτις έχει ήδη δημοσιευθή,
άλλ’ανέκδοτά εισι τα άνω
θεν αύτης ανάγλυφα, ποιηθέντα επί τουρκοκρατίας
ύπό 'Ελλήνων τεχνιτών,
ώς άποδεικνύει καί ή έλληνικοΐς γράμμασιν επι
γραφή έπί ενός έξ αυτών.

Καί αριστερόθεν μέν τώ
είσερχομένφ

υπάρχει τό

έξης άνάγλυφον (είκ. 7):

ι) Συντόμως η ιστορία

τη; Πρεβέζης ε/ει ώς ίςής: Έκτίσθη ύπο τυιν

Τούρκων τω 1495, τα οε φρούρια αυτής συνετελέσθησαν τώ 1530. Οί Ίυνετοι
κατέλαβον τκύτηύ τώ 1684, κατηδάφισαν δ' έν μέοει τά φρούριά της τώ 1701,
τώ δέ 1713 έκάλεσαν έκ τών πέριξ νήσων καί άλλαχόθεν έ-οίκους, όπως συνοικίσωσι τήν Πρέβεζαν έρημωθεΐσαν τώ 1798 κατελήφθη ύπό τών Γάλλων, τώ’δε
1803 Οπό τοϋ Άλή Πασσα. Τώ 1813 έγένετο ή Πρέβεζα ΓΙροτεκτορατον τουρ
κικόν ύπό τόν Άβδουλλάχ μπέην, τώ δέ 1814 έπεσκευάσθησαν τά φρούρια ύπό

τών Τούρκων, ώς σήμερον εχουσι, πιθανόν δέ εις ταύτην την τελευταίαν επι
σκευήν νάνάγηται ή ανωτέρω επιγραφή'.
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Έπί της άνω γωνίας αύτοϋ ύπάρχει επιγραφή τουρκική,
κάτωθεν δέ ελληνική με βυζαντινούς χαρακτήρας έχουσα ώδε:

zc(A )ΓΡΙ

m

έξ ής μανθάνομεν, δτι άρχιτέκτων πάντων των εν τή πόλει φρου
ρίων ήν Έλλην, Πέτρος τουνομα. Τοΰτο δ’ έχει ο δ σμικράν ση

μασίαν, διότι άποδεικνύει πώς καί κατ’ αύτούς τούς ζοφερούς τής
δουλείας χρόνους έχρησιμοποιοΰντο "Ελληνες τεχνΐται καί δη
αρχιτέκτονες, τοΰτο δέ, διότι επί αιώνας οί Βυζαντινοί έτείχιζον
πόλεις δλας, πανταχοΰ δ’ άνήγειρον τής απέραντου Αυτοκρατο
ρίας απειράριθμα φρούρια μετά θαυμαστής τέχνης φκοδομημένα.
Έπί τής άντιθέτου δέ πλευράς τό πάρισον τούτου άνάγλυφον (είκ. 8):

Τοΰτο φέρει μόνον τουρκικάς έπιγραφάς, ας δεν ήδυνήθημεν
νάναγνώσωμεν. Εντός δέ τοΰ φρουρίου υπάρχει Τζαμίον οθω
μανικόν, δπερ οί έν ΙΙρεβέζη ισχυρίζονται, δτι ήτό ποτέ ό έν τώ

φρουρίφ ναός τοΰ 'Αγίου Ίωάννου. Πράγματι δ’ έν άπασι τοΐς
φρουρίοις Πρεβέζης, καί έν τώ Άγίφ Γεωργίω δηλ. καί έν τφ
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Παντοκράτορι υπήρχον ναοί χριστιανικοί, ο'ύς δμως, μεταβληθέν-

τας ύπό των Τούρκων είς πυριτιδαποθήκας, κατέστη μοι άδύνατον νά έπισκεφθώ. Πιθανώτατον λοιπόν κα'ι έν τφ φρουρίφ τούτω
νδο δπηρχε ναός, άλλ’ ουτος δεν εΐνε ποσώς τό τζαμίον, δπερ
φαίνεται νεωστ'ι ίδρυθέν και μή παρουσιάζον ουδένα μετασχημα
τισμόν, άλλως τε οί ’Οθωμανοί οδδέ κάν μετεσχημάτιζόν ποτέ

τούς ήμετέρους ναούς, άλλ’, ώς έκ πλείστων παραδειγμάτων γνωρίζομεν, ήρκοΰντο είς τό νάνεγείρωσιν απλώς παρ’ αύτούς τόν
άπαραίτητον μιναρέν. Εκείνο δμως, δπερ εΐνε άναντίρρητον, είνε,
δτι έχρησιμοποίησαν κατά τήν οίκοδομήν λίθους άρχαίους καί
δή χριστιανικών κτιρίων, ιδία δέ πρός κατασκευήν τοϋ περιθέοντος τό τέμενος υπόστεγου, οδ άπαντες οί κίονες κα'ι τά κιονόκρανά
είσι βυζαντινά. ’Ιδού δέ ένια τούτων, άτινα επί ποδός αντέγραψα,

ώς καί τάνωτέρω ανάγλυφα, μή δυνηθείς να φωτογραφήσω
ταύτα (είκ. 9):
'Ώς παρατηρεί τις, έν τφ δποστέγω τούτφ τού φρουριακοϋ
τζαμιού εχομεν ολόκληρον σχεδόν τήν έξέλιξιν τού βυζαντιακοΰ
κιονοκράνου, τήν από τού δωρικού καί ιωνικόν συντελεσθεΐσαν
καί τέλος τήν άπό τού κορινθιακού, τελείως σχεδόν επί τό πρωτοτυπώτερον μετασχηματισθέντος, έπικρατήσασαν. Έν τώ σχ. β.
είκ. 9 παρατηρεί τις τήν συνένωσιν τοϋ ίωνικοϋ κιονοκράνου μετά
τοϋ επικράνου ή εφαψιδίου (imposte) είς έν άδιάρρηκτον δλον,
δπερ ένταΰθα καί μονολίθως εκδηλοΰται. Αλλά πολύ σπουδαιότερον είνε τό έν σχ. ε πλουσίως διακεκοσμημένον κορινθιακόν
κωνόκρανον, δπερ είνε έκ τών άρίστων^διασωθέντων έν Έλλάδι.
Φέρει τοϋτο τόν τύπον τών κιονοκράνων τής πρώτης μεγάλης
ακμής τής βυζαντ. τέχνης, ένθυμίζει δέ. τελείως τά περίφημα

κιονόκρανα τής 'Αγ. Σοφίας, τής Ραβέννης καί τά τοϋ 'Αγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Είνε δηλ. τό κιονόκρανον τό «Ίουστινιάνειον», δπερ άποπνέει δλον τά μεγαλεϊον καί τόν θρίαμβον τής
ένδοξου έκείνης περιόδου τής μεγάλης Έλλην. Αύτοκρατορίας.
Αεπτομερής περιγραφή, αισθητική έκτίμησις καί παραλληλισμός
αύτοϋ πρός τά ομότροπα διασωθέντα, θά ήγεν ήμάς μακράν τών
στενών όρίων τοϋ παρόντος ύπομνήματος. Τοϋτο μόνον σημειοϋ-
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μεν ένταΰθα, δτι επειδή τά δπάρχοντα κιονόκρανα τού είδους
καί σχήματος τούτου άνήκουσιν εις κτίρια σχεδόν πάντοτε τον
Ε', C' και Ζ' αίώνος, δεν εΐνε ονδαμώς παρακεκινδννευμένον
νά ισχυριστώμεν, δτι τό εν αχ. ε κιονόκρανον τον Τζαμίον Πρεβέζης ανήκει εις την άρχαιοτάτην Βασιλικήν, ήν έν τοΐς τελευ-

ταίοις τεύχεσι τής Άρχ. Έφημερίδος περιεγράψαμεν. "Οτι έλήφθη έκ Νικοπόλεως εΐνε άναμφισβήτητον, διότι αΰτη ήν έπΐ αιώ
νας τό κοινόν λατομεΐον τής Πρεβέζης' δτι άνήκεν εις χριστιανι
κόν έν αδτή ναόν εΐνε επίσης βέβαιον. Επειδή δέ μέχρι τής στιγ
μής ταύτης δεν άνεΰρον έν αυτή ναόν χριστιανικόν άρχαιότερον
τής άνασκαφείσης Βασιλικής τών «'Αγ.’Αποστόλων», διά ταδτα
πάντα δέν νομίζω, δτι εΐνε λίαν τολμηρόν νά είκάσωμεν, δτι είς
αυτήν άνήκε τό θαύμασαν τούτο κιονόκρανον. Έξωθι τού αότοΰ
τζαμιού άνεκάλυψα καί δύο ειερα κοριν&ιακά ρωμαϊκών χρόνων
κιονόκρανα, έντός κόπρου καί πηλού τεθαμμένα, άτινα άπέδωκα
είς τό φώς τού ήλιου καί τής ζωής, ής είσίν άξια.
IV. Ναός Άγιου Βασιλείου.

κείμενος προς τό ΒΑ τής Πρεβέζης καί περιέχων ώραιοτάτας
βυζαντινός εικόνας, έρριμμένας ώς άχρήστους έν τώ υπό τήν

στέγην ύπερωιρ μετά πλείστων άκαθαρσιών. Αί είκόνες αύται
άνάγονται είς τήν καλουμένην Βυζαντ. ’Αναγέννησιν τής τέχνης
(ΙΕ'-ΠΓ αίώνος). Διά τού Σεβ. Μητροπολίτου Νικοπόλεως-Πρεβέζης προύκάλεσα Ιγκνκλιον, δπως διασωθώσι τούλάχιστον αί
μέχρι σήμερον διασωθεΐσαι ή.
V. Ναΐσκος Άγ. Σπυρίδωνος παρά τόν λιμένα «Βαθύ».

Φέρει έπΐ τού ύπερθύρου τήν έπιγραφήν:*)

*) Ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πρεβέζης ’Ιωακείμ, άνήρ φιλόμουσος
καί εκ τών κοατίστων ιεραρχών μας, μετά μεγίστης προθυμίας συνέδραμε τό εμόν
εργον, οΰτω δε συνελέχθησαν εν τώ μικρω άρχ. Μουσείω Πρεβέζης περί τάς εί
κοσι καί πέντε άοχαΐαι βυζαντιναί είκόνες.
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VI. Ναΐσκος Αγ. Ίωάννον τοϋ Χρυσοστόμου έν μέσω

της πόλεως Πρεβέζης, έναντι της Έβρ. Συναγωγής. Ίδρύθη κατά
τάς άρχάς τοΰ παρελθόντος αίώνος όπδ τοΰ έξ ’Ιθάκης ίερέως
Παναγιώτη Ταονράκη (Παπατζουράκη), 8 στις έπροίκισεν αυτήν

μέ αρχαιότατα σκεύη, άμφια, εικόνας κλπ. άτινα μεθ’ έαυτοΰ
έκόμισεν. Μεταξύ αότών περίφημος άργνρονφαντος Ιερά δϋόνη,
(άέρας) της θείας Μεταλήψεως, άληθές κειμήλιον φέρον τάς
έξης έπιγραφάς: περί την είκόνα του Παντοκράτορος, κατά μήκος
των τεσσάρων πλευρών της μεταξωτής όθόνης :
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Επειδή τό έτος ,ζπς' δηλοΐ την άπό Κτίσεως κόσμου χρο
νολογίαν, εχομεν = 1578 μ. X.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Έξωδίκως καί έν έπιμέτρω ενταύθα έπισυνάπτω τάς φωτο
γραφίας (είκ. 10 καί 11) μιας των έπΐ τής λίμνης των Ίωαννί-

νων πυλών τού φρουρίου τής πόλεως ταύτης, έφ’ ής, κεκλεισμένης οδσης άπό μακροτάτου χρόνου, πρώτος άνέγνωσα λίαν ένδιαφέρουσαν έμμετρον επιγραφήν μέ άναγλνπτονς ώραίονς βνζαντι-
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νους χαρακτήρας, χαραχθεΐσαν δέ τή εντολή τοϋ «πυρος τής’Ηπεί
ρου καί άπογόνου τον Πνρρον » . . Άλη Πασά των Ίωαννίνων.

Είκ. 10.

Ή επι της λίμνης Ίωαννίνων άνατολ. Πύλη τού φρουρίου αυτών
μετά της εν τω οημείω -f- εμμέτρου επιγραφής.

Ή έταγραφή άναφέρεται είς επισκευήν ολοσχερή τοΟ φρουρίου, γενομένου πρότερον παρανάλωμα τοϋ πυράς, είνε δέ γε-
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γραμμένη εις στίχους δεκαπεντασυλλάβους καί εν γλώαση δημώδει, φέρει δέ χρονολογίαν

1815.

ΕΙκ. 11. 'Έμμετρος επιγραφή επί τής άνατολ. (επί τής λίμνης) πύλης
τοΰ φρουρίου Ιωαννίνων.

Α. Πύλης επιγραφή φρουρίου ’Ιωαννίνων.

...................... νέου διβίας
...................... εσον της φωτίας
.......................βοήθειαν ζητούσε
................. ποτέ δέν ήμποροΟσε

16
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.................... δσα του ήτον χρεία
τούτου παρευθύς νανάψη τήν φωτία
τούτου διά νάνανεωθή ετι νάναζήση
τά σαθρωμένα τείχη του πάλιν νάνακτήση
δπου ατούς πρώην δέσποτας αύτδν έπροσκυνούσαν
καί δι’ άνακαινισμόν πάντα παρακαλοϋσαν
καί μόνον που άπέρασαν διάφοροι αίώνες
καί καθεξής πολλότατοι ύπατοι κήγεμόνες
κανένας δεν ήμπόρεσε νά λάβη τήν φροντίδα
καί ευεργέτης νά δειχθή είς ταύτην τήν πατρίδα
ούτε είς τήν ,παρέλευσιν τοσούτων πολλών χρόνων
ήμπόρεσαν νά βάλλωσι κανένα λίθον, μόνον
ό κράτιστος δ’ Άλή-Πασιας, βυζίρης τής Ηπείρου,
περίφημος άπόγονος τού θαυμασίου Πύρου
ώς άλλο πύρ θαυμάσιον τούτο το άνασταίνει
καί πάλιν ώραιότερον τό άποκατασταίνει.
αωιε' (= 1815).
Έγραφον εν Άθήναις

2 ’Απριλίου 1915.

ΑΛΕΞ. ΦΙΑΑΔΕΑΦΕΓΣ
”Μφορος αρχαιοτήτων ΆργολιδοκορινΟίας καί ’Αρκαδίας.
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