
Η ΕΞΩ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Κατά το θέρος τοΰ 1956 εξ αφορμής εργασιών θεμελιώσεως πριονιστηρίου 
εις τό χωρίον Κρηνίδες (Ραχτσά), κείμενον εις άπόστασιν ενός περίπου χλμ. άνα- 
τολικώς τοΰ τείχους τής πό/ιεως των Φιλίππων, άνευρέθησαν βορείως τής δημο
σίας όδοϋ Καβάλας - Δράμας καί υπό έλαχίστην έπίχωσιν τοίχοι αρχαίου κτίσματος.

ΕΙκ. 1. Γενική άποψις τής βασιλικής των Φιλίππων εκ Δ. πρός Α.

Αί πρόχειροι δοκιμαστικά! έρευναι απέδειξαν, ότι έπρόκειτο περί χριστιανικού 
κτηρίου.

Ή συστηματική έρευνα ήρχισε μεσοϋντος τοΰ ’Οκτωβρίου τοΰ 1956 καί 
συνεχίσθη καί τό θέρος τοΰ επομένου έτους 1957 άποκαλυψθείσης πλήρως μετά 
τοΰ αίθριου καί των προσκτισμάτων αυτής τής τρίτης μεγάλης καί ίσως καί τής 
άρχαιοτέρας βασιλικής των Φιλίππων 1 (είκ. 1).

1 Όφείλω Φερμάς ευχαριστίας ε’ις τόν φίλον Έφο- δην, ό όποιος πασάν μοι παρέσχε διευκόλυνσιν κατά 
ρον ’Αρχαιοτήτων Καβάλας, συνάδελφον κ. Δ. Λαζαρί- τήν εργασίαν μου εις Φιλίππους. Ευχαριστώ επίσης
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Έσωτερικώς τό κτίσμα εύρέθη πολλαπλώς παραμορφωμένον ένεκα τών κατά 
καιρούς επισκευών και μετασκευών.

Ή βασιλική έχει εν κατόψει σχήμα ορθογώνιον, εσωτερικών διαστάσεων 
33.00 μ. X 15.60 μ. (είκ. 2), Εις τάς διαστάσεις αύτάς δεν συμπεριλαμβάνεται τό 
τετράστφον αίθριον ως κα'ι τά πολλά προσκτίσματα, τά όποια περιβάλλουν τήν βα
σιλικήν καθ’ όλον τό μήκος τής βορείου καί κατά τό ΝΔ. τμήμα τής νοτίας πλευράς.

Τό ύψος τών διασωθέντων τοίχων τής βασιλικής ποικίλλει μεταξύ 0.30 μ. 
καί 1.12 μ. Εις ελάχιστα μόνον σημεία, ιδιαιτέρως εις τούς εξωτερικούς τοίχους 
τών προσκτισμάτων, τά θεμέλια εύρίσκονται εις τήν αυτήν προς τήν τού περι
βάλλοντος χώρου στάθμην.

Ή τοιχοδομία τού ναού συνίσταται εκ κροκαλών μέσου μεγέθους, προερχο- 
μένων εκ τού παραρρέοντος χειμάρρου, καί εξ ελάχιστων παρεμβαλλομένων οπτό
πλινθων, πάχους μεν συνήθως 0.035 μ. πλάτους δε καί μήκους ποικίλου, άνευ σή
ματός τίνος.

Έκ τών πολλών μεταξύ τών κατακρημνισμάτων τεμαχίων πλίνθων, ώς καί έκ 
τμήματος τόξου, εΰρεθέντος κατά χώραν εις άνοιγμα εισόδου τού αίθριου, συμπε- 
ραίνομεν ότι ή τοιχοποιία πολλών τμημάτων τής άνωδομής τού κτηρίου συνίστατο 
έκ καθαράς πλινθοδομής.

Ό γλυπτικός διάκοσμος τής βασιλικής δεν είναι δυνατόν σήμερον πλέον νά 
σημειωθή ώς πλούσιος ή πτωχός, διότι τό κτίσμα κατά καιρούς, όπως θά ίδωμεν, 
ύπέστη πολλάς καταστροψάς καί τά αρχιτεκτονικά αυτού μέλη συστηματικήν με- 
τατόπισιν. Πολλά αρχιτεκτονικά τεμάχια έκ τής βασιλικής ταύτης έχρησιμοποιή- 
θησαν εις τά μεταγενέστερα κτίσματα τών Φιλίππων. Ή ανομοιομορφία ένίων 
γλυπτών τής βασιλικής Α τών Φιλίππων προς τον κύριον διάκοσμον αυτής ώδή- 
γησαν τον Ρ. Lemkrle είς τό νά διατυπώση τήν ύπόθεσιν περί ύπάρξεως καί τρί
της βασιλικής είς τούς Φιλίππους, έκ τής οποίας προέρχονται τά εύρεθέντα είς τήν 
βασιλικήν Α γλυπτά ι. Ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, ή έπιστημονική διαίσθησις δεν 
ήπάτησε τον σοφόν ερευνητήν, διότι τμήματα τών ιδίων γλυπτών εύρέθησαν κατά 
χώραν είς τήν βασιλικήν τών Κρηνίδων. Παρά ταΰτα τά αρχιτεκτονικά μέλη, άνή- 
κοντα είς διαφόρους έποχάς, είναι σχετικώς ολίγα, αξιόλογα όμως από έπόψεως 
καλλιτεχνικής ποιότητος καί διακοσμητικών θεμάτων.

Ή άνασκαφή ήρξατο έκ τού σημείου έ'νθα έγένοντο αί δοκιμαστικαί σκα- 
φαί, ήτοι έκ τής κόγχης τού Ιερού Βήματος, μέ κατεύθυνσιν προς δυσμάς.

Άρχόμεθα τής έξετάσεως τού μνημείου έκ τής ανατολικής αυτού πλευράς.

'Ιερόν Βήμα. Ό τοίχος τής κόγχης τού Τεροΰ Βήματος εύρέθη είς ύψος 
0.50 μ. έχει δέ πάχος 1.00 μ. Είς τήν έξωτερικήν αυτού ή μικυκλικήν παρειάν, 
ήτις έξέχει έλευθέρως τού σώματος τής βασιλικής, άπεκαλύφθησαν άκτινηδόν, ώς

τον αρχιτέκτονα κ. Γ. Ραζήν, τόν ζωγράφον κ. Χρ. Λε- 1 ρ. lemeree, Philippes et la Macedoine orien- 
φάκην καί τόν φιλόπονον καί φιλότιμον φύλακα άρ- tale, Paris 1945, 103 σημ. 1, 289 σημ. 1, 404 σημ. 1, 
χαιοτήτων Φιλίππων κ. Γ. Σκλίκαν. 411 σημ. 4.
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116 Στυλιανού Πελεκάνίδβυ ΑΕ 1955

καί είς την βασιλικήν Β τών Φιλίππων1 καί αλλαχού τής Ελλάδος1 2, ώς καί έκτος 
αύτής3, τρεις ένισχυτικαί αντηρίδες μεγέθους 0.50 μ. χ 0.40 μ., μία είς τον άξονα 
τοΰ κτηρίου καί αί δΰο πλάγιαι άπέχουσαι εξ ίσου άπύ τής κεντρικής. Κατά τον 
καθαρισμόν εύρέθησαν εκατέρωθεν έκάστης άντηρίδος καί έν επαφή προς αΰτάς, 
μεταξύ χωμάτων καί άπηνθρακωμένων τεμαχίων ξύ?\.ων, μικρά θραύσματα γύψι
νων φραγμάτων καί τεθραυσμέναι πολύχρωμοι ύαλοι διαφόρων σχημάτων.

Έκ τών ανωτέρω συμπεραίνεται ότι ό ή μικυκλικός τοίχος τής άψΐδος έστή- 
ριζε διά την κάλυψιν αύτής τεταρτοσφαίριον, ό δε κύλινδρος αύτής διετρυπάτο 
ύπό εξ μονολόβων παραθύρων, άνά δύο εκατέρωθεν έκάστης άντηρίδος. Ό υπό 
τών πραγμάτων μαρτυρούμενος αριθμός οΰτος τών παραθύρων, ώς καί ή θέσις 
αύτών, είναι, νομίζω, σπανία ή μάλλον μοναδική περίπτωσις. Αί μέχρι σήμερον γνω
στοί βασιλικοί έν Έλλάδι, ούτε τον αριθμόν ούτε τήν θέσιν τών παραθύρων 
έχουν όμοια ή συγγενή. Έκ τών κογχών τών ελληνικών βασιλικών, έκεΐναι αιτι- 
νες είναι δυνατόν νά άναπαρασταθοΰν κατά τό μάλλον ή ήττον μετά πολλής πι- 
θανότητος, π. χ. τής βασιλικής Β τής Νικοπόλεως, παρουσιάζουν είς τάς μεταξύ 
τών αντηρίδων κυρτάς έπιφανείας4 άνά έν παράθυρον. Τοιαύτην διάταξιν έχουν 
έν σχέσει προς τά παράθυρα καί αί κόγχαι ένίων συριακών βασιλικών, όπου αντί 
αντηρίδων ύπήρχον κίονες5. Τής γενικής αύτής μορφής διαφέρει ή διάταξις τών 
παραθύρων είς τήν βασιλικήν τοΰ 'Αγ. ’Αναστασίου έν Marusinac, ένθα, μεταξύ 
τών αντηρίδων, ήνοίγοντο δίλοβα παράθυρα °. Ή θέσις λοιπόν καί ό άριθμός 
τών παραθύρων τής ήμετέρας βασιλικής είναι άγνωστος άλλοθεν.

Έσωτερικώς τό ημικύκλιον τής άψΐδος καταλαμβάνει άπλοΰν σύνθρονον έχον 
τρεις πεταλοειδείς κτιστάς βαθμίδας (είκ. 3), αΐτινες είς μέν τήν κάθετον αύ-

1 p. lemerle, έ. ά. 491 πίν. LXXVII.
2 Βασιλικαί Α,Β, Γ,Δ Νικοπόλεως (ΠΑΕ 1937, 78 

καί παρένθ. πίναξ, 83 είκ. 9. 1938, 112 κ. εξ. πίν. 1. 
Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Αί Παλαιοχριστιανικοί βασιλικοί τής 
Ελλάδος, 1929, 206 είκ. 37. Τό Έργον τής ’Αρχαιολο
γικής Εταιρείας κατά τό 1956, έπιμελείςι Α. ΟΡΛΑΝ- 

ΔΟΥ, ’Αθήνα ι 1957, 60 κ.έξ. είκ. 58), Βασιλική Παρα
μυθίας (Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΑΔ 1929, 204 κ.έξ.).

3 r. egger, Sonderschrift des Osterreichischen 
Arehaologisohen Institute, IX. E. dyggve-r. egger, 

Forschungen in Salona, Wien 1936,16 είκ. 23. E. herz· 

feld-s. guyer, MAMA II, είκ. 6. τη. wiegand, 

AbhBerl. 1908, 28. p. gadckler, Basiliques chre- 
tiennes de Tunisie, Paris 1913, πίν. X. st. gseee, 

Monuments antiques de l’Algerie II, είκ. 144. 
c. m. kaufmann, Die Menastadt und das National- 
heiligtum des altchristlichen Agypten in der West- 
alexandrinischen Wiiste, Leipzig 1910, πίν. I. Περί 
τής ιδιομορφίας αύτής βλ. καί δσα αναφέρει ό ΑΝ. ΟΡ- 

ΛΑΝΔΟΣ, Ή Ξυλόστεγος Παλαιοχριστιανική Βασιλική 
τής Μεσογειακής Λεκάνης (Βιβλιοθήκη τής έν ’Αθήναις 
’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας αρ. 35) Άθήναι 1954, 221.

4 ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Ξυλόστεγος Βασιλική, 220, είκ. 175.
'Όσον αφορά είς τάς άλλας βασιλικός τής Νικοπόλεως

(Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Αί Παλαιοχριστιανικοί βασιλικοί τής 
Ελλάδος, Άθήναι 1931, είκ. 34, 37), τής Παραμυθίας 
(Δ. ΕΥΑΓΓΕΛ1ΔΗΣ, ε.ά. Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ε. ά. είκ. 36) δέν 
γνωρίζομεν οΰτε τον αριθμόν οΰτε τήν θέσιν οΰτε τήν 
μορφήν τών παραθύρων τοΰ κυλίνδρου τών μετ’ αν
τηρίδων κογχών.

5 η. w. beyer, Der syrische I-Circhenbau, Ber
lin 1925, 61 κ.έξ. είκ. 31, 32, 33, 39, Ή όμοιότης με
ταξύ τών συριακών ναών καί τών άλλων βασιλικών έν 
σχέσει πρός τήν ύπαρξιν κιόνων είς τάς μέν καί αν
τηρίδων είς τάς δέ, έχω τήν γνώμην ότι είναι μόνον 
μορφολογική καί όχι ουσιαστική. Διότι αί μέν αντη
ρίδες τών κογχών τών εκτός τής Συρίας βασιλικών 
έτοποθετοΰντο έκ στατικής ανάγκης, ενώ ό προορι
σμός τών κιόνων είς τάς κόγχας τών συριακών ναών 
ήτο μάλλον διακοσμητικός. Παρόμοιον προορισμόν εΐ- 
χον καί οί κίονες είς τήν αψίδα τής ’Αχειροποιήτου 
έν Θεσσαλονίκη. Πβλ. αν. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, έ. ά. 222. Σ. ΠΕ- 

ΛΕΚΑΝΙΔΟΥ, Παλαιοχριστιανικά Μνημεία Θεσσαλονί
κης. ’Αχειροποίητος - Μονή Λατόμου (έ'κδ. Εταιρείας 
τών Φίλων τής Βυζαντινής Μακεδονίας άρ. 3), Θεσ
σαλονίκη 1949, 18, πίν. 6.

6 Ε. dyggve-r. egger, Forschungen in Salona 
III, Wien 1939, 19, είκ. 23, πίν. 1.
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Είκ. 2. Ή βασιλική των Φιλίππων. Κάτοψις I (περίοδος α').
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των επιφάνειαν ήσαν έπενδεδυμέναι δι’ όρθομαρμαρώσεως εκ λευκοϋ μαρμάρου 
μεθ’ ύποκυάνων φλεβών, εις δέ ιάς οριζόντιας επιφάνειας διά λεπτού σχετικώς 
μαρμαροθετήματος μερικώς μόνον διατηρηθέντος. Τα βάθρα τοΰ σύνθρονού, άπαντα 
τοϋ αύτοΰ ΰψους (0.20 μ.), διαφέρουσι κατά τδ πλάτος αυτών. Οΰτω τό κατώτα- 
τον έ'χει πλάτος 0.40 μ., τδ δεύτερον 0.80 μ. κα'ι τδ άνώτατον 1.00 μ.

Επισκοπικός θρόνος, άλλ’ ούτε κα'ι θέσις δι’ αυτόν επί τοϋ σύνθρονού, εάν 
ύποθέσωμεν ότι ούτος ήτο πρόσθετος μαρμάρινος, δεν άνευρέθη. Τδ πλάτος όμως τής 
άνωτάτης βαθμίδος τοϋ σύνθρονού επιτρέπει την ύπόθεσιν, ότι ό επισκοπικός θρό-

Είκ. 3. Τό ημικύκλιον τής κόγχης μετά των κτιστών βάθρων τοΰ σύνθρονού.

νος, μάλλον ξύλινος, έτοποθετεΐτο εις τδ κέντρον, εκατέρωθεν δέ αύτοϋ τά συμ- 

ψέλλια τών πρεσβυτέρων, ως όρίζουσιν αί Αποςτολικλι Διαταγαι : κείσΰω μέσος 
6 τον επίσκοπον ϋ'ρόνος, παρ’ έκάτερα δε αύτοϋ καΟεζέσΰο) τδ πρεσβντέριον ή οί 
πρεσβντεροι εκ δεξιών καί έξ ενωννμων τον επίσκοπον Διότι τδ ύψος τών βά

θρων τοϋ σύνθρονού (0.20 μ.) αποκλείει την απ’ ευθείας χρήσιν αυτών. Έάν λη- 

φθή ύπ’ όψιν ή άρχαιότης τοϋ κτηρίου (περί τής χρονολογίας βλ. κατωτέρω), νο

μίζω ότι ή χρησιμοποίησις είς την ήμετέραν βασιλικήν ξύλινων θώκων καί Όρό- 

νου είναι μία τών άρχαιοτέρων μαρτυριών περί ύπάρξεως έν τή αρχαία λειτουρ- 1

1 j. quasten, Monumenta eucharistica et litur- gies Eastern and Western, I. Eastern Eiturgies, 
gica vetustissima (Florilegium patristicuin, VII), Oxford 1896, 28, 13.
Bonn 1935-1937, 181, 212. f. e. brightmann, Litur-
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γική χρήσει ξύλινων επίπλων, ως μαρτυρείται τοϋτο και είς· την πρώιμον εποχήν 
άπαξ μόνον υπό τοΰ Μεγ. Αθανασίου λ

Δυστυχώς ένεκα τής μεγάλης καταστροφής τής βασιλικής και των μεταγενε
στέρων ουσιωδών μεταβολών κατά την ανατολικήν πλευράν τοΰ κτηρίου διεσώ- 
θησαν μόνον βάσεις τινές τοΰ φράγματος τοΰ πρεσβυτερίου, έξαχθεΐσαι εκ τών τοί
χων τοΰ υστέρου ναϋδρίου.

ΚατάϋΈΰις. Εις άπόστασιν 0.50 μ. εκ τής διαμέτρου τής κόγχης καί εις μι
κρόν βάθος από τής επιφάνειας 
τοΰ παλαιού δαπέδου τής βασιλι
κής εΰρέθη ή κατάίλεσις ή τό έγ- 
καίνιον (είκ. 4). Άποτελεΐται τοϋτο 
έκ κτίστου έξ οπτόπλινθων, λίθων 
καί κορασανίου τετραγόίνου όγκου, 
διαστάσεων 1.40 μ. x 1.40 μ., έχον- 
τος εις τό κέντρον τετράγωνον πα
ραλληλόγραμμον σκάμμα, διαστ.
0.33 μ.χθ.28 μ.χ 0.35 μ., έπενδεδυ- 
μένον εις τάς έσωτερικάς παρειάς 
καί τον πυθμένα διά λεπτών μαρ
μάρινων πλακών. Εντός τοΰ έγ- 
καινίου ούδέν υπήρχε πλήν ολίγου 
χώματος. Έκ τοΰ γεγονότος ότι 
τό μαρμάρινον κάλυμμα αύτοΰ, τό 
όποιον έφερεν εις τό μέσον οπήν, 
ειιρέθη τεθραυσμένον παρά τό στό- 
μιον τοΰ λαρνακιδίου, εικάζω ότι τό έγκαίνιον, ότε ώκοδομεΐτο τό μικρόν παρεκ- 
κλήσιον ήρευνήθη, μεταφερθέντων τών αγίων λειψάνων καί χρησιμοποιηθέντων 
διά τον καθαγιασμόν τούτου.

Ή ΰπαρξις έγκαινίου εις τήν έξεταζομένην βασιλικήν ενέχει ιδιαιτέραν ση
μασίαν. Ή άρχαιότης τοΰ κτηρίου τό όποιον, ως θά ίδωμεν κατωτέρω, χρονολο
γείται σταθερώς εις τον 4ον αιώνα, μαρτυρεί, ότι ή χρησιμοποίησις καταθέσεως 
αγίων λειψάνων διά τήν καθιέρωσιν τών ναών ήτο παλαιότατον καί έν συνεχεΐ 
χρήσει έθος εις τήν άρχαίαν Εκκλησίαν. Έάν ό Ζ' Κανών τής Ζ' Οικουμενικής 
Συνόδου (787) ορίζει: δσοι οϋν σεπτοί ναοί καϋτερ ώθησαν έκτος αγίων λειψάνων μαρτύ
ρων, όρίζομεν έν αύτοΐς κατάϋεσιν γίνεσϋαι λειψάνων μετά τής συνήθους ευχής 1 2, τοϋτο 
άφορα εις τούς επί Είκονομαχίας έγκαινιασθέντας ναούς. Τό μέχρι τών είκονο- 
μάχων επικρατούν έ'θος, τό όποιον οΰτοι, συνεπείς εις τάς άρχάς των, παραλε- 
λοίπασι3, είχε κανόνος ίσχύν, διό καί ό ανωτέρω μνημονευθείς Ζ' Κανών τής

1 migne Ρ. G. 25, 760 ό. Κανόνων, Άθηναι 1892, Β', 580.
2 ραλλης - ΠΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα Θείων καί Ιερών 3 ραλλης - ΠΟΤΛΗΣ, έ.ά. 581.
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έν Νίκαια Συνόδου μνημονεύει μετά τής σννήϋ·ονς ευχής, τοΰίΚ όπερ δηλοΐ 
την ΰπαρξιν εις ιό τυπικόν των εγκαινίων γνωστής εύχής κατά την κατάθεσιν 
λειψάνων, ήτις φρονώ ότι δεν ήτο προαιρετική άλλ’ υποχρεωτική Χ. "Οτι ή έν 
Καρχηδόνι Σύνοδος είς τον δον ήδη αιώνα (401) επιβάλλει διά τού 14ου αυτής 
κανόνος2 ως υποχρεωτικήν τήν κατάθεσιν, άποδεικνύει τήν έπισημοποίησιν τής 
πράξεως τής Εκκλησίας, τήν οποίαν τινές έν τή Δύσει ένδεχομένως παρημέλουν.

Είκ. 5. Τό έγκαίνιον τοϋ 'Αγ. Γεωργίου (Ροτόντα) Θεσσαλονίκης μετά τής «■θ-αλάσσης».

Έν ’Ανατολή μέχρι τής Είκονομαχίας τοιαύτη παράλειψις δεν έπεσημάνθη. Ός 
έκ τούτου σιγοϋν και οί κανόνες μέχρι τοϋ τέλους, ως έλέχθη, τοϋ 8ου αίώνος. 1

1 Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Αί Χριστιανικοί Θεσσαλικαί Θήβαι, ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Ξυλόστεγος Βασιλική, II, 466.
’Αθήναι 1931, 126. Τοϋ αΰτοϋ, Χριστιανική καί Βυ- 2 mansi, Cone. ampl. coll. 3. 971. 
ζαντινή ’Αρχαιολογία, Άθήναι 1942, I, 182 σημ. 2.
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"Ομοιον περίπου κατά την μορφήν έγκαίνιον άπεκαλΰφθη εσχάτως εις τον 
"Αγ. Γεώργιον (Ροτόντα) Θεσσαλονίκης, χρονολογούμενον εις το τελευταΐον τέ
ταρτον τοϋ 4ου αίώνος1 (είκ. 5). Εις άμφότερα επί τής επιφάνειας τοΰ κτίστου 
όγκου καί περί τό λαρνακίδιον έσχηματίζετο ισοσκελής σταυρός δΓ οπτόπλινθων 
μεν εν τω 'Αγ. Γεωργίφ, διά λίθων δε καί ιδίως κορασανίου εν τή ήμετέρα βασιλική.

«Θάλασοα». ’Αριστερά καί παρά τό έγκαίνιον διεπίστωσα άβαθές σχετι- 
κώς κυκλικόν όρυγμα, τό όποιον άλλοτε ήτο έκτισμένον δι’ αργών λίθων. "Ενεκα 
τής μεγάλης εις τό σημεΐον τοΰτο καταστροφής τοΰ δαπέδου τής βασιλικής δεν 
δύναμαι νά βεβαιώσω εάν πρόκειται περί αρχαίας ή μεταγενεστέρας κατασκευής. 
Έάν τό κυκλικόν τοΰτο όρυγμα άνήκη εις τήν πρώτην περίοδον τής βασιλικής, 
όπερ θεωρώ πολύ πιθανόν, τότε καί ένταΰθα έχομεν τήν λεγομένην «Θάλασσαν»,1 2 
όπως καί εις τον "Αγ. Γεώργιον (Ροτόντα), όπου εύρέθη παρόμοιος προς τον 
ήμέτερον λάκκος κτιστός (είκ. 5). Τότε ήρμήνευσα τό άνευρεθέν έν τώ 'Αγιοι Γεωρ- 
γίω σκάμμα ώς «θάλασσαν». Έπί τή εύκαιρίφ έπαναλαμβάναι καί ένταΰθα τήν 
ιδίαν γνώμην.

Εις τήν ήμετέραν βασιλικήν ή «θάλασσα» εύρίσκεται εις τήν νοτίαν πλευ
ράν καί σχεδόν υπό τήν 'Αγ. Τράπεζαν, ένφ ή τοΰ'Αγ. Γεωργίου εις τήν βόρειον 
καί ολίγον τι έξωθεν τής στενής ακμής τής πλακός τής 'Αγ. Τραπέζης, άμφότε- 
ραι δε καί ιδιαιτέρως ή τών Φιλίππων συγγενεύουν στενώς προς τήν «θάλασσαν» 
τής βασιλικής τών Γεράσων 3.

Οΰδέν ίχνος τοΰ κίονος ή τών κιόνων, τής πλακός καί τοΰ κιβωρίου τής 'Αγ. 
Τραπέζης άνευρέθη.

Κυρίως ναός. Ό κυρίως ναός έχει τήν μορφήν δρομικής βασιλικής, ήτις χω
ρίζεται διά δύο σειρών κιόνων εις τρία κλίτη (είκ. 1). ’Έχει μήκος μέν 27.50 μ. 
πλάτος δε 15.50 μ., ήτοι αί άναλογίαι τής κατόψεως τής νηός είναι περίπου αί 
συνήθεις εις τάς παλαιοχριστιανικός βασιλικός ήτοι 1: 2 4. Άντιθέτως, αί άνα- 
λογίαι τών πλαγίων κλιτών έν σχέσει προς τό μέσον είναι περίπου 1:3, ήτοι τοΰ 
μέν μέσου κλιτούς τό πλάτος από άξονος εις άξονα τών κιονοστοιχιών είναι 9.20 μ. 
τών δε πλαγίων άπό τής έσωτερικής παρειάς τοΰ έξωτερικοΰ τοίχου μέχρι τοΰ άξο
νος τής διαχωριζοΰσης κιονοστοιχίας 3.20 μ. Αί άναλογίαι αύται πλησιάζουν προς 
τό άνώτατον όριον, τό όποιον συναντάται εις τήν σταυρικήν βασιλικήν τοΰ Σά- 
λωνος5. Τό πάχος τών έξωτερικών μακρών τοίχων κυμαίνεται μεταξύ 0.73 μ.

1 Αί σκαφικαί έρευνα ι εις τό δάπεδον τοϋ Ί. Βή
ματος τοΰ Άγ. Γεωργίου ένηργήθησαν τό έτος 1953. 
Τά πορίσματα τών άνασκαφών δέν έδημοσιεΰθησαν 
είσέτι. Περί τών σχημάτων καί έν γένει τής μορφής 
τών εγκαινίων βλ. Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Αί Παλαιοχριστια
νικοί Βασιλικαί τής Ελλάδος, 236. ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, 

έ. ά. II, 466 κ.έ|.
2 δ. παλλας, Ή «Θάλασσα» τών εκκλησιών, Άΐΐή- 

ναι 1952, 54 κ.έξ. 69 κ.έξ., ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, έ.ά. 470 κ.έξ.
3 j. w. crowfoot έν c. η. kraeung, Gerasa,

City of the Decapolis, New Haven 1938, 231 είκ. 7 
πίν. XXXV. Δ. ΠΑΛΛΑΣ, έ.ά. 69 είκ. 40. ΑΝ. ΟΡΛΑΝ

ΔΟΣ, έ.ά. 471 είκ. 433.
4 Περί τών αναλογιών τών βασιλικών βλ. η. οι,ϋακ, 

Zeitschr. fiir Gesch. der Architektur, Beiheft 14, 
Heidelberg 1916, 48. AN. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, έ.ά., 202 κ.έξ. 
Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Αί Χριστιανικοί Θήβαι τής Θεσσαλίας, 24.

5 r. egger-w. gerber, Forschungen in Salona 
I, Wien 1917, 27 κ.έξ. 91.

16
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καί 0.75 μ. πλήν τοΰ ήμικυκλικοΰ τοίχου τής άψΐδος, δστις, ώς έλέχθη, είναι 
παχύτερος κατά 0.25 μ., ήτοι εν συνόλω μετρεΐ 1.00 μ. διά νά φέρη, τή βοή
θεια τών αντηρίδων, άσψαλέστερον τάς ώθήσεις τοΰ τεταρτοσφαιρίου τής κόγχης.

’Αντηρίδες διεπιστώθησαν καί έξωτερικώς κατά μήκος τοΰ νοτίου τοίχου, εκεί 
δπου δεν ύπήρχον συνεχόμενα προς αυτόν προσκτίσματα. Τών ένισχυτικών τούτων 
κατασκευών ύπήρχεν άμεσος ανάγκη, εάν ληφθή ύπ’ οψιν τό σχετικώς μικρόν πά
χος τών τοίχων, τό όποιον, ώς έσημειώθη, δεν υπερβαίνει τά 0.75 μ. Εις την 
περίπτωσιν αυτήν έσωτερικώς ούδεμία μορφολογική άνταπόκρισις υπήρχε προς τάς 
εξωτερικός αντηρίδας, αϊτινες μόνον σκοπόν είχον την άντιστήριξιν καί ένίσχυ- 
σιν τοΰ τοίχου ’.

Εις τον κυρίως ναόν διεπιστώθησαν δύο περίοδοι:

Α'. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Εις τον αρχικόν ναόν αί κιονοστοιχίαι έχώρουν μέχρι τοΰ άνατολικοΰ τοίχου 
τής βασιλικής (είκ. 2). Αί βάσεις τών κιόνων είναι τοποθετημένοι επί απλών τε
τραγώνων ή πολυγώνων υποβάθρων μέσου ύψους 0.25 μ. άνευ ούδεμιάς διακο- 
σμήσεως. Πρόκειται μάλλον περί απλών παχέων μαρμάρων προερχομένων έξ αρ
χαίου ύλικοΰ καί διαμορφωθέντων εις υπόβαθρα, τά όποια έπικάθηνται επί κρη- 
πΐδος συνεχιζομένης υπό την επιφάνειαν τοΰ δαπέδου καθ’ δλον τό μήκος τής κιο- 
νοστοιχίας υπό μορφήν άθεάτου στυλοβάτου (είκ. 6).

Εκ τών έπ’ αύτοΰ βαινουσών κιονοστοιχιών εύρέθησαν εις τό κεντρικόν κλι
τός πλεϊστοι κίονες μονόλιθοι ισοϋψείς, τεθραυσμένοι ώς επί τό πολύ, βάσεις ίω- 
νικαί καί σύνθετοι, ιωνικά κιονόκρανα, περί ών κατωτέρω. Επίσης εύρέθησαν 
πολλοί κίονες μονόλιθοι, δμοιοι κατά τό υλικόν καί την εργασίαν προς τους 
προηγουμένους, μικρότεροι δμως αυτών κατά τάς διαστάσεις Ή εΰρεσις τών κιό
νων τούτων καί αί άναλογίαι αυτών προς τούς μεγα?απέρους μαρτυρούν την ΰπαρ- 
ξιν υπερώων περί τό κεντρικόν κλίτος.

Ούδέν ετερον διεπιστώσαμεν εις τό μέσον κλίτος είμή μόνον εις άπόστασιν 
12.50 μ. από τής χορδής τοΰ ημικυκλίου τής κόγχης τό ήμισυ τής βάσεως τοΰ 
άμβωνος κατά χώραν.

Β. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Κατά την δευτέραν περίοδον τής βασιλικής, τής οποίας ή πρώτη καταστροφή 
δεν ήτο, ώς φαίνεται, ολοσχερής αλλά μάλλον περιωρίσθη εις τήν άνωδομήν καί

1 Τό φαινόμενον είναι ίσως μοναδικόν διά τάς έν 
Έλλάδι βασιλικός. Έγώ τουλάχιστον αγνοώ όμοίαν 
περίπτωσιν. Συχνήν χρήσιν τοιούτων αντηρίδων, άλ
λοτε κατά μήκος τών πλαγίων τοίχων τών βασιλικών 
καί άλλοτε κατά τόν ένα μόνον, όταν παρά τόν έτε
ρον ύπήρχον προσκτίσματα, συναντώμεν εις τάς βα
σιλικός extra muros τοΰ Σάλωνος. Τά κτίσματα αύτά

μορφολογικώς εύρίσκονται πολύ πλησίον πρός τήν 
’Ανατολήν καί δή καί εις τήν Μεσοποταμίαν καί τήν 
Συρίαν καί χρονολογούνται εις τόν 4ον κυρίως αιώνα, 
Ε. dyggve, History of Salonitan Christianity, Oslo 
1951, 71 κ.έξ., 79 κ. έξ. είκ. IV, 26, 27, 28, 30, 31. 
Recherches a Salone I, Copenhague 1928, 60 πίν. I, 
είκ. 33.
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Είκ. 7. Ή βασιλική των Φιλίππων. Κάτοψις II (περίοδος β' καί γ').
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εις ώρισμένα τμήματα τής νηός, αί έπελθούσαι μεταβολαί είναι σημαντικαί, ιδιαι
τέρως εις τον κυρίως ναόν καί δή καί εις το ανατολικόν τμήμα αύτοΰ (είκ. 7).

Πρώτον περιορίζεται ή ελεύθερα επικοινωνία μεταξύ τοϋ κεντρικού καί των 
πλαγίων κλιτών ένεκα τής προσθήκης κτιστών στυλοβατών, οϊτινες διετηρήθησαν 
άνομοιομόρφως, αλλαχού τελείως έξαφανισθέντες καί αλλαχού διατηρούντες ύψος 
καί μέχρι 0.45 μ. (είκ. 8). Βέβαιον είναι δτι ήτο μεγα?πίτερον τουλάχιστον κατά 
0.10 μ. ή 0.15 μ., ήτοι έφθανε τα 0.60 μ. Έάν επί τού υποβάθρου τούτου

Είκ. 6. Βόρειος κιονοστοιχία τής βασιλικής.

προστεθή μαρμαρίνη ή άλλη τις επίστεψις, ύψους τουλάχιστον 0.05 μ., τό συνο
λικόν ύψος τών διαχωρισμάτων τών κλιτών ανέρχεται εις 0.65 μ. Συμπεραίνομεν 
τούτο διότι ενταύθα ό κατασκευασθείς κατά μήκος τών κιονοστοιχιών τοίχος δεν 
είχε προορισμόν την κατάργησιν αυτών, ως αλλαχού τούτο παρατηρεΐται ή άλλα 
την ΰπερύψωσιν τού στυλοβάτου, έφ’ ου έτέθησαν αί άφαιρεθεϊσαι εκ τών αρχι
κών βατήρων βάσεις, τών οποίων μέγας αριθμός εύρέθη εις τό κεντρικόν κλίτος, 
ούδεμία δέ εις την πρώτην αυτών θέσιν. Ή μορφή αυτή τών διαχωριστικών τοί
χων τής νηός δεν είναι ούτε νέα ούτε σπανία 1 2. Τα υπόβαθρα ταΰτα ένούμενα

1 Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Αί Χριστιανικοί Θήβαι τής Θεσσα
λίας, 28.

2 Πβλ. τάς βασιλικός 'Υψηλομετώπου, Έρεσοΰ, Χα- 
λινάδου, Άργάλων Λέσβου (α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΔ 12,1929, 
11 κ. εξ., 40. 1930/31, 13, 8 κ. έξ. ΑΒΜΕ 3, 1939,119), 
τήν βασιλικήν ’Ολυμπίας (l. CORTius-FR. adlER,

Olympia, Die Ergebnisse der Ausgrabungen II, 
1892, 46. Tafelband I, πίν. LXVII-EXX), ένθα oi 
στυλοβάται μετρούν ύψος 0.85 μ. ’Επίσης βλ. τάς βα
σιλικός : 'Αγ. Κηρύκου Δήλου (ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, BCH 
LX, 1936, 73), Παραμυθίας (Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΠΑΕ 
1930, 63), Α Φιλίππων (p. lemerlE, έ. ά. 348), βασι-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:27 EEST - 18.237.180.167



AE 1955 'Η έξω των τειχών παλαιοχριστιανική βασιλική των Φιλίππων 125

μετά των έκ xtov ανατολικών πλευρών τοϋ δυτικού τοίχου προβαλλόμενων παρα- 
στάδων άπέφρασσον τελείως την προς τό κεντρικόν κλίτος επικοινωνίαν τών πλα
γίων κλιτών άφιεμένης διόδου προς αυτά μόνον κατά τό ανατολικόν τμήμα τοΰ 
ναοϋ. Ενταύθα οί διαχωριστικο! τοίχοι τών κλιτών ή στυλοβάται διεκόπτοντο εις 
άπόστασιν 4.50 μ. από τοΰ ανατολικού τοίχου. Επομένως, ώς έλέχθη, μόνον εις 
τό σημεΐον τοΰτο ή το εφικτή ή επικοινωνία μετά τών άλλων κλιτών.

Ή διαπίστωσις αυτή οδηγεί εις εν σοβαρόν πρόβλημα: Μήπιος πρόκειται 
περί εγκαρσίου κλιτούς, τό όποιον ανήκει εις την δευτέραν περίοδον τής βασιλι
κής; Είναι γεγονός ότι τό άνοιγμα 
τών 4.50 μ. δεν είναι δύσκολον 
νά γεφυρωθή δι’ ενός μόνον τόξου, 
εάν δεχθώμεν ότι ύπήρχεν άντι- 
κρΰζων κίων ή πεσσός ή και πρό
βολος υψηλά τοποθετημένος λ’Αλλ’ 
αί δύο πρώται περιπτώσεις απο
κλείονται έκ τών πραγμάτων ή δε 
τρίτη θά ή το σπανιωτάτη, αν μη 
μοναδική, διότι παρόμοιον παρά
δειγμα τόξου έδραζομένου κατά 
την μίαν γένεσιν επί κίονος ή 
πεσσού και κατά την έτέραν επί 
προβόλου, καθ’ όσον γνωρίζω, δεν 
υπάρχει. Καί αίσθητικώς είναι πολύ 
δύσκολον vex ψαντασϋώμεν τοιαύ- 
την αρχιτεκτονικήν λύσιν. ’Απομέ
νει μία άλλη ύπόθεσις: ότι ή ήμε- 
τέρα βασιλική είχεν αδιαίρετον εγκάρσιον κλίτος ώς αί βασιλικαί Παραμυθίας2, 
Βουθρωτού 3 καί Μαναστηρινής4. Ούδέν όμως δύναμαι νά υποθέσω όσον αφορά 
εις τήν ΰπαρξιν ή μή θριαμβευτικού τόξου, διότι ή ΐδρυσις, μετά τήν καταστρο
φήν τής βασιλικής καί τής δευτέρας περιόδου, εις τον χώρον τού 'Αγ. Βήματος 
έκκλησιδίου έπέφερεν οπωσδήποτε αλλοιώσεις καί εις αυτήν τήν κάτσψιν, ώστε νά

Ε’ικ. 8. Κτιστός στυλοβάτης τής νοτιάς κιονοστοιχίας.

λικήν Β Χριστιανικών Θηβών (Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ε. ά. 119), 
βασιλικήν Στόβων (r. egger, OJh XXIV, 1929, 46).

1 Τοιοΰτοι πρόβολοι, στηρίζοντες διαχωριστικά τόξα 
τοϋ νάρθηκος, χρησιμοποιούνται εις τήν βασιλικήν 
τής ’Αχειροποιήτου Θεσσαλονίκης. Βλ. ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, 
Ξυλόστεγος Βασιλική I, εΐκ. 102.

2 Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΠΑΕ, 1930, 55-56. Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, 

Αί Παλαιοχριστιανικοί βασιλικοί τής Ελλάδος, 205 
εΐκ. 36. Γ. καί Μ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Ή Βασιλική τοϋ 'Αγίου 
Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Άθήναι 1953, 155 κ.έξ. 
ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ε.ά. 163 κ.έξ., 173, ενθ·α εξετάζεται τό 
πρόβλημα τής γενέσεως καί τοϋ χαρακτήρος τών μετ’ 
εγκαρσίου κλιτούς βασιλικών καί παρατίθεται καί ή

μέχρι τοΰ 1952 σχετική βιβλιογραφία.
3 ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, έ. ά. 172 είκ. 129.
4 r. egger, Forscliungen in Salona II, 48. 

ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, έ. ά. 171 είκ. 125. Ώς προς τόν τρόπον 
τής στεγάσεως, μή διαπιστωθέντος θριαμβευτικού τό
ξου εις τήν ήμετέραν βασιλικήν, πρέπει νά παραδε- 
χθώμεν τήν ορθήν άποψιν τοΰ ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, έ. ά. 
172 κ. εξ., περί ισοϋψών στεγών εγκαρσίου καί κεντρι
κού κλιτούς τής στέγης τοΰ τελευταίου τούτου εμβο
λιαζόμενης επί τής εσωτερικής τοΰ εγκαρσίου, τής δέ 
εξωτερικής, τής οΰσης πρός τήν κόγχην τοΰ Βήματος, 
παραμενούσης συνεχούς καί άδιασπάστου.
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126 Στυλιανού Πελεκανίδβυ ΑΕ 1955

αποκλείεται ή υπέρ τής μιας ή τής άλλης άπόψεως διατύπωσις γνώμης. Οτι πρό
κειται περί εγκαρσίου κλιτούς βεβαιοΰται καί έκ τοΰ κατά χώραν άνευρεθεντος εις 
τό βόρειον κλίτος μαρμάρινου βατήρος, όστις, άρχόμενος από τοΰ βορείου εξωτε
ρικού τοίχου, εφάπτεται τής ανατολικής ακμής τοΰ βορείου στυλοβάτου καί εισχω
ρεί περί τό 1.00 μ. εις τό κεντρικόν κλίτος. Έπί τοΰ βατήρος τούτου άνευρέθη 
μαρμάρινον θωράκιον στερεούμενον έπί τοΰ βορείου τοίχου καί μεταξύ τοΰ εδρά
νου (εΐκ. 9). Εις τό μέσον ακριβώς τοΰ πλάτους τοΰ κλιτούς καί έπί τοΰ αύτοΰ 
βατήρος άπεκαλύφθη όρθιος άποκεκρουμένος μαρμάρινος πεσσός, έ'χων κατ άμφο-

Εΐκ. 9. Βατήρ τοΰ τέμπλου μετά τμήματος θωρακίου καί πεσσίσκου.

τέρας τάς πλευράς έγκοπάς προς υποδοχήν θωρακίων. Κατά τό νότιον κλίτος καί 
εις τό αυτό σημεΐον, όπου τά περιγραφέντα μαρμάρινα λείψανα, διεπιστώθη μετα
γενέστερος τοίχος πάχους 0.60 μ., είσχωρών είς μήκος 2.00 μ. εις τό Ιερόν βήμα 
(είκ. 7). Έχω την γνώμην ότι τά στοιχεία ταΰτα μαρτυροΰν ότι τό τέμπλον έξε- 
τείνετο ούχί μόνον έγκαρσίως τοΰ μεσαίου κλιτούς ώς έν Torcello 1 καί έν Χα- 
λινάδω Λέσβου 2 αλλά προεξετείνετο καί κατά πλάτος τών δύο κλιτών, περιορίζον 
οΰτω δλον τό αδιαίρετον έγκάρσιον κλίτος, τοΰ οποίου οί εκατέρωθεν τής 
'Αγ. Τραπέζης χώροι, προς βορράν καί νότον τών στυλοβατών, άπομονούμενοι 
τής προεκτάσεως τοΰ κεντρικού κλιτούς εΐχον βοηθητικόν προορισμόν3.

1 η. hoi/tzinger, Die altchristliche Architektur 2 ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Ή παλαιοχριστιανική βασιλική 
in systematischer Darstellung, Stuttgart 1889, 159 τοΰ Χαλινάδου Λέσβου ΑΒΜΕ 3, 1937, 122 εΐκ. 8. 
κ.έξ. εΐκ. 107. 3 Δέν δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν τους χοίρους
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Καθ’ όλον τό μήκος των μακρών τοίχων τής βασιλικής άπεκαλύφθησαν 
συνεχή τοιχία, ύψους 0.45 μ. και πλάτους 0.40 μ., τα όποια έχρησίμευον ως έδρανα 
διά τούς έκκ?.ησιαζομένους '. Τά βάθρα αυτά ανήκουν, ώς διεπιστώθη, εις την 
δευτέραν περίοδον τής βασιλικής καί μάλιστα κατά την περίοδον αυτήν εκ των 
ύστερων κατασκευασθέντα, ώς άποδεικνΰει τό επίχρισμα των μακρών τοίχων, τό 
όποιον καλύπτει αυτούς μέχρι τής βάσεως και ή θέσις τού θωρακίου τών κιγκλί- 
δων τού νοτίου κλιτούς (είκ. 7, 9).

Γ.' ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Εις την τρίτην καί τελευταίαν περίοδον ανήκει τό μικρόν ναΰδριον (είκ. 7), 
τό όποιον αντικατέστησε την μεγάλην βασιλικήν2 ήδη από τούς βυζαντινούς 
ακόμη χρόνους, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω.

Τούτο είναι μονόκλιτος μετά προεξεχούσης ή μικυκλικής άψΐδος βασιλική, εσω
τερικών διαστάσεων 6.00 μ. x 2.90 μ., έκτισμένη εις τον άξονα τού μεγάλου ναού 
καί καταλαμβάνουσα τό ανατολικόν τμήμα τού κεντρικού κλιτούς αυτού.

Τό οικοδομικόν υλικόν, δι’ ού είναι έκτισμένον τό παρεκκλήσιον, προήρχετο 
όλον εκ τής παλαιός βασιλικής. Κίονες, κιονόκρανα, βάσεις, θυρώματα, τμήματα 
τού στυλοβάτου τού 'Ιερού Βήματος καί θωράκια έχρησιμοποιήθησαν διά τούς 
μακρούς τοίχους, ενώ ή κόγχη κατεσκευάσθη εξ άργολιθοδομής λίαν άμελώς.

Ό βόρειος τοίχος έξωτερικώς μεν καί εις άπόστασιν 2.60 μ. από τής ανατο
λικής ακμής αυτού κάμπτεται σχηματίζων παραλληλόγραμμον, έσωτερικώς δε τε
τράγωνον διαστάσεων 1.60 μ. x 0.50 μ. Αιτία τής τοιαΰτης διαμορφώσεως τού τοί
χου ήτο ό κάτωθεν αύτού ευρισκόμενος κιβωτιόσχημος τάφος, επί τού όποιου δεν 
ήτο δυνατή ή εδρασις τού τοίχου. Ό τάφος ούτος είναι μεταγενέστερος τής δευ- 
τέρας περιόδου τής βασιλικής, διότι, εκτός ενός νομίσματος εύρεθέντος εντός αύ
τού καί άνήκοντος εις τήν εποχήν τής βασιλείας Λέοντος τού Σοφού, καί τά μάρ
μαρα τά συνθέτοντα τον τάφον προέρχονται, τά μεν τών μακρών πλευρών εκ τών 
κατακορύφων σταθμών θύρας τίνος τής βασιλικής, τά δε τών στενών έκ τού κα
τωφλιού καί τού υπερθύρου αυτής.

Τέλος είς τό κέντρον τής κόγχης εύρέθη κατά χώραν κιονίσκος, όστις έχρη- 
σίμευεν ώς βάσις τής 'Αγ. Τραπέζης.

Νάρΰ'ηξ. Έκ τής νηός πρός τον νάρθηκα φέρουν τρίβηλον καί δύο, άνά

τούτους ώς παστοφόρια, τών οποίων ή διαμόρφωσις 
καί ό προορισμός ήσαν τελείως διάφορα (Πβλ. Γ. ΣΩ
ΤΗΡΙΟΥ, Χριστιανική καί Βυζαντινή ’Αρχαιολογία, 190 
κ.έξ. ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Ξυλόστεγος Βασιλική, 224 κ. έ'ξ.).

1 Ε. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ, Π\Ε 1920, 86. Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Αί 
Χριστιανικοί Θήβαι, 119. ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΔ 1929, 
5 είκ. 1. α. μ. schneider, AM LIV, 1929, 122 είκ. 14. 
ε. ςτικας, ΠΑΕ 1952, 76. ε. dyggve-E. egger,

Forschungen in Salona III, 92 jtiv. 1.
2 Συνήθη είναι τά μικρά ναΰδρια, τά όποια αντι

καθιστούν είς τούς μετέπειτα αιώνας μεγάλας βασιλι
κός. Πβλ. καί τό ναΰδριον επί τής εσχάτως άποκαλυ- 
φθείσης παλαιοχριστιανικής βασιλικής παρά τήν Βραυ- 
ρώνα (’Αττική). Ε. ΣΤΙΚΑΣ, Άνασκαφή παλαιοχριστια
νικής βασιλικής παρά τήν Βραυρώνα, ΠΑΕ 1951, 54 
σημ. 1.
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μίαν εκατέρωθεν τούτου, πύλαι (είκ. 2). Κατά χώραν διετηρηθησαν τα τετράγωνά 
υπόβαθρα τών βάσεων τοϋ τριβήλου (είκ. 10), τοϋ όποιου τό πλάτος μετρεϊ 7.1ο μ., 
καταλαμβάνον οΰτω όλον τό πλάτος τοΰ κεντρικού κλιτούς άφαιρουμένου τού μή
κους τών κατ’ αντίκρυ πεσσών, ήτοι 1.30 μ. Εις τα ανοίγματα τών πλαγίων θυρων, 
αιτινες συγκοινωνούν αμέσως προς τα πλάγια κλίτη, εΰρέθησαν κατά την άνασκα- 
ςρήν μικρά τμήματα τών ήμικυκλικών τόξων, τά όποια ήνοίγοντο άνωθεν τών 
θυρών ώς και τμήματα τών μαρμάρινων ουδών.

Ό νάρθηξ κατά μέν τό μήκος είναι ίσος προς τό πλάτος τής βασιλικής κατά

Είκ. 10. Τμήμα τοΰ ναρϋηκος μεΐά τών υποβάθρων τών βάσεων τοΰ τριβήλου.

δε τό πλάτος αυτού μετρεϊ έσωτερικώς Γ>.30 μ., ήτοι είναι πλατύτερος (2.20 μ.) 
τών ακραίων κλιτών, όπερ παρατηρεΐται καί εις άλλας τινάς βασιλικός ή ενώ συ
νήθως τό πλάτος τών πλαγίων κλιτών καί τοΰ νάρθηκος είναι όμοιον. Εις την δυ
τικήν πλευράν αυτου ανοίγονται τρεις 
πλαγίας τού ανατολικού τοίχου, εκ τών

1 Εις τάς βασιλικός: Δίου Πιερίας(Γ. ςωτηριαδης, 
ΠΑΕ 1928, 86 κ.εξ. Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Παλαιοχριστιανι
κοί βασιλικοί, 180 είκ. 11), Άφεντέλλη καί Έρεσοΰ 
Λέσβου (αν. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΔ 1929, 43 είκ. 46. 29 είκ. 
30), Πηλίου (JHS 1906, 152. BSA XIII, 1906/7, 320 
πίν. X. Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ε. ά. 128 είκ. 13), Φανών Χίου 
(an. orlandos, Monuments byzantins de Chios, 
Athenes 1930, πίν. 6), Φιλίππων A (p. lemerle, ε. ά. 
325, πίν. XV-XVI), Δωδώνης (Γ. σωτήριου, ε.ά. 204 
είκ. 35), Ίλισοΰ (ΕΜΜ. χατζηδακης, ΠΑΕ 1945/48,

υραι αντίστοιχοι προς το τριρηλον και τας 
οποίων αί πλάγιαι μέν έ'χουσιν άνοιγμα

76 είκ. 9.Ό αυτός έν Cahiers Archeologiques V,1951, 
70 είκ. 7), ΈλευΤερών (Ε. ΣΤΙΚΑΣ, ΠΑΕ 1939, 49 
είκ. 5), Κορίνθ-ου (Hesperia 1913, 180 είκ. 12), Giil- 
Bachce (g. weber, Byz. Zeit. 1901, 570. k. michel. 
Die altchristliche Kirchenanlage von Gul - Bacht- 
che, bei Smyrna έν Forschungen zur Kirclien- 
geschichte und christlichen Kunst, Job. Ficker 
gewidmet, Leipzig 1931, 185 είκ. 22), Μαναστηρινή 
Σάλωνος (e. dyggve, History of Salonitan Christia
nity, 73 είκ. IV, 30) κ. ά.
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1.50 μ. ή δέ έναντι τοϋ τριβήλου, εις την όποιαν διατηρείται τό εξωτερικόν τμήμα 
τοϋ κατωφλιού, 2.00 μ. Εις τον βόρειον στενόν τοίχον ανοίγονται δύο πΰλαι, εξ 
ών ή μεν μία διά τριών αναβαθμών οδηγεί εις συνεχόμενα διαμερίσματα προσ- 
κτισμάτων (είκ. 11) ή δέ έτέρα εις τετράγωνον χώρον, ό όποιος ενδεχομένως έχρη- 
σίμευεν ως κλιμακοστάσιον διά τον γυναικωνίτην. Εις τον παράλληλον νότιον τοί
χον υπάρχει, ισομεγέθης προς την έναντι αυτής, πύλη, ή όποια οδηγεί εις έτερα 
προσκτίσματα.

Τέλος εις την δυτικήν πλευράν τοϋ νάρθηκος ανοίγονται τρεις πΰλαι1 όδη-

Είκ. 11. Είσοδος επί τοϋ βορείου τοίχου τοϋ νάρθηκος οδηγούσα εις τά προσκτίσματα.

γοϋσαι προς τό αϊθριον (είκ. 1). Έκ τούτων ή κεντρική έχει τό αυτό άνοιγμα τοϋ 
έναντι αυτής καί επί τού αυτού άξονος τοϋ μεσαίου μετακιονίου τοϋ τριβήλου 
(2.00 μ.) ενώ αί άκραϊαι, έκφεύγουσαι αίσθητώς έκ τοϋ άξονος τών πλαγίων θυ- 
ρών τοϋ κυρίως ναού, είναι ολίγον τι πλατύτεραι (1.50 μ.) αυτών.

Προβληματική παρουσιάζεται ή αρχιτεκτονική διαμόρφωσις τοϋ νάρθηκος, 
εάν δήλον ότι οϋτος έχωρίζετο εις τρία μέρη ως καί ό κυρίως ναός. Τεκμήρια

1 Σπανία είναι ή ϋπαρξις κεντρικής εισόδου εις τήν 
δυτικήν πλευράν τοϋ νάρθηκος είς τάς έν Έλλάδι βα
σιλικός. Συνήθως είς τήν θέσιν τής κεντρικής πύλης 
ανοίγεται τρίλοβον παράθυρον. Διά τήν ερμηνείαν τής 
ιδιομορφίας αυτής τών έλλαδικών βασιλικών διετυπώ- 
θησαν διάφοροι απόψεις. Βλ. ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, ΑΔ 1929,

29καίσημ. 2. Τοϋ αύτοϋ, Ξυλόστεγος Βασιλική, 142. 
ανδρ. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΝ, Ή βασιλική τοϋ Βοσκοχωρίου, 
Μακεδονικά 1, 1940, 10. p. lemerle, έ'.ά. 327. Σ. ΠΕ- 

ΛΕΚΑΝΙΔΗΝ, Παλαιοχριστιανικά μνημεία Θεσσαλονί
κης, 16.

17
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υπέρ τής άπόψεως αύτής είναι αί δύο έναντι των ανατολικών πεσσών προεξέχου- 
σαι έκ τοΰ δυτικού τοίχου τού νάρφηκος παραστάδες. 'Η ΰπαρξις αυτών δεν δι
καιολογείται άλλως είμή δτι έχρησίμευον ώς βάσεις άνοιγομένων έπ’ αυτών τόξων, 
ατινα έχώριζον έγκαρσίως τον νάρφηκα. Συγχρόνως όμως ή έλλειψις είς την ανα
τολικήν πλευράν παραλλήλων πεσσών δημιουργεί πρόβλημα στηρίξεως τοΰ ετέρου 
ποδός τοΰ τόξου. Ποια λΰσις έχρησιμοποιήφη είς την περίπτωσιν αυτήν; Τών 
μαρμάρινων κιλλιβάντων είς τό ύψος τής άπολήξεως τών κατά δυσμάς παραστά- 
δων; Νομίζω ότι μία τοιαύτη λύσις δεν εύσταΦεΐ ούτε άρχιτεκτονικώς ούτε αί- 
σφητικώς. Έκ παραλλήλου οφείλω νά ομολογήσω ότι αδυνατώ νά δώσω άλλην 
τινά λογικήν λύσιν είς τό πρόβλημα1.

Όλον τό μήκος τοΰ νοτίου τοίχου, πλήν τοΰ κενοΰ τοΰ δημιουργού μενού έκ 
τής Φόρας, καταλαμβάνει κτιστόν έ'δρανον. Ή ΰπαρξις τοιοΰτου εδράνου είς τον 
νάρφηκα διεπιστώΦη καί είς άλλας βασιλικάς έν Έλλάδι καί αλλαχού1 2 έχρησί- 
μευε δε διά νά κάΦηνται οί εις τον νάρφηκα παραμένοντες, οίοι ήσαν οί άνή- 
κοντες είς ώρισμένα στάδια αμαρτωλών χριστιανοί καί οί κατηχούμενοι3.

Αϊϋ'ριον. Οί εξωτερικοί τοίχοι τής βασιλικής προεκτείνονται καί πέραν τοΰ νάρ- 
Φηκος προ τής δυτικής δέ πλευράς αυτού καί είς άπόστασιν 3.20 μ. υπάρχει κιο- 
νοστοιχία έκ τεσσάρων κιόνων (είκ. 2, 12), τών όποιων οί δύο έκατέρωΦεν ακραίοι 
άντικρύζονται μέ τάς έκ τών βορείων καί νοτίων τοίχων έκψευγούσας γωνιαίας πα- 
ραστάδας μήκους 1.20 μ. Έκ τής ανατολικής κιονοστοιχίας τοΰ αίΦρίου άνευρέΦη- 
σαν κατά χώραν αί βάσεις τών κιόνων καΦήμεναι έπί τετραγώνων μαρμάρινων 
πλακών πάχους 0.04 μ. Είς τό μέσον τοΰ νοτίου τοίχου μεταξύ τής δυτικής 
πλευράς τοΰ νάρφηκος καί τής άνατολικής κιονοστοιχίας τοΰ αίΦρίου ανοίγεται 
πύλη πλάτους 1.50 μ. Έπί τοΰ κατωφλιού αύτής εύρέΦη τμήμα τόξου έκ πλίνΦων 
έκ τοΰ καταπεσόντος τοξωτού ανοίγματος. Ή πύλη είς τήν Φέσιν αυτήν έχρησί- 
μευε διά τήν είσοδον είς τον ναόν έκείνων οϊτινες εύρίσκοντο είς τά νοτίως 
τοΰ αίΦρίου καί τοΰ νάρφηκος δύο προσκτίσματα.

Ή πλήρης άποκάλυψις τοΰ χώρου τοΰ αίΦρίου δυστυχώς δεν κατέστη δυνατή, 
διότι έπ’ αυτού διέρχεται ή κεντρική οδός τοΰ χωρίου Κρηνίδων καί διάφοροι 
αποχετευτικοί κατασκευαί. Έκ π?ιηροφοριών όμως, τάς οποίας συνέλεξα, συνάγεται 
ότι κατά τήν κατασκευήν τών αποχετευτικών έργων καί τής άσφαλτοστρώτου όδοΰ

1 Όμοιας παραστάδας φέρει είς τόν ανατολικόν όμως 
τοίχον τοΰ νάρθηκος άνευ παραλλήλων είς τόν δυ
τικόν καί ή βασιλική τής Μαναστηρινής τοΰ Σάλωνος 
(Ε. dyggve, έ. ά. 83, είκ. IV, 30, Forschungen in Sa- 
lona II, 49 κ.έξ.).

2 Βασιλικοί: Βραυρώνος (Ε. ΣΤΙΚΑΣ, ΠΑΕ 1952, 
είκ. 1), Ύψηλομετώπου (ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΔ 1929, 10 
είκ. 1), Λεβήνος Κρήτης (g. gerola, Atti del R. Isti- 
tuto Veneto di Scienze, LXXIV, 1153), Μαναστηρι- 
νής Σάλωνος (e. dyggve, ε ά.).

3 Ή τών προακλαιόντων θέσις δέν είναι ό νάρίΡηξ 
αλλά ή αυλή, τό αΐβ-ριον, τα εξω τής πύλης τον ευ

κτήριου (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Κανονική Ιπι- 
στολή, migne Ρ. G. 10, 1048) Δεύτερον στάδιον είναι 
ή τάξις τών άκροωμένων, τών όποιων ή άκρόασις IV- 
Sο&ι τής πύλης εν τφ νάρϋηκι, ϊίν&α εοταναι χρή τόν 

ήμαρτηκότα εως τών κατηχουμένων και εντεύθεν εξέρχε- 
σύλατ' άκονων γαρ φηοι τών γραφών και τής διδασκα
λίας, έκβαλλέούω καί μή άξιούσίλω προσευχής (ΓΡΗΓΟΡ. 

ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, έ. ά.). Είς τόν νάρθηκα εκτός τών 
ανωτέρω ισταντο πολλάκις καί οί πένητες, ώς μαρτυ- 
ροϋσιν εμμέσως όμιλίαι Πατέρων τής ’Εκκλησίας (ΓΡΗ- 
ΓΟΡΙΟΣ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ, MIGNE Ρ. G. 35, 873. ΙΩΑΝΝ. 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, MIGNE Ρ. G. 62, 466).
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εύρέθησαν πλήθος κιόνων κα'ι κιονόκρανων, όμοιων, κατά τάς μαρτυρίας τών έργα- 
σθέντων εις τά άνω έργα, προς τα κιονόκρανα, τούς κίονας καί τάς βάσεις τοϋ κυ
ρίως ναού. Τεμάχια αυτών διέκρινα καί εγώ εις τούς τοίχους νεόδμητων έν τώ χωρίιρ 
οικιών. Έκ τοϋ πλήθους τούτου τών αρχιτεκτονικών μελών καθώς καί έκ τών 
συνεχιζόμενων εξωτερικών τοίχων τεκμαίρεται ότι ή ύπάρχουσα κιονοστοιχία δεν 
άπετέλει έξωνάρθηκα έν παραστάσι κατά την μορφήν τοϋ νάρθηκος τής βασιλι
κής τοϋ'Αγ. Σέργιου έν Ντάρ-Κίττα1 (τέσσαρες κίονες), τοϋ πρόπυλου τής βασι
λικής τής Θεοτόκου τοϋ Πηλίου 1 2 ή τής βασιλικής τής Βραυρώνος3, αλλά τετρά-

Είκ. 12. ’Ανατολική κιονοστοιχία τοϋ αίθριου.

στωον αϊθριον. Οΰτω ή ήμετέρα βασιλική μετά τής βασιλικής Α τών Φιλίππων 4 
άποτελοϋν έξαίρεσιν τοϋ κανόνος, ό όποιος διέπει τάς βασιλικός τής ηπειρωτικής 
καί τής νησιωτικής Ελλάδος. Εις τάς βασιλικός αύτάς είτε παραλείπεται ή στοά 
είτε κατά τήν πλευράν αυτήν τό αϊθριον ένοΰται μετά τοϋ δυτικού τοίχου τοϋ 
νάρθηκος, όπου τό τρίλοβον παράθυρον5.

Κατά ταΰτα τό αϊθριον τής έ'ξω τών τειχών βασιλικής τών Φιλίππων ήτο 
περίπου όμοιον προς τό αϊθριον άλλων παλαιοχριστιανικών βασιλικών, τάς όποιας 
γνωρίζομεν έκ περιγραφών0. Τό αϊθριον μιας τοιαύτης βασιλικής (τοϋ 'Αγ. Σέρ
γιου τής Γάζης) δίδει έν άναπαραστάσει έπϊ τή βάσει τής περιγραφής τοϋ Χορι-

1 η. c. BUTLER, Architecture and other Arts, 
New York 1904, 350 ε’ικ. 51. AN. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Ξυλό- 
στεγος Βασιλική, 134 είκ. 94. "Ετερα παραδείγματα 
παρ’ ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΩι, ε.ά.

2 BSA XIII, 1906/7, 310 πίν. X, XII. Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, 
Παλαιοχριστιανικά! Βασιλικοί, 183 ε!κ. 14.

3 Ε. ςτικας, ΠΑΕ 1952, 74 είκ. 1.

4 ρ. lemerle, ε. ά. 307 κ.έξ.
5 Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ε.ά. 217-218. ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Ξυλό- 

στεγος Βασιλική, 99 - 104 και σχετικά! κατόψεις έν 
σ. 100-101.

6 Βασιλικά! 'Αγ. Στεφάνου καί 'Αγ. Σέργιου Γάζης 
(ΧΟΡΙΚΙΟΣ, Έγκώμιον εις Μαρκιανόν I, 20. II, 30' 
έκδ. Forster-Richtsteig, 36,s), βασιλική Τΰρου (ευ-
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κίου ό Αν. Ορλανδος εις την «Ξυλόστεγον βασιλικήν» αύτοΰ
Τό δάπεδον τών στοών, τό όποιον εύρίσκεται εις το αυτό επίπεδον προς τον 

τοΰ αίθριου χώρον τής αυλής, ήτο έπεστρωμένον διά πλινθίνων πλακών διαστ. 
0.30 μ. χ 0.30 μ,

ΝΑ. τοΰ αίθριου καί έν μεσοτοιχία μετ’ αύτοΰ υπάρχει διαμέρισμα, πλά
τους 3.00 μ. μήκους δέ ακαθορίστου, τό όποιον κατά τον ανατολικόν τοίχον φέ
ρει θυρίδα (1.00 μ.), γειτονεΰουσαν προς την πλαγίαν πύλην τής ανατολικής στοάς 
τοΰ αίθριου.

Προακτίσματα. Καθ’ όλον τό μήκος τοΰ βορείου τοίχου, άπό τοΰ νάρθηκος 
μέχρι τής ΒΑ. γωνίας τής βασιλικής ώς καί εις τον νότιον τοίχον τοΰ αίθριου 
καί τοΰ ναοΰ, διαμορψοΰνται διά μεσοτοιχίας μετά τής βασιλικής καί άνευ συμ
μετρικής διατάξεως πέντε διάφορα προσκτίσματα, εξ ών τά δύο προς βορράν, 
xfj βασιλεία) συζενγννται και ταΐς επί τον μέσον οίκον είσβολαϊς ένοΰται2 (είκ. 2, 9).

Κλιμακοστάσιον. Τό μικρότερον έξ όλων τών ανωτέρω προσκτισμάτων είναι 
τό ΒΔ. τοΰ νάρθηκος μικρών σχετικώς διαστάσεων (3.20 μ. x 4.20 μ.) τετράγωνον 
διαμέρισμα, τό όποιον επικοινωνεί μετά τοΰ νάρθηκος διά στενής πύλης (1.00 μ.) 
καί δύο βαθμιδών, έξ ών ή δευτέρα διπ?αχσία τής πρώτης εις πλάτος. Παρά την 
θύραν εύρέθη πρόχειρος χριστιανικός τάφος καλυπτόμενος διά μαρμάρινης πλακός 
μετά λατινικής επιγραφής (βλ. κατωτέρω). Ούδέν έτερον διεπιστώθη εις τό δια
μέρισμα τοΰτο. Ό τελείως άπομεμονωμένος αύτός χώρος καί ένεκα τής θύσεώς 
του καί έν συγκρίσει προς άλλα παρόμοια χτίσματα3, έχρησίμευε, πιστεύω, ώς 
κλιμακοστάσιον διά τό ύπερφον. Αί κλίμακες δέ αύταί ήσαν καθ’ ολοκληρίαν ξύ- 
λιναι, διό καί ούδέν ύπόλειμμα αύτών διεσώθη. Τό διατηρηθέν έπίσης ύφος τών 
τοίχων τοΰ διαμερίσματος δέν έπιτρέπει την διαπίστωσιν τής ύπάρξεως οπών, έν 
αίς θά ένεσφηνοΰντο αί δοκίδες τών βαθμιδών, ώς παρατηρεΐται τοΰτο εις την 
βασιλικήν Α τών Φιλίππων4.

Διακονικόν. Ανατολικώς τοΰ κλιμακοστασίου έκτείνεται τό διακονικόν (είκ. 2), 
τό όποιον άποτελεΐται έκ δύο συνεχομένων διαμερισμάτων (4.40 μ. x 3.40 μ. καί 
5.60 μ. χ 3.40 μ.), άτινα έπικοινωνοΰν μετά τοΰ ναοΰ, τό μέν πρώτον διά πύλης 
καί τριών βαθμιδών προς τον νάρθηκα, τό δέ έσώτερον διά πύλης προς τό ανα
τολικόν τμήμα τοΰ βορείου κλιτούς. Η είσοδος αύτή εις μεταγενεστέρους χρόνους

ςεβιος, Εκκλησιαστική Ιστορία (έκδ. Κ. Schwartz, 
Leipzig 1932) X 4, 39, σ. 380, βασιλική Θεοτόκου 
(ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, Περί Κτισμάτων, εκδ. Βόννης 322), Ναός 
'Αγ. Σοφίας (έκτος τής Έκφράσεως τοΰ ΣΙΛΕΝΤΙΑ- 

ΡΙΟΥ, εκδ. Βόννης 591, βλ. καί κάτοψιν άνασκαφών έν 
α. Μ. schneidkr, Byzanz. Vorarbeiten zur Τορο- 
graphie und Archaologie der Stadt [Istanbuler 
Forschungen, 8] 75, είκ. 36).

1 AN. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ε. ά. 102 είκ. 57.

2 ΕΥΣΕΒΙΟΣ, έ. ά. X 4, 45 σ. 381, ένθα όμιλεΐ περί 
τών προσκτισμάτων τοΰ έν Τύρφ ναοΰ.

3 Ρ. lemeree, έ.ά. 332. ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΠΑΕ 1933, 
82. Ή βασιλική Α τών Φιλίππων είς τό σημεΐον τοΰτο 
είναι ή άμεσώτερον έχουσα σχέσιν πρός τήνήμετέραν. 
Βλ. ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Ξυλόστεγος Βασιλική, 140, 200 
καί σημ. 1, ένθα σχετικά παραδείγματα.

4 Ρ. LEMERLE, έ. ά.
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έφράχθη. Εις την ΝΑ. γωνίαν τοΰ δυτικού διαμερίσματος καί εις ύψος 0.61 μ. 
από τοΰ δαπέδου άπεκαλύφθη τετράγωνον κτίσμα διαστάσεων 1.42 μ. x 1.07 μ. 
'Η βόρειος πλευρά του ύπερυψοΰται κατά 0.09 μ. είσέτι. Τό πάχος τής ΰπερυψώ- 
σεως αυτής είναι 0.30 μ. Ή επιφάνεια τοΰ κτίσματος καλύπτεται διά μεγάλων 
τετραγώνων οπτόπλινθων διαστ. 0.39 μ. x 0.30 μ. χ 0.04 μ.

’Άδηλος παραμένει ό προορισμός τοΰ περιέργου τούτου κτίσματος, τοΰ οποίου 
δμοιον κατά την μορφήν, μικροτέρων μόνον διαστάσεων, διεπιστώθη εις την βα
σιλικήν Α τών χριστιανικών Θηβών τής Θεσσαλίας1, εις την Basilica Urbana εις 
ΣάΑωνα1 2 3 καί εις την Συρίαν8. Ό Γ. Σωτήριου χαρακτηρίζει τό κτίσμα τοΰτο 
ώς χωνευτήριον4. Ή έλλειψις όμως άποχετευτικοΰ σωλήνος ή μιας τουλάχιστον 
σχετικής οπής, ή τελείως λεία άνω επιφάνεια καί ή διαμόρφωσις τής βορείου 
πλευράς αύτοΰ άποκ/ι-είουν την χρήσιν τοΰ μικροΰ τούτου κτίσματος ώς χωνευτη
ρίου. Εις τον προθάλαμον τούτον τοΰ διακονικού τής ήμετέρας βασιλικής καί εις 
την έναντι τοΰ περί ου ό λόγος κτίσματος γωνίαν υπάρχει έ'τερον χθαμαλόν καί 
κατά τά τρία τέταρτα κυκλικόν κατασκεύασμα έκ πλίνθων καί κορασανίου, άκτΐ- 
νος 0.50 μ. Καί τοΰτο στερείται οπής ή άλλου συστήματος άποχετεύσεως.

Ποιος όμως δ προορισμός τών περιέργων τούτων κτισμάτων;
Γνωρίζομεν έκ τών ΑπΟςτολικων Διαταγών τό είδος τών ύνσιών, ήτοι τών 

προσφορών, αΐτινες δέον νά προσφέρωνται προς τον επίσκοπον ώς πρύς πατέρα έκ 
μέρους τών πιστών. Αί ΰυσίαι δ’ αύται είναι: ή άπαρχή σίτον, οίνου, ελαίου, 
οπώρας, ερέας και πάντων, ών Κύριος δ Θεός επιχορηγεί νμϊν 5. Ή ποικιλία τών 
ειδών τών προσφορών έπέβα?ιεν ίσως την χρησιμοποίησιν τοΰ πρώτου τούτου δια
μερίσματος καί την έν αύτφ κατασκευήν τής περιγραφείσης κτιστής τραπέζης μέ 
ειδικόν πιθανώς προορισμόν τήν άπόθεσιν έπ’ αυτής καί εις τήν έναντι λεκάνην 
(ορισμένου είδους ή ειδών έκ τών προσφορών.

Τό έσώτερον τετράγωνον διαμέρισμα, διαστάσεων 5.60 μ. x 3.50 μ., έπικοι- 
νωνεϊ μετά τοΰ βορείου κλιτούς διά θύρας πλάτους 1.00 μ., ή τις εύρέθη έντοι- 
χιομένη (είκ. 2).

Εις τήν ευθείαν τής ανατολικής παραστάδος τής προς τον ναόν πυλίδος καί 
εις τό μέσον τοΰ διαμερίσματος εύρέθησαν έμπεπηγμένοι εις τό έδαφος τρεις κιο
νίσκοι ώς καί έτερος παρακείμενος έπί τοΰ έδάφους, σχετικώς λεπτός, μεθ’απλού 
κιονοκράνου, φέροντος εις τό κέντρον αύτοΰ έγκοπήν. Παρά τον κιονίσκον τούτον 
άπεκαλύφθη έπί τοΰ δαπέδου έρριμμένη μαρμάρινη παρα?ιληλόγραμμος τράπεζα 
(0.88 μ. χ 1.85 μ.) τεθραυσμένη μετά ύπερέχοντος γ?αιπτοΰ περιχειλώματος (είκ. 13). 
Ή τράπεζα, τήν οποίαν άνεΐχον οί τέσσαρες κατά χώραν εύρεθέντες κιονίσκοι, 
οΐτινες είναι προχείρως τοποθετημένοι, προερχόμενοι πιθανώς άλλοθεν, έχει στενήν 
ομοιότητα προς τήν τοΰ Σάλωνος6. Έχρησίμευε, πιστεύω, ώς τράπεζα προσφο-

1 Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Χριστιανικά! Θήβαι τής Θεσσα- 4 Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ε. ά. 47.
λίας, 44. 5 migne, Ρ. G. 1, 660.

2 w. gerber, Forschungen in Salona I, 65 είκ. 122. 6 E. dyggve - E. EGGER, Forschungen in Salona
3 h. bayer, Der syrische Kirchenbau, 139 κ. έξ. Ill, 46 είκ. 53.
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ρών ι. Ούδέν έτερον κτιστόν ή μαρμάρινον βοηθητικόν έ'πιπλον διεπιστώθη εις 
τό δεύτερον τοΰτο διαμέρισμα. Ό χώρος ούτος λοιπόν, έ'χω τήν γνώμην, είναι 
κατά την Διαθήκην τοϋ Κυρίου Ημών Ίησοϋ Χρίστου: in quo considens sacer- 
dos cum protodiacono et lectoribus inscribat nomina eorum, qui offerunt obla- 
tiones2. Διότι φυσικώτερον κα'ι λογικώτερον θεωρώ εκεί όπου έγίνοντο αί προσ
φορά! να κατεγράφοντο και τά ονόματα τών προσενεγκόντων ή άλλου μεν νά 
κατετίθεντο αί προσφορά! κα! άλλου, κα! μάλιστα παρά τό Ιερόν Βήμα, νά έγί- 
νετο ή καταγραφή τών ονομάτων τόσου πλήθους πιστών3. Μετά ταϋτα έλάμβα-

ΕΙκ. 13. Ή εύρεΟ-εϊσα εις τό ΒΔ. πρόσκτισμα τράπεζα μετά τών βάσεων αυτής (κατά χώραν).

νον χώραν αί δεήσεις κα! δη κα! καθ' όν χρόνον οί διάκονοι, κατά τάς Απο- 
2ΤΟΛΙΚΑΣ Διαταγας, προσήγον τά δώρα τω επισκοπώ προς το θυσιαστήριον4 ότε, 
συμφώνως προς την Διαθηκιιν, ό άναγνώστης ή ό πρώτος τών διακόνων έποιεϊτο 
μνείαν τών προσενεγκόντων, quam (commeviorationem) pro illis sacerdotes coetusque

1 Παρόμοιας τραπέζας ή μάλλον ενδείξεις τοιοΰτων 
τραπεζών διεπίστωσε καί ό Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ εις την βα
σιλικήν Δ τών Χριστιανικών Θηβών τής Θεσσαλίας, 
ΠΑΕ 1936, 57 πίν. A. Τοΰ αΰτοΰ, Χριστιανική καί 
Βυζαντινή ’Αρχαιολογία, 195 εΐκ. 109, δπου διατυπώνει 
τήν άποψιν δτι τό εις τήν βασιλικήν βορείως τοϋ νάρ- 
θηκος ώς κλιμακοστάσιον κατ’ άρχάς χαρακτηρισθέν 
τετράγωνον κτίσμα, είναι διακονικόν καί μάλιστα μο
ναδικόν μέχρι τοΰδε παράδειγμα, διασώζον εΐσέτι τάς 
βάσεις τών τραπεζών τής προθέσεως.

2 j. quasten, ε. ά. 239.
3 Περί τοϋ Διακονικοΰ βλ. Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Ή Πρό- 

θεσις καί τό Διακονικόν έν τή ’Αρχαία ’Εκκλησία, Θε
ολογία, περιοδ. Β, 1, 1940, 77 κ.έξ. Ρ. LEMEREE, ε. ά. 
383 κ. εξ., 385 κ. εξ.

4 Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ε. ά. 92. Τελείως διαφορετικήν τά- 
ξιν έμβλέπω εις τά λεγάμενα τών Άποστολικών Διατα
γών εάν συσχετισθώσι ταϋτα πρός τά βόρεια προσ- 
κτίσματα τής ήμετέρας βασιλικής (βλ. κατωτέρω).
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supplicantes faciunt \ Οΰτω αντιλαμβάνομαι τόν τε προορισμόν τοϋ διακονικού 
και τα έν τή ΔιαΘΙΙΚΗ σχετικώς προς τάς προσφοράς, ιούς προσφέροντας κα'ι την 
αναγραφήν των ονομάτων υπό τοϋ κλήρου διαλαμβανόμενα.

Προσκεκολλημένον επί τοϋ βορείου τοίχου καί έκτεινόμενον μέχρι τοϋ ανατο
λικού άκρου τής βασιλικής άπεκαλύφθη έτερον συγκρότημα οικοδομημάτων, μήκους 
10 μ., συγκείμενον έκ δΰο διαμερισμάτων καί ενός διαδρόμου, πλάτους αλλού μέν 
2.00 μ. άλλον δε 1.00 μ., ό όποιος περιβάλλει τα διαμερίσματα νοτίως καί βορείως 
καί επικοινωνεί διά θυρίδος πάχους 1.00 μ. μετά τοϋ βορείου κλιτούς (είκ. 9). Τό 
δυτικώς κείμενον διαμέρισμα, τό καί μεγαλύτερον, διαστ. 6.10x3.00 μ., συγκοινω
νεί διά θυρίδος, πλάτους 1.00 μ., προς τόν διάδρομον. Τό δάπεδον τοϋ διαμερίσμα
τος τούτου καλύπτεται διά τετραγώνων πλίνθων, διαστ. 0.30 μ. x 0.30 μ. χ 0.03 μ. 
Εις τό κέντρον τοϋ δαπέδου εύρέθη κατά χώραν λεπτός μαρμάρινος κιονίσκος 
μετά συμφυούς κωνικής βάσεως, φέρων άλλοτε μικράν τράπεζαν.

Τό δεύτερον τετράγωνον δωμάτιον (2.70 μ. x 2.80 μ.) διεπιστώθη ότι εξ αρ
χής ήτο κεκλεισμένον πανταχόθεν, μη επικοινωνούν προς τά έξω, πλήρες δέ χωμά
των καί λίθων ώσεί ποτέ μη χρησιμοποιηθέν, μο?νθνότι καί τούτου οί τοίχοι εσω
τερικούς, ώς καί τοϋ πρώτου, φέρουν είσέτι λείψανα λεπτού καί λείου επιχρίσματος.

Δύσκο?ως είναι ό ταυτισμός των έν λόγω προσκτισμάτων προς οίονδήποτε 
συγκεκριμένον βοηθητικόν χώρον των βασιλικών, μολονότι ή ιδιομορφία αυτών 
καί ή άμεσος επικοινωνία των προς τό ανατολικόν τμήμα τής βασιλικής δηλοϋν 
ουσιώδη προορισμόν.

Επίσης ή διαπίστωσις, ότι εις τό κέντρον τοϋ πρώτου έκ τών διαμερισμάτων 
τούτων εύρέθη κατά χώραν μικρός μετά συμφυούς βάσεως κιονίσκος διαπλατυνόμενος 
είς την άνω άπόληξιν διά την στερέωσιν έπ’ αύτοΰ οριζοντίου μαρμάρου - τραπέ- 
ζης, άγνώστου σχήματος, μάς φέρουν είς άλλην σκέψιν. Μήπως τό διαμέρισμα 
τούτο έχρησίμευεν ώς χώρος προσκομιδής ή προϋ'έσεως, ένθα έγίνοντο καί αί υπέρ 
τών προσενεγκόντων δεήσεις, ώς ορίζει καί ή Διαθηκη τοϋ Κυρίου1 2; Νομίζω δτι 
ή διατυπουμένη άποψις είναι λίαν πιθανή, ένισχυομένη υπό τής θέσεως τοϋ δια
μερίσματος, τής δυνατότητος τής ευχερούς κυκλοφορίας, τής αμέσου γειτονίας προς 
τό 'Ιερόν Βήμα καί την 'Αγ. Τράπεζαν καί τής ύπάρξεως έν τφ κέντρφ τοϋ δια
μερίσματος τής τραπέζης. Έάν ούτως έχουν τά πράγματα, τότε παρουσιάζεται μία 
νέα μορφή παστοφορίου, τό όποιον αντικαθιστά τό είς τόν ανατολικόν τοίχον τού 
βορείου πλαγίου κλιτούς διαμέρισμα τής προθέσεως τών έξωελλαδικών κυρίως βασιλι
κών3, έξηγεΐ δέ, έχω τήν γνώμην, τά υπό τής Διαθήκης άναφερόμενα έν σχέσει

1 j. quasten, ε. ά. 299.
2 j. QUASXEN, ε. ά. 236.
3 Έν Έλλάδι ό αριθμός τών μετά παστοφορίων 

βασιλικών είναι λίαν περιωρισμένος (ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, 
ΑΔ 1929, 'Υψηλομετώπου, σ. 5 εϊκ. 1, Άφεντέλλη, σ. 44 
είκ. 46).Ό αυτός, Τό έργον τής Άρχ. Εταιρείας κατά τό 
1956 σ. 120 είκ. 125 (Χερσονήσου Κρήτης), Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, 
Παλαιοχριστιανικά! βασιλικοί, 117 είκ. 9, 189 είκ. 21, 
191 είκ. 22). Κατά κανόνα τά παστοφόρια υπάρχουν είς

τάς βασιλικάς τής Συρίας, τής Β.’Αφρικής καί τής Πα
λαιστίνης (η. c. BUTLER, έ ά., Η. w. BEYER, Der sy- 
rische Kirchenbau, S GSKLL, Les monuments antiques 
de l’Algerie, Paris 1901, P· GaucklER, Basiliques chre- 
tiennes de Tunisie, Paris 1913, J. w. crowfoot, Chur
ches at Jerash, London 1930. Τοϋ αΰτοΰ, Gerasa, 
City of the Decapolis, New Haven, 1938). Συχνά εμ
φανίζονται παστοφόρια καί είς τάς βασιλικάς τής 
Μ.’Ασίας (j.STrzygowski, Kleinasien, ein Neuland der
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προς την δέησιν υπέρ τών προσενεγκόντων καί την Αποςτολικην Διαταγήν καθ’ 
ήν οι διάκονοι, προσαγαγέζωσαν τά δώρα τώ επισκοπώ προς το θυσιαστήριον 1. Είναι 
λοιπόν λίαν πιθανόν τό περί οΰ ό λόγος διαμέρισμα να είναι ό χώρος καί ό τό
πος της δεήσεως καί τής προθέσεως.

Κατά την νοτίαν πλευράν τής βασιλικής καί εις τό δυτικόν άκρον αυτής υπάρ
χει έ'τερον πρόσκτισμα, μήκους 7.75 μ. (είκ. 2). Τό πλάτος αύτοϋ ποικίλλει, διότι ό 
νότιος τοίχος εις μήκος μέν 5.50 μ. έχει πάχος 1.20 μ. κατά δέ τό υπόλοιπον τμήμα 
μέχρι τοΰ ανατολικού τοίχου έλαττοϋται εις 0.50 μ. Τό διαμέρισμα τοϋτο έχει 
δυο θύρας: Μίαν βορείως, δι’ής συγκοινωνεί προς τον νάρθηκα, καί έτέραν προς 
δυσμάς, οδηγούσαν εις τά έξω τοΰ ναοϋ καί έκεϊθεν προς την πλαγίαν πύλην τοϋ 
αίθριου καί προς έτέραν είσοδον άλλου προσκτίσματος προσκεκολλημένου εις τον 
νότιον τοίχον τοϋ αίθριου.

Ύπό τό δάπεδον τοΰ προσκτίσματος, τό όποιον είναι έπεστρωμένον διά πλιν- 
θίνων πλακών διαστ. 0.36 μ. x 0.30 μ. χ 0.03 μ., άπεκαλύψαμεν θολωτόν τάφον άρί- 
στης κατασκευής, διατηροΰντα καί ελάχιστα ίχνη τοιχογραφιών. Μολονότι ό τά
φος ενταύθα ήτο ύπό τό έδαφος τελείως αφανής, έν τούτοις πιστεύω ότι τό 
ύπερκείμενον κτίσμα δεν ήτο άσχετον προς αυτόν. Έχομεν δήλον ότι καί έν
ταΰθα, κατά τό παράδειγμα άλλων όμοιων περιπτώσεων εις Σάλωνα 2, Pecs3, La 
Aberca 4, βασιλικήν Δ Θεσσαλικών Θηβών5, διώροφον τάφον, ό όποιος όμως είναι 
μονόσωμος. Χρονολογικώς ανήκει, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, εις πολύ προγενεστέ- 
ραν εποχήν, πλησιάζουν περισσότερον προς τούς διωρόφους τάφους τοΰ Σάλωνος6.

Στυλιανού Πελεκανίδου ΑΕ 1955

Έκ τών μέχρι τοΰδε έκτεθέντων δυνάμεθα νά συνοψίσω μεν ώς ακολούθως 
τά συμπεράσματα σχετικώς προς την μορφήν καί τάς διαφόρους, κατά έποχάς, αλ
λοιώσεις τής βασιλικής.

I. Περίοδος πρώτη. Τρίκλιτος ελληνιστική βασιλική μεθ’ υπερώων καί 
τετραστώου αίθριου. Αί κιονοστοιχίαι άνευ στυλοβάτου. ΓΙροσκτίσματα κατά τόν 
Β. καί τόν ΝΔ. τοίχον καί τόν ΝΑ. τοΰ αίθριου. Βαπτιστήρων συνδεόμενον όρ- 
γανικώς ή μή μετά τής βασιλικής δεν υπάρχει.

II. Περίοδος δεύτερα. Τρίκλιτος βασιλική μετ’ εγκαρσίου κλιτούς. Έν- 
τοίχισις τών βάθρων τών κιόνων τών κιονοστοιχιών καί διαμόρφωσις υψηλού κτι- 
στοΰ στυλοβάτου. Προσθήκη τών εδράνων κατά μήκος τοΰ βορείου καί τοΰ νοτίου 
τοίχου τών ακραίων κλιτών καί εις τόν νότιον τοίχον τοΰ νάρθηκος.

III. Περίοδος τρίτη. Ίδρυσις κατά τό ανατολικόν τμήμα τοΰ κεντρικού 
κλιτούς τής βασιλικής μονοκλίτου μετά προεξεχούσης ή μικυκλικής άψΐδος ναϋδρίου.

Kunstgeschichte, Leipzig 1903, Η. ROTT, Kleinasiati- 
sche Denkmaler aus Pisidien, Pamphylien, Kappado- 
kien und Lykien, Leipzig 1908, MAMA, II, Forschun- 
gen in Ephesos, IV, Wien 1932).

1 migne, P. G. 1, 1092.
2 Forschungen in Salona III, 9 κ.έξ., 80 κ.έξ. είκ. 

14- 16, 107, 109.

3 A. grabar, Martyrium, Paris 1946, I, 94.
4 h. schlunk, Jdl LXIX, 1954, 451 κ. έξ. είκ. 127.
5 r. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΠΑΕ 1935, 59. 1936, 59 κ. έξ.

6 Γενικώς περί τής προελεϋσεως καί τής έξελίξεως 
τής μορφής τών τάφων βλ. τήν ώραίαν μελέτην τοΰ 
Δ. ΠΑλΛΑ, Οί χριστιανικοί καμαρωτοί τάφοι, ΑΕ 1937 
(1955), 847 κ.έξ., ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία.
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Διάκοσμος. ΙΙαρά ιάς μεγάλας καταστροφής, τάς οποίας κατά καιρούς ύπέ- 
στη ή βασιλική, διετήρησεν, είτε κατά χώραν είτε μεταξύ των κατακρημνισμάτων, 
αξιόλογα δείγματα τού εσωτερικού διακόσμου αυτής. Οΰτος δεν ή το βεβαίως ως 
ό των γειτονικών βασιλικών Α καί Β ή τού άνασκαπτομένου νΰν κτίσματος άνα- 
τολικώς τής "Αγοράς τών Φιλίππων, ποικίλος, πλούσιος εϊς υλικόν και εξαίρετου 
τέχνης. Ούχ ήττον τά έναπομείναντα λεεψανα εκ τών πυρκαϊών—διότι πολλαχοΰ 
εντός κα'ι πέριξ τού κτηρίου διεπιστώθησαν ίχνη πυράς — άποδεικνύουν δτι ή ήμε- 
τέρα βασιλική ήτο μετά περισσής ψροντίδος, εντός τών πλαισίων τών δυνατοτή
των πάντοτε, κεκοσμημένη. Λεπτομέρειαι δε τινες τού διακόσμου είναι λίαν αξιό
λογοι, διότι παρουσιάζονται, καθ’ όσον τουλάχιστον γνωρίζω, τό πρώτον ενταύθα 
εις τόσον πρώιμον εποχήν.

Όρϋ·ομαρμάρωσις. Έκ τών
κατά χώραν διατηρηθέντων λει
ψάνων έμφαίνεται ότι οί τοίχοι 
μέχρις ώρισμένου ύψους ήσαν έ- 
πενδεδυμένοι διά μαρμάρινων πλα
κών. Αύται συνεκρατοϋντο έπ'ι τών 
τοίχων διά λεπτού σχετικώς κονιά
ματος καί μεγάλων σιδηρών μετά 
πλατείας κεφαλής ήλων, οΐτινες 
εύρέθησαν μεταξύ τών κατακρημνι
σμάτων τών τοίχων1 (είκ. 14). Με
ταξύ τών αυτών κατακρημνισμά
των διεπιστώθησαν έν συμφυρμώ 
μετά τεμαχίων τοίχων κα'ι υδραυλι
κού κονιάματος και μικρά τινα θραύσματα μαρμάρινων πλακών.

Τά χρώματα τών μαρμάρων τής έπενδύσεως δεν διακρίνει μεγάλη, ποικιλία. 
Είναι ως επί τό πλεΐστον υπόλευκα μετά φλεβών κυανών εντόνου ή φωτεινής άπο- 
χρώσεως. Χρήσις ζεύξεων κατά τούς αρμούς τών μαρμάρινων πλακών δεν έγένετο. 
Μέχρι τίνος ύψους έφθανεν ή μαρμάρινη έπένδυσις δεν είναι δυνατόν νά καθο- 
ρισθή. Έλλείπουσιν επίσης τοιχοβάται, τής όρθομαρμαρώσεως άρχομένης αμέσως 
από τού δαπέδου τού ναού, ως τούτο παρατηρεϊται καί εις την βασιλικήν Α τών 
Φιλίππων2 καί εις τον "Αγ. Γεώργιον (Ροτόντα) τής Θεσσαλονίκης3.

'Η έξω των τειχών παλαιοχριστιανική βασιλική των Φιλίππων

Είκ. 14. Ήλοι σίδηροι όρίίομαρμαρώσεως 
καί έντοιχίων ψηφιδωτών.

1 Δι’ όμοιων πρός τούς ήμετέρους ήλων συνεκρατεϊτο 
καί ή όρθομαρμάρωσις τοΰ Άγ. Δημητρίου Θεσσαλο
νίκης (Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΑΔ 4, 1918, παράρτημα 22).Επί
σης χρήσις σιδηρών ήλων έγένετο καί είς τήν βασιλι
κήν τών Γεράσων (j. crowfoot, Gerasa, City of the 
Decapolis, 185 κ. έξ.), είς τήν βασιλικήν τοΰ Baalbek 
(ΤΗ. wiEGANX), Baalbek, Ergebnisse der Ausgranbun- 
gen und Untersuchungen in den Jahren 1898 bis

1905, II, von D. Krencker, Th. von Liibke, H. Win- 
nefeld, Berlin - Leipzig 1923, είκ. 197), καί είς τήν 
Άγ. Σοφίαν Κωνσταντινουπόλεως (ΕΜΜ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, 

"Εκφρασις τής 'Αγίας Σοφίας, Άθήναι 1907, A’, 63η 
97. ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Ξυλόστεγος Βασιλική, 250).

2 Ρ. EEMEREE, ε. ά. 400 είκ. 27 πίν. VII, c. IX, d. 
Ένταΰθα υπάρχουν καί άπλαϊ ζεύξεις.

3 Ε. he;brard, BCH 1921, 25 κ. έξ., 34 κ. έξ.

18
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138 Στυλιανού Πελεκανίόου ΑΕ 1955

Διά μαρμάρινων πλακών κα'ι πρασίνου σχιστόλιθου ήσαν έπενδεδυμέναι και 
αί κάθετοι όψεις τών βαθμιδών τοΰ σύνθρονού.

Μέχρι τίνος ύψους έφθανεν ή μαρμαρίνη έπένδυσις δεν είναι δυνατόν να καθο- 
ρισθή.

Ψηφιδωτά και τοιχογραφίαι. Γεγονός είναι ότι εκεί όπου δεν ύπήρχεν όρ- 
θομαρμάρωσις οί τοίχοι έκαλύπτοντο διά ψηφιδωτών καί τοιχογραφιών. Διότι 
έκτος τοΰ μεγάλου αριθμού διαλε?α>μένων ψηφίδων, προερχόμενων εξ έντοιχίων ψη
φιδωτών, αϊτινες άνευρέθησαν επί τοΰ δαπέδου, παρά την βάσιν τών τοίχων καί 
κυρίως εις τάς γωνίας τοΰ κτηρίου καί μεταξύ τών κατακρημνισμάτων, συνελέξα- 
μεν καί αριθμόν τινα τεμαχίων κατά τό μάλλον ή ήττον μεγάλων (είκ. Ιό).

Έξ αυτών διαπιστοϋται ότι 
τό κονίαμα, επί τοΰ οποίου ένε- 
πήγνυντο, ήτο λευκόν, καθαρόν, 
έξ ασβέστου καί λεπτής άμμου, ά- 
πε τελεί το δε άλλοτε έκ μονού καί 
άλλοτε έκ διπλού στρώματος, πά
χους εις άμφοτέρας τάς περιπτώ
σεις τού όλου κονιάματος 0.04 μ. 
"Αξιόν ιδιαιτέρας προσοχής είναι 
ότι δεν έγένετο χρήσις βαφής διά 
τον χρωματισμόν τών μεταξύ τών 
ψηφίδων δημιουργουμένων άρμών 
ως καί υπό τάς ψηφίδας λ Ή έ- 
φαρμογή τής τελευταίας ταύτης τε
χνικής ήτο αδύνατος, έάν ?\,ηφθή 
ΰπ’ όψιν πόσον όξεΐαι παρουσιά

ζονται εις τά ήμέτερα ψηφιδωτά αί έπί τού κονιάματος πλευραΐ τών \[τηφίδων. 
Έξαίρεσιν τού κανόνος τούτου αποτελούν αί χρυσαΐ, αί όποϊαι είναι τετράγωνοι 
ή ορθογώνιοι, ένώ τά σχήματα τών άλλων ποικί?Λουν άναλόγως τής χρήσεως αυτών.

Ποικίλα έπίσης είναι τά χρώματα τών ψηφίδων: ιδιαιτέρως χρυσαΐ, άργυραΐ, 
πράσιναι άνοικταί καί πράσιναι λαχάνου, έρυθραί καί κυαναΐ εις διαφόρους απο
χρώσεις, καστανόχροοι.

Τό μέγεθος των κυμαίνεται άπό 0.003 μ.-0.010 μ. ή 0έ ύλη αυτών είναι 
έκάστοτε διάφορος άναλόγως τών χρωματισμών (βαθύ πράσινον = σχιστόλιθος, έρυ- 
θρός κεραμόχρους = λίθος έρυθρός ή πολύ ήψημένος κέραμος, έλαιόχρους = λίθος 
έντόπιος, κυανοπράσινος = τεχνητόν μίγμα, ροήσιον = τεχνητόν μίγμα, κυανού ου
ρανού = τεχνητόν μίγμα).

Προς τήν τοποθέτησιν καί στερέωσιν τών” έντοιχίων ψηφιδωτών σχετίζονται 
καί πολλοί σίδηροί ήλοι εΰρεθέντες εις τήν βασιλικήν. Έχουν δε ούτοι μήκος

1 Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΑΔ 4, 1918, Παράρτημα, 24. Τοΰ αύτοΰ, Αί χριστιανικά! Θήβαι τής Θεσσαλίας, 103.
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0.19 μ.-0.25 μ. και άπόληξιν όριζοντίαν σχηματίζοντες ταΰ (είκ. 14). Όμοια 
μορφή ή?αον διεπιστώθη κα'ι εις τον "Αγ. Γεώργιον (Ροτόντα) τής Θεσσαλονίκης 
κατά τον καθαρισμόν των ψηφιδωτών τοϋ τροΰλλου.

Τα περισυλλεγέντα μικρά τεμάχια των τοιχογραφιών δεν επιτρέπουν δυστυ
χώς την συναγωγήν γενικωτέρων συμπερασμάτων. Μόνον ώς ενδεικτικά δύναν- 
ται νά χρησιμεύσουν τής ύπάρξεως καί τοιχογραφιών εις τήν βασιλικήν.

Το δάπεδον τοϋ ναόν. Τό δάπεδον τής βασιλικής δεν διετηρήθη ακέραιον 
είμή εις ελάχιστα μέρη αύτοΰ.

Τό κεντρικόν κλίτος καί ό νάρθηξ έκοσμοΰντο διά ψηφιδωτού, τά δε πλάγια 
κλίτη διά πλακώσεως εκ βαθυκυά- 
νου σχιστόλιθου, ούτινος συχνή 
χρήσις γίνεται καί εις τήν βασιλι
κήν Α τών Φιλίππων.

"Ιχνη τοϋ ψηφιδωτού δαπέδου 
άπεκα?αίφθησαν κατά μήκος τοϋ 
βάθρου τής βορείου κιονοστοιχίας 
καί κατά τον ΒΑ. τοίχον. Εις ό- 
λον δέ τον χώρον τού αύτοΰ κλι
τούς είναι έσπαρμέναι ψηφίδες, κε- 
καλυμμέναι υπό τών κατακρημνι
σμάτων καί τών μεγάλων αρχιτε
κτονικών μελών, υπό τό βάρος τών 
όποιων συνεθλίβησαν καί συνετρί- 
βησαν έπικολληθεΐσαι επί τής προς 
τό δάπεδον όψεως ένίων εξ αυτών.

Εις τον νάρθηκα μόνον καί 
δή καί κατά τά πλάγια αυτού τμή
ματα καί τάς γωνίας διατηρούν
ται μεγάλαι σχετικώς έπιφάνειαι έκ τοϋ ψηφιδωτού δαπέδου.

Εις τό κεντρικόν κλίτος καί κατά μήκος τοϋ στυ/^οβάτου ή ψηφιδωτή δια- 
κόσμησις άπετελεΐτο έξ εύρέος πλαισίου, τριπλήν έχοντος εναλλαγήν ήτοι: α) στενή 
λευκή παρυφή μεταξύ δύο ερυθρών ταινιών, κοσμουμένη διά συνεχούς άνθικοϋ 
διακόσμου, β) πλατεία ταινία, έχουσα επί λευκού βάθους τεμνόμενα ημικύκλια 
ερυθρά καί κυανά εναλλάξ, καί γ) ζώνη λευκή, μεταξύ ερυθρών πλαισίων, ήτις 
ποικίλλεται διά βλαστού έλικοειδώς βαίνοντος καί σχηματίζοντος ημικύκλια, ατινα 
πληροϋνται διά κυανών καί ερυθρών κατ’ εναλλαγήν κισσοφύλλων (είκ. 16, 17). 
Ποιον ή το τό κεντρικόν καί κύριον κόσμημα τοϋ μέσου κλιτούς παραμένει άγνωστον.

Εις τον νάρθηκα τό ψ'ηφιδωτόν διετηρήθη, ώς έλέχθη, καλύτερον. Κατα
λαμβάνει δλον τό δάπεδον, σχηματιζομένων τριών διαχώρων. Ή τοιαύτη διαίρε- 
σις τοϋ ι|ιηφιδωτοΰ τεκμήριο!, νομίζω, τήν διατυπωθεΐσαν εν τοΐς έμπροσθεν γνώ-
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μην, διι ό νάρθηξ, ή τουλάχιστον ή άνωδομή αΰτοϋ, έχωρίξετο κα'ι άρχιτεκτονι- 
κώς εις τρία διαμερίσματα: τό μεσαΐον και τα εκατέρωθεν αΰτοϋ δυο ακραία ορ

θογώνια. Την αυτήν μορ
φήν παρουσιάζει κα'ι ή 
διάταξις τής ψηφιδωτής 
διακοσμήσεως τοΰ δαπέ
δου. Τό μεσαΐον διάχω- 
ρον είναι δυστυχώς πολύ 
κατεστραμμένον. Μόνον 
τό μεταξύ των παραστά- 
δων τμήμα διατηρείται 
κατά τό μάλλον ή ήτ- 
τον καλώς. Τούτο άπο- 
τελεΐται εκ τεμνομένων 
λευκών κύκλων έπ'ι ερυ
θρού βάθους, οΐτινες σχη-

Είκ. 17. Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου κεντρικού κλιτούς. r . e
ματίζουν τετραφυλλον, ε-

κάστου φύλλου έχοντος έξωτερικώς μεν κυανοϋν περίγραμμα κατά τό κέντρον δέ 
ποικιλλομένου δι’ έρυθράς έλλεί- 
ψεως (είκ. 18).

Είς τά ακραία παραλληλό
γραμμα ή διάταξις είναι ή ακό
λουθος : α) Λεπτή λευκή ταινία, 
περιβαλλομένη εκατέρωθεν διά 
κυανού περιγράμματος πάχους 
μιας συνήθους ψηφΐδος. β) Λευ
κός αστράγαλος έπ'ι πλατείας έ
ρυθράς ταινίας, γ) Κυανή πλα
τεία ταινία μετά λευκού σπειρο- 
μαιάνδρου. δ) Τό τριπλοϋν τούτο 
π?\,αίσιον περιβάλλει ένιαΐον δια- 
κοσμητικόν θέμα, άποτελοΰμενον 
έκ συνεχομένων τετραγώνων έ- 
ρυθρών και λευκών, έντός τών 
οποίων έγγράφονται κατ’ έναλ- 
λαγήν και λοξώς τετράφυλλα καί 
κύκλοι, φέροντες πτηνά, δελφί
νος καί πολυχρώμους ρόδακας 
(είκ. 19 καί 20).

Τό σχέδιον τών πτηνών καί 
τών δελφίνων είναι ορθόν καί ή άπόδοσίς των γραμμική. Προς τούτο ό τεχνίτης

ΕΙκ. 18. Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου τοΰ νάρθηκος.
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χρησιμοποιεί λίαν έντέχνως ενδιαμέσους τών κυρίων χρωμάτων αποχρώσεις, 
ώστε ή μετάβασις διά την απόδοσή τών επί μέρους τού σόιματος να γίνεται 
μαλακή καί φυσιολογική. Διά τού τρόπου τούτου επιτυγχάνει καί την πλαστικό
τητα τών σωμάτων, τών οποίων τό περίγραμμα τονίζεται διά κυανού ανοικτού 
χρώματος.

Τό άνεπτυγμένον αίσθημα τού ψηφοθέτου διαπιστοΰται ακόμη καί εις την 
ακρίβειαν τής άποδόοεως τών δελφίνων, παρά την αρχαϊκήν καί διακοσμητικήν

Εικ. 19. Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου τοΰ νάρδ·ηκος.

αυτών μορφήν, καί εις τούς συνδυασμούς τών χρωμάτων τών ροδάκων, οϊτινες 
αποτελούνται εκ τής συνενώσεως δύο σταυρών Μάλτας, ενός ερυθρού καί ενός 
κυανού.

Αί ψηφίδες είναι διαφόρων μεγεθών, παρέχουσαι ούτω εις τον έμπειρον τε
χνίτην την ευχέρειαν τής ορθής άποδόσεως τού σχεδίου καί τής πλαστικότητος τών 
σωμάτων. Ή εργασία του ενθυμίζει τούς ψηφοθέτας τής 'Υστάτης Άρχαιότητος ή

°Υαλοστάσια η φεγγϊται καί ύαλου. Πολλά θραύσματα γύψινων φραγμά
των εύρέθησαν επί τού δαπέδου εις σημεία, όπου υπολογίζεται ότι ύπήρχον παρά
θυρα ή ανακουφιστικά τόξα.

1 Βλ. παραδείγματα έν doro i,evi, Antioch Mosaic Konstantinopels έν Alte und Neue Kunst (Wiener 
Pavements, Princeton - London - The Hague 1947, Kunstwissenschaftliche Blatter) 111,1954,41 κ.έξ., ένθα 
KURT weiTzmann, Das klassische Erbe in der Kunst καί πλούσια σχετική βιβλιογραφία.
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Έκ τών περισυλλεγέντων λειψάνων τών φεγγιτών δεν είναι δυνατόν να απο- 
κατασταθή ή γενική μορφή φεγγίτου. Παρα ταΰτα ή ανευρεσις αυτών μαρτυρεί 
έν σχέσει μεν προς τό σημεΐον τής εύρεσεως ότι και εις διαφραγματα ανακουφι
στικών τόξων έχρησιμοποιεΐτο ό γύψος, έν σχεσει δε προς την καθολου ύλην τών 
φεγγιτών ότι εις τούς μαρμάρινους, ξυλίνους καί μεταλλικούς φεγγιτας πρεπει να 
προστεθούν καί διά τήν πρώιμον χριστιανικήν εποχήν και οί γύψινοι1 (είκ. 21).

Όλως εξαιρετικήν σημασίαν, κατά τήν γνώμην μου, έχει ή ανευρεσις πολ
λών θραυσμάτων ύάλων ποικίλων κατά τον χρωματισμόν καί τό σχήμα. Η θέ-

ΕΙκ. 20. Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου τοΰ νάρθηκος έν μέρει καταστραφέντος διά τήν κατασκευήν τάφου.

σις επίσης εις ήν εύρέθησαν ταΰτα, όπως εις τό ημικύκλιον καί μεταξύ τών αν
τηρίδων τής κόγχης τοΰ ναού ή επί τοΰ κατωφλιού τής πυλίδος τής άνοιγομένης 
εις τό ΒΑ. τμήμα τοΰ βορείου τοίχου καί όδηγούσης εις τό δεύτερον πρόσκτισμα 2, 
δηλοΐ ότι αί ύαλοι αύται προέρχονται όχι μόνον έκ τών φραγμάτων τών παραθύρων αλλά

1 Ξυλίνους φεγγίτας μνημονεύει ό ΕΥΣΕΒΙΟΣ' περι
γραφών τήν βασιλικήν τής Τύρου λέγει περί τών παρα
θύρων αυτής: ανω&εν επί ταύταις (ταϊς στοαΐς=κλίτεσιν) 
άλ/.φ πλείονι φωτϊ διαφόρους τάς επί τον οικον είοβολας 
επενόει, ταϊς από ξύλου λεπτούργίαις και τον περί 
αυτάς κύαμον καταποικίλλων (ΕΥΣΕΒΙΟΥ, Έκκλ. 'Ιστο
ρία, εκδ. Ε. Schwartz, X 4,42). Μαρμάρινοι καί λίθι
νοι φεγγΐται διεσώθησαν πολλαχοΰ (η. holTzinger, 
Die altchristliche Architektur, 69 κ. έξ., Γ. καί Μ. ΣΩ

ΤΗΡΙΟΥ, Ή Βασιλική τοΰ 'Αγ. Δημητρίου, 183 είκ. 73. 
Δέν συμφωνώ μέ τούς συγγραφείς ώς πρός τήν χρονο- 
λόγησιν τοΰ φεγγίτου εις τόν 11ον αιώνα. Βλ. έπί τοΰ

θέματος καί η. g. franz, Die Stuckfenster im Qasr 
al-Hair al-Gharbi έν Wissenschaftliche Annalen V, 
1956,465 κ. έ. Τοΰ αύτοΰ, Transetmae als Fenster- 
verschluss, ihre Entwicklung von der friihchrist- 
lichen bis zur islamischen Zeit, Istanbuler Mittei- 
lungen VIII, 1958, 65 κ.έ.

2 Ή συνήθεια τής χρησιμοποιήσεως φεγγιτών ώς κα- 
θαρώς διακοσμητικών στοιχείων εντός τοΰ κτίσματος 
συνεχίζεται καί κατά τήν παλαιολόγειον εποχήν ώς δι- 
επιστώσαμεν εϊς τόν ναόν τής 'Αγ. Αικατερίνης Θεσσα
λονίκης (13ος αιών).
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και έκ τών διακοσμητικών φεγγιτών τών ανακουφιστικών τόξων τώνθυρών(είκ. 22).
Επίσης τά σχήματα αυτών, όπως εις την εικόνα 22 φαίνονται, επιβάλ

λουν νά συμπεράνωμεν ότι, εκτός 
τών γνωστών, έκ τών ευρημάτων 
τών άνασκαφών ή έκ τών έκφρά- 
σεων, φεγγιτών ή οϊτινες παρουσιά
ζουν διάφορα σχέδια ώς σταυρούς, 
ρόδακας, τεμνομένους κύκλους, φο
λίδας κλπ., ύπήρχον και άλλοι τι- 
νές, τών οποίων τά σχήματα και 
τά μικρά μεγέθη τών ύάλων, εξ 
ών άπετελοϋντο, δεν ήτο δυνατόν 
νά έφαρμοσθώσι καί νά συγκρα- 
τηθώσι διά τής χρησιμοποιήσεως 
ώς ύλης τών φραγμάτων μαρμά
ρου, ξύλου ή γύψου. Αί παρατηρή
σεις αύτα'ι δδηγοϋν εις την σκέ- 
•ψιν ότι τά έπι μέρους ΰάλινα τεμάχια συνεκρατοΰντο πιθανώς μεταξύ των διά λε

πτών μετάλλινων έλασμάτων ή στε
νών μολυβδίνων ταινιών κατά τον 
τρόπον τής τεχνικής τών μεταγε
νεστέρων vitraux 1 2.

Υπέρ τής ύποθέσεως αυτής 
συνηγορεί κα'ι ή ποικιλία τών χρω
ματισμών τών ύάλων. Διότι, έκτος 
τοϋ λευκού κα'ι τού ανοικτού έλαι- 
οπρασίνου, τά όποια είναι λίαν 
συνή&η, συνελέξαμεν καί ικανά τε
μάχια βαθέος κυανού, ανοικτού κυ
ανού καί ιώδους βαθέος. Ή χρω
ματική αυτή ποικιλία τών μικρών 
τούτων ύαλίνων τεμαχίων, έξ ών 
πολλά ακέραια, είναι, έν έπί πλέον 
τεκμήριον ότι εις τήν ήμετέραν 

βασιλικήν καί κατ’ έπέκτασιν καί εις τήν παλαιοχριστιανικήν έποχήν έγένετο 
χρήσις τής ώς άνω περιγραφείσης τεχνικής καθώς καί τών πολύχρωμων ύάλων3.

1 Βλ. σημ. 1 σ. 142.
2 Περί τοϋ χρόνου έμφανίσεως αυτών καθώς καί τής 

τεχνικής βλ. j. ι,. FISCHER, Handbuch der Glasmalerei,
1937. R. huch, Farbenfenster grosser Kathedralen, 
Leipzig 1937, 13. M. STETTtER, Old Stained Glass in 
Switzerland, Zurich 1953.

3 Σαφής μνεία περί πολυχρώμων ύάλων γίνεται διά 
πρώτην φοράν εις τήν περιγραφήν τής αψίδος τοΰ Λα- 
τερανοϋ εις τόν Βίον τοϋ Πάπα Λέοντος III (795-816) 
έν LIBER PONTIFICALIS (έκδ. L. Duchesne ΙΓ, 12 κ. έξ ), 
ένθα άναφέρεται ότι άπετελοϋντο ex vitro diversis colo- 

ribus. Καί ό ΠΡΟΥΔΕΝΤΙΟΣ εις τόν Περιστέφανον XII,
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Γλυπτικός διάκοσμος. Ό διατηρηθείς γλυπτικός διάκοσμος τής βασιλικής 
εις ποσότητα είναι πενιχρός. Καί τοΰτο α) διότι τό κτήριον κατεστράφη έκ πυρ- 
καϊάς καί πολλά γλυπτά άσβεστοποιήθησαν, όπως άπέδειξεν ή εΰρεσις τοιοΰτων 
τεμαχίων, β) διότι τά μη θιγέντα υπό τοϋ πυρός καί έναπομείναντα ακέραια τε
μάχια έχρησιμοποιήι'ίησαν καί εις μεταγενέστερα τής ήμετέρας βασιλικής χριστια
νικά κτίσματα τών Φιλίππων καί γ) τά ευρισκόμενα επί τής επιφάνειας τοΰ άρ-

ΚΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Γ
ΚΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Α ΚΙΩΜ ΤΥΠΟΥ Β

Βίκ. 24. Κίων μετά συμφυούς
Είκ. 23. Μορφαί κιόνων τής βασιλικής. προβόλου.

χαιολογικοϋ χώρου αρχαία παρελήφθησαν ώς οικοδομικόν υλικόν εις τον νέον οι
κισμόν τοϋ έπεκταθέντος εσχάτως παλαιού χωρίου.

Ούχ ήττον τά έναπομείναντα καί περισυλλεγέντα ώς καί τά κατά την άνα-

54 (miGNE, Ρ. L. 60, 567) όμιλών περί τών παραθύ
ρων τής βασιλικής τοϋ 'Αγ. Παύλου τής Ρώμης καί 
λόγων sic prata vernis ftoribus renident, αφήνει νά 
νοηθή δτι αί πολύχρωμοι ύαλοι άπέστιλβον, ελαμπον, 
Η. G. Franz, ε. ά. 74. "Οπως καί αν έχη τό πράγμα, αί μαρ- 
τυρίαι περί έγχρωμων ύαλων έκ τής ήμετέρας βασιλικής 
είναι αί πρώται χρονολογικώς καί αί αύθεντικώτεραι.

Έπί τή ευκαιρία επιθυμώ νά τονίσω δτι είναι 
έσφαλμένη ή γνώμη δτι ή χρήσις τής εγχρώμου ύαλου 
ήτο άγνωστος εις τάς ορθοδόξους εκκλησίας, προελ-

θοΰσα έκ μιμήσεως τουρκικών προτύπων, άτινα πάλιν 
είναι άπομιμήματα, έν τή άπλουστέρα μορφή, τών δυ
τικών vitraux (Βλ. Μ. ΚΑΛΛΙΓΑ, Ή Αισθητική τοΰ 
χώρου τής Ελληνικής ’Εκκλησίας εις τον Μεσαίωνα, 
Άθήναι 1946, 96 σημ. 1). Ώς άποδεικνύεται έκ τών 
πραγμάτων, ή χρήσις έγχρωμων καί ποικιλοχρώμων ύά- 
λων είς τούς χριστιανικούς λατρευτικούς οίκους τής ’Α
νατολής είναι άρχαιοτάτη.Έπί τοϋ θέματος τών έγχρώ- 
μων φεγγιτών είς τούς βυζαντινούς ναούς θά έπανέλ- 
θωμεν προσεχώς είς άλλην μελέτην.
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σκαφήν έλθόντα ε!ς φώς γλυπτά δεν είναι ευκαταφρόνητα ούτε εις αριθμόν ούτε 
εις είδος ούτε εις ποιότητα.

Κίονες, βάσεις, κιονόκρανα. Έκ τών κιόνων διεσώθησαν ικανοί είτε ακέ
ραιοι είτε τεμαχισμένοι. Ούτοι είναι μονόλιθοι έκ λευκοΰ μαρμάρου με έντονον
μείωσιν καί άπολήγουσιν ο a * ι < Ι/.ΛΜΛ<
, , , 1< ΚΐΟ|ΜΟι

εις την
Β/&ί'ί ΚΙΟΝΟί

ΤΎΡΟί ,,Α τV POS „ Β

λ -ίΛ
ΟΨΙ ί

ο
(-

ΤΟΜΗ Ο Φ I t

Q50

ΤΟΜΗ

1 Μ.

ανω και κάτω 
ακμήν εις δυο ή πλείο- 
νας ταινίας.

Τούς κίονας τής βα
σιλικής γενικώς δυνάμε- 
θα να διακρίνωμεν είς 
τρεις τύπους: Είς τον 
τύπον Α' (είκ. 23), είς 
τον όποιον ανήκουν οί 
τού γυναικωνίτου, οΐτι- 
νες έχουν ύψος 1.63 μ. 
καί διάμετρον κορυφής 
μεν 0.28 μ. βάσεως δε 
0.33 μ. Είς τον τύπον 
Β' (είκ. 23). Είς τού
τον ανήκουν οί κίονες 
τής κάτω κιονοστοιχίας, 
οί όποιοι έχουν ύψος 
2.34 μ., διάμετρον κορυ
φής 0.34 μ. καί διάμε
τρον βάσεως 0.38 μ. Ό 
τύπος Γ' (είκ. 24), αντι
προσωπεύεται ύφ’ ενός 
μοναδικού κίονος ύψους 
2.73 μ. καί διαμέτρου 
άνω μεν 0.38 μ. κάτω 
δέ 0.45 μ. Ό κίων ού- 
τος, εύρεθείς μετά τής 
βάσεως του κατά τον ΝΑ.
τοίχον τού ναού, φέρει είς ύψος 1.70 μ. τετράγωνον άνω καί κοιλούμενον κατά 
την στενήν αυτού πλευράν έμβολον εν είδει προβόλου, ύψους 0.30 μ. καί πλάτους 
0.22 μ. Τον προορισμόν τού κίονος τούτου δεν ήδυνήθην νά διακριβώσω.

Αί βάσεις τών κιόνων είναι άπλαΐ ίωνίζουσαι μετά συμφυούς τετραγώνου 
πλίνθου. ’Ελαφρά πλέον ένδειξις τών στοιχείων τής ιωνικής βάσεως διατηρείται. 
Τάς δύο σπείρας καί τήν σκοτίαν άντικατέστησεν απλή λοξότμητος ταινία (είκ. 25)

ΚΑΤοώIί
Είκ. 25. Βάσεις κιόνων τόπου Α καί Β.

19
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146 Στυλιανού Πελεκά νίδου ΑΕ 1955

αριστερά κατά τον τύπον τών βάσεων τής βασιλικής τού Άγ.’Ισιδώρου Χίου 1 καί 
τοϋ Ύψηλομετώπου Λέσβου1 2. Τό όλικόν ΰι|ιος τών βάσεων τούτων είναι 0.20 μ.

Παραλλαγήν τού ανωτέρω τύπου βάσεως αποτελεί ή έν εϊκόνι 25 δεξιά, ήτις είναι 
άπλουστέρα τής πρώτης, έλλειπούσης τής λοξοτμήτου άνω ταινίας.

Τρίτην τέλος ποικιλίαν παρουσιάζει ό έν είκόνι 26 τύπος βάσεως, δπου άφ’ 
ενός πολλαπλασιάζονται αί άνω λοξότμητοι ταινίαι άφ’ ετέρου καμπυλοΰται έν- 
τόνως ή κάτω σπείρα καί ή ύπ’ αύτήν ταινία.

Τα κιονόκρανα είναι ιωνικά μετ’ επιθήματος (είκ. 27). Καί άλλα μεν τού-

RAtit μιοΝο* 
ΓνΠοίΧ

ΚΑΤοψιί

Είκ. 26. Βάσεις κιόνων τόπου Γ.

των είναι τελείως άπλά, άλλα δε φέρουν επί τού έχίνου περιωρισμένον διάκοσμον, 
δστις περιορίζεται εις έν φόν μετά κελύφους εις τό μέσον καί εκατέρωθεν λιτά 
φυλλοειδή κοσμήματα ή ήμιανθέμια. Τά προσκέφαλα φέρουν σπανίως λογχοειδή 
φύλλα ώς άνθικόν διάκοσμον καί σπανιώτερον καί ζωστήρας. Τό συμφυές επί
θημα είναι ογκώδες, άποτόμως λοξόν, κοσμούμενον κατά κανόνα επί τής πρόσθιας 
στενής επιφάνειας αυτού δι’ αναγλύφου ανισοσκελούς σταυρού με διαπλατυνόμενα 
τά άκρα τών κεραιών. "Απαντα τά άνευρεθέντα κιονόκρανα είναι δμοια, τού 
διακόσμου αυτών διαφέροντος επί τό άπλούστερον ή τό συνθετώτερον3.

1 an. orlandos, Monuments byzantins de Chios, 
πίν. 2a.

2 AN. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Παλαιοχριστιανικοί βασιλικοί τής 

Λέσβου, ΑΔ 12, 1929, 10 κ.έξ.
3 Περί τών κιονόκρανων τούτων κατά τήν παλαιο

χριστιανικήν καί βυζαντινήν εποχήν βλ. R. kadTzsch, 

Kapitellstudien (Beitrage zu einer Geschichte des 
Spatantiken Kapitells in Osten von vierten bis ins 
siebente Jahrhundert) Berlin - Leipzig 1936,165 κ.έξ., 
ιδιαιτέρως 178. Ό Kautzsch τοποθετεί εις τόν 6ον αί-
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”Αμβων. Εις άπόστασιν 12.50 μ. από την χορδήν τής αιγίδος καί κατά τον 
άξονα τοΰ κεντρικού κλιτούς εύρέθη κατά χώραν (είκ. 2) τό ήμισυ τοΰ μαρμά
ρινου δαπέδου άμβωνος, άποτελουμένου έξ ελλειψοειδούς πλακάς, διαστ. 0.955 μ. 
χ2.10 μ., ήτις άπέληγε κατά τά προς άνατολάς και δυσμάς άκρα εις βραχέα ορ
θογώνια (είκ. 28 και 29) λ

Αί έλεύθεραι πλευραί τοΰ ελλειψοειδούς κέντρου τοΰ βάθρου κα'ι τών εύθυ- 
γράμμων ακραίων τμημάτων κοσμοΰνται διά κοίλων καί βαθειών γλυφών.

Εις τον άμβωνα ανήκουν καί τά κάτωθι γλυπτά τεμάχια, εύρεθέντα άπαντα 
περί την βάσιν αύτοΰ:

1) Θωράκιον (είκ. 30) γλυπτόν τραπεζιάσχημον, άποκεκρουμένον, μετά πλατέος

Είκ. 27. Κιονόκρανα τής μεγάλης κιονοστοιχίας κα'ι κοσμήτης.

πλαισίου, συμψυοΰς ήμικιονίσκου εις την κάθετον αύτοΰ πλευράν καί ομολόγων

ώνα τά κιονόκρανα, τά έχοντα όμοίαν πρός τά ήμέτερα 
μορφήν χωρίς, έχω τήν γνώμην, νά λαμβάνη ύπ’ όψιν 
ότι πολλά ιωνικά μετ’επιθήματος κιονόκρανα, χρησιμο
ποιούμενα κατά τον δον ή τόν 6ον αιώνα, προέρχον
ται έκ παλαιοτέρων κτισμάτων. Οΰτω, ούτε αύτά ώς χρο
νολογικά κριτήρια τοΰ κτηρίου, είς τό όποιον εΰρίσκον- 
ται, δύνανται νά χρησιμεύσουν, ούτε τό κτήριον, έάν 
είναι σταθερώς χρονολογημένοι’, διά τήν χρονολόγησιν 
αυτών.

1 Είς τάς παλαιοχριστιανικός βασιλικός ό άμβων 
σπανίως τοποθετείται είς τόν άξονα τοΰ κλιτούς. Σχε
τικά παραδείγματα έν Έλλάδι έχομεν ελάχιστα: Βασι
λική Μαστιχάρη έν Κω (ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Ξυλόστεγος 
Βασιλική II, 542 είκ. 506), Ναός Άγ. Τίτου τής Γορ-

τύνης (ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΕΕΒΣ 3, 1926, 307 είκ. 4) 
καί τήν βυζαντινήν βασιλικήν τής Καλαμπάκας (Γ. ΣΩ
ΤΗΡΙΟΥ, ΕΕΒΣ 6, 1929, 295 είκ. 4). ’Εκτός τής Ελ
λάδος είς τά Μύρα τής Λυκίας (η. rott, Kleinasiati- 
sche Denkmaler, 329 είκ. 123, 331 είκ. 124), εις τό 
Djanavar Tepe παρά τήν Βάρναν (ν. ivanova, Ann. 
du Musee National de Sofia, 1922-1925, 461). Περί 
τής όμοιας πρός τήν τοΰ ήμετέρου μορφής αμβώνων 
καί τής θέσεως αυτών πβλ. r. eemereE, έ. ά. 359 
κ.έξ., Α. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, ε.ά. 538 κ.έξ. Τύπους αμβώνων βλ. 
καί έν f.van der MEER-CHR. mohrmann, Atlas of the 
Early Christian World, Eondon-Edinburgh 1958, 137 
άρ. 437 - 442.
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βαθειών]|γλυφών, περικλειουσών έσχηματοποιημένον δένδρον και υπό την σκιάν αύ-

AtPTQMCpciAi
ΚΥΜΑΤΙΟΥ

0 0,50 1 Μ)---- ----- ·---- 1---- 1---- 1------------------------ *

Είκ. 28. Κάτοψις της βάσεως τοϋ άμβωνος καί λεπτομέρεια τοϋ κυματίου αυτής.

τοΰ αμνόν, ό όποιος στρέφει την κεφαλήν προς την αντίθετον τοϋ σώματος φο
ράν. Τον λαιμόν αύτοΰ περιβάλλει 
στενή ταινία, εξ ής κρέμαται ανι
σοσκελής μικρός σταυρός λ

2) Τμήμα παρομοίου προς τό 
ϋπ’ άριθ. 1 θωράκιον μετά πλαι
σίου και συμφυοϋς ήμικίονος (είκ. 31 
άνω αριστερά).

I 3) Τμήμα όμοιου θωρακίου 
(είκ. 31 κάτω).

4) Τμήμα όμοιου θωρακίου 
(είκ. 32).

5) Τμήμα θωρακίου, φέροντος 
ως κόσμημα μέρος βοστρυχωτής δο-

Είκ. 29 Τμήμα τής βάσεως τοϋ άμβωνος, & & - όμο(ας πρός τήν τσ0 πρώ-
ως απεκαλυφίτη κατα χωράν. ν k Ν r

του (είκ. 31 άνω δεξιά).
6) Μικρόν καμπυλόγραμμον τεμάχιον θωρακίου μετά γλυπτών πλαισίων, φέ- 1

1 "Οτι πρόκειται ένταϋθα περί αλληγορίας τοϋ λία. Ή ήμετέρα παράστασις είναι ίσως ή αρχαιότερα 
Άμνοϋ-Χριστοϋ δέν υπάρχει, νομίζω, ούδεμία άμφιβο- αλληγορία τοϋ Άμνοΰ - Χρισιοϋ υπό τήν άπλουστέραν
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ρον εις το μέσον άνάγλυψον δίσκον, έψ’ ού, ΰποθέτομεν, υπήρχε σταυρός κατά 
τό παράδειγμα όμοιων θωρακίων1, ιδίως επί αμβώνων τής Αχειροποιήτου2 και 
τοϋ ’Οκταγώνου3 εν Θεσσαλονίκη, όπου ό σταυρός αντί εις κύκλον έγγράψεται 
εις ρόμβον.

Έκ τών περιγραφέντων τεσσάρων μαρμάρινων τεμαχίων, ώς καί τής βάσεως, 
ή τις εις την εικόνα 28 δίδεται 
κατά τό ήμισυ συμπεπληρωμένη, 
εξάγεται ότι πρόκειται περί άμβω- 
νος μετά διπλής κλίμακος, ξύλινης 
ίσως, άφοΰ ούδεμία ένδειξις υπάρ
χει μαρμάρινων ή κτιστών βαθμι
δών επί τής κατά την προέκτασιν 
τών στενών άκρων βάσεως.

Έκ τής συγγένειας τοϋ σχή
ματος τών ανώτεροι θτορακίων προς 
τά θωράκια τοϋ άμβωνος τής βα
σιλικής τοϋ 'Αγ. Κηρϋκου τής Δή
λου 4 καί τής διαπιστώσεως ότι τά 
άνω οριζόντια μέρη τών ήμικιονί- 
σκων δεν είναι λελεασμένα άλλ’ 
άδρώς είργασμένα, όπερ σημαίνει 
ότι δεν ήσαν εμφανή άλλ’ έστε- 
ρεοϋντο επ’ αύτών τά ορθογώνια 
ακραία τμήματα τής άνευρεθεί- 
σης κολοβωμένης βάσεως, εικάζω 
ότι ό ήμέτερος άμβων ήτο περί
που όμοιος προς τον προμνημονευ- 
θέντα άμβωνα τής Δήλου ώς καί 
τής βασιλικής Λάρδου εν Ρόδ'ω 5.

Είκ. 30. Θωράκων τοϋ άμβωνος μετά συμψυοΰς κιονίσκου

"Ετερα γλυπτά. 1) Θωρά- κα1 πα(,αστ“'7εο,ς "™^οφό0ου άμνοΰ.

κιον (1.15 μ. x 0.89 μ. χ 1.06 μ.)
(είκ. 33) ορθογώνιον έκ λευκοϋ μαρμάρου άποκεκρουμένον δεξιά, έ'χον, μετά τό

μορφήν. Μετ’αυτήν εμφανίζονται αί μετ’ αμνών άλλη- 
γορικαί παραστάσεις τής Ραβέννης. Χρονολογικώς αί 
πρώται εμφανίσεις τοΰ θέματος τοποθετούνται εις τόν 
4ον αιώνα. Περί τής γενέσεως, έξελίξεως καί διαμορ- 
φώσεως τής παραστάσεως βλ. τήν βασικήν είσέτι με
λέτην τοΰ ER. GERKE, Der Ursprung der Lammer- 
allegorien in der altchristlichen Plastik έν ZNW 
XXXIII, 1934, 160 κ. εξ., 169 κ. εξ.

1 ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Αί Παλαιοχριστιανικοί βασιλικοί 
τής Λέσβου, ΑΔ 12, 1929, 32 είκ. 33, 51 είκ. 56 καί

πλεΐστα άλλα όμοια.
2 ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Ξυλόστεγος Βασιλική, II, 545 

είκ. 510.
3 X. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ, Τό’Οκτάγωνον τής Θεσσαλονίκης, 

ΠΑΕ 1950, 313 κ. έξ. είκ. 11, 13.
4 an. OREANDOS, Delos chretienne, BCH EX, 1936, 

81, είκ. 11-12. Τοΰαύτοΰ, Ξυλόστεγος βασιλική, II, 
555 είκ 52, ένθα καί άλλα συναφή παραδείγματα.

5 ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Παλαιοχριστιανικά λείψανα τής 
Ρόδου, ΑΒΜΕ 6, 1948, 28 είκ. 24.
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πλατύ πλαίσιον, έτέρας δύο παραλλήλους γλυφός. Είς τό μέσον φέρει έγγεγραμ- 
μένον έν κύκλω μονογράφημα τοϋ Χριστού. Είς τάς βάσεις τού κύκλου σχηματί
ζεται έ'τερος μικρός κύκλος έν εϊδει κόμβου, έξ ού έκφεύγει συμμετρικώς διπλούς 
έλικοειδής βλαστός άπολήγων είς κισσόφυλλον, είς την κορυφήν τού οποίου έπι- 
κάθηται ανισοσκελής σταυρός με διαπλατυνόμενα τα άκρα των κεραιών *.

2) Όμοιον θωράκιον (1.33 μ. x 0.94 μ. χ 0.07 μ.) έκ μαρμάρου τής Δράμας άπο- 
κεκρουμένον κατά τήν άριστεράν άνω γωνίαν καί κατά μήκος τής αυτής πλευράς.

3) Τμήμα θωρακίου έ'χον είς τό κέντρον μονογράφημα τού Χριστού, εκατέ
ρωθεν δε σταυρόν μέ διαπλατυνομέ- 
νας είς τήν άπόληξιν τάς κεραίας.

4) Τμήμα θτορακίου μετά σταυ
ρού καί έλικοειδούς βλαστού.

5) Τεμάχια θωρακίων μετ’ εγ
γεγραμμένων έν κύκλω σταυρών 
(είκ. 32 άνω).

6) Τεμάχια πεσσίσκων (είκ. 32 
κάτω).

7) Τεμάχια έπιστέψεως θωρα
κίων, προερχομένων ίσως έκ τού φρά
γματος τού πρεσβυτερίου, μετά σπει- 
ρομαιάνδρου κοσμούμενου είς τά σχη- 
ματιζόμενα τετράγωνα δι’ άνθέων καί 
οπωρών εναλλάξ (είκ. 34).

8) Τμήμα υπερθύρου μετά γλυ
φών καί ανισοσκελούς σταυρού είς τό 
μέσον (είκ. 27).

9) Τμήματα βάσεων τής σολέας, φερουσών είς τό μέσον καί κατά μήκος έγκο- 
πήν 0.10 μ. προς υποδοχήν τών θωρακίων καί κατά διαστήματα τετραγώνους ύπο- 
δοχάς πεσσίσκων (είκ. 35).

Τάφοι. Υπό τό δάπεδον τής βασιλικής καί κυρίως είς τά κλίτη, τον νάρ
θηκα καί τά προσκτίσματα αυτής εύρέιθησαν πολλοί τάφοι, έκ τών οποίων οί 
σπουδαιότεροι σημειούνται είς τήν κάτοψιν.

Τούς τάφους τούτους διακρίνομεν είς δύο ομάδας:
1) Τούς καμαρωτούς καί
2) Τούς απλούς κιβωτιοσχήμους. 1

1 Δι’ δμοια θωράκια βλ. ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, Παλαιοχρι- στιανική βασιλική Μυτιλήνης, ΑΔ 13, 1930-1931,13 
στιανικαί βασιλικαί τής Λέσβου, ΑΔ 12, 1929, 20 είκ. είκ. 7.
20, 32 είκ. 32, 46 είκ. 48, Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΝ, Πρωτοχρι-
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ΚΑΜΑΡΩΤΟΙ ΤΑΦΟΙ

Εις την πρώτην ομάδα αυτήν ανήκουν πέντε τάφοι, χαρακτηριζόμενοι έν τη 
παρατεθειμένη κατόψει τής βασιλικής διά των γραμμάτων A, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ.

Τάφος Α. Ό τάφος Α (είκ. 2, 36 και 37) εύρίσκεται κατά τό ανατολικόν 
[τμήμα τοϋ βορείου κλιτούς, 0.50 μ. κάτωθεν τοϋ δαπέδου τοϋ ναοΰ. Είναι ορ
θογώνιον κτίσμα, διαστ. 2.20 μ. x 1.65 μ., στεγαζόμενον δι’ ήμικυλινδρικής καμά
ρας εκ πλίνθων καί κορασανίου.

Ή προσπέλασις προς τον τάφον επιτυγχάνεται διά στενής διόδου 0.75 μ.

El·/.. 32. Τμήματα θωρακίων τής βασιλικής καί τοΰ άμβωνος, πεσσίσκοι καί βάσεις τραπεζών.

μετά δύο βαθμιδών, άξονικώς προς τον τάφον τοποθετημένων, αί όποϊαι οδη
γούν εις θυρίδα, fjτις, περιβα?Αομένη διά μαρμάρινων λαξευτών θυρωμάτων, εύ- 
ρέθη ερμητικώς κλειστή διά καλώς προσηρμοσμένης καθέτου πλακός, φεροΰσης εις 
τό μέσον σιδηροϋν κρίκον λ Ή θυρίς αυτή, διαστ. 0.53 μ. x 0.73 μ., εύρίσκεται εις 
ύψος άπό τοϋ δαπέδου τοϋ τάφου 0.80 μ., τής καθόδου εις αυτόν διευκολυνόμενης 
διά λίθου, προεξέχοντος έκ τοϋ τοίχου έν εϊδει αναβαθμού καί εις ύψος 0.40 μ. 
άπό τοϋ πυθμένος.

Ό σκελετός τού νεκρού εύρέθη διαλελυμένος. Έρευνηθέντος τοϋ ελάχιστου 
έν τώ τάφω χώματος παρετηρήθη μικρός αριθμός λεπτότατων χρυσών ελασμάτων, 
προερχομένων, κατά πάσαν πιθανότητα, έκ τών αμφίων τοϋ νεκροΰ. Ή στενή

1 Ή ιδία κάθετος πλαζ πρό τής θυρίδος τάφου πι- gen in Salona III, 7 είκ. 6), δπου επί τής πλακός ίιπάρ- 
σιοποιεΐται έν Κορίνθφ (Ο. BRONEER, AJA XXXIX, χει και ό σίδηρους κρίκος. Πβλ. καί Δ. ΠΑΛΛΑΝ, έ. ά. 
1935, 55 είκ. 2), έν Marusinac (Σάλωνος) (Forschun- 847 κ. έξ.
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ΕΙκ. 33. Θιοράκιον άνευρεθέν εις τόν νάρθηκαϊ[τής βασιλικής.

δίοδος προσπελάσεως έκαλύπτετο επίσης δι’ οριζόντιας πλακάς, ύπεράνω τής οποίας,
ώς καί καθ’ δλον τό μήκος 
τοΰ υπογείου κτίσματος, υ
πήρχε στρώμα χώματος πά
χους 0.30 μ.

’Επί τοΰ δαπέδου τοΰ 
ναοΰ καί άνωθεν τοΰ οριζον
τίου κλείστρου τής διόδου εύ- 
ρέθησαν κατά χώραν |τεμάχια 
τής ενεπίγραφου έπιταφίας 
πλακάς, ήτις συνεπληρώθη αρ
γότερου, άποκαλυφθέντων έν 
τή προόδφ τής άνασκαφής καί 
των υπολοίπων θραυσμάτων. 
Επιγραφή 1.

Τάφος Β. Κατά την
ΝΑ. γωνίαν τοΰ νοτίου κλιτούς καί εις θέσιν παράλληλον προς τόν τάφον Α εύ- 
ρέθη ό τάφος Β (είκ. 2,
38 καί 39). ’Επί τοΰ δα
πέδου τής βασιλικής ά- 
πεκαλΰφθη πλάξ ενεπί
γραφος άναφέρουσα τά 
ονόματα καί τό λειτοτ'ιρ- 
γημα των νεκρών. Είς 
βάθος 0.40 μ. απ’ αυτής 
καί κεκαλυμμέναι διά χώ
ματος ήλθον είς φώς έ- 
τεραι μαρμάριναι πλάκες, 
αϊτινες έ'φρασσον τό πα
ραλληλόγραμμον κτιστόν 
άνοιγμα καί προεξετεί- 
νοντο καθ’ δλον τό μή
κος τής καμάρας τοΰ τά
φου1. ’Έχει οΰτος την αυ
τήν ώς καί ό τάφος A 
διαμόρφωσιν πλήν τών 
βαθμιδών είς τόν διά
δρομον προσπελάσεως καί 
τών θυρωμάτων είς τήν θυρίδα εισόδου, ήτις ήτο πεφραγμένη δι’ απλής πλακός

Εικ. 34. Πλαίσια θωρακίων άνηκόντων πιθανώς είς τόν άμβωνα.

1 Βλ. καί τούς τάφους είς Σάλωνα (Ε. dyggve-J. brondsTEd, Recherches a Salone I, 1928 135 κ εξ. 
είκ. 130- 131.
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κα'ι κορασανίου. Αί διαστάσεις τοΰ κυρίως τάφου είναι 2.65 μ. χ 1.90 μ. χ 1.84 μ.
Έσωτερικώς κοσμείται κατά τάς τρεις πλευράς καί την καμάραν διά τοιχο

γραφιών κατά την έξης διάταξιν: Αί γωνίαι καθώς καί ή καμάρα τοΰ κτίσματος 
τονίζονται δύ έρυθράς παρυφής. Εις τό κέντρον καί εις ύψος 0.70 μ. άπό τοΰ 
δαπέδου είκονίζεται κύκλος πλατύς 1.95 μ. εκ πυκνών καί ποικιλόχρωμων φύλλων 
μετά λεπτού έκ πρασίνου περί τά άκρα ανθεμίου (είκ. 40). Ό στέφανος ούτος 
εις τέσσαρα σημεία, άνταποκρινόμενα προς τάς κεραίας τοΰ εγγεγραμμένου έν 
αύτώ σταυροΰ, διακόπτεται ύπδ ακανόνιστου άνοικτοφαίου παραλληλογράμμου, φέ- 
ροντος χιαστόν κόσμημα. Έτέρα ομόκεντρος κυανή ταινία περιβάλλει τον έν τώ 
έμβαδώ ανισοσκελή καί διά μαργαριτών καί πολυτίμων λίθων κοσμούμενον σταυ
ρόν, τοΰ οποίου αί κε- 
ραΐαι διαπλατΰνονται 
κατά τάς απολήξεις. Εις 
τό κέντρον τοΰ σταυ
ροΰ εντός τετραγώνου 
υπάρχει κόσμημα έ'χον 
μορφήν άγκυρας έκ λευ- 
κοΰ χρώματος. "Ομοιαι

αί τής καμάρας διακο
σμήσεις με έλαχίστας 
παραλλαγάς εις την ποί- 
κιλσιν τοΰ σταυροΰ, ή τις 
περιορίζεται εις μαργα
ρίτας (είκ. 41, 42). Μό
νον ό σταυρός τής καμάρας είναι αδιακόσμητος λευκός 1 (είκ. 43).

’Εκτός τών δύο σκελετών τών νεκρών ούδέν έτερον εύρέθη έντός τοΰ τά
φου. Νομίσματά τινα περισυνελέγησαν έκ τοΰ μεταξύ τής έπιτυμβίου καί τών κα- 
λυπτουσών τον τάφον πλακών στρώματος χώματος, άτινα ανήκουν εις την έπο- 
χήν τοΰ Κωνσταντίου (337 - 361) 2. Επιγραφή 2.

Τάφος Γ. Ό τάφος ούτος εύρίσκεται εις τον άξονα ακριβώς τοΰ κεντρι
κού κλιτούς τής βασιλικής καί είς άπόστασιν 7.00 μ. άπό τής χορδής τής κόγχης 
(είκ. 2, 44 - 46).

Προς τούς δύο προηγουμένους ομοιάζει ώς προς τήν έπικάλυψιν καί τον διά-

περίπου είναι καί αί τών 
μακρών πλευρών ώς καί

1 “Ομοιοι σταυροί άπεκαλύφθησαν καί είς τούς πα
λαιοχριστιανικούς τάφους τής Θεσσαλονίκης (Α. ΞΥΓΓΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ, ΑΔ 6, 1924 - 1925, παράρτημα 1922- 1925, 6 
είκ. 6 S. pelEkanidis, Archaeology II, 1949, Μάρτιος, 
49). Διά συγγενών πρός τούς ήμετέρους στεφάνων κο
σμείται καί τάφος είς Σάλωνα (Ε. dyGGve-J. brondsted, 
ε. ά· 136, 137 είκ. 127-129, Ε. dyggve-E. Egger, ε. ά. 
14 είκ. 21). Τήν σημασίαν τών διά σταυρών καί άλλων

συμβόλων διακοσμήσεων τών τάφων ιδιαιτέρως έπρόσε- 
ξεν ό A. grabar έν Martyrium II, 297 κ. έξ. καί ό 

Δ. ΠΑΛΛΑΣ έν ΑΕ 1950- 1951, 167.
2 S. Sabatier, Monnaies byzantines, Paris - London 

1862, 63. Δέν ήδυνήθην νά χρησιμοποιήσω ώς μή ύπαρ
χον έν Θεσσαλονίκη τό γνωστόν βιβλίον τοΰ J. MAU
RICE, Numismatique constantinienne, Paris I (1908), 
II (1911), III (1912).

4
A·

20
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δρομον άνευ αναβαθμών προσπελάσεως. Καί αύτοΰ ή είσοδος ήτο πεφραγμένη 
διά μαρμάρινης πλακάς, χρησιμοποιηθείσης ενταύθα τό δεύτερον. Διαφέρει αυτών 
κατά τάς διαστάσεις, αί όποΐαι είναι 2.50 μ. χ 1.46 μ. χ 1.75 μ. καί την μορφήν, 
διότι εις την δυτικήν στενήν πλευράν εντός τοΰ πάχους τοΰ τοίχου σχηματίζονται 
δύο κόγχαι, τών οποίων ό προορισμός είναι δύσκολον νά διευκρινηθή λ Ό πυ- 
θμήν τοΰ τάφου τούτου, άποτελούμενος εκ μεγάλων οπτών πλίνθων, είναι κάτω
θεν και είς βάθος 0.30 μ. κενός, έχων εις τό μέσον έπίμηκες άνοιγμα μήκ. 0.37μ. 
καί πλ. 0.05 μ.1 2. Έκτος τούτου φέρει είς μικράς άπ’ άλλήλων αποστάσεις κυκλι
κός εκβαθύνσεις, διατρυπωμένας υπό τεσσάρων, ώς επί τό πλεϊστον, οπών σταυ-

Είκ. 36. ’Ανατολική δψις τάφου Α.

#
ροειδώς τοποθετημένων3. Τό έπίμηκες άνοιγμα ώς καί αί εν έκβαθύνσει όπαί 
έχρησίμευον ενταύθα διά τήν εκροήν τών ύδάτων εκ τού τάφου καί όχι τών διη- 
θουμένων έκ τών πτωμάτων υγρών. Διότι ό τάφος Γ, ώς εκ τών εν αύτώ πολ
λών σκελετών — έμετρήθησαν δέκα καί οκτώ κρανία σεσωρευμένα παρά τάς δύο 
κόγχας — έχρησιμοποιεΐτο μάλλον ώς όστεοφυλάκιον τών εν τή υπηρεσία τής βα-

1 Πρβ. Recherches a Salone I, 136, ένθα άναφέρονται 
παραδείγματα διπλών, δπως χαρακτηρίζονται, τάφων.

2 Τό έπίμηκες άνοιγμα συναντάται καί είς τόν κοι
νόν διάδρομον τής συστάδος καμαρωτών τάφων τοϋ
Marusinac. Οί δρόμοι καί οί διάδρομοι ενταύθα έκα- 
λύπτοντο δι’ οριζοντίων πλακών, έκ τών αρμών έπα- 
φής τών όποιων διεισέδυε τό ύδωρ (Forschungen in 
Salona III, 7 κ. έξ. εϊκ. 8 - 9). Τό ίδιον άνοιγμα διε- 
πιστώθη καί είς τήν κρύπτην τοΰ Μαυσσωλλείου τοΰ 
Διοκλητιανοϋ είς τό Σπαλατον (G. niemann, Der Pa-

last Diocletianns, 97 εϊκ. 78).
3 Τοιαύτας όπάς, άνευ έπιμήκους έγκοπής τοΰ πυ- 

θμένος, φέρουν πολλοί τάφοι, βλ. Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΝ, έ.ά. 
66, ένθα ούτος παρατηρεί ότι έκτος τών οπών «αί πλά
κες αί άποτελοΰσαι τόν πυθμένα τοΰ τάφου, δέν είναι 
τοποθετημένοι έπί τοΰ έδάφους, άλλα μεταξύ τούτου 
καί τών πλακών αφήνεται μικρός χώρος» ώς καί είς 
τόν ήμέτερον. Άλλα παραδείγματα οπών πυθμένων τά
φων βλ. παρά Α. ΠΑΛΛΑ, έ. ά. 164 σημ. 2. Πβλ. καί 
Α. ΟΡΛΑΝΔΟΝ έν ΑΒΜΕ τ. 2, σ. 216.
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ΤΟΜΗ ΕΝ KATOVEI

ΛΕΓΤΤΟΜΕΡΕΙΑΙ 
ΤΑΦΟΥ A

ΤΟΜΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ

Είκ. 37. Κάτοψις, τομή κατά μήκος καί τομή κατά πλάτος τάφου Α.

ΛΕΤ7ΤΟΜΕΡΕΙΑΙ 
ΤΑΦΟΥ Β

\

ΤΟΜΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΜ

Εϊκ. 38. Κάτοψις, τομή κατά μήκος καί τομή κατά πλάτος τάφου Β.
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σιλικής έκδημοΰνχων πρός Κύριον κληρικών. Βεβαίως παλαιά καί συνήθης είναι 
ή χρήσις ενός τάφου διά πολλάς και συνεχείς ταψάς μελών τής αυτής οικογέ
νειας1 ή τής αυτής αδελφότητος1 2. Άλλ’ ενταύθα, εντός τοΰ ναοΰ καί μάλιστα εις 
κατ’εξοχήν επίσημον σημεΐον τής βασιλικής—μεταξύ τοΰ διαφράγματος τοΰ ίεροϋ 
Βήματος καί τοΰ άμβωνος — νομίζω δτι είναι άπίθανον δτι έγίνοντο συνεχείς τα- 
φαί τών μελών έστω τοΰ πρεσβυτερίου τοΰ ναοΰ ή άλλης τινός ίεράς κοινότητος.

Τάφος Δ. Εύρίσκεται εις τό δεξιόν μετακιόνιον τοΰ τριβήλου, καλυπτόμενος 
κατά μέγα μέρος υπό επιτύμβιου ένεπιγράφου πλακός. Διά την κατασκευήν τοΰ τά
φου τούτου άφηρέθη μέρος τοΰ ψηφιδωτού δαπέδου τοΰ νάρθηκος.

Κατά την μορφήν είναι δμοιος πρός τους τάφους Α καί Β, μετά εξωτερικού

Εικ. 39. ’Ανατολική οψις μετά δρόμου τάφου Β.

στενού δρόμου, πλάτους 0.70 μ., άνευ βαθμιδών. Αί διαστάσεις τοΰ νεκρικού θαλάμου 
είναι 2.39 μ. x 1.10 μ. χ 1.27 μ. Κατά τήν δυτικήν στενήν πλευράν περιορίζεται τό 
πλάτος εις 0.88 μ. ένεκα τών εις τάς έναντι άλλήλων γωνίας σχηματιζομένων παραστά- 
δων, διαστ. 0.11 μ. x 0.27 μ. Αί μεταξύ τούτων πλίνθιναι πλάκες είναι επικλινείς 
πρός άνατολάς, σχηματίζουσαι κεφαλάριον.

Ό πυθμήν τοΰ τάφου τούτου, άποτελούμενος έξ οπτών πλίνθων, συγγενεύει 
πρός τύν τοΰ τάφου Γ, ήτοι φέρει κατά τον άξονα έπίμηκες άνοιγμα, εκατέρωθεν 
δε αύτοΰ καί εις άπόστασιν 1.26 μ. άπό τοΰ δυτικού στενού τοίχου άνά μίαν κυ
κλικήν έκβάθυνσιν, ήτις διατρυπάται υπό έξ οπών.

Οί πλάγιοι κάθετοι τοίχοι επικαλύπτονται δι’ επιμελούς όρθομαρμαρώσεως3.

1 Hesperia, Suppl. V, 1941, 9 κ.έξ.,ΑΝΤ. ΚΕΡΑΜΟ- 

ΠΟΥΛΛΟΣ, Θηβαϊκά (ΑΔ 1917) 235. Δ. ΠΑΛΛΑΣ, ε. ά.
2 Δ. ΠΑΛΛΑΣ, ε. ά. 164 κ.εξ , όπου καί ή σχετική βι

βλιογραφία.

3 ’Ορθομαρμαρώσεις διεπιστώθησαν καί είς άπλου- 
στέρους έν Θεσσαλονίκη ρωμαϊκούς τάφους (X. ΜΑΚΑ
ΡΟΝΑΣ, Άνασκαφή νεκροπόλεως Θεσσαλονίκης, ΠΑΕ 
1949, 149).
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Αί διαστάσεις των μαρμάρινων πλακών κυμαίνονται μεταξύ 0.65 μ.-0.70 μ. ύψ. 
καί 0.22 μ.-0.25 μ. πλ.

Έκτος τοΰ σκελετού τού νεκρού, τού οποίου αρκετά τμήματα μετετοπίσθησαν

Είκ. 40. Γραπτός διάκοσμος τάφου Β (βόρ. τοίχος). Είκ. 41. Γραπτός διάκοσμος τάφου Β_(νότ. τοίχος).

Είκ. 42. Γραπτός διάκοσμος τάφου Β (δυτ. τοίχος). Είκ. 43. Γραπτός διάκοσμος τάφου Β (καμάρα).

υπό τών τρωκτικών, ούδέν κτέρισμα εύρέθη εντός τού τάφου. Επιγραφή 5.
Τάφος Ε. Κειται εις τό μέσον τού ΝΔ. προσκτίσματος και 0.57 μ. κάτωθεν 

τού διά πλίνθων έστρωμένου δαπέδου τοΰ διαμερίσματος. Είναι όμοιος προς τούς 
ανωτέρω περιγραφέντας τάφους μετά διαδρόμου, ό'όποιος διά τριών βαθμιδών καί
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ΤΑΦΟ* Γ
I------------- ------ .------4----- 1-------------------------------- 1-------------------------------- 1
0 1.00 200 3 Μ.

ΚΑΤΟΦΙί

Είκ. 44. Κάτοψις καί τομή κατά μήκος τάφου Γ.
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διά μικράς θυρίδος οδηγεί είς τον καμαρωτόν νεκρικόν θάλαμον διαστάσεων 
2.38 μ. χ 1.86 μ. x 1.89 μ. Και τοΰ τάφου τούτου το δάπεδυν καλύπτεται διά πλιν- 
θίνων τετραγώνων πλακών (0.30 μ. χ 0.30 μ. χ 0.04 μ.). Έξ ελάχιστων λειψάνων τοι
χογραφιών, παρατηρηθεισών κατά την βάσιν καί τάς γωνίας τών μακρών τοίχων, 
τεκμαίρεται δτι όλος ό τάφος ήτό ποτέ κεκοσμημένος διά γραπτού διακόσμου.

Έκτος τοΰ διαλελυμένου σκελετού τού νεκρού ούδέν άξιόλογον εΰρέθη, εΐμή 
είς τάς γωνίας αυτού άναμεμιγμένα μετά τών χωμάτων λίαν λεπτά ελάσματα χαλκού

και βελονοειδή υπολείμματα χρυσού, τούθ’δπερ δη- 
λοΐ δτι ό νεκρός έφερε χρυσοΰφαντον ένδυμα.

ΤΟΜΗ tfKAPiiA

Είκ. 46. Δυτική στενή πλευρά μετά τών κογχών τάφου Γ.

Ό τάφος οΰτος μετά τού ΰπεράνω αύτού κτίσματος δύναται νά χαρακτηρισθή 
ώς διώροφος 1.

Τάφος Ζ. Είς την πλαγίαν ΝΔ. είσοδον τοΰ νάρθηκος. Καμαρωτός άνευ δρό
μου. Πλάτ. θαλάμου 2.14 μ., μήκ. 2.20 μ., ΰψ. μέχρι τής κλειδός τής καμάρας 1.93 μ.

Εντός τού θαλάμου, προς τον όποιον οδηγεί θυρίς ανοίγματος 0.79 μ. χ 0.75 μ., 
υπάρχει κατά τό μέσον μαρμάρινη σαρκοφάγος άνευ καλύμματος διαστάσεων 
2.07 μ. χ 0.95 μ., άπέχουσα εκ μεν τών μακρών πλευρών τού θαλάμου 0.63 μ. έκ 
δε τών στενών: τής δυτικής 0.05 μ. καί τής ανατολικής 0.10 μ.

Έπί τής δεξιάς μακράς πλευράς τής σαρκοφάγου αί ελλιπείς χρονο?ιθγικαί έν- 
δείξεις an[nos] LIX.

1 Δ. ΠΑΛΛΑΣ, Σαλαμινιακά, ΑΕ 1950-1951, 177 κ.έξ. τον ό τάφος ουτος νά χαρακτηρισθβ ώς μαρτύριον. 
a. grabar, Martyrium, 94, κ.έξ., χωρίς νά είναι δυνα-
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Πλήν τοΰ σκελετού, έν μέρει διαλελυμένου, καί ένίων οστών έν τρίμμασι ευ
ρισκομένων, οΰδέν κτέρισμα.

Ή σαρκοφάγος πιθανώτατα ένταΰθα είς δευτέραν χρήσιν.
Ή ιδιομορφία τοΰ τάφου τούτου, ή έν τφ καμαρωτω δήλον δτι θαλάμω ΰπαρ-

ΕΙκ. 47. Λάρναξ τάφου Η.

ξις σαρκοφάγου, είναι, εξ δσων τουλάχιστον έχω ύπ’ δψει μου, μοναδική. Οΰδαμοϋ 
άλλου διεπίστωσα ούδ’ εύρον παράδειγμα. Εικάζω μόνον δτι παρεμφερή ταφήν δη-

Είκ. 48. Τάφος Η.

λοΐ ή εκ Σαλαμΐνος επιγραφή τοΰ Άγάθωνος: Οίκος αιώνιος ’Αγάΰ'ωνος άναγνώ- 
στον και Ευφημίας έν δυσ'ι ϋ·ήκαις, Ιδία έκάστω ημών 1.

Β'. 'Απλοι τάφοι μετά ή άνευ λάρνακος.
Οί τάφοι ούτοι χαρακτηρίζονται έν τή κατόψει διά των γραμμάτων Η, Θ, I, 

Κ, Α, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π.
Τάφος Η. Παρά τον βόρειον τοίχον τοΰ νάρθηκος μεταξύ των βαθμιδών των

1 C. I. G. άριθ. 9303. ΣΤ. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ, ’Αττικής lis atticis christianis antiqu. άριθ. 107. Δ. ΠΑΛΛΑΣ, 

Έπιγραφαί επιτύμβιοι, άριθ. 3504. C. βαυετ, De titu- ΑΕ 1937 (1955) 864.
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διαμερισμάτων τοΰ διακονικού και τοΰ κλιμακοστασίου. ΓΙρός έκσκαψήν κα'ι έναπό- 
θεσιν τής άβαθούς λάρνακος άφηρέθη τμήμα τοΰ ψηφιδωτού δαπέδου. Ή λάρναξ 
είναι μονόλιθος. Μήκ. 2.05 μ., πλατ. 0.75 μ., ΰψ. 0.23 μ. Εις την δυτικήν στενήν πλευ
ράν καί εις τό πάχος τοΰ μαρμάρου ανοίγεται πεταλοειδής έκβάθυνσις διά τήν 
υποδοχήν τής κεφαλής, εις τον πυθ·μένα δε τον προς τούς πόδας όπαί διά τήν διήθη- 
σιν τών έκ τού σόιματος υγρών (είκ. 47). Ό σκελετός τοΰ νεκρού άδιατάρακτος (είκ. 48). 
Τήν λάρνακα έκάλυπτε μαρμάρινη πλάξ μετά κρίκου κατά τήν ΒΑ. γωνίαν. Έπηκολού- 
θει στρώμα χώματος πάχ. 0.30 μ. καί έπ’ αυτού έπεκάθητο ενεπίγραφος μαρμάρινη 
πλάξ. Μεταξύ τών χωμάτων εύρέθη νόμισμα τού Μεγάλου Θεοδοσίου. ’Επιγραφή 4.

Τάφος Θ. Εντός τού δια
μερίσματος τού κλιμακοστασίου καί 
παρά τήν είσοδον αυτού.

Ό τάφος ούτος είναι σύνη- 
θες σκάμμα, άνευ τοιχωμάτων, κα
λυπτόμενος διά μαρμάρινης πλα
κάς, ήτις φέρει λατινικήν έπιτύμ- 
βιον επιγραφήν. Επιγραφή 12.

Τάφος I. Εντός τού πρώ
του διαμερίσματος τοΰ διακονικού.

'Απλούς όσον καί ό προη
γούμενος τάφος, καλυπτόμενος δι’ 
ένεπιγράφου μαρμάρινης πλακός, 
μήκ. 1.78 μ. πλ. 0.65 μ., προερ- 
χομένης έκ παλαιοτέρας χρήσεως.
Επιγραφή 6.

Τάφος Κ. Εις τό αύτό δια
μέρισμα τού διακονικού.

Φέρει μαρμαρίνην πλάκα άνευ επιγραφής καί κάτωθεν αυτής εις βάθος 0.50 μ. 
έτέραν πλάκα καλύπτουσαν απλήν σαρκοφάγον. Ό σκελετός τού νεκρού άδιατάρα
κτος. Ούδέν κτέρισμα. Κατά τό μεταξύ τών δύο πλακών στρώμα χώματος εΰρέθη- 
σαν νομίσματα τού Άρκαδίου.

Τάφος Λ. Εις τήν ΒΑ. γωνίαν τού διαδρόμου τού δευτέρου προσκτίσματος.
Άποτελεΐται έκ μαρμάρινης άβαθούς λάρνακος, συντεθειμένης έκ τεμαχίων έξ 

καί καλυπτομένης διά πλακών σχιστόλιθου. Ό σκελετός άδιατάρακτος. Ούδέν κτέ
ρισμα (είκ. 49).

Τάφοι Μ, Ν, Ξ, Ο, Π. "Απαντες οί τάφοι ούτοι είναι ομοιόμορφοι, ήτοι άπλοι 
καί άνευ ιδιαιτέρου γνωρίσματος. Τά τοιχώματά των είναι έπενδεδυμένα διά μονολίθων 
συνήθως μαρμάρινων πλακών, αΐτινες προέρχονται, ώς δηλοΰται έκ τών έπ’ αύτών 
λατινικών γραμμάτων, έκ τού παλαιοτέρου ρωμαϊκού νεκροταφείου τών Φιλίππων1.

1 Πλήθος επιτύμβιων πλακών μετά λατινικών έπιγρα- σαλονίκη (Φ ΠΕΤΣΑΣ, Λατινικοί έπιγραφαί έκ Θεσσα
φών τής Ρωμαιοκρατίας έκ Φιλίππων εύρέΟη έν Θεσ- λονίκης, ΑΕ 1950-1951, 54 κ. έξ. 61).

Είκ. 49. Τάφος Λ.

21
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'Ως καλύμματα χρησιμοποιούνται επιτύμβιοι επίσης ρωμαϊκαί πλάκες. Εντός ενός 
έκαστου τών τάφων τούτων περιείχετο εις νεκρός. Ούδέν κτέρισμα.

Ό τάφος Π, δστις, ως έλέχθη, εύρίσκεται πλησίον τού Ιερού Βήματος καί 
κατά τα δύο τρίτα υπό τούς τοίχους τού μεταγενεστέρου παρεκκλησίου (βλ. κάτο- 
ψιν II), συνεκροτήθη εκ τού θυρώματος μεγάλης τίνος θύρας τής βασιλικής, ήτοι 
κατά μεν τάς μακράς πλευράς εκ τών κατακορύφων σταθμών (2.24 μ. x 0.90 μ.) κατά 
δέ τάς στενάς έκ τού κατωφλιού καί τού ανωφλιού (1.00 μ. χ 0.95 μ.). Τά δύο τε
λευταία μαρμάρινα τεμάχια διασώζουν είσέτι τάς βαθείας κοιλότητας, αίτινες έχρη- 
σίμευον προς υποδοχήν τών μετάλλινων κατακορύφων αξόνων, περί τούς οποίους 
έστρέφοντο τά θυρόφυλλα.

Ό τάφος ήτο πλήρης χώματος, διαταραχθέντος τού σκελετού τού νεκρού. ’Εν
τός τών χωμάτων άνευρέθη χαλκούν νόμισμα Λέοντος τού VI (886-912) λ

Έπιγραφαί. Τά σχετικώς ολίγα μέχρι τούδε γνωστά έκ Φιλίππων χριστιανικά 
κείμενα2 πλουτίζουν αί έλθούσαι εις φώς νέαι έπιγραφαί, αίτινες είναι κυρίως 
επιτύμβιοι. Αί σπουδαιότεροι τούτων εύρέθησαν έπί τάφων καί δικαιολογούν κατά 
τινα τρόπον τάς γενομένας, παρά τάς απαγορευτικάς διατάξεις3, ταφάς εντός τού 
ναού καί κυρίως πλησίον τού 'Ιερού Βιώματος.

Αί συλλεγεϊσαι έπιγραφαί είναι αί ακόλουθοι:

1.

Πλάξ έκ λευκού μαρμάρου (είκ. 50) ελλιπής άνω αριστερά καί άνω δεξιά, άποτελου- 
μένη άπό εξ τεμάχια συναρμοζόμενα. Έκ τούτων εν εύρέθη κατά χώραν έπί τού τάφου 
Α, τά δέ λοιπά πέριξ αυτού. Μέγιστον υψ. 0.85 μ., πλ. 0.98 μ. Ύψ. γραμμ. + 0.04 μ.

1 Κοιμητήριον Παύ[λου 

πρεσβ(·υτέρον) και Ιατρόν 

Φιλιππησίων

Κ(νριε) Ί(ησο)ϋ Χ(ριοτ)ε ό Θ(εδ)ς δ ποιήσας 

5 άπό τών μη δντων εί[ς] 

είναι εν τη ημέρα τη [ς] 

κρίσεως μη μνησϋ\ΐ'ι\ς 

τών άμαρτιών μον έλέ 

ησόν με.

1 w. wroth. Catalogue of the Imperial Byzantine 3 Δ. ΠΑΛΛΑΣ, Σαλαμινιακά, AE 1950-1951, 177 καί
Coins, London 1908, II, 444 πίν. LI, 13. σημ. 5, 6.

2 p. eemerhe, ε. ά. 91 κ. έξ., 102.
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Είκ. 50. Επιγραφή Παύλου πρεσβυτέρου καί ίατροϋ.

Στίχ. 7, έν τω λίθοι: μνησθης.

Στίχ. 1. Κοιμητηρων ή κνμητήριον ή κυμιτίριον άπαντά συνήθως εις παλαιο
χριστιανικός έπιγραφάς καί είναι συνώνυμον προς τάς λέξεις ϋήκη, καμάρα, μεμό- 
ριον ή μιμόριον ή μη μόρων, μνήμα ή μνημεϊον, μνημόρων, παραγόμενον έκ τοΰ 
μέσου ή παθητικού ρήματος κοιμάσΰ'αι, δπερ, κατά την χριστιανικήν πίστιν, ισοδύ
ναμε! προς τό άποθνήσκειν έν τή έννοια τοΰ θανάτου ώς ύπνου προ τής άναστά- 
σεως. Ύπό την έννοιαν αυτήν έχρησιμοποιήθη τό ρήμα καί εις τήν Καινήν Δια
θήκην, Ίωάνν. 11, 11- 14, Ματθαίος 27, 52. 1, Κορινθ. 7, 39. 11, 30. 15, 6. 15, 
18 κλ. ΙΊερί τοΰ ρήματος κοιμάσϋ·αί καί τής έννοιας αΰτοΰ βλ. G. MERRIER, BCH 
LIV, 1930, 228-240. Επίσης περί τής λέξεως κοιμητήριον βλ. Corpus des griechisch - 
christlichen Inschriften von Hellas, hgg. v. H. LiETzmann, N. BEES (Behe), 
G. Sotiriu, Athen 1941, 62, 68 κ. έξ. (περιλαμβάνει μόνον τάς έπιγραφάς τής 
Κορίνθου). Βλ. έπίσης περί των όνομασιών των τάφων, Δημ. Παλλαν, ε. ά. 161 κ. έξ., 
J. S. CrEAGHAN - A. Ε. RaubitschEK, Early Christian Epitaphs from Athens, 
Hesperia XVI, 1947, 18 κ.έξ.

Συμπληρώ τό όνομα ΖΖα[ΰλος] στηριζόμενος α) εις τά υπάρχοντα δυο γράμ
ματα ΠΑ καί μιας λοξής κεραίας γράμματος, ήτις υποθέτω ότι ανήκει είς τό Υ 
β) είς τό όνομα τοΰ ίδρυτοΰ τής Εκκλησίας τών Φιλιππησίων Αποστόλου Παύ
λου, τό όποιον θά ήτο τό κατ’ έξοχήν προσφιλές καί σεβαστόν όνομα τών Φιλιπ- 
πησίων καί γ) είς τον έναπομένοντα χώρον, ό όποιος δέχεται μόνον τέσσαρα γράμ
ματα, τό τελευταΐον τών οποίων συμπίπτει προς τήν κάθετον τών τελευταίων γραμ
μάτων τοΰ 4, 5 καί 6 στίχου.
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Στίχ. 2. Σπάνιοι είναι έν τή Αρχαία Εκκλησία αί περιπτώσεις, καί)1 ας κλη
ρικοί, δπως ό τής επιγραφής πρεσβΰτερος Παΰλυς, έξασκοΰν καί άλλα επαγγέλματα 
ώς τό τοΰ ίατροΰ. Παραδείγματα έχομεν ελάχιστα: Τον "Αγ. Βαλεντίνον καί τινα 
Διονύσιον ιατρόν πρεσβύτερον, γνωστόν εξ επιτύμβιου πλακός εΰρεθείσης έν τή 
κατακόμβη τοΰ 'Αγ. Καλλίστου καί άποκειμένης νΰν έν τω Μουσείφ τοΰ Λατε- 
ρανοΰ υπό στοιχ. X 10 (βλ. C. Μ. Kaufmann, Handbueh der christlichen Archa- 
ologie, Paderborn 1913, 707. Τοΰ αύτοΰ, Handbueh der altehristlichen Epigraphik, 
Freiburg i. Br., 1917, 256 εϊκ. 180).

Στίχ. 3. Παρόμοιοι εύχαί, κυρίως τής νεκρώσιμου ακολουθίας, είναι συχνότατοι 
εις έπιτυμβίους πλάκας, προερχομένας έξ ’Ανατολής καί Αίγυπτου (W. WEISBRODT, 
Ein agyptischer christlicher Grabstein mit Inschrift aus der griechisehen Liturgie 
in Kgl. Lyceum Hosianum zu Braunsberg und ahnliche Denkmaler in auswarti- 
gen Museen, Braunsberger Programm, I 1905, II 1909).

2.
Πλάξ έκ λευκοΰ μαρμάρου (είκ. 51) άποτελουμένη εκ δύο τεμαχίων συνανηκόντων 

Παλαιά ρωγμή κατά την κάτω αριστερόν περιοχήν έχει στερεωθή διά δύο σιδηρών συν- 
δέσμων.Ύπό τά πρώτα καί τά τελευταία γράμματα τοΰ 4ου στίχου άνά έν διακοσμητικόν 
κισσόφυλον. Ύψ. 1.40 μ. πλ. 1.13 μ., Μέγιστον 
ΰψ. γραμμ. 0.06 μ. Ligat. Στίχ. 1. Μ + X.

1 Κοιμητήριον των ενλαβεοτάτων
πρεσβ(ντέρων) Φαυατίνον και Δ(ο)νάτον 
της Καθολικής και Άποστολικής 
'Αγίας ’Εκκλησίας Φιλιππηοίων

Στίχ. 2, έν τφ λίθω: Δωνάτου.
Στίχ. 3. Τά έπίθετα τά προσδιορίζοντα 

τήν έκκλησίαν τών Φιλιππηοίων έλήφθησαν 
πιθανώς έκ τοΰ Συμβόλου τής Πίστεως.

Περί τής σημασίας Καθολική βλ. τάς 
καλάς παρατηρήσεις τοΰ Ρ. Lemerle, 95 κ.έξ., 
όπου καί όλη ή σχετική βιβλιογραφία.

ΕΙκ. 51. ’Επιγραφή Φαυστινου καί Δονάτου.
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:ϊ.

ΓΙλάξ έκ λευκοΰ μαρμάρου (είκ. 52) άπυιελουμένη έκ τεσσάρων τεμαχίων συν
αρμοζόμενων. Ύψ. 1.19 μ. πλ. 0.90 μ., Ύψ. γραμμ. 0.05 μ. - 0.07 μ.

1 Κ(οι)μητήρι(ον) 
των θεοφνλά(κτων) 
πρεαβ(υτέρων)
Γονρασίου και 

δ Κωναταντίον
άναπανσαμ(ένων) έν Χ(ριστ)ώ 

Ίνό(ικτιώνος) ιό'

Στίχ. 1, έν τφ λί&ω: Κυ- 
μητήριον.

Στίχ. 2. Το έπίθετον θεο
φύλακτος σπάνιον σχετικώς έν άν- 
τιθέσει προς τα έπί&ετα κληρικών 
θεοφιλέστατος, φιλόχριστος, 
θεοσεβέστατος, άγιώτατος.

Πάντα τα ανωτέρω είναι μεταγενέστερα τοΰ 4ου αίώνος (C. Μ. Kaufmann, 
έ. ά. 63. Τοΰ αύτοϋ, Handbuch der x^rehaologie, 681).

Στίχ. 4. Γουράσιος. Όνομα άγνωστον εις τό χριστιανικόν έορτολόγιον.

Στίχ. 5. Άναπαυσα μενών έν Χριστώ. Συνήθης έκορρασις διά τούς κοιμηΰέντας. 
Τοΰ μέσου ρήματος αναπαύομαι υπό τήν έννοιαν ησυχάζω, αποθνήσκω γίνεται συ- 
χνοτάτη χρήσις είς τα χριστιανικά λειτουργικά κείμενα (Fr. PreisigkE, Worterbuch 
der griechischen Papyrus - Urkunden (1925 - 1929) I, 102, J. Ritter, De compo- 
sitione Titulorum Christianorum Sepulcralium [έν Jahresbericht iiber das Joaehims- 
thalsche Gymnasium], Berlin 1877, 30 κ. έ. Corpus der griechisch - christlichen 
Inschriften von Hellas, 1, 72 κ.έξ.).

Στίχ. 6. Ίνόικτιώνος ΙΑ. Ούδεμία χρονολογία είναι δυνατόν νά καΟορισΟή 
έλλείποντος τοΰ μηνός καί τής ημέρας.

Είκ. 52. Επιγραφή Γουρασίου καί Κωνσταντίνου.

4.

Πλαζ έκ λευκοΰ χονδροκόκκου μαρμάρου είς τεμάχια δύο (είκ. 53). Είς τήν 
αρχήν καί τό τέλος τής έπιγραφής άνά εις ισομεγέθης προς τά γράμματα λατινικός 
σταυρός. Ύψ. 2.16 μ., πλ. 0.86 μ. Ύψ. γραμμ. 0.04 μ.
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Είκ. 53. Επιγραφή Παύλου Πρεσβυτέρου.

•f- Κ(οι}μητήριον Παύλου 
πρεσβ(υ)τέρου τής Φι- 
λιππ(η)σίων 'Αγίας τον 
Θεόν έκ(κ)λησίας. (Εΐ) τις δε 
μετά την έμήν κατάηλε- 
σιν επιχειρήσει ενθάδε έτε
ρον ύλειναι νεκρόν λόχον δώ
σει τώ Θεώ’ εστιν γαρ μονά
σωμον πριοτοπρεσβ( ν )τερου -{·

Στιχ. 1, έν τφ λίθω: Κυμητήριον.
Στιχ. 2: Πρεσβοιτέρου.
Στίχ. 2-3: Φιλιππισίων. Στίχ. 4: έκλη- 

σίας, ητις. Στίχ. 9: ΓΙρωτοπρεσβοιτέρου
Στίχ. 1. Τό δνομα τοΰ ’Αποστόλου τών Εθνών, ό όποιος πρώτος έκήρυξε 

τον Χριστόν εις τούς Φιλίππους ήτο σΰνηθες κα'ι μάλιστα ώς δνομα ιερωμένων. Βλ. 
ανωτέρω έπιγρ. 1. Τδ αυτό παρατηρεΐται καί είς την Κόρινθον, δπου επίσης έν 
έπιγραφαις συνήθως συναντάται τδ δνομα Παύλος (Corpus der grieehisch-christliclien 
Inschriften von Hellas, I, 49, 25).

Στίχ. 2-3. Περί τών χαρακτηριστικών επιθέτων τής Εκκλησίας Φιλιππησίων 
βλ. άν. έπιγρ. 2.

Στίχ. 7-8. Βιβλική έ'κφρασις συναντωμένη συχνά είς παρόμοιας πρδς την ήμε- 
τέραν περίπτωσιν (Μ. Calber, ΜΑΜΑ 1. 82 κ. έξ. άρ. 159 - 169 C. I. G. IV, 9302. 
Corpus der grieehisch - christlichen Inschriften von Hellas, 43, 19. 53,26. 55,29 
OJh. 1, 1898, 114, άρ. 11).

Στίχ. 8-9. Μονόσωμον. Τδ δεύτερον συναντάται ή λέξις ένταΰθα, Κοιμητή- 
ριον μονόσωμον, έπίσης έπί έπιγραψής έκ Θεσσαλονίκης (Melanges d’Archeologie 
et d’Histoire 15, 1905, 81 κ.έξ. Corpus der grieehisch - christlichen Inschriften von 
Hellas, 110, 51. C. M. Kaufmann, Handbuch der altchristlichen Epigraphik, 115) 
καί ώς συμπλήρωσις τών συνήθων δρων δίσωμον (bisomus), τρίσωμον (trisomus) 
καί τετράσωμον (quatrisomus) κοιμητήριον = κοιμητήριον περιλαμβάνον δύο, τρεις ή 
τέσσαρας νεκρούς (C. Μ. Kaufmann, Handbuch der christlichen Archaologie, 131. 
Τού αυτού, Handbuch der altchristlichen Epigraphik, 129).

Στίχ. 9. Πρωτοπρεσβύτερος ταυτόσημον προς τό Άρχιπρεσβύτερος, αξίωμα 
δπερ άπαντά άπδ τών άρχαίων τής Εκκλησίας χρόνων. Βλ. Σωζομεν. MignE,
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Ρ. G. 67, 1545. Σωκρατ., Migne Ρ. G. 67, 692. Θεοδωρ., Έκκλ. Ίστ., Migne, 
Ρ. G. 82, 980. Πβλ. καί A. Hauck, Epth. 6, 183 κ.έξ.

ό

Πλάξ έκ λευκοΰ μαρμάρου (είκ. 54), τεθραυσμένη καθέτως κατά την αριστε
ρόν καί την κάτω πλευράν πολλαπλώς. Έν αρχή τής επιγραφής ισομεγέθης προς 
τά γράμματα σταυρός καί εις τό τέλος ψύλλον κισσού. Ύψ. 2.00 μ., πλ. 1.09 μ. 
Ύψ. γραμμ. 0.06 μ.

1 'j· Ενθάδε κ(εϊ)ταιΆνδρέας
ου το έπίκλην Κομιτά(ς) δ 
πιστός τριβοϋνος νο
ταρίων, συνετός ών, ήλι- 

5 κία, κάλλος και εύγέν(ε) ια 
[ α; πολλή ήν παρ’ amor 
ουτος δ’ έτελεύτα ετών 
δέκα οκτώ παρά μη. α ήμ.

Στίχ. 1. έν τφ λίθω: κιτε.
Στίχ. 5: εύγένια.
Στίχ. 2. Ή φράσις οϋ τό έπί

κλην είναι μάλλον σπαν ία αντί τοΰ 
συνήθους έπίκλην. Παράλληλα πα
ραδείγματα προς τον ήμέτερον τύ
πον βλ. Corpus der griechisch- 
christlichen Inscbriften von Hellas, 120, 61. 120. Z. 4-5. ’Ιδιαιτέρως βλ. 
Papadopulos - KERAMEUS, Varia graeca sacra, 51, 22, ένθα κατά την διήγησιν 
τών θαυμάτων τοΰ Άγ. ’Αρτεμίου άναφέρεται Γυνή τις όνόματι ’Άννα ή τό έπί
κλην τάς άγάπας καί κατωτέρω, έν σ. 61, 30, μνημονεύεται Γεώργιός τις τό 
έπίκλην Κουτάλης.

Στίχ. 3-4. Τριβοϋνος νοταρίων. ’Αξίωμα ιδιαιτέραν περιβληθέν σημασίαν έπί Κων
σταντίνου τοΰ Μεγάλου διά τής ίδρύσεως τής Schola notariorum, τής όποιας τά 
μέλη έφερον κατ’ άρχάς καί τον στρατιωτικόν τίτλον tribunus. Ή Schola notario- 
rum άπετέλει ιδιαιτέραν τελείως τάξιν άνωτέρων δημοσίων λειτουργών, τών οποίων 
ό αρχαιότερος, ό primicerius notariorum, έξηρτάτο αμέσως άπό τοΰ αύτοκράτορος. 
Οί αύτοκρατορικοί notarii ύπηρέτουν όχι μόνον ό)ς άρχιγραμματεΐς τοΰ αύτοκρα- 
τορικοΰ Συμβουλίου, άλλ’ άπό τών μέσων τοΰ 4ου αίώνος άπεστέλλοντο καί ως αύ-

Είκ. 54. Επιγραφή Άνδρέου Κομιτά.
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τοκρατορικοι εκπρόσωποι (κομμισσάριοι) μέ πλήρη έξουσιοδότησιν εις τάς επαρχίας
(Ε. Stein, ε. α. 171. Τοΰ αύτοΰ, Untersuchungen liber d. Officium d. Pratoria-
nerprafektur, Wien 1922,7 κ. έ., SEECK, Untergang der antiken Welt, II1 2 * * 5, 94,516).

e Η Λ rΣτίχ. 8. Ή βραχυγραφία (=μήν) άπαντα συχνάκις (βλ. V. GardthausEn,

Griechisehe Palaeographie ή Leipzig 1911 - 1913, 1, 254. 2, 349. W. H. Buckeer- 

W. U. CaldER - W. C. Guthrie, Monuments and Documents from Phrygia and 

Caria, MAMA VI, Manchester 1939, 10 άρ. 18.16, * r. 42. 53, J +. 146 Jdl. IV. 

Erganzungsheft. Altertiimer von Hierapolis, hgg. v. C. Humann-C. ClCHORIUS - 
W. Judeich - F. Winter, Berlin 1898, 119 άρ. 153. 198).

Επίσης ή βραχυγραφία Μ
Η

(= ήμερα) (βλ. V. Cardthausen, ε. ά., Corpus

griechisch - christlichen Inschriften 57,9-10) συναντάται ούχ'ι σπανίως, ιδιαιτέρως 
δε κατά τους πρωίμους χρόνους.

Ή πιθανή ερμηνεία τής επιγραφής σχετικώς προς τον χρόνον τοΰ θανάτου 
τοΰ Άνδρέου είναι: Ό Άνδρέας ό επικαλούμενος Κομιτάς— άπέΟανεν έτών δέκα 
όκτό) παρά ένα μήνα καί ημέραν μίαν.

(>.

1 Σορο[ — — — — —

κομι [ — — — —- —

ος [vac. ?

έκ(θί)[μήθη — — —

5 προ α' [Νο] - 

νών vac.

”Οκτωβρίων

Πλάξ έκ χονδροκόκκου μαρμάρου τής Δράμας κανονικώς κα'ι καΟέτως άποκε- 
κομμένη κατά την δεξιάν πλευράν (είκ. 55). Ύ·ψ. 1.78 μ., πλ. 0.65 μ. Μέγιστον 
ΰψ. γραμμάτων 0.07.

Είκ. 55. Επιγραφή τάφου Κ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:27 EEST - 18.237.180.167



AE 1955 Ή εξω τών τειχών παλαιοχριστιανική βασιλική των Φιλίππων

/.

169

ΙΙλάξ έκ λευκού μαρμάρου πάχους 0.145 μ. χρησιμοποιηθεΐσα εις δευτέραν 
χρήσιν ώς άναιτάτη βαθμίς τής εισόδου τού διακονικού (είκ. 56).

Άποκεκρουμένη κατά τήν κάτω άριστεράν γωνίαν. Υψ. 1.00 μ. x 0.40 μ. Ως 
έπίστεψιν φέρει σταυρόν. Έκ τής άνω ακμής της κάθετου κεραίας αυτού έκφεύ- 
γουν συμμετρικώς δύο μίσχοι άπολήγοντες εις καρδιόσχημα φύλλα (κισσοφυλλα).

Κοιμ(η)τ(ήριον)

' · ΙΙρεπ(βντέρου)

ΕΙκ. 56. Ενεπίγραφος πλάξ χρησιμοποιηθεΐσα 
ώς βαθμίς.

Δεν ήδυνήθην να άναγνώσω τό συμπίλημα τού ονόματος. Έκ τών τριών εΰ- 
κρινώς διαχωριζόμενων γραμμάτων Υ, Ε, Λ ’ίσως άναγνωστέον Εύπλος ή Εΰπλους, 
όνομα έν χρήσει ήδη κατά τούς κλασσικούς χρόνους (Pape-BenselER, Worterbuch 
der griechischen Eigennamen έν λ.). Συναντάται κα'ι εις χριστιανικός έπιγραφάς 
(Corpus der griechisch - christlichen Inschriften von Hellas, 56, 2). Συνήθης είναι 
ή παράστασις τού Αγ. Εύπλου εις τήν βυζαντινήν εικονογραφίαν.

8.
Πλάξ ώχρολεύκου μαρμάρου, χρησιμοποιηθεΐσα εις τό μεταγενέστερον ναΰδριον 

ώς ουδός τού Ιερού Βήματος (είκ. 57). Ελλείπει τό ήμισυ αυτής, ώς έμφαίνεται 
έκ τού υπολοίπου τού διακοσμητικού ανθεμίου είς τό κάτω τμήμα τής πλακός.
Υψ· 1.75 μ. πλ. 0.46 μ. ύψ. γραμμ. 0.04 μ. - 0.05 μ. Ή επιγραφή έ'μμετρος.

22
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170 Στυλιανού Πελεκανίδου ΑΕ 1955

1 Ονδέ ικανών [ — — — — — — — — —
MOC AAAACEFf [---------------------------- ------------------
κνδ (αί)νουσι [— — — — — — — —.
ψίης χάριν Ε [— — — . — — — — — —

5 επτά γάρ f\Y [— — — — — — —- — —
καί τέσσερα (?) [— — — — — —- — — —
ονδενϊ Ο Υ [—· — — — — — '— — —
έλαχες ΣΟ [— — — — — — — —· — —
πάντας γάρ [ — — — — — — — — —-

10 CIACITAC III [ — — — —--------- —----------- -
ΙΙΙΟΟΙΕ/ΙΙ [— — — —------------ --------------- - — —

δικάζομεν [ — — — — — — — —-
τοϋνεκα [ — — — — ■—- — — — — —
Θεός πανο[ —- — — — — — — — — —

15 συνπιατιν [ —· — — — — — — — — —
μακαρτατ [ — — — — — — — —

[ ΕΙκ. 57. ’Ενεπίγραφος πλάξ χρησι- 
μοποιηθεΐσα ώς ουδός είς τό μετα

γενέστερον ναΰδριον.

9-11.

Τεμάχιον πλακός έξ άνοικτοφαίου μαρμάρου τής Δράμας (είκ. 58 άνω αριστερά). 
Άποκεκρουμένη καθ’ δλας αυτής τάς πλευράς, πλήν τής δεξιάς σωζομένης εν 
μέρει. Ύψ. 0.15 μ., πλ. 0.20 μ.

Τεμάχιον πλακός έξ άνοικτοφαίου μαρμάρου τής Δράμας άνευ πέρατος (είκ. 58 
κάτω αριστερά). Ύψ 0.18 μ., πλ. 0.25 μ. Ύψ. γραμμ. 0.05 μ.

Τεμάχιον πλακός έκ φαιοΰ μαρμάρου τής Δράμας πανταχόθεν άποκεκρουμένον, 
έ'χον άνάγλυφον ανισοσκελή σταυρόν με διαπλατυνομένας τάς κεραίας κατά τάς άκμάς 
(είκ. 58 δεξιά). Ύψ. 0.33 μ. πλ. 0.20 μ. Ύψ. γραμμ. 0.05 μ.
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--------] άσιος
— ] ΜΑ vac.

] ΡΩΝΧΗ

+ ΠΡΟΟΤ [

6ΡΑΚΛ6 
Ω Ν 
/ΑΙΜΟ 
EM Τ

Πλάξ έκ λευκοϋ λεπτοκόκκου μαρμάρου (είκ. 59) τεΰραυσμένη και ελλιπής κατά 
την άριστεράν πλευράν. Περιβάλλεται διά κυματίου. Εις την άνω στενήν πλευράν μετά 
τό πλαίσιον ακατέργαστος ταινία πλ. 0.12 μ., είς τδ κέντρον τής οποίας έ'ξεργον τρα
πεζών άνεστραμμένον, κοσμοΰμενον διά σταυροειδούς μονογράμματος τοϋ Χρίστου 
εντός διπλού κύκλου. ’Άνω, κατά τά δύο άκρα τής επιγραφής, άνά εις σταυρός, 
κάτω δε και είς τό κέντρον αμελές σχε
δίασμα κισσοφύλλου.

“Υψ. 1.87 μ., πλ. 0.895 μ. x 0.595 μ.
Ύψ. γραμμ. 0.06 μ.

+
1 Hie in pace requies- 

in nomine vv 

Ch~\risti Maurici 

us] vir clarissi 

5 mus] ex comite.

ΕΙκ. 59. Επιγραφή Μαυρίκιου.
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172 Στυλιανού Πελεκά νίδβυ ΑΕ 1955

13.
Τρία τεμάχια λευκόφαιου πλακος (είκ. 60) χρησιμοποιηθέντα ώς οικοδομικόν 

υλικόν εις τό μεταγενέστερον ναΰδριον και άποτελοΰντα τμήματα μιας και τής αυτής 
επιγραφής. Εις τό τέλος αΰτής χάραγμα κισσοφύλλου κάτω δέ και είς τό μέσον τής 
πλακος ισοσκελής σταυρός. Ελλείπει τεταρτημόριον άνω δεξιά. Μέγιστον ΰψ. 0.58 μ., 
έλάχιστον ΰψ. 0.425 μ., πλ. 1.00 μ. Ύψ. γραμμ. 0.07 μ.

Hie in pac[& requiescit 

in nomine C7i[risti 

Mauricius sefrvus Dei 

qui vixit awjnos] XXII

Είκ. 60. Ένεπιγραφος πλάξ Μαυρίκιου.

iV/yoMfS'ic

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

Έκ τής περιγραφής τής βασιλικής καί τής μελέτης τών έν αύτή τάφων, των 
επιτύμβιων επιγραφών καί τών άνευρεθέντων νομισμάτων, προκύπτει δτι ή εκτός 
τών τειχών βασιλική τών Φιλίππων είναι τό άρχαιότερον πιθανώς κτίσμα τής χρι
στιανικής πόλεως.

Αί μέχρι πρό τίνος άνασκαφικαΐ έρευναι τών Χριστιανικών Φιλίππων είχον φέ
ρει είς φώς κτίσματα τοΰ 5ου και του 6ου οίώνος: Τήν άγνωστον μέχρι τότε βασιλι
κήν Α και τήν έκ τών τεραστίων πεσσών της γνωστήν έν μέρει βασιλικήν Β λ Οί 
γλυπτοί επίσης επί τών βράχων σταυροί, κατά πάσαν πιθανότητα, ανάγονται είς τά 
πρώτα έ'τη τοΰ 5ου αίώνος2, ή έπί τοΰ λίθου δέ αλληλογραφία τοΰ Άβγάρου καί τοΰ 
Χριστοΰ τοποθετείται υπό τοΰ εκδότου ,αυτής επίσης είς τάς άρχάς τοΰ 5ου αίώνος8.

’Αλλά καί αί αξιόλογοι, έλάχισται όμως, επιτύμβιοι καί άλλαι έπιγραφαί ούδα- 
μώς σχεδόν συνέβαλον είς τήν γνώσιν τής πρό τοΰ 5ου αίώνος περιόδου τών Χρι-

I
1 Ρ. LEMEREE, έ. ά. 283 κ.έξ., 415 κ.έξ.
2 ch. picard, Les dieux de la colonie de Philip

pes vers le 1" siecle de notre ere d’apres les ex-voto 
rupestres, Revue de l’Histoire des Religions, LXXXVI,
1922,100. P coelarT, Philippes ville de Macedoine, de- 

puis ses origines jusqu’a la fin de 1‘epoque romaine,
Paris 1937, 466 κ.έξ. πίν. LXXXIH, 1-2, ένθα ό συγ

γραφέας χρονολογεί τού; ανάγλυφους σταυρούς είς τόν 
3ον αιώνα. ’Αντιθέτους, ό ρ. eemeree, έ. ά. 85, χρο
νολογεί αυτούς είς τόν δον αιώνα.

3 CH. picard, Un texte nouveau de la correspon
dence entre Abgar d’Osroene et Jesus-Christ grave 
sur une porte de ville a Philippes (Macedoine), 
BCH XLIV, 1920, 41-49. P eemeree, έ.ά. 87 κ.έξ.
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στιανικών Φιλίππων1. Ο,τι έγνωρίζομεν προέρχεται έκ τών σποραδικών πληροφο
ριών Ελλήνων κα'ι Λατίνων συγγραφέων, τάς οποίας με τόσην περ'ι την έκμετάλ- 
λευσιν τών πηγών δεξιότητα έχρησιμοποίησεν ό Ρ. LEMERLE διά νά δα'ιση σκα
ρίφημα μόνον τής φυσιογνωμίας τής πόλεως κατά τον 4ον αιώνα.

Ή νέα έ'ξω τών τειχών βασιλική έλέχθη ότι δεν αντέχει εις σύγκρισιν προς 
τάς άλλας δύο από έπόψεως μεγαλοπρεπείας και πολυτελείας. Είναι μάλλον πενι
χρόν κτίσμα ίδρυθέν έκτος τής πόλεως καί μάλιστα εις την περιοχήν τοΰ αρχαίου 
νεκροταφείου, τοΰ οποίου ή χρήσις συνεχίζετο καί μετά τήν Ρωμαιοκρατίαν1 2. Ή 
λιτότης τοΰ άποκαλυφθέντος μνημείου αλλά καί ή θέσις του μαρτυρούν ότι, καθ’ 
όν χρόνον ώκοδομεΐτο ή βασιλική, οί χριστιανοί τών Φιλίππων ήσαν μεν ελεύθε
ροι νά ενασκούν τά θρησκευτικά των καθήκοντα, αλλά δεν είχον τήν δύναμιν νά 
καταλάβουν επίσημον ή άλλον τινά ωφέλιμον χώρον εντός τής πόλεως, ως έγένετο 
άργύτερον με τάς δύο βασιλικός καί τά νεωστί άποκαλυπτόμενα χριστιανικά κτή
ρια άνατολικώς τής ’Αγοράς. Προσέτι δεν είχον καί επαρκείς οικονομικός δυνατό
τητας καί, ώς μαρτυρούν τά προχείρως χρησιμοποιηθέντα ως βατήρες, βαθμίδες, 
γείσα κ.ά. παίωιιότερα μάρμαρα, τά οποία είναι γυμνά παντός διακόσμου καί συχνά 
φέρουν λατινικάς επιτύμβιους έπιγραφάς.

Γεγονός είναι ότι ή ήμετέρα βασιλική δεν έκιίσθη ώς κοιμητηριακός ναός 
ούτε ώς Μαρτύριαν (confessio), διότι ελλείπουν όλαι αί προς τούτο προϋποθέσεις3. 
Ούδέν σχετικόν προέκυψεν έκ τών έρευνών.

Ή διαπίστωσις αΰτη έχει μεγάλην σημασίαν διά τήν ιστορίαν τής χριστιανι
κής Κοινότητος τών Φιλίππων κατά τούς πρώτους χριστιανικούς αιώνας καί διά 
τήν θρησκευτικήν τοποθέτησιν τών κατοίκων τής πόλεως- δηλοΐ δε ότι, καθ’ ήν 
έποχήν ό Χριστιανισμός έθριάμβευε καί καθ’ όλην τήν Αυτοκρατορίαν άνηγείροντο 
ό εις μετά τον άλλον, θαυμαστοί ναοί4, εις τούς Φιλίππους έκυριάρχει είσέτι ή εί- 
δωλολατρεία ή τουλ,άχιστον οί χριστιανοί δεν είχον τήν δύναμιν ούτε έξ ιδίων ούτε 
έκ τών άνω νά επιβάλουν τήν θέλησίν των καί νά ανεγείρουν έν τή πόλει ναόν, 
άχρηστεύοντες έν ανάγκη τμήμά τι αυτής, ώς έγένετο άργότερον.

ΙΙότε έκτίσθη ή έ'ξω τών τειχών βασιλική δεν είναι δυνατόν νά καθορισθή 
έπακριβώς, διότι έλλείπει πάσα ιστορική ή άλλη τις γραπτή μαρτυρία.

Τά εύρεθέντα είς τούς τάφους νομίσματα είναι τά κύρια στοιχεία, έπί τή βά
σει τών οποίων δυνατόν νά χρονολογηθή κατά προσέγγισιν τό κτίσμα. Τά νομί
σματα ταύτα ανήκουν είς τήν μεταξύ τού Κωνσταντίου II (337 - 361) καί τού Θεο
δοσίου II (408 - 450) έποχήν (είκ. 61).

1 ρ. eemeree, BCH RIX, 1935, 160 κ.έξ. J. coupry- 
μ. FEYEE, BCH ΕΧ, 1936, 47 κ.έξ. Ρ. colearT, Phi

lippes, 468 κ.έξ. Ρ. LEMEREE, Philippes et la Mace
doine Orientale, 91 κ. έξ.

2 Οί υπόγειοι καμαρωτοί τάφοι, οί όποιοι κατά και
ρούς άπεκαλύφθησαν καί δυστυχώς κατεστράφησαν υπό 
τών χωρικών, ώς καί ό μέγας αριθμός επιτύμβιων λα
τινικών επιγραφών, αί όποΐαι ανευρίσκονται είς τήν
περιοχήν αυτήν, μαρτυρούν τήν μακράν ζωήν τοΰ νε

κροταφείου τής πόλεως κατά τήν περιοχήν αυτήν παρά 
τήν ύπαρξιν καί ετέρου νεκροταφείου δυτικώς τής πό
λεως, Ρ. EEMERLE, έ.ά. 26 κ.έξ.

3 a. grabar, Martyrium, 109 κ.έξ., 118 κ.έξ., 245 κ.έξ. 
Forschungen in Salona III, 6 κ.έξ. E. dyggvE, Hi
story of Salonitan Christianity, 72 κ.έξ. είκ. IV, 3 - 5.

4 H. liEtzmann, Geschichte der Alten Kirche, 
Berlin 1938, III, Die Reichskirche, 136 κ.έξ.
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3 4-

9
Είκ. 61. Δείγματα νομισμάτων έκ των άνευρεθέντων είς τήν βασιλικήν : 1. Κωνσταντίνου II,

2. Μεγάλου Θεοδοσίου, 3-4 Άρκαδίου, 7-8 Ιουστινιανού, 9 Λέοντος τοϋ VI.
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Τό άρχαιότερον τών νομισμάτων (είκ. 61, ΐ) εύρέθη εις το εκ χώματος στρώμα, 
το όποιον υπήρχε μεταξύ τής επιτύμβιου ενεπίγραφου πλακός καί τών πλακών, αΐ- 
τινες έκάλυπτον τον δρόμον καί, κατά μήκος, όλον τον τάφον τών πρεσβυτέρων Φαυ- 
στίνου και Δονάτου (τάφος Β). Ή θέσις τής εύρέσεως τοΰ νομίσματος καθορίζει 
την χρονολογίαν τής ταφής, ήτις έγένετο μεταξύ τών ετών 337 - 361. Προς την 
χρονολογίαν την οποίαν δίδει τό νόμισμα συμφωνεί καί ή εικονογραφία καί ή τε
χνοτροπία τής διακοσμήσεως τοΰ τάφου L. Ότι δε ό τάφος οΰτος είναι μεταγενέ
στερος τής βασιλικής είναι εκτός αμφιβολίας, διότι άφ’ ενός μεν είναι συμμετρικός 
προς τον κατά τό βόρειον κλίτος υπάρχοντα τάψον τοΰ πρεσβυτέρου καί ίατροΰ 
Παύλου, άφ’ ετέρου δε διά νά κατασκευασθή άφηρέθησαν εκ τοΰ δαπέδου αί έκ 
σχιστόλιθου πλάκες.

Μαρτυρίας χρονολογικός μέχρι τοΰ Άρκαδίου, βασιζομένας ομοίως επί εΰρε- 
θέντων νομισμάτων (είκ. 61, 3-6) δίδουν καί άλλοι τινές τάφοι, τών οποίων ή 
κατασκευή έπέβαλεν είτε την άφαίρεσιν πλακών τοΰ δαπέδου είτε την καταστροφήν 
τοΰ ψηφιδωτού αύτοΰ. Τέλος τό έτερον τών εν τώ διωρόφω τάφω εύρεθέντων 
δύο νομισμάτων ανήκει εις τήν εποχήν τοΰ Θεοδοσίου τοΰ Μεγάλου (είκ. 61, 2).

’Άλλη χρονολογική μαρτυρία διά τήν ιδρυσιν τής βασιλικής είναι τό περιεχό- 
μενον καί ή μορφή τών γραμμάτων τών επιτύμβιων επιγραφών. Τά περισσότερα 
τών επιγραφικών τούτων μνημείων ανάγονται εις τον 4ον ή τάς άρχάς τοΰ 5ου 
αίώνος1 2. Εις έπίμετρον, αί δύο λατινικοί έπιγραφαί είναι ισχυρά τεκμήρια υπέρ 
τής πρωίμου χρονολογήσεως τής βασιλικής, ήτοι τής ίδρύσεως αυτής εις τό πρώ
τον ήμισυ τοΰ 4ου αίώνος. Διότι, ενώ κατά τούς προ τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου 
αιώνας, καί δή καί από τοΰ 2ου αίώνος, σχεδόν μόνον λατινικοί έπιγραφαί άνευρέ- 
θησαν είς τούς Φιλίππους, κατά τούς χρόνους τών επιγόνων τοΰ Μεγάλου Κων
σταντίνου πάσαι αί μέχρι σήμερον άποκαλυφθεϊσαι χριστιανικοί έπιγραφαί είναι 
ελληνικοί3. Τά μόνα δείγματα λατινικών έπιγραφών είναι, μέχρι σήμερον τουλά- 
στον, αί δύο ανωτέρω δημοσιευόμενοι. Τούτο δεν είναι άμοιρον σημασίας έάν λη- 
φθή ύπ’ δψιν ότι, έν τή προόδω τοΰ χρόνου, τελείως έξηφανίσΟη έκ τών Φιλίππων 
ή λατινική γλώσσα ώστε κατά τά μέσα τοΰ 4ου αίώνος ό ρήτωρ Τμέριος είς 
ομιλίαν, τήν οποίαν έν Φάίπποις διείλεκτατ, εξ αυτοσχεδίου δτε επί το στρατόπε- 
δον άπήει υπό βασάέως κληθείς ’Ιουλίανοϋ, συγχαίρει τούς Φιλιππησίους διά τήν 
καθαρότητα τής γλώσσης των, ήτις δεν είναι παρά αυτή ή αττική 4. Τά λεγόμενο 
τοΰ 'Ιμερίου παρά τάς συνήθεις ύπερβολάς τών ρητόρων, προϋποθέτουν τήν από 
πολλοΰ ήδη έπικράτησιν καί πάλιν τής ελληνικής γλώσσης είς τούς Φιλίππους,

1 Πβλ. σ. 153 καί σημ. 1. Περί τών θεμάτων αυτών 
πραγματεύομαι είς έκδοθησομένην προσεχώς μελέτην μου 
περί τών παλαιοχριστιανικών τάφων τής Θεσσαλονίκης.

2 Τήν αυτήν χρονολογίαν παραδέχεται δι’ άλλας μέν 
αλλά τό αύτό σχήμα έχούσας έπιγραφάς καί δ Ρ. DE
MERGE, Inscriptions latines et grecques de Philippes,
BCH LIX, 1935, 127 κ.έξ. Επίσης πβλ. διά τήν σύγ- 
κρισιν τών γραμμάτων προχείρως, C. Μ. kaufmann,
Handbuch der altchristlichen Epigraphik, 453-456,

450, 457.
3 p. coel,art, Philippes, 313 κ. έξ. P. r.EMERi.E, 

έ.ά. 127 σημ. 1. ch. picard, BCH XXIV, 1920,41 κ έξ. 

E. dvornik, BCH LII, 1928, 125 κ.έξ. J· coupry - 

M. FEYEE, BCH LX, 1936, 47 κ.έξ. βλ. καί Ε· HEUZEY- 
α. daumet, Mission archeologique de Macedoine, 
Paris 1876, 26 κ. έξ. άρ. 6,15. 95 άρ. 50, 51.

4 p. coelart, έ.ά. 313 σημ. 5. Ε. ΗΕΟΖΕΥ - A. DAU

MET, έ.ά. 64 κ. έξ., 92.
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ώστε κατά την εποχήν του ώμιλεϊτο αΰτη έκει ώς και εν Αττική. Η χάραξις λοι
πόν των δύο λατινικών επιγραφών έγένετο μάλλον κατά τάς πρωτας δεκαετηρίδας 
τοΰ 4ου αΐώνος, οπότε ύπεχώρει μεν ή λατινική γλώσσα άλλα δεν είναι δυνατόν 
νά ύποθέσωμεν ότι διά μιας έξέλιπον και οί λατινογλωσσοι.

Τρίτον τεκμήριον υπέρ τής χρονολογήσεως τής ήμετερας βασιλικής εις την 
Κωνσταντίνειον εποχήν είναι ή διαπιστωθεϊσα έλλειψις εν αυτή η παρ αυτήν βα- 
πτιστηρίου οός ιδιαιτέρου διαμερίσματος ή αυτοτελούς κτηρίου. Τούτο μαρτυρεί ότι, 
καθ’ ήν εποχήν ίδρύΟη ή βασιλική, έπεκράτει είσέτι ή παλαιά πράξις τής ΙΙρωτης 
Εκκλησίας, καθ’ ήν τό βάπτισμα έτελεϊτο έν ϋόαη ζώνη, ώς ορίζει ή Διδαχή, 

ήτοι εις ρέον ύδωρ κα'ι μόνον κατ’ έξαίρεσιν κα'ι έν άπολΰτφ άναγκη εις ύδωρ 
στάσιμον λ 'Η αρχαία αυτή πράξις φαίνεται ότι έπεκράτησεν ως κανών επι μα
κράν, μετά τών σχετικών βεβαίως πάντοτε εξαιρέσεων, κατά τούς τρεις πρώτους 
αιώνας τού Χριστιανισμού, οπότε ολίγον κατ’ ολίγον ή πρότερον έξαίρεσις γίνεται 
πλ,έον κανών καί* τό Μυστήριον τού Βαπτίσματος τελείται έν κλειστώ χώρω, ΐδιω- 
τικαΐς οίκίαις καταλλήλως διηρρυθμισμέναις ή και έπΐ τφ σκοπώ τούτφ άνεγειρο- 
μένοις βαπτιστηρίοις 2.

Νομίζω ότι οί Φιλιππήσιοι ειχον πάντα λόγον νά έμμένουν εις τήν παλαιάν 
πράξιν τού έν «ζώντι ύδατι» βαπτίσματος, τήν έμπεριεχομένην εις τήν Διδαχήν, καί 
μετά τον 5 ον αιώνα. Δύο τινά συνέβαλον προς τούτο: Πρώτον ή ζωντανή παρά- 
δοσις τής βαπτίσεως υπό τού Παύλου έν τφ ποταμφ τής πρώτης χριστιανής τών 
Φιλίππων, τής πορφυροπώλιδος Λυδίας, ώς τήν άναφέρουν αί Πράξεις ΤΩΝ Απο

στολών έν Κεφ. 15, 13 - 14. "Οτι δε έκράτουν οί Φιλιππήσιοι τήν παράδοσιν πάν
τοτε ζωηράν τού Παύλου ώς ίδρυτού τής ’Εκκλησίας αυτών, άποδεικνύεται καί έκ 
τής ταυτίσεως λίαν ένωρίς μιάς ρωμαϊκής κινστέρνας προς τήν φυλακήν, εις ήν ένε- 
κλείσθησαν ό Παύλος καί ό Σύλλας3, ώς έπίσης καί* έκ τής συχνής χρήσεως τοΰ 
ονόματος Παύλος μεταξύ τών χριστιανών, κατά τάς μαρτυρίας τών έσχάτως άπο- 
καλυφθεισών έπιτυμβίων έπιγραφών4.

Έτερος λόγος περί τής «έν ζώντι ύδατι» βαπτίσεως είναι ή εις έλαχίστην 
άπόστασιν άπό τής πόλεως ύπαρξις ρυακίου πηγάζοντος έκ τών Κρηνίδων, παρά 
τό όποιον καί καίά τούς χρόνους τού Παύλου ύπήρχεν, ώς πιστεύω έγώ, ή Συνα
γωγή ή ή Προσευχή τών Εβραίων5, καί τό όποιον, ώς έλέχθη, καθηγιάσθη τρόπον 
τινά υπό τού Παύλου διά τής βαπτίσεως έν αύτφ τής Λυδίας καί τών οικείων αυτής.

Οΰτω λοιπόν ερμηνεύεται ή μή εΰρεσις βαπτιστηρίου παρά τήν βασιλικήν.

1 ΔΙΔΑΧΗ, έκδ. Η. UETZMANN, Kleitie Texte, 6 κεφ. 
VII : Βαπτίοατε εις τό υνομα τον ΙΙατρός και τον Υίον 

καί τον’Αγίον Πνεύματος εν νδατι ζώντι' εάν δε μη έχης 
νδωρ ζών, εις άλλο νδωρ βάπτισον εί δ’ ον δνναοαι έν 
ψν/ρφ, εν ϋερμφ' εάν δε αμφότερα μή εχης, έ'κχεον είς 

τήν κεφαλήν. Περί τής χρονολογίας τής Διδαχής κα'ι 
τής σημασίας τοΰ ανωτέρω χωρίου αυτής βλ. theod. 
klauser, τήν εισαγωγήν εις τήν έκδοσιν τής Διδαχής 
καί τής Επιστολής τοΰ Βαρνάβα έν Florilegium Patri- 
sticum 1, Bonn 1940, 12. Τοΰ αϋτοϋ «Taufet im le-

bendigem Wasser!* έν Antike und Christentum, Er- 
ganzungsband I, Pisciculi, 1939, 156 κ.έξ.

2 theod. kxauser, έ.ά. 110 κ.έξ.
3 P. demerge, Philippes et la Macedoine Orien- 

tale, 59 κ έξ.
4 βλ. σ. 162, 166.
5 Τήν άποψιν αυτήν υποστηρίζει καί ό Ρ. LEMEREE, 

έ.ά. 23 κ.έξ., 27, δπου καί ή σχετική περί τοΰ καθορι

σμού του ονόματος του «ποταμού» καί τής θέσεως αυ
τού βιβλιογραφία.
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Έάν κατά τον 4ον αιώνα ύπήρχεν ειδικόν κτήριον βαπτιστηρίου, τούτο, κατά την 
γνώμην μου, εΰρίσκετο δυτικώς που τής πόλεως καί δη κα'ι παρά τον ρΰακα τών 
Κρηνίδων, τού οποίου ύδωρ, πιθανώς, παρωχετεύετο εις τό βαπτιστήριον κα'ι έφθανε 
μέχρι τής κολυμβήθρας διά διαφόρων κα'ι ποικίλων κατά την μορφήν κα'ι τό είδος 
κρουνών ως «ζών»', ώς και εις τούς ρωμαϊκούς λουτρώνας1 2.

Έκ τών όσων μέχρι τοΰδε έξετέθησαν δικαιούμεθα, νομίζω, νά καθορίσωμεν 
ώς χρόνον τής ίδρύσεως τής έκτος τών τειχών βασιλικής τών Φιλίππων τό πρώτον 
ήμισυ τού 4ου αίώνος.

Ή ζωή τής βασιλικής αυτής, ήτις έχαρακτηρίσθη κα'ι ή αρχαιότερα τών Φι
λίππων, δεν διήρκεσεν έπ'ι μακρόν. Τά τελευταία χρονολογικώς νομίσματα, τά όποια 
εύρέθησαν εις θέσεις, αϊτινες έκαλΰφθησαν κατά τάς μεταγενεστέρας έπισκευάς, ανή
κουν εις τον αΰτοκράτορα Θεοδόσιον II (408 - 450). Τά αμέσως επόμενα χρο
νολογικώς νομίσματα είναι τού ’Ιουστινιανού (είκ. 61, 7-8). Ταύτα εύρέθησαν εντός 
τού τοιχαρίου τού κτιστού βορείου στυλοβάτου τής βασιλικής, ό όποιος ανήκει, ώς 
ειρηται, εις την δευτέραν περίοδον τού κτίσματος.

Αί έκ τών νομισμάτων αυτών μαρτυρίαι, μολονότι έμμεσοι, συνδυαζόμεναι πρύς 
τά πολεμικά γεγονότα τού 5ου αίώνος και κυρίως προς την έκ βορρά επιδρομήν 
τών βαρβαρικών φύλων, προσδιορίζουν κατά τό μάλλον ή ήττον σαφώς την τύχην 
τού μνημείου κατά τον αιώνα τούτον.

Οί Γότθοι τού Θεοδωρίχου τού Στράβωνος ή Στραβού κατά τό έτος 473 3, φθά- 
σαντες μέχρι τών Φιλίππων και μη δυνηθέντες νά έκπορθήσουν την πόλιν, τά 
προ τον άστεως ένέπρηοαν μόνον, ούδεν δε άλλο δεινόν είργάσαντο4. Φαίνεται λοι
πόν ότι κατά την έπιδρομήν αυτήν τών Όστρογότθων κατεστράφη έν μέρει ή 
βασιλική, εύρισκομένη έξω τών τειχών κα'ι «προ τού άστεως» πλησίον δε τής ανα
τολικής πύλης τών τειχών, ήτις και πύλη τής Νεαπόλεως έκαλεϊτο. Αυτό συμπεραί- 
νεται έκ τής μελέτης τών εύρεθέντων νομισμάτων.

Πότε άνενεουργήθη ή μερικώς καταστραφεϊσα κατά την πολιορκίαν τών Όστρο
γότθων βασιλική δεν είναι δυνατόν ακριβώς νά καθορισθή. Πιθανόν έμεινεν άχρη- 
σιμοποίητος έπί τινας δεκαετηρίδας5 ή έχρησιμοποιήθη προχείρως μέχρι τών πρώ
των έτών τής βασιλείας τού Ιουστινιανού. Την ύπόθεσίν αυτήν στηρίζω έπ'ι 
τών νομισμάτων τού Ιουστινιανού. Τά νομίσματα ταύτα ανήκουν είς τά πρώτα

1 Περί τής παροχετεύσεως τοϋ υδατος είς τά βαπτι- 
στήρια καί τάς κολυμβήθρας βλ. G. Β. GIOVENAEE, II 
battistero Lateranense έν Studi di antichita cristiana 
I, Roma 1929, 109 κ.έξ., είκ. 58. theod. kxauser, έ.ά. 

162 κ.έξ.
2 B. H. LKCLERCQ έν DACL, II, 1, 396 έν λ. Bapti- 

atere.

3 Περί τής καθόδου τών βαρβάρων φύλων βλ. 
Κ. ΑΜΑΝΤΟΝ, Ιστορία τοϋ Βυζαντινού Κράτους Η, 1953, 
113 κ.έξ. 131. CH. diehe-G. mari^ais, Le Monde Oriental 
de 395 a 1081 (Histoire du Moyen Age), Paris 1944,11, 
p. eemerle, έ. ά. 110 κ.έξ., E. stein, έ.ά. 535.

4 ΜΑΛΧΟΣ, έκδ. Βόννης 1829, 234 κ.έξ.: Ό δε Θευ-

δέριχος........... τό μεν της δυνάμεως αντον είς Φιλίππους
εκπέμπει, το δέ προσεκάϋητο την Ά ρκαδιονπολιν μηχανη 
πάοη πολιορκών. Καί ταύτην παραλαμβάνει ονχ οπλοις, 

αλλά λιμό) τους ένδον τον άστεως ίοχνρώς στενοχωρήσαντι. 

Οί δε έκπεμψϋέντες έπί Φιλίππους τά προ τον άστεως 
ένέπρηοαν μόνον, ονδέν άλλον δεινόν είργάσαντο.

5 Άφ’ ένός αί συνεχείς έπιδρομαί καί διαδρομαί καθ’ 
όλον τό βυζαντινόν κράτος τών βαρβάρων φύλων κατά 
τήν έποχήν αυτήν, άφ’ έτέρου ή άνικανότης τών αύτο- 
κρατόρων καί οί ατυχείς πόλεμοι παρέλυσαν τό κράτος 
καί έκλόνισαν ίσχυρώς τήν ασφάλειαν αυτού, G. ostro- 
gorSky, Geschichte des byzantinischen Staates, Mun- 
chen 1940, 42.
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έτη τής βασιλείας τοϋ ’Ιουστινιανού ή ή δε θέσις τής εύρέσεώς των δηλοΐ την 
κατά την εποχήν αυτήν διαμόρφωσιν τών στυλοβατών τών τοξοστοιχιών τής βασι
λικής.

Κατά τήν δευτέραν ταΰτην περίοδον τοΰ κτίσματος έγένετο ή μετατροπή τής 
απλής τδ πρώτον βασιλικής εις βασιλικήν μετ’ εγκαρσίου κλιτούς, προσετέθησαν, 
διά λόγους ίσως στατικούς, οί κτιστοί καί υψηλοί στυλοβάται, διεμορφώθησαν τά 
κατά μήκος τών εξωτερικών πλευρών τών κλιτών καί τά έν τψ νάρθηκι έδρανα, κα- 
τεσκευάσθησαν τά έντοίχια ψηφιδωτά καί έπανετοποθετήθησαν οί ψεγγΐται τών 
παραθύρων.

Πόσον χρόνον διήρκεσεν ή δεύτερα περίοδος, καθ’ ήν εΰρίσκετο ανέπαφος καί 
έν λειτουργία ή ήμετέρα βασιλική δεν είναι γνωστόν. Ούχ ήττον υπάρχει, νομίζω, 
εν χρονικόν όριον απολύτως σταθερόν, καθ’ ό ή βασιλική εΰρίσκετο ήδη έν έρει- 
πίοις. Ό χρόνος ούτος είναι ό τής βασιλείας τοϋ Λέοντος VI (886 - 912).

Ό τάφος Π, εύρίσκεται, ώς έλέχθη, έντός τοΰ χώρου καί αριστερά τοΰ Ίε- 
ροΰ Βήματος τής βασιλικής, εις θέσιν δηλ. εις ήν άπεκλείετο πάσα σκέψις τοποθε- 
τήσεως τάφου, καθ’ όν χρόνον έλειτουργεΐτο ή βασιλική. Έχρησιμοποιήθη άρα ό 
χώρος ούτος μετά τήν καταστροφήν τής βασιλικής. Προς τούτοις τά τοιχώματα τοΰ 
τάφου άποτελοΰνται έκ τών παραστάδων, τοΰ κατωφλιού καί τοΰ υπερθύρου τής 
κεντρικής ίσως θύρας τής βασιλικής 1 2, τοΰθ’ όπερ μαρτυρεί έπίσης περί τής όψι
μου αύτοΰ κατασκευής. Έντός αύτοΰ τό μοναδικόν νόμισμα, τό όποιον εύρέθη, 
άνήκει εις τον Λέοντα VI3 (είκ. 61, 9). Άξιοσημείωτον είναι ότι οΰδέν έ'τερον 
μεταγενέστερον νόμισμα εΰρέθη είς τά έρείπια τής βασιλικής. Επομένως ό τά-

1 w. WROTH, Catalogue of the Imperial Byzantine 
Coins in the British Museum, I, 29 πίν. V,s. 41 πίν. 
VI, it. To μέν πρώτον νόμισμα ανήκει είς τήν πρό 
τοϋ 538 περίοδον, τό δέ δεύτερον πιθανόν είς τό πρώ
τον έτος τής βασιλείας τοΰ ’Ιουστινιανού.

2 Βλ. σ. 162.
3 w. wroth, ε. ά. 447 πίν. LI, 13. Τά τελευταία 

χρονολογικώς νομίσματα τά εύρεθέντα είς τήν βασιλι
κήν είναι τά ανωτέρω μνημονευθέντα τοϋ ’Ιουστινιανού. 
Άπό τών μέσων, κατά τελευταϊον δριον, τοϋ 6ου σίώνος 
μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 9ου (νόμισμα Λέοντος VI) ούδέν 
έτερον νόμισμα διεπιστώσαμεν. Εόρισκόμεθα δηλ. πρό 
τής αυτής περιπτώσεως, οΐα έσημειώθη καί κατά τάς 
άνασκαφάς τής Κορίνθου, έ'νθα ελλείπουν παντελώς νο
μίσματα άπό τοΰ 7ου μέχρι τών αρχών τοϋ 10ου αίώ- 
νος (άνακοίνωσις Α. βον είς τό Ζ' Βυζανττνολογικόν Συνέ- 
δριον τών Βρυξελλών, δημοσιευθεΐσα είς Byzantion 1948. 
Ή αυτή, Le Peloponnese byzantin jusqu’en 1204 [Bi- 
bliotheque byzantine 1] 1951, 51 κ. έξ.). Ποία ή αιτία 
τής έλλείψεως νομισμάτων κατά τούς δύο τούτους αιώ
νας είς τήν περιοχήν τής βασιλικής, άγνωστον. 'Οπωσ
δήποτε τήν αιτίαν τοΰ φαινομένου τούτου δέν δυνάμεθα 
νά τήν άναζητήσωμεν είς ένδεχομένην έρήμωσιν τής περι
οχής τών Φιλίππων ένεκα τών σλαβικών επιδρομών ή 
τών βουλγαρικών κατακτήσεων. Διότι καί έκ τών κυ
ρίως βυζαντινών χρόνων, οπότε μεμαρτυρημένως έπε-

κράτει ειρήνη είς τήν περί ής ό λόγος περιφέρειαν καί 
τό Βυζάντιον είχε πλήρη κυριαρχίαν έπ’ αυτής, καί πά
λιν είναι αισθητή ή έλλειψις νομισμάτων γενικώς, ενώ 
άπό τοΰ 12ου αίώνος καί μετέπειτα μέχρι τής τουρκι
κής κατακτήσεως εύρίσκονται πολλά. ’Εξ άλλου κατά 
τούς αιώνας, καθ’ ους δέν άνευρίσκονται νομίσματα είς 
τήν περιοχήν τής βασιλικής καί γενικώς είς τούς Φιλίπ
πους, περί τών οποίων πιθανόν νά ύποτεθή ότι ύπέστη- 
σαν τήν αυτήν τύχην, οΐαν δήθεν καί ή Κόρινθος (α. βον, 

έ. ά.), έχομεν, παρά τούς ελλιπείς ’Επισκοπικούς Κατα
λόγους, τέσσαρας μητροπολίτα; Φιλίππων: Τόν Άνδρέαν 
(692), τόν Νίκανδρον (717), τόν Βονιφάτιον (761) καί τόν 
Νικόλαον (879). ’Εκ τούτων ό Άνδρέας καί ό Νικόλαος 
έλαβον μέρος, ό μέν πρώτος είς τήν έν Τρούλλφ ό δέ 
άλλος είς τήν έν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδον κατά τών 
Είκονομάχων (ρ. EEMEREE, έ. ά., όπου καί ή σχετική 
βιβλιογραφία). Ή παρουσία κατά τούς σκοτεινούς τού
τους αιώνας μητροπολιτών έν Φιλίπποις, οϊτινες μάλι
στα έλάμβανον μέρος είς Συνόδους έν Κωνσταντινουπό- 
λει, μαρτυρεί, νομίζω, ότι κατά τούς τρεις αιώνας, καθ’ 
οΰς σημειοϋται έλλειψις όχι μόνον βυζαντινών άλλά γε
νικώς νομισμάτων, πιθανόν νά ήγεν είς άλλα συμπερά
σματα, υπήρχε καί άργανωμένη τών Φιλιππησίων ’Εκ
κλησία καί ή πόλις εΰρίσκετο είς έπαφήν μέ τήν Κων- 
σταντινούπολιν.
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φος Π χρονολογείται μετά βεβαιότητος είς τό τελευταΐον τέταρτον τοΰ 9ου ή την 
πρώτην δεκαετίαν τοΰ 10ου αίώνος. Ή βασιλική κατά ταΰτα κατεστράφη προ τοΰ 
δευτέρου ήμίσεος τοΰ 9ου αίώνος καί μάλιστα, ώς έκ πολλών ενδείξεων δηλοΰται, 
έκ πυρκαϊάς. ’Αλλά καί έ'τι άκριβέστερον δυνάμεθα νά όρίσωμεν τον χρόνον τής κατα
στροφής, εάν συσχετίσωμεν αυτήν, αν όχι προς τάς σλαβικάς καθόδους τοΰ Του 
καί τοΰ 8ου αίώνος1, τουλάχιστον όμως προς τάς βουλγαρικός έπιδρομάς τοΰ πρώτου 
ήμίσεος τοΰ 9ου αίώνος, καθ’ ας οί Βούλγαροι δίς κατέλαβον τούς Φιλίππους, τώ 
812 καί τώ 837 2.

ΓΙρός τήν τελευταίαν ταύτην άλωσιν τής πόλεως συνδέω καί τήν καταστροφήν 
τής βασιλικής. Διότι ή μοναδική, μετά τον 4ον καί τον δον αιώνα, ταφή τοΰ τέλους 
τοΰ 9ου αίώνος είς τό Ιερόν Βήμα τής βασιλικής προϋποθέτει, νομίζω, ίσχυράν 
είσέτι άνάμνησιν τής ίερότητος τοΰ χώρου, ό όποιος δεν είχεν εντελώς έγκαταλει- 
φθή. Τό διάστημα από τής έγκαταλείψεως τοΰ ήρειπιωμένου ναοΰ μέχρι τής ταφής 
δεν πρέπει νά υπήρξε μέγα.

Άργότερον είς τήν θέσιν τοΰ Τεροΰ Βήματος οίκοδομεΐται έκ τών μαρμάρι
νων τεμαχίων τοΰ ναοΰ ταπεινόν ναΰδριον, τό όποιον συνεχίζει τήν παράδοσιν τής 
αρχαιότερος βασιλικής τών Φιλίππων μέχρι τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας, οπότε, 
κατοικισθέντος είς τον τόπον τοΰτον άμιγοΰς μουσουλμανικού πληθυσμού, έγκατα- 
λείπονται καί εξαφανίζονται κατ’ ολίγον τό τε ναΰδριον καί τά διαφαινόμενα ίσως 
μέχρι τότε ερείπια τής βασιλικής.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ

1 Περί τών επιδρομών τών Σλάβων βλ. Δ. ΖΑΚΥΘΗ- τοΰ Ρ. LEMEREE έ. ά. 113 κ.έξ., ένθα καί πλούσια βι-
ΝΟΝ, Οί Σλάβοι έν Έλλάδι, Άθήναι 1945, 15 κ. έξ. βλιογραφία.
L. niedereE, Manuel de 1’antiquite slave, X, L’hi- 2 Βλ. εκτενή καί κριτικήν διαπραγμάτευσιν τοΰ θέ-

stoire, Paris 1923 (Collection de nianuels publies par ματος παρά p. LEMERXE, S. ά· 131 κ.έξ.
l’lnstitut d’etudes Slaves, I) καί τό σχετικόν κεφάλαιον
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